
 

 
 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 



 

 

 

 

 



 

ABSTRAKT 

Tato bakalářská práce je zaměřena na žárovzdorné materiály a suroviny pro jejich 
výrobu, které mají široké využití v metalurgickém, sklářském a keramickém průmyslu 
a mnoha dalších odvětvích. 

V první části se práce detailně zabývá charakteristikou a rozdělením žárovzdorných 
materiálů podle využití a složení a také mechanickými, chemickými a tepelnými 
vlastnostmi, které jsou pro žárovzdorné materiály důležité. Další části jsou věnovány 
základním surovinám pro výrobu žárovzdorných materiálů. Jsou zde rozebrány požadavky 
na jejich vlastnosti a technologické procesy zpracování výchozích surovin. V navazující části 
je poskytnut prostor společnostem působícím na evropskému trhu a odhadovaným trendům 
v produkci a spotřebě žáromateriálů. 

V závěru práce jsou shrnuty především možnosti udržení pozice na trhu 
žárovzdorných výrobků v době, kdy dochází k poklesu produkce žárovzdorných materiálů. 

Klí čová slova 
Žárovzdorné materiály, suroviny, výroba, vlastnosti, trendy ve spotřebě, keramika, 

produkty, žárovzdornost 

ABSTRACT 
This thesis is focused on refractories and raw materials for their production, which are 

widely used in metallurgical, glass and ceramic industry and many other industries. 

In the first part of the work examines in detail the characteristics and distribution of 
refractory materials according to use and composition, and mechanical, chemical and thermal 
properties, which are important for refractories. Other parts are devoted to basic raw materials 
for production of refractory materials. They also analyzed the requirements for their 
properties and the technological processes of processing of raw materials. In the latter part of 
the space is given to companies operating in the European market and projected trends in 
production and consumption of refractories. 

The conclusion is summarized principally to maintain the position of the refractory 
products market at a time when there is a decline in production of refractory materials. 

Keywords 
Refractories, raw materials, production, properties, trends in consumption, ceramics, 

products, refractoriness 
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1 ÚVOD 

Pro výrobu keramických i jiných silikátových materiálů je charakteristickou 
technologickou operací výpal při vysoké teplotě v různých typech pecí. Také v řadě dalších 
oborů se provozují zařízení pracující při velmi vysokých teplotách, v některých případech 
i vyšších než 2 000 °C. Taková zařízení musí být konstruována z materiálů schopných snášet 
dlouhodobě působení vysokých teplot společně s mechanickými či chemickými vlivy bez 
toho, že by docházelo k chemickému nebo fyzikálnímu porušení. Materiály vyvinuté pro tyto 
účely se označují jako žárovzdorné a jsou definovány jako anorganické, nekovové 
materiály, jejichž žárovzdornost je rovna nebo vyšší než žároměrka 150, což představuje 
teplotu 1 500 °C. 

Žárovzdorné látky jsou především využívány pro vyzdívky pecí a tepelných 
agregátů, ale také pro výrobky potřebné k tavení a odlévání kovů a široké uplatnění nacházejí 
v keramickém, sklářském i metalurgickém průmyslu. Podmínkou pro jejich využití 
v hromadné výrobě je nejen jejich postačující žárovzdornost, ale také dostatečný výskyt 
a dostupnost surovin za přijatelné ceny. V současné době je na českém i evropském trhu 
široká nabídka těchto materiálů [1, 8]. 
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2 ŽÁROVZDORNÉ MATERIÁLY 

Žárovzdorné materiály se řadí mezi keramiku hrubozrnnou, jelikož jejich 
mikrostruktura je tvořena velkými zrny a základem střepu je hrubozrnné ostřivo spojené 
jemnější mezihmotou. Tento rozdíl v porovnání s běžnou keramikou je ovlivněn výrobními 
postupy [5].  

2.1 Charakteristika žárovzdorných materiálů 
Základní vlastností žárovzdorných materiálů je stálost při vysokých 

teplotách, jejíž mírou je Gibbsova standardní volná energie – ∆G°. Čím je hodnota ∆G° 
zápornější, tím je látka stálejší. Mezi stálé látky patří především oxidy s vysokými teplotami 
tání (tab. 1) přesto více než  95 % celkového množství produkovaných žárovzdorných 
materiálů je tvořeno pouze šesti z nich: CaO, MgO, SiO2, Al2O3, ZrO2 a Cr2O3, případně 
sloučeninami mezi nimi a kombinacemi oxidických složek s uhlíkem, popřípadě 
s kovalentními sloučeninami, především pak s karbidy křemíku. Možné kombinace 
znázorňuje pyramida základních složek a sloučenim podle Heinze Barthela (obr. 1). Dalšími 
látkami s vysokou teplotou tání jsou karbidy, nitridy, boridy, sulfidy, silicidy, fosidy 
některých prvků a také uhlík v různých formách. Tyto materiály se používají převážně v 
oblasti konstrukční keramiky a také technologie výroby se liší od výroby žárovzdorných 
materiálů na bázi oxidů. Protože uvedené karbidy, nitridy a boridy jsou látky v oxidační 
atmosféře za vysokých teplot nestálé, většina průmyslové žárovzdorné keramiky se zakládá 
právě na oxidech [3, 7]. 

 

Tabulka 1  Teploty tání některých stálých oxidů [3] 

Oxid Teplota tání [°C] Oxid Teplota tání [°C] 
MgO 2852 Y2O3 2410 

ZrO2 2700 Cr2O3 2265 

CaO 2625 Al2O3 2054 

BeO 2550 TiO2 1842 

SrO 2430 SiO2 1726 
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Obr. 1  Pyramida základních složek s vyznačením polohy podle H. Barthela [7] 

 

Ve většině případů se žárovzdorné materiály neskládají z jednoho čistého 
oxidu, ale jsou přítomné minoritní nebo doprovodné oxidy, což je dáno složením přírodních 
surovin, včetně skelné fáze a pórů. Takto je vytvořena vícesložková soustava, která při 
vysokých teplotách obsahuje jednu nebo několik tuhých fází a taveninu. V pecích často 
vzniká tavenina jako produkt reakce mezi žárovzdorným materiálem a okolím, a má to za 
následek postupné ubývání vyzdívek. Proto se při výrobě materiálů pro vysokoteplotní 
procesy dbá především na to, aby složky vyzdívky a prostředí byly během pracovního procesu 
v peci koexistentní, nebo aby reakcí mezi nimi nevznikala soustava s vysokým podílem 
taveniny. Proto je předpokladem, že pevné fáze, které jsou přítomné ve větším množství, mají 
vyšší teplotu tání, než je teplota použití. Při této teplotě musí být tavenina přítomna jen 
v takovém množství a musí mít takovou viskozitu, aby nezpůsobila deformaci [3]. 

2.2 Klasifikace žárovzdorných materiálů  
Žárovzdorný materiál je podle mezinárodní normy definován jako nekovový materiál 

nebo výrobek, kterému je chemickými i fyzikálními vlastnostmi umožněno použití 
při vysokých teplotách. Předpokladem splnění definovaných požadavků je vysoký bod tání 
a termodynamická stálost při vysokých teplotách. Žárovzdorné materiály se podle chemicko –
 mineralogického rozdělují na základní druhy uvedené v tabulce (tab. 2) [5]. 
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Tabulka 2  Základní druhy žárovzdorných materiálů [1] 

Žárovzdorný materiál Minerál Teplota tání [°C] 

oxidické 

 cristobalit  
dinas tridymit 1 710 

šamot   

vysocehlinité   

mullit   

korund korund 2 050 

forsterit   

zirkonové   

zirkoničité badelleyit 2 700 

chromité escolite 2 300 

chrommagnezit   

magnezitchrom perikla 2 800 

dolomit  2 600 

neoxidické 

karbidy   
silicium silicium 2 500 

karbidové karbid  

ostatní 

grafitové grafit > 3 000 
uhlíkaté amorfní uhlík  

 

Dále se dělí podle teploty žárové únosnosti na materiály žárovzdorné, které odolávají 
teplotám do výše 1 580 až 1 770 °C,  v teplotní oblasti 1 770 až 2 000 °C se jedná o materiály 
vysoce žárovzdorné a nad 1 800 °C se označují jako zvlášť žárovzdorné. S ohledem 
na funkční požadavky se žárovzdorné látky rozdělují na materiály tvarové a netvarové, 
u nichž je vyžadována především nízká pórovitost a vysoká objemová hmotnost, a materiály 
tepelně izolační [3]. 

2.2.1 Žárovzdorné materiály tvarové 

Tvarové výrobky se zhotovují v normou či zákazníkem definovaných tvarech 
tvarováním z plastických těst nebo lisováním vlhkých, polosuchých i suchých směsí 
jednostranně, dvoustranně nebo izostaticky, zhutňováním pomocí vibrací nebo litím 
ztekucené suspenze [1]. 

2.2.1.1 Hlinitok řemičité žárovzdorné materiály 

Základními složkami aluminosilikátových materiálů jsou oxid hlinitý - Al2O3 a oxid 
křemičitý - SiO2 v různých poměrech. Vlastnosti žárovzdorných látek je možné stanovit 
z diagramu soustavy Al2O3 - SiO2 (obr. 2). Jedinou hlinitokřemičitou sloučeninou stálou 
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při vysokých teplotách je mullit - 3Al2O3 . 2SiO2. Vzhledem k rozšíření přírodních 
surovinových zdrojů, jsou hlinitokřemičité materiály nejrozšířenějším druhem žárovzdorných 
staviv. 

Aluminosilikátové materiály je možno roztřídit ještě následujícím dělením. 

a) Dinas 

Surovinou pro získáváni dinasových materiálů jsou nejčastěji křemence, výjimečně 
také buližníky a písky. Jsou to kyselé žárovzdorné materiály s vysokým obsahem SiO2 více 
než 93 %. Znečištění Al2O3 a alkáliemi způsobuje zhoršení žárových vlastností. Modifikační 
přeměny křemene na tridymit a cristobalit je možno dosáhnout výpalem. Tato přeměna je 
umožněna mineralizátory  přidávanými do směsi a je doprovázena značnou objemovou 
změnou. Výhodou dinasu je odolnost proti kyselým taveninám a struskám, vysoká 
žárovzdornost dosahující až 1 730 °C a téměř nulová teplotní roztažnost v rozmezí 600 až 
1 400 °C. Naopak špatně odolává změnám teplot do 600 °C. Z tohoto důvodu je vhodný 
pro agregáty pracující za trvale vysokých teplot.  

b) Šamotové materiály 

Šamot je z chemického hlediska materiál neutrální. Výjimku tvoří pouze kyselý 
šamot, který je tvořen jemnou křemičitou složkou a jílem. Křemičitá složka vykazuje 
s teplotou objemový nárůst, zatímco jílová složka smršťuje. Tyto vlastnosti pak 
způsobují, že materiál při výpalu podléhá jen malým objemovým změnám. 

Šamotové materiály mají vysoký obsah mullitu a skloviny. Jejich vlastnosti závisí 
na obsahu Al2O3 jako nositeli žárovzdornosti a množství nečistot, které naopak žárovzdornost 
snižují. Z důvodu velkého výběru druhů a dostupnosti surovin patří k nejrozšířeněji 
využívanému materiálu v keramickém a sklářském průmyslu a metalurgii. Výrobní směsi pro 
šamotové výrobky jsou tvořeny ostřivem z vypáleného jílu, lupku nebo zlomků šamotových 
výrobků a pojivem, kterým je žárovzdorný jíl. Při výrobě tvarových výrobku se užívají dva 
technologické výrobní postupy – tvarování z polosuchých směsí nebo z plastických hmot. 
Poměr mezi ostřivem a pojivem určuje, který z nich je vhodnější použít. 

c) Vysocehlinité materiály 

Aluminosilikátové materiály s nejlepšími žárovými vlastnostmi jsou výrobky 
vysocehlinité s více než 45 % obsahem Al2O3. Získávají se z minerálů skupiny sillimanitu, 
kam náleží andalusit, sillimanit a kyanit. V České republice však není dostatečné množství 
přírodních surovin pro průmyslovou těžbu. Jsou tvořeny ostřivem, které však musí být 
obohaceno o Al2O3 a při jeho přípravě musí proběhnout reakce za vzniku mullitu. Pojivem je 
jíl, do kterého se přidává oxid hlinitý. Pro dosažení velmi vysokého obsahu oxidu hlinitého se 
používá umělý Al 2O3 nebo kalcinovaný bauxit. Čím je v materiálu vyšší obsah Al2O3 
a struktura je hrubozrnnější, tím vyšší musí být teplota výpalu. Při výrobě je potřeba dodržet 
stejný obsah Al2O3 v ostřivu i pojivu. Při nepoměru materiál vykazuje zhoršené žárové 
vlastnosti [1]. 
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Obr. 2  Fázový diagram Al2O3 - SiO2 [8] 

2.2.1.2 Zásadité žárovzdorné materiály 

Zásadité žárovzdorné materiály nejsou v  České republice prakticky vyráběny jako 
tvarové produkty. Podle evropských norem se rozděluji na dvě základní skupiny, a to 
s obsahem uhlíku do 7 %, kam patří především hořečnaté a hořečnato – vápenaté výrobky. 
Druhou skupinou jsou zásadité materiály s obsahem uhlíku od 7 do 30 %, která obsahuje 
pestrou řadu typickou výrazným obsahem uhlíku. Ten má příznivý vliv na snížení pórovitosti 
a smáčivosti oceli, proto jsou tyto materiály využívány zejména v hutnictví. 

Hlavní složkou zásaditých žárovzdorných materiálů je oxid hořečnatý – 
periklas, který patří do skupiny oxidů s vysokou stálostí. Připravuje se z minerálu magnezitu – 
MgCO3. V přírodě se čistý magnezit nenachází, vždy obsahuje příměsi oxidu vápenatého a 
oxidů železa. V ložiscích na Slovensku a v Rakousku se vyskytuje ve formě izomorfní směsi 
se sideritem. Doprovodnými minerály jsou dolomit, kalcit i břidlice. Ve světě se oxid 
hořečnatý získává také z mořské vody, která poskytuje prakticky nevyčerpatelné množství 
hořečnatých solí. Žárovzdorné materiály z periklasu jsou odolné proti působení zásaditých 
strusek a tavenin obsahujících oxidy železa. Proto se tyto materiály uplatňují ve výrobě oceli 
jako vyzdívky pecí a nádob, ve kterých se při vysokých teplotách vyskytují zásadité železité 
strusky. Z oxidu hořečnatého se získávají výrobky čtyř různých jakostí – běžná 
staviva, staviva se zvýšenou odolností vůči změnám teploty, hutná staviva , která mají nízkou 
pórovitost a staviva pevná za vysokých teplot, teoreticky až do teploty 2 800 °C pokud jsou 
bez příměsí [1, 29]. 
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2.2.1.3 Zvláštní materiály 

Do této skupiny se řadí materiály na bázi méně používaných oxidů a různě 
kombinované látky obsahující oxidické a neoxidické složky. Nejrozšířenější jsou materiály 
zirkonové na bázi křemičitanu zirkoničitého a materiály zirkoničité, jejichž hlavní složkou je 
oxid zirkoničitý.  

Čistý oxid zirkoničitý se v neupravené formě vyznačuje značnými rozměrovými 
změnami, proto je potřeba surovinu stabilizovat. Stabilizace se dá dosáhnout pomocí navození 
vzniku kubické struktury přídavkem menších množství oxidů kubické struktury s iontovým 
poloměrem podobným oxidu zirkoničitému. Jako stabilizační přísady se uplatňují zejména 
oxidy vápenatý a hořečnatý. Základním minerálem pro získání látek obsahujících oxid 
zirkoničitý je zirkon. 

Jedinou sloučeninou v soustavě ZrO2 – SiO2 je křemičitan zirkoničitý, který je při 
nízkých teplotách velmi stálý. Při teplotě 1 676 °C dochází k rozkladu křemičitanu 
zirkoničitého na ZrO2 + SiO2. Přítomnost dalších oxidů v technicky čistých surovinách 
snižuje teplotu rozkladu až o více než 100 °C. Ztráta některých příznivých vlastností 
křemičitanu zirkoničitého, především nízkého koeficientu teplotní roztažnosti, je úzce spjata 
právě s teplotou a kinetikou jeho rozkladu. Minerál baddeleyit je základní surovinou 
pro získání materiálů obsahujících křemičitan zirkoničitý [6]. 

2.2.2 Žárovzdorné materiály netvarové 

Zejména v posledních letech nacházejí stále širší uplatnění netvarové žárovzdorné 
materiály. Na této vzrůstající oblibě má podíl i nesporná výhoda výpalu až při uvedení 
do provozu. Šetří se tedy energií na výpal ve výrobním závodě. Netvarové materiály jsou 
směsi, skládající se ze žárovzdorných surovin s definovanou zrnitostí a pojiva případně 
z několika pojiv. Připravené k použití jsou buď již v dodaném stavu, nebo po přidání jedné 
nebo více vhodných kapalin. Podle použitého pojiva se rozdělují na materiály s vazbou 
hydraulickou, keramickou, organicko - chemickou a anorganicko - chemickou [5]. 

Samotné netvarové žárovzdorné materiály se rozdělují do několika skupin podle 
různých kritérií. Podle způsobu použití na materiály pro monolitické 
konstrukce, opravárenské směsi, malty a tmely a nátěry. V závislosti na chemickém složení se 
řadí do tříd hlinitokřemičitých výrobků, zásaditých výrobků, speciálních výrobků a výrobků 
obsahujících uhlík.  

Netvarové žárovzdorné materiály je možné ještě rozlišit podle druhu výrobků 
a způsobu aplikace na žáromonolity, kam se řadí zejména žárobetony a dusací 
hmoty, spojovací materiály, mezi které patří tmely a malty, opravárenské směsi a nátěrové 
hmoty [1]. 

2.2.2.1 Žáromonolity 

Tradičními technologiemi instalace žáromonolitů jsou lití a dusání. Spolu 
s materiálovým vývojem však probíhá i vývoj novějších procesů, jako je vibrování směsí při 
vysokých frekvencích. 

a) Žárobetony 

Žárobetony ve formě směsi žárovzdorných kameniv, pojiva a přídavku vody nebo jiné 
vhodné kapaliny, se zpracovávají litím, vibračním litím, pěchováním nebo dusáním 
a rozdělují se na hutné nebo izolační. U hutných žárobetonů se vyskytuje vazba chemická 
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nebo hydraulická a rozlišují se podle obsahu cementu. Žárobetony s Portlandským cementem 
mají použitelnost omezenou množstvím oxidu železitého, způsobujícího vznik eutektik 
s nízkou teplotou tavení, na maximálně 1 000 až 1 200 °C. Zlepšení žárových vlastností lze 
dosáhnout použitím ostřiva s vysokým podílem Al2O3 při současném nízkém obsahu 
minoritních oxidů. 

b) Žárovzdorné tvarovatelné hmoty 

Žárovzdorné tvarovatelné hmoty mají dvě podskupiny – žárovzdorné dusací 
směsi, které jsou před použitím nesoudržné, aplikují se dusáním nebo vibrováním a vytvrzují 
se za vyšších teplot, než je okolní teplota a žárovzdorné plastické materiály, vyznačujících se 
soudržností v již dodaném stavu. Také v tomto případě dochází k tvrdnutí při vyšší 
teplotě, než je teplota okolí.  

2.2.2.2 Žárovzdorné malty a tmely 

Malty a tmely slouží především ke spojování jednotlivých tvarovek ve vyzdívkách. 
Maximální zrno u malt by nemělo překročit 1 mm, vhodnější je však do 0,5 mm. 
Hrubozrnnější malty totiž nelze použít pro malé spáry. Tmely jsou jemnozrnnější, požadavek 
na maximální zrno je 0,2 mm. Spojovací hmoty musí mít vhodné chemické složení s ohledem 
na použité tvarové materiály. Nejvhodnější chemické složení malt a tmelů, je to nejvíce 
podobné nebo shodné se zdícími materiály. 

2.2.2.3 Opravárenské směsi 

Žárovzdorné opravárenské materiály jsou směsi většinou na bázi bauxitu nebo 
pálených lupků, plastifikátorů a speciálních přísad upravené tak, aby jejich aplikace byla 
možná pneumatickým nebo mechanickým nástřikem. Slouží k teplým i studeným opravám 
žárovzdorných vyzdívek. Opravy za horka se provádějí nejčastěji v metalurgickém 
průmyslu, kde částečné opadání opravárenské směsi do výrobního produktu příliš nevadí. 
Opravárenské žárovzdorné směsi nevyžadují řízené vysoušení [5]. 

2.2.2.4 Nátěrové hmoty 

Nátěry jsou směsi z jemného žárovzdorného kameniva a pojiva s vyšším obsahem 
vody či jiné kapaliny. Připravují se mimo jiné ze žárovzdorného jílu nebo kaolinu, vodního 
skla a jemného šamotu. Mají strukturu pasty. Aplikace je možná ručně, pneumaticky nebo 
mechanicky. Nátěr vede ke zhutnění a následnému zvýšení odolnosti povrchu. Po zaschnutí 
vytvářejí pevnou ochrannou vrstvu, která chrání kovové konstrukce před účinky žáru 
a vláknité izolace před otěrem. Nátěry se provádějí pouze v případech, kdy je jejich efekt 
prokazatelný. Lze jimi provádět i snadné a rychlé opravy keramických vyzdívek. [3] 

2.2.3 Tepelně izolační materiály  

Stále se zvyšující nároky na úsporu energie vedou k vývoji neustále dokonalejších 
tepelných izolací zařízení pracujících při vysoké teplotě. Převážná většina tepelně izolačních 
materiálů je na bázi systému Al2O3 - SiO2. Přírodní materiály obsahují i další příměsi 
např. oxid vápenatý, oxid hořečnatý, oxid titaničitý, oxidy železa a alkálie, které většinou 
snižují klasifikační teplotu. Izolační materiály se vyznačují nízkou tepelnou vodivostí, která je 
závislá na množství pórů. Čím je pórovitost vyšší, tím je tepelná vodivost vyšší. Žárovzdorné 
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tepelně izolační materiály se dělí na tvarové materiály pórovité, netvarové tepelně izolační 
žárobetony a vláknité tepelně izolační materiály [3, 5]. 

2.2.3.1 Tvarové tepelně izolační materiály 

Tvarové tepelně izolační žárovzdorné výrobky jsou podle normy definovány jako 
tvarové žárovzdorné materiály se skutečnou pórovitostí vyšší než 45 %. Rozdělují se podle 
teploty, při níž trvalé délkové změny v žáru za 12 hodin nepřevýší 2 %. Dále se bere v úvahu 
objemová hmotnost. Tvarové izolační materiály se získávají záměrným vytvářením pórů 
v materiálu. Snížení objemové hmotnosti je možné dosáhnout přídavkem vyhořívajících nebo 
těkavých směsí, napěněním vzduchem, přídavkem lehčených směsí nebo kombinací těchto 
technologických postupů [5]. 

2.2.3.2 Tepelně izolační vláknité materiály 

Moderním typem izolačních materiálů jsou vláknité žárovzdorné materiály vyráběné 
chemickou cestou nebo z taveniny směsi surovin rozstřikováním na rotujícím kotouči nebo 
rozfukováním proudem vodní páry nebo vzduchu. Oproti tvarovým izolačním materiálům 
mají řadu výhod, zejména nízkou tepelnou vodivost, malou měrnou tepelnou 
kapacitu, vysokou odolnost vůči vibracím a otřesům, odolnost proti změnám teplot a nízkou 
objemovou hmotnost, díky které jsou nižší náklady na opěrnou konstrukci pecního agregátu. 
Umožňují snadné a rychlé provedení vyzdívky nebo izolace a rychlé uvedení agregátu 
do provozu bez potřeby dlouhodobého sušení a temperování. Naopak nevýhodou oproti 
tvarovým materiálů stejného složení je nižší mechanická pevnost, horší chemická odolnost 
vůči redukčnímu prostředí, větší propustnost plynů a vyšší cena [4]. 

2.3 Důležité parametry 
Při kontrole jakosti výrobků se používají normované metody zkoušení. Sledují se 

vlastnosti, které umožní během výroby použití optimálních druhů matriálů. Většinou se jedná 
o vstupní kontrolu surovin do výroby a výstupní kontrolu hotových výrobků. Kontrola 
výrobního procesu a porovnávání jakosti výrobků se stanovenými parametry se řídí platnými 
normami. Platí však zásada, že užitkovou hodnotu žárovzdorných produktů nelze posoudit jen 
podle jedné vlastnosti, ale na základě celého komplexu vlastností. 

2.3.1 Kritéria hutnosti 

Hutnost je definována jako stupeň zaplnění prostoru tuhými fázemi a vyjadřuje se 
v procentech objemu tuhých fází nebo jako podíl objemové hmotnosti a hustoty. Póry jsou 
nezaplněné prostory ve výrobku. Snižují hmotnost objemové jednotky, zvětšují povrch tuhých 
fází, čímž jsou následně ovlivněny mechanické a tepelné vlastnosti a odolnost proti 
chemickým účinkům prostředí. Technologický postup výroby určuje množství i tvar 
vznikajících pórů. Při hodnocení kritéria hutnosti se zjišťuje množství otevřených, uzavřených 
a všech pórů, velikost pórů a spojitost pórů. Pro kontrolu žárovzdorných výrobků však stačí 
stanovit pouze množství pórů, protože pouze tato vlastnost má vliv na posuzování odolnosti 
materiálu proti korozi a náhlým změnám teplot. Ke stanovení množství pórů hutných 
tvarových staviv jsou určené metody dle ČSN 72 5010, které principiálně shodné s normou 
ISO 5017. Vysušené a zvážené vzorky se při použití vakua nasytí vodou, v případě 
hydratujících látek jinou kapalinou, zváží se a vypočítá jejich nasákavost. Objem vzorků se 
zjistí hydrostatickým vážením a určí se objemová hmotnost, zdánlivá pórovitost a zdánlivá 
hustota. Dále je možné určit nasákavost a skutečnou pórovitost [3]. 
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a) Objemová hmotnost 

Za objemovou hmotnost považujeme objemovou hmotnost jednotky vysušeného 
vzorku včetně uzavřených i otevřených pórů. Stanoví se podle vzorce (1). 
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     (g . cm -3) (1) 

 OH je objemová hmotnost  (g . cm -3), 

 ms - hmotnost suchého vzorku  (g), 

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

 mn´ - hmotnost nasyceného vzorku váženého ve vodě  (g), 

 ρv - hustota měrné kapaliny  (g . cm -3). 

b) Zdánlivá pórovitost 

 Zdánlivá pórovitost je poměr objemu otevřených pórů zkušebního vzorku k jeho 
celkovému objemu včetně pórů a dutin, udává se v procentech a určí se ze vzorce (2). 
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 PZ je zdánlivá pórovitost  (%), 

 ρn - hustota sytící kapaliny  (g . cm -3). 

c) Zdánlivá hustota  

Zdánlivá hustota je hmotnost objemové jednotky vzorku včetně uzavřených pórů. 
Vypočítá se podle vzorce (3).  
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 ZH je zdánlivá hustota  (g . cm -3). 

d) Nasákavost  

Nasákavost se určí jako poměr hmotnosti kapaliny pohlcené vzorkem k hmotnosti 
vysušeného vzorku. Výsledná hodnota se stanoví s procentech a zjistí se pomocí 
vzorce (4) [28]. 
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 NV je nasákavost  (%), 

 ρw - hustota vody  (g . cm -3). 
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e) Skutečná pórovitost  

Skutečná pórovitost je dána poměrem objemu otevřených a uzavřených pórů 
zkušebního vzorku k jeho celkovému objemu včetně pórů, stanovuje se v procentech podle 
daného vzorce (5) [28]. 

1001 ⋅






 −=
ρ

OH
PS      (%)  (5) 

 PS je skutečná pórovitost  (%), 

 ρ - hustota  (g . cm -3). 

2.3.2 Pevnost 

U žárovzdorných materiálů se vyžaduje taková pevnost, aby byl schopný odolávat bez 
porušení napětím, které vznikají při jeho výrobě, během transportu a především po dobu jeho 
použití. Při provoze tepelných zařízení vzniká v důsledku teplotní roztažnosti materiálu 
nerovnoměrným zahříváním tahové a smykové napětí, nebo tlaková napětí způsobená 
hmotností zdiva nebo sevřením tepelně se roztahující vyzdívky v ocelovém plášti. 
V žárovzdorné keramice jsou nejrozšířenější tlakové a ohybové zkoušky stanovení pevnosti.  

a) Pevnost v tlaku  

Pevnost v tlaku je definována jako síla působící na jednotku průřezu zkušebního 
vzorku v okamžiku jeho rozdrcení. Pevnost žárovzdorných materiálů závisí hlavně 
na technologickém postupu výroby, který je pro jednotlivé druhy předepsán v normách 
jakosti. V souvislosti s heterogenní pórovitou strukturou žárovzdorných materiálů, je pevnost 
v tlaku většinou vyšší než při některém z dalších druhů namáhání. 

b) Pevnost v ohybu  

Napětí, při kterém se zlomí zkušební tělísko namáhané ohybem, je pevnost v ohybu. 
Metoda stanovení pevnosti v ohybu při pokojové teplotě používá tříbodový nebo čtyřbodový 
ohyb, při kterém je zkušební tělísko uloženo na dvě podpěry a ve středu je rovnoměrně 
zatěžováno zvyšující se silou. Výsledky stanovování rozdílnými metodami obvykle nejsou 
stejné. V případě čtyřbodového ohybu jsou až o 20 % nižší [3, 28]. 

2.3.3 Pružnost 

Modul pružnosti patří k důležitým materiálovým konstantám žárovzdorných staviv 
a jeho znalost je potřebná při výpočtech konstrukcí žárovzdorných vyzdívek, přípustných 
rychlostí ohřevu a chlazení žárovzdorných výrobků a při výpočtech odolnosti proti náhlým 
změnám teplot. V praxi jsou žádané co nejnižší hodnoty modulu pružnosti. Vysoké hodnoty 
by totiž znamenaly sníženou schopnost staviv se pružně deformovat. S poklesem modulu 
pružnosti však může v nežádoucí míře klesat i pevnost, proto je nutné vždy najít optimální 
technologické řešení, které bude zaměřeno na podmínky použití materiálu. 

Modul pružnosti se stanovuje statickými a dynamickými zkouškami. Při statických 
zkouškách se sleduje závislost napětí - σ a deformace – ε. Ke stanovení modulu pružnosti je 
možné využít zkoušky stanovení pevnosti v ohybu nebo v tlaku. Modul pružnosti se pak 
vyhodnocuje z lineární části křivky závislosti působícího napětí a způsobené deformace. 
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Přesnost statických zkoušek je ovlivněna přesností geometrických tělísek, jejich rozměrů 
a přesností měření deformace. Dynamické metody nejsou na rozdíl od zkoušek statických 
závislé na čase. Měření je založeno na rychlosti šíření ultrazvuku ve zkoušeném tělese. 
Požadavkem je vlnová délka větší než velikost póru nebo případně jiných nehomogenit. 
Pokud dochází ke stanovování modulu při teplotách do 1 000 °C, jsou výsledky statické 
i dynamické metody téměř shodné [1]. 

2.3.4 Tepelné vlastnosti 

Jedná se o vlastnosti vyvolané působením tepla na žárovzdorné materiály. Řadí se zde 
například žárovzdornost, tepelná a teplotní vodivost, měrná tepelná kapacita a teplotní 
roztažnost. 

a) Žárovzdornost  

Žárovzdornost je vlastnost materiálu odolávat vlivu vysokých teplot bez 
toho, aby došlo k jeho tavení. Určuje se pomocí 30 mm vysokých trojbokých laboratorních 
žároměrek. Žárovzdornost se stanovuje porovnávacím způsobem, což znamená, že se 
současně zahřívají zkušební i standardní žároměrky se známou teplotou žároměrné 
deformace. Žárovzdornost zkušebních žároměrek je vyjádřena číslem standardní žároměrky 
se shodnou žároměrnou deformací, která se rovná teplotě žároměrné deformace ve stupních 
Celsia dělené desíti, kdy například žároměrka s číslem 150 má teplotu žároměrné deformace 
1 500 °C. Tato zkouška je častá hlavně při hodnocení hlinitokřemičitých surovin, 
polovýrobků a výrobků [9]. 

b) Tepelná vodivost  

Tepelná vodivost je definována jako hustota tepelného toku při daném teplotním 
gradientu. Vyjádřena je koeficientem tepelné vodivosti λ (W.m-1.K-1), popisovaným jako 
množství tepla v joulech, které projde za časovou jednotku jednotkovou vrstvou materiálu 
s jednotkovým průřezem při jednotkovém rozdílu teplot. Jedná se o velmi důležitou fyzikální 
konstantu žárovzdorných materiálů potřebnou k výpočtům přestupu tepla žárovzdornými 
vyzdívkami, k výpočtům přípustných rychlostí ohřevu nebo chlazení materiálu a při 
posuzování odolnosti proti náhlým teplotním změnám. Se zvyšující se teplotou většinou klesá 
tepelná vodivost bezpórovitých krystalických látek, naopak u látek sklovitých tepelná 
vodivost roste. 

c) Teplotní vodivost  

Schopnost materiálu vyrovnávat teplotní rozdíly je označována jako teplotní vodivost. 
Vyjadřuje, jakou rychlostí se šíří teplotní změny daným materiálem. V případě keramických 
materiálů je možné teplotní vodivost vypočítat pomocí tepelné vodivosti, objemové hmotnosti 
a specifické tepelné kapacity ze vzorce (6) [3]. 

cOH
a

⋅
= λ

     (m2 . s-1)  (6) 

 a  je součinitel teplotní vodivosti  (m2 . s-1), 

 λ - součinitel tepelné vodivosti  (W . m-1 . K-1), 

 c - měrná tepelná kapacita  (J . kg-1 . K-1). 
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d) Měrná tepelná kapacita  

Měrná tepelná kapacita je charakterizována jako množství tepla potřebné k ohřátí 
hmotnostní jednotky materiálu o jednotku teplotního rozdílu a vyjadřuje se v J.g-1. K-1. 
Tepelná kapacita je závislá na fázovém složení. Určuje se zejména kalorimetrickými 
metodami. Znalost hodnot měrné tepelné kapacity žárovzdorných materiálů je potřebná 
při výpočtech akumulovaného tepla ve vyzdívkách a při výpočtech nestacionárního přestupu 
tepla vyzdívkami.  

e) Teplotní roztažnost  

Teplotní roztažnost je definována jako změna rozměru tělesa se změnou teploty 
při konstantním tlaku. Souvisí to s energetickým působením základních stavebních 
částic, kdy se částice rozkmitá a látka se následně obvykle zvětší. Jedná se pružnou 
deformaci. Teplotní roztažnost se nejčastěji zjišťuje metodami založenými na měření změny 
délky zkušebního tělesa při jeho rovnoměrném zahřívání. Na teplotní roztažnosti závisí 
odolnost materiálu proti náhlým teplotním změnám, ale její znalost je důležitá i při konstrukci 
žárovzdorných vyzdívek z hlediska dimenzování dilatačních spár a výpočtů napěťových 
a deformačních vyzdívek [3]. 

2.3.5 Reologie žárovzdorných materiálů při vysokých teplotách 

Reologie je vědní disciplína, zabývající se proudění viskózních kapalin a přetvářením 
reálných materiálů. Jejím cílem je matematicky vyjádřit závislost mezi napětím a deformací 
v závislosti na čase. Tyto vztahy se vyhodnocují se zaměřením na posuzování chování 
žárovzdorných materiálů při vysokých teplotách. Termomechanická měření ukazují, že se 
žárovzdorné materiály při vysokých teplotách projevují jako viskoelastická tělesa. Znamená 
to, že se zčásti chovají jako pružná Hookova hmota se vztahem (7) mezi napětím a deformací. 

σ = E.ε     (Pa) (7) 

 σ je napětí  (Pa), 

 E - Youngův modul pružnosti  (Pa), 

 ε - deformace  (1). 

 

a zčásti jako Newtonova kapalina, pro kterou platí vztah (8) mezi napětím 
a deformací [3]. 

σ = ŋ.ε     (Pa) (8) 

 ŋ je viskozita  (Pa . s). 

2.3.6 Odolnost proti náhlým změnám teplot 

Teplotní gradient vyvolává v žárovzdorném výrobku napětí, které je způsobené 
rozdílnými délkovými změnami. Vznikající termonapětí mohou narušit strukturu staviva. 
Vlastnost čelit proti tomuto narušení se nazývá odolnost proti náhlým změnám teplot. Střep 
může být narušen ve dvou fázích. V první vznikají trhliny a v druhé dochází k jejich 
rozšiřování. Žárovzdorný materiál má dobrou odolnost proti šíření trhlin v případě, že má 
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vysokou pevnost, vysokou teplotní i tepelnou vodivost, nízký modul pružnosti a také nízký 
koeficient teplotní roztažnosti [9]. 
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3 POŽADAVKY NA SUROVINY 

Keramické suroviny je možné rozdělovat podle různých hledisek. Praktickým 
hlediskem je jejich původ, podle kterého se keramické suroviny rozčleňují na přírodní, 
syntetické a druhotné (odpadní). 

3.1 Základní suroviny a materiály 
Téměř všechny suroviny využívané ve výrobě žárovzdorných materiálů, se nacházejí 

v přírodě. V současné době vyžaduje využívání přírodních zdrojů komplexní vytěžování 
ložisek a navazující úpravu suroviny s ohledem na její další využití ve výrobě. Moderní 
keramické technologie vyžadují nejen konstantní chemické a mineralogické, ale také 
granulometrické složení.  

Syntetické suroviny jsou především produkty chemického průmyslu a jejich využití 
v keramické výrobě je stále významnější. Mezi tyto suroviny patří například oxid hlinitý nebo 
oxid zirkoničitý. 

Suroviny druhotné představují látky, které v některých průmyslových odvětvích 
odpadají a v určitých keramických výrobách je lze výhodně zpracovávat. Jedná se například 
o strusky, popílky, kaly a podobně [1]. 

3.1.1 Přírodní suroviny 

Zeminy a horniny jsou nejčastějšími zástupci keramických přírodních surovin. Zeminy 
jsou základem plastických surovin. Horniny se pak využívají hlavně jako ostřiva, taviva nebo 
plniva. 

3.1.1.1 Křemen  

Oxid křemičitý má čtyři polymorfní modifikace, a to křemen, cristobalit, tridymit 
a křemenné sklo. Za normální teploty je stabilní modifikace β - křemen. Zahříváním nastanou 
ve struktuře křemene změny a dochází ke vzniku modifikací křemene s různými fyzikálními 
a krystalografickými vlastnostmi. V závislosti na teplotních oblastech se změny modifikací 
SiO2 uskutečňují přeměnami vratnými nebo složitějšími přeměnami rekonstrukčními. Jestliže 
SiO2 obsahuje příměsi, pak může při vysokých teplotách probíhat další modifikační přeměna 
α – cristobalitu na α – tridymit. K přeměnám dochází přemístěním atomů bez rozrušení 
meziatomových vazeb, bez změny počtu sousedních atomů a bez narušení základní struktury. 
Pokud dojde k ochlazení, vzniklý α – tridymit se vratně přemění na své nízkoteplotní 
modifikace. Schématický průběh modifikačních přeměn je na obrázku (obr. 3) [1, 6]. 

 

 
Obr. 3  Schéma modifikačních přeměn SiO2 [27] 



 23 

3.1.1.2 Magnezit  

Minerál magnezit je uhličitan hořečnatý – MgCO3 (obr. 4). Teoreticky se skládá 
z 47,7 % oxidu hořečnatého, jehož je zdrojem a z 52,3 % oxidu uhličitého. Ložiska magnezitu 
jsou často vázána na horniny s vysokým obsahem hořčíku. Vyskytují se tedy například 
s ložisky dolomitu nebo hadce. Krystalický magnezit vznikl přínosem hořčíku 
do uhličitanových hornin a celistvý magnezit pak vznikl přínosem oxidu uhličitého do hadců. 
Doprovodnými příměsmi v ložiskách magnezitu jsou kalcit, dolomit, břidlice a někdy 
i mastenec. U konečných výrobků jsou nároky na obsah doprovodných oxidů přísnější, než 
těžená surovina poskytuje. Proto je součástí zpracování i obohacující úprava [1, 3]. 

 

 
Obr. 4  Minerál magnezit [31] 

3.1.1.3 Zirkon 

Surovinou pro získávání zirkoniových materiálů na bázi křemičitanu zirkoničitého je 
minerál zirkon – ZrSiO4. V přírodě se vyskytuje nejčastěji v monazitových píscích, ze kterých 
se získává úpravou v těžkých suspenzích, nebo v žulách a jejich pegmatitech a granodioritech. 
V důsledku dlouhodobého zvětrávání těchto hornin s obsahem zirkonu a následným 
uvolněním akcesorických minerálů erozí vznikly kontinentální i mořské rozsypy, jejichž 
významnou součástí je právě zirkon. Největší ložiska zirkonu jsou v plážových sedimentech 
v Austrálii. Další významná těžitelná ložiska jsou v USA, JAR, Rusku, Indii a dalších zemích 
s mořským pobřežím [1]. 

3.1.2 Syntetické suroviny 

Vedle přírodních surovin jsou v keramické technologii stále častěji využívány 
suroviny, které mají svůj původ v chemickém průmyslu. Mezi takové látky patří především 
některé oxidy kovů. 

3.1.2.1 Oxid hlinitý 

V keramické výrobě je nejpoužívanějším oxidem právě oxid hlinitý, který se získává 
z přírodního bauxitu pomocí tzv. Bayerova postupu. Při tomto procesu se za zvýšené teploty 
a tlaku jemně mletý bauxit vyluhuje roztokem hydroxidu sodného. Filtrací se oddělí 
hlinitanový roztok, do kterého se přidají zárodečné krystaly hydroxidu hlinitého 
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pro požadovanou krystalizaci. Po průběhu této krystalizace se odfiltruje vykrystalovaný 
hydragillit α – hydroxid hlinitý, který se po důkladném vymytí kalcinuje na oxid hlinitý, jehož 
hlavní příměsí po tomto výrobním postupu je oxid sodný. S ohledem na požadovanou kvalitu 
oxidu hlinitého v technologii keramických a žárovzdorných materiálů dochází k úpravě jeho 
přípravy tak, aby byl zajištěn vysoký obsah modifikace korundu. Jde o tzv. kalcinaci oxidu 
hlinitého za přídavku malého množství mineralizátoru, který urychlí jeho přeměnu. Takto 
vzniklé krystaly mají destičkový tvar [4, 29]. 

3.1.2.2 Oxid titani čitý 

V přírodě se oxid titaničitý – TiO2 vyskytuje ve třech modifikacích, jako rutil, anatas 
a brookit. Jeho krystaly jsou většinou zbarveny ionty železa až do černa. TiO2 je stabilní jen 
ve formě rutilu. Anatas a brookit jsou metastabilní a existují jen za přítomnosti příměsí. Oxid 
titaničitý se získává z přírodního ilmenitu – FeTiO3 loužením kyselinou sírovou a následnou 
kalcinací. Takto získaný oxid titaničitý se používá pro výrobu kovového titanu nebo jako 
pigment do nátěrových hmot [29]. 

3.1.2.3 Mullit 

Hlavním surovinami pro přípravu mullitického koncentrátu jsou přírodní alumino -
 silikáty kyanit, andalusit a sillimanit. V důsledku nárůstu objemu o 16 až 18 % během 
výpalu, může být kyanit použit do žárovzdorných směsí pouze ve vhodné kombinaci 
s jíly, u kterých při výpalu dochází ke smrštění. V dalších případech je pak nutná před jeho 
použitím kalcinace. Kalcinovaný produkt s vysokým obsahem mullitu je při dalším výpalu 
objemově stálý. Bez předchozí kalcinace je však možné použít do žárovzdorných směsí 
andalusit, jež při výpalu expanduje svůj objem pouze o 4 až 6 %. 

Největší světová ložiska kyanitu a příbuzných minerálů se nacházejí v USA. 
Nejvýznamnějším evropským producentem syntetického mulitu (obr. 5) je anglická 
společnost KCM [1]. 

 

 
Obr. 5  Syntetický mullit [14] 

3.2 Základní výrobní procesy 
Výrobě keramických materiálů předchází úprava a homogenizace surovin a výchozích 

materiálů k získání směsí vhodné konzistence. Obvykle dochází nejprve k tepelnému 
zpracování surovin na polotovary, ze kterých se po mechanických úpravách získají 
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požadované netvarové výrobky nebo směsi potřebné ke zhotovení výrobků, které dosáhnou 
požadovaných vlastností a tvarů pomocí výpalu nebo dalších postupů [1].  

3.2.1 Příprava keramických hmot 

Základem přípravy keramických hmot je úprava výchozích složek na požadovanou 
velikost částic a jejich co nejdokonalejší homogenizace.  

3.2.1.1 Mletí  

Požadovaného granulometrického složení se obvykle dosahuje mletím výchozích 
složek nebo směsi. Nejpoužívanější je mokré mletí v bubnových mlýnech. Vnitřní povrch 
bubnových mlýnů je vyzděn silexovými kameny, keramickou vyzdívkou nebo je vyložen 
otěruvzdornou pryží. Mlecími tělesy bývají obvykle přírodní pazourky, keramické koule nebo 
válečky s vysokým obsahem oxidu hlinitého. Požadavkem je, aby mlecí buben a mlecí tělesa 
neznečistila mletou surovinu. Ale s jistou kontaminací mleté směsi je také potřeba počítat. 
Samotné mletí využívá odstředivou sílu, kterou jsou mlecí tělesa přitlačována ke vnitřní 
straně bubnu. V závislosti na jeho otáčkách jsou vynášeny do určité výšky, odkud padají 
na melivo. Běžně se používá v jedné náplni mlýna koulí různých velikostí. 

3.2.1.2 Odvodňování suspenze 

Pokud k tvarování keramiky nedochází z břečky, je nutné mletý materiál vysušit. 
Nejčastějšími způsoby odvodňování keramických suspenzí jsou kalolisování a rozprašovací 
sušení. Během kalolisování dochází  k odvodnění suspenze pomocí tkaninového 
filtru, vyrobeného z impregnované bavlny nebo syntetických vláken. Filtrace probíhá 
za lisovacího tlaku 0,5 až 1,5 MPa. Následně dochází ke vzniku filtračního koláče, kde je 
vlhkost nerovnoměrně rozdělená. Nejvyšší vlhkost bývá ve středu koláče, nejnižší naopak 
na okrajích. V případě lisování z plastického těsta musí dojít k vyrovnání vlhkosti 
v kalolisovém koláči odležením a následnou homogenizací směsi promísením těsta 
ve šnekovém lisu . 

Další možností odvodnění je rozprašovací sušení, které je založeno na rychlém 
vysoušení jemně rozprašovaných kapek suspenze v proudu vzduchu ohřátého 
na 500 až 800 °C. Kapky suspenze se odvodňují do požadované vlhkosti za normálního tlaku 
a nepřehřejí se nad teplotu 100 °C, což je dáno rychlostí proudění. Velikost trysky ovlivňuje 
velikost vznikajícího granulátu. Konstrukcí sušárny je omezena jen horní hranice velikosti 
zrna, spodní hranice jemnosti omezena není [1]. 

3.2.2 Tvarování keramiky 

Konzistence keramické směsi ovlivňuje způsob tvarování konečného výrobku. 
K tvarování může docházet za pokojové teploty nebo vyšších teplot. 

3.2.2.1 Lití ztekucených suspenzí 

Keramická břečka musí vykazovat vysokou tekutost i při nízkém obsahu vody a měla 
by se blížit Newtonovské kapalině, která nemá žádnou mez toku. Suspenze musí být dokonale 
ztekucená a částice se nesmí shlukovat. Důležitou vlastností keramických suspenzí je jejich 
kinetická a koagulační stabilita. Hydrofilní disperzní soustavy jsou termodynamicky stabilní 
a nevyžadují dodatečnou stabilizaci. Mohou tedy dosahovat relativně vysoké viskozity. 
Hydrofobní disperzní soustavy jsou termodynamicky nestabilní a musí se dodatečně 
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stabilizovat, jinak dochází ke shlukování částic. Ve většině případů se jako disperzní činidlo 
používá 25 až 40 % vody, pak se suspenze lije do sádrových forem. Pokud je disperzním 
činidlem nepolární kapalina, dochází k lití do nepórovitých forem.  

3.2.2.2 Plastické tvarování 

Tvarování těsta v plastickém stavu vyžaduje jeho optimální vlhkost. Proto je během 
odvodňování suspenze na kalolisu potřeba provést homogenizaci vlhkosti. Tvarování 
plastického těsta je většinou prováděno ve vakuových šnekových lisech (obr. 6), kde je těsto 
homogenizováno a protlačeno sítem do vakuové komory. Tam dochází k rozřezání nudliček 
těsta na kousky a k jejich odvzdušnění. Slisované a odvzdušněné těsto je tvarováno ústím lisu. 
Kvalita výlisků je závislá na souladu reologických vlastností těsta s parametry lisu 
a konstrukcí vytvářecí soustavy lisu [1]. 

 

 
Obr. 6  Vakuový šnekový lis [30] 

3.2.2.3 Lisování 

Lisování je definováno jako zhutňování tvarovacích směsí působením tlaku, během 
jehož působení dochází k uspořádání a deformaci částic. Jde o nejčastěji používaný způsob 
tvarování žárovzdorných materiálů. Podle směru působení lisovací síly lze provést lisování 
jednostranné, dvoustranné nebo izostatické. 

Jednostranné působení tlakové síly způsobuje nerovnoměrné zhutnění výlisku. Je 
proto vhodné jen pro výrobky s nízkou výškou. 

Izostatický způsob lisování se vyznačuje tím, že síla působí na lisovanou 
látku, umístěnou v pryžové formě, uloženou v nádobě s kapalinou nebo vzduchem, ze všech 
stran. Tento postup lisování je vhodný pro výrobu jakostních a tenkostěnných výrobků.  

3.2.2.4 Tvarování za vysokých teplot 

Žárové lisování je speciální způsob tvarování, kdy dochází k lisování vysokými tlaky 
v grafitové formě při teplotách 1 200 až 2 000 °C v ochranné atmosféře. Tato metoda 
vyžaduje nákladné zařízení a nemá vysokou produktivitu [3]. 
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Izostatické žárové lisování využívá jako lisovací medium inertní plyn. Žárové lisování 
poskytuje materiály s řízenou mikrostrukturou a velmi vysokými mechanickými pevnostmi. 
Po vylisování je potřeba výlisky opracovat, nejčastěji broušením a následným leštěním [3]. 

3.2.3 Sušení keramiky  

Sušení keramiky je energeticky i technologicky náročný proces, při kterém se 
působením tepla snižuje obsah vlhkosti v materiálu. Podmínkou úspěšného průběhu tohoto 
procesu je nalezení optimálního režimu sušení, aby nedošlo k nadměrnému pnutí ve výrobku 
a následné destrukci materiálu. 

V průběhu sušení v první fázi tvoří voda souvislé vrstvy, které oddělují pevné částice 
od sebe. V druhé fázi se zrna hmoty vzájemně dotýkají a voda vyplňuje prostor mezi zrny. 
Dochází také k významným objemovým změnám v sušeném tělese, které mohou vyvolat jeho 
deformaci a následný vznik trhlin. V poslední třetí etapě už voda není přítomná v pórech, 
zůstávají jen tenké vodní obaly. Dochází ke snížení rychlosti sušení a v tělese už neprobíhají 
žádné objemové změny. Pro tuto fázi vysoušení je nutné zvolit takovou teplotu sušícího 
prostředí, aby se ve výrobku vytvořilo jen tolik páry, která by stačila bez porušení celistvosti 
materiálu unikat jeho póry.  

Ke zjištění chování keramických těst při sušení se nejčastěji využívá metoda 
tzv. Bigotovy křivky (obr. 7) která umožňuje určení závislosti lineárního smrštění tělesa 
sušením na jeho vlhkosti. Pomocí této metody je možné stanovit i kritickou vlhkost, celkové 
smrštění tělesa sušením a koeficient citlivosti materiálu k sušení. Procentuální smrštění 
sušením je definováno vztahem (8) [1]. 

( ) 1
00100 −⋅−⋅= lllSS     (%) (8) 

 Ss je smrštění sušením  (%), 

 l0 - počáteční délka tělesa  (m), 

 l - délka tělesa v průběhu sušení  (m). 

 

 
Obr. 7  Bigotova křivka [39] 
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4 DODAVATELÉ A PRODUCENTI SUROVIN A MATERIÁL Ů 

Výrobní sortiment žárovzdorných materiálů se v jednotlivých evropských zemích liší 
a závisí zejména na surovinových zásobách konkrétních zemí a průmyslových 
odvětvích, které žárovzdorné výrobky odebírají. V Evropě dosahuje roční produkce 6 miliónů 
tun žárovzdorných materiálů. Z tohoto množství 4,5 miliónů tun připadá na státy Evropské 
unie a 1,5 miliónů tun na země bývalého východního bloku a ostatní evropské země 
nezačleněné do EU [4]. 

4.1 Zastoupení na evropském trhu 
Stejně jako v každém jiném odvětví i v keramickém průmyslu se zohledňují finanční 

náklady na pracovní síly, které zahrnují mzdy i sociální pojištění. Tyto náklady se v různých 
částech světa liší. Proto se relativně vysoké investice přesouvají do kapitálového vybavení 
a školení kvalifikovaných dělníků do východní Evropy a Číny. V těchto částech světa jsou 
v porovnání s jinými místy mnohem nižší mzdové sazby. Přesto se stále mnoho velkých 
společností s zásadním vlivem na evropský i celosvětový trh nachází ve střední a západní 
Evropě. Je to dáno také surovinovými zdroji právě v těchto místech [4]. 

4.1.1 Západní Evropa 

Mezi největší společnosti zabývající se vývojem a výrobou žárovzdorných materiálů 
v západní Evropě patří například německá LWB Refractories GmbH, která byla založena 
v roce 2001. Své pobočky má i v USA a Asii. V dnešní době je LWB globálním výrobcem 
žárovzdorných materiálů a předním světovým dodavatelem žárovzdorného dolomitu. 
Společnost má přístup k rozsáhlým zásobám vysoce kvalitního dolomitu z lomů v Yorku 
v USA, Hagen – Halden v Německu, Marce – les – Dames v Belgii a Qingyang v Číně. 
Z toho důvodu je většina produktů LWB založena právě na dolomitu. Produktová řada tohoto 
výrobce zahrnuje i magnezitové výrobky a produkty, jejichž hlavní složkou je oxid hlinitý 
i v kombinacích s uhlíkem a karbidy křemíku. LWB vyprodukuje více než 375 000 tun 
žárovzdorných materiálů za rok. Roční obrat společnosti činí přibližně 400 milionů €. [16]. 

Již od roku 1986 je na trhu žárovzdorných izolačních materiálů další německá 
společnost Alfatec Feuerfest Technik GmbH & Co. Specializuje se především na vakuově 
vyráběná vlákna pro použití až do teploty 1 750 °C. V rámci spolupráce se zákazníky neustále 
rozšiřují řady produktů a systémů vysoce odolných tepelných izolací. Samozřejmostí je 
nepřetržitá kontrola kvality všech produktů. Export představuje 80 – 85 % celkové produkce. 
Tržby společnosti jsou okolo 2,6 milionů € ročně [17]. 

Poskytovat celosvětově vysoce kvalitní produkty se zavázala společnost Almatis se 
sídlem ve Frankfurtu nad Mohanem. Mimo to má devět strategicky umístěných výrobních 
závodů v Německu, Nizozemí, Japonsku, Indii, Číně a USA. Je předním světovým 
producentem oxidu hlinitého. Ročně ho vyrobí asi 700 000 tun. Pro své zákazníky nabízí 
široké portfolio vysoce kvalitních materiálů – oxid hlinitý, včetně tabulárního, kalcinovaný 
hliník, žárovzdorné tmely a pojiva. Zisk společnosti činí asi 370 milionů € ročně [10]. 

Společnost DSF Refractories & Minerals Ltd. sídlící v Anglii je předním britským 
odborníkem na žáromateriály a největším výrobcem tvarových žárovzdorných materiálů. DSF 
je významným dodavatelem žárovzdorných materiálů sklářským, ocelárenským 
a cementárenským průmyslovým výrobcům. Kromě výroby těchto materiálů je DSF také 
dodavatelem žárovzdorných surovin – bauxitu, andalusitu, šamotu, taveného oxidu hlinitého 
a dalších. Společnost je v současné době ve fázi expanze a velmi investuje do továrny 
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v Anglii, aby mohla ještě zvýšit produkci mullitových žárovzdorných výrobků. V současnosti 
je kapacita výroby 50 000 tun žárovzdorných materiálů ročně. Prodejem si DSF přijde na více 
než 20 milionů € ročně [11]. 

Britská společnost Morgan Crucible Company plc zaujímá místo na trhu již více 
než 150 let. Tradičními odběrateli této firmy jsou především obory zabývající se 
lékařstvím, leteckou a vlakovou dopravou a satelitními komunikacemi. Stále častější jsou 
však produkty pro požární ochranu. Součástí Morgan Crucible Copany plc je závod Thermal 
Ceramics, který navrhuje a vyrábí širokou škálu produktů tepelné izolace a je světovou 
jedničkou ve výrobě žárovzdorných cihel a monolitů. Thermal Ceramics již působí ve více 
než 30 zemích. Obrat společnosti je průměrně kolem 760 milionů € ročně. Z toho téměř 50 % 
tvoří zisky z prodeje produktů tepelné izolace ze závodu Theramal Ceramics. Významnou 
dceřinou společností je také závod Haldenwanger, který patří k předním evropským 
dodavatelům karbidu křemíku [12]. 

Největší nezávislou společností zabývající se produkcí žárovzdornin ve Velké Británii 
je Capital Refractories Ltd. Společnost je na trhu již téměř 50 let. Výrobní závody sídlí 
v Clowne ve Velké Británii a v Šenově nedaleko Ostravy v České republice. Specializuje se 
především na dodávky šamotu, křemenného skla, tavených mulitových materiálů 
a žárovzdorných vyzdívek pro slévárenství a cementárenský průmysl a obložení indukčních 
pecí pro tavení oceli. Tato obložení jsou založena na oxidu hlinitém a hlinitokřemičitanových 
přípravcích. Součástí nabídky jsou i magnezitové cihly pro vyzdívky pecí. Služby Capital 
Refractories jsou dnes dostupné ve více než 40 zemích po celém světě. Ročně se prodají 
výrobky přibližně za 15 milionů €, přičemž zisk se pohybuje ve výši 1 – 2 milionů ročně [13]. 

Světové prvenství v distribuci alumino – silikátových surovin pro žárovzdorné 
materiály patří francouzské nadnárodní společnosti Imerys Group. Imerys  má také široké 
portfolio vysoce kvalitních žáruvzdorných surovin - mullit, šamot, křemenné sklo, tavený 
oxidu hlinitý, tabulkový oxid hlinitý, bauxit a karbid křemíku. V období před světovou 
hospodářskou krizí činily zisky z prodeje až 3,3 miliardy ročně. Celých 60 % zisku bylo 
dosaženo na trzích v Evropě, z toho 20 % na domácím francouzském trhu. Hlavní zdroje 
hlinitokřemičitých surovin má Imerys po celém světě. Naleziště andaluzitu jsou 
ve Francii, Číně nebo Jižní Africe, šamot a jíly se nacházejí také ve Francii a na Ukrajině 
[14]. 

Významnou dceřinou společností Imerys Group je Calderys. Společnost Calderys 
vznikla v roce 2005 sloučením dvou tradičních francouzských firem Plibrico International 
a Lafarge Referactories. Výhodou spojitosti s Imerys Group je přístup k velmi jakostním 
surovinám, které jsou nezbytným předpokladem nejen pro kvalitní produkty, ale také 
pro výzkum a vývoj, na který Calderys klade velký důraz. Díky těmto hodnotám je společnost 
Calderys úspěšná při zavádění nové generace produktů a ve vývoji inovativních řešení. 

Z hlediska výroby se Calderys zabývá především produkcí monolitických 
žárovzdorných materiálů, které jsou navrhovány v široké škále stylů, tak aby splňovaly 
veškeré požadavky průmyslových odběratelů. Ročně je monolitických materiálů vyrobeno 
300 000 tun. Z tohoto množství přes 40 % zůstává na trhu francouzském a států 
Beneluxu, 30 % jde na trh do Itálie a skandinávských zemí a zbytek do Německa a Velké 
Británie. Sortiment dále zahrnuje předlisované tvarové materiály, izolační materiály a kotevní 
systémy, které jsou rozděleny do skupin keramických a kovových kotví. Calderys nabízí 
žárovzdorné výrobky pro široké spektrum použití v různých průmyslových odvětvích. 
S celkovou roční produkcí více než 600 000 tun a obratu ve výši kolem 500 milionů € je 
jedním z předních světových dodavatelů žárovzdorných materiálů [37]. 
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Unifrax Corporation je předním světovým výrobcem žárovzdorných izolačních 
produktů a keramických vláken určených pro celou řadu průmyslových aplikací. Evropská 
základna společnosti má sídlo ve Francii. Průměrné roční tržby z prodeje se pohybují kolem 
34 milionů €, z toho 25 milionů € dosahují zisky z evropských trhů s výjimkou 
francouzského. Pobočky jsou po celém světě. V Evropě např. v Německu, Velké Británii, 
Belgii, Španělsku a Itálii. Od roku 2007, kdy Unifrax získal malý český podnik Keraunion, je 
také na českém trhu [15]. 

Saint – Gobain se sídlem ve Francii je nadnárodní společnost s ročním obratem 
41,6 miliardy €. V posledních letech docházelo k reorganizaci dceřiných společností. Většina 
jich nyní nese název Saint – Gobain s přívlastkem průmyslové keramiky nebo keramických 
materiálů.  

Několik dceřiných společností má výrobní závody přímo ve Francii. Mezi takové patří 
např. SG Zirpro, přední dodavatel žáromateriálů se zaměřením na produkci zirkoniových 
a hlinitokřemičitých materiálů. Dalším závodem je SG Sefpro s orientací na výrobu oxidu 
hlinitého, karbidu křemíku a dalších žárovzdorných materiálů určených pro vysoké pece. 
Management je řízen prostřednictvím SG Zirpro a roční tržby se odhadují na 4 miliony €. 

K nejdůležitějším dceřiným společnostem patří Saint – Gobain Industriekeramik 
sídlící v Německu, známá spíše jako AnnaWerk. Firma se zaměřuje hlavně na produkci 
karbidu křemíku a kordieritových materiálů. Právě tyto produkty tvoří 60 % poptávky 
a společnost se tak řadí v této oblasti k předním evropským dodavatelům. 

Zastoupení má Saint – Gobain také v Itálii formou dceřiné společnosti SG Industrial 
Ceramics, která má roční obrat přibližně 30 milionů €. Závod se zabývá zejména výrobou 
monolitických a tvarových žárovzdorných materiálů. Stěžejním produktem jsou však 
keramické válečky pro keramické pece a příslušenství pro kontinuální lití oceli [4]. 

4.1.2 Střední a východní Evropa 

Významná rakouská společnost RHI AG se skládá z několika divizí rozmístěných 
na čtyřech kontinentech a dvaatřiceti místech. Nejdůležitější je však divize zabývající se 
výrobou žárovzdorných materiálů. 

RHI je druhým největším dodavatelem žárovzdorných komponentů pro odlévání 
v Evropě. Společnost dosahuje ročních tržeb kolem 1,6 miliardy € a produkuje 2 miliony tun 
žárovzdorných materiálů. 40 % z celkových tržeb dosahuje v západní Evropě, 11 % 
ve východní Evropě a zbývající polovina připadá na mimoevropské země. RHI zaměřuje svoji 
produkci zejména na odběratele v ocelárenském, cementárenském, sklářském, energetickém 
a chemickém průmyslu. Klíčovým zákazníkem je hlavně metalurgický průmysl. RHI má 
smlouvy s téměř čtyřiceti ocelárnami po celém světě.  

RHI disponuje také magnezitovými lomy a doly v Rakousku, Itálii a Turecku. Ročně 
vytěží přibližně 1,2 milionů tun magnezitu [38]. 

Největší těžební a zpracovatelský magnezitový podnik na Slovensku je magnezitový 
závod Jelšava. Dnes je společnost majetkem Slovenských magnezitových závodů. SMZ, a.s., 
Jelšava. Společnost patří k předním evropským a světovým producentům sypkých zásaditých 
žárovzdorných materiálů s vlastní surovinovou základnou. Ložisko se řadí k největším 
magnezitovým ložiskům na světě a svým specifickým mineralogickým složením představuje 
unikátní zdroj železité magnézie, používané na výrobu nejkvalitnějších bazických staviv 
a monolitických hmot.  
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Ročně se vyrobí asi 375 000 tun žárovzdorných materiálů. Export představuje pro 
SMZ, a.s., Jelšava 95 % z celkového prodeje. Největšími odběrateli jsou trhy 
na Ukrajině, kde se vyváží celých 52 % produkce, následuje Německo se 14 % a Česká 
republika s 6 %. Na domácím slovenském trhu zůstává 12 % z úhrnného množství výrobků. 
Prodej monolitických materiálů a základní suroviny magnezitu pro přípravu monolitů tvoří asi 
55 % z celkového obratu společnosti [25]. 

Další společností s vlastní surovinovou základnou na Slovensku je Slovmag, a. s., 
Bubeník, který se zaměřuje na výrobu tvarových a netvarových žárovzdorných produktů. 
Základem pro výrobu žáromateriálů je magnezit, jehož ložisko se nachází přímo v areálu 
závodu a odkud Slovmag získává oxid hořečnatý. Současná roční produkce dosahuje 
80 000 tun cihel a 75 000 tun monolitických materiálů. Obrat se pohybuje kolem 30 milionů € 
ročně, z toho 88 % tvoří zisky z vývozu a prodeje na zahraničních trzích. Výsledné produkty 
nacházejí uplatnění především jako vyzdívky tepelných agregátů. Hlavními odběrateli jsou 
tedy především ocelárny. Počátkem roku 2008 se Slovmag, a. s., Bubeník stal součástí 
ruského holdingu Magnezit Group [26]. 

Největším výrobcem keramických žárovzdorných materiálů v Polsku a jedním 
z největších v Evropě je společnost Zakłady Magnezytowe, Ropczyce sa. Výroba je zaměřena 
především na vyzdívky pecí a zařízení pracující při vysokých teplotách. Největšími odběrateli 
jsou železárny a průmysl neželezných kovů. Žárovzdorných materiálů vyrobených v Ropczyci 
se ročně prodá více než 50 000  tun. Zisk z prodeje pak činí asi 25 milionů €. Téměř 30 % 
veškeré produkce se vyváží na trhy v Evropě a Severní Americe [18]. 

V loňském roce došlo k připojení ruského producenta oxidu hlinitého Boxitogorsku 
ke společnosti UC Rusal, která je největším světovým dodavatelem aluminia. Dnes je tedy 
hlavním produktem závodu Boxitogorsk bílý tavený oxid hlinitý, jehož je ročně vyrobeno asi 
70 000 tun. Toto množství se prodává nejen na domácím ruském trhu, ale je vyváženo 
i do mnoha jiných zemí, včetně Německa, Velké Británie, Polska, Španělska a Japonska [19]. 

4.2 Zastoupení na českém trhu 
Jedním z největších výrobců a dodavatelů žárovzdorných výrobků a surovin je 

společnost P – D Refractories CZ, a. s., od roku 2000 známá jako Moravské šamotové 
a lupkové závody. Firma vyrábí a dodává vyzdívky pro koksárenské, vysoké i sklářské pece. 
Výrobní sortiment zahrnuje šamotové kameny, vysoce hlinité kameny, dinasové kameny, 
žárovzdorné jíly a ostřiva, žárovzdorné malty, tmely a betony. Výroba v P- D Refractories 
CZ, a.s. probíhá v souladu s certifikátem podle ISO 9001 v moderním výrobním i zkušebním 
zařízení a je tak garantována vysoká stabilní výrobní kvalita [20]. 

Současnou tuzemskou jedničkou na trhu v oblasti šamotových produktů 
a keramických hmot je společnost Seeif Ceramic, a. s. se sídlem v Rájci – Jestřebí. 
Organizace vznikla koncem roku 2009 fůzí dřívějších konkurentů, kterými byly Moravské 
keramické závody a. s., Rájec – Jestřebí, Keravit, spol. s r. o. Ostrava a Reframo, s. r. o. 
Kadaň. Struktura společnosti se dnes skládá ze čtyř výrobních závodů – MKZ Šamotka, MKZ 
Žárohmoty, Keravit a Reframo [21]. 

Mezi nejvýznamnější výrobce žárovzdorných materiálů v České republice patří firma 
Refrasil s. r. o. Výrobní sortiment zahrnuje šamotové a vysocehlinité  tvárnice, izolační 
materiály, hmoty, malty, tmely a žárobetony. Žárovzdorné výrobky jsou určeny především 
pro spotřebu ve slévárnách, stavebnictví a keramickém, sklářském a metalurgickém 
průmyslu, v energetice a dalších průmyslových odvětvích, ve kterých se vyžaduje užití 
žárovzdorných materiálů. Kromě výroby společnost zajišťuje komplexní odborný 
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žárotechnický servis související s aplikací žáromateriálů u odběratelů. Firma Refrasil s. r. o. je 
členem Asociace českých a slovenských výrobců žáromateriálů (AČSVŽ) a také členem 
Evropské asociace výrobců žárovzdorných materiálů (PRE) [22]. 

Broumovská firma Hobra – Školník s. r. o. je na trhu již od roku 1930, ale až od roku 
1965 začala s výrobou žárovzdorných izolačních materiálů. V této oblasti se snaží vyjít vstříc 
i zákazníkům a řeší problematiku v rozsahu teplot od 300 do 1 600 °C. Firma dodává již 
tradičně desky na bázi minerálních a hlinitokřemičitých keramických vláken, žárovzdorné 
papíry a tvarovky. V současnosti se firma řadí ke kvalitním mezinárodním dodavatelům [23]. 

Od roku 2007, kdy došlo ke sloučení s českou firmou Keraunion, je na českém trhu 
jeden z nejvýznamnějších světových výrobců žárovzdorných izolačních produktů Unifrax 
Corporation. Firemní centrála společnosti se nachází v Niagara Falls v New Yorku. Evropská 
základna je pak v Lorette ve Francii. Výrobní sídla jsou rozmístěna po celém světě a všechna 
získala certifikáty ISO. Splňují tedy příslušné normy kvality očekávané u žárovzdorných 
izolačních materiálů [15]. 

Mezi významné české výrobce netvarových žárovzdorných materiálů patří Žárohmoty, 
spol. s r. o. Firma ve zkušebních laboratořích pravidelně kontroluje kvalitu vstupních surovin 
a hotových výrobků. Výrobky jsou testovány akreditovaným certifikačním orgánem TZÚS 
Praha, s. p. Společnost se snaží svým zákazníkům poskytovat komplexní služby v oblasti 
výroby i použití netvarových žárovzdorných materiálů. Za tímto účelem poskytuje konzultace 
o výběru vhodných materiálů, informace o vlastnostech netvarových žárovzdorných materiálů 
a ošetřování vyzdívek [24]. 

Česko – německá společnost HOB CerTec vznikla v roce 1995 spojením největší 
keramické skupiny v České republice Lasselsberger s německým podnikatelem Heinzem 
Pohlmannem s myšlenkou vytvoření nejmodernějšího závodu pro produkci keramických 
válců. Hlavní závod společnosti se nachází v Horní Bříze nedaleko německých hranic.  

Roční produkce činí 320 000 kusů válečků, což odpovídá 8 % na světových trzích. 
S ročním obratem 7 milionů € je HOB CerTec předním dodavatelem produktů pro pece 
v Itálii, Španělsku, Turecku a Německu. Celých 95 % výrobků je určeno pro export do více 
než 30 zemí [4, 36]. 
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5 ROZDĚLENÍ TRHU PODLE PRODUKT Ů 

Údaje o objemu evropské produkce obchodu se žáruvzdornými materiály jsou 
sestavovány sdružením PRE. Do těchto tabulek však bohužel nejsou zahrnuty všechny země 
a společnosti. V některých zemích jsou tyto údaje sestavovány organizacemi podporovanými 
vládou, ale konečné výsledky a data se poněkud liší. Evropské země jsou ve světě vnímány 
jako hlavní účastníci trhu. Konkrétně Německo je velmi významným vývozcem kvalitních 
cihel a monolitů. Silný nárůst v produkci a spotřebě je zaznamenán také 
ve východoevropských zemích. V Evropské unii je celkový růst trhu žárovzdorných materiálů 
z hlediska objemu v řádu 2,2 % ročně, v roce 2010 by to mělo tedy být 4,36 milionů tun. 

V grafu (obr. 8) je znázorněn roční objem produkce tvarových a netvarových 
žárovzdorných materiálů v evropských zemích, které mají zásadní vliv na trh žárovzdorných 
materiálů. Podíl netvarových materiálů je 40 % z celkové produkce [4]. 
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Obr. 8  Produkce tvarových a netvarových žárovzdorných materiálů ročně v tisících tun [4] 

5.1 Žárovzdorné materiály v ocelárenském průmyslu 
Stejně jako všude jinde ve světě, i v Evropě jsou na trhu žárovzdorných materiálů 

v největší míře rozšířeny výrobky pro ocelárenský průmysl. Celková spotřeba žárovzdorných 
materiálů v průmyslu výroby železa a oceli v Evropě je přibližně 2,2 milionů tun ročně, což 
odpovídá  55 % celkové poptávky žárovzdorných materiálů. Především v ocelárnách je patrný 
trend směrem k účinnějšímu využívání žáromateriálů. V posledních letech byla spotřeba asi 
9 – 12 kilogramů žárovzdorných materiálů na tunu roztavené oceli. 

Údaje o spotřebě žárovzdorných materiálů v různých procesech výroby oceli 
při výrobě v integrovaných zařízeních i v elektrických obloukových pecích, jsou uvedeny 
v tabulkách (tab. 3) a (tab. 4). Objem roční produkce oceli vyrobené v integrovaných 
zařízeních činí 120 milionů tun a 80 milionů tun v elektrických obloukových pecích 
(EOP) [4]. 
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Tabulka 3  Roční spotřeba žárovzdorných materiálů při výrobě železa a oceli v integrovaných 
zařízeních při jednotlivých procesech [4] 

Proces 
Měrná spotřeba 

žárovzdorných materiálů 
[kg/t] 

Celková spotřeba 
žárovzdorných materiálů 

[v tisících tun] 

Vysoké pece 

Generální opravy 

Odpichový otvor 

Žlab na strusku + ostatní 

 

0,1 – 0,2 

0,4 – 0,8 

0,4 – 1,2 

 

20 

75 

120 

Licí pánev 0,3 – 0,5 50 

Vyzdívky BKP 0,8 – 2,0 180 

Vakuové zpracování 1,0 – 1,7 112 

Ocelová pánev 

Integrované BKP zařízení 

 

0,6 – 3,0 

 

260 

Vyzdívka nálevky 0,6 – 2,5 240 

Odlévané díly 0,1 – 0,3 20 

Celkem  1 077 

 

Tabulka 4  Roční spotřeba žárovzdorných materiálů při výrobě oceli v integrovaných 
v elektrických obloukových pecích při jednotlivých procesech [4] 

Proces 
Měrná spotřeba 

žárovzdorných materiálů 
[kg/t] 

Celková spotřeba 
žárovzdorných materiálů 

[v tisících tun] 

Vyzdívky EOP 4,7 – 6,3 400 

Vakuové zpracování 1,0 – 1,5 58 

Ocelová pánev 

EOP zařízení 

 

4,5 – 5,5 

 

400 

Vyzdívka nálevky 0,2 – 1,6 140 

Odlévané díly 0,15 – 0,35 20 

Celkem  1 018 

5.2 Žárovzdorné monolitické produkty  
V Evropě mají největší zastoupení na trhu žárovzdorných materiálů produkty 

využívané v ocelářském odvětví. Jsou zde nejvíce poptávány tvarové i monolitické 
žáromateriály. Monolity je obecný termín pro všechny netvarové žárovzdorné materiály. 
Jedná se o materiály, které jsou instalovány formou suspenze a použitelné jsou až po jejich 
vytvrzení. Obvykle se zde řadí žárovzdorný cement nebo beton. Téměř všechny základní 
monolity jsou využívány ve výrobě oceli a cementu [4]. 
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Některé ocelárenské společnosti se pokoušely o vlastní výrobu žárovzdorných 
materiálů, ale ve většině případů se jednalo o nezávislé podniky. Nicméně některé v této 
výrobě pro své vlastní použití pokračují. Například nizozemská firma Corus produkuje asi 
12 000 tun materiálu na monolity, které využívá hlavně v pecích. Tento postup má své 
výhody i nevýhody. Snižuje se závislost na dodavatelích žárovzdorných materiálů, ale proti 
mluví požadavky na kvalitu vyrobených produktů a konečný vliv na životní prostředí.  

V posledních letech roste podíl monolitických žárovzdorných materiálů na trhu zhruba 
o 2 % ročně a předpokládá se, že poroste i nadále. Hlavními důvody pro tento předpoklad je 
rychlá instalace materiálů, čímž se snižuje čas aplikace a potřeba pracovní síly. Dalšími 
výhodami žárovzdorných monolitů je jejich univerzálnost použití v různých odvětvích 
průmyslu a odolnost proti teplotním šokům při vysokých teplotách, odolnost proti otěru a také 
chemická inertnost. Pro přibližnou představu o relativním významu různých typů 
monolitických materiálů je uvedeno srovnání na příkladu Německa. Největší objem výroby 
zaujímají materiály bohaté na hliník a základní monolity s podílem na trhu 28 % a 21 % 
z celkového množství. Další v pořadí jsou hlinitokřemičité šamoty s 20 %. Žárobetony jako 
relativní nováček na trhu tvoří pouhých 5 % produkce. 

Tabulka (tab. 5) ukazuje produkci a obchodování s monolitickými a netvarovými 
žárovzdornými materiály ve velkých zemích [4]. 

 

Tabulka 5  Produkce, dovoz, vývoz a skutečná spotřeba monolitických a netvarových 
žárovzdorných materiálů ročně v tisících tun [4] 

Země Produkce Dovoz Vývoz Skutečná spotřeba 
Německo 600 121 415 306 

Francie 115 194 74 235 

Itálie 229 84 83 230 

Velká Británie 219 64 99 184 

Španělsko 261 27 165 123 

Rakousko 260 47 258 50 

Polsko 84 39 11 112 

Ostatní země EU 372 439 431 379 

Celkem 2 140 1 015 1 536 1 620 

5.3 Žárovzdorné cihly a tvarové materiály 
Největší podíl na trhu zaujímají žárovzdorné cihly a tvarové materiály (obr. 9) 

produkované Německem, kde je výroba zhruba dvakrát větší než ve Velké Británii nebo 
Španělsku. Vysvětlením může být vysoká úroveň výroby tavené oceli, taveného skla nebo 
cementářského slínku. Německo je také významným producentem pecí a dalšího 
zpracovatelského zařízení, které pak vyváží do celého světa. Spotřeba v těchto procesech je 
pak uváděna jako domácí spotřeba [4]. 
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Obr. 9  Žárovzdorné cihly a tvarové výrobky [32] 

 

Základní žárovzdorné cihly mají složení na bázi oxidu hořečnatého. Jejich použití je 
nejčastější v pánvích a mezipánevních oblastech. Celková spotřeba základních žárovzdorných 
cihel v Evropě je ročně kolem 750 000 tun. V Evropě je málo společností zabývajících se 
výrobou tohoto produktu. Hlavními dodavateli tak jsou společnosti RHI AG sídlící 
v Rakousku a německé Dolomitwerk Jettenberg a Refratechnik Group. V posledních letech 
přispěla RHI AG na trh více než 280 000 tunami tvarových hořečnatých výrobků, z nichž 
zhruba 60 % bylo prodáno na evropském trhu. Refratechnik Group je schopna ročně vyrobit 
více než 200 000 tun. 

Žárovzdorné cihly byly prvním žárovzdorným materiálem použitým v mnoha 
výrobních procesech, ale postupně byly nahrazeny materiály odolnějšími vůči vysokým 
teplotám a agresivním mediím. Stále však zůstávají cenově výhodným řešením zejména 
v petrochemii a slévárnách. Využívání základních cihel doplňuje použití cihel šamotových 
a cihel s vysokým obsahem oxidu hlinitého. 

Spotřeba aluminiových cihel v Evropě při procesu zpracování železa nebo výroby 
oceli je okolo 250 000 tun ročně a dalších 60 000 tun spotřebuje cementárenský průmysl. 
Odhadovaná celková poptávka hlinitokřemičitých cihel v Evropě v posledních letech je 
přibližně 810 000 tun za rok. Z tohoto množství zhruba 430 000 tun nese označení s vysokým 
obsahem oxidu hlinitého. Nejvíce produktů se vyváží na trh na Dálný východ. Velké 
množství hlinitokřemičitých cihel a tvarovek je vyráběno mnoha společnostmi v Evropě. 
Předpokládá se však, že celková spotřeba žárovzdorných cihel bude klesat v důsledku 
přechodu na monolitické žárovzdorné materiály. 

V důsledku minimalizace nákladů na energii jsou zvýšeny požadavky na tepelnou 
izolaci. Pro tyto účely jsou využívány izolační cihly, ovšem například v elektrických 
obloukových pecích by bylo jejich použití kontraproduktivní, proto jsou v některých 
případech nahrazovány žárovzdornými keramickými vlákny. 

Žárovzdorných izolačních cihel je v Evropě ročně vyrobeno přibližně 
160 000 tun a téměř celých 70 % jich je v Evropě také spotřebováno. Pokud dojde ke zvýšení 
světových cen energií, dá se také přepokládat větší využití izolačních výrobků. Průměrná cena 
cihel se pohybuje od 1 500 až do 2 100 € za tunu. 

Produkce a skutečná spotřeba žárovzdorných cihel a tvarových materiálů je uvedena 
v tabulce (tab. 6). Tato vyhodnocení sestavuje PRE, a přestože se snaží v co největší míře 
standardizovat kategorie, mohou se údaje v jednotlivých zemích lišit [4]. 
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Tabulka 6  produkce, dovoz, vývoz a skutečná spotřeba žárovzdorných cihel a tvarových 
materiálů ročně v tisících tun [4] 

Země Produkce Dovoz Vývoz Skutečná spotřeba 
Německo 977 659 135 453 

Francie 379 150 110 339 

Itálie 120 30 64 154 

Velká Británie 181 181 89 89 

Španělsko 442 99 53 396 

Rakousko 234 133 34 135 

Polsko 216 93 48 171 

Ostatní země EU 601 339 378 640 

Celkem 3 150 1 684 911 2 377 

5.4  Žárovzdorná keramická vlákna 
Původně byl termín keramického vlákna používán v souvislosti s hlinitokřemičitými 

vlákny vyráběnými tavením a z kaolinu. Nyní se běžně aplikuje na směsi křemičitého písku 
a oxidu hlinitého jako výchozího materiálu pro hlinitokřemičitá vlákna. Nicméně v poslední 
době vzrostle obliba alkalických silikátových vláken a budoucnost jejich využití je velmi 
slibná. 

Složení vláken různých společností se od sebe moc neliší. Je to způsobeno 
pravděpodobně velmi úzkým přípustným rozmezím struktury, která je dána výrobním 
patentem. Pro srovnání je možné zhodnotit například produkt společnosti Unifrax 
Isofrax1260C Fibre, kde je uvedeno složení s podílem 72 – 77 % křemene, 19 – 26 % oxidu 
hořečnatého a 0 – 4 % stopových oxidů. Firma Thermal Ceramics vyrábí vlákno Superwool 
607 MAX o složení v rozmezí 60 – 70 % křemene, vápenec a oxid hořečnatý zaujímá 25 -
 40 % a oxidu hlinitého je méně než 0,3 % [12, 15]. 

Ceny keramických vláken měly povětšinou sestupnou tendenci, v poslední době však 
došlo k nárůstu. Konečné náklady v případě žárovzdorných keramických vláken velmi závisí 
na velikosti objednávky. Běžně se ceny pohybují kolem 3 – 4 € za kilogram. Speciální vlákna 
obsahující například oxid zirkoničitý jsou ale až o 50 % dražší než běžná keramická vlákna. 

Evropský trh ročně vyprodukuje přibližně 55 000 tun keramických vláken, což je 
převedeno na peníze asi 160 milionů €. V tabulce (tab. 7) jsou uvedeni nejvýznamnější 
dodavatelé žárovzdorných keramických vláken a jejich podíl na trhu v procentech [4]. 

 

Tabulka 7  Dodavatelé na trhu žárovzdorných keramických vláken [4] 

Společnost Podíl na trhu (%) 
Unifrax 44 

Thermal Ceramics (Morgan) 42 

Rath 3 

Ostatní 11 

Celkem 100 
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5.5 Ostatní žárovzdorné produkty 
Žárovzdorné materiály mají časté využití také jako příslušenství pecí. Zde se řadí 

kordieritová keramika, karbid křemíku a keramické válečky. Celková poptávka po těchto 
produktech v rámci evropského trhu dosahuje hodnoty asi 160 milionů €. V období let 2007 –
 2012 dochází k poklesu trhu o 1 % ročně. Celých 25 % materiálů vyráběných jako 
příslušenství pecí je určeno pro německý trh, pro francouzský 14 %, na italský trh připadá 
13 %, pro trhy ve Velké Británii a Španělsku shodně 10 % a zbývajících 28 % je dodáváno 
na trhy v ostatních zemích Evropy. 

a)  Karbid křemíku 

Karbid křemíku vyrábí značný počet producentů. Průměrná cena za kilogram se 
pohybuje kolem 3 – 5 €. Významný je zejména export na trhy mimo Evropu, vyváží se 25 –
 30 % celkové produkce. Roční spotřeba v Evropě činí asi 4 000 tun s přibližnou hodnotou 
15 milionů €. Jedním z hlavních dodavatelů karbidu křemíku je AnnaWerk, dceřiná 
společnost Saint – Gobain. Obecně se však poptávka po tomto materiálu snižuje.  

Karbid křemíku se dělí do čtyř obchodních tříd. Skupin látek obsahujících nitrid 
křemíku, rekrystalizovaný karbid křemíku a slinutý karbid křemíku je na trhu mnohem menší 
podíl. Vyprodukuje se přibližně 3 000 tun za rok. Očekává se však průměrný roční růst o 2 -
 3 %. Cena těchto materiálů se pohybuje kolem 20 – 25 € za kilogram, což odpovídá celkové 
hodnotě 65 milionů € ročně. Nejvýznamnějším producentem těchto materiálů je nadnárodní 
společnost Saint – Gobain, která má 60 % podíl na evropském trhu. Druhým největším 
evropským dodavatelem je německá společnost Schunk Ingenieurkeramik s 18 % 
a Haldenwanger, dceřiná společnost Morgan Crucible, s 8 % z celkového množství.  

b) Kordieritové materiály 

Teplotní a mechanické vlastnosti kordieritu a kombinace kordieritu a mullitu 
odpovídají požadavkům na využití při vysokých teplotách, proto jsou kordieritové materiály 
preferovány pro použití v pecích. Kordieritové příslušenství pro pece obvykle vzniká 
vypálením směsi mastku a jílu nebo šamotové drti. Kordieritové materiály jsou mnohem 
levnější než karbid křemíku. Cena za jeden kilogram je přibližně 1,5 – 2 €. 

Průmysl v Evropě spotřebuje odhadem 35 – 40 000 tun kordieritových materiálů 
určených pro pecní zařízení. Toto množství odpovídá hodnotě kolem 70 milionů €. Pro export 
je vyhrazeno více než 20 000 tun. Největšími spotřebiteli těchto produktů jsou trhy 
v Německu, Itálii, Španělsku a Portugalsku. 

C  Keramické válečky 

Keramické válečky mají široké využití především ve válcových pecích, které mají své 
místo v rozlišných průmyslových odvětvích. Nejdůležitější vlastností keramických válečků je 
zejména pevnost při vysokých teplotách. 

Celosvětově se roční produkce odhaduje na 4,5 milionů kusů. V tomto případě však 
nabídka převyšuje poptávku, jelikož kapacita světového trhu tohoto produktu je zhruba 
3 miliony kusů válečků ročně. Na evropský trh pak připadá 1,1 milionů válečků ročně. Cena 
3 metry dlouhého keramického válečku se pohybuje kolem 15 – 20 €. Mezi největší 
dodavatele patří společnosti Novaref, ICRA, Saint – Gobain, Haldenwanger, Schunk 
Ingenieurkeramik a HOB CerTec. CerTec vyrábí válečky z oxidu hlinitého a tato výroba byla 
převedena na HOB CerTec do České republiky [4]. 
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Nejvýznamnějším producentem keramických válečků (obr. 10) na evropském trhu je 
italská firma Novaref s produkcí 1 milionu kusů ročně, následována společností HOB CerTec 
s ročním objemem výroby 320 000 kusů válečků ročně [4]. 

 

 
Obr. 10  Keramické válečky [36] 
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6 TRENDY VE SPOTŘEBĚ ŽÁROVZDORNÝCH 
MATERIÁL Ů 

Vývoj žáruvzdorných materiálů je značně ovlivněn potřebou spolehlivých 
žárovzdorných materiálů. Aby průmysl žárovzdorných materiálů uspokojil požadavky svých 
odběratelů, je nucen neustále vyvíjet nové druhy žáromateriálů s vyššími užitými vlastnostmi, 
které snižují jejich specifickou spotřebu v jednotlivých průmyslových odvětvích a splňují 
stále přísnější kritéria životního prostředí. Přestože dochází ke snižování výroby 
žárovzdorných materiálů, nedochází však k poklesu hodnoty jejich produkce [4]. 

6.1 Vývoj produkce tvarových a netvarových žárovzdorných materiálů 
V Evropě existuje mnoho společností zabývajících se produkcí tvarových 

i netvarových žárovzdorných materiálů. Materiály, stejně jako všechny ostatní produkty 
lidské činnosti, podléhají určitým vývojovým trendům. Směr, kterým se bude výroba ubírat, 
je ovlivněn zejména poptávkou na trhu. V následujících tabulkách (tab. 8, tab. 9, tab. 10 
a tab. 11) je možné pozorovat průběh objemu produkce žárovzdorných materiálů 
ve vybraných evropských zemích v období několika let před celosvětovou hospodářskou 
krizí. 

 

Tabulka 8  Německo: vývoj produkce žárovzdorných materiálů v letech 1999 – 2006 
(v tunách) [4] 

Žárovzdorné produkty Rok 1999 Rok 2002 Rok 2005 Rok 2006 
Tvarové výrobky 912 984 940 430 943 378 976 371 

Netvarové výrobky 570 797 612 055 573 252 600 217 

Celkem 1 483 781 1 552 485 1 516 630 1 576 588 
 

Tabulka 9  Francie: vývoj produkce žárovzdorných materiálů v letech 1999 – 2005 
(v tunách) [4] 

Žárovzdorné produkty Rok 1999 Rok 2002 Rok 2005 
Tvarové výrobky 238 000 237 000 180 889 

Netvarové výrobky 136 000 202 000 114 853 

Celkem 374 000 439 000 295 742 
 

Tabulka 10  Itálie: vývoj produkce žárovzdorných materiálů v letech 1999 – 2006 (v 
tunách) [4] 

Žárovzdorné produkty Rok 1999 Rok 2002 Rok 2005 Rok 2006 
Tvarové výrobky 265 000 293 000 376 355 379 475 

Netvarové výrobky 190 000 203 000 228 639 228 725 

Celkem 534 000 559 000 600 994 608 200 
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Tabulka 11  Španělsko: vývoj produkce žárovzdorných materiálů v letech 1999 – 2006 
(v tunách) [4] 

Žárovzdorné produkty Rok 1999 Rok 2002 Rok 2005 Rok 2006 
Tvarové výrobky 310 000 319 000 427 000 442 000 

Netvarové výrobky 167 000 198 000 266 000 261 000 

Celkem 477 000 517 000 693 000 703 000 

6.2 Spotřeba žárovzdorných materiálů v průmyslu 
Hlavním odběratelem žárovzdorných materiálů je metalurgický průmysl. Zavedení 

technologických změn do výroby surového železa a oceli však vedlo ke snížení spotřeby 
žárovzdorných materiálů. Ve vyspělých zemích klesla dokonce na 9 – 10 kilogramů na 1 tunu 
oceli. Přesto, jak je znázorněno na grafu (obr. 11), je stále ještě pro metalurgii určeno 60 % 
světové produkce žárovzdorných materiálů. 

V důsledku tohoto jevu je výrazným trendem v produkci a spotřebě žárovzdorných 
materiálů zaměření na monolitické materiály, které mají nejčastější využití právě během 
výrobních procesů v metalurgii. Monolity zaujímají v mnoha zemích více než polovinu 
celkové produkce žárovzdorných materiálů, což je činí snadno dostupnými za příznivou cenu. 
Monolitické materiály prošly v průběhu let dlouhým vývojem, aby bylo dosaženo požadované 
výkonnosti a jakosti. Přestože výroba žáromateriálů v posledních 20 letech mírně 
klesla, produkce monolitických materiálů si stále udržuje svoji pozici [34]. 
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Obr. 11  Graf spotřeby žárovzdorných materiálů v jednotlivých průmyslových odvětvích [34] 

6.2.1 Ocelárenský průmysl 

Šamot a vysocehlinité materiály značně oslabily svůj význam základních materiálů při 
vyzdívání vysokých pecí. Nyní jsou nístěje vysokých pecí vyzdívány především pomocí 
uhlíkových bloků s nízkou pórovitostí. V horních částech pecí jsou aplikovány žárovzdorné 
materiály nové generace jakými jsou siliciumkarbidy s vazbou nitridů nebo sialonů a 
vysocehlinité materiály o vysoké čistotě. Nízkocementové žárobetony na bázi korundu a 
siliciumkarbidu jsou využívány v extrémně namáhaných částech pecí a pro odpichové žlaby. 
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Magneziouhlíkaté materiály s obsahem grafitu do 20 % získaly v posledních letech výsadní 
postavení jako vyzdívky kyslíkových konvertorů. 

Šamotové vyzdívky licích pánví jsou postupně nahrazovány vysocehlinitými materiály 
na bázi andaluzitu a bauxitu nebo bazickými stavivy. Dá se však očekávat, že v budoucnu 
budou nejvíce využívány vyzdívky monolitické na bázi tabulárního korundu a spinelu. 

6.2.2 Cementárenský průmysl 

Zavedením efektivních rotačních pecí v cementárenském odvětví se významným 
způsobem snížila spotřeba žárovzdorných materiálů během výroby cementu. Vysocehlinité 
materiály byly nahrazeny chrommagnezitovými žárovzdornými hmotami s obsahem 10 –
 20 % chromové rudy. Zejména z ekologických důvodů dochází ke stále častějšímu využívání 
periklasu s podílem 5 – 10 % spinelu. Zlepšení jakosti periklas – spinelových materiálů bylo 
dosaženo přidáním oxidu zirkoničitého do výrobků. Vlivem toho došlo ke snížení koroze 
žárovzdorných materiálů a zvýšení odolnosti proti změnám teplot [34]. 

6.2.3 Sklářský průmysl 

K rychlým technologickým změnám dochází také ve sklářském 
průmyslu, který spotřebovává žárovzdorné hmoty. Především z ekologických důvodů dochází 
v poslední době k přechodu na kyslíkový proces výroby, který značně snižuje emise 
kysličníků dusíku. Ve sklářském průmyslu v USA je kyslíkový proces uplatňován již u 20 % 
agregátů. Pokud bude nadále docházet k rozšiřování tohoto postupu namísto regeneračních 
komor, zaznamená průmysl žárovzdorných materiálů další úbytek spotřebitelů. I u vyzdívání 
regeneračních komor však došlo ke změně žáromateriálů. Právě z ekologických důvodů jsou 
tradiční chrommagnezitové hmoty nahrazeny materiály forsteritovými a materiály 
na zirkonmagnezitové bázi.  

6.3 Vývojové trendy žárovzdorných materiálů 
V důsledku neustále rostoucích požadavků odběratelů ve všech průmyslových 

odvětvích na žárovzdorné materiály a předpokládaného snížení světové výroby žáromateriálů 
asi o 5 % v nejbližších pěti letech, je v zájmu producentů a dodavatelů žárovzdorných hmot 
nacházet stále nová řešení ve vývoji žárovzdorných materiálů s vyššími užitými vlastnostmi. 
Dá se odhadovat, že se vývojové trendy zaměří zejména na netvarové materiály, 
magneziouhlíkaté tvárnice a spinelouhlíkaté tvárnice a neoxidovou keramiku [34]. 

6.3.1 Netvarové materiály 

Na trhu každým rokem stoupá podíl netvarových materiálů. Hlavními důvody tohoto 
trendu je nižší energetická náročnost, větší produktivita práce a nižší výrobní náklady 
na zhotovení vyzdívky. V zemích EU podíl netvarových materiálů v celkové produkci 
žárovzdorných materiálů představuje 45 %, v České republice se tato hodnota pohybuje 
okolo 30 %. Ve výzkumu a vývoji netvarových matriálů je snaha o využívání 
nízkocementových a bezcementových směsí. Ve výrobě žárobetonů mají dlouholetou tradici 
vysocehlinité materiály, které jsou však postupně nahrazovány novými druhy bazických 
hmot, které se svými vlastnostmi blíží žárobetonům. Čím dál častější je využívání grafitu jako 
příměsi do směsí. Zvýšení podílu grafitu v netvarových materiálech, je možné v důsledku 
nových chemických vazeb, antioxidantů a dalších přísad. V součtu to vede ke zlepšení 
odolnosti proti změnám teplot a omezení koroze produktů [4, 34]. 
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6.3.2 Magneziouhlíkaté a spinelouhlíkaté tvárnice 

Značným vývojem v posledních letech prošly magneziouhlíkaté výrobky. Jedná se 
o vysocekvalitní tvárnice s nízkou pórovitostí a vysokým obsahem grafitu, jichž bylo 
dosaženo použitím speciální lisovací techniky. Magenziouhlíkaté tvarovky jsou podstatně 
dražší než klasické magneziové, přesto dostávají při vyzdívání nejvíce namáhaných částí pecí 
přednost před méně jakostními tvárnicemi. Již počátkem 90. let se začaly objevovat spinelové 
materiály, do kterých se také přidává grafit. V mnoha ohledech jsou pak vlastnosti těchto 
materiálů lepší než vlastnosti běžných magneziouhlíkatých staviv. Ani zde se výzkum a vývoj 
nezastavuje a snaží se pomocí čistých materiálů s použitím speciálně povrchově upravených 
surovin, nových ekologičtějších vazeb a neoxidových přísad ustavičně zlepšovat užité 
vlastnosti výrobků [34, 35]. 

6.3.3 Neoxidová keramika 

V posledních letech se dostává uznání nové třídě moderních materiálů – neoxidové 
keramice. Nejdůležitějšími složkami neoxidové keramiky jsou karbid křemíku, nitrid křemíku 
a tuhé roztoky Si3N4 – Al2O3 tzv. sialony, u jejichž sloučenin převládají kovalentní 
vazby, které mají vliv na jejich vysokou stabilitu v širokém teplotním rozmezí a odolnost 
proti opotřebení. Neoxidové keramiky se připravují vysokoteplotními procesy v redukční 
nebo inertní atmosféře, aby nedošlo k oxidaci. Materiály obsahující sloučeniny křemíku však 
mohou být do 1 600 °C použity i v oxidační atmosféře. V nejnáročnějších podmínkách použití 
se neoxidová keramika může využít spolu s žárovzdornými oxidy. Za účelem zlepšování 
vlastností výrobků dochází během výzkumu a vývoje k povrchovým úpravám základních 
surovin, přidávání přísad do směsí a hledání nových pojiv [33, 34]. 
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7 ZÁVĚR 

Bakalářská práce se zejména v první části zabývá výrobou a využíváním 
žárovzdorných materiálů. Posléze se zaměřuje se také na produkční a dodavatelské 
společnosti, jejich pozice na evropském trhu a přibližuje předpokládané trendy v oblasti 
výroby a spotřeby žárovzdorných produktů. 

Společnosti zabývající se produkcí žárovzdorných materiálů a surovin mají ve světě 
široké zastoupení. V Evropě patří k velmocím v tomto oboru především státy s vyspělým 
těžkým průmyslem. Takovými zeměmi jsou např. Německo, Francie, Velká Británie či Itálie. 
Avšak i v zemích, které v tomto odvětví zůstávají pozadu, dochází k rychlému vývoji 
v oblasti infrastruktury modernizace jejich těžkého průmyslu, jakožto obvykle 
nevýznamnějšího odběratele materiálů odolných vysokým teplotám. 

Vývoj žárovzdorných materiálů je orientován nejen na zvyšování životnosti 
materiálů, ale také na řešení ekologických problémů při jejich výrobě a použití související 
především s emisními limity oxidu uhličitého. Strategickými cíli je pak následně výzkum 
a rozvoj vysocejakostních žáromateriálů se snahou o využití nových přírodních i syntetických 
surovin, zavádění moderních výrobních technologií a také studium mikrostruktury výrobků 
za účelem zvyšování užitých vlastností. 

Právě v důsledku produkce neustále kvalitnějších žárovzdorných materiálů s lepšími 
užitými vlastnostmi, dochází celosvětově ke snižování spotřeby a následné výroby 
žáromateriálů. Tento vývoj vede k přebytku výrobních kapacit a následnému nárůstu 
konkurenčního tlaku. Výrobní firmy se proto přiklánějí k fůzím s jinými výrobci a vytvářejí 
větší, konkurenceschopnější nadnárodní společnosti. Je zde tedy silný předpoklad, že se 
v nejbližších letech bude celý trh rozdělovat na malý počet velkých silných společností 
a menší podniky prakticky zcela zaniknou. 

Pro udržení a úspěch na trhu je už nyní prioritou mnoha společností poskytovat 
kvalitní produkty a komplexní služby svým zákazníkům. Odběratel tak už mnohdy nemusí 
neplatit jen za výrobek, ale zároveň se mu dostane odborné konzultace o vhodnosti vybraných 
materiálů nebo instruktáže pro zpracování a ošetřování materiálů. Některé firmy nabízejí i 
technický dozor při zhotovování a opravách vyzdívek. 

Tyto nadstandardní služby budou v mnoha případech klíčem k úspěchu na trhu 
žárovzdorných materiálů a důležitým faktorem, který ovlivní konečného odběratele při volbě 
vhodného dodavatele žárovzdorných produktů. 

Pro průmysl byl však před pár lety neočekávaným milníkem vznik celosvětové 
ekonomické krize, která i nadále ovlivňuje hospodářskou politiku. Tato komplikace se 
nevyhnula žádnému z industriálních odvětví a dopad měla tedy i na produkci a poptávku 
žáromateriálů. Dá se říct, že v důsledku této situace se mohou trendy a s nimi i celý trh 
v následujících letech chovat poněkud jinak, než se dříve odhadovalo. 
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