
 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

ABSTRAKT 

Hlavním cílem této práce je navržení a ověření složení surovinové směsi pro engoby 

a glazury. Navržené produkty byly použité pro povrchovou úpravu páleného keramického 

střepu určeného k výrobě střešních tašek a pro barevnou úpravu střepu pálícího se do bílé 

barvy. Jako barvící pigment se k přípravě engob a glazur použil Fe2O3, který byl získán 

z odpadních kalů z chemické výroby. 

Klíčová slova: engoby, glazury, keramický průmysl 

ABSTRACT 

The main objective of this work is to design and verify the composition of raw mixture 

for engobes and glazes. The proposed products have been used for surface treatment of 

ceramic body burnt for the manufacture of roof tiles and color adjustment of the body burning 

to white and finally to color adjustment mortar´s mixtures. As a coloring pigment to the 

preparation glazes used engobes Fe2O3 obtained from sewage sludge from chemical 

production. 

Keywords: engobes, glazes, ceramic industry 
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1   ÚVOD 

Odpady se dají dělit z různých hledisek. Podle skupenství na pevné a kapalné. Podle 

původu na komunální, zemědělské, průmyslové, odpady z těžby, atd.. Recyklace znamená 

znovu využití. Lze ji považovat za strategii, která opětným využíváním odpadu šetří přírodní 

zdroje a současně omezuje zatěžování životního prostředí škodlivinami, snižuje náklady na 

výrobu při stoupajících cenách surovin a ekologickou zátěž životního prostředí odpady.  

Současný světový trend vede k uplatňování zásad recyklace ve smyslu zpracování, 

opětného a dalšího využití už vzniklých odpadů. Touto cestou směřuje rozvoj a zavádění 

recyklačních technologií. Recyklační technologie je tedy souborem na sebe navazujících 

procesů, jejichž cílem je přeměna odpadu na druhotnou surovinu. 

Výroba keramiky přes svoji zdánlivou jednoduchost je velmi komplikovanou 

disciplínou v jednotlivých stupních zpracování. Technologické cykly výroby keramiky jako 

sušení, výpal a glazování patří k velmi komplikovaným a náročným fázím, při kterých 

dochází k velkému počtu vad, jenž mohou vést až k úplnému znehodnocení výrobku. Tepelné 

pochody při sušení, výpalu patří k operacím technologicky velmi náročným. Charakteristikou 

keramických materiálů je, že jejich příprava je založena na úpravě a homogenizaci výchozích 

složek a získání směsí požadovaných vlastností a vhodné konzistence. Z těchto směsí jsou 

vytvarována požadovaná tělesa. Ty je nutné zpravidla nejdříve vysušit a potom vypálit na 

teploty, kdy keramické materiály získají své optimální vlastnosti. 

Keramické výrobky jsou v řadě případů povrchově upravovány. Na jejich povrch jsou 

nanášeny a fixovány výpalem buď skelné vrstvy – glazury, nebo hutné vrstvy – engoby a řada 

dalších prvků povrchové úpravy. Cílem této diplomové práce je navrhnout složení engob  

a glazur, ve kterých byl použit jako pigment Fe2O3 z odpadních kalů z chemické výroby 

ověření jejich funkčnosti. Připravené engoby a glazury byly naneseny na střepy, vysušeny  

a vypáleny. Následně na těchto konečných produktech byly provedeny zkoušky, kterými byla 

ověřena funkčnost připravených engob a glazur. 

Diplomová práce byla vedena přesně podle zásad recyklace surovin. Jako základní 

produkt byl odpadní materiál z chemického průmyslu, pro který se navrhovalo jeho další 

využití v keramickém průmyslu. 
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2   POVRCHOVÁ ÚPRAVA KERAMICKÝCH MATERIÁLŮ 

Tato kapitola pojednává uceleným způsobem o různých procesech a postupech, 

spojených s povrchovou úpravou keramických materiálů. Povrchové úpravy keramických 

výrobků zušlechťují jeho povrch, chrání jej vůči okolnímu prostředí a ovlivňují další 

vlastnosti výrobku. Dělení dekoračních prostředků je uvedeno na obr. 1 [1]. 

Obr. 1  Schéma dělení prostředků dekorace keramiky [1] 

2.1   Keramické glazury 

Glazura je žárem vytvořená tenká vrstva sklovitého vzhledu na keramickém výrobku, 

zpravidla kromě skla obsahuje i krystalickou fázi. Plní funkci estetickou a technickou.           

Z estetického hlediska zlepšuje vzhled výrobku např. hladkostí, leskem či barevností jeho 

povrchu a umožňuje aplikaci dekoračních technik. Z technického hlediska glazura uzavírá 

otevřenou pórovitost střepu, dokáže zvyšovat mechanickou pevnost glazovaného tělesa ve 

srovnání s neglazovaným tělesem, zvyšuje odolnost keramiky proti působení vnějším vlivům 

včetně chemických činidel a příznivě může ovlivnit i elektrické vlastnosti keramiky. Teplota 

tavení glazur je závislá od teploty výpalu nebo slinutí keramiky a pohybuje se v intervalu 

teplot 900–1430 C [3].  

2.1.1   Rozdělení glazur podle vzhledu 

Podle vnějšího vzhledu se glazury rozdělují na průhledné (transparentní), krycí, lesklé 

a matné, bílé, bezbarvé a barevné.  

Transparentní glazury jsou glazury zemité a fritové bez obsahu barvících složek. 

Nanášejí se v tenkých vrstvách [3]. 

Barevné glazury (obr. 2) se připravují z glazur bezbarvých (transparentních) přidáním 

barvící složky (barvivo nebo keramický pigment tzv. barvítko) [3]. 

      

Obr. 2  Příklady barevných bezolovnatých glazur [21] 
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Keramická barvítka jsou speciální anorganické pigmenty krystalického charakteru  

s vysokou teplotní stabilitou a velkou chemickou odolností vůči roztaveným sklovinám. 

Barviva musí být ve sklovinách rozpustná (roztavitelná) a výsledná barva glazury je vyvolána 

barevným iontem nebo formou koloidních či molekulárních částic. Používají se především 

pro vybarvování keramických glazur, hmot a smaltů a také pro výrobu barev na obklady, sklo, 

porcelán a keramiku. Barvítka jsou tvořena vysoce teplotně stabilní strukturou, do níž je 

vhodně včleněna určitá chromoforová složka, dodávající pigmentu dané zabarvení. Jejich 

barevná stabilita do značné míry závisí právě na typu jejich krystalové struktury, výši 

vypalovací teploty a rychlosti výpalu, chemickém složení vybarvovaného materiálu, způsobu 

mletí a charakteru pecní atmosféry. Všechny tyto parametry ovlivňují barvící schopnosti 

keramických barvítek. V běžně používaných materiálech je většina barvítek stabilních až do 

teplot 1200-1250°C. V materiálech s nižším obsahem neagresivní skelné fáze může být jejich 

stabilita i daleko vyšší [1, 21]. 

Krycí glazury obsahují dispergované částice, které sklo glazury zakalí. Tohoto efektu 

se dosáhne jemně dispergovaným pigmentem, který je ve skle nerozpustný, nebo vylučovacím 

kalením při kterém se z glazury vyloučí disperze nukleí látky s vysokým indexem lomu 

(např.TiO2). Dalším způsob je odměšování skla, kdy se vyloučí nerozpustná disperze kapek. 

Tyto kapky i po ochlazení na běžnou teplotu zůstanou skelné. Krystalické glazury obsahují 

krystaly např. olivínu, cordieritu, fayalitu a dalších [3]. 

2.1.1.1   Způsob vyjadřování složení glazur 

Pro vyjádření složení glazur lze použít několik způsobů, každý má určité výhody  

a nevýhody a hodí se pro různé účely.  

Receptura glazury udává hmotnostní díly surovin, nazývá se také praktický předpis. 

Podle receptury lze snadno připravit danou glazuru, pokud jsou k dispozici požadované 

suroviny. Výrobní předpis udává složení glazury v procentech surovin. Pomocí takto 

zadaného složení lze na základě jednoduché přepočtu připravit libovolné množství glazury, 

pokud opět máme k dispozici požadované suroviny. Chemický rozbor udává obsah oxidů  

v glazuře v procentech. Je vhodný např. pro výpočet vlastností glazury pomocí aditivních 

koeficientů [1]. 

Pro vyjádření složení glazur se obvykle používá Segerův vzorec. Složení glazur se 

vyjadřuje počtem % nebo molů jednotlivých oxidů, zastoupených v glazurách. Seger rozdělil 

zastoupené oxidy v glazurách do tří skupin a vyjádřil molární složení vzorcem [5]: 

RO. xR2O3 . yRO2     (mol) (1) 

nebo 

2322 .. mROOnRORRO      (mol) (2) 

 

kde RO + R2O je počet molů zásaditých oxidů, 

R2O3  - počet molů amfoterních oxidů (trojmocné),  

RO2  - počet molů kyselých oxidů (čtyřmocné) v glazuře, 

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

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

 

Podmínkou je, že součet počtu molů bazických oxidů je roven 1. Segerův zvorec je 

univerzálním vyjádřením složení glazury, lze z něho posoudit tavitelnost (podle obsahu SiO2), 

pro přípravu glazury je ovšem nutno Segerův vzorec přepočítat např. na recepturu. Poměr 
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kyselých oxidů k zásaditým a amfoterním udává číslo kyselosti. Z hlediska Segerova vzorce 

lze glazurové suroviny rozdělit na zdroje zásaditých, amfoterních a kyselých oxidů, viz 

tabulka 1.  

Tabulka 1  Rozdělení oxidů pro použití v Segerovém vzorci [3] 

Zásadité oxidy RO ev. R2O Amfoterní oxidy 

R2O3 

Kyselé oxidy RO2 

Li2O PbO Al2O3 SiO2 

K2O ZnO Bi2O3 B2O3 

Na2O3 FeO Al2O3 SnO2 

MgO CoO Fe2O3 TiO2 

CaO NiO Mn2O3 V2O5 

BaO CuO Cr2O3 P2O5 

Příklad výpočtu ze Segerova vzorce porcelánové glazury [20]: 

Při výpočtu molového složení dělíme procentuální zastoupení oxidu jeho příslušnou 

molekulární hmotností, která je udaná v chemických tabulkách. 

Suroviny  navážka%  molekulová hmotnost  Počet molů 

Živec   17   525    0,0324 

Střepy pálené  16   1022    0,0157 

Dolomit 10  184    0,0543 

ZnO 3 81    0,0370 

Kaolin pálený 8 222    0,0360 

Kaolin surový 7 258    0,0271 

Křemen 39 60    0,6500 
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Tabulka 2  Výpočet počtu molů pro jednotlivé oxidy [20] 

Suroviny 
Počet 

molů 
K2O Na2O CaO MgO ZnO Al2O3 SiO2 

Živec 0,0324 0,0197 0,0086 0,0016 0,0026 - 0,0358 0,1795 

Střepy 0,0157 0,0051 0,0024 0,0032 0,0043 0,0007 0,0435 0,1763 

Dolomit 0,0543 - - 0,0543 0,0542 - - - 

ZnO 0,0370 - - - - 0,0370 - - 

Kaolin 

pálený 
0,0360 - - - - - 0,0360 0,0720 

Kaolin 

surový 
0,0271 - - - - - 0,0271 0,0542 

Křemen 0,6500 - - - - - - 0,6500 

  0,0248 0,0110 0,0591 0,0612 0,0377 0,1424 1,1320 

 

Sestavení oxidů do Segerova vzorce: 

 

RO + RO2  R2O3   RO2 

K2O 0,0248 

Na2O 0,0110 

CaO 0,591   Al2O3.0,1424     SiO2.1,1320 

MgO 0,0612 

ZnO 0,0377 

0,1938 

 

Konečný tvar Segerova vzorce získáme vydělením počtu molů jednotlivých oxidů hodnotou 

0,1938. Přepočet na RO + RO2 =1 

 

RO + RO2  R2O3   RO2 

K2O 0,1280 

Na2O 0,0568  

CaO 0,3049  Al2O3 0,7348 *  SiO2 5,8411 

MgO 0,3158 

ZnO 0,1945 

1,0000 
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2.1.2   Glazury podle surovinového složení 

K přípravě glazur se používají většinou přírodní, ale také umělé připravené suroviny. 

Základním požadavkem je vždy jejich maximální čistota. Lze je rozdělit podle surovinového 

složení na zemité, fritové a živcové [3].  

Základem zemitých glazur je nízkotavitelný jíl nebo zemina (např. slín, cihlářská hlína 

apod.) popřípadě hornina s vyšším obsahem alkalických oxidů (znělec). Po výpalu jsou 

zemitě barevné nebo bílé barvy. Jejich vlastnosti mohou být korigovány přípravkem jemně 

mletého křemene, živce nebo barvicích oxidů apod. Teplota výpalu se pohybuje v rozmezí 

1160–1180°C [3]. 

Fritové glazury jsou předem roztavené s přídavkem dalších surovin na sklo. Toto sklo 

je ve vodě málo rozpustné, je to tzv. frita. Slouží jako polotovar pro výrobu fritových 

transparentních, bílých a barevných glazur s lesklým, polomatným a matným povrchem, 

případně se speciálními efekty, pro vypalovací teploty v rozmezí 940-1200°C. Používají se 

též jako tavicí přísady do polosurových glazur pro vypalovací teploty 1100-1300°C. 

Fritové glazury (obr. 3) se používají převážně pro povrchovou úpravu keramických 

obkladaček, užitkové a umělecké keramiky, polosurové glazury pak při výrobě keramických 

glazovaných hutných dlaždic, sanitární keramiky a vysokopálené užitkové a umělecké 

keramiky. Fritami lze rovněž upravovat střepovou hmotu nebo engoby (nástřepí). Frita tvoří 

část surovinového složení glazury. Připravuje se ze sody, potaše, sloučenin olova. Teplota tání 

frit bývá nízká [3, 21].  

 

Obr. 3  Frita 

Živcové glazury se melou ze surovin, jejichž základem je glazurovaný živec a dále 

vápenec, dolomit, barvící oxidy, plavený kaolin [3]. 

2.1.3   Glazury podle vypalovacích teplot 

Podle vypalovacích teplot lze glazury dělit [2]: 

 lehce tavitelné, natavující se při teplotách 900 až 1000°C 

 středně tavitelné, určené pro teploty 1000 až 1200°C 

 těžce tavitelné, teplota tání v rozmezí 1200 až 1350°C 

 velmi těžce tavitelné, teplota tání nad 1350°C  

Glazury prvních dvou skupin se dále dělí na olovnaté a bezolovnaté. Používají se ke 

glazování a dekoraci měkké póroviny a tzv. kamnářského zboží. Do skupiny středně 

tavitelných patří převážně glazury určené pro bílou a barevnou pórovinu. Do skupiny těžce 

tavitelných patří převážně surové glazury hrnčířské, kameninové a glazury pro užitkový 

porcelán. Velmi těžce tavitelné glazury jsou určeny pro tvrdý porcelán a žáruvzdorné výrobky 

jemné keramiky [2]. 
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2.1.4   Suroviny pro výrobu glazur 

Mezi základní suroviny pro výrobu glazur patří křemen, kaolin, vápenec, živce 

sloučeniny borité, zinečnaté, olovnaté, sodné a draselné. Vedlejší suroviny jsou sloučeniny 

barnaté, lithné, cíničité, titaničité a zirkoničité. Na tvorbě struktury glazury se podílejí SiO2  

a B2O3. Další vedlejší suroviny jsou kaliva a odstíniva [5]. 

Základní surovinou pro výrobu glazur je křemen, který vnáší sklotvorný oxid 

křemičitý SiO2, (tvoří skelnou síť). Je nerozpustný a chemicky inertní. Křemen pro využití 

glazur musí být čistý a nesmí obsahovat sloučeniny železa. S jeho obsahem roste teplota 

tavení, ale klesá sklon k trhlinkování. Obsah SiO2 v glazuře je 50-70 %. Jako zdroj se 

používají křemenné písky o vysoké čistotě [5, 1]. 

Kaolin vnáší do glazur Al2O3 a SiO2, používá se kalcinovaný i nekalcinovaný. 

Nekalcinovaný tvoří plastickou složku za syrova, zvyšuje pevnost za syrova, způsobuje velké 

smrštění a způsobuje odlupování glazury za syrova. Z toho důvodu přidáváme kaolin 

kalcinovaný nebo pálené střepy. Přídavkem kaolinu se zvyšuje lesk a snižuje rozpustnost 

sloučenin olova, pokud je glazura obsahuje. Při vyšších přídavcích kaolinu do glazury nastává 

smršťování při výpalu a trhlinkování. Z toho důvodu je nutné před použití kaolinu kalcinovat, 

čímž se sníží jeho plasticita [5]. 

Jako taviva se používají živce s konstantním složením a vysokou čistotou. Živce jsou 

vhodné zvláště pro vysokotavné glazury. V kombinaci s keramickými fritami se používají i do 

glazur se středními vypalovacími teplotami. Nejrozšířenější živce jsou: živec draselný 

(ortoklas) a živec sodný (albit). Živce vnášejí do glazur jak alkalické oxidy tak Al2O3 

a SiO2.Alkalické oxidy zvyšují teplotní roztažnost glazury. Tavitelnost živců závisí na 

zastoupení alkálií a jemnosti mletí. Živce, které obsahují vysoké množství K2O se přidávají 

spíše do tekutých hmot. Živce sodné se používají pro výrobu glazur, protože se taví při nižší 

teplotě 1120-1220°C [5].  

V glazurách nad 1000°C a u nízkotavných glazur působí jako tavivo CaO. Zabraňuje 

trhlinkování. Alkalicko-vápenaté glazury mohou nahradit olovnaté. CaO snižuje roztažnost, 

zvyšuje lesk, mechanickou pevnost, pružnost a chemickou odolnost glazur [5].  

ZnO do glazur dodávají zinečnaté sloučeniny. ZnO působí jako tavivo i kalivo  

a krystalizační prostředek (surovinou je zinková běloba). Odstiňuje a rozptyluje barvy. 

Zvyšuje lesk glazur [5]. 

Nejstarším a nejpoužívanějším tavivem pro nízkotavitelné glazury jsou sloučeniny 

olova. Do glazur se vnáší PbO, jehož teplota tání je 880°C. Všechny sloučeniny olova jsou 

ovšem toxické, nesmí se tedy používat do glazur pro užitkovou keramiku [1]. 

Granulovaná skla, nazývaná frity, působí jako tavivo a tvoří jednu ze základních 

složek glazury. Vyrábějí se z výše uvedených surovin a to těch, které jsou rozpustné ve vodě 

nebo toxické (s přídavkem silotvorných látek), aby se umožnilo jejich použití do glazury [1]. 

Kaliva se používají pro výrobu polokrycích a krycích glazur. Nejstarším kalivem je 

SnO2,TiO2 (anatas neboli rutil) a minerál zirkon ZrSiO4 nebo ZrO2.(baddeleyit). Kaliva jsou 

látky, způsobující zákal glazur tím, že mají jiný index lomu než základní glazura. Velikost 

částic je větší než 500 nm. V praxi se tímto způsobem připravují bílé krycí glazury [1]. 

Odstíniva jsou látky, které samy nebarví, ale mohou ovlivnit barevný odstín nebo 

intenzitu zabarvení glazury. Mezi odstíviva patří např. Al2O3, ZnO, CaO, BaO aj.. Sloučeniny 

Al jsou odstíniva pro Co, Cr, Mn a Fe [1]. 
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2.1.5   Práce s glazurou 

Suchá glazura se rozmíchá ve vodě na hustou kaši, která se naředí na potřebnou 

viskozitu. Vhodné je nechat glazuru odstát a přecedit přes husté síto. Viskozita glazovací 

suspenze pro glazování závisí na způsobu glazování a na nasákavosti střepu. Silný pórovitý 

střep, který rychle odsává vodu, požaduje glazuru řidší než střep hutný, málo nasákavý nebo 

tenkostěnný, který nestačí vodu odsát. Každou glazuru je dobré vyzkoušet v různé síle nánosu 

na hmotě, pro níž má být určena a vypálit v provozních podmínkách. Síla povlaku glazury na 

střepu by se měla pohybovat do 1 mm, přičemž krycí glazury se nanášejí silněji než 

transparentní.  

Glazury lze navzájem míchat podle individuálních požadavků na odstín, tavitelnost 

nebo umělecké efekty. Střep musí být před glazováním čistý, zbaven prachu a mastnoty, jinak 

se při výpalu glazura z těchto míst stahuje. Obvyklá teplota výpalu střepu (přežah) je u 

pórovinových hmot zpravidla o 50°C výše než teplota výpalu glazury. Pro kameninové hmoty 

postačí teplota přežahu kolem 800-900°C. V některých případech se glazuje na syrový střep a 

zboží se vypaluje pouze jednou. Techniky nanášení glazury: 

 namáčení do suspenze (talíře, hrnky), 

 poléváním suspenzí (obkladačky, dlaždice), 

 stříkáním (tvarově složité výrovky), 

 nanášením ve formě pasty. 

Vícebarevné zboží je barveno štětcem. Naglazované zboží se musí před vypálením 

dobře vysušit. Teplota výpalu musí odpovídat údajům uvedeným u jednotlivých glazur. Při 

snížení teploty výpalu je glazura matná, drsná, neprotavená, při přepálení se glazura vsakuje 

do střepu nebo stéká [21].  

V průběhu výpalu glazura vytváří taveninu. Při natavování glazury na nástřepí 

probíhají na jejich rozhraní reakce, které vedou ke vzniku mezivrstvy. Jejím prostřednictvím 

se těsně spojí střep s glazurou. Dobře vyvinutá vrstva vyrovnává pnutí mezi střepem 

a glazurou. Důležitým parametrem je při těchto reakcích viskozita glazury. Ta musí umožnit 

vyplouvání bublin na povrch výrobků. 

Během výpalu (tavení) glazura chemicky působí na nástřepí, které se částečně 

natavuje. Obecně platí, že bod slinutí hlíny musí ležet teplotně výše, než je bod tání glazury 

[4]. 

2.1.6   Chemické a fyzikální vlastnosti glazur 

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

chemickým složením. V případě některých vlastností platí tzv. aditivnost (určitá vlastnost je 

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

oxidu v glazuře. Vlastnosti skel a glazur lze v tom případě vypočítat pomocí aditivních 

koeficientů, stanovených pro jednotlivé vlastnosti a oxidy, které lze vyhledat v tabulkách. 

Výpočet vlastností je ovšem pouze orientační. Pro některé vlastnosti aditivnost neplatí, proto 

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

Chemická odolnost – vyžaduje se hlavně u výrobku pro chemický, elektrotechnický, 

stavební a potravinářský průmysl, u užitkové a zdravotnické keramiky. Je to odolnost vůči 

kyselinám, zásadám a solím, ale také vůči povětrnostním vlivům. S chemickou odolností 

souvisí také vyluhovatelnost olova z glazur. Působením vody a roztoků minerálních kyselin se 

některé složky glazury, hlavně alkalické oxidy, uvolňují do roztoku. Na povrchu glazury 
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zůstává vrstvička nerozpustných složek glazury, která obsahuje převážně SiO2, takže se 

netvoří ochranná vrstva. Stejně působí i HF a H3PO4. Příznivý vliv na chemickou odolnost 

mají SiO2, Al2O3, CaO a do určitého obsahu i B2O3, nízkou chemickou odolnost mají silně 

olovnaté glazury, hlavně při nízkém obsahu Al2O3, a olovnato-borité glazury [1]. 

Odskelenění a krystalizace – odskelnění je přechod ze skelného stavu do stavu 

krystalického. Různá skla mají různý sklon k odskelnění. Nejprve vznikají krystalizační 

zárodky, pak dojde k růstu krystalů různou rychlostí a na různou velikost podle druhu skla 

(chemické složení krystalů závisí na složení skla, např. z vápenatých skel krystalizuje 

křemičitan vápenatý, z olovnatých skel křemičitan olovnatý. Odskelněná glazura je kalná, 

neprůhledná až matná. Sklon k odskelnění lze sice odhadnout ze složení glazury, ale konečné 

složení glazury je ovlivněno její reakcí se střepem. Původní složení se může změnit tak, že 

glazura po výpalu může vykazovat sklony k odskelnění. Odskelnění se vyvolává záměrně při 

přípravě matných aventurinových a krystalických glazur. Glazura se přesytí složkami, které 

vytvoří krystalizační zárodky (sloučeniny Zn, Mg, Ca, Fe aj.) [1]. 

Pevnost – důležitá je hlavně pevnost v tahu σpt (je nižší než pevnost v tlaku σz). U 

glazur bývá v rozmezí 30 až 50 MPa. Lze ji vypočítat ze známého chemického složení 

glazury pomocí aditivních koeficientů. Pevnost v tahu závisí také na kvalitě povrchu glazury. 

Vady povrchu (trhliny, vrypy) pevnost snižují. Vliv oxidů na pevnost se snižuje v pořadí: 

CaO – B2O3 – BaO – Al2O3 – PbO – K2O – Na2O [1]. 

Pružnost – je schopnost látek vracet se do původního stavu, jakmile na ně přestanou 

působit vnější síly. Vyjadřuje se modulem pružnosti E. U glazur platí aditivní metoda výpočtu 

jen velmi přibližně. Alkalické oxidy pružnost glazur snižují, CaO výrazně zvyšuje [1]. 

Tvrdost – je odolnost proti rýpání jinými látkami. Důležitá je u glazur pro užitkovou a 

zdravotnickou keramiku, dlaždice atd.. Vyjadřuje se stupněm tvrdosti podle Mohsovy 

stupnice. U glazur je v rozmezí 5 – 7. Olovnaté glazury mají tvrdost kolem 4, tvrdší živcové 

glazury 7 až 8. Tvrdost se stanovuje vrypovými zkouškami. Orientační zkoušky se provádějí 

tak, že do povrchu výrobku s vypálenou glazurou se rýpe ostrou hranou různých minerálů 

s odstupňovanou tvrdostí. Tvrdost glazury se uvádí podle nejtvrdšího minerálu, který na 

povrchu glazury nezanechal vrypovou stopu. S tvrdostí souvisí otěruvzdornost. Zkouší se 

např. na naglazovaných koulích (vypálená glazura), které se omílají v porcelánovém bubínku 

pískem určité zrnitosti při určitém počtu otáček za určitý čas. Stanovuje se úbytek hmotnosti 

koulí, který se vztáhne na 10 cm
2 

plochy. Tvrdost a otěruvzdornost glazury je přísně 

sledována např. u keramických dlaždic, kde se používají zkušební metody speciálně 

vypracované pro tyto výrobky [1]. 

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

na jednotku délky. Působí proti snaze zvětšit povrch látky. Jednotkou je N.m
-1

. Příčinou 

povrchového napětí jsou přitažlivé síly mezi molekulami. Vlivem povrchového napětí se 

roztavená glazura stahuje na co nejmenší plochu, až do kulovitého tvaru. Glazury s velkým 

povrchovým napětím se špatně roztékají, tvoří kapkovité ostrůvky (někdy se toho využívá 

záměrně u uměleckých glazur). Povrchové napětí lze přibližně vypočítat pomocí aditivních 

koeficientů udávaných v mN.m
-1

. Vliv oxidů na povrchové napětí klesá v řadě [1]. 

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

Viskozita – je mírou vnitřního tření, tedy mírou tekutosti kapalin: 

 dynamická viskozita η se udává v Pa s nebo v P (poise). Mezi těmito 

jednotkami platí vztah 1cP = 1 mPa.s, 
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 kinematická viskozita se vyjadřuje jako podíl dynamické viskozity a 

hustoty v = η/ρ, jednotkou je m
2
.s

-1
. 

Viskozita glazury v roztaveném stavu závisí na jejím chemickém složení, u glazury 

daného chemického složení pak především na teplotě. Glazura při zahřívání postupně měkne, 

její viskozita klesá. Glazura nemá přesný bod tání, ale měkne postupně v určitém rozmezí 

teplot. Hodnoty viskozity se pohybují v rozmezí několika řádů. Pro zjištění viskozity glazury 

neplatí aditivnost. Některé oxidy viskozitu zvyšují (SiO2, Al2O3), některé naopak snižují 

(alkálie BaO a hlavně PbO). U glazur se v provozu neměří viskozita, ale stékavost, a to 

pomocí žlábkového viskozimetru. Je to hranol, jehož jedna stěna svírá s podstavou úhel  

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

dva nebo více žlábků, které se přilepí do prohlubně na horním konci žlábku. Podstavec se 

vzorky glazur se vypálí na požadovanou teplotu. Stékavost testované glazury se porovnává se 

standardní glazurou, umístěnou v dalším žlábku. Odečítá se počet dílků, kam glazury stekly. 

Při zkoušce se musí připravit obě kuličky nebo tablety tak, aby měly stejnou hmotnost [1]. 

Měrná tepelná kapacita – měrná tepelná kapacita cp udává množství tepla, které je 

potřebné k ohřátí 1kg látky o 1K. Glazura s nízkou měrnou tepelnou kapacitou se rychleji 

dostává do transformačního bodu (Tg). Glazura s vyšší hodnotou měrné tepelné kapacity déle 

zůstává ve viskózním stavu, takže při chlazení lépe vyrovnává pnutí. Měrnou tepelnou 

kapacitu glazury lze vypočítat z měrných tepelných kapacit jednotlivých oxidů a ze složení 

glazury [1]. 

Tavitelnost – jako tavitelnost glazury označujeme souhrn pochodů, vedoucích 

k vytvoření taveniny. Tavitelnost glazury závisí na jejím chemickém složení. Teplota tání 

základního sklotvorného oxidu – SiO2 – je vysoká. Obecně lze říci, že ze základních 

sklotvorných oxidů SiO2 zvyšuje teplotu tavení glazury, B2O3 je naopak intenzifikátorem 

tavení. Pro zlepšení tavitelnosti lze v některých případech oxid křemičitý částečně nahradit 

oxidem boritým. Z ostatních oxidů zlepšují tavitelnost oxidy v pořadí:  

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

Tavitelnost glazury zhoršují Al2O3 a ZrO2. Pro sledování chování glazur při zahřívání 

se využívá také žárového mikroskopu, pomocí něhož lze určit charakteristické teploty, např. 

teplotu smrštění, teplotu koule, polokoule atd. Ze zkoušeného vzorku se připraví tělísko 

předepsaných rozměrů, vloží se do zahřívací pece mikroskopu a v zorném poli se sledují 

změny, k nimž dochází během zahřívání. Tyto teploty poskytují informace o tavitelnosti 

glazury [1]. 

Teplotní roztažnost – vyjadřuje se koeficientem délkové teplotní roztažnosti α, což je 

relativní prodloužení vzorku při zahřátí o 1K. Udává se v jednotkách K
-1

. S teplotou se 

obvykle mění. U glazur se pohybuje v rozmezí α = 50.10-
7
 až 100.10

-7
 K

-1
. Přibližně je možné 

jej vypočítat na základě aditivních koeficientů jednotlivých oxidů. Koeficient objemové 

teplotní roztažnosti β  3α. Koeficient délkové teplotní roztažnosti je velmi důležitým 

parametrem pro volbu glazury na určitý střep. Při nesouladu mezi koeficientem délkové 

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

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

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

pnutí viskózním tokem. Při nerovnosti αstř  a αgl mohou nastat tyto případy:  

 αstř < αgl: při výpalu ve fázi chlazení se glazura smršťuje více než střep, 

v glazuře vzniká tahové napětí, které může vést až k trhlinkování glazury. 
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 αstř > αgl: při výpalu ve fázi chlazení se glazura smršťuje méně než střep, 

vzniká v ní tlakové napětí, které může vést až k odprýskávání glazury [1]. 

Přilnavost glazury – vznik mezivrstvy mezi glazurou a střepem zvyšuje přilnavost 

glazury a vyrovnává pnutí, protože mezivrstva obsahuje větší množství Al2O3 než glazura 

[20]. 

Transformační bod – je to teplota, při níž glazura přechází ze stavu pevného do stavu 

elastického a viskózního nebo naopak. V této oblasti nastává pnutí v glazuře. Proto ohřívání a 

ochlazování výrobků v oblasti transformační teploty musí probíhat pomalu [20]. 

Číslo kyselosti – udává poměr kyselých oxidů k zásaditým a amfoterním. Čím vyšší je 

číslo kyselosti, tím je glazura tvrdší. Umožňuje nám snadnější srovnání glazur a předem 

můžeme přibližně určit jejich vlastnosti, které budou mít po výpalu [20]. 

Příklad výpočtu čísla kyselosti glazury: 

RO + RO2  R2O3  RO2 

K2O 0,128 

Na2O 0,057 * Al2O3  0,735 * SiO2 5,841 

CaO 0,305 

MgO 0,316 

ZnO 0,194 

1,000 

Číslo kyselosti se vypočte z následujícího vztahu: 

A
OR

OBRO

32

32

31

3
      (3) 

kde A je číslo kyselosti (1) 

RO - počet molů zásaditých oxidů, 

R2O3 - počet molů amfoterních oxidů, 

B2O3 - počet molů kyselých oxidů. 

Což činí: 

82,1
205,3

841,6

)735,0.(31

0841,5
 

(B2O3 není v glazuře obsažen) 

Pnutí mezi střepem a glazurou – mezi střepem a glazurou vzniká při výpalu 

přechodová mezivrstva, která částečně vyrovnává pnutí mezi střepem a glazurou, způsobené 

jejich rozdílným koeficientem KTR. Čím větší roztažnost má glazura vůči střepu, tím větší 

napětí v tahu vznikne v glazuře a projeví se to vznikem trhlinek a konkávním zakřivením. 

Pokud má glazura menší roztažnost než střep, je glazura pod napětím v tlaku a může docházet 

k odlupování a mírnému konvexnímu křivení. Tlakové napětí glazury nesmí být příliš velké, 

aby se glazura neodlupovala. Pokud je koeficient teplotní roztažnosti u glazury nižší o 5 až 
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10.10
-7

 než u střepu, dochází ke zvýšení mechanické pevnosti glazovaného porcelánu, aniž by 

se glazura odlupovala [20]. 

2.1.7   Vady glazur 

Během výroby glazovaného tělesa se někdy objevují chyby, které snižují jakost 

výrobku i celkový estetický dojem. Chyby glazur mají různorodý původ a mají na ně vliv 

různé faktory. Hlavním zdrojem výrobních chyb je nesprávné složení, aplikace glazury, 

nečistoty, nevyhovují konzistence a výpal glazury. 

Podstatné příčiny pro vady glazur v ostrém výpalu jsou silná redukce během výpalu  

a obsah síry v palivu (uhlí, plyn, topný olej). Sirné oxidy tvoří ještě v surové glazuře s CaO  

a MgO sírany, které se teprve při vyšších teplotách rozpadají a v glazurách vytváří bublinky, 

pěnu a kráterky. Při teplotách, kdy je glazura roztavena, se tyto bublinky dostávají ven 

z glazury, ale přesto malé bublinky a kráterky zůstávají v glazuře a na povrchu tvoří jehlové 

jamky. Při silně redukčním výpalu se sirníky, obsažené v uhlí, rozplynou v roztavené glazuře, 

zakouří ji a zabarví do hněda a přes šedou až do černa. Zakouření glazury v průběhu výpalu 

v neutrálním nebo oxidačním ohni může vyhořet, tzn. Vyčistit se, ale povrch glazury zůstane 

stále více nebo méně zabaven. Glazury s CaO a Na2O jsou citlivější na zakouření než glazury 

s K2O a MgO [20]. 

Skvrny po páře se vyskytují na některých výrobcích (hlavně talířích). Ve středu 

výrobku se vyskytují matné skvrny, které jsou nažloutlé až nahnědlé. Toto zabarvení vzniká 

z kapek vody, která kondenzuje na dně šamotových pouzder. Je to způsobeno tím, že 

v kouřových plynech je síra a kondenzující voda obsahuje malé množství kyseliny sírové, 

která s CaCO3 a MgCO3 v glazuře reaguje a na povrchu vytváří skvrny [20]. 

Vady vzniklé při přežahu – sodné zakouření u litého výrobku způsobují alkálie, které 

jsou ve větší míře v licí hmotě. Při vyšším přežahu mohou být tyto alkálie vázány jako silikát 

a dochází k tomu, že rohy a hrany jsou hutnější a při glazování se na nich nevytvoří potřebná 

vrstva glazury. Spaliny vzniklé v předpalu, jsou usazeny v porézním střepu a vlivem 

předčasného tavení glazury se uzavřou ve střepu a pak vytváří bublinky v glazuře. Část spalin 

vyhoří místně a zakouří a zabarví glazuru [20]. 

Hlavním důvodem trhlinkování glazury je vztah mezi střepem a glazurou. 

Trhlinkování nastává, je-li překročena mez tahového napětí. Koeficient roztažnosti glazury je 

v tomto případě zřetelně vyšší než koeficient střepu. Čím je větší tento rozdíl v roztažnosti, 

tím je hustější síť trhlinek. Zabránit trhlinkování můžeme změnou složení střepu nebo glazury 

[20]. 

Oprýskávání glazury z vypáleného střepu je způsobené opačným jevem než 

trhlinkování. Koeficient roztažnosti střepu je proti koeficientu střepu glazury vysoký. 

V glazuře vzniká tlakové napětí, které způsobí odprýsknutí glazury. Pro zabránění tohoto jevu 

se přidávají ke glazuře alkálie, snižuje SiO2. Další příčinou může být nedostatečná mezivrstva 

mezi střepem a glazurou, nebo nedostatečně vypálený střep [5]. 

Stékání glazury je důsledkem vysoké teploty výpalu a jejího složení. Pokud je třeba 

přizpůsobit složení glazury vypalovací teplotě je potřeba u nízkotavitelných glazur přidat 

křemen, kaolin nebo zinkovou bělobu. Pokud má vysokotavná glazura nízkou viskozitu, je 

nutné zvýšit ji přídavkem složek, které obsahují ZnO, Al2O3 a MgO [5]. 

Vznik dírek na glazuře způsobují nečistoty (mastnoty), silnější nános glazury, zvlášť 

má-li glazura větší povrchové napětí, rychlé chlazení glazury v rozmezí 600-700°C, velké 
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množství vzduchu v glazuře při glazování způsobené nesprávným mícháním, rozpustné soli 

ve hmotě nebo glazuře, větší pórovitost hmoty [20].  

Nedopálení glazury se projevuje snížením lesku a vznikem různých povrchových vad. 

Může dojít až ke vzniku nepřetavených míst a ploch na povrchu glazury. Důsledkem 

nedopalu ztrácí glazura svojí barevnost. K odstranění tohoto nedostatku stačí zvýšení 

vypalovací teploty a délka doby výpalu glazury. Přepálení glazury je jev opačný. Projevuje se 

malými vyvřelinami, nerovností povrchu, stékáním anebo při značném poklesu viskozity 

vsakováním glazury do střepu. Příčinou je hlavně vysoká teplota a doba výpalu. Na stékání 

glazury, kromě vysoké teploty, má vliv její složení [5]. 

2.2   Keramické engoby  

Engobou nazýváme tenkou vrstvu hlíny a dalších přísad (keramické směsi), která je 

nanesená na povrch výrobku (obr. 4). Engoby se používají jako prostředek, který mění barvu 

střepu a kterým se dosahuje požadovaný přírodní dekorační efekt. Engoba musí být 

připravena tak, aby se dala lehce nanášet a aby se neporušila při sušení a výpalu. Nanesená 

engoba se nesmí rozpouštět v glazuře, kterou je pokryta. Nanáší se na surový, vysušený nebo 

vypálený střep [5].  

   

Obr. 4  Keramické engoby na bílém střepu [22] 

Engoby se skládají ze ztekuceného jílu a případně se zabarvujícího přídavku, dále ze 

živců, křemene a oxidu hlinitého. Jejich složení je různé a závisí od způsobu použití, druhu a 

vlastností zboží a vypalovací teploty. Velkým problémem engob je jejich vysoká míra 

smrštění. Teplotní rozsah použití engob závisí na množství a druhu použitých taviv. Pro nižší 

teploty se jako tavivo používají nízkotavné olovnaté frity. Pro vyšší teploty je výhodný živec. 

Pomocnými tavivy jsou vápenec, mastek a dolomit. Funkci ostřiva plní křemen. Přilnavost 

engob se dá zlepšit organickými lepidly nebo boraxem [5]. 

Složení engoby se mění v závislosti na podkladu, na který se používá. Na vysušený 

nebo vypálený střep se používá kalcinovaný kaolin. Pro získání požadované barvy engoby se 

používají běžně barvící oxidy nebo glazurové barvítka [5]. 

Engoby se nanášejí libovolným způsobem např. natíráním, stříkáním, namáčením a 

polévaním. Dekor může být nanesený na povrch engoby keramickou barvou anebo 

vyškrábaný přes engobu na barvu podkladu [5]. 

2.3   Keramické barvy  

Keramickými barvami se kreslí a maluje dekor na keramické výrobky. Jejich 

podstatou jsou barvící oxidy kovů. Jsou složené ze sklotvorné složky, která zajistí spojení 

s glazurou, barviva a odstíniva, které zvýrazňuje nebo potlačuje barvící efekt. Barviva jsou 

iontová, která probarvují ionty barevných kovů rozpuštěných ve skelné fázi nebo koloidní, 

což jsou barvící koloidy ve formě kovů jemně rozptýlené ve skle a pigmentové, hlavně 

spinely kovů homogenně rozptýlené ve skle. Keramické barvy rozeznáváme: 
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 podglazurové – nanáší se po přežahu na střep, který ještě není glazovaný. Skládají se 

z barvítka. Výběr podglazurových barev je omezený. Teplota výpalu je 1250-1430 C. 

Při vysokých vypalovacích teplotách zůstává málo barev stálých. Nejstálejší je 

kobaltová modř. Tyto barvy jsou velmi odolné. 

 vtavné - nanášejí se po výpalu na glazuru. Tvoří dekor v glazuře. Skládají se z barvítka 

a taviva. Teplota výpalu je 1200–1280°C. Jejich odolnost je neomezená. 

 naglazurované – nanášejí se po výpalu na glazuru, skládají se z barvítka a taviva. 

Teplota výpalu je 650-850
0
C. Vytvářejí dekor na glazuře. Jejich odolnost je omezená 

[6]. 

2.4   Listry  

Listrové glazury vznikají působením kouře na povrch žhavé, ale ztuhlé glazury. 

Výchozí surovinou pro přípravu jsou rezináty kovů, kterými se na keramice vyvolají 

povrchové duhové barevné efekty (obr. 5). Jsou buď bezbarvé (např. hlinité, zinečnaté) nebo 

barevné (např. železité, chromité) [3]. Listrové glazury se pálí oxidačně, teprve po vytavení 

získávají listrový vzhled. Glazura se redukuje při chlazení při vhodné teplotě (700-800°C) 

zakuřováním, nebo se vypálené výrobky znovu zahřejí na vhodnou teplotu a redukují [5]. 

 

 

                                                       Obr. 5  Listrová glazura 

2.5   Emaily 

Jsou to tenké povlaky, které se nanáší na podkladový kovový materiál. Slouží k jeho 

ochraně před vlivy okolního prostředí i za zvýšených teplot, zlepšují estetický vzhled kovu 

a jeho mechanické vlastnosti. Pro výrobu smaltů se používají podobné suroviny jako ve 

sklářství, nároky na jejich čistotu jsou však nižší. Smalt se obvykle nanáší dvojí. První tzv. 

krycí tvoří adhezní oxidy CaO nebo NiO, které se fritují. Krycí smalt je tvořen fluoridy, 

fosforečnany, ZrO2. Pokud přidáme barvící látky přímo do směsi surovin k tavení frity, 

vznikají transparentní smalty. Smalty s barevným základem jsou barvícími látkami 

doplňovány až s dalšími složkami při mletí frity. Barvící látky jsou Fe2O3 – hnědočervená, 

Cr2O3 – zelená, spinel CoO Al2O3 – žlutá, CdS + CASE – červená [5]. 

2.6   Preparáty ze vzácných kovů 

Preparáty drahých kovů jsou organické sloučeniny zlata, stříbra, platiny a dalších kovů 

v organických rozpouštědlech, zahuštěných pryskyřicemi do konzistence schopné nanášení. 

Preparáty se nanášejí na výrobek ve slabé vrstvě štětcem, razítkováním nebo na linkovacím 

stroji. Při práci s preparáty dochází k unikání těkavých složek. Změnu viskozity je třeba 

upravovat vhodným ředidlem. Používají se k úpravě keramických dílů s ohledem na jejich 

budoucí použití. Některé keramické díly je třeba pokovit a pájet. Cílem pokovení je vytvořit 

na keramice elektricky vodivou vrstvu (např. elektrodu). Dále slouží tato úprava  ke spojení 

kovového dílu s keramickým. Elektricky vodivé vrstvy na keramice jsou tvořeny nejčastěji 

drahými kovy [3, 21]. 
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3   PIGMENTY 

Využití pigmentů a barviv lidstvem se datuje do jeho počátků. Člověk využíval snadno 

dostupné pigmenty (grafit, okry a červeně na bázi oxidů železa, různě zbarvené hlíny). Tato 

kapitola pojednává o přípravě, rozdělení a vlastnostech pigmentů (obr. 6) [24].  

 

Obr. 6  Pigmenty [22] 

3.1   Obecné pojmy 

Pigment je materiál, který mění barvu odráženého světla, což je způsobeno 

selektivním pohlcováním určitých vlnových délek. Světlo různých vlnových délek  

(tj. různých barev) dopadá na pigment, který část z nich absorbuje. Výsledná barva je pak 

dána směsí odražených vlnových délek, viz obr. 7 [17]. 

 

Obr.7  Vznik barvy odražením specifických vlnových délek světla [17] 

Pigmenty jsou práškové látky, které mají vybarvovací nebo krycí schopnosti, jsou to 

převážně jednoduché anorganické sloučeniny, jako oxidy, sulfidy, sírany, chromany atd., 

které jsou nerozpustné v pojivu. Pigmentové vlastnosti jsou ale výslednicí fyzikálních 

a chemických vlastností látky, jako je chemické složení, velikost a tvar částic, měrný povrch 
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pigmentu, krystalová modifikace. Požadavky na vlastnosti pigmentů se neustále stupňují. Je 

vyžadována větší odolnost jak vůči UV záření tak i chemickému působení. Také současný 

trend po hladkých a lesklých površích klade rostoucí požadavky na kvalitu pigmentu. Dělíme 

je do dvou skupin a to přírodní a syntetické. Přírodní se připravují mletím, plavením 

a sušením přírodního materiálu a syntetické chemickými postupy např. srážením z vodných 

roztoků nebo žíháním, tavením, příp. spalováním. V dnešní době se používají většinou 

syntetické barvící přísady [8]. 

3.2   Organické pigmenty 

Dělíme je na biologické a syntetické. Biologické pigmenty jsou přírodní organické 

látky, získávané z těl rostlin a živočichů. Typické příklady jsou mořenová červeň, získávaná 

z kořene mořeny barvířské, purpur z mořského plže Hexaplex trunculus nebo karmín 

získávaný z červů rodu Dactylopius. Syntetické pigmenty jsou pigmenty vyráběné přímo nebo 

po chemické úpravě z materiálů vyskytujících se v přírodě. Většina syntetických pigmentů 

jsou deriváty složitých organických sloučenin (např. chinonu, antrachinonu, xantinu, 

ftalocyaninu a thiazolu. Zájem o ně trvá už několik století, protože přírodní pigmenty 

nepokrývají všechny barvy a odstíny, jejich cena je příliš vysoká a použití omezené [17]. 

3.3   Kovové pigmenty (metalízy) 

Kovové pigmenty ve formě velmi jemných částic kovů mají obvykle vysoký kovový 

lesk. Používá se hlavně práškový hliník, olovo, zinek, ocel a bronzy [17]. 

3.4   Světélkující (luminiscentní) pigmenty 

Kromě světélkování způsobeného chemickými pochody je fluorescence  

a fosforescence pigmentů založena většinou na přeměně záření krátkých vln na delší, tj. 

neviditelných vln na viditelné. 

Fluorescence je světélkování bez pohlcení energie – látka vyzařuje viditelné paprsky 

jen tak dlouho, jak je sama ozařována. Tato vlastnost je známa u řady minerálů (scheelit, 

willemit aj.). Jako pigmenty se většinou využívají organické látky. 

Fosforescence je světélkování charakterizované dozařováním – látka vyzařuje 

viditelné paprsky ještě určitou dobu po ukončení svého ozařování. Fosforeskující pigmenty se 

většinou skládají z luminiscenčního základu (sulfidy, Ba, Ca, Sr, Zn, Mg a Cd) a z aktivátoru, 

což bývá stopová příměs některých kovů, např. Cu, Co, Zn, Au a Ag. Každý luminiscenční 

základ má jiné charakteristické zbarvení svého záření. Barva světélkování se však mění podle 

použitého aktivátoru. 

Speciálním případem jsou samo-svítivé pigmenty. Dlouho byl užívaný ZnS struktury 

wurtzitu s velmi malou příměsí solí radioaktivních kovů, nejčastěji thoria. Tyto pigmenty bez 

předchozího ozařování světélkují bledě zeleným světlem [17]. 

3.5   Antikorozní pigmenty 

Jedním z důležitých důvodů pro nátěry kovů je jejich ochrana vůči korozi, nejčastěji 

způsobované vystavením povětrnostním vlivům. Antikorozní pigmenty lze v podstatě rozdělit 

do 5 skupin dle mechanismu jejich působení nerozpustné - ovlivňují katodické a anodické 

korozní články na povrchu kovů reaguje s olejovými pojivy za vzniku produktů inhibujících 

korozi na povrchu oceli; rozpustné - působí tak, že váží ionty železa opouštějící při korozi 

povrch anodických i katodických míst na povrchu kovu; komplexotvorné - vytvářejí s ionty 
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železa koordinační sloučeniny, které blokují činnost anodických míst korozních článků; 

zásadité - zvyšují koncentraci hydroxylových iontů, které s vodou difundují nátěrovým 

filmem až k povrchu kovu. Alkalita má příznivý vliv na odolnost proti korozi; kovové 

pigmenty - při jejich vysoké koncentraci zajišťují elektrochemickou ochranu. Dnes se 

používá fosforečnan zinečnatý. Jde o nerozpustný dobře přilnavý pigment [17, 23]. 

3.6   Anorganické pigmenty 

V následujícím přehledu jsou vyjmenovány nejvýznamnější anorganické pigmenty 

a látky využívané jako plnidla do barev. Jsou zde řazeny jak pigmenty přírodní, tak uměle 

připravované [17]. 

3.6.1   Bílá 

Titanová běloba – TiO2 existuje v několika přírodních polymorfních modifikacích. 

Jako pigment se uplatňuje TiO2 se strukturou anatasu a rutilu. Je to nejbělejší pigment a má 

nejlepší krycí schopnost ze všech bílých pigmentů. Na světle je stálý, odolává zředěným 

kyselinám i zásadám a není toxický. 

Zinková běloba – ZnO jako pigment se vyrábí průmyslově. Je to čistě bílý pigment 

absorbující UV záření. Na světle je stálý, je snadno rozpustný v kyselinách i zásadách, reaguje 

se sírou beze změny barvy a je dokonale mísitelný s ostatními pigmenty. Není toxický. 

Olovnatá běloba – Pb(OH)2. 2PbCO3 jako pigment se využívá již od 4. stol. př.n.l.. Je 

na světle velmi stálý, silně ale reaguje s kyselinami a sírou se změnou barvy, je toxický. 

Křída, vápenec, mramor – CaCO3 jako pigmenty se různé minerální a horninové 

modifikace uhličitanu vápenatého užívají již stovky let. I přes nízkou krycí schopnost 

a nestálost v kyselém prostředí jsou to materiály stálé na denním světle, netoxické a relativně 

levné [17]. 

3.6.2   Žlutá 

Žluté okry – Fe2O3 . n H2O, FeO(OH) přírodní hydratované oxidy trojmocného železa 

se jako pigmenty používaly už ve starší době kamenné. Odstín pigmentu závisí na obsahu 

oxidu železitého. Jsou stálé na světle a neomezeně mísitelné s ostatními pigmenty. Reagují 

pouze s koncentrovanými kyselinami, jsou netoxické. 

Chromová žluť – PbCrO4 s příměsí PbSO4 pigment na světle velmi pomalu tmavne, 

reaguje s kyselinami a zásadami. U všech sloučenin šestimocného chromu je podezření na 

karcinogenní účinky, proto je jeho použití v mnoha státech omezováno. 

Kadmiová žluť – CdS pigment je vysoce krycí. Na světle velice pomalu tmavne, 

reaguje se sírou a se silnými kyselinami i zásadami. Není toxický. Často se používá 

s kadmiovou červení- CdSe jejich smícháním lze získat paletu oranžových odstínů. Je 

nenahraditelný v keramických glazurách. 

Uranové žlutě – Na2U2O7, K2U2O7 aj. Jde o pestrou paletu odstínů žlutých, 

oranžových až černých odstínů používaných v keramických glazurách a pro barvení skla. 

V omezeném množství se využívají dodnes. Vzhledem k nízkému obsahu ochuzeného uranu 

jsou hygienicky bezproblémové. V UV záření a méně i ve slunečním světle fluoreskují [17]. 

3.6.3   Červená 

Červené okry - Fe2O3, FeO(OH). Odstín pigmentu závisí na stupni hydratace. Bezvodý 

oxid je tmavě hnědočervený a zcela hydratovaný pak žlutý. Jde o velmi stálé pigmenty 
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s vysokou nyvostí. Reagující pouze s koncentrovanými kyselinami, jsou netoxické. Větší část 

je z důvodu lepších vlastností (zrnitosti) vyráběna uměle. Mají obrovské využití, používají se 

například pro barvy na stavební materiály, nátěry kovů, do glazur, plastů, kosmetiky, papíru 

aj.. 

Minium – Pb3O4 pigment má dobrou adhezi ke kovům. Na světle tmavne, reaguje se 

sírou a ředěnými kyselinami a je mírně toxický. 

Chromová oranž a červeň – oranž PbO PbCrO4 červeň 2Pb(OH)2. PbCrO4. Pigment 

není příliš stálý na slunečním světle, odstín určuje zásaditost a velikost částic. U všech 

sloučenin šestimocného chromu je podezření na karcinogenní účinky. Má uplatnění 

v keramických glazurách [17]. 

3.6.4   Modrá 

Kobaltová modř – CoO Al2O3.Pigment je stálý na slunečním světle a odolný vůči 

kyselinám i zásadám, má však malou kryvost. Používá se v keramických glazurách. 

Manganová modř – BaMnO4.BaSO4. Jde o velmi stálý pigment odolný vůči 

kyselinám, zásadám i vysokým teplotám [17]. 

3.6.5   Zelená 

Chromové zeleně – PbCrO4, Cr2O3, Cr2O3 . 2H2O. Nejběžnější chroman olovnatý není 

stálý v kyselém, zásaditém prostředí ani na světle. Oxid chromitý je oproti tomu velmi 

stabilní, odolný vůči kyselinám, zásadám a vysokým teplotám. 

Pigmenty na bázi mědi – různé směsi hydroxidů, uhličitanů a organických sloučenin 

Cu. Tyto pigmenty jsou hojně používané, většina z nich je odolná proti působení světla, mění 

se, ale v kyselém prostředí a při působení síry. 

Zelené hlinky – jílové minerály glaukonit a seladonit. Pigmenty jsou stálé a netoxické. 

Jejich průmyslové použití dnes neexistuje [17]. 

3.6.6   Černá 

Grafit – C. Je přírodní modifikací uhlíku. Jde o velmi stálý pigment s ocelově šedým 

odstínem, který není toxický. 

Saze – C pigment má velmi malé částice a tím pádem vysokou krycí a barvící 

schopností. Pigment odolný vůči kyselinám i zásadám, jeho výroba je velmi levná. Největší 

uplatnění má v gumárenství a výrobě tiskařských barev. 

Manganová čerň – MnO2.Tyto pigmenty jsou stálé na světle a dobře mísitelné se 

všemi pigmenty a barvivy. Největší použití má v cihlářských výrobcích, zejména pro paletu 

černých, hnědých a šedých odstínů pálených střešních tašek [17]. 

3.7   Pigmenty na bázi Fe2O3 

Oxid železitý (Fe2O3) je sloučenina trojmocného železa s kyslíkem. Většina barevných 

anorganických pigmentů jsou kovové oxidy nebo hydroxidy [7]. Žádanou barvu poskytují 

oxidy železa. Vzhledem k roční světové produkci cca 500 000 tun syntetických a cca 120 000 

tun přírodních produktů jsou nejdůležitější skupinou pestrých pigmentů. V dnešní době se 

většinou používají syntetické železité pigmenty [8]. 
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Význam anorganických pigmentů na bázi oxidu železa, které pokrývají barevnou 

škálu od žluté po červenou (tab. 3), neustále roste pro jejich nízkou cenu, stálost na světle, 

vysokou kryvost, netoxičnost a chemickou odolnost. 

Tabulka 3  Široce používané anorganické pigmenty [9] 

Červená železitá červeň (přírodní a umělá), kadmiová červeň a rumělka 

Oranžová chromová a molybdenová oranž 

Žlutá zinková, chromová a kadmiová žluť 

Hnědá železitá hněď 

Zelená chromová zeleň 

Modrá berlínská a ultramarínová modř 

 

Oxid železitý je látka s výrazně polymorfním charakterem, tj. krystalizuje v několika 

modifikacích se známými krystalovými strukturami [9]. 

1) α-Fe2O3, hematit, korundová struktura a barva od světle červené až k tmavě fialové, 

2) β- Fe2O3, je důsledkem laboratorní syntézy, oxid vnímá feromagnetické vlastnosti. 

má kubickou, prostorově centrovanou mřížku, 

3) γ-Fe2O3, maghemit, spinelová super struktura, je feromagnetický a barvu má 

hnědou, 

4) ε-Fe2O3, vykazuje mnoho vlastností přechodných mezi α a γ formou, nevyskytuje se 

v čistém stavu, vždy je ve směsi, 

5) Fe3O4 magnetit, spinelová struktura, je také feromagnetický, barvy černé. 

Nejčastější fází je α. Vyskytuje se v přírodě jako minerál hematit. Tuto fázi oxidu 

železitého lze snadno připravit, vzniká jako konečný produkt mnoha tepelných rozkladů. β je 

pouze syntetická fáze, která vzniká při málo procesech, např. redukci hematitu uhlíkem. Fáze 

γ se v přírodě vyskytuje jako minerál maghemit. Fáze ε vykazuje mnoho vlastností 

přechodných mezi α a γ formou. Nevyskytuje se v čistém stavu, vždy je ve směsi. 

Železité pigmenty jsou jednoduché sloučeniny s přesně definovanou strukturou. Jejich 

základní barva je určena stupněm hydratace oxidu železitého. Hydratované jsou teple červené 

až žluté, nehydratované oxidy jsou tmavě purpurově červené až kaštanové. Klasifikace 

přírodních železitých oxidů je uvedena v tabulce 4 [10]. 

Tabulka 4  Klasifikace přírodních železitých oxidů [10] 

Žlutá Červená Hnědá Černá 

Okrové rudy Hematit Hlinka Magnetit 

Siennas Siderit * Limonit * Břidlice 

Limonit Pyrit * Siderit *  

Goethit  Goethit *  

Lepidokrokit    
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Kvalitní železité pigmenty jsou připravovány synteticky. Pigmentové vlastnosti jsou 

určeny velikostí a tvarem částic. Výchozí surovinou pro výrobu železitých pigmentů je 

odpadní železo, FeSO4.7H2O odpadající při výrobě titanové běloby a vyčerpané lázně po 

moření železa kyselinou chlorovodíkovou nebo sírovou [11]. 

Syntetické železité červeně se podle obsahu oxidu železitého dělí na koncentrované 

a ředěné. Koncentrované železité červeně obsahují minimálně 97 % oxidu železitého. Patří 

zde tzv. Marsová červeň získaná žíháním železité žluti, jejíž odstín závisí na době žíhání. 

Mezi ředěné patří červeň anglická nebo benátská, které obsahují kromě oxidu železitého 

(20 až 75 %), také uhličitan a síran vápenatý. Vyrábějí se tepelným rozkladem zelené skalice 

s přísadou vápna [12]. 

Uměle připravené železité pigmenty mají vynikající tepelnou stabilitu. Červeně jsou 

stálé do 1200°C, žlutě do 250°C a černě do 180°C. Používají se pro barvení konstrukčních 

materiálů, gumy, barvy, jako přísady do barviv [11]. 
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4   EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST – NÁVRH SLOŽENÍ ENGOB 

A GLAZUR 

Využití železitých pigmentů je velmi různorodé a záleží na jejich kvalitě. 

V keramickém průmyslu se tyto pigmenty používají k probarvování střepů, engob a glazur. 

Další uplatnění těchto pigmentů se nachází ve stavebnictví, kde slouží k probarvování betonů 

(např. zámková dlažba, střešní krytina a další). Je možné využít také železitý pigment ve 

smaltech, gumárenství a papírnictví. 

Náplní experimentální části je navrhnout složení a ověřit funkční vlastnosti 

připravených engob a glazur na bázi anorganického pigmentu oxidu železitého z odpadních 

kalů. Používaný pigment byl modifikován různými přídavky glazur, taviv, boraxem a fritami 

za účelem získání cílených barevnostních odstínů a dostatečného povrchové krytí střepu. 

Navržené engoby byly nanášené na střep, který se používá pro výrobu střešních tašek, glazury 

byly nanášené na keramický střep, který po výpalu vykazuje bílou barvu.  

Dále byly stanoveny základní chemicko-fyzikální vlastnosti, takto připravených glazur 

a engob. Byly laboratorně provedeny standardní zkoušky, které přispívají k hodnocení engob 

a glazur.  

4.1   Použité suroviny 

Základními vstupními surovinami pro přípravu engob a glazur byly:  

 mletý jíl,  

 keramická břečka,  

 železitý pigment (Fe2O3),  

 glazura P017,  

 uhličitany,  

 borax, 

 frita, 

 glazura Mefrit, 

 pigment Fepren (červený, světle hnědý, tmavě hnědý). 

V diplomové práci byly použity dvě keramické suroviny (hmoty), na které byly 

nanášeny připravené engoby a glazury. Upravený jemně mletý cihlářský jíl ze závodu 

TONDACH Hranice, který se běžně používá na výrobu střešní krytiny. Povrchová úprava 

střešní krytiny je běžně prováděna barevnými engobami nebo glazurami. Na tuto hmotu byly 

nanášeny pouze engoby. Chemické složení použitého cihlářské jílu je uvedeno v tabulce 5. 

Druhou keramickou surovinou byla použita kamnářská licí hmota (jinak nazývaná 

břečka) na výrobu vzorkových kachliček z firmy Hein a spol. Keramické závody Tošovice. 

Na tuto hmotu byly nanášeny připravené glazury. 
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Tabulka 5  Chemické složení hmoty z firmy Tondach 

Oxidy Jíl Tondach (hm%) 

Na2O 1,22 

MgO 2,83 

Al2O3 12,42 

SiO2 69,57 

P2O5 <0,0012 

SO3 0,19 

K2O 2,08 

CaO 4,52 

TiO2 0,56 

MnO 0,07 

Fe2O3 4,09 

BaO 0,05 

Ztráta žíháním 1,4 

Upravený železitý pigment (Fe2O3) z odpadních kalů byl dodán v práškové formě. 

Jeho chemické složení je uvedeno v tabulce 6.  

Tabulka 6  Chemické složení železitého pigmentu z odpadních kalů  

Prvek Fe Zn Chloridy H2O 

Obsah (%) 63,1 0,8 0,5 2,2 

Glazura z firmy Mefrit byla použita pro vyhodnocení stupně barevnosti, ke které byl 

přidáván náš upravený pigment z odpadních kalů a zároveň pigment Fepren. Její chemické 

složení je uvedeno v tabulce 7. Analýza byla provedena Centrum nanotechnologií VŠB-TU 

Ostrava a to metodou Rentgenové fluorescenční spektroskopie (XRFS). 
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Tabulka 7  Chemické složení glazury Mefrit 

Oxidy Glazura Mefrit (hm%) 

Na2O 5,5 

MgO <0,3 

Al2O3 9,1 

SiO2 80,1 

P2O5 <0,01 

SO3 0,12 

K2O 0,88 

CaO 0,30 

TiO2 0,13 

MnO 0,006 

Fe2O3 0,22 

 

Dále byly použité tyto uhličitany: Na2CO3, K2CO3, CaCO3, BaCO3, Li2CO3 a látka 

borax Na2B4O7.10H2O. Tyto látky plnily funkci taviv v připravovaných engobách a glazurách. 

Glazura P017 z Roudnice byla použita jako tavící složka. Chemické složení glazury je 

uvedeno v tabulce 8. 

Tabulka 8  Chemické složení glazury P 017 z Roudnice 

Oxidy Glazura PO17 (hm%) 

Na2O 1,66 

MgO 1,36 

Al2O3 14,84 

SiO2 57,8 

P2O5 <0,0012 

SO3 0,022 

K2O 2,36 

CaO 8,50 

TiO2 0,139 

MnO 0,00 

Fe2O3 0,18 

BaO 1,60 

Ztráta žíháním 10,55 
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Frity s označením č. 1, 2, 3 byly přidávány k engobám a plnily funkci taviv. U frit 

nebylo dodáno chemické složení.  

4.2   Metody hodnocení vzorků 

Mechanické, fyzikální a chemické vlastnosti surovin zkušebních vzorků byly 

podrobeny analýzám, které přispívají k vyhodnocení jejich vlastností. Byl navržen souhrn 

metod určující vlastnosti surovin připravených glazur a engob: 

 stanovení citlivosti k sušení metodou Bigotovy křivky, 

 stanovení nasákavosti,  

 stanovení ztráty žíháním,  

 pevnost v ohybu po výpalu. 

4.2.1   Stanovení citlivosti k sušení metodou Bigotovy křivky 

Citlivost sušení je náchylnost k tvorbě trhlinek a jiných deformací vlivem sušení. 

K určení citlivosti materiálu k sušení se používá Bigotova křivka (obr. 8). Průběh Bigotovy 

křivky závisí jak na teplotě, tak i na rychlosti sušení. Z této křivky je možné stanovit kritickou 

vlhkost Wk a tzv. koeficient citlivosti materiálu k sušení kc, který se vypočte podle 

vztahu [18]. 

2

21

w

ww
kc       (4) 

kde kc je koeficient citlivosti materiálu k sušení, 

w1 - oblast vody při vytvoření zkušebního tělíska (%), 

w2 - oblast kritické vody. 

 

Podle velikosti koeficientu citlivosti k sušení kc zjistíme jak moc je materiál citlivý 

k sušení. Jestliže [3]: 

 

kc < 1,2 považuje se materiál za málo citlivý k sušení, 

kc = 1,2-1,7 materiál je středně citlivý k sušení, 

kc > 1,7 materiál je velmi citlivý k sušení. 
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Obr. 8  Bigotova křivka 

Citlivost k sušení byla stanovena na plastické cihlářské hmotě z firmy Tondach. Z této 

hmoty byly vyhotoveny zkušební cihličky, na kterých byly naznačeny diagonální rysky 

normované velikosti 5 cm. Průběžně se stanovoval úbytek hmotnosti a smrštění cihliček. 

Pravidelně se měřila délka a současně se vzorky převažovaly až do doby, kdy se dosáhlo 

konstantní hmotnosti. Cihly se během manipulace a sušení nesmí deformovat. Cihličky byly 

sušeny volně na vzduchu cca 2 dny a následně byly dosoušeny v sušárně při teplotě 110 C do 

konstantní hmotnosti.  

4.2.2   Stanovení nasákavosti  

Nasákavost (NV) představuje množství otevřených pórů. Je to poměr hmotnosti vody 

pohlcené vzorkem k hmotnosti vysušeného vzorku. Vypočítá se podle následujícího vztahu: 

100
s

ns

m

mm
NV      (%) (5) 

kde ms je hmotnost suchého vzorku (kg), 

mn - hmotnost nasyceného vzorku kapalinou váženého na vzduchu (kg). 

 Nasákavost engoby  

Nasákavost engoby byla stanovena na vzorcích s engobou s přídavkem frit. 

Nasákavost u engoby byla stanovena ve dvou případech. V prvním případě byla stanovena na 

vzorcích, kde vrstva engoby byla přibližně 0,7 g na 2500 mm
2
 plochy a v druhém případě 

byla vrstva engoby přibližně 2 g na stejnou plochu. Vzorky se uložily na rošt do nádoby 

s vodou, tak aby byly ponořené celou plochou, na které byla nanesena engoba. Voda se 

přivedla k varu, který se udržoval 2 hodiny. Odpařená voda byla doplňována, aby plocha byla 

stále pod hladinou. Potom se vzorky otřely vlhkou utěrkou a zvážily na laboratorních vahách 

na vzduchu. Po zvážení proběhlo sušení v sušárně při 110°C po dobu 24 hodin. Následně byly 

vysušené vzorky zváženy. 

 Nasákavost glazur 

Nasákavost glazur byla stanovena na vzorcích s glazurou Mefrit s přídavky železitého 

pigmentu z odpadních kalů, které byly nanášeny na vzorky připravené z kamnářské licí hmoty 
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a na neglazované vzorky této hmoty. Pracovní postup byl shodný jako u stanovení 

nasákavosti pro engoby. 

4.2.3   Ztráta žíháním  

Ztráta žíháním (ZŽ) je procentuální ztráta hmotnosti vzorku suroviny po zahřátí na 

vysokou teplotu. O ztrátu žíháním je nutno navážku korigovat. Vypočte podle vztahu [3]:  

100*
s

zs

m

mm
ZŽ      (%)  (6) 

kde ms je hmotnost suchého vzorku (kg), 

mz - hmotnost žíhaného vzorku (kg), 

 Stanovení ztráty žíháním engoby  

Zkouška byla provedena na engobě z upraveného jemnozrnného jílu z firmy Tondach 

s přídavkem frit číslo 1 (obsah frity 40%) a oxidem železitým z odpadních kalů (obsah kalů 

5%). Na jednu část vzorků se nanesla původní gramáž přibližně 0,7g a na další sérii vzorků se 

naneslo přibližně 2g této engoby. Vzorky byly zváženy vždy po nástřiku engoby. Ztráta 

výpalem se stanovila po výpalu vzorků, kdy se zjistil hmotnostní úbytek. Vzorky byly 

vypáleny na teplotu 1060°C.  

 Stanovení ztráty žíháním glazury  

Zkouška byla provedena na glazuře od firmy Mefrit s přídavkem 10 % železitého 

pigmentu z odpadních kalů, které byly nanášeny na kachle připravené z kamnářské licí hmoty. 

Na tyto vzorky byla nanesena vrstva glazury v množství 5g.Vzorky byly po nánosu glazury 

zváženy. Ztráta žíháním se stanovila po výpalu vzorku, kdy se zjistil hmotnostní úbytek. 

Vzorky, stejně jako u engob byly vypáleny na teplotu 1060°C. 

4.2.4   Stanovení pevnosti v ohybu  

Pevnost v ohybu (σpo) se stanovuje zatížením jedním břemenem uprostřed podpor. 

Vypočítá se pomocí vztahu: 

σ po 2..2

..3

hb

LF
     (MPa) (7) 

kde F je síla porušení vzorku (N), 

L - osová vzdálenost podpor (mm), 

b - šířka vzorku (mm), 

h - výška vzorku (mm). 
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                                 Obr. 9  Lisovací zařízení BRIO 

Pevnost v ohybu po výpalu (σ po) byla stanovena na vzorcích z plastické cihlářské 

hmoty z firmy Tondach, na kterou byla nanesena engoba s přídavkem frit číslo 3 (obsah frity 

40 %) a oxidem železitým z odpadních kalů (obsah kalů 5 %). Zkouška byla provedena na 

přístroji BRIO Hranice (obr. 9). Z plastické cihlářské hmoty byly vyhotoveny 3 zkušební 

vzorky stejných rozměrů, které byly vypáleny na 1060 C (obr. 10). Následně se provedlo 

zatížení plastické cihlářské hmoty na přístroji BRIO Hranice s nárůstem síly 500 N.s
-1

. 

Z odečtených hodnot byl vypočten průměr, který byl následně dosazen do výše uvedeného 

vzorce, kde se stanovila mechanická pevnost v ohybu. 

 

   Obr. 10  Zkušební vzorek pro stanovení σpo 

4.3   Úprava keramických hmot a příprava vzorků pro aplikaci glazur a 

engob 

Připravované engoby a glazury byly nanášeny na keramické střepy, které musely 

splňovat daná kritéria. Pro použití glazur byl kladen požadavek na zabarvení. Proto byla 

použita hlína, která po výpalu střepu je bílá. Engoby, které byly vyvíjeny na střešní krytinu se 

nanášely na červeně se pálící cihlářský střep.  

4.3.1   Cihlářský jíl z firmy Tondach 

K cihlářské hmotě z firmy Tondach byla přidána voda, tak se hmota stává plastičtější 

a stává se připravenější pro práci. Optimální vlhkost byla cca 25 hm%. Ve firmě tuto hmotu 

zpracovávají při vlhkosti 21 hm%. Takto připravená a důkladně promísená hmota se 

vtlačovala do sádrových forem o velikosti 5 x 5 cm pro získání vzorkových kachliček (obr. 

11). Po částečném zaschnutí vzorku bylo možné tyto vzorky vyjmout a následně začistit. Po 

vysušení na 100 C byly vzorkové kachličky připravené k nástřiku engobami. 
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Obr. 11  Zkušební cihlička z hmoty Tondach po výpalu 

4.3.2   Kamnářská licí hmota  

Licí hmota byla odebrána přímo z udržovací míchačky již upravená s danými 

parametry. Takto připravená hmota se nalila do sádrových forem na bateriové lití. Tímto 

způsobem se získaly vzorkové kachle o velikosti 10 x 10 cm (obr. 12). Po dobu cca 3 hodin se 

hmota stále dolévala do forem. Po zatuhnutí odlévaného střepu ve formách bylo možné jejich 

odformování. Následovalo jejich začištění, vysušení při 105 C a přežahnutí na teplotu 900°C. 

Takto připravené vzorky byly použity pro nástřik glazur. 

 

                                       Obr. 12  Odlívaná kachle z lící hmoty 

4.4   Příprava engob 

Engoby jsou nanášeny na střep s cílem zakrýt jeho původní nevhodné zbarvení, 

zjemnit nebo snížit nerovnost povrchu popřípadě dosáhnout dekoračního účinku nanesením 

barevné vrstvy. Engoby mají zemitý charakter. Hlavní surovinou se používá dobře 

ztekutitelný jíl s vhodnou barvou po výpalu v kombinaci se živcem, křemenem, oxidem 

hlinitým, plaveným kaolínem, případně s přídavkem glazury. Engoby pro jednožárové 

výrobky by měly kopírovat chování střepu během výpalu. Kvalita nanesených engob 

ovlivňuje kvalitu povrchu střepu. 

Engoby byly navrženy a připraveny následujícími způsoby: 

1. Cihlářský jíl + glazura P017 + železitý pigment z odpadních kalů 

2. Cihlářský jíl + uhličitany + borax + železitý pigment z odpadních kalů 

3. Cihlářský jíl + frity + železitý pigment z odpadních kalů 

Vývoj červené engoby byl prováděn ve spolupráci s firmou Tondach. Firma nabízí 

engoby v odstínech červené, hnědé a černé a ve stejných odstínech jsou i nabízené glazury.  

Vyvíjená engoba musela splňovat určitá barevnostní a ekonomická kritéria. Orientační rořní 

spotřeba engob firmou Tondach je 174 tun, přičemž spotřeba červené engoby je 87 tun, hnědě 

49 tun a černé 38 tun. 
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Engoby byly míchány z upraveného jemně mletého jílu firmy Tondach. Tato primární 

surovina, byla modifikována různým procentuálním zastoupením jednolitých přísad: glazurou 

P017, vybranými uhličitany (Na2CO3, K2CO3, CaCO3, BaCO3, Li2CO3) boraxem a fritou. 

Tyto složky zde měly za úkol plnit funkci taviv. Dále byl přidáván železitý pigment získaný 

z úpravy odpadních kalů z chemické výroby. Železitý pigment je přidáván za účelem získání 

červené barvy připravené engoby. Jednotlivé připravené směsi se důkladně zhomogenizovaly 

v bubnovém mlýnu (mokré mletí) a následně byly přecezeny přes síto 0,2 mm. Byla zjištěna a 

popřípadě upravena litrová hmotnost, která se pohybovala v intervalu 1300 – 1350 g.l
-1

.  

Engoby byly nanášeny pomocí stříkací pistole na vysušený cihlářský střep. Naneseno 

bylo přibližně 0,7 g engoby na zhotovené vzorky. Režim výpalu byl zvolen podle zkušebního 

výpalu, kdy byla nejdříve vypálena zkušební glazura na žádanou teplotu 1060°C.  

Protože nebyly nastaveny výdrže, tak se na povrchu glazury vytvořily tzv. „krátery“. 

Nastříkané vzorky byly tepelně zpracovány v elektrické keramické peci vždy na stejný 

teplotní režim. Proto byla navržena vypalovací křivka, která je znázorněna na obr. 13. 
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600
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0
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Minuty 0 300 30 230 60 620,00 min
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ohřevu 
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Obr. 13  Navržená vypalovací křivka 

4.4.1   Engoby s přídavky glazury P017 a železitého pigmentu z odpadních kalů   

Pro první část přípravy engob byla použita glazura P017, která má funkci taviva. Její 

chemické složení je uvedeno v tabulce 7. K engobám z jemně mletého jílu byly přidávány 

s různým procentuálním zastoupením: glazura P017 a barevný železitý pigment, které byly 

následně odzkoušeny na vysušené kachličky. Návrh složení výsledných engob je uvedeno 

v tabulce 9. 
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Tabulka  9  Procentuální zastoupení upraveného jemnozrnného jílu Tondach, glazury P017 

Roudnice a upraveného pigmentu Fe2O3 

Označení vzorku Jíl Tondach  

(hm%) 

Glazura P017  

(hm%) 

Pigment Fe2O3   

(hm%) 

EP1 100 5 --- 

EP2 100 5 1 

EP3 100 5 5 

EP4 100 5 7 

EP5 100 5 10 

EP6 100 5 15 

EP7 100 10 --- 

EP8 100 10 1 

EP9 100 10 5 

  EP10 100 10 7 

  EP11 100 10 10 

  EP12 100 10 15 

 

Z vizuálního posouzení u všech engob s přídavkem glazury P017 byl povrch velmi 

režný ve srovnání s červenou engobou na střešní kachli od firmy Tondach. Barevný odstín po 

vizuální stránce se přiblížil k žádoucímu odstínu hlavně v případě engoby s 5% upraveného 

pigmentu. Dále probíhaly zkoušky s přídavkem uhličitanů a boraxu.  

4.4.2   Engoby s přídavkem uhličitanů a boraxu 

Dále byly připraveny engoby s přídavkem uhličitanů a boraxu, které zde opět měly 

plnit úlohu taviv. Podle chemického složení, které je uvedeno v tabulce 9, byl sestaven 

Segerův vzorec. Příklad výpočtu je uveden v následujícím odstavci. Pomocí něhož bylo 

získáno optimální složení a dodány přídavky jednotlivých uhličitanů.  

Př. 1 Příklad výpočtu ze Segerova vzorce 

Nejprve vypočteme molární koncentrace jednotlivých oxidů např. pro SiO2: 

i

i

SiO

SiO

SiO

M

w

M

w

x 2

2

2

     (mol) (8) 

kde xSiO2 je molární koncentrace oxidu SiO2, 

wSiO2 - hmotnostní zlomek SiO2, 

MSiO2 - molární hmotnost SiO2 (g/mol), 



 

39 

 

wi - hmotnostní zlomek i-té složky směsi, 

Mi - molární hmotnost i-té složky směsi(g/mol). 

Což činí: 

0,769
0,0151

60

0,6957

=  

Podle tabulky 1 sečteme jednotlivá procenta dle kategorií a dosadíme do Segerova 

vzorce: 

0,129 (RO + R2O). 0,098 R2O3. 0,773 RO2 

A nakonec podělíme vzorec koeficientem zásaditých oxidů a tím získáme daný 

Segerův vzorec: 

(RO + R2O) . 0,760 R2O3. 6,011 RO2 

Zajímavý je také poměr n/m, který se má pohybovat pro glazury v intervalu ‹1/9,1/11› 

a zároveň čím je hodnota m větší tím má glazury vyšší teplotu tání. Další hodnota je číslo 

kyselosti, které má být větší než 1 : 

n/m = 0,760/6,011 = 0,126 

číslo kyselosti = m/(1+n) = 6,011/(1+0,76) = 3,417 

Engobu obsahující pouze ze 100% cihlářského jílu bylo nutné upravit přídavkem 

taviv, která jsou uvedena v tabulce 10. Použitá taviva jsme volili velmi citlivě, jelikož ne 

každý oxid působí ve větším množství jako tavivo. Zároveň má tavivo velký vliv na zbarvení, 

proto bylo složení engoby vzorku EU 4 navoleno jak pomocí Segerova vzorce, tak i podle 

vlastního návrhu. U vzorku EU 4 byl navíc přidán železitý pigment a to v množství 5 hm%. 

 

Tabulka 10  Receptury engob s přídavky uhličitanů, boraxu  

Vzorek Jíl 

(hm%) 

Na2CO3 

(hm%) 

K2CO3 

(hm%) 

CaCO3 

(hm%) 

BaCO3 

(hm%) 

Fe2O3 

(hm%) 

Li2CO3 

(hm%) 

Borax 

(hm%) 

EU 1 100 20 --- --- --- --- --- --- 

EU 2 100 --- 20 --- --- --- --- --- 

EU 3 100 --- --- 20 --- --- --- --- 

EU 4 100 0,77 0,45 7,15 1,98 5,05 --- --- 

EU 5 100 --- --- --- --- --- 20 --- 

EU 6 100 --- --- --- 20 --- --- --- 

EU 7 100 10 --- 10 --- 10 --- --- 

EU 8 100 --- --- --- --- --- --- 10 

EU 9 100 --- --- --- --- --- --- 20 

 

U těchto engob kromě vzorku č. 4 byl porch opět příliš drsný a tentokrát barevný odstín 

se u jednolivých přídavků lišil. Vzorky č. 1, 2, 6, 7, 8 a 9 měly červené zbarvení blízké k 
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Vzorky označné EU 1, 2, 6, 7, 8 a EU 9 měly červené zbarvení blízké k engobě firmy 

TONDACH. Vzorek EU 3 tedy s přídavkem 20 hm% CaCO3 (obr. 14) byl zbarven do žluta. 

Vzorek EU 4, tedy námi navržený ze Segerova vzorce, byl zbarven do okrova a vzorek EU 5 

byl mléčné barvy. Kvůli přetrvávajícímu drsnému povrchu a pro zajištění správné barevnosti 

byly dále pro přípravu engob použity frity.  

    

Obr. 14   Vzorek EU 3                      Obr. 15  Vzorek EU 4 

4.4.3   Engoby s přídavkem frit 

Engoby byly míchány z upraveného jemnozrnného jílu z firmy Tondach s přídavkem 

FRIT označených frita 1, 2 a 3 a železitého upraveného pigmentu. Frity zde byly přidávány 

jako tavivo. Receptury připravených engob jsou uvedeny v tabulce 11.  

Tabulka 11  Receptura engob s přídavkem frit a železitého pigmentu  

Označení 

vzorku  

Jíl Tondach 

(hm%) 

Frita 1  

(hm%) 

Frita 2 

 (hm%) 

Frita 3 

(hm%) 

Fe2O3  

(hm%) 

EF1 100 20 --- --- --- 

EF2 100 --- 20 --- --- 

EF3 100 --- --- 20 --- 

EF4 100 60 --- --- 5 

EF5 100 --- --- 60 5 

EF6 100 --- --- 40 5 

Engoby označené EF1, EF2 a EF3 měly povrch méně drsný, ale stále se povrchy 

nepřibližovaly k požadované engobě s TONDACHU. Jelikož vzorek EF 2 vykazoval okrové 

zbarvení po výpalu, nebyl dále použit pro další zkoušky.  

Vzorek EF 5 se barevně velmi přiblížil k žádané barvě, ale povrch byl již moc zalitý. 

Na základě toho byl namíchán doplňující vzorek EF 6, kde se snížil obsah frity na 40 %.  
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             Obr. 16  Vzorek EF 1                                   Obr. 17  Vzorek EF 3 

           

            Obr. 18  Vzorek EF 2                                 Obr. 19   Vzorek EF 4 

                        

           Obr. 20  Vzorek EF 5                                  Obr. 21  Vzorek EF 6                

Engoba, tedy vzorek EF6 se nejvíce přiblížila k červené engobě z firmy TONDACH a 

proto se u něj zvolily dva způsoby nánosu množství vrstvy. Na jednu část vzorků se nanesla 

původní gramáž přibližně 0,7 g a na další sérii vzorků se naneslo přibližně 2 g této engoby. Po 

vypálení se u těchto vzorků engob stanovily následující zkoušky: 

 stanovení nasákavosti, 

 ztráty žíháním,  

 stanovení pevnosti v ohybu, 
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 vizuální porovnání barevnosti s červenou engobou z firmy Tondach. 

4.5   Příprava glazur 

Navrhované glazury byly připraveny těmito způsoby: 

 glazura Mefrit + železitý pigment z odpadních kalů (Fe2O3), 

 glazura Mefrit + pigmenty Fepren (červený, světle hnědý, tmavě hnědý). 

Jednotlivé připravené směsi se důkladně zhomogenizovaly v laboratorním bubnovém 

mlýnu za mokra. Poté byly prolity přes síto o velikosti ok 0,2 mm. Následovala úprava litrové 

hmotnosti na cca 1550 g.l
-1

. Takto připravené glazury byly naneseny pomocí stříkací pistole 

na vzorky o velikosti 10x10 cm, které byly odlity z kamnářské licí hmoty na výrobu 

vzorkových kachliček. Nanesená vrstva glazury se pohybovala okolo 5 g na lícní plochu 

vzorku.  

4.5.1   Glazura Mefrit s přídavkem železitého pigmentu z odpadních kalů  

Glazury byly připraveny z glazury od firmy Mefrit s různým množstvím železitého 

pigmentu z odpadních kalů. Nastavení složení receptur je uvedeno v tabulce 12. Postup 

přípravy glazur je uveden v kapitole 5.4 Příprava glazur.  

Tabulka 12  Receptura glazur Mefrit s přídavkem železitého pigmentu z odpadních kalů 

Označení vzorku Glazura Mefrit (hm%) Pigment Fe2O3 

z odpadních kalů (hm%) 

GPO 1 100 1 

GPO 2 100 5 

GPO 3 100 10 

GPO 4 100 15 

 

 

       Obr. 22  Vzorky s glazurou Mefrit + pigment Fe2O3  

GPO1 GPO2 GP03 
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Z vizuálního hodnocení (obr. 22) u vzorku číslo GPO 1 byly patrné pigmentové 

skvrny. Vzorek číslo GPO 2 se zbarvil světle hnědě. U vzorků čísel GPO 3 a GPO 4 nebyl 

pouhým okem tak patrný barevnostní rozdíl oba vzorky se zbarvily do sytě tmavě hnědé. Pro 

podrobnější hodnocení byl vybrán vzorek GPO 3, tedy glazura s přídavkem 10 % železitého 

pigmentu a na něm byly provedena zkouška:  

 stanovení ztráty žíháním. 

4.5.2   Glazura Mefrit s přídavky železitého pigmentu Fepren  

Na přípravu glazur byly použity tři druhy pigmentu Fepren a to v barvách (červená, 

tmavě hnědá a světle hnědá). Nejdříve byly namíchány glazury v malém zkušebním množství, 

protože nebyly známy jejich reakce po výpalu. Všechny tři uvedené pigmenty byly přidány ke 

glazuře v množství 10 %. Receptury připravených glazur jsou uvedeny v tabulce 13.  

Tabulka 13  Receptura glazur železitých pigmentů Fepren  

Označení 

vzorku 

Glazura 

Mefrit (hm%) 

Fepren 

červený 

(hm%) 

Fepren světle 

hnědý 

(hm%) 

Fepren tmavě. 

hnědý (hm%) 

GPF1 100 10 --- --- 

GPF2 100 --- 10 --- 

GPF3 100 --- --- 10 

Po výpalu byl vzorek číslo GPF1 zbarven do červena. Vzorky označené GPF 2 a GPF 

3 byly červeno-hnědé (obr. 23). Ani jeden vzorek glazury s pigmentem Fepren se nepodobal 

pigmentu z firmy TONDACH. Na vzorcích byly provedeny následující zkoušky: 

  stanovení ztráty žíháním, 

 stanovení nasákavosti, 

 vizuální porovnání barevnosti s glazurou s přídavkem železitého Feprenu. 

 

Obr. 23  Vzorky s glazurou Mefrit s různými přidávky pigmentu Fepren 

 

  

GPF1 GPF2 GPF3 
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5   Výsledky a hodnocení experimentálních zkoušek 

V této kapitole jsou vyhodnoceny zkoušky, které byly provedeny na použitých 

střepech, na nichž byla nanesena vybraná engoba a glazura. 

5.1   Vyhodnocení citlivosti k sušení – Bigotova křivka  

Na vzorcích z plastické cihlářské hmoty byly stanoveny délkové změny neboli lineární 

změny rozměrů tělesa sušením. Během sušení dochází k odstraňování mechanicky a fyzicky 

vázané vody. Částice se přibližují, nastává úbytek hmotnosti a smršťování vzorku. Absolutní 

vlhkost vzorku, při kterém končí smršťování se označuje jako Wkr. Tato hodnota byla určena 

z Bigotovy křivky z které lze vysledovat průběhu sušení vzorků. V každém měřeném čase se 

vypočetla vlhkost w pracovního těsta a dále relativní délková změna tedy smrštění Ss.  

Z naměřených hodnot byly stanoveny průměrné hodnoty vlhkosti a smrštění sušením, které 

jsou uvedeny v tabulce 14. 

Tabulka 14  Průměrné hodnoty vlhkosti a smrštění sušením 

Číslo 

měření  
1 2 3 4 5 6 7 

W (%) 23,78 21,65 19,60 18,51 16,67 14,25 0,50 

Ss (%) 1,53 2,30 3,95 5,40 5,48 5,64 6,00 

 

 

Obr. 24  Bigotova křivka 
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Na základě vypočtených hodnot vlhkostí a smrštění byla sestrojena Bigotova křivka 

(obr. 24), která je závislostí vlhkosti na smrštění. Z této křivky se dále stanovily nebezpečná  

a bezpečná oblast sušení, kritická vlhkost, celkové smrštění a koeficient citlivosti materiálu 

k sušení. 

Z Bigotovy křivky byla odečtena kritická vlhkost Wk jejíž hodnota je 14,25 %. Tato 

hodnota rozděluje graf na dvě oblasti: < 14,25 % je bezpečná oblast sušení a >14,25 % je 

nebezpečná oblast sušení materiálu. Celkové smrštění materiálu je 9,76 %.  

Vypočtený koeficient citlivosti k sušení (kc) je 0,75. Protože hodnota kc < 1,2 lze 

hodnot vzorky připravené z cihlářské hmota jako málo citlivé k sušení. 

5.2   Stanovení nasákavosti 

Nasákavost byla stanovena na vzorcích a to jak s povrchem upraveným (engobou  

a glazurou), tak čistého střepu bez použití povrchových úprav. Zkouška byla provedena na 

třech typech vzorků a to: 

 engoby s přídavken frit, 

 glazura Mefrit s pigmentem Fepren, 

 kachle z licí hmoty – čistý vypálený střep. 

5.2.1   Stanovení nasákavosti engoby s přídavkem frity 

Tento typ připravené engoby byl nanesen na vzorečky 5x5 cm z cihlářské hlíny a 

následně vypálen na 1060°C. Na vzorečky označené EF6 (100% hmoty Tondach, 40% frita 3 

a 5% Fe2O3) byly naneseny vrstvy o hmotnostech 0,7 g a 2 g (obr. 25).  

Nasákavost se stanovovala pouze pro engobu, nikoliv pro celý střep. Proto byla do 

vody ponořena jen upravená plocha vzorků. Z naměřených hodnot byly provedeny výpočty 

pro stanovení nasákavosti a jejich průměrné hodnoty jsou zaneseny v tabulce 15. Průměrná 

hodnota byla stanovena z 10 měřených vzorků. Z výsledných hodnot je nasákavost nižší u 

engoby nanášené v množství 0,7 g. Důvodem je zřejmě menší množství otevřených pórů, 

které jsou vytvořené engobou.  

Na obrázku 25 jsou vidět rozdíly v nánosu vrstvy glazur. Na kachličce v pravo je 

zvýšený povrchový lesk a to důsledkem vyšší nánosu engoby. Na dotyk byl tento povrch 

méně drsnější oproti levé kachličce.  

Tabulka 15  Nasákavosti engoby + frity 

Engoba (g) Nasákavost (%) 

0,7 7,11 

2,0 7,79 
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                                   Obr. 25  Zkoušené vzorky EF6  

 

5.2.2   Stanovení nasákavosti glazury Mefrit s přídavky pigmentu Fepren 

Nasákavost byla stanovována na vzorcích 10x10cm s glazurou s přídavky železitého 

pigmentu Fepren tedy u vzorku označených GPF1, GPF2 a GPF3. Hodnoty byly vypočteny 

dle vztahů uvedených v kapitole 4.2.2. Pro porovnání byla stanovena nasákavost pro 

neglazovaný vypálený vzorek. Průměrné hodnoty jsou uvedeny v tabulce 16. 

Tabulka 16  Nasákavosti glazur a surového střepu 

Vzorky Nasákavost (%) 

Glazura Mefrit + pigment Fepren  3,53 

Neglazovaný vzorek (surový střep) 10,85 

Z výsledků je patrné, že na povrchově upravených vzorcích glazury s pigmentem 

z odpadních kalů, je podstatně nižší nasákavost než u vzorků neglazovaných. Lze tedy říci, že 

povrchová úprava glazurou snižuje nasákavost vzorků. Vzhledem ke skutečnosti, že nároky 

na glazury zahrnují i tento požadavek, dá se konstatovat, že navržená glazura splnila tyto 

parametry. 

5.3   Vyhodnocení ztráty žíháním 

 Engoby s přídavken frit 

 Mefrit s pigmentem z odpadních kalů 

 Mefrit s pigmentem Fepren 

5.3.1   Vyhodnocení ztráty žíháním engob s přídavkem frit 

Ztráta žíháním byla stanovena ze vztahů uvedených v kapitole 4.2.3. Byla stanovena 

průměrná hodnota, která se získala z 5 zkušebních vzorků a jsou uvedeny v tabulce 17. 

 

 

 

EF6 - 2g EF6 - 0,7g 
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Tabulka 17  Ztráta žíháním u engob+frit 

Engoba (g) Ztráta žíháním (hm%) 

0,7 6,25 

2,0 13,44 

 

5.3.2   Vyhodnocení ztráty žíháním glazur 

Ztráta žíháním byla stanovena u glazur s pigmentem z odpadních kalů a u glazur 

Mefrit s pigmentem Fepren ze vztahů uvedených v kapitole 4.2.3.  

Průměrné hodnoty byly vypočteny z 5 zkušebních vzorků a jsou uvedeny v tabulce 18. 

Vzorky s povrchovou úpravou glazury Mefrit + pigmentem Fepren má vyšší ztrátu žíháním 

než vzorky pokryté s glazurou Mefrit + pigment Fe2O3. 

Tabulka 18  Ztráta žíháním u glazur 

Glazura Mefrit Ztráta žíháním (%) 

s pigmentem z odpadních kalů 1,18 

s pigmentem Fepren 2,47 

 

5.4   Vyhodnocení pevnosti v ohybu 

Stanovení pevnosti ohybu po výpalu (σpo) byla stanovena na 5 vypálených vzorcích 

připravených z plastické cihlářské hmoty, povrchově upravených a to 40% frity a 5% Fe2O3. 

Vzorky byly speciálně připraveny pro tuto zkoušku. Pevnost v ohybu byla vypočtena dle 

vztahů uvedených v kapitole 4.2.4. Z vypočtených hodnot byla zjištěna průměrná hodnota 

pevnosti v ohybu pro připravené vzorky na úrovni 15,4 MPa.  
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6   ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo navrhnout složení a ověření funkčnosti engob a glazur na 

bázi anorganického pigmentu na bází oxidu železitého z odpadních kalů pro použití na pálené 

střešní krytině. Engoby se zkoušely na hmotě firmy Tondach. K této hmotě byl přidáván 

pigment z odpadních kalů a taviva, která měla pomoci přiblížit se k standardu již vyráběné 

engoby. 

Jako první byla namíchána engoba z upraveného jemně mletého jílu firmy Tondach, 

ke kterému byla přidána jako tavivo glazura P017 Roudnice a oxid železitý (Fe2O3) 

z odpadních kalů jako pigment v různém procentuálním zastoupení. Engoba po výpalu měla 

příliš drsný povrch a barevnost se odlišovala od barvy běžně produkované střešní tašky. 

Engoby byly dále míchány z upraveného jemně mletého jílu firmy Tondach. Tato 

primární surovina, byla modifikována různým procentuálním zastoupením vybraných 

uhličitanů (Na2CO3, K2CO3, CaCO3, BaCO3. Li2CO3) a boraxem a upraveným přídavkem 

pigmentu z odpadních kalů. Obsah jednotlivých příměsí byl volen velmi citlivě, jelikož ne 

každý oxid působí ve větším množství jako tavivo a zároveň má tavivo velký vliv na 

zbarvení. Jako tavivo se nejvíc projevil vzorek EU 3 s 20 hm% CaCO3, zabarvení engoby 

bylo ale výrazně žluté. Povrch engoby byl stále drsný. Vzorek EU4 byl směsí všech uhličitanů 

a přídavku 5 hm% pigmentu Fe2O3 Jeho složení bylo vyjádřeno ze Segerova vzorce. Ani toto 

navržené složení se nepřiblížilo standartu, který vyrábí firma Tondach. 

Kvůli přetrvávajícímu drsnému povrchu a pro zjištění správné barevnosti byly dále pro 

přípravu engob použity frity. Engoby byly míchány z upraveného jemnozrnného jílu z firmy 

Tondach s přídavkem frit označených č. 1, 2 a 3 a železitého upraveného pigmentu. Frity zde 

byly přidávány jako tavivo. Nejprve byla namíchána engoba s 20-ti procentním zastoupením 

uvedených frit. Připravené engoby měly povrch již méně drsný, ale stále se nepřibližoval 

k požadované engobě. Vzorek s 60 hm% podílem frity č. 3 EF5 se barevně velmi blížil 

k žádané barvě. Jeho povrch byl již ale moc zalit. Z tohoto důvodu byl namíchán doplňující 

vzorek EF6, ve kterém se snížil obsah frity na 40 hm% Tato engoba se nejvíce blížila 

k červené engobě z firmy Tondach. Dále se zvolily dva způsoby nánosu množství vrstvy. Na 

jednu část vzorků se nanesla gramáž 0,7 g na plochu vzorku 2500 mm
2
 a na další sérii vzorků 

se naneslo přibližně 2 g této engoby na stejnou plochu vzorku.  

Glazury byly připraveny ze základní glazury od firmy Mefrit s různým množstvím 

železitého pigmentu (Fe2O3) z odpadních kalů. Z vizuálního hodnocení u vzorku s 1 hm% 

přídavkem pigmentu z odpadních kalů byly patrné pigmentové skvrny. Vzorek s 5 hm%  

přídavkem pigmentu se zbarvil světle hnědě. U vzorků s 10 a 15 hm% podílem pigmentu již 

nebyl barevný rozdíl pouhým okem tak patrný. Oba vzorky se zbarvily do sytě tmavě hněda. 

Pro porovnání barevnosti jsme zvolili vzorek s 10 hm% podílem pigmentu. 

Pro porovnání byla navržena glazura se základní glazurou od firmy Mefrit  

s přídavkem železitého pigmentu Fepren, který je již volně v prodeji. Tento pigment byl 

přidán v 10 hm% množství. Na přípravu glazur byly použity tři druhy pigmentu Fepren a to 

v barvách červená, tmavě hnědá a světle hnědá. Po výpalu byl vzorek číslo GPF1 (100% 

glazura+10% Fepren) zbarven do červena. Vzorky označené GPF 2 (100% glazura+10% 

Fepren světle hnědý pigment) a GPF 3 (100% glazura+10% tmavě hnědý pigment Fepren) 

byly červeno-hnědé. Výsledné barvy byly syté s vysokou krycí schopností. Použitý pigment 

z odpadních kalů neměl dostatečnou kryvost, oproti kombinacím glazury Mefrit s barevnými 

pigmenty Fepren. 
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Citlivost k sušení byla stanovena na plastické cihlářské hmotě z firmy Tondach. 

Z Bigotovy křivky byla odečtena kritická vlhkost Wk jejíž hodnota je 14,25%. Koeficient 

citlivosti k sušení (kc) je 0,75. Vypočtená hodnota koeficientu citlivosti k sušení (kc) 

prokazuje, že materiál není citlivý k sušení. Celkové smrštění sušením činilo 9,76 %. 

Nasákavost byla hodnocena na vzorcích s engobou s přídavkem frit a železitým 

pigmentem, glazuře Mefrit s pigmentem Fepren a na neglazovaném vypáleném střepu. 

Provedené výpočty nasákavosti u engob prokázaly rozdíl v nasákavosti střepu 

o 0,68%. Na jednu část vzorků se nanesla původní gramáž přibližně 0,7 g a na další sérii 

vzorků se naneslo přibližně 2 g této engoby.  

Dále byla stanovena nasákavost pro neglazovaný vypálený vzorek a glazovaný vzorek. 

Dle výpočtů byla nasákavost 3,53 % což je o 7,32 % hodnota nižší než u neglazovaného 

střepu. Z výsledků je patrné, že nasákavost vzorků, na kterých je nanesena glazura 

s pigmentem z odpadních kalů, je podstatně nižší než u vzorků neglazovaných. Nasákavost je 

důležitým parametrem keramických výrobků, je ukazatelem použitelnosti materiálu 

v exteriéru nebo interiéru. Nasákavost glazovaného vzorku (3,53 hm%) v praxi znamená 

podstatně vyšší odolnost vůči působení nízkých teplot. Pokud se srovnají hodnoty nasákavosti 

u engob glazur a neglazovaného střepu tak čím menší povrchová úprava výrobku tím vyšší he 

hodnota nasákavosti. Např., že u engoby, kdy se jedná u tzv. surovou glazuru, je nasákavost 

vyšší než u glazur, které vytvářejí na povrchu materiálu souvislejší skelnou vrstvu, která snáze 

odolová prosáknutí kapaliny do materiálu. 

Ztráta žíháním byla hodnocena na engobě s přídavkem frit a železitého pigmentu 

z odpadních kalů a glazuře Mefrit s přídavkem železitého pigmentu z odpadních kalů  

a pigmentem Fepren. 

Ztráta žíháním u engob s přídavkem frit byla stanovena na vzorečku označeném EF6  

o složení 40 hm% frity č. 3 a 5 hm% Fe2O3 z odpadních kalů na dvou typech vzorků. Na 

jednu část vzorků se nanesla původní gramáž přibližně 0,7 g na 2500 mm
2
 a na další sérii 

vzorků se naneslo přibližně 2 g na stejnou plochu této engoby. U vzorků s  nánosem engoby 

0,7 g, činila ztráta žíháním 6,25 %. Ztráta žíháním u vzorků s nánosem glazury 2 g činila 

13,44%. Ztráta žíháním byla větší o 7,32 % u engob, jejichž nános byl 2 g.  

Ztráta žíháním byla dále stanovena u glazur s pigmentem z odpadních kalů a u glazur 

Mefrit s pigmentem Fepren. Průměrné hodnoty byly vypočteny z 5 zkušebních vzorků. 

Glazura s pigmentem z odpadních kalů měla ztrátu žíháním 1,18 %, glazura s pigmentem 

Fepren 2,47 %.  

Pevnost v ohybu po výpalu (σpo) byla stanovena na vzorcích EF6 připravených z 

plastické cihlářské hmoty z firmy Tondach a upravené engobou. Po dosazení průměrné 

hodnoty deformace vzorků bylo zjištěno, že hodnota pevnosti v ohybu je 15,4 MPa. 

Závěrem lze konstatovat, že odpadní kaly s obsahem oxidu železitého lze použít pro 

přípravu engob a glazur. Výsledky práce potvrdily, že použitím uvedeného odpadního 

materiálu lze připravit engobu, která se svými parametry přibližuje povrchové úpravě 

komerčně vyráběných střešních tašek. Dále bylo potvrzeno, že odpadními kaly lze 

modifikovat barevnost transparentních glazur. 
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