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ABSTRAKT 

Tato práce se zabývá přípravou a ověřením vlastností lehčených hlinitokřemičitých 

žárovzdorných materiálů. První část práce je zaměřena na tepelné a termomechanické 

vlastnosti žárovzdorných materiálů, mezi které patří žárovzdornost, objemová stálost, 

odolnost proti deformaci v žáru, tepelná vodivost, teplotní roztažnost a další. 

Dále jsou v práci žárovzdorné materiály rozděleny podle tvarového hlediska na 

materiály tvarové a netvarové, lehčené a hutné a podle použitých surovin na materiály 

dinasové, šamotové a vysocehlinité. Na konci teoretické části je uvedeno nejčastější využití 

těchto materiálů v průmyslu a jiných odvětvích.   

Experimentální část práce je zaměřena na fyzikální a mechanické vlastnosti 

žárovzdorných materiálů. V této části práce jsou popsány zkoušky provedené na vyrobených 

vzorcích ze žárobetonu, mezi které patří: sítový rozbor, sypná hmotnost, pevnost v tlaku, 

pevnost v ohybu a kritéria hutnosti. Mezi kritéria hutnosti řadíme stanovení hustoty, 

objemové hmotnosti, skutečné a zdánlivé pórovitosti a nasákavosti. 

V závěru práce je uvedeno srovnání výše uvedených vlastností připravených vzorků 

v závislosti na složení směsi, ze které byly připraveny, teplotě výpalu, množství rozdělávací 

vody a množství použitého cementu.  

 

Klíčová slova: žárobeton, žárovzdornost, lehčený materiál, hlinitokřemičité materiály, 

cement 

 

ABSTRACT 

This work deals with preparation and verification of properties of aluminosilicates 

lightweight refractory materials. The first part is focused on thermal and thermomechanical 

properties of refractory materials, which include heat resistance, dimensional stability, 

resistance to deformation in the heat, thermal conductivity, thermal expansion and more. 

Further, the refractory materials are classified according to their shape: shape and 

unshaped materials, lightweight materials and dense materials and the used materials on 

materials silisa, fireclay or high alumina. At the end of the theoretical part there is the most 

common use of these materials in industry and other sectors. 

The experimental part is focused on physical and mechanical properties of refractory 

materials. This section describe all the tests made did on samples from concrete which 

include: network analysis, bulk density, compressive strength, flexural strength and density 

criteria. Amon the criteria for determining is the density, bulk density, true and apparent 

porosity and water absorption. 

The conclusion is a comparation of the above mentioned properties of prepared 

samples depending on the composition of the mixture from which they were prepared on 

firing temperature, the amount added water and the amount of cement. 

 

Keywords: castable, refractoriness, lightweight material, aluminosilicate materials, 

cement 
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PŘEHLED POUŽITÝCH ZKRATEK 

Název Symbol v normách Použitý symbol 

Sypná hmotnost kameniva b b 

Pevnost v tlaku S PTL 

Pevnost v ohybu F PTO 

Objemová hmotnost  (hutné materiály) b OH 

Objemová hmotnost (lehčené materiály) g OHg 

Skutečná pórovitost t SP 

Zdánlivá pórovitost a ZP 

Nasákavost N NV 

Hustota t  
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1    ÚVOD 

Žárovzdorný keramický materiál je nekovový anorganický materiál, který díky svým 

chemickým a fyzikálním vlastnostem odolává vysokým teplotám. 

Žárovzdorné materiály se rozdělují podle minerálů, které tvoří jejich podstatnou část, 

podle žárovzdornosti, hutnosti, způsoby výroby a typu vazby [1]. 

Žárovzdorné materiály patří mezi hrubozrnnou keramiku. Jejich struktura je tvořena 

zpravidla hrubozrnným ostřivem, které je pojeno jemnější mezihmotou. Žárovzdorné 

materiály jsou tvořeny z více oxidů a obsahují i příměsové prvky, které jsou zastoupeny 

v minoritním měřítku. Na výrobu hlinitokřemičitých materiálu lze využívat přírodní nebo 

syntetické suroviny. V případě použití přírodních surovin je soustava dána přírodním 

složením vstupních složek. Pro využití v globálním měřítku je nutná dostupnost surovin za 

přijatelné ceny [2]. 

Žárovzdorné materiály jsou využívány pro stavbu vyzdívek tepelných agregátů (pecí, 

tepelných výměníků apod.), pro výrobu pálicích pomůcek, výrobků používaných při tavení 

a odlévání kovů. Využívají se zejména v keramickém, sklářském a metalurgickém průmyslu. 

Žárovzdorné materiály hlavně pro tepelné agregáty musí splňovat řadu kritérií. Musí odolávat 

nejen působení vysokých teplot, ale i mechanickému zatížení a zejména chemickému 

a fyzikálnímu působení [3]. 
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2    HLINITOKŘEMIČITÉ ŽÁROVZDORNÉ MATERIÁLY 

Základní složkou těchto materiálů je oxid hlinitý – Al2O3 a oxid křemičitý - SiO2 

kombinované v různých poměrech. Vlastnosti hlinitokřemičitého materiálu lze určit 

z diagramu Al2O3 - SiO2 (obr.1). 

 

Obr. 1  Fázový diagram Al2O3 - SiO2 [2]. 

 

Diagram ukazuje rovnovážné fáze v rozmezí teplot. Eutektikum vyskytující se 

v oblasti do 3 % Al2O3 má teplotu tání 1590 °C, zatímco eutektikum mezi mulitem a Al2O3 je 

mnohem vyšší a dosahuje teploty 1840 °C. S rostoucím obsahem Al2O3 se zlepšují žárové 

vlastnosti materiálu [2]. 

Materiály, které mají vysoké zastoupení SiO2 obsahují skelnou fázi, cristobalit, 

tridymit a křemen, ten je označován jako zbytkový, protože je to nepřeměněný zbytek 

původních hornin [4]. 

Oblast bohatá na Al2O3 obsahuje hlavně mullit a korund, se stoupajícím obsahem SiO2 

klesá obsah korundu a zůstává přítomen jen mullit. 

Jedinou hlinitokřemičitou krystalickou fází stálou při vysokých teplotách je mullit 

3Al2O3·2SiO2, nebo Al6Si2O13. V přírodě se mullit vyskytuje velmi vzácně. Pojmenován je 

podle naleziště na ostrově Mull u Západního pobřeží Skotska [2]. Mullit má proměnlivé 

složení v oblasti tuhých roztoků v rozmezí 55-65 % Al2O3. Mullit je chemicky velmi stabilní 

sloučenina s vysokým bodem tavení. Je to minerál, který zvyšuje mechanickou pevnost, 

odolnost proti vysokým teplotám, odolnost proti náhlým změnám teplot, zvyšuje chemickou 

stabilitu hlavně proti kyselým struskám, dále je nerozpustný ve většině kyselin a velmi odolný 

je proti abrazi a oxidaci v pecní atmosféře [2]. Má nízkou teplotní roztažnost, vysokou 

pevnost a vysoký modul pružnosti. Na základě těchto vlastností, je obsah mullitu ve stavivu 
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vyžadován v co největším zastoupení. Jeho množství je ovlivnitelné především vhodným 

chemickým složením, tedy s rostoucím množstvím Al2O3 a teplotou výpalu. Tvorba mullitu 

začíná při teplotě okolo 1100 °C. Je hlavním minerálem, který určuje charakter celé soustavy 

[4,11]. 

Morfologie mullitu záleží na podmínkách vzniku, závisí na obsahu skelné fáze a na 

teplotě výpalu. Mullit má jehlicovité krystaly, které se s teplotou výpalu mění. Postupně se 

krystal zvětšuje a poměr mezi šířkou a délkou krystalu se zkracuje [4]. 

Hlinitokřemičité výrobky lze obecně rozdělit podle [4]: 

1. Základní funkce 

 konstrukční – pro svislé a vodorovné nosné konstrukce, důležitá je pevnost, 

únosnost v žáru, u svislých konstrukcí je důležitá rychlost tečení; 

 výplňové – tvoří výplně konstrukcí; 

 izolační – tepelné a chemické izolanty; 

 dekorační – mají nejen dekorační funkci, ale mohou být izolační, nebo 

mrazuvzdorné; 

 ostatní – dokážou spojit více funkcí (např. akumulační a izolační). 

2. Klasifikační skupiny (chemického hlediska) 

 určuje se podle obsahu Al2O3 a SiO2. 

3. Stavu suroviny 

 přírodní (nevypálené, nebo vypálené), 

 uměle připravené, 

 tavené. 

4. Druhu vazby 

 výrobky s keramickou vazbou, vytvořenou slinovacím procesem při výpalu 
za teploty vyšší než 800°C, 

 výrobky s anorganicko-chemickou vazbou, vytvořenou při chemické reakci 

během teploty okolí, nebo při teplotě nižší než 800°C, 

 výrobky tavené, nebo lité, vyrobené úplným roztavením. 

5. Druhu výrobku 

 vysocehlinité - 45 až 99 % Al2O3, 

 šamotové - 30 až 45 %, 

 kyselé šamotové - 0 až 30 % Al2O3 a pod 85 % SiO2, 

 křemičité - 85 až 93 % SiO2, 

 dinasové - obsahují nad 93 % SiO2. 
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Obr. 2  Rozdělení výrobků hlinitokřemičitých materiálů [4] 

Hlinitokřemičité výrobky, ve kterých jsou jako hlavní složky oxid hlinitý a oxid 

křemičitý, se třídí podle normy ČSN EN ISO 10081-1 na druhy výrobků a klasifikační 

skupiny podle obsahu Al2O3, případně SiO2. Rozeznávají se tyto druhy hlinitokřemičitých 

výrobků: dinasové, křemičité, kyselé šamotové, šamotové a vysocehlinité. Podrobné složení 

těchto výrobků je popsáno níže. Tuto možnost rozdělení znázorňuje obrázek 2 [4].  

Hlinitokřemičité materiály lze dále rozdělit z tvarového hlediska. První skupinu tvoří 

výrobky tvarové, druhou skupinou jsou materiály netvarové.  

2.1    Hutná tvarová hlinitokřemičitá staviva 

Při výrobě hutných hlinitokřemičitých materiálů existují dva technologické postupy. Je 

to výroba z polosuchých směsí a z plastických hmot. Rozdíly ve tvarování jsou uvedeny 

v tabulce 1. Plastická hmota obsahuje oproti polosuché směsi mnohem méně ostřiva, naopak 

je ve směsi přítomno mnohem více vody a pojiva. Mezi tvarové hlinitokřemičité materiály se 

řadí šamotové, andalusitové a mulitové výrobky [1]. 

Tabulka 1  Složení směsí pro tvarování [2] 

 

 

Lisovací tlaky jsou ve velkém rozmezí od 30 do 120 MPa. Se zvyšujícím se lisovacím 

tlakem je možno snížit vlhkost potřebnou k dosažení nejnižší pórovitosti výlisku. 

 Polosuchá směs Plastická hmota 

hm. % 

Ostřivo 60 - 95 40 - 60 

Pojivo 5 - 40 60 - 40 

Vlhkost 2 - 8 15 - 25 
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Vyšší obsah vlhkosti usnadňuje tvarování, ale má negativní vliv na kvalitu výrobku, 

zejména při sušení a výpalu, kdy dochází k většímu smrštění. Výlisky tvarované 

z polosuchých směsí během sušení téměř nemění své rozměry, oproti plastické hmotě která 

má více vody a ta se během sušení a výpalu odstraňuje a tím výrobek zmenšuje své rozměry. 

2.1.1    Šamotové tvarovky 

Jako tvarové výrobky se vyrábějí šamotové materiály s obsahem od 10 do 45 % Al2O3, 

které lze dále rozdělit na kyselé a běžné šamotové materiály. Kyselé šamotové materiály 

obsahují do 30 % Al2O3, běžné šamoty se pohybují v rozmezí od 30 do 45 % Al2O3. Hlavním 

minerálem je mullit, dále obsahují větší množství cristobalitu. U vysoce kvalitních šamotů je 

potlačen obsah cristobalitu na minimum a křemen se nemůže objevit vůbec. Obsah skelné 

fáze je vysoký, proto je důležitý její charakter. 

Kyselé šamoty, mají obsah Al2O3 pod 30 % a jejich hlavním minerálem je mullit 

společně s cristobalitem. Tyto šamoty mají nízkou odolnost proti změnám teplot [11]. Kyselý 

šamot je tvořen jemnou křemičitou složkou a jílem. Křemičitý podíl má s rostoucí teplotou 

velký objemový nárůst, naopak jílová složka smršťuje, proto má ve výsledku materiál během 

výpalu malé objemové změny [2]. Obsah skelné fáze je vysoký a podle jejího obsahu se 

rozdělují materiály pro různé aplikace [4]. 

Šamot je po výpalu okrový, barva je způsobena příměsemi Fe2O3 a TiO2. Název šamot 

získal od ostřiva, které je ve hmotě používáno. Jako ostřivo jsou používány vypálené 

a rozemleté lupky, nebo šamotový zlom. Šamot je vypálená jílová zemina smíchaná s jinými 

surovinami, popřípadě chemikáliemi. Ze surového jílu nelze vyrobit požadovaný výrobek, 

protože při sušení a výpalu dochází ke smršťování jílů a výrobek by popraskal, proto se do 

hmoty přidává ostřivo. Díky různému druhu zpracování a míchání ostřiva a pojiva v různých 

poměrech lze získat širokou škálu šamotových výrobků [4]. 

2.1.2    Dinasové výrobky 

Zastoupení SiO2 je nad 93 %. Dinasové výrobky jsou velmi specifický materiál 

a mineralogicky obsahují základní modifikace SiO2, což je cristobalit a tridimit. Dále obsahují 

i zbytkové množství křemene. S rostoucí kvalitou roste i chemická čistota dinasu, stoupá 

množství SiO2 a tím klesá množství Al2O3, množství tridimitu je nižší, než množství 

cristobalitu. Velmi důležitý je obsah skelné fáze, který nesmí překročit 10 %. 

Hlavními přednostmi dinasových výrobků jsou vysoké odolnosti proti působení K2O 

a Na2O, vysoká únosnost v žáru nad 1600 °C a minimální tečení v žáru. Obrovskou výhodou 

oproti ostatním žárovzdorným materiálům je jeho relativně nízká cena, při zachování velmi 

dobrých vlastností. Právě proto je dinas v mnoha odvětvích nenahraditelný [4]. 

2.1.3    Andaluzitové tvarovky 

Andaluzitové výrobky se vyrábějí přímo ze suroviny nazývané andaluzit. Andaluzit 

lze zpracovávat bez předběžného tepelného zpracování, což je dáno malou objemovou 

změnou v širokém teplotním intervalu. U nás se tyto tvarové materiály nevyrábějí, protože 

zde není dostatek surovin k těžbě. 
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2.1.4    Mullitové tvarovky 

Mullitové tvarovky obsahují 72 až 80 % Al2O3. Vyrábějí se z namleté směsi oxidu 

hlinitého a žárovzdorných jílů. Ze směsi se tvoří plastická hmota, která je tažena přes vakuový 

pásmový lis. Odřezané výrobky se suší a vypalují podle obsahu Al2O3 [1]. 

2.1.5    Vysocehlinité výrobky 

Obsah Al2O3 je vyšší než 45 %. Z mineralogického hlediska je obsažen převážně mullit 

a korund. Důležité vlastnosti jsou dány převážně obsahem mulitu a množstvím a charakterem 

skelné fáze. Jako minoritní mineralogickou fázi mohou obsahovat cristobalit.  

Jako škodliviny jsou považovány CaO a MgO, protože snižují množství vzniklého 

mullitu. Dále mohou být přítomny alkálie (K2O a Na2O), které snižují teplotu použití 

a odolnost proti náhlým změnám teplot. Velmi důležitý je nízký obsah TiO2, protože snižuje 

možnost použití pro všestranné tepelné zatížení [4]. 

Na výrobu se používají přírodní i syntetické suroviny. Pojivem je směs jílů a jemných 

složek ostřiv s Al2O3, které po výpalu splňují náročné požadavky kladené na vysocehlinité 

materiály. Volba surovin je rozhodujícím parametrem a rozhoduje o finálních vlastnostech 

hotového výrobku.  Jako plastická složka se používají jíly a kaolíny s vysokým obsahem 

kaolinitu, které zaručují plastičnost a žárovzdornost. Nežádoucí jsou alkálie. Dále se přidávají 

pálené lupky, vysoce jakostní šamotové ostřivo (šamotomullitové), silimanitová ostřiva 

(andalusit, kyanit), mullit, bauxit, elektrotavený nebo tabulární korund. Velmi důležitou roli 

hrají přísady. Za přísady jsou považovány velmi jemná ostřiva a reaktivní Al2O3, které 

umožní dosažení velké hutnosti a vytvoří kompaktní mikrostrukturu po výpalu. Bez přísad 

speciálních oxidů hlinitých by nebylo možné vyrábět vysoce jakostní výrobky [4]. 

2.1.6    Keramika z oxidu hlinitého 

Keramika z oxidu hlinitého, též nazývaná korundová keramika patří mezi 

nejpoužívanější oxidovou keramiku. Podle obsahu oxidu hlinitého se dělí na čtyři skupiny: 

 materiály s obsahem 80 až 86 hmot. % Al2O3, 

 s obsahem 87 až 95 hmot. % Al2O3, 

 s obsahem 96 až 99 hmot. % Al2O3, 

 s obsahem vyšším než 99 hmot. % Al2O3. 

Množství oxidu hlinitého a příměsi v materiálu výrazně ovlivňují vlastnosti korundové 

keramiky, viz tabulka 2 [2]. 
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Tabulka 2  Vlastnosti skupin korundové keramiky [2]. 

Vlastnost 
Obsah Al2O3 (hm. %) 

80 - 86 87 - 95 96 - 99  99 

Hustota d (g·cm
-3

) 3,5-3,6 3,6-3,7 3,7-3,8 3,8-3,9 

Objemová hmotnost OH (g·cm
-3

) 3,2 3,4 3,5 3,7 

Youngův modul E (GPa) 200 300 400 400 

Pevnost v ohybu Rf (MPa) 200 250 280 300 

Pevnost v tahu Rt (MPa) 120 130 140 150 

Pevnost v tlaku R pd  (MPa) 2000 2000 2000 3000 

Tvrdost dle Vickerse Hv (MPa) 1500 1500 1600 2000 

Koeficient délkové teplotní roztažnosti ·10
-6 

(K
-1

) 6 7 7,5 8 

Tepelná vodivost  (W·m
-1

·K
-1

) 10-16 14-24 16-28 19-30 

Z tabulky je vidět, že mechanická pevnost a tvrdost korundové keramiky roste 

s obsahem oxidu hlinitého, zároveň se zvyšuje koeficient délkové teplotní roztažnosti 

a tepelná vodivost. 

Slinování keramiky z oxidu hlinitého probíhá za přítomnosti kapalné nebo pevné fáze. 

Vše záleží na obsahu příměsí [2]. 

2.1.7    Hlinitokřemičité výrobky s přídavkem MgO 

Vzhledem k omezené surovinové základně hlinitokřemičitých výrobků se začaly přidávat 

další sloučeniny, které zajišťují ještě širší využití hlinitokřemičitých žárovzdorných materiálů. 

Jsou to zejména přídavky MgO, ZrO2, P2O5, BaO, CrO2 a SiC. Mezi nejrozšířenější patří 

použití přídavku MgO  a vytvoření tzv. cordieritové keramiky. Pro výrobu se používá celá 

řada surovin, mezi nejrozšířenější patří mastek. Má mnohem větší odolnost proti teplotním 

šokům a nižší teplotní roztažnost [4]. 

Všechny tyto tvarové materiály se používají na vyzdívky tepelných agregátů, podle 

teploty použití agregátů se vybere materiál vhodný pro danou aplikaci [1].
 

Teploty výpalů pro jednotlivé druhy hlinitokřemičitých výrobků jsou v následujících 

intervalech:  

 běžné druhy šamotových výrobků 1250 až 1400 °C, 

 vysoce jakostní šamotové výrobky 1400 až 1500 °C, 

 mulitové a mullitokorundové výrobky 1550 až 1650 °C, 

 korundové výrobky 1600 až 1700 °C [7]. 

2.1.8    Tavené žárovzdorné materiály 

Snaha získat žárovzdorné materiály s minimální pórovitostí a tím s maximální 

odolností proti korozi vedla k výrobě tavených žárovzdorných materiálů. Nejprve byly 

vyráběny mullitové výrobky [1]. 

Při výrobě tavených žárovzdorných materiálů se směs surovin taví v elektrické peci, 

nebo obloukové peci s grafitovými elektrodami. Teplota tavení je minimálně 1850 °C, 

tavenina po roztavení musí zoxidovat, redukční zplodiny vzniklé v peci, by mohly vytvářet 

v tavenině nežádoucí bubliny. Poté se tavenina odlévá do forem, zejména kovových, 

pískových nebo grafitových, ve kterých dochází k velmi rychlému ochlazení a u stěn 
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vykrystalizují jemné krystalky, ve středu odlitku vznikají větší krystaly. Po odlití se výrobek 

nechá pomalu chladnout [2]. 

Tavené výrobky jsou velmi drahé, proto je jejich používání minimální. Využívají se 

především ve sklářských tavicích agregátech, kde nízká koroze zlepšuje kvalitu výrobku 

a prodlužuje životnost agregátu. V menším měřítku se využívají v metalurgii v různých 

odvětvích silikátového a chemického průmyslu [1]. 

Mezi tavené hlinitokřemičité žárovzdorné materiály paří skupiny: 

 na bázi Al2O3, 

 na bází systému Al2O3 – SiO2 – ZrO2 (baddeleyitokorundové). 

2.2    Netvarová hlinitokřemičitá staviva 

V posledních letech roste využití netvarových materiálů jak u nás, tak ve světě. Jejich 

velkou výhodou je odpadající konečný výpal. K výpalu dochází již při uvádění tepelného 

agregátu do chodu, i když je uvedení pomalejší z důvodu sušení a postupného výpalu, při 

kterém dochází k chemickým a mineralogickým změnám. Další výhodou je tvarování, které 

probíhá při aplikaci. Důležité je také, že odpadají slabá místa vyzdívky, což jsou spáry. 

Netvarové směsi se rozdělují na:  

 materiály pro monolitické vyzdívky (žáromonolity),  

 materiály na spojení tvarových staviv (malty a tmely),  

 opravárenské směsi a nátěry [8]. 

Žáromonolity - žárobetony jsou často používány jako náhrada za tradiční tvarové 

materiály. Výhodou je rychlý a jednoduchý způsob přípravy bez spár, dobrá odolnost proti 

náhlým změnám teplot a lepší izolační schopnost oproti tvarovým materiálům [14]. Jsou to 

směsi žárovzdorných zrnitých materiálů, které umožňují zpevnění při zvýšených teplotách 

během sušení a výpalu. Dodávají se jako suché směsi, které se před použitím navlhčí, poté se 

tvarují a tepelně zpracovávají. Tyto materiály musí splňovat: 

 musí umožnit při dané technice zpracování zhotovení dostatečně pevného 

monolitu (zabezpečuje pojivo); 

 zhotovený monolit musí být rozměrově stálý až do teploty použití (zabezpečí 
ostřivo); 

 musí dostatečně rychle tvrdnout za normálních podmínek, což závisí na druhu 
použitého cementu. Výhodné je použití hlinitanového cementu, který tvrdne 

rychle; 

 dále musí mít malý pokles pevnosti při ohřevu na teplotu vzniku keramické vazby. 

Nesmí docházet k velkým ztrátám pevnosti způsobeným chemickými reakcemi 

v cementu; 

 žárobeton musí mít malé trvalé lineární změny po výpalu. Lineární změny se 
projeví zejména při prvním ohřevu a jedná se vždy o smrštění; 

 žárobeton musí odolávat deformaci v žáru při zatížení. Důležitá je mezní teplota 
použití, které lze beton vystavit [8]. 
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Důležitý u netvarových materiálů je druh vazby:  

 keramická - vazbu tvoří plastické jíly, po rozdělání s vodou a vytvarování dochází 

ke zpevnění již po vysušení, ale pevnost je relativně nízká. Během tohoto procesu 

dochází ke spojování jemných částic.  Nejvyšší pevnosti dosahuje po výpalu; 

 hydraulická - vazba je tvořena cementy, které tuhnou a zpevňují za normální 
teploty, vysoká pevnost je dosažena až po výpalu se vznikem keramické vazby. 

Rozlišují se dva druhy cementů portlandský cement a jeho modifikace 

a hlinitanový cement a s ním související druhy a směsný cement; 

 organicko-chemická – tvořena organickými látkami (deriváty celulosy, sulfitový 
louh). Při ohřátí se rozkládají, nebo vyhoří do 250 °C, díky tomu dochází 

k poklesu pevnosti. Často jsou kombinovány s anorganickou vazbou, aby nedošlo 

k poklesu pevnosti, než vznikne vazba keramická; 

 anorganicko-chemická – tvořena anorganickými sloučeninami, které zpevňují 

výrobek až do 300 °C, během toho dochází k rozmanitým chemickým reakcím. 

Velmi rozšířená je vazba na bázi vodního skla [2]. 

Žárobetonová směs je tvořena kamenivem, což je žárovzdorné ostřivo složené 

z několika zrnitostních frakcí s velikostí zrn do 5 mm, a hydraulickým pojivem, tj. cementem. 

Žárobetony obvykle obsahují 15 až 30 % cementu. Jsou zpracovávány obvykle litím, které je 

spojeno s vibrací. Obsah vody se pohybuje okolo 5 až 20 %. Ke zpevnění žárobetonu dochází 

při pokojové teplotě. Po vysušení následuje pomalé zvyšování teploty. Pomalý růst teploty je 

důležitý hlavně v oblasti teplot, kde odchází zbytková vlhkost, chemicky vázaná voda 

a v oblasti objemových změn. Pro každý agregát musí být sestavena temperovací křivka, 

kterou je nutné při výpalu dodržovat. Cementy s vyšším obsahem Al2O3 se využívají 

především do vyšších teplot [2]. 

Obecně lze žárobetony rozdělit na:  

 lehčené (IC) 

 hutné (DC)  

o hydraulické (HBC)   

 běžné (RCC) 

 ztekucené (DCC) 

- se středním obsahem cementu (MCC) 

- s nízkým obsahem cementu (LCC) 

- s velmi nízkým obsahem cementu (ULCC) 

- bezcementové (NCC) 

o chemicky vázané (CBC) [12]. 

 

Podle teploty použití se žárobetony rozlišují do teplot 350, 700, 1200 a nad 1500°C. 

Jako pojivo se v žáromonolitech používají: 

 portlandské (kalciumsilikátové) cementy, 

 hlinitanové cementy, 
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 kyselina fosforečná, nebo fosforečnany, 

 sól SiO2, 

 anorganické polymery, 

 tuhé mikropřísady, 

 koloidní roztoky alkalických křemičitanů (vodní sklo). 

Jako ostřivo (kamenivo) se používají všechny druhy rozměrově stálých (pálených) 

hlinitokřemičitých surovin, nejčastěji se používá šamot, pálené lupky, magnezit, 

chrommagnezit nebo korund [6]. 

V žárobetonech se jako pojivo používá zejména hlinitanový cement. Obsahuje 

základní složky CaO, Al2O3 a SiO2. S obsahem Al2O3 roste kvalita a cena cementu a monolit 

lze využít ve vyšších teplotách. Podle obsahu Al2O3 se cementy rozlišují s: 

 nízkým obsahem Al2O3 45 až 50 %, 

 středním 50 až 70 % Al2O3, 

 vysokým 70 až 85 % Al2O3, 

 velmi vysokým obsahem více než 85 % Al2O3. 

Žárobetony s hlinitanovým cementem se pro svou vysokou žárovzdornost používají na 

vyzdívky, kde je kladen velký důraz na vysokou teplotní odolnost, odolnost proti korozi 

a odolnost proti změnám teplot [2]. 

Příprava žárobetonu je mnohem náročnější než příprava obyčejného stavebního 

betonu, protože musí být dodržena jakost jednotlivých složek a jejich přesné dávkování. 

Vlastnosti betonu se ovlivňují přísadami [6]. 

Velkou výhodou žárobetonů je, že odpadá jejich konečný výpal, tím se sníží spotřeba 

energie a tím se sníží i celkové náklady. Další výhodou je snížení množství spár ve zdivu, 

zvyšuje odolnost proti korozi. Oproti tomu je v žárobetonech používáno velké množství vody 

a tím dochází ke vzniku větší pórovitosti, což sníží celkovou pevnost žárobetonu [12,15]. 

2.3    Lehčená hlinitokřemičitá staviva 

Do této skupiny patří tepelně izolační materiály, jsou to materiály se 

skutečnou pórovitostí nad 45 %. Těchto výrobků se vyrábí celá škála. Převážná většina je 

vyráběna z hlinitokřemičitých surovin, je to dáno dostupností a malou měrnou tepelnou 

vodivostí materiálů.  

Pro výrobu lehčených žárovzdorných materiálů se používají běžné technologie výroby 

šamotových, nebo vysocehlinitých materiálů. Pro získání pórovité struktury se používá [2]:  

 přídavek vyhořívajících látek, 

 napěnění vzduchem, 

 přídavek těkavých látek, 

 přídavek lehčeného plniva, 

 zplynění komponent (obvykle chemickou reakcí). 

Postupy výroby lehčených materiálů s přídavky těchto látek jsou následující. 
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1. Výroba pórovitých materiálů přídavkem vyhořívajících směsí 

K základní směsi, která je tvořena ostřivem (vypálenými lupky, výmětovým odpadním 

šamotem, vysocehlinitými materiály, korundem) a pojivem (jílem) se přidávají vyhořívající 

směsi. Jako vyhořívající směs se používá: rozemleté uhlí, antracit, koks, dřevěné uhlí, piliny 

a mnoho dalších odpadů organického původu [2]. 

2. Výroba napěněním vzduchem 

Odlévá se suspenze žárovzdorného šamotu a jílu, která je napěněná pěnotvornou 

látkou. Odlévá se do kovových forem. Napěněním lze získat výrobky s pórovitostí 85 až 90%. 

Pro stabilizaci pěny se používají stabilizátory (truhlářský klih, želatina, sulfitový louh a další 

organické látky a ochranné koloidy), nebo látky, které odsávají vodu a tím urychlují sušení 

(piliny, sádra, pórovitý šamot, hlinitodraselné kamence) [2]. 

Velmi důležité je sušení, díky vlhkosti dochází k velkému smrštění, které dosahuje až 

50%. Vypálený výrobek se musí do finální fáze opracovávat. Tyto výrobky mají větší 

tepelnou vodivost, ale vyšší pevnost oproti jinak připraveným výrobkům. Nevýhodou je 

složitý proces a nutnost jemného mletí vstupních surovin [2]. 

3. Přídavkem těkavých látek 

Přidává se látka organického charakteru, často petrochemické produkty, které se za 

zvýšené teploty odpařují, nebo sublimují a po nichž v materiálu zůstanou póry. Přidávaná 

látka shoří mimo výrobek. Používají se materiály jako pěnový polystyren, parafín, nebo 

naftalen. Je důležité, aby látky dobře shořely a nedostávaly se do ovzduší, proto je nutné 

používat asanační zařízení. V dnešní době se nejčastěji používá pěnový polystyren [2]. 

4. Přídavkem lehčeného plniva 

Tato výroba není častá pro tvarové výrobky. Používá se spíše pro výrobu lehčených 

žáromonolitů. Jako lehčené plnivo se používá expandovaný perlit, kuličkový korund a drť 

z lehčeného šamotu. Jako pojivo slouží jíly a směs jílů s oxidem hlinitým [2]. 

Dnes se k výrobě lehčených materiálů používá kombinace všech těchto metod. Cílem je 

dosažení lepších vlastností, hlavně vyšší pórovitosti, lepších mechanických vlastností, nebo 

zlepšení technologie výroby. Vždy je důležité zvážit kombinaci s ohledem na nežádoucí 

reakce probíhající hlavně při výpalu [2]. 

5. Vývinem plynných komponent chemickou reakcí 

Dochází k napěnění materiálu plynem, který vzniká při chemické reakci přítomných 

látek, nebo látek přidávaných. Dochází k chemické reakci a tvorbě bublinek, dále k jejich 

rozšiřování a promíchávání a fixaci bublinkové struktury [2]. 

2.3.1    Vláknité materiály 

Vyrábějí se z taveniny, nebo chemickou cestou. Vlákna se tvoří rozfukováním 

vzduchem, nebo vodní párou, nebo se tavenina rozstřikuje na rotačních kotoučích. Důležité je, 

aby měla tavenina vhodný interval viskozity pro rozvlákňování. 

Tažení vláken, chemická úprava nebo tepelná úprava se používají pro materiály, které 

nemají vhodnou viskozitu taveniny pro rozstřikování, nebo rozfukování. Zejména pro výrobu 

vláken na bázi čistého SiO2, nebo téměř čistého Al2O3. Jako produkt výroby vzniká vlákno, 

které je dále zpracováváno a jsou z něj vyráběny další výrobky – rohože, plsti, desky, 

nátěrové materiály, tmely a mnoho dalších. Pro vznik hotového výrobku se vlákna pojí 

organickými či anorganickými pojivy [2]. 
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Vláknité materiály jsou současným trendem v tepelně izolačních materiálech. Zejména 

díky hlavním výhodám jako je nízká tepelná vodivost, nízká tepelná kapacita, odolnost proti 

náhlým změnám teplot, možnost rychlé a snadné opravy, rychlé uvedení vyzdívky do 

provozu, protože odpadá sušení a výpal, navíc expanze vláken umožní dobré utěsnění spár 

a tím kompaktní vyzdívku. Na druhou stranu mají oproti tvarovým materiálům nižší 

mechanickou odolnost, mnohem vyšší cenu a horší chemickou odolnost [2]. 

Výroba vláken spočívá ve tvorbě taveniny, která o teplotě 1860 až 1960°C vystupuje 

otvorem chlazeným vodou, tavenina vytéká z pece a rozvlákňuje se ve speciálním vodou 

chlazeném zařízení proudem předehřáté páry. Vlákna jsou proudem páry odnášena a během 

toho se ochladí a ztuhnou. Takovýmto rychlým ochlazením se zachová skelný stav. Pro 

rozvláknění se může použít kotouč, nebo soustava rozvlákňovacích kotoučů. Do kotoučů je 

pára přiváděna nadzvukovou rychlostí, vlákna se rozdělí a v komoře na usazování jejich 

rychlost klesne. Vlákna se usadí na děrovaném pohyblivém pásu. 

Keramická vlákna jsou vyráběna na bázi oxidů Al2O3 a SiO2 a jsou pro oblast využití 

v teplotách 1000 až 1900 °C. Klasifikační teplota vláken roste s klesajícím obsahem 

alkalických zemin, oxidů železa a dalších nečistot. Klasifikační teplota u vláken vyráběných 

z oxidů Al2O3 a SiO2 stoupá se zvyšujícím se obsahem Al2O3. Rozlišují se tyto skupiny 

vláken [11]: 

 s obsahem 43 až 55 % Al2O3 a klasifikační teplotou do 1300 °C, 

 s obsahem nad 55 % Al2O3 s klasifikační teplotou nad 1300 °C, 

 vysokoteplotní materiály s obsahem až 95 % Al2O3 a klasifikační teplotou 
až 1900 °C. 

Výjimkou jsou vlákna vytvořená na bázi Al2O3 – SiO2 a přídavkem Cr2O3, oxid 

chromitý zvyšuje klasifikační teplotu až na 1400 °C. Zvyšuje viskozitu taveniny a brzdí 

krystalizaci hlavně cristoballitu. Nejdůležitější úloha tohoto přidávaného oxidu je, aby brzdil 

slinování a spojování vláken mezi sebou v místě kontaktu [2]. 

Vláknité materiály jsou vyráběny hlavně pro své výborné tepelně izolační vlastnosti. 

Tyto vlastnosti závisí především na objemové hmotnosti.  Tepelná vodivost klesá se zvyšující 

se objemovou hmotností, zejména při vyšších teplotách. K tomuto jevu dochází, protože při 

větším zaplnění prostoru vlákny se sníží přenos tepla zářením [11]. 
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3    VLASTNOSTI ŽÁROVZDORNÝCH MATERIÁLŮ 

Vlastnosti jsou důležité pro stanovení jakosti suroviny, správné technické řešení 

žárovzdorných vyzdívek v technologických agregátech a výběr surovin pro dané potřeby. 

Užitnou hodnotu žárovzdorného výrobku určuje soubor více vlastností, nikdy nelze 

rozhodnout na základě jedné vlastnosti [5]. 

3.1    Tepelné vlastnosti 

Jsou to vlastnosti vyvolané působením tepla na žárovzdorné materiály, bez vlivu 

vnějších sil, které vytvářejí v materiálu napětí. 

3.1.1    Žárovzdornost 

Základní vlastností žárovzdorných materiálů je jejich stálost za vysokých teplot.  Je to 

schopnost materiálu odolávat vysokým teplotám aniž by došlo k deformaci materiálu. 

U žárovzdorných materiálů je žárovzdornost vyšší než teplota 1500°C, což odpovídá 

žároměrce o hodnotě 150. Proto jsou žárovzdorné materiály vyráběny ze směsí oxidů surovin, 

jejichž bod tání převyšuje teplotu tání 1500°C [5]. 

Stanovení žárovzdornosti probíhá žároměrnou shodou standardní žároměrky 

a zkoumaného vzorku. Ze zkoušeného materiálu se vytvaruje trojboký jehlan (žároměrka), 

zahřívá se v peci s definovaným lineárním nárustem teploty společně se standardními 

Segerovými žároměrkami stejné velikosti.  Na podložku se dají dvě zkušební žároměrky proti 

sobě, a k nim se přidají 2 až 4 zkušební, zkušební se volí tak, aby ohraničovaly interval, ve 

kterém předpokládáme žárovzdornost zkoumaného vzorku. Sleduje se, kdy se žároměrka 

dotkne špičkou podložky [3]. 

3.1.2    Objemová stálost 

Za vysokých teplot dochází k rozměrovým změnám, jsou to nevratné změny vyvolané 

objemovou nestálostí výrobku při nedostatečné teplotě a výdrži při jejich výpalu. Objemové 

změny probíhají při dlouhodobém, nebo opakovaném vystavení výrobku vysokým teplotám. 

Pro jednotlivé druhy žárovzdorných materiálů stanovuje hodnotu dodatečných změn 

i podmínky zkoušení příslušná norma jakosti [5]. 

3.1.3    Odolnost proti změnám teploty 

Odolnost proti změnám teploty je schopnost materiálu snést bez porušení náhlé zahřátí 

nebo ochlazení. Tato vlastnost je důležitá u materiálů využívaných v periodicky pracujících 

zařízeních, nebo pro pálicí pomůcky. Mimo jiné závisí na tepelné vodivosti a délkové teplotní 

roztažnosti. Odolnost je tím vyšší, čím je vyšší tepelná vodivost materiálů (materiál snáze 

vyrovnává teplotní rozdíl) a čím je nižší délková teplotní roztažnost (menší pnutí v důsledku 

nerovnoměrných délkových změn v různých místech materiálu) [3]. 

Jednou z nevýhod žárovzdorných materiálů je malá odolnost při kolísání teplot. Čím je 

změna teploty rychlejší, tím je odolnost proti teplotním šokům horší. Je závislá na fyzikálních 

vlastnostech materiálu, na tvaru a velikosti tělesa a podmínkách ochlazování, nebo ohřevu. 

Tepelně izolační materiály mají odolnost mnohem nižší než materiály hutné [5]. 

Porušení křehkých těles při teplotním šoku je dáno vzniklým napětím, které převýší 

pevnost materiálu. Napětí může být tlakové, nebo tahové. Napětí je ovlivněno zejména: 
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nehomogenní strukturou materiálu, přítomností mikrotrhlinek, fázemi s rozdílnou délkovou 

teplotní roztažností, nerovnoměrným rozdělením teploty v tělese, pružností, pevností, teplotní 

vodivostí, teplotní roztažností a možností dilatace tělesa. Odolnost proti změnám teploty je 

tedy souhrnem řady fyzikálních vlastností. A je významnou veličinou pro správný výběr 

žárovzdorného materiálu [6]. 

3.1.4    Teplotní roztažnost 

Teplotní roztažnost je změna rozměrů tělesa materiálu v důsledku změny jeho teploty. 

Objem tělesa se s teplotou zvětšuje. Příčinou jsou kmity atomů, které mají tendenci zvětšovat 

své vzájemné vzdálenosti při zvyšující se teplotě [2]. 

Teplotní roztažnost je charakterizována součinitelem délkové teplotní roztažnosti, 

který je definován jako změna délky tělesa při změně teploty o 1 K.  

Znalost teplotní roztažnosti lze využít v provozu při výpočtu dilatačních spár, nebo při 

návrhu temperovací křivky. Nerovnoměrnou roztažnost má hlavně dinas [5]. 

3.1.5    Tepelná vodivost 

Patří mezi velmi důležité vlastnosti. Uplatňuje se při vystavení materiálů teplotním 

změnám. Při různých aplikacích je důležitá rychlost přestupu tepla. Tepelná energie je 

přenášena vedením, zářením a prouděním. Žárovzdorné materiály jsou špatné tepelné vodiče, 

protože nejsou homogenní a na přenosu energie se podílejí všechny tři procesy [7]. 

Měrná tepelná vodivost, je množství tepla prošlé 1 m
2
 plochy při teplotním spádu  

1 K·m
-1

, její jednotka je W·m
-1

·K
-1

. Závisí na teplotě, objemové hmotnosti, pórovitosti, 

velikosti pórů, chemickém a mineralogickém složení, struktuře tuhé fáze a mnoha dalších [5]. 

Tepelná vodivost je důležitá pro výpočet tepelného toku vyzdívkou a pro výpočet 

rozložení teplot ve stěně pecního agregátu. Dle tepelné vodivosti se volí druh použitého 

materiálu [9]. 

3.2    Termomechanické vlastnosti 

Termomechanické vlastnosti jsou dány tepelným a mechanickým zatížením 

zkoušeného materiálu. 

3.2.1    Odolnost proti deformaci v žáru při zatížení 

Je to vlastnost vyjádřená teplotou, při které se deformuje, nebo se rozruší zkušební 

tělísko při konstantním zatížení a stoupající teplotě. Zkouška napodobuje podmínky využití 

materiálů při zatížení tlakem [5]. 

Zkouší se na válečku výšky i průměru 50 mm, který je připraven vybroušením ze 

zkoušeného materiálu. Váleček je umístěný v trubkové odporové kryptolové peci a je 

zatěžován lineárním nárůstem teploty. Zatížení je  prováděno předepsaným tlakem 0,2 MPa 

u hutných materiálů a 0,05 MPa u tepelně izolačních materiálů. Měří se změna výšky válečku 

při rostoucí teplotě. Teplota je měřena uvnitř válečku termočlánkem. Změna výšky je 

zaznamenávána v časových intervalech. Z naměřených hodnot se sestaví křivka závislosti 

relativní změny výšky válečku na teplotě. Měří se deformace odpovídající stlačení válečku 

o 0,5 %, 1 %, 2 % a 5 % [3]. 
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3.2.2    Tečení za vysokých teplot 

Tečení za vysokých teplot je sledování deformace pod napětím menším, než je 

pevnost materiálu, v závislosti na čase při konstantní teplotě. Teplota je nižší než je teplota 

tání. Ukazuje stabilitu vyzdívky při určitém druhu zatížení a teplotě [5]. 

3.3    Fyzikální a mechanické vlastnosti 

Mezi fyzikální vlastnosti řadíme stanovení nasákavosti, zdánlivé a skutečné 

pórovitosti, objemové hmotnosti a hustoty. Tyto vlastnosti jsou důležité z hlediska správného 

hodnocení vyrobeného materiálu a jeho vlastností. 

Mechanické vlastnosti určují chování materiálu během používání. Materiály jsou 

během používání vystaveny různému namáhání jako je například tlak a ohyb. Proto se mezi 

mechanické vlastnosti řadí zkoušky pevnosti v tlaku a ohybu. 

Fyzikální a mechanické zkoušky jsou předmětem experimentální části této diplomové 

práce, a proto jsou podrobně popsány v kapitole 6. 
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4    SUROVINY PRO HLINITOKŘEMIČITÉ MATERIÁLY 

Keramické suroviny se rozdělují podle různých hledisek, hlavním hlediskem rozdělení 

je původ surovin. Podle původu lze suroviny rozdělit na přírodní, syntetické a druhotné 

(odpadní produkty z výroby). 

Převážná část hlinitokřemičitých výrobků je vyráběna převážně z přírodních surovin, 

a proto je nutné je pro jakostnější výrobky dále upravovat a zbavovat škodlivých příměsí. 

Většina příměsí (mohou být ve formě oxidů, nebo jejich sloučenin) snižuje žárové vlastnosti. 

Hlavními škodlivinami jsou K2O a Na2O, jsou obsaženy téměř ve všech surovinách. 

Výjimku tvoří ZrO2 a Cr2O3, které jsou při teplotách do 1500 °C téměř inertní a tím 

zvyšují teplotu použití materiálu [4]. 

4.1    Přírodní suroviny 

Mezi přírodní suroviny patří téměř všechny materiály používané k výrobě 

žárovzdorných materiálů. Suroviny jsou těženy z ložisek a následně zpracovány. Přírodní 

suroviny tvoří zeminy a horniny, zeminy jsou základem pro plastické suroviny a horniny se 

používají jako ostřiva, nebo taviva [2]. 

4.1.1    Křemenné písky 

V keramice se požívají kyselá ostřiva, založená zejména na formě oxidu křemičitého. 

Nejběžnější a nejpoužívanější jsou křemenné písky. Dříve se zpracovávaly i žilné křemeny, 

ale těžba a zpracování surovin byla velmi nákladná a neekonomická [8].  

Oxid křemičitý - SiO2, má osm polymorfních modifikací: -křemen, -křemen,         

-tridymit, -tridymit, -tridymit, -cristobalit, -cristobalit a křemenné sklo. V závislosti na 

teplotě dochází k polymorfním přeměnám. Schéma průběhu modifikačních přeměn 

znázorňuje obrázek 3. 

 

Obr. 3  Přeměny SiO2 [2] 

Za normální teploty je stabilní -křemen. Zahříváním křemene nastávají ve struktuře 
změny a dochází ke vzniku modifikací s různými fyzikálními a krystalografickými 

vlastnostmi. Obsahuje-li SiO2 příměsi, může za vyšších teplot probíhat přeměna -tridimitu 

na -cristobalit. Při ochlazení se  - tridymit přemění na svou nízkoteplotní modifikaci. 

Přeměna z -křemene na -cristobalit probíhá jen za předpokladu, že křemen neobsahuje 

žádné příměsi, je tedy velmi čistý. Změny modifikací mohou být vratné, nebo nevratné.  

Nevratné - vodorovné přeměny - rekonstrukční probíhají pomalu a jsou energeticky 

náročné. Dochází k přerušení vazeb. 
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Vratné - vertikální přeměny - displacivní jsou energeticky nenáročné a probíhají 

v obou směrech. Jsou ovlivňovány velikostí krystalů, druhem a obsahem příměsí [2]. 

Oxid křemičitý je používán v podobě křemičitého písku jako ostřivo zejména pro 

jemnou keramiku. 

4.1.2    Jíly 

Pro výrobu šamotových staviv se používají plastické suroviny (hlíny a jíly) a ostřiva 

(pálené jíly, pálené lupky, šamotové zlomky, křemenný písek).  

Hlavní složkou kaolínů a jílů jsou jílové minerály. Jako jílové minerály označujeme 

mikroskopické a submikroskopické částice kaolínů, hlín a jílů, které svým složením patří do 

skupiny vodnatých hlinitokřemičitanů [8]. Dělí se na kaolinitické, illitické 

a montmorillonitické. Jílové minerály jsou nositely typických vlastností jako je plastičnost, 

schopnost sorpce, bobtnavost a další. Po přidání vody se stávají plastické, lze z nich vytvořit 

těstovitou hmotu, která se po vysušení zpevní [6,11]. 

Jílové minerály (kaolinit, montmorillonit, illit, nebo jílové slídy) vznikají zvětráváním 

živce, což znázorňuje následující rovnice (1).  

3222232222322 4226 COKSiOOHSiOOAlCOOHSiOOAlOK                         (1)     

živec draselný         kaolinit                      cristobalit 

Kaolinit je dvojvrstvý minerál, voda je vázána ve formě hydroxylových skupin a 

uvolňuje se při teplotách 500-700°C. Je základní složkou všech druhů kaolínů a většiny jílů 

Montmorillonit - patří mezi třívrstvé jílové minerály. Projevuje se bobtnavostí ve 

vlhkém prostředí a velkým smršťováním při sušení. 

Illit, neboli jílové slídy, strukturu mají třívrstvou podobně jako montmorillonit. Taktéž 

jsou bobtnavé, ale mnohem méně, díky pevnější vazbě mezi souvrstvími [8]. 

Všechny jílové minerály prodělávají při zahřívání na vysoké teploty četné chemické 

a strukturní přeměny. Vysokoteplotní přeměny kaolinitu jsou znázorněny v rovnici (2). 

    (2) 

(Al2O3·2SiO2·2H2O)     (Al2O3·2SiO2)                         (2Al2O4·3SiO2+SiO2)                         (1,5-2Al2O3·SiO2+SiO2)    

Pro výrobu většiny druhů žárovzdorných staviv se používají plavené kaolíny, které 

se získávají plavením surového kaolínu, který obsahuje 20-80 % kaolinitu a proměnlivé 

množství nečistot, během plavení dochází k odstranění hrubozrnných podílů zejména živce, 

křemičitého písku a slídy které snižují žárovzdornost. Snahou plavení je dosáhnout co 

nejčistšího kaolínu s co nejvyšším obsahem kaolinitu [8]. 

Žárovzdorné pálené zeminy tzv. lupky – vyrábějí se výpalem žárovzdorných jílů. 

Vypalují se v rotačních, šachtových, nebo komorových pecích při teplotách 1000 - 1500°C. 

Výpalem získávají vyšší rozměrovou stálost při periodickém ohřevu. Využívají se jako 

ostřivo pro šamotová staviva, nebo jako kamenivo pro hlinitokřemičité žáromonolity [8]. 

4.1.3    Minerály skupiny silimanitu 

Patří mezi přírodní vysocehlinité suroviny. Obsahují základní složky Al2O3 a SiO2 

v molárním poměru 1:1. Při zahřívání surovin probíhá fázová přeměna na mullit a SiO2. 

Z důvodu průběhu fázových přeměn je nutno materiály nejprve kalcinovat, aby nedošlo 

k objemovým změnám až v hotovém výrobku. 

tcristobalimullittcristobalispinelitmetakaolinkaolinit CCC      1200970600
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Zástupci této skupiny jsou: silimanit, andaluzit, kyanit [1]. 

4.2    Syntetické suroviny  

Jsou produkty chemického průmyslu, jejich využití stále stoupá. Výroby syntetických 

surovin byla zavedena z důvodu nedostatku surovin přírodních a stále se zvyšující poptávce 

po kvalitnějších materiálech, které nelze z přírodních surovin vyrobit. Mezi tyto suroviny 

patří zejména oxid hlinitý [9]. 

4.2.1    Oxid hlinitý 

V keramice je nejpoužívanějším oxidem. Průmyslová výroba je založena na 

zpracování bauxitu (přírodního vysocehlinitého materiálu) podle Bayerova postupu. Bauxit 

obsahuje gibbsit, boehmit, nebo diaspor. A dále mohou být jeho součástí jílové minerály, 

hlavně kaolinit, nebo železité sloučeniny. 

Bayerův postup 

 Vysušený a jemně namletý bauxit se rozkládá v autoklávu koncentrovaným 
roztokem hydroxidu sodného při teplotě 160-250 °C a tlaku 0,4 – 0,8 MPa. 

Proběhnou reakce, kdy nerozpustné oxidy reagují s hydroxidem sodným 

a vzniknou z nich rozpustné sodné soli. 

 Následuje filtrace, kdy se oddělí hlinitanový roztok od tzv. červeného kalu. Tím 
dojde k odstranění hlavní příměsi oxidu hlinitého v bauxitu tvořené oxidy 

křemičitým, železitým a titaničitým. 

 Hlinitanový roztok se zředí a přidají se zárodečné krystaly Al(OH)3 pro 

požadovanou krystalizaci. 

 Po proběhnutí krystalizace se odfiltruje vykrystalizovaný hydrargillit, který se 
následně promyje a poté kalcinuje na Al2O3. 

Tavený korund - vyrábí se tavením oxidu hlinitého v obloukových elektrických 

pecích. Vzniká polykrystalický produkt, který se dále mele a třídí podle zrnitostních frakcí. 

Používá se na výrobu  brusných nástrojů [1]. 

Slinutý korund - oxid hlinitý se briketuje při teplotě 1900 °C, poté se drtí, rozemele 

a čistí. Používá se pro výrobu korundových materiálů nejvyšší jakosti [1]. 

4.3    Druhotné suroviny  

Druhotné suroviny jsou látky, vznikající v některých průmyslových odvětvích jako 

odpadní, v keramickém průmyslu se některé z nich mohou dále zpracovávat. Jsou to zejména 

strusky a popílky. 
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5    POUŽITÍ HLINITOKŘEMIČITÝCH VÝROBKŮ 

Hlinitokřemičité výrobky jsou pro své vlastnosti velice využívány. Jsou součástí 

našeho každodenního života. Bez těchto materiálů, nelze vyrobit ocel, sklo, keramiku ani 

cement a mnoho dalších výrobků [12]. Největší uplatnění nacházejí hlinitokřemičité materiály 

v oblastech, kde se pracuje ve vysokých teplotách s taveninami. Tyto žárovzdorné materiály 

se použivají v odvětvích jakými jsou:  

 ocelářství (včetně výroby koksu ) je trvale největším spotřebitelem všech typů a 

kvalit hlinitokřemičitých materiálů, 

 sklářský průmysl, který je druhý největší spotřebitel, využívá nejkvalitnější 
materiály, 

 keramický průmysl je stabilní spotřebitel žáromateriálů, kvalita závisí na rychlosti 
a teplotě výpalu, 

 průmysl cementu a vápna, v tomto odvětví roste spotřeba materiálů, 

 průmysl neželezných kovů, 

 energetika zde se spotřebovávají materiály nižší kvality, 

 chemický a petrochemický průmysl, 

 spalovny - vyžadují speciální výrobky, 

 stavebnictví, jen doplňkově využívá žárovzdorné materiály [4,11]. 

Hlavním průmyslovým odvětvím odebírající největší část žárovzdorných výrobků je 

metalurgický průmysl. V posledních letech došlo k poklesu z důvodu zavedení mnoha změn 

ve výrobě železa a oceli, ale i přes to je ocelárenský průmysl největším odběratelem 

žárovzdorných výrobků, spotřebuje téměř 60 % vyrobených ŽVM, což dokazuje graf na 

obrázku 4 na němž je znázorněna spotřeba žárovzdorného materiálů v různých odvětvích 

[13,12]. 
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Obr. 4  Graf spotřeby žárovzdorných materiálů v různých odvětvích [16]. 
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5.1    Použití dinasu 

Dinas lze rozdělit do několika skupin podle oblasti použití: 

 izolační dinas, 

 univerzální dinas - lze jej uplatnit ve sklářství v menších agregátech, hutnictví 

v ohřívačích vysokopecního větru a koksárenství jako vyzdívka stěny koksárenské 

baterie; 

 kvalitní sklářský dinas, 

 koksárenský dinas - pro regenerátory a stropy koksárenských baterií, topné stěny 
a podlahy koksárenských komor; 

 vysoce jakostní dinas - vyvinut pro speciální nároční aplikace v mezích 
použitelnosti dinasu. Vyznačuje se vysokou únosností a minimálním tečení 

v tlaku, vysokou čistotou, přesně definovaným mineralogickým složením 

(zbytkový křemen pod 0,5 %), vysokou pevností v tlaku a ohybu za vysokých 

teplot, dále nízkou zdánlivou pórovitostí (pod 18 %), včetně vysokých 

termomechanických vlastností (únosnost v žáru a odolnost proti tečení) [4]. 

Spotřeba dinasu v celosvětovém měřítku výrazně poklesla, protože se zúžily oblasti 

hutnictví ve kterých se používal, nebo jej nahradily nové perspektivnější materiály. Dnes se 

zejména využívá v koksovnách a v ohřívačích vzduchu ve vysokých pecích [1]. 

5.2    Použití šamotu 

Šamot nelze rozdělit podle aplikačních odvětví jako dinas, protože v každém odvětví 

se používá několik druhů podle požadavků a technických možností, nebo specifických 

možností. 

Šamotové výrobky jsou mimořádné pro své široké využití: 

 vyzdívky šachtových pecí, 

 vyzdívky v hutích, 

 vyzdívky pecí pro výpal keramiky, 

 vyzdívky sklářských agregátů, 

 využití v architektuře [4]. 

5.3    Použití vysocehlinitých materiálů 

Vysocehlinité výrobky se vyznačují vysokou hutností, únosností v žáru, pevností, 

pevností v ohybu za zvýšených teplot, odolností proti náhlým změnám teplot a relativně 

nízkými hodnotami tečení v tlaku, mají malé trvalé změny v žáru a odolnost proti korozi. Pro 

všechny tyto vlastnosti jsou předurčeny k trvalému zabudování v tepelných agregátech, kde 

jsou vystaveny všestrannému ohřevu. 

Dále odolávají náhlým změnám teplot, koroznímu působení strusek, nebo 

chemickému působení, tyto vlastnosti jsou dosaženy díky vysokému obsahu mullitu 

a korundu. Tyto materiály mají minimální obsah skelné fáze. Používají se hlavně na velmi 

namáhaná místa vyzdívek [4]. 
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5.4    Použití netvarových staviv 

Podle použití se netvarová staviva dělí na:  

Žáromonolity, kde se řadí žárobetony a dusací hmoty používané zejména jako 

vyzdívky tepelných agregátů. Použití je dáno hlavně přednostmi žárobetonu jako je odpadající 

výpal, v důsledku toho snížení celkových nákladů. Velmi rychlý a jednoduchý způsob 

zhotovení vyzdívky, která je bezspárová.  

Spojovací hmoty (malty a tmely), musí mít vhodné chemické složení s ohledem na 

použití tvarových materiálů. Nesmí spolu s tvarovým materiálem vytvářet nízkotavitelná 

eutektika. Používají se k opravám či vyplnění spár vzniklých při zdění tvarovými materiály. 

Opravárenské směsi se používají zejména pro horké opravy tepelných agregátů 

v metalurgickém průmyslu. 

Nátěrové hmoty se používají málo a hlavně tam, kde je efekt zcela prokazatelný. 

Slouží zejména jako ochrana povrchu před chemickým působením prostředí. Nátěr způsobí 

zhutnění povrchu a tím zvýší jeho odolnost. Podobný účinek mají nátěry prováděné na 

vláknité materiály, kdy zvýší mechanickou pevnost, zejména soudržnost povrchu materiálu 

a tím se zvýší životnost vyzdívky [2]. 

5.5    Použití vláknitých materiálů 

Jednotlivá vlákna vyrobená při výrobě se samostatně nepoužívají. Z vláken jsou dále 

vyráběny polotovary pro další výrobky, jako jsou rohože, plsti, desky, plošně i vakuově 

tvarované formáty, trubky tmely a nátěrové materiály. Vláknité výrobky jsou v dnešní době 

trendem v tepelně izolačních materiálech. Je to dáno jejich malou tepelnou vodivostí, nízkou 

tepelnou kapacitou, odolností proti náhlým změnám teplot, větší odolností vyzdívky proti 

chvění a nárazům a absorpce hluku. V mnoha případech dodatečná expanze vláken umožní 

velmi dobré utěsnění spár a tím kompaktní vyzdívku. Nátěrové a nástřikové hmoty 

z vláknitých materiálů slouží k ochraně kovových konstrukcí před účinky žáru a chrání 

vláknité izolace před otěrem [2]. 



 
32 

6    EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

V přecházející části byly zmíněny zejména tepelné a termomechanické vlastnosti 

žárovzdorné keramiky. Pro doplnění všech vlastností žárovzdorných materiálů potřebujeme 

znát i mechanické a fyzikální vlastnosti. Experimentální část diplomové práce je věnována 

právě těmto vlastnostem. 

Cílem práce bylo připravit lehčené žárobetony a následně ověřit jejich fyzikální 

a mechanické vlastnosti, mezi které se řadí kritéria hutnosti (nasákavost, pórovitost, hustota, 

objemová hmotnost) a stanovení pevností v tlaku a ohybu. 

6.1    Použité suroviny 

Výběr surovin pro žárovzdorné materiály hraje důležitou roli. O jakosti výrobku 

rozhoduje skladba a zrnitost ostřiva, volba maximálního a minimálního zrna, tvaru zrna, dále 

zde záleží na způsobu zhutňování, způsobu přípravy směsi, tloušťce výrobku a nemalou roli 

hraje množství vody či přidávaných plastifikátorů.  

Pro výrobu lehčeného žárobetonu byl použit matrix, lehčené lupkové ostřivo, 

hlinitanový cement a voda. 

6.1.1    Matrix 

Matrix je nejjemnější pevná složka. Do směsi se přidával hlinitokřemičitý matrix 

A111VHR. Slouží k obalení a ochraně hrubozrnných částic plniva a ovlivňuje reologii směsi. 

Jeho součástí je mikrosilica a reaktivní oxidy hlinité. Chemické složení udávané 

v materiálovém listu (příloha č.3) je znázorněno v tabulce 8. Matrix má velmi jemnozrnnou 

frakci, proto zastupuje velmi jemnou část systému.    

Tabulka 3  Chemické složení matrixu A111VHR. 

Surovina SiO2 Al2O3 TiO2 Fe2O3 CaO MgO Na2O+K2O 

 (hm %) 

Matrix 54,0 42,2 1,54 1,25 0,13 0,18 0,8 

6.1.2    Ostřivo 

Pro daný experiment bylo využito lupkové kamenivo s obchodním označením PGL. 

Pro docílení optimálního zaplnění prostoru se používaly tři zrnitostní frakce ostřiva. Ostřivo 

o zrnitosti 0 až 1 mm, 1 až 3 a 3 až 6 mm. Z technického důvodů nedostatku maximální 

frakce ostřiva, muselo dojít k úpravě zrnitostní skladby, dále se tedy používaly jen dvě frakce 

o velikosti zrn 0-1 a 1-4 mm. Chemické složení zjištěné z materiálového listu udává tabulka 4. 

Tabulka 4  Chemické složení ostřiva. 

Surovina SiO2 Al2O3 TiO2 Fe2O3 CaO MgO Na2O+K2O 

 (hm %) 

Ostřivo 59 35 0,7 1,3 0,4 0,9 1,9 

Pro úplnost fyzikálních vlastností použitého kameniva, byla stanovena sypná hmotnost 

kameniva a následně jeho sítový rozbor. Obě zkoušky jsou popsány a vyhodnoceny níže. 
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6.1.2.1 Stanovení sypné hmotnosti kameniva 

Tato zkouška je popsána v normě  ČSN EN 1097-3 [18]. Je to metoda používaná pro 

přírodní i umělé kamenivo, až do maximálního zrna 63 mm. Princip zkoušky spočívá v sypání 

kameniva do odměrné nádoby. Kamenivo musí být lopatkou volně sypáno do nádoby 

o známém objemu. Nádoba se přeplní a poté povrch zarovná, aby byl objem kameniva co 

nejvíce stejný jako objem nádoby. Naplněná nádoba se zváží. Pro každý vzorek se měření 

provádí na třech dílčích navážkách. Sypná hmotnost se vypočte podle vzorce (3). 

V

mm
b

12       (Mg.m
-3

)           (3) 

kde  b  je sypná hmotnost volně sypaného kameniva  (Mg.m
-3

), 

 m2  - hmotnost nádoby se zkušební navážkou  (kg), 

 m1  - hmotnost prázdné nádoby  (kg), 

 V  - objem nádoby  (m
3
) [18]. 

V tabulce 5 je znázorněná sypná hmotnost používaného ostřiva. Sypná hmotnost je 

hmotnost objemové jednotky kameniva s dutinami a póry, včetně mezer, která jsou mezi zrny. 

Z výsledků je patrné, že sypná hmotnost je přímo úměrná zrnitosti ostřiva, protože ostřivo 

o nejmenší zrnitosti nejlépe zaplňuje volné prostory. Proto má ostřivo o frakci 0-1 mm 

největší sypnou hmotnost. 

Tabulka 5  Výsledky sypné hmotnosti ostřiva. 

Ostřivo PGL (0-1) PGL (1-3) PGL (1-4) 

Sypná hmotnost (Mg.m
-3

) 0,87 0,77 0,67 

6.1.2.2 Sítový rozbor ostřiva a matrixu 

Je metoda stanovení zrnitosti soustavy, která je popsána normou ČSN EN 72 1127 

[19]. Síta se používají v řadách tvořící posloupnost. Velikost ok síta vybíráme podle hrubosti 

materiálu. Nejhrubší síto musí být zvoleno tak, aby jím propadl veškerý materiál. Při sítovém 

rozboru mohou být výsledky zatíženy chybami, které způsobují aglomerace částic, nebo 

nedostatečná doba prosévání. Tyto chyby se odstraňují nuceným pohybem částic po povrchu 

síta, zejména vibrací nebo setřásáním, nebo použitím proudu vzduchu či proséváním za 

mokra. Podle normy je určeno mechanické přesívání 10 minut. Zbytky na jednotlivých sítech 

se zváží, všechen materiál uvíznutý v sítě patří do nadsítného podílu daného síta [7]. 

 Pro náš sítový rozbor matrixu a ostřiva 1-4 mm, byla zvolena navážka 200 g. Pro 

ostřivo o velikosti 0-1 mm, 1-3 mm  navážka 300 g. Sestavila se geometrická řada sít a 

provedlo se sítování směsi za sucha na mechanickém zařízení. Sítování probíhalo 10 minut, 

poté byly zváženy nadsítné podíly, které jsou zaznamenány v tabulce 6, 7, 8, 9 a z výsledků 

byly dopočteny podíly podsítné a následně byl sestaven graf (obr. 5, 6, 7, 8). 

Tabulka 6  Sítový rozbor ostřiva PGL 0-1 mm. 

Ostřivo PGL (0-1) 

Síto (mm) 1 0,71 0,63 0,5 0,4 0,25 0,125 0,09 0,063 

Nadsítný podíl (g) 4,4 17,0 7,3 22,8 18,4 38,3 88,0 34,8 19,3 
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Tabulka 7  Sítový rozbor ostřiva PGL 1-3 mm. 

Ostřivo PGL  (1-3) 

Síto (mm) 4 3,15 2,8 2,5 2 1,4 1,25 1 

Nadsítný podíl (g) 14,7 50,6 27 45,3 59,4 67,4 15,1 16,1 

Tabulka 8  Sítový rozbor ostřiva PGL 1-4 mm. 

Ostřivo PGL  (1-4) 

Síto (mm) 4 3,15 2,8 2,5 2 1,4 1,25 1 

Nadsítný podíl (g) 4,3 30,3 16,0 17,1 35,9 56,5 11,1 19,9 

Tabulka 9  Sítový rozbor matrixu. 

Matrix 

Síto (mm) 0,5 0,25 0,125 0,1 0,09 0,063 

Nadsítný podíl (g) 10,8 83,4 48,9 30,6 18,3 3,6 

 

Z grafů byl odečten medián, který je průnikem součtových křivek a hodnotu velikosti 

zrna pro které platí, že stejné množství zrn je větší a stejné množství zrn je menší, než je jeho 

hodnota. Dále byl vypočten modus, který je nejvyšší, bodem maxim na frekvenční křivce, což 

odpovídá rozpůlenému nejpočetněji zastoupenému intervalu. Výsledné hodnoty modusu a 

mediánu ostřiva PGL a matrixu jsou uvedeny v tabulce 10. 

Tabulka 10 Modus a medián ostřiva a matrixu. 

 Modus Medián 

Ostřivo PGL (0-1) 0,11 0,24 

Ostřivo PGL  (1-3) 2,65 2,4 

Ostřivo PGL  (1-4) 0,3 2,4 

Matrix 0,005 0,0092 

Na grafech 5, 6, 7, 8 je dobře vidět zastoupení všech podílů zrna. Můžeme tedy říci, že 

naší zrnitostní skladbou došlo k vhodnému zaplnění prostoru pro vytvoření lehčeného 

materiálu. 
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Sítový rozbor ostřiva PGL (0-1)
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Obr. 5  Sítový rozbor ostřiva PGL  (0-1) 
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Obr. 6  Sítový rozbor ostřiva PGL  (0-1) 
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Obr. 7 Graf sítového rozboru ostřiva PGL (1-4) 
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Sítový rozbor matrixu
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Obr. 8 Graf sítového rozboru MATRIXU 

6.1.3    Hlinitanový cement 

K přípravě lehčeného žárobetonu se použil hlinitanový cement značky SECAR 51, 

z produkce firmy Kerneos-aluminate technologies. Hlinitanový cement je jemně mletá 

anorganická látka, která po smíchání s vodou a ostřivem vytváří spojitelnou směs, tuhnoucí 

a tvrdnoucí na vzduchu a zároveň zaručuje pevnost materiálu díky tvorbě hydraulické vazby. 

Hlinitanový cement rychle tvrdne a má dobrou odolnost při vysokých teplotách. Chemické 

složení bylo zjištěno z dostupných materiálových listů a  je uvedeno v tabulce 11. Materiálový 

list je součástí příloh (příloha č.3). 

Tabulka 11 Chemické složení hlinitanového cementu. 

Surovina SiO2 Al2O3 TiO2 Fe2O3 CaO MgO Na2O+K2O 

 (hm %) 

Cement ≤ 6,0 ≥ 50,0 < 4 ≤ 3,0 ≤ 39,5 < 1,0 < 0,4 

6.1.4    Voda 

Všechny výše uvedené složky jsou dodávány v suchém stavu, pro přípravu vzorků 

bylo nutné ještě směsi ovlhčit. Pro tyto účely se používala pitná voda o laboratorní teplotě. 

6.2    Příprava vzorků žárobetonu 

Pro účely diplomové práce, byly připraveny směsi s různými poměry složek 

surovinové a také referenční směs, aby bylo možné všechny vzorky porovnávat. Pro 

porovnávání se používaly hodnoty uvedené v materiálovém listě (příloha č.2) připravené 

z referenční směsi. Aby bylo možné porovnávat fyzikální a mechanické parametry, byly 

připraveny vždy dva vzorky ze stejné směsi s různou teplotou výpalu. 

6.2.1    Vzorky z referenční směsi 

Pro srovnání naměřených výsledků a ověření správnosti technologického postupu byla 

použita referenční směs firmy Průmyslová keramika, spol. s.r.o. která je označena jako 

IZOBET 1300/1,5. Její chemické složení udávané v materiálovém listu (příloha č.2) je 

znázorněno  v tabulce 12. 
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Tabulka 12  Chemické složení směsi IZOBET 1300/1,5. 

Surovina SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO 

 (hm %) 

IZOBET 1300/1,5 45 42 3,2 9,5 

 

Referenční vzorky byly vyrobeny ze směsi IZOBET 1300/1,5V podle návodu 

IZOBET a normy ČSN EN 1402-5 [17]. Suchá směs (1200 g) se promísila v mísiči. Poté bylo 

do suché směsi přidány tři čtvrtiny vody a směs byla promíchána. Po dostatečném promíchání 

byla směs ponechána  2 minuty v klidu (došlo k nasáknutí porézních částic ostřiva, aby během 

míchání nedošlo k jejich poškození). Poté byl do směsi přidán zbytek (jedna třetina) vody a 

směs byla domíchána a tím upravena na vhodnou konzistenci. 

Takto připravená směs byla zaformována do vymazaných forem a zavibrována. 

Vibrování probíhalo jednu minutu během plnění do formy a poté ještě minutu po 

zaformování. Během odlévání do formy byla směs dřevěnou tyčí „prošťuchována“, aby došlo 

k lepšímu zatečení do všech míst formy. Dle normy ČSN EN 1402-5 byl vzorek uložen  na 24 

hodin do vlhkého prostředí. Poté byl vzorek odformován, změřen, zvážen a vložen do 

sušárny. Sušení v sušárně probíhalo minimálně 24 hodin při 110°C až do vysušení do 

konstantní hmotnosti vzorku. Následně byl proveden výpal dle normy ČSN EN 1402-5 [17]. 

Z každé směsi byly vždy připraveny dvě série vzorků, aby bylo možné porovnávat teplotu 

výpalu. Jeden vzorek byl vždy vypálen na teplotu 1000°C a druhý na 1300°C.  

Režim výpalu při maximální teplotě 1300°C:  

20 až 110°C po dobu 1140 minut 

20 až 600°C s rychlostí 10°/min po dobu 60 minut 

600-1250°C s rychlostí 10°/min po dobu 65 minut 

posledních 50°C rychlostí 2°/min po dobu 25 minut a výdrž na teplotě 300 minut [17] 

Po vypálení vzorku následovalo samovolné chladnutí v peci a poté uložení do 

exsikátoru, kde došlo k ochlazení na okolní teplotu.  

6.2.2    Vzorky z vlastní směsi 

Pro přípravu vlastní směsi byly použity suroviny uvedené výše (matrix, ostřivo, 

cement a voda). Během přípravy směsí docházelo ke změnám v množství cementu, vody, 

matrixu, ale i ke změně teploty výpalu. Všechny změny ve složení surovinové směsi a teplotě 

výpalu a použitá množství těchto surovin jsou uvedena v tabulce 13.  

Nejprve bylo nutné připravit tři směsi s postupně se zvyšujícím množstvím cementu. 

Množství cementu, množství matrixu a ostřiva je uvedeno v tabulce 13. Vzorky vyrobené 

z těchto směsí byly označeny jako vzorek 01712, 01812 a 01912. Z každé směsi byly 

vyrobeny tři trámečky o přesných rozměrech (40x40x160 mm) a vypáleny na teplotu 1300°C, 

aby bylo možné v závěru porovnat vliv cementu na pevnost. Na těchto vzorcích byly 

provedeny všechny uvedené zkoušky, viz kapitola stanovení fyzikálních a mechanických 

vlastností. 

Následně byly připraveny další vzorky z vlastní směsi (označeny jako vzorky 02512, 

05512, 05612, 05712, 06112, 06212, 06312 a 06412) byly připraveny z ostřiva PGL 

o zrnitosti 1-4 mm. Právě toto ostřivo nahradilo ostřivo původní tzn. PGL se zrnitostí 3-6. 

Změna zrnitosti ostřiva byla provedena z důvodu nedostatku ostřiva o zrnitosti 3-6 mm. Pro 
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srovnání fyzikálních a mechanických vlastností byly vyrobeny vždy dvě série vzorků 

o stejném složení, ale vypáleny byly rozdílně a to na 1000 a 1300°C.  V dalších krocích 

probíhala změna množství vody, protože docházelo ke špatnému zaformování do forem a 

nerovnému povrchu vzorků. Všechny změny ve složení jsou zaznamenány v tabulce 13. 

Tabulka 13 Surovinové složení vlastních směsí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suroviny byly míseny v mísiči typu HOBART, nejprve probíhalo mísení za sucha, 

poté se postupně přidávala voda. Mísení trvalo cca 2 minuty. Připravená směs byla odlita na 

vibračním stole do připravených forem, v průběhu odlévání byla směs „šťouchána“ dřevěnou 

tyčinkou a po odlití ještě jednu minutu vibrována.  Poté se vzorky uložily na 24 hodin do 

vlhkého prostředí, vysušily v sušárně při 110°C do konstantní hmotnosti a při daném režimu 

vypálily v peci (režim výpalu viz příprava referenční směsi). Vzorky se nechaly samovolně 

vychladnout. Tento postup byl zachován i pro další vzorky vyráběné z jiným obsahem 

cementu případně vody. 

Surovinové složení vzorků je důležité pro porovnání parametrů fyzikálních 

a mechanických vlastností. V kapitole 6.3 jsou porovnávány vzorky na základě množství 

použitého cementu, množství vody a teplotě výpalu.  

6.3    Stanovení vlastností žárobetonu 

Vzorky vyrobené pro tuto diplomovou práci byly podrobeny zkouškám, které popisují 

fyzikální a mechanické vlastnosti materiálů. Všechny provedené zkoušky jsou popsány 

v následujících kapitolách. 

6.3.1    Stanovení objemové hmotnosti 

Podle použitého typu materiálu (hutný, lehčený) se rozlišuje výpočet objemové 

hmotnosti pro hutné, nebo lehčené materiály. Vzhledem k tomu, že cílem bylo vytvořit 

lehčený žárobeton a během sestavování směsí, jsme se pohybovali na hranici mezi materiálem 

hutným a izolačním, bylo nutné objemovou hmotnost stanovit a spočítat jak podle vzorce pro 

lehčené materiály, tak i podle vzorce pro materiály hutné. 

Vzorek 

Hmotnostní procenta 
Teplota 

Výpalu 

(°C) 
Cement Matrix 

Ostřivo 

(0-1) 

Ostřivo 

(1-4) 

Ostřivo 

(3-6) 
Voda 

01712 15 23 11 33 18 

21 

1300 

01812 20 21,65 10,35 31,06 16,94 1300 

01912 25 20,29 9,71 29,12 15,88 1300 

02512 
15 30 14 41 - 

1000 

05512 1300 

05612 
15 30 14 41 - 23 

1000 

05712 1300 

06112 
15 30 14 41 - 25 

1000 

06212 1300 

06312 
20 25 14 41 - 23 

1000 

06412 1300 
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6.3.1.1 Objemová hmotnost pro hutné materiály 

Za objemovou hmotnost (OH) hutného vzorku považujeme objemovou hmotnost 

jednotky vysušeného vzorku včetně uzavřených i otevřených pórů. Stanoví se podle vztahu 

(4): 

v

n

ss

m

m

V

m
OH 




 ́mn

     (g.cm
-3

)      (4) 

kde  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), 

 v - hustota měrné kapaliny  (g.cm
-3

). 

6.3.1.2 Objemová hmotnost pro lehčené materiály  

Objemová hmotnost (OHg) lehčených materiálů  se vypočte jako poměr hmotnosti 

vysušeného pórovitého tělesa k jeho celkovému objemu. 

Objemová hmotnost byla zjištěna na každém vzorku před provedením pevnostních 

zkoušek. Vzorky byly zváženy na vahách s přesností na dvě desetinná místa. Rozměry vzorku 

se měřily posuvným měřítkem taktéž s přesností na dvě desetinná místa. Z naměřených 

hodnot byla podle vzorce (5) vypočtena objemová hmotnost. 

V

m
OH g       (g.cm

-3
)         (5) 

kde OHg je objemová hmotnost  (g.cm
-3

), 

 m  - hmotnost vysušeného vzorku  (g), 

 V - celkový objem zkušebního tělesa  (cm
3
). 

V tabulce 14 jsou uvedeny všechny vypočtené hodnoty objemové hmotnosti, jak podle 

vztahu pro hutné tak i podle vztahu pro lehčené materiály. Jsou zde uvedeny vzorky z vlastní 

směsi i vzorky referenční.   
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Tabulka 14  Objemová hmotnost vlastních a referenčních vzorků stanovená metodou 

výpočtu pro hutné a lehčené materiály. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objemové hmotnosti zjištěné metodou výpočtu pro lehčené materiály, tedy 

stanovením geometrické objemové hmotnosti mají nižší hodnoty, než výpočty pro materiály 

hutné. Rozdíl je dán systémem výpočtu. Lehčené materiály se počítají podle geometrického 

vzorce, který nezahrnuje vliv pórů, nebo nasákavost materiálu. Zatímco stanovení objemové 

hmotnosti metodou výpočtu pro hutné materiály, bere v úvahu nasycení vzorku v kapalině a 

tím počítá i s vnitřní strukturou materiálu, tedy jeho pórovitostí a nasákavostí. 

6.3.2    Stanovení nasákavosti 

Nasákavost (NV) je velmi důležitý parametr pro určení mikrostruktury keramického 

výrobku. Tato vlastnost charakterizuje pórovitost struktury. Má-li materiál vysokou 

nasákavost, je velmi nasákavý a zpravidla bývá takovýto materiál lehčený. Naopak malou 

nasákavost mají materiály slinuté, neboli hutné. V tabulce 15 jsou zobrazeny vypočtené 

hodnoty nasákavosti na našich vzorcích. 

Nasákavost se určí jako poměr hmotnosti kapaliny pohlcené vzorkem k hmotnosti 

vysušeného vzorku. Výsledná hodnota se stanoví v procentech a zjistí se pomocí vzorce (6): 

100



s

sn

m

mm
NV      (%)            (6) 

 

kde NV  je nasákavost vzorku  (%), 

 ms   - hmotnost suchého vzorku  (g), 

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

 

 

 

 

 

 

Vzorek 
OH OHg Cement Voda Výpal 

(g·cm
-3

) (%) (°C) 

01612 1,52 1,48 referenční 

21 

1300 

01712 1,58 1,54 15 1300 

01812 1,61 1,56 20 1300 

01912 1,62 1,60 25 1300 

02512 1,52 1,45 15 1000 

04212 1,53 1,50 referenční 1000 

05512 1,57 1,51 15 1300 

05612 1,48 1,39 15 
23 

1000 

05712 1,52 1,45 15 1300 

06112 1,47 1,41 15 
25 

1000 

06212 1,50 1,48 15 1300 

06312 1,50 1,47 20 
23 

1000 

06412 1,51 1,46 20 1300 
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Tabulka 15  Nasákavost referenčních a vlastních vzorků. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.3    Stanovení hustoty 

Hustota () se určí stanovením hmotnosti a skutečného objemu vzorku materiálu 
rozmělněného tak, aby v něm nebyly žádné uzavřené póry. Byla využita metoda stanovení 

hustoty pyknometrickou metodou. Skutečný objem se zjistí pomocí pyknometru a kapaliny 

o známé hustotě, kdy se naváží všechny údaje a podle vzorce (7) se výpočtem zjistí hustota 

materiálu. Tato zkouška byla prováděna dle normy ČSN 993-2 [19]. V tabulce 16 jsou 

uvedeny hodnoty hustoty u všech vzorků, se kterými probíhaly výpočty. 

kap
mm

m
 




)m( 213

1      (g.cm
-3

)                      (7) 

Kde   je hustota  (g.cm
-3

),  

 m1 - hmotnost suchého vzorku  (g), 

 m2 - hmotnost suchého a prázdného pyknometru(g), 

 m3 - hmotnost pyknometru naplněného použitou kapalinou  (g), 

 kap - hustota použité kapaliny, při měřené teplotě  (g.cm
-3

). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzorek 
NV Cement Voda Výpal 

(%) (%) (°C) 

01612 25,1 referenční 

21 

1300 

01712 22,0 15 1300 

01812 20,0 20 1300 

01912 20,4 25 1300 

02512 28,7 15 1000 

04212 24,9 referenční 1000 

05512 24,0 15 1300 

05612 30,6 15 
23 

1000 

05712 26,7 15 1300 

06112 32,1 15 
25 

1000 

06212 28,5 15 1300 

06312 30,3 20 
23 

1000 

06412 27,0 20 1300 
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Tabulka 16  Hustota vzorků. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hodnoty hustoty se u všech vzorků pohybovaly v rozmezí od 2,56 do 2,62 g.cm
-3

. 

Hodnoty hustoty nebyly stanovovány u všech vzorků, protože se používalo stejné 

složení směsi. Hustota naměřena na vzorku 01612, se použila pro referenční směsi tedy i pro 

vzorek 04212. Dále se hustota změřila na vzorku 01712, který zastupuje svým složením ještě 

vzorky 01812, 01912. Na vzorku 02512 se opět zjišťovala hustota, protože došlo ke změně 

složení směsi a tato hustota zastupuje vzorky 05512, 05612, 05712, 05812 a 06212. Pro 

vzorek 06312 a 06412 byla na prvním vzorku opět zjištěna hustota, protože došlo opět ke 

změně surovinové směsi, která by mohla ovlivnit hustotu materiálu. 

6.3.4    Stanovení zdánlivé a skutečné pórovitosti 

Nevyplněné prostory ve výrobku jsou póry. Snižují hmotnost objemové jednotky, 

zvětšují povrch tuhých fází a tím výrazně ovlivňují mechanické a tepelné vlastnosti 

a chemickou odolnost. Tvar a množství pórů určuje technologický postup výroby. Při 

hodnocení kritéria hutnosti se zjišťuje množství otevřených, uzavřených pórů, velikost pórů 
a spojitost pórů [1]. Rozlišují se dva druhy pórovitostí zdánlivá a skutečná pórovitost, obě 

jsou popsány v následující kapitole.  

6.3.4.1 Zdánlivá pórovitost 

Zdánlivá pórovitost je poměr objemu otevřených pórů vzorku k jeho celkovému 

objemu včetně všech pórů a dutin, udává se v procentech a vypočte se ze vzorce (8). 

Zkouška byla provedena dle normy ČSN 72 1565-6 [22]: 

100
´mn







n

sn

m

mm
ZP      (%)               (8) 

kde ms   je hmotnost suchého vzorku  (g), 

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

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

Vzorek 
 Cement Voda Výpal 

(g.cm
-3

) (%) (°C) 

01612 2,56 referenční 

21 

1300 

01712 2,62 15 1300 

01812 2,62 20 1300 

01912 2,62 25 1300 

02512 2,60 15 1000 

04212 2,56 referenční 1000 

05512 2,60 15 1300 

05612 2,60 15 
23 

1000 

05712 2,60 15 1300 

06112 2,60 15 
25 

1000 

06212 2,60 15 1300 

06312 2,59 20 
23 

1000 

06412 2,59 20 1300 
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6.3.4.2 Skutečná pórovitost 

Skutečná pórovitost (SP) je dána poměrem objemu otevřených a uzavřených pórů 
zkušebního vzorku k jeho celkovému objemu včetně pórů, stanovuje se v procentech podle 

vzorce (9) a je popsána v normě ČSN 72 5010 [20]. 

100





 OH
SP      (%)            (9) 

kde  SP  je skutečná pórovitost vzorku  (%), 

  - hustota vzorku  (g.cm
-3

), 

 OH - objemová hmotnost vzorku  (g.cm
-3

). 

Pro výpočet se používají vysušené a zvážené vzorky, ty se ve vakuu nasytí vodou, 

nebo jinou kapalinou. Objem vzorku se zjistí hydrostatickým vážením a vypočítají se všechny 

hodnoty. Na stanovení hustoty podle normy je potřeba mít vzorky jemně rozemleté , aby byly 

zbavené uzavřených pórů [3]. Pro účely diplomové práce byly vzorky rozemlety a sítovány 

přes síto o velikosti ok 0,063 mm. Výsledné hodnoty skutečné a zdánlivé pórovitosti jsou 

zaznamenány v tabulce 17. 

Tabulka 17  Zdánlivá a skutečná pórovitost vzorků z referenční a vlastních směsi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skutečná pórovitost je počítána podle vzorce, ve kterém se uplatňuje zjištěná hustota 

a objemová hmotnost. Pro výpočet skutečné pórovitosti byly použity objemové hmotnosti 

vypočtené podle vzorce jak pro hutné, tak i pro lehčené materiály. Skutečná pórovitost v obou 

případech u všech vzorků vyšla téměř shodně, maximální odchylka činí 3%. Skutečná 

pórovitost má mít vyšší hodnotu, než pórovitost zdánlivá. U některých vzorků je tento rozdíl 

velmi malý tyto minimální odchylky, které vznikly, jsou způsobeny nepřesným měřením 

rozměrů vzorků.  

 

Vzorek 
ZP SP Cement Voda Výpal 

(%) (%) (°C) 

01612 38,2 41,6 referenční 

21 

1300 

01712 34,8 40,5 15 1300 

01812 32,3 39,4 20 1300 

01912 33,1 38,6 25 1300 

02512 43,1 45,8 15 1000 

04212 38,1 40,9 referenční 1000 

05512 37,9 40,7 15 1300 

05612 45,3 44,8 15 
23 

1000 

05712 40,7 42,9 15 1300 

06112 42,7 43,2 15 
25 

1000 

06212 42,8 42,9 15 1300 

06312 38,9 43,2 20 
23 

1000 

06412 41,0 42,6 20 1300 
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6.3.5    Stanovení pevnosti v tlaku a ohybu 

Žárovzdorný materiál musí mít takovou pevnost, aby dokázal odolávat bez porušení 

napětím, která vznikají během jeho výroby a poté během používání. 

Při působení vnějších sil vzniká v tělese napětí, které způsobuje jeho deformaci. 

Deformace je schopnost tělesa chovat se pružně, tato vlastnost je přímo úměrná napětí. 

U reálných materiálů přímá úměrnost zcela neplatí, důvodem je heterogenní struktura 

materiálu. V heterogenní struktuře vznikají pružné a nepružné tj. nevratné deformace. Podíl 

nevratných deformací roste se zvyšujícím se napětím. Deformace je závislá na čase, zejména 

na rychlosti zatěžování [1]. 

6.3.5.1 Pevnost v tlaku 

Pevnost v tlaku (PTL) lze definovat jako sílu působící na jednotku průřezu zkušebního 

tělesa v okamžiku, kdy dojde k porušení. Rovnice (10) znázorňuje výpočet pro pevnost 

v tlaku. Pevnost v tlaku a její měření stanovuje norma ČSN EN 993-5 [20]. 

S

F
PTL       (MPa)            (10) 

kde F   je zatěžující síla  (N), 

 S  -  plocha vystavená tlaku  (mm2), 

PTL - pevnost v tlaku  (MPa).      

6.3.5.2 Pevnost v ohybu 

Pevnost v ohybu (PTO) lze definovat jako napětí, při kterém se zlomí zkušební těleso, 

které je namáhané ohybem. 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 [1]. 

Metoda stanovení pevnosti v ohybu je popsána v normě ČSN EN 993-6  a vypočte se 

podle vzorce (11) [21]: 

2

max

2

3

hb

LF
PTO s




      (MPa)         (11) 

kde Fmax   je maximální síla působící na zkušební těleso  (N), 

 Ls - vzdálenost podpor tělesa  (mm), 

 b - šířka zkušebního tělesa  (mm), 

 h - výška zkušebního tělesa  (mm). 

V tabulce 18 jsou shrnuty naměřené výsledky pevnosti v tlaku a pevnosti v ohybu na 

připravených vzorcích. Jsou zde výsledky vzorků připravených z vlastní směsi i vzorky ze 

směsi referenční tedy porovnávací. 
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Tabulka 18  Pevnost v tlaku a ohybu u referenčních vzorků a vzorků z vlastních směsí. 

 

 

 

6.3.6    Rentgenová difrakční fázová analýza 

Vzhledem k jevu, který se během experimentu objevil, bylo nutné nechat udělat 

rentgenovou fázovou difrakční analýzu. Vzorky, které byly syceny vodou, aby bylo možné 

získat jejich objemovou hmotnost, měly po vysušení do konstantní hmotnosti cca o 3 až 4 % 

větší hmotnost než před vařením. Tento hmotnostní nárůst pravděpodobně souvisel 

s hydratací některých minerálů, které během sycení varem navázaly vodu a sušením do 

konstantní hmotnosti tj. do 110°C ji nevyvázaly. Po vaření vznikl ve směsi hydroxid hlinitý a 

hydráty z cementových minerálů. V hlinitanovém cementu jsou přítomny složky CaO·Al2O3, 

12CaO·7Al2O3, CaO·6Al2O3 tyto minerály jsou součástí hlinitanového cementu a způsobují 

jeho tuhnutí a tvrdnutí. Po sycení vodou z těchto minerálu vzniky hydráty: 

4CaO·Al2O3·13H2O, 4CaO·Al2O3·19H2O, 3CaO·Al2O3·6H2O. Součástí matrixu je reaktivní 

Al2O3 a ten hydratoval na Al(OH)3. 

Pro dokázání tohoto předpokladu bylo přistoupeno k práškové rentgenové difrakční 

analýze na vzorcích před varem a sycením a po varu a sycení. Touto metodou lze stanovit 

krystalické fáze v práškovém materiálu.  Rentgenová analýza byla provedena na rozemletých 

vzorcích 02512. Jak je možné vidět na následujících záznamech z difraktogramu na obrázku 9 

a 10,  předpoklad se potvrdil. 

Rentgenová difrakční analýza proběhla v laboratoři centra nanotechnologií VŠB-TU 

Ostrava na práškovém rentgenovém difraktometru Bruker D8 Advance typ (theta/2theta). 

Jako zdroj rentgenového záření byla použita kobaltová lampa. K určení poloh difrakcí na 

registrovaných difrakčních záznamech byl použit software DIFFRAC
plus

 BASIC 

(Bruker AXS). Tento přístroj je na fotografii v příloze č.4 

 

 

 

 

 

 

 

Vzorek 
PTL PTO Cement Voda Výpal 

(MPa) (%) (°C) 

01612 18,66 7,88 referenční 

21 

1300 

01712 11,28 4,08 15 1300 

01812 17,77 7,01 20 1300 

01912 19,02 5,39 25 1300 

02512 6,99 2,65 15 1000 

04212 11,24 2,88 referenční 1000 

05512 12,13 6,52 15 1300 

05612 4,55 1,90 15 
23 

1000 

05712 11,78 4,54 15 1300 

06112 4,76 1,63 15 
25 

1000 

06212 11,21 3,84 15 1300 

06312 8,72 2,88 20 
23 

1000 

06412 13,39 4,96 20 1300 
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Obr. 9  Rentgenová difrakční analýza vzorku po výpalu. 

 

 

Obr. 10  Rentgenová difrakční analýza vzorku po varu. 



 
47 

6.3.7    Sítový rozbor 

Postup provedení sítového rozboru byl popsán v kapitole 6.1.2.2 pod názvem sítový 

rozbor ostřiva a matrixu. Sítový rozbor byl proveden na směsích IZOBET 1300/1,5 dále na 

směsi 01712 a pro úplnost a srovnání sítového rozboru na směsi 02512. Sítový rozbor těchto 

směsí byl vybrán, abychom zjistili, zda jsme se přiblížili granulometrické skladbě referenční 

směsi IZOBET 1300/1,5. Sítové rozbory na ostřiva a matrixu jsou uvedeny v kapitole 6.1. 

Pro účely této diplomové práce bylo provedeno sítování za sucha na mechanickém 

zařízení s dobou prosévání 10 minut a navážkou 200 g. Sítování bylo provedeno na dvě etapy, 

protože bylo použito velké množství sít, které nelze sestavit do jedné řady. Na první řadu sít o 

velikosti 6,3 až 1,25 mm se nasypala navážka 200g. Vše co zůstalo na sítu o velikosti 

1,25 mm se dále prosévalo přes síta o velikosti 1,0 až 0,063 mm.  Hodnoty zjištěné za 

sítového rozboru jsou uvedeny v tabulkách 19, 20, 21. Z tabulkových hodnot byly vytvořeny 

grafy 11, 12, 13, které zobrazují součtové křivky nadsítného a podsítného podílu.  

Z navážených hodnot nadsítných podílů, byl dopočten podíl podsítný a následně 

sestaveny grafy. Z grafu byl odečten medián, který je průnikem součtových křivek a udává 

hodnotu velikosti zrna, pro která platí, že stejné množství zrn je větší a stejné množství zrn je 

menší než jeho hodnota. Dále byl vypočten modus, který je nejvyšším bodem maxim na 

frekvenční křivce, což odpovídá rozpůlenému nejpočetněji zastoupenému intervalu. Hodnoty 

modusu a mediánu jsou uvedeny v tabulce (21).   

Tabulka 19  Sítový rozbor směsi IZOBET 1300/1,5. 

IZOBET 1300/1,5V 

Síto 

(mm) 
6,3 4 3,15 2,8 2,5 2 1,4 1,25 1 0,71 0,5 0,25 0,1 0,063 

Nadsítný 

podíl (g) 
1,2 22,5 14 5,2 5,1 10,2 8,6 1,6 5,6 7,5 6,1 8,2 28 45,4 

Tabulka 20  Sítový rozbor směsi 01712 

Směs 01712 

Síto 

(mm) 
6,3 4 3,15 2,8 2,5 2 1,4 1,25 1 0,71 0,5 0,25 0,1 0,063 

Nadsítný 

podíl (g) 
1,6 23 15,5 6,1 5,4 10,5 20 5,9 11,3 2,7 3 12,9 38,8 28,3 

Tabulka 21 Sítový rozbor směsi 02512 

Směs 02512 

Síto 

(mm) 
6,3 4 3,15 2,8 2,5 2 1,4 1,25 1 0,71 0,5 0,25 0,1 0,063 

Nadsítný 

podíl (g) 
0 1,7 15,3 7,8 7,6 13,3 20,3 4,6 9,7 3,8 4,1 21,4 38,9 24,7 
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Obr. 11  Graf sítového rozboru referenční směsi IZOBET 1300/1,5. 
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Obr. 12  Graf sítového rozboru směsi vzorku 01712. 
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Obr. 13  Graf Sítového rozboru směsi vzorku 02512. 
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Tabulka 22  Modus a medián směsí. 

 Modus Medián 

IZOBET 1300/1,5 0,02 0,22 

Směs 01712 0,08 1 

Směs 02512 0,03 0,3 

Na vyhotovených grafech je patrné, že naším vlastním složením jsme se přiblížili 

složení referenční směsi IZOBET 1300/1,5 a podařilo se nám tím dosáhnout optimálního 

zaplnění prostoru pro vytvoření lehčeného žárobetonu. 

Pro porovnání správnosti zrnitostní skladby byly provedeny sítové rozbory na 

referenční směsi IZOBET 1300/1,5 a vlastních směsích. Byly použity vlastní směsi 

připravené na vzorek 01712 a 02512.  Na grafech (8, 9, 10) je vidět, že jsme se velmi přiblížili 

skladbě referenční směsi a tím jsme dosáhli ideálního zaplnění prostoru pro vytvoření 

lehčeného žárobetonu. 

6.4    Výsledky měření 

V této kapitole, jsou shrnuty všechny důležité naměřené výsledky fyzikálních 

a mechanických parametrů v grafech a dosažené hodnoty jsou porovnány mezi sebou.  Je zde 

zahrnut vliv teploty výpalu na pevnosti, vliv množství použité rozdělávací vody na pórovitost 

a vliv množství cementu na pevnost lehčeného žárobetonu. 

6.4.1    Vliv teploty výpalu na pevnost 

Z naměřených hodnot na skupině vzorků 05612, 05712, 06112, 06212, 06312 a 06412, 

které se liší teplotou výpalu a použitým množstvím cementu a vody. Byly sestaveny grafy 

závislosti teploty výpalu na pevnost v tlaku a pevnost v ohybu. V následujících grafech 

(obr.14,15) je znázorněn vliv teploty výpalu na pevnost v tlaku i pevnost v ohybu. Z grafu je 

patrné, že teplota výpalu má velký vliv na pevnost v tlaku i ohybu. Vzorky, které byly 

vypáleny na teplotu 1300°C dosahovaly mnohem vyšších pevností, než vzorky vypálené jen 

na 1000°C. 
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Obr. 14 Vliv teploty výpalu na pevnost v tlaku. 
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Vliv teploty výpalu na pevnost v ohybu
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Obr. 15 Vliv teploty výpalu na pevnost v ohybu. 

6.4.2    Vliv množství cementu na pevnost 

Vzorky 01712, 01812 a 01912 byly připraveny se záměrem ověřit na nich jaký vliv má 

množství cementu na pevnost. 

Proto se během přípravy vlastní směsi měnilo množství cementu. Vzorek 01712 

obsahoval nejmenší množství cementu tj. 15 %, vzorek 01812 obsahoval 20% cementu 

a vzorek 01912 měl 25 % cementu. Všechny vzorky byly vypáleny na 1300°C, aby bylo 

možné porovnat jaký vliv má cement na pevnost.  

Z grafu (obr. 16) je patrné, že se stoupajícím množství cementu stoupá i pevnost 

v tlaku (PTL). Při měření pevnosti v ohybu (PTO) tomu tak úplně není. Z grafu (obr.13) 

vyplývá, že pevnost v ohybu má podobný stoupající trend, ale vzhledem k nedostatečnému 

počtu vzorků a nepřesnému měření došlo k chybě a pevnost v ohybu u vzorku s 25 % 

cementu klesá. Měřením jsme ale dokázali, že pevnost v ohybu dosahuje 10 až 15 krát nižších 

hodnot než pevnost v tlaku.  
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Obr. 16 Graf závislosti množství cementu na pevnost.
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6.4.3    Vliv množství záměsové vody a teploty výpalu na pórovitost  

Na vzorcích 02512, 05612, 06312 a 06112, které byly vypálené na teplotu 1000°C 

a vzorcích 05512, 05712, 06412 a 06212 vypálených na teplotu 1300°C, bylo provedeno 

srovnání závislosti skutečné a zdánlivé pórovitosti na teplotě výpalu a množství použité vody. 

Z naměřených hodnot byly sestaveny grafy závislosti skutečné a zdánlivé pórovitosti 

na množství použité vody a teplotě výpalu. Na grafech (obr. 18, 17) je vidět, že vzorky 

vypálené na 1300°C ve srovnání se vzorky vypálenými na 1000°C mají nižší pórovitost. Je to 

dáno slinovacím procesem, který nastává při teplotě 1100°C. Během slinování dochází 

k tvorbě kapalné fáze, která vyplňuje póry v materiálu a tím snižuje jeho pórovitost.U vzorků 

vypálených na 1000°C, ještě ke slinování nedošlo, proto má materiál pórovitější strukturu. 

Dále je zde vidět že při větším množství vody se zvětšuje i pórovitost materiálu. Při   

množství vody 25 % je pórovitost materiálu nejvyšší. Díky hodnotám vyšší pórovitosti lze 

dosáhnout odlehčení materiálu, což bylo našim cílem. U skutečné pórovitosti tento rozdíl není 

tak velký jako u pórovitosti zdánlivé.  

Závislost zdánlivé pórovitosti na množství vody a teplotě výpalu
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Obr. 17   Závislost zdánlivé pórovitosti na množství vody a teplotě výpalu. 

 

Závislost skutečné pórovitosti na množství vody a teplotě výpalu
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Obr. 18  Závislost skutečné pórovitosti na množství vody a teplotě výpalu. 
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6.4.4    Vliv technologie přípravy vzorků na vlastnosti žárobetonu 

Z předchozích výsledků je evidentní že technologie přípravy směsi měla vliv na 

zkoumané parametry. Fyzikální a mechanické vlastnosti jsou tedy ovlivňovány množstvím 

použité vody, teplotou výpalu a množstvím použitého cementu. 

U vzorků, kde bylo použito větší množství vody, došlo k lepšímu zaběhnutí směsi do 

formy a lepšímu zavibrování a pravidelnějším rozměrům vzorků, které se pomocí posuvného 

měřidla daly přesněji měřit. Naopak ale množství vody ovlivnilo ne jen reologické vlastnosti 

směsi, ale i vlastnosti hotového výrobku a to hlavně pórovitost a pevnost. 
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7    DISKUZE VÝSLEDKŮ A ZÁVĚR 

Cílem této diplomové práce bylo připravit lehčený žárobeton a stanovit jeho fyzikální 

parametry a ověřit správnost vyhodnocování a měření porovnáním s referenční směsí o 

známých vlastnostech. Vlastnosti referenčních směsí byly zjištěny z materiálového listu 

(příloha č.2), který je přílohou diplomové práce. 

Lehčený žárobeton se připravoval z  matrixu, lupkového ostřiva o různých zrnitostech,  

hlinitanového cementu a vody. 

Pro potřeby této diplomové práce byly použity referenční směsi a poté suroviny, ze 

kterých byly namíchány směsi vlastní. V případě vzorků 01712, 01812, 01912 byly použity tři 

frakce ostřiva o zrnitosti 0-1mm, 1-3 mm a 3-6 mm, hlinitanový cement a matrix.  

U ostatních vzorků (02512 až 06412) se využívaly jen dvě zrnitostní frakce ostřiva 

o zrnitosti 0-1 mm a 1-4 mm,  hlinitanový cement a matrix. 

Sledovanými parametry byly fyzikální a mechanické vlastnosti vyrobeného materiálu. 

Sledovaly se kritéria hutnosti - objemová hmotnost, skutečná a zdánlivá pórovitost, 

nasákavost a hustota. Z mechanických vlastností se stanovovala pevnost v tlaku a ohybu. 

Největší vliv na výrobek měla teplota výpalu. Výrobky vypálené na teplotu 1000 °C 

měly mnohem menší pevnosti, než vzorky vypálené na 1300°C. První vzorky 01712, 01812 a 

01912 byly vypáleny na teplotu 1300 °C a byly naměřeny velmi dobré pevnosti. Následně byl 

vyroben vzorek 02512 a vypálen byl na teplotu 1000 °C, u něj byly naměřeny pevnosti 

mnohem nižší. Proto se poté vyráběly vzorky v sérií a vypalovaly se vždy na 1000 °C a 

1300 °C. Tento jev je dán tím, že při 1000°C ještě nevznikla pevná keramická vazba, která by 

zaručila vyšší pevnost výrobku. Zatímco u výrobku vypáleného na 1300 °C je keramická 

vazba již plně vytvořena.  

Dále se zjišťoval vliv teploty výpalu. Jeden vzorek byl vypálen na 1000 °C a druhý na 

1300 °C, aby bylo možné porovnat vliv teploty výpalu na konečný produkt. Z těchto vzorků 

byly vybrány dva trámečky, na kterých byly provedeny zkoušky pevnosti v tlaku a ohybu. Pro 

porovnání jsou všechny výsledky zaznamenány v závěrečné tabulce 13. 

Vzhledem k dosaženým pevnostem při množství cementu 15 %, bylo přistoupeno 

k ověření vlivu množství cementu na hotový výrobek. A proto byly připraveny směsi se 

zvýšeným množstvím cementu a to 20 a 25 %, aby bylo možné ověřit, jaký vliv má cement na 

vlastnosti žárobetonu. Vzorek 01712 obsahoval 15 % cementu, proto je jeho pevnost v tlaku 

nejnižší. Oproti tomu vzorek 01912 obsahuje 25 % cementu a jeho pevnost je tedy nejvyšší. 

Všechny vzorky byly páleny na 1300 °C, aby bylo možné porovnat vliv množství cementu na 

pevnost v tlaku. Z naměřených hodnot vyplývá, že největší vliv na pevnosti má teplota výpalu 

a poté množství cementu. 

Dále se sledovalo množství rozdělávací vody zda, a popřípadě jakým způsobem 

ovlivňuje přípravu směsi a vlastnosti hotového výrobku. Bylo vyzkoušeno různé množství 

vody a to 21, 23 a 25 %. Trámečky s množstvím vody 21% se špatně zavibrovávaly do formy 

a po zatvrdnutí byly nerovnoměrné a tím docházelo ke zkreslování výsledků během měření 

rozměrů. Nerovnoměrné rozměry jsou zdokumentovány na fotografiích, které jsou v příloze 

diplomové práce (příloha č.1). Na fotografiích je dobře vidět vliv množství vody na 

rovnoměrnost povrchu. Po přidání vody v množství 23 % stále vznikal nerovnoměrný povrch 

trámečku, ale zavibrování do formy proběhlo snadněji. V případě použití 25 % vody proběhlo 

zaformování do formy velmi dobře a povrch trámečku byl rovný. Ale takto velké množství 

vody sehrálo svou roli v hodnotách pevností. Větší množství vody znamenalo větší množství 
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pórů ve struktuře a tím došlo ke snížení pevnosti jak v ohybu tak v tlaku. Optimální množství 

vody pro naši směs byla 23 %. 

Z práce vyplynulo, že vhodným složením surovinové směsi lze vytvořit lehčený 

žárobeton o určitých vlastnostech.  Ve srovnání s referenční směsí naše vzorky mají nižší 

pevnosti v tlaku což je dáno zvýšenou pórovitostí našeho materiálu. Hodnoty pevností v tlaku 

udávané na směsi IZOBET se měly podle materiálového listu pohybovat okolo 16 MPa při 

zdánlivé pórovitosti 42 % a teplotě výpalu 1300 °C. Vlastní směsi žárobetonu mají hodnoty 

pevností od 11 do 19 MPa při teplotě výpalu 1300 °C a zdánlivé pórovitosti kolísající 

v rozmezí od 32 do 44 % v závislosti na různém množství cementu. Dále je možno říci že 

vlastnosti výsledného produktu jsou silně ovlivněny teplotou výpalu a množstvím použitého 

cementu a vody. 

Cílem práce bylo vytvořit lehčený materiál, tedy materiál s pórovitostí větší než 45%. 

Během přípravy směsí proto bylo využito lehčené ostřivo a větší množství vody. Použitá voda 

během výpalu vytvořila póry a tím se stal výrobek pórovitější. Se zvyšující se pórovitostí, ale 

klesaly hodnoty pevností, proto muselo být použito až 20% cementu.  

Hustota se stanovila na vzorcích které prošly zkouškami. Ve všech případech se jejich 

hustota pohybuje v rozmezí hodnot 2,57 až 2,62 g.cm
-3

. 

Všechny již vypočtené hodnoty jsou zaznamenány v tabulce 17, vzorky jsou pro lepší 

orientaci seřazeny podle teploty výpalu, množství vody a množství použitého cementu. 

Tabulka 23  Souhrnná tabulka zjištěných výsledků. 

 

Vzorek 

Naměřené a vypočtené hodnoty Složení směsi 

PTL PTO OH OHg ZP SP NV  

C
em

en
t 

V
o
d
a 

V
ý
p
al 

(MPa) (g.cm
-3

) (%) (g.cm
-3

) (%) (°C) 

04212 11,23 2,88 1,53 1,50 38,14 40,86 24,91 2,56 Referenční 

1000 

02512 6,99 2,65 1,52 1,48 43,10 45,80 28,68 2,60 15 21 

05612 4,55 1,90 1,48 1,39 44,50 46,60 30,60 2,60 15 23 

06312 8,72 2,88 1,50 1,47 38,90 43,20 30,29 2,59 20 23 

06112 4,76 1,63 1,47 1,41 47,35 42,70 43,20 2,60 15 25 

01612 18,66 8,13 1,52 1,48 38,17 41,55 25,09 2,56 Referenční 

1300 

01712 11,28 4,08 1,58 1,54 34,81 40,54 22,04 2,62 15 21 

05512 12,13 6,52 1,57 1,51 37,85 40,66 24,02 2,60 15 21 

05712 11,78 4,54 1,52 1,45 40,70 42,84 26,65 2,60 15 23 

06212 11,21 3,84 1,50 1,48 42,75 42,81 28,48 2,60 15 25 

01812 17,77 7,01 1,61 1,56 32,29 39,44 19,97 2,62 20 21 

06412 13,39 4,96 1,51 1,46 40,94 42,53 27,01 2,59 20 23 

01912 19,02 5,39 1,62 1,60 33,07 38,62 20,41 2,62 25 21 
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Na závěr lze z dosažených výsledků vyvodit následující závěry: 

 vhodným surovinovým složením lze vytvořit lehčený žárobeton, v našem případě jsme 

se k požadované optimální směsi nejvíce přiblížili vzorkem 02512, což dokazuje 

sítový rozbor; 

 největší vliv na pevnosti má množství použitého cementu a teplota výpalu, s rostoucím 
množstvím cementu a teplotou výpalu roste i pevnost; 

 pórovitost je ovlivněna množstvím použité vody, s rostoucím obsahem vody se 
pórovitost zvyšuje; 

 dále je pórovitost ovlivněna teplotou výpalu, při výpalu na 1300°C dochází ke 

slinování a tím k poklesu pórovitosti, naopak u výpalu na 1000°C slinovací proces 

ještě neproběhl, proto je pórovitost vyšší; 

 optimální množství vody bylo stanoveno na 23 %, při tomto množství vody došlo 
ke vhodnému zavibrování směsi do formy a povrch vzorků pro měření rozměrů byl 

rovný. 
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