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Koroze žáruvzdorných keramických materiálů při vyšších teplotách 

Ing. Pavla Hanusová, VŠB-TU Ostrava, FMMI   

ANOTACE 

Žáruvzdorná vyzdívka cementářských agregátů je často vystavena působení alkálií. 

Primární příčinou bývá palivo. Atak chemických sloučenin je zvyšující se problém způsobený 

především rostoucím využíváním odpadů jako sekundárních paliv. Alkalické soli a páry jsou 

adsorbovány vyzdívkou a reagují s tzv. matrixem žárobetonu. Tento problém se vyskytuje 

především v oblasti teplot 700–1000 °C. 

Tato práce se snažila detailně prozkoumat vybrané typické dílčí systémy složek 

matrixu žárobetonů při účinku K2CO3, K2SO4 a jejich směsí, identifikovat nově vznikající fáze a 

další vlivy na objemové změny žárobetonů v teplotním rozmezí 700 až 1000 °C. Pro studium 

objemových změn byla zvolena originální metoda spočívající ve vylisování tablety ze směsi 

vybraných složek matrixu žárobetonu s přídavkem alkálií a jejím podrobení tepelné expozici. 

U všech modelových směsí byly zpracovány granulometrické křivky, u vybraných vzorků bylo 

stanoveno fázové složení pomocí RTG difrakční analýzy a byly hledány souvislosti mezi 

objemovými změnami, granulometrií a fázovým složením. Byly nalezeny některé souvislosti 

mezi odolností účinku alkálií a zrnitostním složením a byl potvrzen vliv složení matrixu – 

poměr Al2O3 ku SiO2 a přídavek SiC na vznik nežádoucích fází způsobujících objemovou 

expanzi. 

 

klíčová slova: žárobeton, alkalická koroze, objemové změny, granulometrie, fázové složení 
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ANOTATION 

Refractory lining in the cement aggregates are often exposed to alkali attack. Fuel  

is the primary cause. Chemical attack is a growing problem, caused by the increasing use  

of wastes as a secondary fuel source. The alkali salts and vapors are adsorbed  

by the backing and react with so-called castables matrix. The problem can occur mainly  

by the temperatures 700-1000°C. 

This thesis sought to explore selected typical subsystems of castables matrix 

components in the effect of K2CO3, K2SO4 and their mixtures in detail, to identify emerging 

phases and other effects on the volume changes of castables in the temperature range 700 

to 1000 ° C. For the study of volume changes was chosen an original method consisting  

in pressing of the tablets from a mixture of selected castables matrix components  

with the alkali addition and subjected to heat exposure. Granulometric curves were 

prepared for all model mixtures, phase composition of selected samples were determined 

using X-ray diffraction analysis and relationships between volume changes, phase 

composition and granulometry were sought. Some connections between alkali resistance 

and grain size composition have been found and it was confirmed the influence of matrix 

composition - the ratio of SiO2 to Al2O3 and SiC addition, on the formation of undesirable 

phases causing volume expansion. 

 

key words: castable, alkali corrosion, volume changes, grain size distribution, mineralogical 

composition 

 



Koroze žáruvzdorných keramických materiálů při vyšších teplotách 

Ing. Pavla Hanusová, VŠB-TU Ostrava, FMMI   

PODĚKOVÁNÍ 

Touto cestou bych chtěla poděkovat všem, bez kterých by tato práce nemohla 

vzniknout. Mé díky předně patří školitelce paní doc. Ing. Václavě Tomkové, CSc. z Ústavu 

průmyslové keramiky FMMI, VŠB – TU Ostrava a to zejména za její velmi vstřícný přístup, 

přínosné a kritické podněty, cenné zkušenosti, které jsem od ní mohla po dobu řešení této 

práce získávat.  

Mé poděkování také patří celému kolektivu Ústavu průmyslové keramiky, FMMI,  

VŠB-TU Ostrava za vytvoření vhodných podmínek a za pomoc při řešení předložené 

disertační práce. 

Dále děkuji kolektivu pracovníků firmy Průmyslová keramika s.r.o. Rájec-Jestřebí  

za poskytnuté suroviny pro praktickou část práce a ochotu přispět svým dílem především 

implementací získaných výsledků a poznatků do praxe. 

Rovněž bych chtěla poděkovat své rodině a manželovi za podporu hlavně v závěru 

mého studia. 



Koroze žáruvzdorných keramických materiálů při vyšších teplotách 

Ing. Pavla Hanusová, VŠB-TU Ostrava, FMMI 1  

OBSAH 

OBSAH .............................................................................................................................. 1 

1    ÚVOD A CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE .................................................................................. 4 

2    OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŽÁROBETONŮ ................................................................... 6 

3    SLOŽENÍ ŽÁROBETONOVÝCH SMĚSÍ .............................................................................. 8 

3.1    Hrubozrnné suroviny ................................................................................................... 8 

3.2    Jemnozrnné suroviny ................................................................................................... 9 

3.2.1    Pojiva ................................................................................................................ 9 

3.2.1.1    Hlinitanový cement ............................................................................ 10 

3.2.2    Aditiva ............................................................................................................ 11 

3.2.2.1    Ztekucovadla ...................................................................................... 12 

3.2.2.2    Regulátory tuhnutí ............................................................................. 12 

3.2.3    Mikropřísady .................................................................................................. 13 

3.2.3.1    Mikrosilika .......................................................................................... 14 

3.2.3.2    Kalcinovaný oxid hlinitý ..................................................................... 15 

3.2.3.3    Andalusit a mullit ............................................................................... 16 

3.2.3.4    Karbid křemíku ................................................................................... 16 

3.3    Granulometrická skladba žárobetonů a pórovitost ................................................... 17 

4    VAZBY ŽÁROBETONŮ ................................................................................................. 21 

4.1    Hydraulická vazba s hlinitanovým cementem ........................................................... 21 

4.1.1    Hydratace s mikrosilikou ................................................................................ 23 

5    POŽADAVKY NA ŽÁROBETONY POUŽÍVANÉ V CEMENTÁŘSKÝCH ROTAČNÍCH PECÍCH .. 24 

5.1    Výroba portlandského slínku a koncept vyzdívky cementářského agregátu ............ 25 

6    INTERAKCE ALKÁLIÍ SE ŽÁROVZDORNÝMI MATERIÁLY  PŘI TEPELNÉ EXPOZICI ............. 29 

6.1    Obměna paliv a surovin ............................................................................................. 31 

6.1.1    Alternativní paliva .......................................................................................... 33 

6.2    Infiltrace solemi alkálií a alkalických zemin ............................................................... 34 

6.3    Alkalická koroze SiO2-Al2O3 žárovzdorných materiálů ............................................... 35 

6.3.1    Obsah Al2O3 menší než 25 hm.% ................................................................... 36 

6.3.2    Obsah Al2O3 25-80 hm.% ............................................................................... 37 

6.3.3    Obsah Al2O3 větší než 80 hm.% ..................................................................... 37 



Koroze žáruvzdorných keramických materiálů při vyšších teplotách 

Ing. Pavla Hanusová, VŠB-TU Ostrava, FMMI 2  

6.3.4    Vliv hlinitanového cementu ........................................................................... 38 

6.4    Možnosti zvýšení odolnosti žárobetonů vůči alkáliím ............................................... 38 

6.4.1    Zvýšení odolnosti žárobetonů proti alkáliím přídavkem SiC ......................... 39 

7    STUDIUM TERNÁRNÍCH SYSTÉMŮ .............................................................................. 41 

7.1    Systém C-A-S .............................................................................................................. 41 

7.2    Systém K-A-S .............................................................................................................. 43 

7.3    Systém K-C-S .............................................................................................................. 45 

8    EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST .............................................................................................. 48 

8.1    Použité suroviny a jejich charakteristiky ................................................................... 48 

8.1.1    Hlinitanový cement - SECAR 71 ..................................................................... 49 

8.1.2    Reaktivní oxid hlinitý - NABALOX NO 315 ...................................................... 50 

8.1.3    Mikrosilika - Microsilica Grade 971 ............................................................... 50 

8.1.4    Andalusit - Kerphalite KF5 .............................................................................. 51 

8.1.5    Mullit - Synthetischer Sintermullit M72 ........................................................ 52 

8.1.6    Karbid křemíku - SiC 1200 Mesh .................................................................... 53 

8.1.7    Uhličitan draselný .......................................................................................... 53 

8.1.8    Síran draselný ................................................................................................. 53 

8.2    Modelové směsi matrixů ........................................................................................... 53 

8.2.1    Příklad výpočtu složení modelových směsí s andalusitem či mullitem ......... 54 

8.3    Hodnocení objemových změn směsí matrixů působením alkálií .............................. 56 

8.3.1    Příprava vzorků a jejich výpal ........................................................................ 57 

8.3.2    Metody hodnocení objemových změn .......................................................... 57 

8.3.3    Modelové směsi s 25 % HC ............................................................................ 58 

8.3.3.1    Poměr Al2O3 / SiO2 = 1/0 .................................................................... 58 

8.3.3.2    Poměr Al2O3 / SiO2 = 0/1 .................................................................... 59 

8.3.3.3    Poměr Al2O3 / SiO2 = 1/1 .................................................................... 61 

8.3.3.4    Poměr Al2O3 / SiO2 = 1/2 .................................................................... 62 

8.3.4    Modelové směsi s 10 % HC ............................................................................ 63 

8.3.4.1    Poměr Al2O3 / SiO2 = 1/0 .................................................................... 63 

8.3.4.2    Poměr Al2O3 / SiO2 = 0/1 .................................................................... 65 

8.3.4.3    Poměr Al2O3 / SiO2 = 1/1 .................................................................... 67 

8.3.4.4    Poměr Al2O3 / SiO2 = 1/2 .................................................................... 69 



Koroze žáruvzdorných keramických materiálů při vyšších teplotách 

Ing. Pavla Hanusová, VŠB-TU Ostrava, FMMI 3  

8.3.4.5    Poměr Al2O3 / SiO2 = 1/3 .................................................................... 72 

8.3.5    Opakované výpaly .......................................................................................... 73 

8.3.6    Nalisované alkálie na zkušební vzorek ........................................................... 74 

8.4    Hodnocení granulometrického složení modelových směsí ....................................... 74 

8.4.1    Modelové směsi s 25 % HC ............................................................................ 76 

8.4.1.1    Poměr Al2O3 / SiO2 = 1/0 .................................................................... 76 

8.4.1.2    Poměr Al2O3 / SiO2 = 0/1 .................................................................... 77 

8.4.1.3    Poměr Al2O3 / SiO2 = 1/1 .................................................................... 78 

8.4.1.4    Poměr Al2O3 / SiO2 = 1/2 .................................................................... 79 

8.4.2    Modelové směsi s 10 % HC ............................................................................ 80 

8.4.2.1    Poměr Al2O3 / SiO2 = 1/0 .................................................................... 80 

8.4.2.2    Poměr Al2O3 / SiO2 = 0/1 .................................................................... 81 

8.4.2.3    Poměr Al2O3 / SiO2 = 1/1 .................................................................... 82 

8.4.2.4    Poměr Al2O3 / SiO2 = 1/2 .................................................................... 83 

8.4.2.5    Poměr Al2O3 / SiO2 = 1/3 .................................................................... 85 

8.5    Hodnocení fázového složení ...................................................................................... 86 

9    DISKUZE DOSAŽENÝCH VÝSLEDKŮ .............................................................................. 90 

10    ZÁVĚR ...................................................................................................................... 98 

POUŽITÁ LITERATURA .................................................................................................... 100 

SEZNAM PUBLIKACÍ AUTORA ......................................................................................... 109 

SEZNAM OBRÁZKŮ ........................................................................................................ 111 

SEZNAM TABULEK ......................................................................................................... 114 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ ................................................................... 116 

 



Koroze žáruvzdorných keramických materiálů při vyšších teplotách 

Ing. Pavla Hanusová, VŠB-TU Ostrava, FMMI 4  

1   ÚVOD A CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE 

Závažným problémem posledních let je výrazně zkrácená životnost žárovzdorné 

vyzdívky tepelných zařízení a to působením především alkálií, ale i jiných sloučenin. Alkálie 

jsou zanášeny do pecí buď zpracovávanou surovinou nebo tzv. alternativními palivy. Reakce 

s alkáliemi vedou k tvorbě nových minerálních fází, jejichž vznik bývá často doprovázen 

objemovou expanzí. Tyto objemové změny vytvářejí ve vyzdívce napětí, které může vést  

až k úplné degradaci vyzdívky.  

Poškození tohoto typu jsou pozorována především v topeništích kotlů a zařízení 

spalujících dřevo, dřevní odpad nebo různé druhy tzv. biomasy, dále ve spalovnách odpadů, 

krematoriích, apod. Velmi výrazným problémem alkalické koroze žárovzdorného materiálu 

jsou vyzdívky v cementářských pecích v místech cyklónových výměníků, kalcinátorů  

a přechodů k peci. 

V posledním období se pro zhotovení vyzdívek pecí a dalších typů tepelných agregátů 

uplatňují netvarové žáruvzdorné směsi. Umožňují zhotovení monolitických vyzdívek – 

žáromonolitů. K jejich výhodám patří rychlý a jednoduchý postup zhotovení vyzdívky bez 

spár, dobrá odolnost vůči náhlým změnám teplot a výhodné tepelně-izolační schopnosti. 

Podstatou těchto typů žáromateriálů jsou vhodně sestavené směsi plniva a pojiva. 

Plnivo představuje systém s potřebnými pevnostními a žáruvzdornými charakteristikami, 

chemickou odolností a stálostí apod. Úlohou pojiva, součástí jemnozrnného matrixu,  

je zabezpečit možnost instalování monolitické vyzdívky, vhodnou konzistenci směsi  

za studena a vytvoření pevné vazby při zvolených teplotách provozu tepelného agregátu. 

Vlastnosti celého matrixu souvisejí s jeho chemickým a fázovým složením a s jeho 

granulometrií. Matrix kromě pojiva obsahuje jemnozrnné podíly tvořené většinou 

mikrosilikou a/nebo reaktivními oxidy hlinitými, často přídavkem SiC, mullitu nebo 

andalusitu, a přísadami ovlivňujícími chování pojiva (rychlost tuhnutí a tvrdnutí) i reologické 

vlastnosti celého matrixu. 

Všechny vyjmenované požadavky se významným způsobem uplatňují při aplikacích 

žáromonolitů za podmínek, kdy vyzdívka je vystavena působení alkalických sloučenin, jejich 

tavenin a  par. Podle typu tepelného zařízení a charakteru jeho aplikace lze zhruba mluvit  
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o zařízeních pracujících za ustáleného tepelného režimu a opačně řadou agregátů pracujících 

periodicky, tedy s kolísáním teplot ve velkém rozmezí. V uvedených dvou odlišných situacích 

jsou potom i výsledky spolupůsobení mezi žáromonolitem a alkalickými sloučeninami v pecní 

atmosféře (resp. na povrchu staviv) rozdílné. Vždy však rozsah těchto interakcí limitují dva 

faktory: možnost průběhu chemických reakcí buď v pevné fázi nebo  

za vzniku tavenin a na druhé straně prostorové podmínky pro průnik alkálií do objemu 

žáruvzdorného materiálu dané pórovitostí, resp. opačně hutností žáromonolitu. 

Z tohoto rozboru vycházela koncepce experimentální části práce vedená snahou 

popsat uvedené souvislosti na základě souboru parametrů získaných na zvolených 

modelových systémech. 

Cílem disertační práce byla tedy snaha detailně prozkoumat jednotlivé dílčí systémy 

složek matrixu žárobetonů při účinku zejména K2CO3, dále K2SO4 a jejich kombinací  

na objemové změny žárobetonů, identifikovat nově vznikající fáze a prověřit vliv 

granulometrie. Ze získaných poznatků bude snazší a efektivnější volit vhodné složení 

žárobetonů na vyzdívky různých částí pecních agregátů, nejen cementářského průmyslu, 

v nichž se očekává atak alkalických solí v teplotním intervalu 700-1000 °C. 

Výzkum výše uvedených procesů je velmi důležitý pro cementářský průmysl z titulu 

zvýšených nákladů na opravy vyzdívky jednotlivých agregátů a tím pádem jejich odstávky  

a přerušování výrobního procesu.  

Disertační práce nalezla i svůj praktický dopad, o čemž svědčí spolupráce s výrobcem 

žárobetonových směsí, se společností Průmyslová keramika s.r.o. Mnohé výstupy z této 

práce byly a budou využitelné při tvorbě konkrétních receptur žárobetonových směsí. 
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2   OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŽÁROBETONŮ 

Žárobetony jsou definovány jako směsi žáruvzdorných kameniv s definovaným 

zrnitostním složením a pojiva. Většinou jsou dodávány v suchém stavu a zpracovávají se, 

resp. tvarují, po přídavku vody či jiné kapaliny. Následně se tepelně zpracovávají (vysuší  

a vypálí) na místě jako vyzdívka agregátu, v němž budou instalovány [1]-[5]. 

Žárobetony lze dělit podle několika hledisek [1],[6],[7]: 

 podle skutečné pórovitosti na hutné (pórovitost pod 45 %) a izolační (pórovitost  

nad 45 %); 

 podle druhu vazby na žárobetony s hydraulickou nebo s chemickou vazbou; 

 podle teploty použití na žárobetony tepelně odolné, žáruodolné, žáruvzdorné a vysoce 

žáruvzdorné; 

 podle způsobu instalace na žárobetony lité s vibrací (CVC) a samotekoucí (SFC); 

 podle obsahu cementu (viz obrázek 1). 

 
Obr. 1 Rozdělení žárobetonů [1] 

C – žárobeton (castable) 

DC – žárobeton  hutný (dense castable) 

IC – žárobeton izolační (insulating castable) 

CBC – žárobeton s chemickou vazbou (chemically bonded castable) 

HBC – žárobeton s hydraulickou vazbou ( hydraulically bonded castable) 

RCC – žárobeton běžný (regular castable) 

DCC – žárobeton ztekucený (deflocculated castable)  
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MCC – žárobeton se středním obsahem cementu (medium cement castable; 

    15-30 % cementu, nad 2,5 % CaO) 

LCC  – žárobeton s nízkým obsahem cementu (low cement castable; 3-6 % cementu,  

     1,0-2,5 % CaO) 

ULCC – žárobeton s velmi nízkým obsahem cementu (ultra low cement castable; pod 3 % 

     cementu, 0,2–1,0 % CaO) 

NCC – žárobeton bezcementový (no cement castable; pod 0,2 % CaO) 
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3   SLOŽENÍ ŽÁROBETONOVÝCH SMĚSÍ 

Základní bázi pro žáruvzdorné materiály tvoří šest oxidů – Al2O3, CaO, MgO, SiO2, 

Cr2O3 a ZrO2, sloučeniny mezi nimi a kombinace oxidických složek s uhlíkem, případně 

s některými sloučeninami s kovalentní vazbou, především s SiC. Z uvedených oxidů mají 

nejnižší tepelnou stabilitu SiO2 a Cr2O3, a proto je přítomnost těchto oxidů v žárovzdorných 

soustavách nejvyšší kvality nežádoucí. Použití ZrO2 je omezeno pro jeho vysokou cenu. Tím 

se základní báze oxidických složek zužuje na tři oxidy Al2O3, CaO a MgO a na jejich kombinace 

[8]-[10]. 

Surovinovou bázi pro žárobetony, které budou vystaveny vysokému namáhání 

tepelnému, chemickému či mechanickému, musí tvořit velmi čisté suroviny, což prakticky 

vylučuje použití surovin přírodních. 

Žárobetonová směs je tvořena hrubozrnným a jemnozrnným podílem [1],[2],[11]. 

Základní složkou všech žárobetonů je hrubozrnná frakce, tj. plnivo - kamenivo 

s velikostí zrna > 45 μm, která tvoří 65–75 % z celkového složení žárobetonu [1],[2],[11]. 

Jemné frakce tvoří 25–35 % z celkového složení žárobetonu. Mají velikost zrn  45 μm 

a tvoří tzv. matrix, jenž zahrnuje jemné kamenivo, pojivo, mikropřísady a aditiva [1],[2],[11]. 

3.1   Hrubozrnné suroviny 

Chemické a fázové složení kameniva má významný vliv na konečné vlastnosti 

žárobetonu, zvláště pak na odolnost vůči změnám teplot a korozní odolnost. Jako kamenivo 

(označováno také jako plnivo, ostřivo) se mohou používat všechny druhy rozměrově stálých, 

vypálených surovin, nejčastěji se však používá surovin hlinitokřemičitých nebo korundových 

(viz obr. 2) či spinelových [1],[12]. 

Plnivo žárobetonu se volí především podle zamýšlené teploty použití vyzdívky.  

Do žárobetonů vystavených nízkému tepelnému namáhání (do 1300 °C) se volí plniva nižších 

jakostí (šamotová a obdobná), pro středně tepelně namáhané žárobetony (1300–1600 °C)  

se volí jakostnější plniva vysocehlinitá a pro žárobetony vystavené velkému tepelnému 

namáhání (nad 1600 °C) se používá vysoce jakostních plniv korundových nebo spinelových 

[11].  
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Obr. 2 Binární diagram soustavy Al2O3-SiO2 [13] 

3.2   Jemnozrnné suroviny 

Jemné frakce pod 45 μm většinou tvoří součást vazného systému, který se skládá 

z hydraulického pojiva, jemných a super jemných keramických příměsí, deflokulantů, činidel 

snižujících obsah vody, zpomalovačů a urychlovačů tuhnutí. Tyto frakce utvoří po zatuhnutí 

matrix pevného betonu a pak během výpalu vytvoří keramickou vaznou fázi, která bude 

spojovat původní částice žárovzdorného kameniva [12]. 

Jemné frakce žárobetonu ovlivňují hustotu uložení částic a množství záměsové vody 

(jemné frakce tabulárního korundu, reaktivní oxidy hlinité, mikrosilika, aditiva), pevnost  

za studena (cement) a určují dobu tuhnutí a čas potřebný k odformování (cement, aditiva),  

a tím mají největší vliv na reologii hmot a jejich trvanlivost při použití [11]. 

3.2.1   Pojiva 

Většina žárobetonů obsahuje kalciumaluminátové pojivo (tj. hlinitanový cement),  

ale i přesto se stále ještě používá i portlandský cement. Používání žárobetonů se sníženým 

obsahem cementu (tzv. LCC a ULCC žárobetony) zaznamenalo v posledních letech významný 

růst oproti žárobetonům běžným, které obsahují větší množství cementu. Důvodem k tomu 

je fakt, že CaO obsažený v cementu vede ke zhoršení vlastností žárobetonu tvorbou 

eutektických tavenin při vyšších teplotách [12]. 
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V žárobetonech je možná vazba bud‘ hydraulická nebo chemická. Hydraulickou 

vazbou jsou pojeny všechny žárobetony kromě bezcementových [2]. Hydraulická vazba je  

po tepelném zpracování vystřídána vazbou keramickou. 

Základem hydraulické vazby jsou cementy reagující s vodou za normální teploty. 

Rozlišují se v zásadě dva základní druhy cementu. Portlandský cement a na jeho bázi 

modifikované druhy a hlinitanový cement, který se dnes pro žárobetony převážně používá,  

a s ním související druhy [2]. 

Jako chemické pojivo se mohou v žárobetonech používat tyto látky: 

 kyselina fosforečná nebo fosforečnany, hlavně hlinité např. Al(H2PO4)3, nebo 

hlinitochromité. V kombinaci s Al(OH)3 nebo AlF3 se vytváří chemická vazba už při teplotě 

okolí. Výsledným produktem vysokoteplotní reakce je (AlPO4)x s teplotou tavení 2050 °C, 

tj. podobnou jako Al2O3, proto fosfátová vazba nezhoršuje žárové vlastnosti žárobetonů; 

 koloidní roztoky alkalických křemičitanů (vodní sklo). Tyto vazbotvorné látky ovšem 

vnášejí do žárobetonů alkálie, čímž se snižuje teplota použití podle jejich množství a druhu 

kameniva až pod 1000 °C; 

 sol SiO2 na vytvoření vazby procesem sol-gel. Při použití urychlovačů tuhne tato vazba při 

teplotě okolí, k jejímu zpevnění dochází sušením. Počáteční pevnosti jsou nižší 

v porovnání s hydraulickou vazbou, se zvyšující se teplotou však pevnost stále roste. 

Výsledným produktem je (SiO2)x. Tento druh vazby se používá hlavně v torkretovacích 

hmotách [1]. 

3.2.1.1   Hlinitanový cement 

I přes neustálý pokles množství cementu používaného v moderních žárobetonech, 

zůstávají hlinitanové cementy stále nejdůležitějším hydraulickým činitelem pro pojení 

žárobetonů, především díky tomu, že vyvíjejí vysokou pevnost od 6 do 24 hod po uložení,  

v kontrastu k 28 dnům potřebným u portlandských cementů [12]. 

Vlastnosti nízkocementových žárobetonů jsou podstatně ovlivněny druhem 

použitého cementu. Obecně se dává přednost hlinitanovým cementům s obsahem Al2O3 

okolo 70 %. Přední výrobci vyvinuli proto pro nízkocementové směsi speciální druhy 

jemnějších cementů obsahujících deflokulační a pH stabilizující přísady. Uvedené speciální 
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cementy snižují poněkud vlhkost, prodlužují dobu zpracovatelnosti a výsledný monolit má 

vyšší pevnost a nižší pórovitost [2]. 

Z uvedeného pak vyplývá vhodnost aplikace zejména v těch částech vyzdívek, kde  

se kladou mimořádné nároky na odolnost proti korozi a erozi a odolnost vůči změnám 

teploty. V tomto směru předčí žárobetony všechny druhy pálených staviv [2]. 

V tabulce 1 jsou shrnuty vybrané vlastnosti hlinitanových cementů. 

Z fázového diagramu CaO - Al2O3 (viz obr. 3) vyplývá, že v oblasti bohaté na CaO 

vzniká první tavenina již při teplotě cca 1400 °C. Pro žáruvzdorné materiály je proto zajímavá 

pouze oblast bohatá na Al2O3. Je to oblast minerálních fází v hlinitanových cementech 

vyznačujících se hydraulickým chováním (CA, CA2, CA6) [8],[9],[14],[15]. 

Tab. 1 Některé vlastnosti hlinitanových cementů [16] 

Hlinitanový cement 

Složení (%) s 50 % Al2O3 s 70 % Al2O3 s 80 % Al2O3 s 90 % Al2O3 

CaO 33-39 26-29 10-20 11 

SiO2 2-8 <0,5 <0,5 <0,1 

Al2O3 47-53 70-71 80-90 >88 

Fe2O3 2-6 <0,5 <0,5 <0,3 

Mineralogické 
složení (%) 

CA 
C12A7 
CA2 

C2AS 

CA 
CA2 

 

CA 
CA2 

α-Al2O3 
C12A7 

CA 
CA2 

α-Al2O3 

Doba tuhnutí (hod) 1-15 1-15 1-15 8 

Teplota tání (°C) 1320-1430 1600-1650 1700-1750 1900-1950 

3.2.2   Aditiva 

Chemická aditiva jsou příměsi užívané k řízení reaktivity cementu. Jsou mlety  

a přidávány k cementu během výrobního procesu, aby řídily nebo modifikovaly vlastnosti 

pojiva [12]. 

Do žárobetonové směsi se přidávají především ztekucovadla a regulátory tuhnutí. 
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Obr. 3 Binární fázový diagram CaO-Al2O3 [17]-[19] 

3.2.2.1   Ztekucovadla 

Nazýváme je také deflokulační nebo dispergační činidla. Účinná dispergační činidla 

umožňují zpracování ovlhčené hmoty na žáromonolit při extrémně nízké vlhkosti. Tím 

získáme žárobeton s nízkou pórovitostí a vysokou pevností. Místo dříve používaných 

alkalických polyfosfátů se dnes dává přednost polyakrylátům [8],[9]. 

3.2.2.2   Regulátory tuhnutí 

Regulátory tuhnutí jsou dvojí a to zpomalovače a urychlovače. Z technologického 

hlediska je důležité, aby si ovlhčené žárobetonové hmoty zachovaly po dobu zpracování 

konstantní konzistenci a po instalaci v krátkém čase zatuhly a získaly tak manipulační 

pevnost [12].  

Urychlovače tuhnutí ovlivňují latentní dobu hydratace tím, že se tvoří zárodky 

produktů hydratace cementu, čímž se hydratace zrychluje. Jako urychlovače hydratace 

hlinitanových cementů se nejčastěji používají litné soli. Litné ionty v roztoku reagují s ionty 
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Al(OH)4
-, sráží se nerozpustný hlinitan litný, čímž se zvyšuje poměr Ca2+/(AlOH)4

- v roztoku. 

Dochází ke zrychlení hydratace a tím tuhnutí cementu [12]. 

Zpomalovače blokují rozpouštění tím, že se adsorbují na částicích cementu  

a zabraňují přístupu vody. Mezi nejvýznamnější zpomalovače patří kyselina citrónová  

a fosforečná [12]. 

Doporučuje se kombinované použití urychlovačů a zpomalovačů tuhnutí. Oba dva 

vlivy se vzájemně neruší, protože probíhají v různých stádiích hydratace. Přídavky regulátorů 

se pohybují od 0,02 do 0,1 % hmotnosti suché směsi. Těmito činidly se podařilo rozšířit 

interval pro instalaci žárobetonů od cca 5 °C do 30 °C při zachování doby tuhnutí [1]. 

3.2.3   Mikropřísady 

Koncem sedmdesátých let začaly být vyráběny podle Prostova patentu z roku 1969 

žárobetony s redukovaným obsahem cementu, protože do té doby vyráběné žárobetony 

obsahující až 30 % cementu měly nevýhodu ve vysokém obsahu vody potřebné k instalaci, 

což zvyšovalo pórovitost a snižovalo pevnost. Tyto betony se sníženým obsahem cementu, 

označované LCC, mají obsah nanejvýš 2,5 % CaO, čehož bylo dosaženo redukcí množství 

cementového pojiva nahrazeného jemnými zrny oxidů rovnoměrně rozdělenými ve směsi, 

pomocí deflokulantů a také aditiv. Rozdělení zrn ve směsi bylo změněno tak, že mezery  

ve směsi jsou progresivně vyplněny menšími zrny pro dosažení nízké pórovitosti. Později byly 

vyvinuty ULCC žárobetony charakterizované ještě nižším obsahem CaO (méně než 1 %). LCC 

a ULCC mají shodnou mikrostrukturu s nízkou pórovitostí a vysokou pevností napříč 

rozsahem nízkých a středně vysokých teplot a nízký obsah CaO, což zlepšuje pevnost  

za vysokých teplot a korozní odolnost [12],[20],[21].  

Mikropřísady tvoří nejjemnější pevnou složku žárobetonových směsí. Jedná se  

o velmi jemné, čisté oxidy. Tyto složky ovlivňují rozhodujícím způsobem reologické chování 

žárobetonových směsí. 

Nejběžnější přísadou je amorfní oxid křemičitý známý jako mikrosilika. Tato přísada je 

vhodná pro běžné druhy ztekucených žárobetonů na bázi hlinitokřemičitých kameniv. 

Nedoporučuje se její použití v kvalitních druzích korundových žárobetonů s nízkým obsahem 
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cementu a v žárobetonech obsahujících MgO z důvodu vzniku nízkotavitelných eutektik nebo 

sloučenin, což vede k výraznému zhoršení žárových vlastností [1],[22]. 

V jakostních žárobetonech se používají Al2O3 – mikropřísady, tzv. reaktivní oxidy 

hlinité. K těmto oxidům se mohou přidávat ztekucovací přísady a případně i regulátory 

tuhnutí. Tyto produkty jsou známy pod názvem dispergované oxidy hlinité [1],[22]. 

3.2.3.1   Mikrosilika 

Křemičité úlety (mikrosilika) jsou jemné práškové materiály, které vznikají jako 

vedlejší produkty při výrobě krystalického křemíku, ferosilicia nebo feroslitin v elektrických 

obloukových pecích [23]. 

Chemické složení závisí na druhu a značce vyráběné feroslitiny. Převládající složkou 

úletů je SiO2, jehož obsah se pohybuje od 90 do 98 %. V malé míře jsou zastoupeny ostatní 

složky, jako například Al2O3, Fe2O3, MgO, CaO a oxidy sodíku a draslíku. Z hlediska 

mineralogického složení lze křemičité úlety považovat za rtg-amorfní látky [12],[24]. 

Mikrosilika je vysoce reaktivní v systémech vázaných cementovou nebo keramickou 

vazbou. Její použití vede ke zlepšení keramické vazby, např. tvorbou mullitu či forsteritu,  

při nižších vypalovacích teplotách jak u vysoce hlinitých výrobků tak i u výrobků na bázi 

magnézie [12]. 

Použití mikrosiliky je zdůvodňováno snížením otevřené pórovitosti z cca 20-30 % na  

8-16 % po výpalu na 1000 °C, čímž se snižuje charakteristický pokles pevnosti při středních 

teplotách pozorovaný u běžných žárobetonů [12],[24]. 

Vliv mikrosiliky na vlastnosti LCC a ULCC 

Křemičitý úlet po zamíchání v betonu zvyšuje jeho viskozitu a naopak, snižuje 

tekutost čerstvé směsi. Následně dochází při zachování dávky záměsové vody ke zhoršení 

zpracovatelnosti čerstvé směsi. Nepříznivý účinek se projevuje zpravidla při dávkách úletu 

nad 5 %. Dosáhnutí požadované zpracovatelnosti čerstvého betonu s příměsí mikrosiliky lze 

řešit především použitím vhodné plastifikační přísady nebo zvýšením obsahu záměsové vody 

[23]. 

Kromě toho, že mikrosilika působí v žárobetonech jako mikroplnivo, reaguje také  

s kalciumaluminátovými fázemi v cementu a vodou za tvorby zeolitických CASH fází. Tento 
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komplex má nízkou schopnost vázat vodu, takže neuvolňuje svou chemicky vázanou vodu 

náhle v úzkém teplotním intervalu, ale spíše progresivně v širokém teplotním rozsahu. 

Potvrdilo se, že žárobetony s pseudozeolitickou vazbou nejsou náchylné k explozivnímu 

odprýskávání v průběhu vysušování [12]. 

Při teplotách nad 1200°C vykazují žárobetony obsahující mikrosiliku zhoršení 

pevnosti, v závislosti na množství cementu a mikrosiliky, kvůli tvorbě eutektické taveniny 

v ternárním systému C-A-S. U LCC a ULCC žárobetonů s vysokým obsahem Al2O3 dosahuje 

pevnost maxima okolo 1400°C a pak při 1500°C opět klesá. Při vyšším obsahu mikrosiliky  

(10 hm.%) může být pokles pevnosti při vysokých teplotách minimalizován mullitovou 

vazbou. Tato vazba je ovšem náchylná ke korozi, proto nejsou ULLC s vysokým obsahem 

mikrosiliky vhodné pro aplikace, kde je hlavním kritériem korozní odolnost. Proto se 

v žárobetonech na bázi Al2O3 s nízkým obsahem cementu jako mikropřísady používají 

reaktivní oxidy hlinité [12],[14],[25]. 

3.2.3.2   Kalcinovaný oxid hlinitý 

Kalcinovaný oxid hlinitý je vyráběn tepelným zpracováním gibbsitu Al(OH)3 

Bayerovým postupem. Gibbsit je obsažen v bauxitu, což je přírodní hornina obsahující i jiné 

hydroxidy hlinité (např. boehmit -AlOOH, diaspor α-AlOOH) a také jílové minerály a jako 

pigment železité sloučeniny [2]. 

Při Bayerově postupu se vysušený, jemně mletý bauxit rozkládá v autoklávu 

koncentrovaným roztokem hydroxidu sodného při teplotě 160-250 °C a tlaku 0,4 až 0,8 MPa. 

Vzniká rozpustný hlinitan sodný, ze kterého po ochlazení vypadává poměrně čistý hydroxid 

hlinitý. Po vyprání alkálií se expeduje přímo jako tzv. hydrát nebo se kalcinuje asi při 1200 °C, 

a tím se převede na α-Al2O3 podle reakce (A) [2],[15]: 

2Al(OH)3  Al2O3 + 3H2O (A) 

V bezcementových žárobetonech tvoří chemickou vazbu při pokojové teplotě  

tzv. hydratovatelné oxidy hlinité. Ty se vyrábějí rychlou dehydratací gibbsitu, po přídavku 

vody rehydratují za tvorby pseudoboehmitu a bayeritu (AH3). V průběhu zahřívání ztrácejí 

hydraulické fáze svou chemicky vázanou vodu, čímž dávají vzniknout stabilní formě oxidu 

hlinitého α-Al2O3, která pomáhá při vyšších teplotách vyvinout pevnou keramickou vazbu. 
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Pokud se přechodné oxidy hlinité používají jako náhrada cementu, jsou většinou 

kombinované s mikrosilikou, kvůli podpoře tvorby mullitu a zvýšení pevnosti při vysokých 

teplotách. Nicméně kvůli řízení doby tuhnutí žárobetonu jsou stále nezbytné malé příměsi 

hlinitanového cementu, hlavně u žárobetonů s nízkým obsahem oxidu hlinitého, které samy 

netuhnou a pokud se přidá kvůli tuhnutí více Al2O3, je pro zajištění toku třeba přidat i vodu, 

která následně zvyšuje pórovitost. Dalším rizikem použití hydraulických oxidů hlinitých  

je nebezpečí explozivního odlupování při nízkých teplotách [12]. 

3.2.3.3   Andalusit a mullit 

Většinou jsou používány jako mikropřísady matrixu již výše zmiňované kalcinované 

oxidy hlinité a mikrosilika, jež za vysokých teplot vytvářejí mullit. Vytváření mullitu zlepšuje 

termo-mechanické vlastnosti žárobetonu [26],[27]. 

V těchto typech žárobetonů je možno namísto mikrosiliky a kalcinovaného oxidu 

hlinitého použít andalusit či mullit, aniž by došlo ke zhoršení termo-mechanických vlastností 

výsledného žáromonolitu. Andalusit, který obsahuje přibližně 63 % Al2O3 a 37 % SiO2, 

výpalem na vysoké teploty snadno vytváří mullit, který je žádanou pojivovou fází žárobetonů 

na bázi Al2O3 [28]-[43]. 

Mullitizace andalusitu (reakce B) neboli výpal andalusitu při vysokých teplotách  

je topochemický proces, jež vede k tvorbě mullitu (80 %) a skelné křemičité fáze (20 %). 

Výsledný produkt – mullitizovaný andalusit – se vyznačuje vysokou mechanickou pevností  

a v širokém teplotním rozmezí poskytuje vysokou odolnost proti náhlým změnám teplot. 

Mullitizovaný andalusit poskytuje rovněž vyšší odolnost proti působení alkálií než andalusit  

či bauxit v LCC žárobetonech [33],[39],[44],[45]. 

3(Al2O3·SiO2)  3Al2O3·2SiO2 + SiO2 (B) 

3.2.3.4   Karbid křemíku 

Příprava karbidu křemíku SiC v technické kvalitě se provádí tzv. Achesonovým 

postupem ze směsi křemičitého písku a petrolejového koksu v elektrických odporových 

pecích při vysoké teplotě. Reakce probíhá při teplotě 2000 °C až 2600 °C podle reakce (C) 

[2],[46]: 
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SiO2(s) + 3C(s)  SiC(s) + 2CO(g) (C) 

Není to typická reakce v pevném stavu, protože je přítomna i fáze plynná. Výsledný 

produkt obsahuje 98–99 % -SiC. Příměsi tvoří Fe, Mg a Ca. Po drcení a mletí se produkt 

promývá kyselinou chlorovodíkovou a vodou a magnetické nečistoty se odstraňují 

magnetickou separací [2]. 

Karbid křemíku se vyskytuje v modifikaci -SiC, která je kubická, a v modifikaci -SiC, 

která je hexagonální. Teplota přeměny závisí jak na čistotě sloučeniny, tak na složení a tlaku 

okolní atmosféry, a blíží se teplotě 2100 °C. Při této teplotě má však SiC při normálním tlaku 

již tendenci disociovat. SiC se taktéž vyznačuje prakticky neomezenou rozmanitostí polytypů 

(v současnosti jejich počet dosahuje více jak 200), mezi nimiž je minimální energetický rozdíl 

při změně sledu vrstev „Si“ a „C“. Mechanické vlastnosti materiálů na bázi SiC polytypizmus 

neovlivňuje [2],[46]. 

Keramika z SiC je připravována různými postupy. Rozeznává se proto SiC 

s keramickou vazbou, reakčně slinovaný, rekrystalizovaný, žárově lisovaný a slinutý  

bez použití žárového lisování [2].  

Zrna SiC při vysoké teplotě na vzduchu a zejména v prostředí vodní páry oxidují  

a na jejich povrchu se tvoří vrstva amorfního SiO2, čehož se využívá u alkalicky odolných 

žárobetonů [2]. 

3.3   Granulometrická skladba žárobetonů a pórovitost 

Zrnitost samotekoucích hmot musí být koncipována tak, aby při zpracování docházelo 

pouze k omezenému přímému kontaktu větších zrn. Zrnité frakce jsou uloženy v dobře 

ztekuceném matrixu, který působí jako „mazivo“. Správného chování ztekucené hmoty lze 

dosáhnout pouze tehdy, použije-li se hmota s takovou nepřerušenou křivkou zrnitosti, která 

umožňuje vysoké zaplnění prostoru [8],[9]. 

K vyhodnocení vysokého zaplnění prostoru z hlediska zpracovatelnosti samotekoucí 

hmoty a vlastností monolitu se nejlépe osvědčil vztah formulovaný Andreasenem [8],[9]: 
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kde  y  je podíl částic menších než x,  

  x0 - maximální teoretické zrno,  

  q - koeficient zrnitosti. 

Rozdělení velikosti částic se obvykle znázorňuje ve dvojité logaritmické síti (obr. 4). 

Hustota uložení částic je definována hodnotou q. Stupeň zaplnění prostoru v samotekoucích 

žárobetonech ovlivňuje nejen tekutost zpracovávané hmoty, ale také vlastnosti hotového 

monolitu [8],[9]. 

Nejlepší reologické vlastnosti samotekoucích hmot byly dosaženy při koeficientu 

q = 0,28 až 0,30. Přitom je mimořádně důležité, aby odpovídající rozdělení velikosti částic 

bylo dodrženo až v submikrometrové oblasti [8],[9]. 

Při vyšších hodnotách q ztrácí hmota tekutost. Při nižších hodnotách zůstává tekutost 

zachována, musí být ale zvýšen obsah vody, což má negativní vliv na vlastnosti žáromonolitu 

[8],[9]. 
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Obr. 4 Adreasenova zrnitostní křivka 

V Andreasenově rovnici se neurčují rozměry nejmenších částic, mohou být 

nekonečně malé. Ve výrobě žáromateriálů se označují jako matrix s velikostí částic  

pod 0,09 mm, 0,06 mm nebo 0,04 mm bez dalšího rozdělení v oblasti pod uvedenými 

rozměry. V oblasti netvarových materiálů mají ale zásadní význam zrnitosti právě v oblastech 
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velikosti částic pod 0,04 mm a to až do 0,1 μm. Autoři Funk a Dinger [47] navrhli upravit 

rovnici zrnitosti tak, aby se určil i nejmenší rozměr částic: 

 %  
xx

xx
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q

m

q

0

q

m

q






 (2) 

kde  y je podíl částic menších než x,  

  x0 - maximální teoretické zrno,  

 xm - velikost nejmenší částice,  

  q - koeficient zrnitosti. 

S granulometrickou skladbou žárobetonové směsi přímo souvisí i výsledná pórovitost 

monolitu a tudíž i jeho korozní odolnost. 

Množství pórů charakterizují tato kritéria [1]: 

 Hustota (ρ) – poměr hmotnosti vysušeného tělesa k jeho skutečnému objemu (t.j. objem 

tuhé fáze v pórovitém tělese), vyjádřený v g.cm-3 nebo kg.m-3: 

 3-

liq

213

1 cmg  ρ
mmm

m
ρ 




 (3) 

kde  m1  je hmotnost vzorku (g),  

  m2 - hmotnost pyknometru naplněného kapalinou i vzorkem (g), 

  m3 - hmotnost pyknometru naplněného kapalinou (g),  

 ρliq - hustota použité kapaliny (g.cm-3). 

 Objemová hmotnost (OH) – poměr hmotnosti vysušeného pórovitého tělesa k jeho 

celkovému objemu (t.j. k objemu pevného materiálu včetně všech pórů), vyjádřený  

v g.cm-3 nebo kg.m-3: 

 %  100
mm

m
  OH

23

1 




 (4) 

 Zdánlivá pórovitost (Pz) – poměr objemu všech otevřených pórů tělesa k jeho celkovému 

objemu, vyjádřený v procentech celkového objemu. Otevřené jsou takové póry,  

do kterých vnikne sytící kapalina: 
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 Skutečná pórovitost (Psk) – poměr objemu všech otevřených i uzavřených pórů k jeho 

celkovému objemu , vyjádřený v procentech celkového objemu: 

 %  100
ρ

OH-ρ
Psk 

 (6) 

kde  m1  je hmotnost vysušeného zkušebního tělesa (g),  

  m2 - zdánlivá hmotnost zkušebního tělesa ponořeného do kapaliny (g),  

  m3 - hmotnost nasyceného zkušebního tělesa (g),  

 ρ - hustota (g.cm-3),  

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

Rozhodující pro odolnost vůči korozi je však nejen množství otevřených pórů 

vyjadřující se jejich celkovým objemem jako zdánlivá pórovitost, ale též velikost pórů, resp. 

jejich střední efektivní průměr. Při velikosti pórů pod určitou hodnotu v závislosti na úhlu 

smáčení se může materiál chovat jako hutný bez pórů [48],[49]. 
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4   VAZBY ŽÁROBETONŮ 

Hydraulickou vazbu tvoří cementy, které tuhnou a následně se zpevňují za normální 

teploty. Vzniklé hydráty se pak postupně rozkládají v rozmezí 200 až cca 600 °C a pevnost 

klesá na méně než 50 % původní hodnoty. Ke vzrůstu pevnosti dochází teprve vznikem 

keramické vazby [2],[5]. 

Organickou vazbu tvoří obvykle organické látky, jako jsou deriváty celulózy, sulfitový 

louh apod. Při ohřátí postupně vyhoří do 250 °C prakticky beze zbytku, čímž dochází  

k podstatnému poklesu pevnosti. Proto jsou často kombinovány s anorganickou vazbou, aby 

nevzniklo značné teplotní rozmezí o nízké pevnosti, než začne vznikat keramická vazba 

[2],[5]. 

Anorganická vazba je tvořena anorganickými sloučeninami, které zpevňují výrobek  

v rozmezí od pokojových teplot do teplot poměrně vysokých. Přitom probíhají podle druhu 

vazby rozmanité chemické reakce. Nejčastěji se používají tzv. fosforečné vazby. Vazba je 

tvořena fosforečnany různých prvků. Z hlediska žárových vlastností se nejlépe osvědčily 

fosforečnany hlinité, které postupně přecházejí až na AlPO4 [2],[5]. 

Keramickou vazbou označujeme slinovací procesy, které nastávají nad 1000 °C mezi 

produkty vzniklými rozkladem předcházejících vyjmenovaných vazeb, především 

hydraulických [2],[5]. 

Tabulka 2 uvádí teplotní rozmezí působení jednotlivých druhů vazby. 

Tab. 2 Teplotní rozmezí působení jednotlivých druhů vazby [2]  

Typ vazby 
Teplotní rozsah působení (°C) 

Začátek Konec 

Hydraulická 20 200-600 

Organicko-chemická 50  250 

Anorganicko-chemická 20-300 1000-1400 

Keramická 800-1000 Tavení-až 2000 

4.1   Hydraulická vazba s hlinitanovým cementem 

Hlinitanový cement obsahuje základní složky CaO, Al2O3 a často i SiO2. Hydraulickými 

fázemi těchto cementů jsou především sloučeniny 12CaO.7Al2O3 (C12A7), CaO.Al2O3 (CA)  
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a CaO.2Al2O3 (CA2) a případně také CaO.6Al2O3 (CA6) a nezreagovaný oxid hlinitý. Hydraulicky 

aktivní fáze jsou však jen CA, CA2 a C12A7. Když se k cementům přidá voda, vznikají 

hydratované fáze, které způsobují tuhnutí. Rychlost hydratace jednotlivých fází je různá, 

nejrychleji hydratuje C12A7, pomaleji CA a CA2. Na fázovém složení cementů tedy závisí 

průběh tuhnutí [1].  

Hydratace začíná kontaktem cementu s vodou. Počáteční atak povrchu zrn vytváří 

vrstvu hydratovaného CA a vrstvu amorfního hydroxidu hlinitého. V indukční periodě,  

v jejímž průběhu se formují a vyvíjejí hydratovaná jádra, je míra hydratace extrémně nízká  

a tloušťka hydratovaného povrchu vrstvy roste pomalu. Když dosáhne hydratovaná vrstva 

kritické tloušťky, tlak způsobený molekulami vody protrhne vrstvu a indukční perioda končí 

vytvořením krystalického jádra, které produkuje metastabilní hydrát CAH10. Ten může být 

detekován po 6 až 24 hodinách v závislosti na počáteční krystalinitě aluminátu [12]. 

Hydratace cementu je exotermický proces. Celkové uvolněné teplo se liší v závislosti 

na typu cementu a jeho minerálních složkách. Většina hydratačních reakcí v hlinitanových 

cementech končí v krátké době a množství tepla uvolněné těmito cementy v průběhu 

jednoho dne hydratace odpovídá přibližně množství tepla uvolněného při hydrataci 

portlandským cementem za 28 dní [12].  

Následující reakce ukazují průběhy hydratace hlinitanového cementu podle [12]:   

 

Jakmile vzroste teplota nad 21 °C mění se metastabilní hydráty CAH10 a C2AH8  

na stabilnější fáze C3AH6 a AH3 (gibbsit). Nepropustná fáze AH3 gelu vznikající při nízkých 

vytvrzovacích teplotách zvyšuje nebezpečí explozivního odprýskávání vyzdívky při instalaci 

[12]. 

 <21°C CAH10 (metastabilní hexagonální) 

C12A7 AH3 (gel) 

CA + H 21-35°C (D) 

CA2 >35°C C2AH8 (metastabilní hexagonální) 

 C3AH6 (stabilní kubický) 

 AH3 (krystalický) 
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Fáze vytvořené v průběhu hydratace hlinitanového cementu dehydratují  

až do cca 550 °C. Proces hydratace s následnou dehydratací vytváří bezvodý materiál, který 

je velmi jemný a aktivní [12]. 

Všechny cementové hydráty v pojivové fázi se rozkládají na kalciumalumináty (C12A7, 

CA a CA2) a eventuelně, pokud je přítomen dostatek volného Al2O3, i na CA6. Při pokojové 

teplotě koexistují AH3 gel, hydratované kalciumalumináty a volný Al2O3. Při zahřátí na 200 °C 

začíná dehydratace a při 400 °C se začíná formovat C12A7 z amorfního dehydratovaného 

kalciumaluminátu. Při 900 °C se reakcí Al2O3 a C12A7 formuje CA, který při 1000-1200 °C 

reaguje s Al2O3 za vzniku velkých a globulárních zrn částic CA2. Jakmile teplota přesáhne 

1300 °C, CA2 reaguje s Al2O3 za vzniku hexagonálních destiček CA6. Tato morfologie 

napomáhá fyzikálnímu pojení mikrostruktury spolu se zlepšením vysokoteplotní pevnosti 

[12]. 

4.1.1   Hydratace s mikrosilikou 

Pokud se mikrosilika přidá do žárovzdorniny obsahující hlinitanový cement, způsobí 

to změnu obvyklé cementové vazné fáze. Bylo prokázáno, že hydratace cementu je 

mikrosilikou zastavena nebo zpomalena, a proto nenastává plná konverze a také  

že mikrosilika zpomaluje tuhnutí žárobetonu oddálením Ca2+ a Al3+ [14]. 

Při teplotách nad 1200 °C vykazují žárobetony obsahující mikrosiliku zhoršení 

pevnosti, v závislosti na množství cementu a mikrosiliky, způsobené tvorbou eutektické 

taveniny v ternárním systému C-A-S. U LCC a ULCC žárobetonů dosahuje pevnost maxima 

okolo 1400 °C a pak při 1500 °C opět poklesne [14],[25],[50]. 

Při vyšším obsahu mikrosiliky (nad 10 %) může být pokles pevnosti při vysokých 

teplotách minimalizován, díky mullitové vazbě, ale tato vazba je náchylná ke korozi, takže 

ULCC s vysokým obsahem mikrosiliky nejsou vhodné u aplikací, kde je hlavním kritériem 

korozní odolnost. Proto se v žárobetonech na bázi Al2O3 s nízkým obsahem cementu jako 

mikropřísady používají reaktivní oxidy hlinité [12]. 
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5   POŽADAVKY NA ŽÁROBETONY POUŽÍVANÉ V CEMENTÁŘSKÝCH 

ROTAČNÍCH PECÍCH 

Hlavními příčinami poškození pecního systému v cementárnách jsou [51]: 

1) mechanické vlivy - nárazy při sázení, vibrace, abraze, pnutí, atd.; 

2) chemické vlivy - koroze alkáliemi, oxidace, redukce; agresívnost prostředí se hlavně 

v poslední době výrazně zvyšuje s rozšířením použití tzv. alternativních paliv; 

3) teplotní namáhání - široký rozsah od 300 do 1800 °C, teplotní změny. 

Na žárobetony jsou kladeny vysoké nároky, jak při instalaci a náběhu zařízení, tak  

při samotném provozu pece. Instalace žárobetonů by měla být co nejjednodušší (lití, vibrolití, 

torkretace), tuhnutí by mělo probíhat tak, aby nedocházelo k předčasnému nebo dlouhému 

tuhnutí. Při prvním výpalu vyzdívky nesmí docházet k explozivnímu odprýskávání [52]. 

Chemická odolnost žárobetonů proti korozi je závislá na typu a na pórovitosti 

materiálu. Nejvyšší odolnost proti oxidaci, působení alkálií a jiných vlivů mají žárobetony 

obsahující SiC. Při ohřevu totiž SiC oxiduje a na povrchu vyzdívky vytvoří povlak viskózní 

skloviny, která již nepropouští plyny ani taveninu, koroze tak dále nepostupuje [52]-[57]. 

Problémy teplotního namáhání jsou dány hlavně širokým intervalem teplot od 300 °C 

v cyklonech až po 1800 °C v ústí hořáku, a také délkou tepelné expozice. Změnám teplot 

nejlépe odolávají materiály s vysokou tepelnou vodivostí (žárobetony s obsahem SiC)  

a s nízkou teplotní roztažností (cordierit a mullit) [52]. 

Odolnost proti mechanickému namáhání je dána pevností materiálu. Nejvyšších 

pevností dosahují plastifikované LCC a ULCC vibrolité a samotekoucí žárobetony, jejichž 

pevnost je dosažena díky plynulé zrnitostní křivce, která společně s plastifikátory přispívá  

ke snížení obsahu záměsové vody [52]. 

Široký rozmach vývoje a výroby moderních žárobetonů, tzv. ztekucených, umožňuje 

pro každou část vyzdívky cementářské rotační pece zvolit optimální žárobetonovou směs 

[52],[58],[59]. 
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5.1   Výroba portlandského slínku a koncept vyzdívky cementářského 

agregátu 

Podle způsobu míšení, mletí a homogenizace surovinové směsi a její podoby  

při výpalu na slínek rozeznáváme mokrý a suchý způsob výroby [15],[61]. 

Při mokrém způsobu se suroviny melou za mokra a mísí ve vodní suspenzi. Množství 

vody v surovinovém kalu bývá mezi 30 až 40 %. Kal se ukládá zpravidla v kalových nádržích, 

odkud putuje do zásobníků a následně do pece, kde se nejprve suší a pak vypaluje do slinutí. 

Výhodou mokrého způsobu je, že vstupní suroviny mohou být vlhké a není třeba je sušit. 

Nevýhodou je vysoká energetická náročnost výroby [15],[61]. 

U suchého způsobu výroby se vyžaduje, aby vstupní suroviny byly před výpalem 

vysušeny. Sušení se provádí před mletím nebo současně s mletím v sušících mlýnech, poté  

je surovina dopravována do sila k homogenizaci a je korigováno její chemické složení. 

Práškovitá směs po předehřátí spalinami putuje do pece, kde probíhá samotný výpal. 

Jednoznačnou výhodou suchého způsobu je vysoký výkon výroby a vysoká tepelná účinnost 

procesu výpalu díky předehřívání směsi pomocí spalin. V současné době se v České republice 

vyrábí cement pouze suchým způsobem [15],[61],[62]. 

Tepelnou účinnost pecí se podařilo značně zvýšit zásluhou předehřívacích zařízení, 

v nichž se využívá tepla horkých spalin. V současné době se jako nejefektivnější jeví systémy 

cyklónových výměníků s kalcinátory. Prášková surovina se předehřívá ve vznosu v systému 

cyklónů a před vstupem do pece prochází kalcinátorem. Část paliva se zavádí do kalcinátoru, 

kde se teplo efektivně využije k dekarbonizaci CaCO3 [15].  

Hot-Disc je speciální agregát pro spalování různých druhů alternativních paliv a to jak 

v tekuté, tak pevné formě. Zařízení je umístěné mezi patním kusem a kalcinačním kanálem. 

Jedná se o vertikální komoru s centrálně umístěným rotujícím diskem. Alternativní paliva 

jsou zavedena přímo do pomalu rotujícího disku, kde dochází k jejich tepelnému rozkladu – 

pyrolýze – a k chemické aktivaci teplem. Při setkání s horkým vzduchem dojde k oxidaci. 

Hořící materiál je transportován při teplotě přibližně 1050 °C do vývodního kanálu a dále 

přímo do rotační pece. Teplo vyrobené v Hot-Discu je využito k částečné kalcinaci surovinové 

moučky a pro ohřev vzduchu vstupujícího do kalcinátoru [63]. 
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K tepelnému zpracování surovinové směsi na slínek slouží nejčastěji rotační pece,  

jež jsou vhodné pro suchý i mokrý způsob výroby. Rotační pec tvoří ocelový plášť, vyzděný 

žáruvzdornou vyzdívkou. Délka rotační pece se pohybuje v rozmezí 100 až 180 m u mokrého 

způsobu a 40 až 100 m při suchém způsobu. Průměr pecí je 3 až 6 m, sklon 3 až 7°, pec  

se otáčí kolem osy s frekvencí 1 až 2 otáčky za minutu. Dolním čelem pece je zaveden souosý 

centrální hořák. Surovinová směs je dávkována na horním konci pece a postupuje tedy proti 

proudu spalin [15]. 

K chlazení vypáleného cementového slínku po výstupu z rotační pece se využívá 

roštových chladičů. 

Schéma rotační cementářské pece je na obrázku 5. 

 
Obr. 5 Schéma rotační cementářské pece s předehřevem a roštovým chladičem [15] 

Výměník tepla slouží k předehřátí surovinové směsi na teplotu asi 800 °C, dochází zde 

k dehydrataci jílových minerálů do teplot cca 400-600 °C, při 573 °C probíhá polymorfní 

přeměna SiO2. Od 600 °C začínají počáteční vzájemné reakce hlinitých a vápenatých složek 

surovinové směsi za uvolnění CO2. Tyto reakce nepůsobí výrazněji na degradaci vyzdívky, 

ovšem je nutné zohlednit čistotu vstupních surovin a složení spalin. Nad teplotou 750 °C 

dochází k rozkladu kalcitu a vzniku nízkovápenatých slínkových minerálů. V této části 

agregátu je atmosféra silně redukční s teplotou 900-1000 °C a vyzdívka je vystavena infiltraci 

alkalických síranů. Z důvodu ztráty tepla vyzdívkou jsou vyzdívky cyklónových předehřívačů 
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dvouvrstvé. Vnější část vyzdívky je tvořena izolačními materiály. Pro pracovní část vyzdívky 

zde nacházejí uplatnění převážně šamotové materiály (obsah Al2O3 25-45 %) tvarové  

i netvarové, viz obrázek 6 [53],[60],[64]. 

Hot-Disc je speciální agregát pro spalování různých druhů alternativních paliv a to jak 

tekutých, tak tuhých. Vzhledem k širokému spektru spalovaných paliv v různém množství  

a kombinacích bývá žáruvzdorná vyzdívka velmi zdevastovaná, takže se běžně obměňuje 

v rozsahu 50 až 60 %. Jako nepříznivé vlivy se zde projevují chemická koroze produkty 

rozkladu alternativních paliv, abraze daná jednak rychlým prouděním náplně v zařízení a také 

obrusem na styku rotačního podlahového disku a stěn, dále občasné místní extrémní zvýšení 

teploty vyvolané kolísáním výhřevnosti dávkovaných odpadů a s tím související teplotní 

změny. V různých částech Hot-Discu se používají různé druhy žárobetonů, v horních partiích 

nevystavených abrazi jsou alkáliím rezistentní vibrační, případně samotekoucí žárobetony. 

Ve spodních částech se aplikují ULCC žárobetony s podíly Cr2O3 a zirkonu [65]. 

Na patním kusu rotační pece dochází k výkyvům teplot od 900 do 1300 °C. Do teplot 

1250 °C probíhá stádium suchého slinování, kde ze surovinové směsi pomalu vznikají C3A, 

C4AF a C2S. Teprve nad nejnižším invariantním bodem 1338 °C v systému  

CaO-SiO2-Al2O3-Fe2O3 vzniká intenzivně tavenina. Používají se zde hlinitanové LCC a ULCC 

žárobetony, případně prefabrikáty obsahující SiC s vyšší odolností proti korozi alkáliemi 

[53],[64], [66],[67]. 

V rotační peci se vyskytují nálepky alkalických síranů a projevují se efekty koroze 

alkáliemi, sulfatace, oxidace, atd. Otopný systém je protiproudý. Vliv nálepků zde hraje 

důležitou roli, protože ve slinovacím pásmu se nepoužívá tepelně-izolační podkladový 

materiál a tvarovky jsou kladeny přímo na ocelový plášť pece. Na začátku rotační pece se 

používají tvrdé šamotové a vysocehlinité materiály. Přechodové pásmo je zásadité, protože 

tavenina rozrušuje všechny druhy hlinitokřemičitých materiálů. Nejkritičtější oblastí je 

slinovací pásmo, kde se aplikují slinuté magneziové a magneziospinelové výrobky.  

Ke zlepšení jakosti se přidává ZrO2, který zvyšuje odolnost vůči korozi i teplotním změnám 

[64]. 

Žárová hlava a hořák uzavírají rotační pec na straně výpadu slínku. V žárové hlavě je 

umístěn hořák, případně další měřicí sondy. Vyzdívka žárové hlavy je namáhána vysokými 

teplotami, tepelnými rázy a nálepky slínku. Používají se zde bauxitové žárobetony nebo 
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magneziospinelové tvarovky odolné proti explosivnímu odprýskávání a změnám teplot, které 

mají vysoké pevnosti a mohou také obsahovat ocelová vlákna [53],[67]. 

Chladící zóna je posledním stadiem výroby slínku; teplota v této části pece je  

nad 1300 °C, posléze je slínek v roštovém chladiči za rotační pecí intenzívně ochlazen  

až na 150 °C. V horkých částech chladiče se používají staviva vysoce hlinitá andalusitová nebo 

bauxitová, chladnější části se pak vyzdívají šamotovými stavivy [53],[64]. 

 
Obr. 6 Koncept vyzdívky cementářské rotační pece [59] 
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6   INTERAKCE ALKÁLIÍ SE ŽÁROVZDORNÝMI MATERIÁLY  

PŘI TEPELNÉ EXPOZICI 

V posledních létech přibývá tepelných zařízení, v nichž určitá část žárovzdorné 

vyzdívky je po poměrně krátké době provozu silně poškozena. Tyto poruchy se projevují 

především: 

 rozsáhlým odprýskáváním, eventuelně popraskáním vyzdívky; 

 vyboulením celých stěn s následným porušením kotevních prvků a mnohdy sesunutím 

celé vyzdívky; 

 prohýbáním jednotlivých dílů vyzdívky, apod. 

Uvedené poruchy nastávají přitom v těch místech zařízení, kde případná surovinová vsázka, 

palivo, popel nebo struska se nevyskytují ve formě viditelné taveniny. Společným 

jmenovatelem je obvykle provozní teplota 800 až 1100 °C [68],[70]. 

Poškození tohoto typu jsou pozorována především v cementářských pecích v místech 

cyklónových výměníků, potrubí a kalcinátorů, dále v topeništích kotlů a zařízení spalujících 

dřevo, dřevní odpad nebo různé druhy tzv. biomasy, dále ve spalovnách odpadů, 

krematoriích, apod. [68]-[70]. 

Ve všech zmiňovaných tepelných zařízeních v současnosti roste podíl vyzdívek 

monolitických, především žárobetonových. Důvodem je výrazný pokrok ve skladbě 

žárobetonových směsí, zavedení moderních ztekucených žárobetonů s vysokými jakostními 

parametry, rychlá instalace vyzdívek, možnost nanášení vyzdívek stříkáním, popřípadě 

výroba komplikovaných a rozměrných žárobetonových tvarovek [66],[68]. 

Od sedmdesátých let minulého století se k výrobě cementu začalo využívat místo 

zemního plynu nejrůznějších odpadů jako alternativních paliv (vyřazené pneumatiky, 

petrolejový koks, dřevo, vyjetá nafta, plastické hmoty, rozpouštědla a odpad z průmyslu  

i domácností) [69],[71]-[74]. 

Při spalování různých druhů odpadů z důvodů jejich likvidace a energetického 

zhodnocení vzniká značné množství plynných a neméně významné množství 

kondenzovaných produktů, jako jsou alkálie, soli kovů, SO2/SO3, Cl-, CO/CO2 a další. Tyto 
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nestandardní složky mohou napadat žárovzdornou vyzdívku a způsobovat její korozní 

opotřebení. Zvlášť agresivní chování mají alkálie, které jsou považované  

za nejnepříjemnějšího korodienta. Velmi nepříjemné jsou pro žárovzdorné materiály na bázi 

SiO2 a Al2O3, s kterými vytvářejí lehkotavitelné taveniny penetrující přes pojivovou fázi  

do objemu žárobetonu [53]-[55],[68],[69],[71],[74]-[87]. Obrázek 7 zobrazuje chování  

a přenos některých prvků vnášených do cementářské pece. 

 
Obr. 7 Chování a přenos některých prvků vnášených do cementářské pece [71] 

Provedené studium žárovzdorných vyzdívek vyhaslých cementářských pecí 

jednoznačně prokázalo, že více než 60 % degradace žárovzdorného materiálu je způsobeno 

vysokou zátěží škodlivými složkami pecní atmosféry, viz obrázek 8 [71],[88].  
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Obr. 8 Procentuelní vyjádření vlivu různých faktorů na opotřebení  

cementářské rotační pece [71],[88] 

Kromě infiltrace bez chemické interakce může za určitých okolností docházet 

k termochemickým reakcím mezi alkáliemi a složkami tvarovek či žárobetonů. Tyto reakce 
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způsobují vznik nových minerálních fází, jejichž tvorba je většinou spojena s objemovou 

expanzí, což vede k poškození vyzdívky. Rozlišují se dva základní korozní mechanizmy: 

 reakce rozpouštění žárovzdorné vyzdívky při kontaktu s alkáliemi; 

 penetrace alkalických par do pórů žárovzdorného materiálu. 

Koroze penetrací par je mnohem rychlejší a nebezpečnější než reakce rozpouštění, protože 

alkalické páry penetrují póry velmi snadno a hlouběji do objemu žárovzdorné vyzdívky.  

Ve většině případů však dochází ke kombinací obou mechanizmů [71],[76],[88]. 

Tabulka 3 uvádí solné sloučeniny a nově vzniklé minerály s jejich fyzikálními 

konstantami, které byly nalezeny a mineralogicky identifikovány v žáruvzdorné vyzdívce 

cementářských agregátů vytápěných uhlím a odpadními palivy [71]. 

6.1   Obměna paliv a surovin 

Cementářský průmysl skýtá efektivní možnost využití odpadů z různých 

průmyslových, těžebních či zemědělských technologií. Tyto odpady, resp. druhotné suroviny, 

lze v cementářství využít v zásadě trojím způsobem. Spalitelné odpady (papír, komunální 

odpad, pneumatiky, masokostní moučka, aj.) je možné použít jako alternativní palivo. 

Některých odpadních produktů lze využít přímo jako výchozích surovin či korekčních složek 

k výrobě cementového slínku, nebo mohou být využity jako příměsi k výrobě tzv. směsných 

cementů [89]. 

V ČR se již několik let využívají odpady produkované především energetickým  

a slévárenským průmyslem, jak uvádí tabulka 4 [89]. 
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Tab. 3 Soli a nově vzniklé minerály identifikované v žárovzdorné vyzdívce [71] 

Sloučenina Mineralogický 
název 

Vzorec Bod tání, rozkladu nebo 
transformace (°C) 

Hustota 
(g.cm-3) 

 
 
 
 
 
 

Soli alkálií/ 
alkalických 

zemin 

Sylvín 
Halit 

KCl 
NaCl 

772 
801 

1,98 
2,17 

Potaš 
Soda 

 

K2CO3 

Na2CO3 

K2CO3.1,5H2O 

897 
852 

 

2,43 
2,55 
2,16 

Arcanit 
 

Anhydrit 

K2SO4 

Na2SO4 

CaSO4 

1074 
884 

1397 

2,66 
2,70 
2,96 

Aftitalit (Glaserit) 
 

Kalcium langbeinit 
Glauberit 
Langbeinit 
Syngenit 

3K2SO4.Na2SO4 

K2SO4.CaSO4 

K2SO4.2CaSO4 

Na2SO4.2CaSO4 

K2SO4.2MgSO4 

CaSO4.K2SO4.H2O 

stabilní pod 400/500 
867 (eutektikum) 

936 
 

930 
1004 

2,70 
 
 

2,81 
2,83 
2,60 

 K2CrO4 968 2,73 

Sulfidy 
alkálií/ 

alkalických 
zemin 

 
 
 

Oldhamit 

K2S 
K2S3 

KFeS2 

CaS 

840 
252 

 
2450 

1,81 
 

2,56 
2,56 

Oxidy/ 
sulfidy kovů 

Magnetit 
Hematit 

Troilit 
Pyrhotin 

Pyrit 

Fe3O4 

Fe2O3 

FeS 
Fe1-xS 
FeS2 

1594 
1385 

1193-1199 
 

1171 

5,13 
5,26 
4,75 

 
5,00 

Sulfidy 
těžkých kovů 

Galenit PbS 
Cd9,5Zn0,5S10 

1114 7,50 

Silikáty 
alkalických 

zemin 

Merwinit 
Monticellit 

Forsterit 

*C3MS2 
*CMS 
*M2S 

1575 
1490 
1890 

3,15 
3,20 
3,13 

Alumináty/ 
alumino-
silikáty 

alkalických 
zemin 

Mayenit 
 

Melilit 
 

Anortit 
Gehlenit 

*C12A7 
*C4A3.SO3 
*C4AMS3 
*C3MA2 
*CAS2 
*C2AS 

1455 
1590 
1390 

 
1550 
1590 

2,69 
 

2,95 
 

2,77 
3,04 

Alkalické 
alumino- 
silikáty 

Sanidín 
Leucit 
Kalsilit 

β-korund 

*KAS6 
*KAS4 
*KAS2 

*(K,N)A11 

1150 
1150 
923 

1565 

2,58 
2,51 
2,59 
3,17 

* zkratky oxidů používané v keramice 
C = CaO  A = Al2O3 
M = MgO  K = K2O 
S = SiO2  N = Na2O 
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Tab. 4 Alternativní suroviny přidávané k surovinové moučce [89] 

Alternativní surovina Účel použití v surovinové moučce 

Slévárenský písek Úprava silikátového modulu 

Klasický vysokotepl. popílek Náhrada křemičitého písku, korekce SiO2, Al2O3 

Fluidní popílky Korekce křemičitanů a síranů 

Ocelárenská struska Korekce SiO2, Al2O3, Fe2O3 

Vysokopecní struska Korekce SiO2, Al2O3, Fe2O3 

Energosádrovec Úprava síranového modulu 

6.1.1   Alternativní paliva 

V současnosti jsou paliva fosilní nahrazována alternativními asi z 8 %. Cementářská 

rotační pec představuje účinný systém pro zachycení emisí tuhých i plynných škodlivin. 

Vyplývá to z vysokých teplot plamene, dlouhého pobytu paliva v oblasti nejvyšších teplot, 

schopnosti krystalové mřížky slínkových minerálů pevně vázat téměř všechny toxické kovy, 

vysoké účinnosti disperzních výměníků a elektrostatických odlučovačů prachu. Při výběru 

alternativních paliv se vyhýbáme organickým látkám obsahujícím pesticidy, biologicky aktivní 

nebo radioaktivní materiály a některé chemikálie, např. chlorované uhlovodíky [89]. 

Při energetické náročnosti výroby cementu je možné jako jednu z variant paliva 

použít tuhé alternativní palivo vyráběné z tříděného odpadu. Tuhá alternativní paliva skýtají 

řadu výhod především v prakticky neomezeném skladování a při jeho úpravě např. lisováním 

se s ním i snadno manipuluje. Vstupním materiálem jsou odpady, které nelze recyklovat,  

ale přitom mají velký energetický potenciál, jako jsou [62],[89]-[91]: 

 Pneumatiky, které nelze regenerovat protektorováním, se drtí a spalují. Mají vysokou 

výhřevnost (34·106 J·kg-1) a obsahují řadu oxidů a prvků vhodných při výrobě 

cementářského slínku. 

 Kaly z ČOV obsahující organické látky, které lze biologicky rozložit. Patogenní organismy 

musí být ale z kalů dezinfikovány. 

 Odpad z živočišných tkání a masokostní moučka jsou odpadní tuky nebo tukové kaly 

z potravinářství s obsahem tuku nejméně 35 % a bez cizorodých příměsí. 

 Plastový odpad – termosety – jsou vrstvené lisované hmoty např. desky, tyče, roury, 

textilní odpad tvrzený plasty, odpady z pryskyřičných a formovacích hmot. Pryžové 
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odpady mohou být vulkanizované i nevulkanizované. Mají vyšší výhřevnost než hnědé uhlí 

a vylepšují jeho výhřevnostní parametry. 

 Odpadní oleje jsou upotřebené minerální oleje, ve kterých mohou být emulgátory, 

antioxidanty, inhibitory koroze, prostředky proti pěnění. Využívají se po separaci příměsí  

a nečistot (zejména chlóru) a energetickém obohacení. 

6.2   Infiltrace solemi alkálií a alkalických zemin 

Vzájemné působení solných složek se žárovzdornou vyzdívkou cementářské pece lze 

posuzovat podle alkalickosulfátového modulu (ASM), navrženého organizací Holderbank 

Management and Consulting Ltd. Přitom se musí rozlišovat následující kritéria, která mohou 

mít různý vliv na opotřebení vyzdívky [75]: 

1) Alkalické soli v rovnovážném poměru, tj. ASM = 1 (doporučeno 0,8-1,2) 

2) Přebytek alkálií, tj. ASM > 1 

3) Přebytek SO2 / SO3, tj. ASM < 1 

Modul se vypočte podle následujícího vzorce [75]: 

 1      

80

716294

3

22

SO

ClONaOK

ASM





 (7) 

Alkalické soli v rovnovážném poměru, tj. ASM = 1 

V pecní atmosféře reagují všechny přítomné alkálie, sulfáty a chloridy a tvoří alkalické 

sírany a alkalické chloridy, které se váží ve slínku nebo pronikají do vyzdívky. Soli migrují  

do vyzdívky, dokud nedosáhnou své kondenzační teploty, tzn. K2SO4 1070 °C a KCl 800 °C. 

Krystalizace síranových a chloridových solí vede ke zhutnění vyzdívky, což je doprovázeno 

zmenšením odolnosti proti teplotním rázům. Komplexní alkalické soli vykazují silnější korozní 

účinky než soli jednoduché. Během odstávky pece a za spolupůsobení vzdušné vlhkosti 

mohou infiltrované alkalické soli absorbovat vodu, což je doprovázeno další degradací 

vyzdívky [75],[93]. 
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Přebytek alkálií, tj. ASM > 1 

Jakostní tvarovky s vysokým obsahem Al2O3 reagují s přebytkem alkálií za vzniku  

β-korundu, leucitu, kalsilitu a živce, v závislosti na obsahu Al2O3. Tyto reakce jsou  

doprovázeny značným zvětšením objemu (až o 30 %) a vedou ke vzniku trhlin a následné 

degradaci vyzdívky [75]. 

Přebytek SO2 / SO3, tj. ASM < 1 

Dochází k infiltraci alkalických síranů a chloridů a zbývající volné oxidy síry reagují  

s roztaveným slínkem nebo se složkami žárobetonové vyzdívky. Hlavně v žárobetonech 

bohatých na cement byla pozorována tvorba 3CA·CaSO4, přičemž dochází ke korozi 

kalciumaluminátu z cementové fáze. V postižených partiích dochází k rozvolnění struktury, 

do níž pak mohou těkavé oxidy síry, alkálie a další složky hlouběji pronikat. Konečným 

efektem je i zde degradace vyzdívky [75]. 

6.3   Alkalická koroze SiO2-Al2O3 žárovzdorných materiálů  

Alkalická koroze v žárobetonech je usnadněna otevřenou pórovitostí a velkou 

reaktivitou pojiv a matrixu vůbec. Stupeň poškození vyzdívky koreluje i s obsahem Al2O3  

ve stavivu, přičemž k významnému poškození dochází u materiálů s obsahem vyšším  

než 45 % [54],[83]. 

Velmi významnou úlohu v procesu alkalické koroze sehrává i typ vazby v použitém 

žáruvzdorném materiálu. Dle výzkumu autora [94] bylo prokázáno, že u materiálů 

s keramickou vazbou dochází k výrazně nižší degradaci materiálu působením alkálií než  

u materiálů s vazbou chemickou. U materiálů s čistě chemickou fosfátovou vazbou se 

objevuje větší tendence jednotlivých komponent reagovat s alkáliemi než u vazby keramické. 

V ternárním systému K-A-S se první tavenina začíná vytvářet již při teplotě 985 °C a to 

v případě, že nejsou brány v úvahu složky, které teplotu tání ještě snižují (např. Fe2O3), proto 

ve vysoce jakostních produktech musí být obsah těchto komponent snížen na minimum [54]. 

Průběh korozních reakcí velmi závisí na poměru Al2O3 / SiO2 a obsahu K2O, jak je 

patrné z tabulky 5 a následujících kapitol 6.3.1 až 6.3.3. 
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Tab. 5 Přítomnost minerálů s rozdílným poměrem Al2O3/SiO2 v závislosti  

na obsahu K2O [94] 

Al2O3/SiO2 Obsah K2O Vznikající minerály 

25/75 = 0,33 < 15 KAS6 

15 – 19 KAS6 + KAS4 

19 – 27 KAS6 + KAS4 + KS2 

27 – 37 KAS4 + KS2 + KAS2 

45/55 = 0,82 < 10 KAS6 

10 – 15 KAS6 + KAS4 

15 – 18 KAS4 

18 – 29 KAS4 + KAS2 

29 – 30 KAS4 + KAS2 + KS2 

75/25 = 3,00 < 9 KAS4 

9 – 17 KAS4 + KAS2 

17 – 19 KAS2 + β-A 

19 – 41 KAS2 + β-A + KA 

S – SiO2 
A - Al2O3 
K - K2O 

KAS6 – ortoklas 
KAS4 – leucit 
KAS2 - kaliofilit 

KS2 – křemičitan draselný 
KA – hlinitan draselný 
β-A – β-korund 

6.3.1   Obsah Al2O3 menší než 25 hm.% 

Při poměru Al2O3/SiO2 menším než 1, vedou reakce ke vzniku tekuté fáze a to už  

při poměrně nízkých teplotách kolem 1000 °C. Zvláště aktivní je oxid draselný tvořící s Al2O3  

a SiO2 eutektikum již při teplotě 985 °C, jak je patrné z obrázku 11 uvedeného v kapitole 7.2 

[78]. 

Když je obsah Al2O3 menší než 25 %, ve výrobku probíhají reakce za vzniku ortoklasu 

(KAS6), leucitu (KAS4), případně albitu (NAS6) nebo nefelínu (NAS2) či dalších minerálů, viz 

dále uvedené reakce (E)-(K). Nad teplotou zhruba 1150 °C se draselné živce začínají rozkládat 

na leucit a alkalicko-křemičitou taveninu (K2O·SiO2) [54],[57],[79]-[81],[92],[94],[95]. 

C (leucit) KAS2SiO2SiOOAl 4

CO2K

2232   

 (E) 

C (ortoklas) KAS4SiO2SiOOAl 6

CO2K

2232   

 (F) 

4

OK hodně

6 KASCKAS 2 
 (G) 

(albit) NAS2SiO2SiOOAl 6

ONa málo

2232
2 

 (H) 
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 nefelín NASNAS 2

ONa hodně

6
2 

 (I) 

2322

CO2N2K

2232 4SiOOAlONa)(K,2SiO2SiOOAl   

 (J) 

(sanidín) 6SiOOAlONa)(K,4SiO2SiOOAl 2322

CO2N2K

2232   

 (K) 

6.3.2   Obsah Al2O3 25-80 hm.% 

Za zvýšených teplot u hlinitokřemičitých výrobků s obsahem do 25 % Al2O3 vzniká 

hlavně ortoklas. V materiálech s obsahem 25 až 80 % Al2O3 vzniká se vzrůstajícím obsahem 

Al2O3 nejprve ortoklas, pak leucit a nakonec kaliofilit. Při vzniku obou posledně jmenovaných 

je reakce doprovázena nárůstem objemu až 45 %, což může samozřejmě vést až k destrukci 

vyzdívky [78],[94]. 

Při obsahu Al2O3 nad 25 % dochází k objemové expanzi leucitu, při kontaktu  

s alkáliemi se z α-korundu tvoří β-korund [(K,Na)2O.11Al2O3] podle reakce (L), což také vede 

ke zvětšení objemu [79]-[81],[94]. 

11Al2O3 + 2K + CO  K2O.11Al2O3 + C (L) 

6.3.3   Obsah Al2O3 větší než 80 hm.% 

Draselné složky přítomné v atmosféře reagují s SiO2 za vzniku draselných křemičitanů, 

které ve formě taveniny reagují na povrchu mullitové vyzdívky podle reakce: 

2(K2O·2SiO2) + 3Al2O3·2SiO2 = K2O.Al2O3·4SiO2 + K2O·Al2O3·2SiO2 + Al2O3. (M) 

Tavenina při vysokých teplotách, kdy je dostatečně tekutá, proniká přes pojivovou fázi  

do povrchových vrstev žárobetonu. Reaguje s jemnými částicemi mullitu za jeho současného 

rozpouštění. Rozpouštění pokračuje, dokud se tavenina nenasytí o složky mullitu – Al2O3  

a SiO2. V průběhu reakce (M) se uvolňuje z vazby mullitu korund, což bylo pozorované  

a potvrzené difrakční rtg analýzou na reálných vzorcích korodované žárovzdorné vyzdívky 

[54],[79],[80],[84]. 

V případě andalusitového staviva je reakce vzniku kaliofilitu a leucitu méně patrná 

[54]. 
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U žárovzdorných materiálů s obsahem Al2O3 nad 80 % vznikají alkalické hlinitany  

a -korund, přičemž reakce jsou rovněž doprovázeny zvětšením objemu do 17 % [78],[94]. 

6.3.4   Vliv hlinitanového cementu 

Většina hydraulicky vázaných žárobetonů používá jako pojivo hlinitanové cementy, 

jejichž fázemi jsou kromě volného Al2O3 také různé hlinitany vápenaté, čímž je ve výsledných 

směsích zvyšován podíl problematického Al2O3 a navíc vnášen CaO. Zcela vynechat podíl 

hlinitanových cementů v žárobetonových směsích je však v některých případech 

z provozního hlediska velmi obtížné, zvlášť u stříkaných vyzdívek a při opravách za nízkých 

teplot, např. v zimních měsících v cementárnách [68]. 

V případě žárobetonů v soustavě Al2O3-SiO2 se přítomností CaO tvoří soustavy 

obsahující křemičitany vápenatohlinité se složením anortitu a/nebo gehlenitu s poměrně 

nízkou teplotou ternárního eutektika. Eutektická teplota tavení se za přítomnosti alkálií dále 

snižuje, takže k počátku tavení může dojít dříve [71],[95]. 

Oxid vápenatý může rovněž vytvářet CaSO4, který pak může reagovat s KCl za vzniku 

eutektika s teplotou tání 688 °C [81],[87]. 

6.4   Možnosti zvýšení odolnosti žárobetonů vůči alkáliím 

Zvlášť citlivé k reakcím s alkáliemi jsou žárovzdorné materiály s vyššími podíly Al2O3. 

Jako řešení jsou doporučovány vyzdívkové materiály s vyššími obsahy SiO2 na úkor Al2O3 viz 

obr. 9, některé prameny dokonce hovoří o „správném“ poměru obou oxidů. Doporučuje se 

přidávat do šamotových výrobků mikrosiliku, která způsobuje vznik většího množství 

skloviny, čímž se sníží pórovitost a omezí se tak i penetrace alkalických solí do objemu 

žárovzdorného materiálu [55],[68],[78],[96]. 

Na druhé straně snaha je často zaměřena na vývoj materiálů, které mohou být 

vystaveny rostoucím procesním teplotám a budou odolné vůči alkalickému působení. 

K dosažení vyšší žárovzdornosti je nutné používat materiály s obsahem Al2O3 vyšším než 45 % 

[54],[85]. 

Za účelem zvýšení odolnosti proti působení alkalických solí se rovněž doporučuje 

snížit pórovitost žárovzdorného materiálu a to impregnací hlinitanovými solemi, případně 
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jinými žárovzdornými oxidy, anebo fosfáty či kyselými křemičitými impregnacemi 

[54],[78],[94],[97]. 

 
Obr. 9 Schématické znázornění principů odolnosti proti alkalické korozi  

u materiálů ze soustavy Al2O3 – SiO2 [96] 

6.4.1   Zvýšení odolnosti žárobetonů proti alkáliím přídavkem SiC 

Za účelem zvýšení alkalické korozivzdornosti se v poslední době čím dál častěji 

doporučuje přídavek karbidu křemíku.  

Ochranný účinek karbidu křemíku vůči působení alkálií spočívá v tvorbě velmi viskózní 

ochranné vrstvy, která brání penetraci alkálií a vzniku i malého množství kaliofilitu nebo 

leucitu, jejichž tvorba je doprovázena objemovou expanzí. Alkalickému ataku je zabráněno již 

vrstvičkou tloušťky od 0,1 do 0,2 mm. Jakémukoliv poškození je zabráněno díky vysoké 

viskozitě této ochranné vrstvy, její malé tloušťce a malým rozdílem vlastností oproti 

základnímu žárovzdornému materiálu [54],[55],[78],[86].  

Ve vysoce hlinitém žárovzdorném materiálu (Al2O3 ≥ 50 %) bez přídavku SiC nebyla 

mikrostruktura pouze hluboce penetrována alkáliemi, ale i silně zkorodována. Jemná zrna 

matrixu byla kompletně přeměněna na minerály skupiny draselných živců, zatímco u větších 

zrn byly konverzní reakce pozorovány pouze na okrajích zrn [54]. 
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Žárobetony s obsahem SiC vykazují nejen alkalickou odolnost srovnatelnou s kyselými 

šamotovými stavivy, ale i bezpečně odolávají nekontrolovatelným nárůstům teploty  

v předehřívacích oblastech cementových agregátů [54]. 

V posledních několika letech se na zvýšení odolnosti proti působení alkálií používají 

LCC či ULCC žárobetony s přídavkem ZrO2 a SiC. Využívá se zde velmi dobré chemické 

odolnosti zirkoniových sloučenin. Přídavek SiC se pohybuje v nižších koncentracích, čímž se 

eliminují některé jeho negativní vlastnosti, jako je vysoká tepelná vodivost a jeho oxidace  

za vyšších teplot, což vede k prohýbání vyzdívek [97]. 
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7   STUDIUM TERNÁRNÍCH SYSTÉMŮ 

Výsledné mineralogické složení monolitu určuje maximální teplotu jeho použití 

v tepelném agregátu. Studiem ternárních diagramů lze přibližně tuto teplotu stanovit [98]. 

V současné době se na výrobu žárobetonových směsí používají velmi čisté, synteticky 

připravené suroviny, čímž se omezil negativní vliv přítomnosti doprovodných prvků  

a nečistot, jak tomu bylo v minulosti. V reálných procesních podmínkách systémy ovšem 

nezůstávají i přesto pouze třísložkové, v případě žárobetonů C-A-S, ale do hry vstupují další 

složky, a to ze vsázky, pecní atmosféry, atd., a ternární systém se mění na vícesložkový. 

Ternární diagramy nám tedy pouze pomáhají odvodit chování zjednodušených 

systémů. 

V následujících kapitolách jsou rozebrány třísložkové systémy, které se v praxi 

žárobetonů na bázi Al2O3 a SiO2 při kontaktu s alkáliemi, konkrétně s K2O, vyskytují. 

7.1   Systém C-A-S 

Tři složky CaO, Al2O3 a SiO2 představují základní systém běžného matrixu žárobetonu, 

ovšem za předpokladu, že všechny použité suroviny jsou čisté, tzn. bez přítomnosti dalších 

oxidů, které výrazně mění vlastnosti systému, především teploty nonvariantních bodů – 

eutektiktických (E) a peritektiktických (P).  

Ternární diagram systému CaO-Al2O3-SiO2 je uveden na obrázku 10. Nejnižší 

nonvariantní bod je eutektikum subsystému S-CAS2-CS s teplotou vzniku první taveniny 

1170 °C. Přehled binárních a ternárních sloučenin včetně teplot tání a ternárních subsystémů 

včetně nonvariantních bodů a teplot je uveden v tabulce 6. 
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Obr. 10 Ternární diagram systému CaO-Al2O3-SiO2 [17]-[19] 



Koroze žáruvzdorných keramických materiálů při vyšších teplotách 

Ing. Pavla Hanusová, VŠB-TU Ostrava, FMMI 43  

Tab. 6 Přehled binárních a ternárních sloučenin a ternárních subsystémů diagramu  

CaO-Al2O3-SiO2 

Binární sloučeniny 

Sloučenina Bod tání Teplota 
(°C) 

Sloučeniny Bod tání Teplota 
(°C) 

CA kbt ~1605 CA2 kbt ~1750 

CA6 ikbt ~1900 C12A7 kbt 1455 

C3A ikbt ~1750 CS kbt 1544 

C2S kbt ~2130 C3S ikbt ~2140 

C3S2 ikbt ~1700 A3S2 kbt ~1850 

Ternární sloučeniny 

Sloučenina Bod tání Teplota 
(°C) 

Sloučeniny Bod tání Teplota 
(°C) 

CAS2 kbt 1553 C2AS kbt 1593 

Ternární subsystémy 

Subsystém Nonvar. 
bod 

Teplota 
(°C) 

Subsystém Nonvar. 
bod 

Teplota 
(°C) 

C-C3S-C3A P 1470 S-CAS2-CS E 1170 

S-CAS2-A3S2 E 1345 A-CAS2-CA6 P 1495 

A-CAS2 -A3S2 P 1512 C2S- C3A-C3S P 1455 

C2S-C3A-C12A7 E 1335  C2S-CA-C12A7 E 1335  

C2S-CA-C2AS P 1380  C2AS- CA2-CA E 1500  

C2AS-C3S2-CS E 1310  C2AS-CAS2- CS E 1265  

C2AS-C2S-C3S2 P 1315  C2AS-CA2-CA6 P 1475  

C2AS-CAS2-CA6 E 1380     

kbt – kongruentní bod tání ikbt – inkongruentní bod tání 

7.2   Systém K-A-S 

Systém K2O-Al2O3-SiO2 představuje teoretický matrix žárobetonu bezcementového 

nebo nízkocementového, kde se dá ze zjednodušujících důvodů přítomnost CaO zanedbat,  

a zohlední se přítomnost K2O.  

Ternární diagram systému K2O-Al2O3-SiO2 je uveden na obrázku 11. Nejnižší 

nonvariantní bod je peritektikum subsystému KS2-KAS4-KAS6 s teplotou 810 ± 5 °C. Přehled 

binárních a ternárních sloučenin včetně teplot tání a ternárních subsystémů včetně 

nonvariantních bodů a teplot je uveden v tabulce 7. 
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Obr. 11 Ternární diagram systému K2O-Al2O3-SiO2 [17]-[19] 
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Tab. 7 Přehled binárních a ternárních sloučenin a ternárních subsystémů diagramu  

K2O-Al2O3-SiO2 

Binární sloučeniny 

Sloučenina Bod tání Teplota 
(°C) 

Sloučeniny Bod tání Teplota 
(°C) 

KS kbt 976  KS2 kbt 1045  

KS4 kbt 770  KA - - 

A3S2 kbt ~1850     

Ternární sloučeniny 

Sloučenina Bod tání Teplota 
(°C) 

Sloučeniny Bod tání Teplota 
(°C) 

KAS - - KAS2 - - 

KAS4 kbt 1693  KAS6 ikbt 1533  

Ternární subsystémy 

Subsystém Nonvar. 
bod 

Teplota 
(°C) 

Subsystém Nonvar. 
bod 

Teplota 
(°C) 

KS2-KAS2-KAS4 E 905±0  KS2-KAS4-KAS6 P 810±5  

KS2-KS4-KAS6 E 695±5  KS4-KAS6-S E 867±3  

KAS4-KAS6-A3S2 P 1140±20  KA4-KAS2-A E 1553±5  

KAS4-A3S2-A P 1315±10  KAS6-A3S2-S E 985±10  

7.3   Systém K-C-S 

Tento systém se v praxi žárobetonů nemůže vyskytnout, protože je bez přítomnosti 

Al2O3, který je do žárobetonu vnášen spolu s CaO v hlinitanovém cementu nebo jako součást 

matrixu. V této práci je ale uveden, protože některé dílčí poznatky z něj mohou být využity. 

Ternární diagram systému K2O-CaO-SiO2 je uveden na obrázku 12. Nejnižší 

nonvariantní body jsou eutektika subsystémů S-KS4-KC2S9 a KS2-KS4-KC2S9 a peritektikum 

subsystému KS2-KC2S9-K4CS10 s teplotou přibližně 700 °C. Přehled binárních a ternárních 

sloučenin včetně teplot tání a ternárních subsystémů včetně nonvariantních bodů a teplot je 

uveden v tabulce 8. 
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Obr. 12 Ternární diagram systému K2O-CaO-SiO2 [17]-[19] 
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Tab. 8 Přehled binárních a ternárních sloučenin a ternárních subsystémů diagramu  

K2O-CaO-SiO2 

Binární sloučeniny 

Sloučenina Bod tání Teplota 
(°C) 

Sloučeniny Bod tání Teplota 
(°C) 

KS kbt 976  KS2 kbt 1045  

KS4 kbt 770  CS kbt ~1550  

CS2 kbt ~2130  C3S2 ikbt ~1550  

Ternární sloučeniny 

Sloučenina Bod tání Teplota 
(°C) 

Sloučeniny Bod tání Teplota 
(°C) 

KCS kbt ~1620  KC2S6 ikbt ~1250  

KC2S9 ikbt ~1200  KC3S6 ikbt 1350  

K2CS3 ikbt ~1140  K4CS10 kbt 940 

K2CS6 kbt ~950     

Ternární subsystémy 

Subsystém Nonvar. 
bod 

Teplota 
(°C) 

Subsystém Nonvar. 
bod 

Teplota 
(°C) 

S-KS4-KC2S9 E ~700  S-CS-KC2S6 P ~1100  

S-KC2S6-KC2S9 P ~1050  CS-C2S-KCS P ~1200  

CS-KC2S6-KC3S6 P ~1000  CS-KC3S6-K2CS6 P ~950  

CS-KCS-K2CS3 P ~800  CS-K2CS3-K2CS6 E ~800  

KS-KS2-K2CS3 E ~850  KS2-KS4-KC2S9 E ~700  

KS2-KC2S9-K4CS10 P ~700  KS2-K2CS3-K4CS10 E ~850  

KC2S6-KC3S6-KC2S9 P ~900  K2CS6-KC3S6-KC2S9 P ~950  

K2CS6-K4CS10-KC2S9 P ~800  K2CS6-K2CS3-K4CS10 E ~850  
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8   EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

Cílem experimentální části disertační práce bylo nalézt vhodnou kombinaci surovin 

matrixu žárobetonu, který by vykazoval vysokou odolnost proti působení alkalických solí  

v teplotní oblasti 700 až 1000 °C. Teplotní interval i volba kombinací použitých surovin nalézá 

své uplatnění mimo jiné v cementářském průmyslu jako monolitická vyzdívka převážně 

kalcinátorů a patního kusu rotační pece, ale i v jiných tepelných zařízeních, kde je očekáváno 

působení alkálií. 

Experimenty provedené v rámci disertační práce lze rozdělit do tří částí. V první etapě 

se zkoumal vliv alkálií na modelové směsi matrixů žárobetonů a to prostřednictvím studia 

objemových změn systémů s přídavkem alkalických solí. 

V druhé fázi práce byla získaná data a výsledky objemových změn srovnány 

s granulometrickým složením modelových směsí. Hledaly se a vyhodnocovaly vzájemné 

souvislosti mezi plynulostí granulometrické křivky, potažmo pórovitostí a odolností vůči 

možnostem transportu alkálií do objemu vzorků a dalšími fázovými změnami v atakovaných 

soustavách. 

V třetí experimentální části se u vzorků vykazujících významné objemové změny 

hledaly příčiny studiem fázového složení a změn mikrostruktury. 

8.1   Použité suroviny a jejich charakteristiky 

K experimentům byly použity suroviny převážně využívané firmou Průmyslová 

keramika s.r.o. Rájec-Jestřebí k výrobě konkrétních žárobetonů a byly to: 

 hlinitanový cement SECAR 71 (Lafarge Fondu International), 

 reaktivní oxid hlinitý Nabalox NO 315 (Nabaltec AG), 

 mikrosilika Microsilica Grade 971 (Elkem AS), 

 andalusit Kerphalite KF5 (Damrec SAS), 

 mullit Synthetischer Sintermullite M72 (Nabaltec AG), 

 karbid křemíku SiC 1200 Mesh (Ukrajina), 
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a draselné soli (K2CO3 a K2SO4) volené jako pravděpodobně se objevující v reálných 

systémech – viz kapitola 6: 

 uhličitan draselný (LACHEMA n.p. Brno), 

 síran draselný (LACHEMA n.p. Brno). 

Základní údaje o těchto surovinách byly převzaty z materiálových listů surovin. 

Granulometrické analýzy byly převážně udělány v Laboratoři sypkých hmot Institutu dopravy 

Strojní fakulty VŠB – TU Ostrava na principu rozptylu laserového záření (přístroj Fritsch 

Particle Sizer Analysette 22); záznamy jsou uvedeny v příloze práce.  

8.1.1   Hlinitanový cement - SECAR 71 

Hlinitanový cement Secar 71 je hydraulické pojivo s vysokým obsahem oxidu 

hlinitého, jehož oblast použití přesahuje 1400 °C. 

Chemické složení dle výrobce uvádí tabulka 9. Hlavními mineralogickými fázemi jsou 

CA a CA2, vedlejšími C12A7 a α-Al2O3. 

Tab. 9 Chemické složení SECAR 71 

Složka Obsah (hm.%) 

Al2O3 71 

CaO 28 

SiO2 0,8 

Fe2O3 0,3 

MgO 0,3 

K2O + Na2O 0,5 

Ti2O 0,1 

SO3 0,3 

 
Fyzikální vlastnosti: 

 žárovzdornost cementové pasty podle ISO R 528: 1680 °C 

 sypná hmotnost: 900 kg·m-3 

 hustota: 3000 kg·m-3 

 jemnost mletí: měrný povrch podle Blaina 390 až 450 m2·kg-1 

 zbytek na sítě 0,09: 5 % max. limitní hodnota 
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Mechanické pevnosti při 20 °C:  

 pevnosti v tlaku po 6 hodinách 15 - 30 MPa  

 pevnost v tlaku po 24 hodinách 35 - 45 MPa, při relativní vlhkosti uložení 80 %. 

Výsledky laserové analýzy granulometrie cementu jsou v příloze. 

8.1.2   Reaktivní oxid hlinitý - NABALOX NO 315 

Chemické složení a fyzikální vlastnosti kalcinovaného Al2O3 uvádí tabulka 10 a 11. 

Výsledky laserové analýzy granulometrie jsou v příloze. 

Tab. 10 Chemické složení Nabalox NO 315 

Složka Obsah (hm.%) 

Al2O3 99,5 

SiO2 0,02 

Fe2O3 0,02 

Na2O (celkový) 0,4 

Na2O (rozpustný) 0,1 

 
Tab. 11 Fyzikální vlastnosti a vlastnosti po výpalu Nabalox NO 315 

Fyzikální vlastnosti 

Měrný povrch, BET (m2·g-1) 1 – 2 

Ztráta žíháním (hm.%) max. 0,3 

Obsah -Al2O3 (hm.%) 98 

Střední velikost zrna (mm) 3 

Sypná hmotnost (kg·m-3) 3900 

Vlastnosti po výpalu 

Teplota slinování (°C) 1720 

Smrštění po výpalu (%) 14 

8.1.3   Mikrosilika - Microsilica Grade 971 

Chemické složení a fyzikální vlastnosti této mikrosiliky uvádí tabulka 12 a 13. 

Granulometrický rozbor je uveden v tabulce 14. 
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Tab. 12 Chemické složení Microsilica Grade 971 

Složka Obsah (hm.%) Složka Obsah (hm.%) 

Al2O3 0,4 MgO 0,1 

SiO2 97,5 K2O 0,3 

Fe2O3 0,1 P2O5 0,1 

Na2O 0,1 SO3 0,1 

C 0,5 Cl 0,1 

CaO 0,2 H2O 0,4 

 
Tab. 13 Fyzikální vlastnosti Microsilica Grade 971 

Fyzikální vlastnosti 

Měrný povrch (m2·g-1), BET 20 

Ztráta žíháním – 750°C (hm. %) 0,6 

Objemová hmotnost (kg·m-3) 400 

pH 6,0 

 
Tab. 14 Granulometrický rozbor Microsilika Grade 971 

Propad okem (μm) Podíl částic (%) 

0,20 1,51 

0,24 7,14 

0,29 16,97 

0,34 33,41 

0,49 61,48 

1,64 77,98 

5,50 83,71 

11,00 90,61 

22,00 96,10 

44,00 98,98 

62,20 99,44 

104,50 100,00 

8.1.4   Andalusit - Kerphalite KF5 

Chemické složení a fyzikální vlastnosti andalusitu jsou uvedeny v tabulce 15 a 16. 

Výsledky laserové analýzy granulometrie jsou v příloze. 
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Tab. 15 Chemické složení Kerphalite KF5 

Složka Obsah (hm.%) 

Al2O3 60,0 

SiO2 38,4 

TiO2 0,15 

Fe2O3 0,5 

CaO 0,05 

MgO 0,07 

Na2O 0,07 

K2O 0,16 

 
Tab. 16 Fyzikální vlastnosti Kerphalite KF5 

Fyzikální vlastnosti 

Hustota (kg·m-3) 3100 

Objemová hmotnost (kg·m-3) 1700 

Tvrdost (MOHS) 7,5 

Žáruvzdornost (Seger) 38 

Teplotní roztažnost při 1000 °C (%) 0,8 

Vlhkost (%) stopy, max. 0,5 

Ztráta žíháním (hm.%) 0,6 

8.1.5   Mullit - Synthetischer Sintermullit M72 

Chemické složení a fyzikální vlastnosti mullitu jsou uvedeny v tabulce 17 a 18. 

Hlavními mineralogickými fázemi jsou mullit v množství 90 – 95 hm.%, skelná fáze  

5–10 hm.% a korund 1 hm.%. Výsledky laserové analýzy granulometrie jsou v příloze. 

Tab. 17 Chemické složení Synthetischer Sintermullit M72 

Složka Obsah (hm.%) 

Al2O3 72,5 

SiO2 26,0 

Fe2O3 0,2 

Ti2O 0,3 

CaO 0,05 

MgO 0,05 

Na2O 0,2 

K2O 0,4 
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Tab. 18 Fyzikální vlastnosti Synthetischer Sintermullit M72 

Fyzikální vlastnosti 

Hustota (kg·m-3) 3020 

Nasákavost (%) 0,5 

Otevřená pórovitost (%) 1,5 

Celková pórovitost (%) 9 

8.1.6   Karbid křemíku - SiC 1200 Mesh 

Tato surovina byla dodána firmou Průmyslová keramika Rájec – Jestřebí s.r.o. Jedná 

se o jemně mletý (<100mm) karbid křemíku o čistotě 98,5 % neznámého výrobce z Ukrajiny. 

Výsledky laserové analýzy granulometrie jsou uvedeny v příloze. 

8.1.7   Uhličitan draselný 

Chemikálie čistoty p.a., bezvodý, molová hmotnost je 138,21 g·mol-1. Teplota tavení 

je 891 °C. 

8.1.8   Síran draselný 

Chemikálie čistoty p.a., bezvodý, molová hmotnost je 174,27 g·mol-1. Teplota tavení 

je 1074 °C. 

8.2   Modelové směsi matrixů 

Modelové směsi sestávají z odstupňovaného obsahu hlinitanového cementu (HC), 

obdobném jako představuje matrix základních typů žárobetonů, a dalších alternativních 

složek matrixu – z mikrosiliky (S), reaktivního oxidu hlinitého (A), andalusitu (AN), mullitu (M) 

a karbidu křemíku (SiC) v různém poměru. Ke každé směsi bylo přidáno alkalické činidlo 

K2CO3 (KC) nebo K2SO4 (KS), příp. jejich směs K2CO3: K2SO4 v poměrech 1:1 a 2:1,  v množství  

30 hm.% nad rámec 100 % směsi základních surovin. V reálných podmínkách se takové 

množství alkálií nevyskytuje, ale v tomto případě bylo použito pro zvýraznění účinků alkálií 

na pojivový systém. 

Modelové směsi matrixů byly primárně rozděleny dle obsahu hlinitanového cementu 

 25% HC - odpovídá LCC žárobetonu 
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 10% HC - odpovídá ULCC žárobetonu. 

Dále se směsi dělí dle poměru obsahu Al2O3 a SiO2 ve směsi 

 Al2O3 / SiO2 = 1/0 

 Al2O3 / SiO2 = 0/1 

 Al2O3 / SiO2 = 1/1 

 Al2O3 / SiO2 = 1/2 

 Al2O3 / SiO2 = 1/3 

a podle obsahu SiC, který se volil v rozmezí 10 až 40 hm.% směsi. 

Přesné složení směsí je uvedeno níže u zhodnocení výsledků objemových změn. 

8.2.1   Příklad výpočtu složení modelových směsí s andalusitem či mullitem 

Příklad 1: Zde je uveden příklad výpočtu složení 100g modelové směsi s andalusitem – 

modelová směs 10HC+90AN,S(1/2)+0SiC. 

Chemické složení andalusitu (AN) je dle tabulky 15: 60,00 % Al2O3 (A) a 38,40 % SiO2 

(S), suma je tedy 98,40 %. Ve 100 %-ní směsi je pak 60,98 % Al2O3 a 39,02 % SiO2. 

Hmotnostní zlomek A v AN: 

 

61,0
100

98,60
w

1   
m

m
w

A

c

A
A





 (8) 

kde wA je hmotnostní zlomek Al2O3 v andalusitu (1), 

 mA - hmotnostní procento Al2O3 v andalusitu (%), 

 mc - 100 hm.% celé směsi (%). 

Směs bude obsahovat 10 g HC. Zbytek směsi činí 90 g, jestliže poměr Al2O3 : SiO2 má 

být 1:2, znamená to, že ve směsi musí být 30 g Al2O3 a 60 g SiO2. Z hmotnostního zlomku wA 

vyplývá, že v 1 g andalusitu je 0,61 g A a 0,39 g S. Poté určíme, kolik AN musíme do směsi 

přidat, abychom získali obsah 30 g A: 
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1 g AN ................ 0,61 g A 

x g AN ................ 30 g A 

x = 49,18 g AN 

a víme i kolik gramů S do směsi 49,18 g AN přinese: 

1 g AN ................ 0,39 g S 

49,18 g AN ......... x g S 

x = 19,18 g S 

Přídavek mikrosiliky tedy musí být: 

ΔS = 60 – 19,18 = 40,82 g S. 

K namíchání 100 g směsi 10HC+90AN,S(1/2)+0SiC je tedy třeba 10 g hlinitanového 

cementu, 49,18 g andalusitu a 40,82 g mikrosiliky. 

Příklad 2: Příklad výpočtu složení 100g modelové směsi s mullitem – modelová směs 

10HC+90M,S(1/3)+0SiC. 

Chemické složení mullitu (M) je dle tabulky 17: 72,50 % Al2O3 (A) a 26,00 % SiO2 (S), 

suma je tedy 98,50 %. Ve 100 %-ní směsi je pak 73,60 % Al2O3 a 26,40 % SiO2. 

Hmotnostní zlomek A v M: 
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kde wA je hmotnostní zlomek Al2O3 v mullitu (1), 

 mA - hmotnostní procento Al2O3 v mullitu (%), 

 mc - 100 hm.% celé směsi (%). 

Směs bude obsahovat 10 g HC. Zbytek směsi činí 90 g, jestliže poměr Al2O3 : SiO2 má 

být 1:3, znamená to, že ve směsi musí být 22,5 g Al2O3 a 67,5 g SiO2. Z hmotnostního zlomku 

wA vyplývá, že v 1 g mullitu je 0,74 g A a 0,26 g S. Pak určíme, kolik M musíme do směsi 

přidat, abychom získali obsah 22,5 g A: 
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1 g M .................. 0,74 g A 

x g M .................. 22,5 g A 

x = 30,41 g M 

a víme i kolik gramů S do směsi nám 30,41 g M přinese: 

1 g M .................. 0,26 g S 

30,41 g M ........... x g S 

x = 7,91 g S 

Přídavek mikrosiliky tedy musí být: 

ΔS = 67,5 – 7,91 = 59,59 g S. 

K namíchání 100 g směsi 10HC+90M,S(1/3)+0SiC je tedy třeba 10 g hlinitanového 

cementu, 30,41 g mullitu a 59,59 g mikrosiliky. 

8.3   Hodnocení objemových změn směsí matrixů působením alkálií 

Působení a účinky alkálií na žárobetonové směsi se v praxi hlavně vyhodnocují  

tzv. kelímkovými zkouškami, kdy je z žárobetonu vytvořeno zkušební těleso (krychle či kvádr 

s otvorem ve tvaru kelímku), do kelímku (dutiny) je nasypána alkalická sůl a vzorek je vypálen 

na zvolenou teplotu. Zkušební těleso je poté podélně rozříznuto a je možno pozorovat např. 

hloubku penetrace alkálií do objemu žárobetonu, apod. Nevýhodou této metody je 

nemožnost přesně kvantifikovat objemové změny. 

V této práci byla použita metoda navržená v Ústavu průmyslové keramiky Katedry 

tepelné techniky VŠB-TU Ostrava ve spolupráci s firmou Průmyslová keramika s.r.o.,  

Rájec-Jestřebí. Z jemnozrnných frakcí tvořících matrix žárobetonu a přídavku alkalické soli je 

lisováním vytvořena tableta. Oprávněně se předpokládá, že objemové změny vlivem alkálií 

se budou týkat matrixu a ne hrubozrnného plniva. Takto připravený zkušební vzorek je 

podroben výpalu na určitou teplotu při zvoleném teplotnímu režimu. Z rozměrů  

před výpalem a po výpalu jsou stanoveny hodnoty objemových změn. Referenční vzorky byly 

vždy ze stejných směsí surovin, ale bez přídavku alkalické soli. 
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8.3.1   Příprava vzorků a jejich výpal 

Z modelových směsí, které se 20 minut homogenizovaly v homogenizačním mlýnu,  

se připravily tablety. Příprava tablet se prováděla lisováním na ručním hydraulickém lisu 

Mobiko Hranice s.r.o. Navážka na  jednu tabletu byla 4,5  0,1 g směsi. Ke každé navážce se 

přidalo malé množství (cca 0,2 g) parafinu, aby směs získala vaznost a výsledná tableta 

manipulační pevnost. Tato navážka směsi s parafinem se poté lisovala tlakem 40 kN.  

Po vylisování se u každé tablety změřil digitálním posuvným měřítkem průměr a výška  

na třech různých místech. Z těchto hodnot byl vypočten průměrný objem tablety před 

výpalem V1.  

Přeměřené tablety se samostatně uložily do korundových kelímků a poté do uzavřené 

žárobetonové mufle. Vzorky se žíhaly v laboratorní peci LAC mikro THERM 825 na teploty 

700°C, 800°C, 900°C či 1000°C režimem: 4 hodiny ohřev, 1 hodina výdrž na zvolené teplotě  

a volné chlazení. Pro každý typ směsi se připravily dva paralelní vzorky. 

U vypálených tablet se opět přeměřila výška a průměr na třech různých místech  

a vypočítaly se průměrné hodnoty objemů vzorků V2 po výpalu. 

8.3.2   Metody hodnocení objemových změn 

Z rozměrů před výpalem a po výpalu se vypočítaly objemy tabletek podle vzorce: 

v
4

dπ
V

2





     (mm3) (9) 

kde d je průměr tabletky (mm), 

 v - výška tabletky (mm). 

Objemová změna tabletky se počítala podle vztahu: 

100.
V

VV
ΔV

1

12 

     (obj. %) (10) 

kde V1 je objem před výpalem (mm3), 

 V2 - objem po výpalu (mm3). 
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8.3.3   Modelové směsi s 25 % HC 

Obsah hlinitanového cementu (HC) 25 hm.% v modelové směsi odpovídá 

nízkocementovým žárobetonům LCC. Ostatní složky – reaktivní oxidy hlinité (A), mikrosilika 

(S) a karbid křemíku (SiC) – doplňovaly zvolené modelové matrixy do 100 hm.%. Nad rámec 

modelové směsi bylo přidáno alkalické činidlo – K2CO3 (KC), K2SO4 (KS) a jejich směsi – 

v množství 30 hm.%. 

8.3.3.1   Poměr Al2O3 / SiO2 = 1/0 

Tabulka 19 a obrázek 13 uvádějí výsledky objemových změn u směsí s 25 hm.% HC, 

poměrem Al2O3 / SiO2 = 1/0 (t.j. samotný reaktivní oxid hlinitý) a odstupňovaným podílem 

SiC. 

Tab. 19 Objemové změny směsí s 25 hm.% HC a poměrem Al2O3 / SiO2 = 1/0 

Ozn. 
směsi 

Směs Alkálie Objemová změna ΔV (obj.%) 

(hm.%) (hm.%) 700°C 800°C 900°C 1000°C 

1 25HC+75A+0SiC -  -4,63 -0,36 1,51 0,24 

2 25HC+75A+0SiC +30KS 6,92 9,58 10,95 14,75 

3 25HC+75A+0SiC +30KC 8,40 10,79 17,21 20,72 

4 25HC+65A+10SiC +30KC 0,64 7,11 18,78 23,82 

5 25HC+55A+20SiC +30KC 6,39 8,31 18,78 18,48 

6 25HC+35A+40SiC +30KC 21,48 10,20 21,51 27,87 

 

Výsledky objemových změn směsí s 25 hm.% hlinitanového cementu a pouze 

reaktivními oxidy hlinitými vykazují při působení alkálií výrazné změny objemu, což je 

v souladu s teoretickými poznatky (viz kapitola 6). Přídavek karbidu křemíku v tomto typu 

matrixu nemá ani pozitivní ani negativní vliv. Nárůsty objemu mají vzrůstající charakter  

se zvyšující se teplotou a dosahují téměř 30 obj.% u směsi 6 (25HC+35A+40SiC) při teplotě 

1000 °C. 

Směsi obsahující v matrixu hlinitanový cement a pouze reaktivní oxidy hlinité, příp. 

přídavek karbidu křemíku, jsou dle těchto výsledků naprosto nevhodné pro aplikace, kde se 

očekává atak alkálií.  
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Obr. 13 Objemové změny směsí s 25 hm.% HC a poměrem Al2O3 / SiO2 = 1/0 

8.3.3.2   Poměr Al2O3 / SiO2 = 0/1 

Tabulka 20 a obrázek 14 uvádějí výsledky objemových změn u směsí s 25 hm.% HC, 

poměrem Al2O3 / SiO2 = 0/1 (t.j. samotná mikrosilika) a odstupňovaným podílem SiC. 

Tab. 20 Objemové změny směsí s 25 hm.% HC a poměrem Al2O3 / SiO2 = 0/1 

Ozn. 
směsi 

Směs Alkálie Objemová změna ΔV (obj.%) 

(hm.%) (hm.%) 700°C 800°C 900°C 1000°C 

1 25HC+75S+0SiC  - -3,05 -0,55 -0,34 - 

2 25HC+75S+0SiC +30KS 7,01 8,40 0,48 0,21 

3 25HC+75S+0SiC +30KC 8,30 10,84 17,21 20,75 

4 25HC+65S+10SiC +30KC -1,64 -0,89 32,00 - 

5 25HC+55S+20SiC +30KC 0,63 -1,24 11,14 11,88 

6 25HC+35S+40SiC +30KC -2,90 0,55 12,80 - 

 

U směsí 1, 4 a 6 nemohla být objemová změna při teplotě 1000 °C vypočítána, 

protože zkušební vzorky se výpalem připekly ke kelímku a tudíž je nebylo možno změřit.  

Působení alkalické soli K2CO3 na modelové směsi s 25 hm.% hlinitanového cementu  

a mikrosilikou se projevuje zpravidla vzrůstající objemovou změnou a to s rostoucí teplotou. 

Objemová expanze dosahuje hodnoty téměř 21 obj.% u směsi 3 (25HC+75S+0SiC) při teplotě 
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1000 °C a 32 obj.% u směsi 4 (25HC+65S+10SiC) při 900 °C. Avšak modelové směsi 4 až 6 

vykazují velmi dobré vlastnosti do teploty 800 °C včetně a mohly by nalézt uplatnění při 

aplikacích do teploty právě 800 °C. 

Vliv přídavku karbidu křemíku se projevuje pozitivně od obsahu 20 hm.%, kdy nárůst 

objemu dosahuje hodnoty 11,44 obj.% u směsi 5 (25HC+55S+20SiC), resp. 12,80 obj.%  

u směsi 6 (25HC+35S+40SiC), a teplotě 900 °C, což jsou v porovnání s ostatními směsmi lepší 

výsledky. 

U vzorku 2 (25HC+75S+0SiC), kde byl použit jako alkalické činidlo K2SO4, jsou 

objemové nárůsty výraznější (okolo 10 obj.%) v oblasti teplot 700 a 800 °C a poté klesají 

k nulovým hodnotám. To může být způsobeno vznikem většího množství taveniny a slinutím 

snad kvůli přítomnosti síry. Při vysokém obsahu SiO2 vzniká KAS6, KAS4 a KS4, subsystém  

S-KS4-KC2S9 má eutektický bod tání již při zhruba 700 °C. Takže pravděpodobně dojde 

k reakcím za vzniku fází s nižší objemovou hmotností, což je spojeno s objemovou expanzí,  

a pak vznik taveniny a smrštění. 

-10,00

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

700 800 900 1000

teplota 

t [°C]

o
b

je
m

o
v

á
 z

m
ě

n
a

 

Δ
V

 [
%

]

1

2

3

4

5

6

 
Obr. 14 Objemové změny směsí s 25 hm.% HC a poměrem Al2O3 / SiO2 = 0/1 
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8.3.3.3   Poměr Al2O3 / SiO2 = 1/1 

Tabulka 21 a obrázek 15 uvádějí výsledky objemových změn u směsí s 25 hm.% HC, 

poměrem Al2O3 / SiO2 = 1/1 a odstupňovaným podílem SiC. 

Tab. 21 Objemové změny směsí s 25 hm.% HC a poměrem Al2O3 / SiO2 = 1/1 

Ozn. 
směsi 

Směs Alkálie Objemová změna ΔV (obj.%) 

(hm.%) (hm.%) 700°C 800°C 900°C 1000°C 

1 25HC+75A,S(1/1)+0SiC -  -2,69 0,21 -0,31 -3,43 

2 25HC+75A,S(1/1)+0SiC +30KS 8,02 12,25 9,51 19,38 

3 25HC+75A,S(1/1)+0SiC +30KC 1,66 0,20 13,61 15,10 

4 25HC+65A,S(1/1)+10SiC +30KC -2,64 0,93 30,34 30,19 

5 25HC+55A,S(1/1)+20SiC +30KC 0,21 -1,52 25,34 31,74 

6 25HC+35A,S(1/1)+40SiC +30KC 6,90 4,59 8,80 18,70 
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Obr. 15 Objemové změny směsí s 25 hm.% HC a poměrem Al2O3 / SiO2 = 1/1 

Z titulu objemových změn je působení alkalické soli K2SO4 (směs 2) mnohem 

výraznější než K2CO3 (směs 3). Ke zvětšení objemu při přídavku K2SO4 dochází již od teploty 

700 °C, kdy dosahuje ΔV hodnoty 8,02 obj.%, a narůstá až k hodnotě 19,38 obj.% při 1000 °C. 

Tatáž modelová směs s přídavkem K2CO3 nevykazuje ještě při 800 °C prakticky žádné změny 

objemu vzorků a při teplotě 1000 °C je hodnota objemové expanze nižší (15,10 obj.%). 
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Přídavek karbidu křemíku v množství 10 a 20 hm.% (směs 4 a 5) je bez vlivu do 800 °C 

a od teploty 900 °C vykazují tyto směsi výraznou objemovou expanzi – až 30,19 obj.% u směsi 

4 (25HC+65A,S(1/1)+10SiC ), resp. 31,74 obj.% u směsi 5 (25HC+55A,S(1/1)+20SiC). 

Směsi 3, 4 a 5 lze pro jejich prakticky nulové změny objemů použít do teploty 800 °C 

včetně. Směs 6 vykazuje při teplotách 700 až 900 °C malé výkyvy ve změnách objemu,  

a proto by bylo možno ji použít při aplikacích až do 900 °C, avšak při ustáleném teplotním 

režimu. 

8.3.3.4   Poměr Al2O3 / SiO2 = 1/2 

Tabulka 22 a obrázek 16 uvádějí výsledky objemových změn u směsí s 25 hm.% HC, 

poměrem Al2O3 / SiO2 = 1/2 a odstupňovaným podílem SiC. 

Tab. 22 Objemové změny směsí s 25 hm.% HC a poměrem Al2O3 / SiO2 = 1/2 

Ozn. 
směsi 

Směs Alkálie Objemová změna ΔV (obj.%) 

(hm.%) (hm.%) 700°C 800°C 900°C 1000°C 

1 25HC+75A,S(1/2)+0SiC -  -2,74  - -1,88 -4,39 

2 25HC+75A,S(1/2)+0SiC +30KS 7,70 11,01 6,06 5,90 

3 25HC+75A,S(1/2)+0SiC +30KC 0,92 0,42 11,91 15,39 

4 25HC+65A,S(1/2)+10SiC +30KC -5,85 -4,75 8,05 4,91 

5 25HC+55A,S(1/2)+20SiC +30KC 1,45 -1,80 8,94 19,01 

6 25HC+35A,S(1/2)+40SiC +30KC -1,57 0,09 5,20 40,35 

 

Referenční vzorek 1 nebylo možno po výpalu na 800 °C změřit, protože se připekl  

ke kelímku.  

Účinkem K2SO4 dochází u modelové směsi 2 (25HC+75A,S(1/2)+0SiC) zprvu k nárůstu 

objemu až na 11,01 obj.% při 800 °C, jenž je od 900 °C následován snížením na cca 6 obj.%. 

Obdobně, jak je tomu i u směsi s poměrem A/S = 0/1, i zde se předpokládá při vyšších 

teplotách vznik většího množství taveniny a slinutí.  

Přídavek karbidu křemíku je přínosný a to v množství 10 hm.%, kdy směs 

4 (25HC+65A,S(1/2)+10SiC) vykazuje nižší objemové změny oproti směsi 

3 (25HC+75A,S(1/2)+0SiC). Větší množství, než je zmíněných 10 hm.% SiC, se projevuje spíše 

negativně a objemová expanze dosahuje při teplotě 1000 °C až hodnoty 40,35 obj.% u směsi 

6 (25HC+35A,S(1/2)+40SiC). 
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Obr. 16 Objemové změny směsí s 25 hm.% HC a poměrem Al2O3 / SiO2 = 1/2 

8.3.4   Modelové směsi s 10 % HC 

Obsah 10 hm.% hlinitanového cementu (HC) v modelové směsi matrixu simuluje 

žárobetony s velmi nízkým obsahem cementu, tzv. ULCC, které v současné době nacházejí 

nejširší praktické využití. Ostatní složky – reaktivní oxidy hlinité (A), mikrosilika (S), andalusit 

(AN), mullit (M) a karbid křemíku (SiC) – doplňovaly zvolené modelové matrixy do 100 hm.%. 

Nad rámec modelové směsi bylo přidáno alkalické činidlo – K2CO3 (KC), K2SO4 (KS) a jejich 

směsi – v množství 30 hm.%. 

8.3.4.1   Poměr Al2O3 / SiO2 = 1/0 

Tabulka 23 a obrázek 17 uvádějí výsledky objemových změn u modelových 

matrixových směsí s 10 hm.% HC, poměrem Al2O3 / SiO2 = 1/0 (t.j. samotné reaktivní oxidy 

hlinité) a odstupňovaným podílem SiC. 
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Tab. 23 Objemové změny směsí s 10 hm.% HC a poměrem Al2O3 / SiO2 = 1/0 

Ozn. 
směsi 

Směs Alkálie Objemová změna ΔV (obj.%) 

(hm.%) (hm.%) 700°C 800°C 900°C 1000°C 

1 10HC+90A+0SiC  - -0,96 -1,89 -0,34 -0,15 

2 10HC+90A+0SiC +30KS -  -  9,77 13,19 

3 10HC+90A+0SiC +30 1/1* 10,78 10,10 32,65 28,19 

4 10HC+90A+0SiC +30 2/1*  - 9,57 41,38 36,40 

5 10HC+90A+0SiC +30KC 3,44 7,68 35,15 21,13 

6 10HC+80A+10SiC +30KC 2,23 5,07 22,24 17,87 

7 10HC+70A+20SiC +30KC 7,93 5,88 17,88 15,78 

8 10HC+50A+40SiC +30KC 45,73 16,23 24,20 22,88 

* směs solí K2CO3 a K2SO4 v uvedených poměrech 
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Obr. 17 Objemové změny směsí s 10 hm.% HC a poměrem Al2O3 / SiO2 = 1/0 

U směsí s 10 hm.% hlinitanového cementu a pouze reaktivními oxidy hlinitými 

můžeme pozorovat skokový nárůst objemu působením alkálií a to při teplotě 900 °C, který je 

následován mírným snížením při 1000 °C o 1 až 14 obj.%. To by mohlo být způsobeno 

vznikem β-korundu s následným slinutím z důvodu vzniku většího množství taveniny.  

Karbid křemíku v množství 10 a 20 hm.% (směs 6 a 7) snižuje mírně nárůst objemu 

oproti směsi 5 (10HC+90A+0SiC) a to téměř v celém teplotním rozsahu 700 až 1000 °C. Velmi 

zajímavý je případ obrovské objemové expanze 45,73 obj.% vzorku směsi  
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8 (10HC+50A+40SiC) při teplotě 700 °C, který je při vyšších teplotách následován poklesem  

o zhruba 50 %. 

Působení směsi solí K2CO3 a K2SO4 v poměrech 1:1 a 2:1 na vzorky 3 a 4 modelových 

matrixů (10HC+90A+0SiC ) způsobuje znatelné zvětšení objemu již od nižších teplot. Trend 

nárůstu objemu s teplotou až do 900 °C následovaný mírným pokles se zde projevuje stejně 

jako je tomu u samotného K2CO3. 

Opět lze konstatovat, obdobně jako tomu bylo u směsí s 25 hm.% hlinitanového 

cementu, že směsi obsahující v matrixu hlinitanový cement a pouze reaktivní oxidy hlinité, 

příp. přídavek karbidu křemíku, jsou dle těchto výsledků naprosto nevhodné pro aplikace, 

kde se očekává atak alkálií.  

8.3.4.2   Poměr Al2O3 / SiO2 = 0/1 

Tabulka 24 a obrázek 18 uvádějí výsledky objemových změn u směsí s 10 hm.% HC, 

poměrem Al2O3 / SiO2 = 0/1 (t.j. samotná mikrosilika) a odstupňovaným podílem SiC. 

Tab. 24 Objemové změny směsí s 10 hm.% HC a poměrem Al2O3 / SiO2 = 0/1 

Ozn. 
směsi 

Směs Alkálie Objemová změna ΔV (obj.%) 

(hm.%) (hm.%) 700°C 800°C 900°C 1000°C 

1 10HC+90S+0SiC  - -1,80 0,02  1,09 -4,24 

2 10HC+90S+0SiC +30KS  - -  4,95 1,92 

3 10HC+90S+0SiC +30 1/1* 16,72 13,10 13,83 16,59 

4 10HC+90S+0SiC +30 2/1* -  -  39,45 42,33 

5 10HC+90S+0SiC +30KC -0,05 0,82 12,03 15,94 

6 10HC+80S+10SiC +30KC -1,47 -2,52 11,43 1,47 

7 10HC+70S+20SiC +30KC -2,02 -2,36 15,18 -3,44 

8 10HC+50S+40SiC +30KC -1,47 0,07 15,04 0,35 

* směs solí K2CO3 a K2SO4 v uvedených poměrech 
 

U modelových směsí 5 – 8 nedochází účinkem K2CO3 k téměř žádných objemovým 

změnám až do teploty 800 °C, dále dochází k objemové expanzi v průměru o 12 až 17 obj.% 

při 900 °C. U směsí 6 až 8 obsahujících přídavek SiC je tento nárůst objemu následován 

poklesem zpět na původní objem, což bude pravděpodobně způsobeno vznikem velkého 

množství skelné fáze a tudíž předtím taveniny při vyšších teplotách, což je patrné z obrázku 

19 – zkušební vzorek směsi 8 (10HC+50S+40SiC) po výpalu na teplotu 1000 °C. Dle těchto 
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výsledků by bylo možno směsi 5 až 8 použít v praxi a to v místech pecního agregátu, kde se 

teplota pohybuje do 800 °C. 
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Obr. 18 Objemové změny směsí s 10 hm.% HC a poměrem Al2O3 / SiO2 = 0/1 

 
Obr. 19 Zkušební vzorek směsi 8 (10HC+50S+40SiC) po výpalu  na teplotu 1000 °C 

Při účinku směsí solí K2CO3 a K2SO4 jsou výsledky objemových změn znatelně horší. 

Směs alkalických solí v poměru 1:1 způsobila u modelového matrixu 10HC+90S+0SiC zvětšení 

objemu v průměru o 15 obj.% v celé teplotní oblasti. Při poměru alkálií 2:1 u téhož matrixu 

byly naměřené hodnoty ještě vyšší a dosahovaly až 42,33 obj.% při teplotě výpalu 1000 °C. 

Hodnoty při teplotách 700 a 800 °C nemohly být změřeny, protože zkušební vzorky se  

po tepelném zpracování rozpadly. 
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8.3.4.3   Poměr Al2O3 / SiO2 = 1/1 

Tabulka 25 a obrázek 20 uvádějí výsledky objemových změn u směsí s 10 hm.% HC, 

poměrem Al2O3 / SiO2 = 1/1 sestavených z reaktivních oxidů hlinitých a mikrosiliky  

a s odstupňovaným podílem SiC. 

Tab. 25 Objemové změny směsí s 10 hm.% HC a poměrem Al2O3 / SiO2 = 1/1 (reaktivní oxidy 

hlinité a mikrosilika) 

Ozn. 
směsi 

Směs Alkálie Objemová změna ΔV (obj.%) 

(hm.%) (hm.%) 700°C 800°C 900°C 1000°C 

1 10HC+90A,S(1/1)+0SiC -  -0,35 -0,64 0,55 -0,36 

2 10HC+90A,S(1/1)+0SiC +30KS  - -  14,00 13,83 

3 10HC+90A,S(1/1)+0SiC +30 1/1* 9,29 7,03 18,85 23,85 

4 10HC+90A,S(1/1)+0SiC +30 2/1*  - 5,01 22,19 23,71 

5 10HC+90A,S(1/1)+0SiC +30KC 0,29 0,61 28,98 29,65 

6 10HC+80A,S(1/1)+10SiC +30KC -0,04 1,21 5,36 10,14 

7 10HC+70A,S(1/1)+20SiC +30KC -1,27 -0,52 3,41 4,45 

8 10HC+50A,S(1/1)+40SiC +30KC 0,94 2,41 5,68 28,13 

* směs solí K2CO3 a K2SO4 v uvedených poměrech 
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Obr. 20 Objemové změny směsí s 10 hm.% HC a poměrem Al2O3 / SiO2 = 1/1 (reaktivní oxid 

hlinitý a mikrosilika) 

U směsí 6 – 8 se pozitivně projevuje přídavek karbidu křemíku, přičemž optimální 

množství je 20 hm.% SiC. Díky tomuto přídavku se nárůst objemu při 1000 °C snižuje 
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z 29,65 obj.% u směsi 5 (10HC+90A,S(1/1)+0SiC) na pouhých 4,45 obj.% u směsi  

7 (10HC+70A,S(1/1)+20SiC). 

Modelová směs matrixu 7 dosahuje velmi dobrých výsledků v celém teplotním 

rozsahu a žárobeton s tímto typem matrixu je dle těchto výsledků vhodný pro aplikace  

v prostředí s atmosférou obsahující alkálie až do 1000 °C. 

Směsi alkalických solí přidané ke směsím 3 a 4 způsobují značné objemové expanze již 

od nízkých teplot a dosahují téměř 24 obj.% při teplotě 1000 °C. Modelová směs matrixu 

10HC+90A,S(1/1)+0SiC tedy při aplikacích s atakem komplexních alkalických solí není 

vhodná. 

Následující tabulka 26 a obrázek 21 uvádějí výsledky objemových změn u směsí 

s 10 hm.% HC a poměrem Al2O3 / SiO2 = 1/1 nastaveným z mullitu a mikrosiliky. 

Tab. 26 Objemové změny směsí s 10 hm.% HC a poměrem Al2O3 / SiO2 = 1/1  

(mullit a mikrosilika) 

Ozn. 
směsi 

Směs Alkálie Objemová změna ΔV (obj.%) 

(hm.%) (hm.%) 700°C 800°C 900°C 1000°C 

1 10HC+90M,S(1/1)+0SiC  - 0,05 -0,06 -0,15 -0,41 

2 10HC+90M,S(1/1)+0SiC +30KC 0,51 1,10 24,16 53,75 
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Obr. 21 Objemové změny směsí s 10 hm.% HC a poměrem Al2O3 / SiO2 = 1/1  

(mullit a mikrosilika) 



Koroze žáruvzdorných keramických materiálů při vyšších teplotách 

Ing. Pavla Hanusová, VŠB-TU Ostrava, FMMI 69  

Modelová směs z mullitu a mikrosiliky nevykazuje vlivem K2CO3 žádné změny objemu 

do teploty 800 °C včetně a v této teplotní oblasti by mohla nalézt i praktické uplatnění.  

Nad 800 °C dochází ovšem k velké objemové expanzi, která dosahuje až 53,75 obj.%  

při 1000 °C, což je nevhodné pro případné praktické aplikace. 

8.3.4.4   Poměr Al2O3 / SiO2 = 1/2 

Tabulka 27 a obrázek 22 uvádějí výsledky objemových změn u směsí s 10 hm.% HC, 

poměrem Al2O3 / SiO2 = 1/2 z reaktivních oxidů hlinitých a mikrosiliky a s odstupňovaným 

podílem SiC. 

Tab. 27 Objemové změny směsí s 10 hm.% HC a poměrem Al2O3 / SiO2 = 1/2 (reaktivní oxidy 

hlinité a mikrosilika) 

Ozn. 
směsi 

Směs Alkálie Objemová změna ΔV (obj.%) 

(hm.%) (hm.%) 700°C 800°C 900°C 1000°C 

1 10HC+90A,S(1/2)+0SiC  - -0,83 -0,56 0,06 -0,93 

2 10HC+90A,S(1/2)+0SiC +30KS  - -  12,06 11,27 

3 10HC+90A,S(1/2)+0SiC +30 1/1* 11,68 7,83 12,30 18,82 

4 10HC+90A,S(1/2)+0SiC +30 2/1* -  5,71 20,47 30,21 

5 10HC+90A,S(1/2)+0SiC +30KC 0,10 -0,76 1,01 2,23 

6 10HC+80A,S(1/2)+10SiC +30KC -0,21 -2,96 4,98 6,38 

7 10HC+70A,S(1/2)+20SiC +30KC -0,36 -2,20 1,93 10,55 

8 10HC+50A,S(1/2)+40SiC +30KC -0,56 1,70 3,92 41,67 

* směs solí K2CO3 a K2SO4 v uvedených poměrech 
 

Účinek samotného K2SO4 a směsi K2CO3 a K2SO4 na modelové směsi 2 až 4 je celkem 

výrazný při všech teplotách, kterým byly zkušební vzorky podrobeny. K objemové expanzi 

dochází již při nižších teplotách, např. směs 3 účinkem K2CO3 a K2SO4 v poměru 2:1 dosáhla 

nárůstu o 11,68 obj.% při 700 °C, a u směsí 3 a 4 se expanze objemu s teplotou zvyšuje. 

Modelová směs matrixu 5 (10HC+90A,S(1/2)+0SiC) při přídavku K2CO3 nevykazuje 

prakticky žádné objemové změny v celém teplotním rozsahu 700 až 1000 °C. Změny objemu 

se mezi jednotlivými teplotami pohybují v rozmezí do 1 obj.% a maximální hodnoty dosahují 

při teplotě 1000 °C a to jen 2,23 obj.%. Tato směs se zcela jistě jeví jako velmi vhodná  

pro praktické aplikace.  

Přídavek karbidu křemíku má v tomto případě spíše negativní vliv a u směsí 6–8 

dochází k objemovému nárůstu při teplotě 1000 °C, u směsi 8 (10HC+50A,S(1/2)+40SiC)  
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až 41,67 obj.%. Tyto směsi však mohou najít uplatnění do teploty 900 °C, kdy změny objemů 

jsou malé. 
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Obr. 22 Objemové změny směsí s 10 hm.% HC a poměrem Al2O3 / SiO2 = 1/2 (reaktivní oxid 

hlinitý a mikrosilika) 

Tabulky 28, 29 a obrázek 23 uvádějí výsledky objemových změn u směsí  

s 10 hm.% HC, poměrem Al2O3 / SiO2 = 1/2 sestavených z mullitu, resp. andalusitu,  

a mikrosiliky a s odstupňovaným podílem SiC. 

Tab. 28 Objemové změny směsí s 10 hm.% HC a poměrem Al2O3 / SiO2 = 1/2  

(mullit a mikrosilika) 

Ozn. 
směsi 

Směs Alkálie Objemová změna ΔV (obj.%) 

(hm.%) (hm.%) 700°C 800°C 900°C 1000°C 

1 10HC+90M,S(1/2)+0SiC  - 0,12 0,00 -0,49 -1,19 

2 10HC+90M,S(1/2)+0SiC +30KC 0,72 0,56 12,84 13,21 
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Tab. 29 Objemové změny směsí s 10 hm.% HC a poměrem Al2O3 / SiO2 = 1/2  

(andalusit a mikrosilika) 

Ozn. 
směsi 

Směs Alkálie Objemová změna ΔV (obj.%) 

(hm.%) (hm.%) 700°C 800°C 900°C 1000°C 

3 10HC+90AN,S(1/2)+0SiC -  -0,19 -1,31 0,72 -0,21 

4 10HC+70AN,S(1/2)+20SiC  - 0,68 0,77 0,59 -0,24 

5 10HC+90AN,S(1/2)+0SiC +30KC 0,61 1,76 25,10 25,98 

6 10HC+80AN,S(1/2)+10SiC +30KC 2,84 2,64 25,57 21,07 

7 10HC+70AN,S(1/2)+20SiC +30KC 11,31 11,02 13,80 23,00 
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Obr. 23 Objemové změny směsí s 10 hm.% HC a poměrem Al2O3 / SiO2 = 1/2  

(mullit, resp. andalusit a mikrosilika) 

Modelové směsi z mullitu či andalusitu doplněné mikrosilikou bez přídavku SiC nebo 

s maximálním přídavkem 10 hm.% SiC odolávají působení K2CO3 až do 800 °C včetně  

bez významných změn objemu. Při teplotě 900 °C dosahuje však expanze objemu až téměř 

13 obj.% v případě mullitu (směs 2) a cca 25 obj.% v případě andalusitu (směsi 5 a 6). 

Uvedené směsi mohou být aplikovány v praxi do teploty použití 800 °C. 

V případě směsi s přídavkem 20 hm.% SiC dochází ke zvětšení objemu již při teplotě 

700 °C o 11,31 obj.% a dosahuje se maxima 23,00 obj.% při 1000 °C. Tato směs je tedy 

nevhodná  pro aplikace v prostředí s atakem alkálií. 
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8.3.4.5    Poměr Al2O3 / SiO2 = 1/3 

Tabulka 30, 31 a obrázek 24 uvádějí výsledky objemových změn u směsí s 10 hm.% 

HC, poměrem Al2O3 / SiO2 = 1/3 sestavených z mullitu, resp. andalusitu,  a mikrosiliky  

a s odstupňovaným podílem SiC. 

Tab. 30 Objemové změny směsí s 10 hm.% HC a poměrem Al2O3 / SiO2 = 1/3  

(mullit a mikrosilika) 

Ozn. 
směsi 

Směs Alkálie Objemová změna ΔV (obj.%) 

(hm.%) (hm.%) 700°C 800°C 900°C 1000°C 

1 10HC+90M,S(1/3)+0SiC -  -0,45 0,26 0,21 -2,82 

2 10HC+90M,S(1/3)+0SiC +30KC 0,99 0,66 1,89 -0,99 

 

Tab. 31 Objemové změny směsí s 10 hm.% HC a poměrem Al2O3 / SiO2 = 1/3  

(andalusit a mikrosilika) 

Ozn. 
směsi 

Směs Alkálie Objemová změna ΔV (obj.%) 

(hm.%) (hm.%) 700°C 800°C 900°C 1000°C 

3 10HC+90AN,S(1/3)+0SiC  - -0,11 -0,22 -0,05 -1,88 

4 10HC+70AN,S(1/3)+20SiC  - 1,09 0,21 0,29 -1,12 

5 10HC+90AN,S(1/3)+0SiC +30KC 1,99 2,31 19,87 12,95 

6 10HC+80AN,S(1/3)+10SiC +30KC 1,06 2,33 2,89 6,39 

7 10HC+70AN,S(1/3)+20SiC +30KC 5,88 7,94 -0,99 1,71 

 

Modelové směsi s poměrem Al2O3 / SiO2 = 1/3 sestavené z mullitu či andalusitu  

a doplněné mikrosilikou (směsi 2, 6 a s jistým omezením i směs 7) jsou velmi vhodné  

pro aplikace s přítomností alkálií. U směsi 2 (10HC+90M,S(1/3)+0SiC) nepřesáhla změna 

objemu 2 obj.%, maximální hodnota byla 1,89 obj.% při teplotě 900 °C. U směsi  

6 (10HC+80AN,S(1/3)+10SiC) se nárůst objemu pohybuje do cca 3 obj.% do teploty 900 °C  

a svého maxima 6,39 obj.% dosahuje při teplotě 1000 °C. Objem směsi  

7 (10HC+70AN,S(1/3)+20SiC) zpočátku narůstá na 5,88  obj.% při 700 °C a 7,94 obj.%  

při 800 °C, ale poté opět při teplotách 900 a 1000 °C klesá a pohybuje se okolo 0. 

U směsi 5 (10HC+90AN,S(1/3)+0SiC) dochází k větší objemové expanzi při teplotě 

900 °C a to 19,87 obj.%. Do této teploty je ovšem směs možno aplikovat i v reálných 

podmínkách. 



Koroze žáruvzdorných keramických materiálů při vyšších teplotách 

Ing. Pavla Hanusová, VŠB-TU Ostrava, FMMI 73  

-10,00

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

700 800 900 1000

teplota 

t [°C]

o
b

je
m

o
v

á
 z

m
ě

n
a

 

Δ
V

 [
%

]

1

2

3

4

5

6

7

 
Obr. 24 Objemové změny směsí s 10 hm.% HC a poměrem Al2O3 / SiO2 = 1/3  

(mullit, resp. andalusit a mikrosilika) 

Modelové směsi – směsi z mullitu či andalusitu – jsou mnohem vhodnější 

v praktickém využití než směsi matrixů sestavené z reaktivních oxidů hlinitých a mikrosiliky 

z titulu přítomnosti obou oxidů v jedné surovině. Požadovaný poměr je pouze nutno 

zkorigovat přídavkem mikrosiliky či reaktivních oxidů hlinitých. V případě mullitu (A3S2)  

a andalusitu (AS) je významné to, že přítomné Al2O3 je vázané v těchto sloučeninách, které 

jsou odolnější ataku alkálií než samotný Al2O3. 

Jistou roli hraje i cena jednotlivých surovin, kde cenově nejvýhodnější kombinace 

surovin pro matrix je andalusit doplněný mikrosilikou. Avšak i přes vyšší cenu syntetického 

mullitu lze tuto surovinu rozhodně doporučit z titulu vynikajících výsledků zkoušek 

objemových změn působením alkálií, protože případná odstávka výrobního agregátu je 

mnohem dražší. 

8.3.5   Opakované výpaly 

Autor [99] se zabýval i měřením tablet podrobených opakovaným výpalům na teplotu 

800 °C. Tabulka 32 uvádí výsledky objemových změn způsobené účinkem K2CO3 získané 
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třemi opakovanými výpaly při stejném režimu jako byl použit pro měření objemových změn 

v této práci (4 hodiny ohřev, 1 hodina výdrž na zvolené teplotě a volné chlazení). 

Tab. 32 Objemové změny směsí při opakovaném výpalu na teplotu 800 °C 

Modelová směs 
(hm.%) 

Alkálie 
(hm.%) 

Objemová změna ΔV (obj.%), 800 °C 

1.výpal 2.výpal 3.výpal 

10HC+70A,S(1/1)+20SiC  +30KC -1,17 0,23 2,03 

10HC+50A,S(1/1)+40SiC +30KC 0,53 4,37 5,78 

10HC+80A,S(1/2)+10SiC +30KC -2,52 0,30 2,20 

10HC+70A,S(1/2)+20SiC +30KC -2,52 1,84 3,26 

10HC+50A,S(1/2)+40SiC +30KC -0,02 4,34 6,82 

25HC+65A,S(1/1)+10SiC +30KC 0,96 -1,44 3,36 

25HC+35A,S(1/1)+40SiC +30KC 4,58 3,60 6,37 

25HC+35A,S(1/2)+40SiC +30KC 0,085 2,48 4,25 

 

Jak je patrné z tabulky, opakovanými cykly výpalu a ochlazení na okolní teplotu 

dochází vždy ke zvětšení objemu oproti původní hodnotě. To může být hlavně způsobeno 

tím, že během chlazení dojde ke krystalizaci fází s nižší hustotu a tudíž větším objemem, a tak 

i rozvolnění struktury. Objemové změny však nejsou příliš velké, pohybují se do 7 obj.%. 

Vyšší změny objemu mezi jednotlivými výpaly se objevují u směsí s vyšším obsahem SiC. 

8.3.6   Nalisované alkálie na zkušební vzorek 

Autor [99] se rovněž pokusil alkalickou sůl K2CO3 nalisovat na zkušební tabletku 

modelové směsi bez přídavku alkálie. Tyto pokusy byly neúspěšné, protože nalisovaný K2CO3 

buď na zkušební tabletě nedržel nebo se při výpalu roztavil na povrchu tablety  

a vyhodnocení pak nebylo možné. 

8.4   Hodnocení granulometrického složení modelových směsí 

Hodnocení je založeno na principu porovnání granulometrických křivek modelových 

směsí matrixů s ideální plynulou zrnitostní křivkou q dle teoretických poznatků uvedených 

v kapitole 3.3.  

Pro žárobetonové směsi se uplatňují taková složení, u nichž se hodnota q 

z Andreasenovy rovnice pohybuje v rozmezí 0,2 – 0,25 pro samotekoucí žárobetony nebo 

0,25 – 0,3 pro žárobetony vibrovatelné. Při těchto hodnotách dochází k optimálnímu 
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zaplnění prostoru a tudíž lze průběh zrnitostní křivky modelové směsi považovat za míru 

přiblížení se či odklonu od nejhutnějšího složení. 

Software EMMA (Elkem Materials Mixture Analyzer) [100] od firmy Elkem umožňuje 

vypočítat a graficky znázornit průběh zrnitostní křivky směsi při znalosti hmotnostních 

zastoupení složek ve směsi, hustot (software složení směsi sám přepočítá z hmotnostního  

na objemové) a granulometrie. Grafické znázornění log y = f(log x) umožňuje porovnání 

zrnitostní křivky směsi s přímkou, jejíž sklon je definovaný hodnotou q. 

Do softwaru se zadají jednotlivé složky s jejich granulometriemi a hustotami, nastaví 

se hodnota q porovnávací křivky. Dále se vytvoří receptura konkrétní modelové směsi tak,  

že se zadají hmotnostní zastoupení jednotlivých složek. Software přepočte zadaná 

hmotnostní složení za pomoci hustot na objemová zastoupení těchto složek a vykreslí 

zrnitostní křivku směsi. Průsečík zrnitostní a porovnávací křivky se stanovuje pohybem 

kurzoru myši na průsečík, příslušná hodnota velikosti částic v daném bodě se zobrazí vedle 

kurzoru. 

Pro modelové směsi matrixů byla nastavena hodnota porovnávací křivky q = 0,25, 

maximální zrno 105 μm a byly použity tyto hodnoty hustot pro výpočet objemového 

zastoupení ve směsi (ρ): 

 hlinitanový cement – 3000 kg·m-3, 

 reaktivní oxid hlinitý – 3950 kg·m-3, 

 mikrosilika – 2200 kg·m-3, 

 andalusit – 3100 kg·m-3, 

 mullit – 3020 kg·m-3, 

 karbid křemíku – 3200 kg·m-3. 

Zrnitostní složení jednotlivých modelových směsí vygenerované programem EMMA 

jsou znázorněna dále v kapitolách 8.4.1 a 8.4.2.  

Všechny dále uvedené zrnitostní křivky jsou pro jednotlivé směsi s různými poměry 

surovinových složek, ale vždy bez K2CO3. Křivky tak vyjadřují zaplnění prostoru daného 

vzorku jen podle granulometrie složek. Všechny křivky se porovnávají se směrnicí s q = 0,25 

(viz rozbor v kapitole 3.3). Vyhodnocený průsečík křivky a směrnice tedy vyjadřuje mezní 
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hodnotu velikosti částic směsi, pod níž už je nedostatek jemnějších částic, t.j. prostor mezi 

částicemi není optimálně zaplněn. Čím je číselná hodnota průsečíku nižší, tím je konkrétní 

matrice hutnější a tedy méně přístupná pro atakující alkálie. Všechny vzorky byly lisovány 

stejným tlakem, proto zvolené porovnávání lze považovat za opodstatněné. Uhličitan 

draselný se přidával hrubozrnný, aby bylo jeho působení lépe pozorovatelné. 

8.4.1   Modelové směsi s 25 % HC 

8.4.1.1   Poměr Al2O3 / SiO2 = 1/0 

Na obrázku 25 jsou zobrazeny granulometrické křivky směsí s 25 hm.% HC, poměrem 

Al2O3 / SiO2 = 1/0 a odstupňovaným podílem SiC. 

25HC+75A+0SiC 25HC+65A+10SiC 

 
 průsečík 3,02 μm 

 
průsečík 3,36 μm 

25HC+55A+20SiC 25HC+35A+40SiC 

 
průsečík 3,90 μm 

 
průsečík 4,29 μm 

Obr. 25 Granulometrické křivky směsí s 25 hm.% HC, poměrem  

Al2O3 / SiO2 = 1/0 a odstupňovaným podílem SiC 

Granulometrické křivky směsí s 25 % hlinitanového cementu, reaktivními oxidy 

hlinitými a karbidem křemíku v rozmezí obsahu 0–40 hm.% nekorespondují s ideální 



Koroze žáruvzdorných keramických materiálů při vyšších teplotách 

Ing. Pavla Hanusová, VŠB-TU Ostrava, FMMI 77  

zrnitostní křivkou samotekoucích LCC žárobetonů. Směsi mají nízký podíl velmi jemných zrn  

a porovnávací křivku začínají obkreslovat až od velikosti cca 3,02 μm (0 hm.% SiC ve směsi)  

až 4,29 μm (40 hm.% SiC). Vlivem nedostatku velmi jemných zrn nedochází k ideálnímu 

zaplnění objemu, vzniká zde prostor pro vznik pórů, do kterých mohou alkálie penetrovat  

a reagovat s žárobetonem. Produkty mohou vznikat reakcemi v tuhé fázi nebo častěji prvotní 

tvorbou tavenin (vlivem K2CO3 na další složky) a následným vykrystalizováním při ochlazení 

vzorků. 

8.4.1.2   Poměr Al2O3 / SiO2 = 0/1 

Na obrázku 26 jsou zobrazeny granulometrické křivky směsí s 25 hm.% HC, poměrem 

Al2O3 / SiO2 = 0/1 a odstupňovaným podílem SiC. 

25HC+75S+0SiC 25HC+65S+10SiC 

 
průsečík 0,33 μm 

 
průsečík 0,34 μm 

25HC+55S+20SiC 25HC+35S+40SiC 

 
průsečík 0,36 μm 

 
průsečík 0,46 μm 

Obr. 26 Granulometrické křivky směsí s 25 hm.% HC, poměrem  

Al2O3 / SiO2 = 0/1 a odstupňovaným podílem SiC 

Z rozboru zrnitostních křivek z obrázku 21 lze konstatovat, že všechny směsi jsou 

z hlediska granulometrie vhodné a obsahují dostatek (či spíše až nadbytek) jemných částic  
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od velikosti zrna 0,33 až 0,46 μm. Přídavek karbidu křemíku a to až do obsahu 40 hm.%  

by měl zlepšovat vlastnosti, kdy zrnitostní křivka této modelové směsi obkresluje  

tu porovnávací téměř dokonale. 

8.4.1.3   Poměr Al2O3 / SiO2 = 1/1 

Na obrázku 27 jsou zobrazeny granulometrické křivky směsí s 25 hm.% HC, poměrem 

Al2O3 / SiO2 = 1/1 a odstupňovaným podílem SiC. 

25HC+75A,S(1/1)+0SiC 25HC+65A,S(1/1)+10SiC 

 
průsečík 0,40 μm 

 
průsečík 0,44 μm 

25HC+55A,S(1/1)+20SiC 25HC+35A,S(1/1)+40SiC 

 
průsečík 0,54 μm 

 
průsečík 6,05 μm 

Obr. 27 Granulometrické křivky směsí s 25 hm.% HC, poměrem  

Al2O3 / SiO2 = 1/1 a odstupňovaným podílem SiC 

Modelové směsi s 25 hm.% hlinitanového cementu, reaktivními oxidy hlinitými  

a mikrosilikou v poměru 1:1, bez přídavku karbidu křemíku či s přídavkem do obsahu 

20 hm.% jsou z hlediska granulometrie vhodné pro samotekoucí žárobetony s relativně 

vhodným zaplněním prostoru od velikosti zrna 0,40 μm, resp. 0,54 μm. Směs s obsahem SiC 

v množství 40 hm.% vykazuje z hlediska granulometrie nedostatek velmi jemných zrn a to až 

do velikosti zrna přibližně 6 μm. 
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8.4.1.4   Poměr Al2O3 / SiO2 = 1/2 

Na obrázku 28 jsou zobrazeny granulometrické křivky směsí s 25 hm.% HC, poměrem 

Al2O3 / SiO2 = 1/2 a odstupňovaným podílem SiC. 

25HC+75A,S(1/2)+0SiC 25HC+65A,S(1/2)+10SiC 

 
průsečík 0,36 μm 

 
průsečík 0,38 μm 

25HC+55A,S(1/2)+20SiC 25HC+35A,S(1/2)+40SiC 

 
průsečík 0,42 μm 

 
průsečík 5,10 μm 

Obr. 28 Granulometrické křivky směsí s 25 hm.% HC, poměrem  

Al2O3 / SiO2 = 1/2 a odstupňovaným podílem SiC 

Vliv přídavku karbidu křemíku u tohoto typu matrixů by se měl z hlediska 

granulometrie projevovat pozitivně do obsahu maximálně 20 hm.%, kdy směsi obsahují 

dostatek jemných zrn od 0,4 μm a jejich křivky se přibližují ideální křivce samotekoucích 

žárobetonů.  

U směsi 25HC+35A,S(1/2)+40SiC se projevuje již nedostatek jemného podílu, 

zrnitostní křivka protíná porovnávací křivku až v hodnotě 5,1 μm a poté má křivka průběh 

těsně podél porovnávací. 
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8.4.2   Modelové směsi s 10 % HC 

8.4.2.1   Poměr Al2O3 / SiO2 = 1/0 

Na obrázku 29 jsou zobrazeny granulometrické křivky směsí s 10 hm.% HC, poměrem 

Al2O3 / SiO2 = 1/0 a odstupňovaným podílem SiC. 

10HC+90A+0SiC 10HC+80A+10SiC 

 
průsečík 2,77 μm 

 
průsečík 2,99 μm 

10HC+70A+20SiC 10HC+50A+40SiC 

 
průsečík 3,77 μm 

 
průsečík 4,58 μm 

Obr. 29 Granulometrické křivky směsí s 10 hm.% HC, poměrem  

Al2O3 / SiO2 = 1/0 a odstupňovaným podílem SiC 

Z hlediska hodnocení granulometrické skladby jsou na tom směsi s 10 hm.% 

hlinitanového cementu, reaktivními oxidy hlinitými a odstupňovaným podílem karbidu 

křemíku podobně jako obdobné směsi s 25 hm.% hlinitanového cementu. Směsi mají nízký 

podíl velmi jemných zrn oproti porovnávací křivce a protínají ji až okolo hodnoty  

cca 3 μm (0 hm.% SiC ve směsi) až 5 μm (40 hm.% SiC). Přídavek karbidu křemíku se 

projevuje negativně, se zvyšujícím se jeho obsahem dále klesá podíl jemných zrn ve směsi. 
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Objemové změny způsobené alkáliemi u těchto směsí dosahovaly vysokých hodnot, 

18 obj.% a více při teplotě 900 °C, objemová expanze směsi 10HC+50A+40SiC přesahovala 

dokonce 15 obj.% v celém teplotním rozsahu. 

Tyto typy matrixů nejsou dle měření objemových změn ani dle granulometrického 

rozboru vhodné pro aplikace, kde je nutná nízká pórovitost výsledného monolitu, což 

v případě ataku alkálií dozajista je. 

8.4.2.2   Poměr Al2O3 / SiO2 = 0/1 

Na obrázku 30 jsou zobrazeny granulometrické křivky směsí s 10 hm.% HC, poměrem 

Al2O3 / SiO2 = 0/1 a odstupňovaným podílem SiC. 

10HC+90S+0SiC 10HC+80S+10SiC 

 
průsečík 0,32 μm 

 
průsečík 0,33 μm 

10HC+70S+20SiC 10HC+50S+40SiC 

 
průsečík 0,34 μm 

 
průsečík 0,37 μm 

Obr. 30 Granulometrické křivky směsí s 10 hm.% HC, poměrem  

Al2O3 / SiO2 = 0/1 a odstupňovaným podílem SiC 

Zrnitostní křivky všech 4 modelových směsí s mikrosilikou jsou promítnuty  

nad porovnávací křivkou, kterou protínají okolo hodnoty 0,35 μm, což znamená, že směsi 
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obsahují dostatek jemných částic s velikostí nad touto hodnotou. Dle granulometrického 

rozboru by tedy měly vykazovat mimo jiné i dobrou korozní odolnost. 

8.4.2.3   Poměr Al2O3 / SiO2 = 1/1 

Na obrázku 31 jsou zobrazeny granulometrické křivky směsí s 10 hm.% HC, poměrem 

Al2O3 / SiO2 = 1/1 z reaktivních oxidů hlinitých a mikrosiliky a odstupňovaným podílem SiC. 

10HC+90A,S(1/1)+0SiC 10HC+80A,S(1/1)+10SiC 

 
průsečík 0,36 μm 

 
průsečík 0,38 μm 

10HC+70A,S(1/1)+20SiC 10HC+50A,S(1/1)+40SiC 

 
průsečík 0,39 μm 

 
průsečík 0,40 μm 

Obr. 31 Granulometrické křivky směsí s 10 hm.% HC, poměrem  

Al2O3 / SiO2 = 1/1 (reaktivní oxidy hlinité a mikrosilika) a odstupňovaným podílem SiC 

Všechny 4 typy směsí matrixů mají dostatek jemných částic a porovnávací křivku 

protínají v rozmezí velikosti 0,36 až 0,4 μm. Přídavek karbidu křemíku v množství 40 hm.%  

by měl být přínosný z titulu zrovnoměrnění průběhu zrnitostní křivky oproti modelové směsi 

bez přídavku SiC. 

Na obrázku 32 je zobrazena granulometrická křivka směsi s 10 hm.% HC, poměrem 

Al2O3 / SiO2 = 1/1 z mullitu, bez přídavku SiC.  
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10HC+90M,S(1/1)+0SiC 

 
průsečík 6,95 μm 

Obr. 32 Granulometrické křivky směsí s 10 hm.% HC, poměrem  

Al2O3 / SiO2 = 1/1 (mullit a mikrosilika) a bez přídavku SiC 

Modelová směs matrixu s poměrem Al2O3 / SiO2 = 1/1 sestavená z mullitu  

a mikrosiliky má nízký obsah jemných zrn a to až do velikosti zrna zhruba 0,6 μm, kdy 

zrnitostní křivka tu porovnávací začíná kopírovat, protíná ji však až v hodnotě 6,95 μm. 

U tohoto typu směsi nebyl ověřen vliv přídavku SiC na objemové změny. 

8.4.2.4   Poměr Al2O3 / SiO2 = 1/2 

Na obrázku 33 jsou zobrazeny granulometrické křivky směsí s 10 hm.% HC, poměrem 

Al2O3 / SiO2 = 1/2 z reaktivních oxidů hlinitých a mikrosiliky a odstupňovaným podílem SiC. 

Se zvyšujícím se podílem SiC ve směsi mírně klesá podíl velmi jemných zrn ve směsi, 

průsečík s porovnávací křivkou narůstá z 0,36 μm na 0,45 μm, křivka směsi je plynulejší  

a přibližuje se té porovnávací až v případě směsi 10HC+50A,S(1/2)+40SiC ji od velikosti zrna 

0,45 μm téměř přesně kopíruje.  
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10HC+90A,S(1/2)+0SiC 10HC+80A,S(1/2)+10SiC 

 
průsečík 0,36 μm 

 
průsečík 0,37 μm 

10HC+70A,S(1/2)+20SiC 10HC+50A,S(1/2)+40SiC 

 
průsečík 0,37 μm 

 
průsečík 0,45 μm 

Obr. 33 Granulometrické křivky směsí s 10 hm.% HC, poměrem  

Al2O3 / SiO2 = 1/2 (reaktivní oxidy hlinité a mikrosilika) a odstupňovaným podílem SiC 

 
Na obrázku 34 jsou zobrazeny granulometrické křivky směsí s 10 hm.% HC, poměrem 

Al2O3 / SiO2 = 1/2 z mullitu, resp. andalusitu a mikrosiliky a odstupňovaným podílem SiC. 

Úprava poměru zastoupení složek v případě směsi s mullitem z poměru Al2O3 / SiO2 

1/1 na 1/2 se projevila pozitivně. Směs z hlediska granulometrie již obsahuje dostatek částic 

nad 0,38 μm. 

Přídavek karbidu křemíku ke směsím matrixů s andalusitem se projevuje negativně  

a podíl jemných částic ve směsi se snižuje, křivky jsou ve všech případech plynulé. 
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10HC+90M,S(1/2)+0SiC 10HC+90AN,S(1/2)+0SiC 

 
průsečík 0,38 μm 

 
průsečík 0,39 μm 

10HC+80AN,S(1/2)+10SiC 10HC+70AN,S(1/2)+20SiC 

 
průsečík 0,42 μm 

 
průsečík 0,47 μm 

Obr. 34 Granulometrické křivky směsí s 10 hm.% HC, poměrem  

Al2O3 / SiO2 = 1/2 (mullit, resp. andalusit a mikrosilika) a odstupňovaným podílem SiC 

8.4.2.5   Poměr Al2O3 / SiO2 = 1/3 

Na obrázku 35 jsou zobrazeny granulometrické křivky směsí s 10 hm.% HC, poměrem 

Al2O3 / SiO2 = 1/3 z mullitu, resp. andalusitu a mikrosiliky a odstupňovaným podílem SiC. 

Ideálním poměrem Al2O3 / SiO2 je v případě směsí s mullitem 1/3. Směs obsahuje 

dostatek jemných zrn od 0,35 μm, zrnitostní křivka je plynulá. Naměřené objemové změny 

tohoto typu matrixu jsou téměř nulové a směs se jeví jako naprosto vhodná pro praktické 

využití. 

V případě matrixů z andalusitu a mikrosiliky je rovněž ideálním poměrem zastoupení 

Al2O3 / SiO2 poměr 1/3. Přídavek SiC ke směsím s andalusitem zvyšuje sice průsečík 

zrnitostních křivek s porovnávací křivkou a mírně snižuje podíl jemných zrn pod 0,36 μm  

ve směsi, avšak přibližuje průběhy křivek reálných a porovnávací. 
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10HC+90M,S(1/3)+0SiC 10HC+90AN,S(1/3)+0SiC 

 
průsečík 0,35 μm 

 
průsečík 0,36 μm 

10HC+80AN,S(1/3)+10SiC 10HC+70AN,S(1/3)+20SiC 

 
průsečík 0,37 μm 

 
průsečík 0,40 μm 

Obr. 35 Granulometrické křivky směsí s 10 hm.% HC, poměrem  

Al2O3 / SiO2 = 1/3 (mullit, resp. andalusit a mikrosilika) a odstupňovaným podílem SiC 

8.5   Hodnocení fázového složení 

U vybraných typů vzorků se po výpalu na 700 °C, 900 °C či 1000 °C hodnotilo fázové 

složení rtg difrakční analýzou. Analyzované vzorky byly připraveny rozetřením na jemný 

prášek ze zkušebních vzorků s přídavkem K2CO3 po tepelné expozici. 

Snímání rtg spekter se uskutečnilo na difraktografu INEL - záření CuKα - a Bruker D8 

Advance - záření CoKα - na pracovišti Centra nanotechnologií VŠB-TU Ostrava, geometrie 

záznamu 2°.min-1 / 2Θ. Formální vyhodnocení vzorků zpracovaných na přístroji Bruker D8 

Advance bylo provedeno obsluhou za pomoci softwaru přístroje, vyhodnocení vzorků 

zpracovaných přístrojem INEL bylo vyhodnoceno ručně na základě tabulkových údajů [101]. 

Rozbor možného zastoupení fází je uveden v tabulce 33, rtg difrakční záznamy jsou 

uvedeny v příloze. 
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Pravděpodobnost přítomnosti jednotlivých fází se vyjádřila takto: 

xxx – určitě přítomná fáze, makrofáze v dané soustavě 

xx – přítomná fáze, významné zastoupení fáze 

x – možná přítomnost fáze (menší množství) 

U modelových směsí se samotným reaktivním oxidem hlinitým (bez přídavku 

mikrosiliky) dochází k významným objemových expanzím zejména při teplotě 900 °C a jejich 

granulometrické složení svědčí o nízkém zastoupení jemných částic. Vlivem K2CO3 

pravděpodobně dochází k reakci s α-Al2O3 (korund) za vzniku KA11 (označovaným jako  

β-korund), případně i KAS2 (modifikace kalsilit a kaliofilit). Objemová změna souvisí 

s rozdílnou hustotou těchto produktů (cca 3,95-4,02 g.cm-3 u α-Al2O3, jen asi 3,20-3,30 g.cm-3 

u β-korundu a 2,49-2,67 g.cm-3 u kalsilitu a kaliofilitu). Velmi vysoká objemová expanze 

naměřená u směsi 10HC+50A+40SiC při 700 °C může být způsobena přítomností velkého 

množství SiC při reakcích a procesu krystalizace během chladnutí zkušebního vzorku. 

Modelové směsi s hlinitanovým cementem, mikrosilikou a odstupňovaným podílem 

SiC obsahují dostatek jemných částic a objemové změny do teploty 800 °C včetně byly 

zanedbatelné. Přítomný amorfní SiO2 se částečně přeměnil na krystalické formy cristobalit  

a tridymit a částečně zůstal v soustavách jako amorfní fáze (sklo) projevující se širokým 

difúzním maximem v rozmezí 20° až 40° 2θ. Dále byly identifikovány i fáze CA a CA2 

z hlinitanového cementu a u směsi 10HC+70S+20SiC, 900 °C byla zjištěna přítomnost fáze 

KS4. 

U směsi 10HC+50A,S(1/1)+40SiC dochází mezi teplotami 900 a 1000 °C k výrazné 

objemové expanzi (nárůst objemu více než 20 obj.%), což dle fázové analýzy bude 

pravděpodobně způsobeno krystalizací sloučeniny KA. Směs 10HC+90A,S(1/1)+0SiC vykazuje 

nárůst objemu od 900 °C a to téměř 30 obj.%, což bude způsobeno vznikem většího množství 

KAS2 a menšího množství β-Al2O3. Směs 10HC+70A,S(1/1)+20SiC byla objemově stálá  

při všech teplotách a byla vyhodnocena jako vhodná pro praktické aplikace, ale byly  

po vychladnutí identifikovány jasně KAS2 a KAS4, což je obtížné vysvětlit. V literatuře je 

uvedeno, že když vznikne KAS6, pak se nad 1150 °C rozloží na právě KAS2 a KAS4 a to působí 

glazovacím efektem. Tavenina je možná hodně viskózní a nemění objem při zchladnutí, kdy 

vykrystalizuje. 
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U směsí s poměrem Al2O3 / SiO2 = 1/2 sestavených z mikrosiliky a reaktivních oxidů 

hlinitých a s přídavkem SiC byly vždy identifikovány nežádoucí fáze jako KAS2, KAS4, β-Al2O3, 

jejichž vznik je spojen se zvětšením objemu. To může být způsobeno jednak volnější 

strukturou z důvodu nižšího zastoupení jemných frakcí a také možností zapojení přítomného 

SiC do reakcí probíhajících za vyšších teplot. U směsi bez SiC (10HC+90A,S(1/2)+0SiC), která 

byla z hlediska změn objemu vyhodnocena jako vhodná pro aplikace, byla sice nalezena fáze 

KAS2, ale její zastoupení není příliš veliké. 

V případě směsí s andalusitem, kde poměr zastoupení Al2O3 / SiO2 byl nastaven  

na 1/3, je výsledek fázové analýzy v souladu s výsledky naměřených objemových změn.  

U směsi bez přídavku SiC bylo po tepelné expozici zjištěno významné zastoupení fáze KAS2  

a u směsi byl naměřen nárůst objemu téměř 20 obj.%. Směs s přídavkem 10 hm.% SiC 

(10HC+80AN,S(1/3)+10SiC) byla dle objemových změn vyhodnocena jako vhodná v celém 

teplotním rozsahu, KAS2 byl na difrakčním záznamu sice rovněž identifikován, ale v nižším 

množství. Přítomná mikrosilika rekrystalizovala v tridymit 
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Tab. 33 Fázové složení 

 
 



Koroze žáruvzdorných keramických materiálů při vyšších teplotách 

Ing. Pavla Hanusová, VŠB-TU Ostrava, FMMI 90  

9   DISKUZE DOSAŽENÝCH VÝSLEDKŮ 

V technické praxi v posledních letech narůstá množství situací, kdy dostávají přednost 

monolitické žáruvzdorné vyzdívky – žárobetony – před tvarovými materiály. Pro konkrétní 

aplikace je potřebné sestavovat žárobetony takových složení, aby svými vlastnostmi 

odolávaly velmi rozmanitým vlivům a namáhání. V současnosti zůstává otevřeným 

problémem výběr metod zkoušení, především v případech různých kombinací požadavků  

na chování a uplatnění žárobetonů. 

Předmětem disertační práce bylo posouzení vlivu alkalických solí - především K2CO3  

a dále K2SO4 a jejich směsí - na konkrétní modelové směsi matrixů žárobetonů typu LCC  

a ULCC určených pro vyzdívky agregátů, kde dochází k masivnímu působení alkálií v teplotní 

oblasti 700 až 1000 °C. Byly navrženy a použity tři metody hodnocení a to studium 

objemových změn zkušebních vzorků matrixů vlivem alkálií za zvýšených teplot, posouzení 

granulometrické skladby směsí a studium fázového složení vybraných vzorků směsí  

po tepelné expozici. 

Pro hodnocení objemových změn účinkem alkálií za zvýšených teplot byla zvolena 

originální metoda navržená v Ústavu průmyslové keramiky Katedry tepelné techniky VŠB-TU 

Ostrava ve spolupráci s firmou Průmyslová keramika s.r.o., Rájec-Jestřebí. Z jemnozrnných 

frakcí (hlinitanový cement, reaktivní oxidy hlinité, mikrosilika, mullit, andalusit a karbid 

křemíku) tvořících matrix žárobetonů a přídavku alkalické soli (K2CO3, K2SO4 a jejich směsi) je 

lisováním vytvořena tableta. Takto připravený zkušební vzorek je podroben výpalu na 

teplotu 700, 800, 900 či 1000 °C při teplotnímu režimu 4 hodiny ohřev, 1 hodina výdrž  

na zvolené teplotě a volné chlazení. Z rozměrů před výpalem a po výpalu jsou stanoveny 

hodnoty objemových změn vzorků. 

Pro porovnání objemového chování modelových směsí matrixů bez vlivu alkálií byly 

vypáleny referenční vzorky všech zkoušených směsí, jejichž objemové změny jsou téměř 

shodně nulové. 

Modelové směsi matrixů sestavené ze zvolených surovin byly smísené s 30 hm.% 

vybrané alkalické soli, takže účinky alkálií se projevovaly v celém objemu vzorků. Účinek solí, 

navíc poměrně hrubozrnných, je tak možno vyhodnotit po relativně krátkodobé zkoušce 
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simulující reálné situace postupného pronikání alkálií do žáruvzdorného materiálu. Určitou 

nevýhodou, ovšem stejnou jako u jiných zkoušek působení alkálií, je fakt, že se hodnotí 

objemové změny po vychlazení vzorku, tedy ne přímo při teplotě ataku alkálií. Takto 

sestavená zkouška je proto velmi vhodná pro případy střídavého tepelného zatěžování 

žárobetonu, méně průkazná je pro situace trvalého působení alkálií při určité konstantní 

teplotě provozu. 

Interakce alkalické sloučeniny s matrixem žárobetonu může být v podstatě trojí: 

a) Reakce v pevné fázi mezi alkáliemi a některou složkou matrixu. Zřejmě typickým 

případem tohoto typu je reakce alkálií s α-korundem s popsanou reakcí vzniku  

β-korundu složením blízkého KA11 (obdobně NA11). Velký rozdíl hustot α-korundu  

a β-korundu musí vést k objemové expanzi. 

b) Dochází k tání některé fáze soustavy (např. alkalické soli) a ve vznikající tavenině 

dochází k rozpouštění jiné fáze na styku s taveninou. Po ochlazení vzorku může 

vykrystalizovat např. sloučenina obsahující alkálie, což může ale nemusí způsobovat 

objemové změny celého vzorku. 

c) Mezi alkalickou složkou a některými částmi matrixu dochází při vyšších teplotách  

ke vzniku binárních, ternárních nebo i složitějších eutektických tavenin. Podle jejich 

viskozity (ovlivněné především obsahem SiO2) lze očekávat buď místní – jednotlivé 

kapky taveniny nebo její šíření po hranicích zrn do většího objemu žáromateriálu.  

Po ochlazení vzorku tavenina může zůstat ve formě skla (vlivem sklotvornosti SiO2), 

nebo vykrystalizovat jako určitý počet krystalických fází (podle fázového zákona)  

při konkrétním chemickém složení taveniny. Typ těchto sloučenin a vlastní průběh 

chlazení spojený s velikostí vznikajících krystalů potom rozhodují o objemových 

změnách celého matrixu. 

Všechny modelové směsi matrixů vykazovaly účinkem alkálií změny objemu 

v porovnání s referenčními vzorky, ale změny objemu účinkem alkálií do teploty 800°C 

včetně byly u převážné většiny směsí, hlavně se zastoupením Al2O3 i SiO2, velmi malé. 

Modelové směsi matrixů sestavených pouze z hlinitanového cementu v množství 10, 

resp. 25 hm.%, reaktivních oxidů hlinitých a s odstupňovaným podílem karbidu křemíku jsou 

absolutně nevhodné pro praktické aplikace i při nižších teplotách. U zkušebních vzorků 
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docházelo ke změnám objemu, výhradně k expanzi, již při 700 °C a s teplotou tato expanze 

rostla. Zkušební tablety byly bezprostředně po výpalu dostatečně pevné pro manipulaci  

a měření, ale zhruba po jednom měsíci se začaly samovolně rozpadat. 

Porovnáním s údaji v literatuře jsou systémy s matrixem na bázi Al2O3 vhodné jako 

vysoce žáruvzdorné, ale nedoporučují se pro místa styku s alkalickým prostředím. Tento 

závěr prokázaly i naše experimenty. 

Směsi matrixů bez Al2O3, pouze s mikrosilikou vykazovaly korozní odolnost vůči 

alkáliím do teploty 800 °C, ale zkušební vzorky měli tendenci se připéct ke korundovému 

kelímku, ve kterém byly uloženy při výpalu a jevily známky vzniku většího množství taveniny 

v průběhu tepelné expozice – zaoblené tvary, slinutý povrch, atd. Z tohoto důvodu nelze 

rovněž tyto typy směsí doporučit k aplikacím v praxi. 

U modelových matrixů s 25 hm%. hlinitanového cementu a poměrem  

Al2O3 / SiO2 = 1/1 či 1/2 nedocházelo k velkým změnám objemu účinkem K2CO3 v porovnání 

s referenčními vzorky a to až do teploty 800 °C včetně. Vliv přídavku karbidu křemíku  

se do této teploty rovněž neprojevil a to ani pozitivně ani negativně, vyjma směsi 

25HC+35A,S(1/1)+40SiC. Nad teplotu 800 °C měl přídavek SiC negativní efekt na směsi 

s poměrem Al2O3 / SiO2 = 1/1. U směsí s poměrem Al2O3 / SiO2 = 1/2 se přítomnost SiC 

projevila pozitivně, ale pouze v případě směsi s 10 hm.% SiC, tzn. 25HC+65A,S(1/2)+10SiC, 

kde se objemová expanze snížila oproti směsi bez SiC o téměř 4 obj.% při 900 °C a 10 obj.% 

při teplotě 1000 °C. Obecně lze konstatovat, že směsi s 25 hm%. hlinitanového cementu  

a poměrem Al2O3 / SiO2 = 1/1 či 1/2 krom směsi 25HC+35A,S(1/1)+40SiC lze bezpečně použít 

na matrixy žárobetonů aplikovaných v těch místech agregátů, kde se očekává přítomnost 

alkálií a teplota dosahuje max. 800 °C. 

Všechny zkoušené modelové směsi s 10 hm.% hlinitanového cementu a poměrem 

Al2O3 / SiO2 = 1/1 z reaktivních oxidů hlinitých a mikrosiliky vykazují působením K2CO3 

zanedbatelné objemové změny do teploty 800 °C. Směs bez přídavku SiC vykazuje nad touto 

teplotou značnou objemovou expanzi blížící se hodnotě 30 obj.%. Karbid křemíku ve směsi 

snižuje objemovou expanzi, přičemž optimální obsah je 20 hm.% SiC. Tato směs 

(10HC+70A,S(1/1)+20SiC) dosahuje velmi malých objemových změn v celém zkoušeném 

teplotním rozsahu. 
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Co se týče objemových změn do tepoty 800 °C jsou na tom směsi s 10 hm.% 

hlinitanové cementu a poměrem Al2O3 / SiO2 = 1/2 podobně jako směsi s Al2O3 / SiO2 = 1/1.  

U těchto typů matrixů ale přídavek karbidu křemíku zhoršuje vlastnosti a s rostoucím 

podílem SiC  ve směsi se objemová expanze zvyšuje. Tento efekt je patrný od teploty 900 °C. 

Modelová směs bez přídavku SiC (10HC+90A,S(1/2)+0SiC) neprodělává téměř žádné 

objemové změny v rozmezí teplot 700 až 1000 °C. 

Modelové směsi sestavené z 10 hm.% hlinitanového cementu, z mullitu, případně 

andalusitu, a mikrosiliky v poměrech Al2O3 / SiO2 = 1/1 a 1/2 neprodělávají zásadní změny 

objemu do teploty 800 °C, vyjma směsi 10HC+70AN,S(1/2)+20SiC, která dosahuje objemové 

expanze přes 10 obj.% v celém teplotním rozsahu. Směsi s poměrem 1/3 dosahují lepších 

výsledků z pohledu objemového chování. Vynikajících výsledků v celém teplotním rozsahu,  

tj. minimálních změn objemů vzorků bylo dosaženo u směsí 10HC+90M,S(1/3)+0SiC  

a 10HC+80AN,S(1/3)+10SiC. 

Tabulka 34 uvádí přehled směsí, u kterých byly naměřeny nejlepší výsledky 

objemových změn v celém teplotním rozsahu 700 až 1000 °C a které by určitě měly nalézt 

praktické uplatnění při aplikacích s alkalickým atakem. Objemová změna mezi jednotlivými 

teplotami nepřesahuje hodnotu 4 obj.% a maximální naměřená změna objemu je 6,39 obj.% 

u směsi 10HC+80AN,S(1/3)+10SiC při teplotě 1000 °C. 

Tab. 34 Objemové změny směsí vhodných pro praktické aplikace 

Směs Alkálie Objemová změna ΔV (obj.%) 

(hm.%) (hm.%) 700°C 800°C 900°C 1000°C 

10HC+70A,S(1/1)+20SiC +30KC -1,27 -0,52 3,41 4,45 

10HC+90A,S(1/2)+0SiC +30KC 0,10 -0,76 1,01 2,23 

10HC+90M,S(1/3)+0SiC +30KC 0,99 0,66 1,89 -0,99 

10HC+80AN,S(1/3)+10SiC +30KC 1,06 2,33 2,89 6,39 

 

V tabulce 35 jsou uvedeny modelové směsi, které v žádném případě nejsou vhodné 

pro využití v průmyslových zařízeních, kde se očekává přítomnost a působení alkálií. Směsi 

dosahují značných změn objemu, což by v praxi vedlo k destrukci vyzdívky a odstávce 

agregátu. Z tabulky lze rovněž vyčíst, že se jedná převážně o směsi sestavené z HC a Al2O3  

či o směsi s vyšším obsahem SiC. 
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Tab. 35 Směsi nevhodné pro praktické aplikace z důvodů velkých  

objemových změn 

Směs Alkálie Objemová změna ΔV (obj.%) 

(hm.%) (hm.%) 700°C 800°C 900°C 1000°C 

25HC+75A+0SiC +30KC 8,40 10,79 17,21 20,72 

25HC+65A+10SiC +30KC 0,64 7,11 18,78 23,82 

25HC+55A+20SiC +30KC 6,39 8,31 18,78 18,48 

25HC+35A+40SiC +30KC 21,48 10,20 21,51 27,87 

25HC+75S+0SiC +30KC 8,30 10,84 17,21 20,75 

25HC+35A,S(1/1)+40SiC +30KC 6,90 4,59 8,80 18,70 

10HC+90A+0SiC +30KC 3,44 7,68 35,15 21,13 

10HC+80A+10SiC +30KC 2,23 5,07 22,24 17,87 

10HC+70A+20SiC +30KC 7,93 5,88 17,88 15,78 

10HC+50A+40SiC +30KC 45,73 16,23 24,20 22,88 

10HC+70AN,S(1/2)+20SiC +30KC 11,31 11,02 13,80 23,00 

 

Tabulka 36 uvádí přehled směsí, u nichž byla naměřena abnormálně vysoká objemová 

expanze a z tohoto důvody by i tyto směsi rozhodně neměly být použity v praxi.  

Tab. 36 Směsi s velmi výraznými objemovými změnami 

Směs Alkálie Objemová změna ΔV (obj.%) 

(hm.%) (hm.%) 700°C 800°C 900°C 1000°C 

25HC+35A,S(1/2)+40SiC +30KC -1,57 0,09 5,20 40,35 

10HC+50A+40SiC +30KC 45,73 16,23 24,20 22,88 

10HC+90M,S(1/1)+0SiC +30KC 0,51 1,10 24,16 53,75 

10HC+50A,S(1/2)+40SiC +30KC -0,56 1,70 3,92 41,67 

 

Z tabulek 34 až 36 je tedy patrné, že přídavek karbidu křemíku může mít příznivý vliv 

na celkovou korozní odolnost monolitu ovšem do určitého podílu jeho zastoupení ve směsi. 

V současné době jsou v cementářství používány na monolitické vyzdívky směsi s obsahem SiC 

i 55 % (matrix i plnivo) z důvodů snadnějšího odstraňování nálepků z vyzdívky, což má  

ale protichůdný efekt na korozní odolnost. 

Z výsledků objemových změn modelových směsí matrixů uvedených výše lze 

konstatovat, že působení komplexních alkalických solí (směsi K2CO3 : K2SO4 v poměrech 1:1  

a 2:1) má mnohem horší účinek na objemovou stálost materiálů. Objemové změny byly 
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pozorovány již od teploty 700 °C a dosahovaly vyšších hodnot než tomu bylo u stejných 

modelových směsí s přídavkem K2CO3. 

V kapitole 8.4 jsou uvedena grafická znázornění granulometrie všech studovaných 

směsí zpracované programem EMMA. Všechny zrnitostní křivky zahrnují popsané složky,  

ale vždy bez započítání alkalické soli. Vystihují tak zrnitost vzorku – vždy hutnější – 

znázorňující její charakter vzhledem k možnému ataku alkálií z vnějšku. 

Zrnitostní křivky se porovnávají se směrnicí q = 0,25, přičemž je vyčíslen „průsečík“,  

tj. nejmenší dostatečně zastoupená velikost části v daném vzorku. (Čím je „průsečík“ nižší 

číselná hodnota, tím je granulometrie směsi více blíží teoretickému optimu.) Údaje jsou 

shrnuty v tabulce 37 a 38. Dále tabulky popisují objem zrn určité velikosti – tedy buď 

nadbytek (xxx, xx, resp. x), nepřítomnost frakce symbolem – a rovnost s teoretickou 

skladbou symbolem =. 

Souhlas s objemovými změnami naměřenými na tabletách nemůže být jednoznačný 

(liší se v obsahu alkalické soli). Přesto údaj o „průsečíku“ velmi dobře koreluje s objemovými 

změnami, všechny směsi s hodnotou „průsečíku“ pod 0,45 μm jsou aspoň do určité teplotní 

oblasti vhodné. 

V každém případě hodnocení hutnosti (pórovitosti) směsí matrixů programem EMMA 

by bylo třeba ověřit v praxi a využívat při návrzích složení žárobetonů. 

Část vzorků – podle výběru nejlepších a nejhorších navržených směsí, resp. teploty 

expozice – byla podrobena rtg fázové analýze. Kromě vstupních složek směsí byly 

identifikovány tyto případy (viz tab. 33): 

 rekrystalizace mikrosiliky na tridymit nebo cristobalit 

 vznik β-korundu 

 přítomnost skelné fáze ve vychlazeném vzorku 

 nově vytvořené alkalické fáze (tedy s obsahem K2O), např. KAS2, KAS4, KS4. 

Nelze jednoznačně vyhodnotit souvislosti mezi fázovým složením modelového vzorku 

po výpalu a jeho objemovými změnami, kromě několika zřetelných a jednoznačných korelací, 

např. vznik β-korundu nebo polymorfní přeměny SiO2. 
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Tab. 37 Objemové změny a vyhodnocení granulometrie směsí  

s 25 hm.% hlinitanového cementu 
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Tab. 38 Objemové změny a vyhodnocení granulometrie směsí  

s 10 hm.% hlinitanového cementu 

 
 



Koroze žáruvzdorných keramických materiálů při vyšších teplotách 

Ing. Pavla Hanusová, VŠB-TU Ostrava, FMMI 98  

10   ZÁVĚR 

Předložená disertační práce se zabývala problematikou aktuální z teoretického  

i praktického hlediska – studiem možnosti predikce chování žárobetonů při kombinovaném 

působení vyšších teplot a působení alkalického prostředí. Pro své výhody jsou žárobetony 

stále rozšířenějším typem žáromateriálu, proto rostou i aplikace v náročných podmínkách. 

Rozbor problematiky byl shrnutý do tří stěžejních oblastí: studia interakcí složek 

žárobetonového matrixu a s tím spojených objemových změn hmot, souvislosti 

s uspořádáním systémů a souvislosti s chemickými a fázovými změnami v systémech. 

Výsledky experimentů a jejich zhodnocení umožňuje vyslovit tyto závěry: 

1) Navrhnutá originální krátkodobá zkouška chování žárobetonových matrixů v modelových 

směsích za tepelné expozice a masivního vlivu alkálií umožňuje rychlou identifikaci 

objemových změn zkoušených vzorků v daných podmínkách. Zkouška je provedením  

i materiálově nenáročná a přestože nesimuluje přesně konkrétní provozní situace, 

poskytuje dobré rozlišení kvality navrhovaných materiálů. 

2) Z hlediska hodnocení uvedeného postupu bude zajímavé porovnat jej s výsledky jiných 

používaných typů zkoušek, např. s „kelímkovou“ zkouškou větších bloků žárobetonů,  

což v podmínkách této práce nebylo možné. 

3) Na základě získaných zkušeností lze jednoznačně považovat postup výpočtu zaplnění 

prostoru vzorku na podkladě sestavení granulometrické křivky určité směsi surovin 

programem EMMA za velmi dobré kritérium chování konkrétní hmoty v podmínkách 

ataku par nebo tavenin z prostředí okolí vzorku. Průběhy zrnitostních křivek kromě toho 

mohou posloužit jako podklad k hodnocení možností instalace žárobetonu, jeho oprav 

apod. 

4) Částečný rozbor chemických reakcí a utváření fázového složení exponovaných vzorků 

bude vhodné doplnit o podrobnější analýzu, jak průběhu reakcí, tak vlastností  

a distribuce nově vznikajících fází, což opět povede k možnostem předpovědi vhodnosti 

určitého materiálu do konkrétních podmínek. Podrobnější rozbor by se měl opírat  

o využití skenovací elektronové mikroskopie (SEM), rtg mikroanalýzu apod. 



Koroze žáruvzdorných keramických materiálů při vyšších teplotách 

Ing. Pavla Hanusová, VŠB-TU Ostrava, FMMI 99  

5) Závěrem lze konstatovat, že práce přinesla řadu nových, zajímavých poznatků o chování 

matrixů žárobetonů typu LCC a ULCC vystavených konstantnímu působení draselných solí 

a teplot v rozmezí 700-1000 °C. V tomto směru budou mnohé poznatky využitelné  

při konkrétních provozních aplikacích. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

C – žárobeton (castable) 

DC – žárobeton  hutný (dense castable) 

IC – žárobeton izolační (insulating castable) 

CBC – žárobeton s chemickou vazbou (chemically bonded castable) 

HBC – žárobeton s hydraulickou vazbou ( hydraulically bonded castable) 

RCC – žárobeton běžný (regular castable) 

DCC – žárobeton ztekucený (deflocculated castable)  

MCC – žárobeton se středním obsahem cementu (medium cement castable; 15-30 %    

     cementu, nad 2,5 % CaO) 

LCC  – žárobeton s nízkým obsahem cementu (low cement castable; 3-6 % cementu,  

     1,0-2,5 % CaO) 

ULCC – žárobeton s velmi nízkým obsahem cementu (ultra low cement castable; pod 3 %   

     cementu, 0,2–1,0 % CaO)  

NCC – žárobeton bezcementový (no cement castable; pod 0,2 % CaO) 

ASM – alkalickosulfátový modul 

E – eutektický bod tání 

P – peritektický bod tání 

kbt  – kongruentní bod tání  

ikbt  – inkongruentní bod tání 

HC  – hlinitanový cement 

AN – andalusit 

M – mullit 

KC – uhličitan draselný K2CO3 

KS – síran draselný K2SO4 

C  – CaO (označení používané v silikátové chemii) 

A  – Al2O3; reaktivní oxidy hlinité 
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S  – SiO2; mikrosilika 

M  – MgO 

K – K2O 

N  – Na2O 

CA – CaO.Al2O3  

CA2 – CaO.2Al2O3 

CA6 – CaO.6Al2O3 

C3A – 3CaO.Al2O3 

C12A7 – 12CaO.7Al2O3 

C4AF – 4CaO.Al2O3.Fe2O3 

C2AS – 2CaO.Al2O3.SiO2 (gehlenit) 

CASH – CaO - Al2O3 - SiO2 – H2O 

CAH10  – CaO.Al2O3.10H2O 

C2AH8  – 2CaO.Al2O3.8H2O 

C3AH6  – 3CaO.Al2O3.6H2O 

C2S – 2CaO. SiO2 

AH3  – Al2O3.3H2O (gibbsit) 

KAS6  – K2O.Al2O3.6SiO2 (ortoklas) 

KAS4  – K2O.Al2O3.4SiO2 (leucit) 

KAS2  – K2O.Al2O3.2SiO2 (kaliofilit, kalsilit) 

KS2  – K2O.2SiO2 (křemičitan draselný) 

KA  – K2O.Al2O3 (hlinitan draselný) 

β-A  – K2O.11Al2O3 (β-korund) 

NAS6  – Na2O.Al2O3.6SiO2 (albit) 

NAS2  – Na2O.Al2O3.2SiO2 (nefelín) 
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(K,N)AS6 – (K,Na)2O.Al2O3.6SiO2 (sanidín) 

y  – podíl částic menších než x   (%) 

x0 – maximální teoretické zrno  (μm) 

xm – velikost nejmenší částice   (μm) 

q – koeficient zrnitosti   (1) 

ρ – hustota     (g.cm-3) 

OH – objemová hmotnost   (g.cm-3) 

m – hmotnost     (g) 

Pz  – zdánlivá pórovitost   (%) 

Psk  – skutečná pórovitost   (%) 

V – objem     (mm3) 

ΔV – změna objemu    (obj.%) 

d – průměr     (mm) 

v – výška     (mm) 

 

 

 



Koroze žáruvzdorných keramických materiálů při vyšších teplotách 

Ing. Pavla Hanusová, VŠB-TU Ostrava, FMMI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍLOHY 



Koroze žáruvzdorných keramických materiálů při vyšších teplotách 

Ing. Pavla Hanusová, VŠB-TU Ostrava, FMMI  

SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha 1 Granulometrie hlinitanového cementu – SECAR 71 

Příloha 2 Granulometrie reaktivního oxidu hlinitého – NABALOX NO 315 

Příloha 3 Granulometrie andalusitu – Kerphalite KF5 

Příloha 4 Granulometrie mullitu – Synthetischer Sintermullit M72 

Příloha 5 Granulometrie karbidu křemíku – SiC 1200 Mesh 

Příloha 6 Rtg fázová analýza směsi 10HC+90A+0SiC, 900 °C 

Příloha 7 Rtg fázová analýza směsi 10HC+70A+20SiC, 900 °C 

Příloha 8 Rtg fázová analýza směsi 10HC+50A+40SiC, 700 °C 

Příloha 9 Rtg fázová analýza směsi 10HC+90S+0SiC, 900 °C 

Příloha 10 Rtg fázová analýza směsi 10HC+70S+20SiC, 900 °C 

Příloha 11 Rtg fázová analýza směsi 10HC+70S+20SiC, 1000 °C 

Příloha 12 Rtg fázová analýza směsi 10HC+90A,S(1/1)+0SiC, 1000 °C 

Příloha 13 Rtg fázová analýza směsi 10HC+70A,S(1/1)+20SiC, 1000 °C 

Příloha 14 Rtg fázová analýza směsi 10HC+50A,S(1/1)+40SiC, 900 °C 

Příloha 15 Rtg fázová analýza směsi 10HC+50A,S(1/1)+40SiC, 1000 °C 

Příloha 16 Rtg fázová analýza směsi 10HC+90A,S(1/2)+0SiC, 900 °C 

Příloha 17 Rtg fázová analýza směsi 10HC+70A,S(1/2)+20SiC, 900 °C 

Příloha 18 Rtg fázová analýza směsi 10HC+70A,S(1/2)+20SiC, 1000 °C 

Příloha 19 Rtg fázová analýza směsi 10HC+50A,S(1/2)+40SiC, 1000 °C 

Příloha 20 Rtg fázová analýza směsí 10HC+90AN,S(1/3)+0SiC a 10HC+80AN,S(1/3)+10SiC, 

900 °C 

 



Koroze žáruvzdorných keramických materiálů při vyšších teplotách 

Ing. Pavla Hanusová, VŠB-TU Ostrava, FMMI  

 
 

Obr. 1 Granulometrie hlinitanového cementu – SECAR 71 
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Obr. 2 Granulometrie reaktivního oxidu hlinitého – NABALOX NO 315 
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Obr. 3 Granulometrie andalusitu – Kerphalite KF5 
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Obr. 4 Granulometrie mullitu – Synthetischer Sintermullit M72 



Koroze žáruvzdorných keramických materiálů při vyšších teplotách 

Ing. Pavla Hanusová, VŠB-TU Ostrava, FMMI  

 
 

Obr. 5 Granulometrie karbidu křemíku – SiC 1200 Mesh 
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K – α-korund, B – β-korund, CA - CaO.Al2O3 

 
Obr. 6 Rtg fázová analýza směsi 10HC+90A+0SiC, 900 °C 
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K – α-korund, SiC – karbid křemíku, KAS2 – K2O.Al2O3.2SiO2 

 
Obr. 7 Rtg fázová analýza směsi 10HC+70A+20SiC, 900 °C 
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1 – α-korund, 2 – CA, 3 – SiC, 4 – KHCO3, 5 – KAS2, 6 – K3S2, 7 – β-korund 

 
Obr. 8 Rtg fázová analýza směsi 10HC+50A+40SiC, 700 °C 
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T – SiO2 (tridymit), C – SiO2 (cristobalit) 

 
Obr. 9 Rtg fázová analýza směsi 10HC+90S+0SiC, 900 °C 
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SiC – karbid křemíku, KS4 – K2O.4SiO2 

 
Obr. 10 Rtg fázová analýza směsi 10HC+70S+20SiC, 900 °C 
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1 – SiO2 (tridymit), 2 – SiO2 (cristobalit), 3 – CA2, 4 – SiC, 5 – CA 

 
Obr. 11 Rtg fázová analýza směsi 10HC+70S+20SiC, 1000 °C 
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1 – α-korund, 2 – SiO2 (cristobalit), 3 – SiO2 (tridymit), 4 – KAS2, 5 – β-korund 

  
Obr. 12 Rtg fázová analýza směsi 10HC+90A,S(1/1)+0SiC, 1000 °C 
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1 – α-korund, 2 – SiC, 3 – KAS4, 4 – KAS2, 5 – CAS2 (anortit) 

  
Obr. 13 Rtg fázová analýza směsi 10HC+70A,S(1/1)+20SiC, 1000 °C 
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K – α-korund, SiC – karbid křemíku 

  
Obr. 14 Rtg fázová analýza směsi 10HC+50A,S(1/1)+40SiC, 900 °C 
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K – α-korund, SiC – karbid křemíku, KA – K2O.Al2O3 

  
Obr. 15 Rtg fázová analýza směsi 10HC+50A,S(1/1)+40SiC, 1000 °C 
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K – α-korund, T – SiO2 (tridymit), C – SiO2 (cristobalit), CA - CaO.Al2O3, KAS2 – K2O.Al2O3.2SiO2 

  
Obr. 16 Rtg fázová analýza směsi 10HC+90A,S(1/2)+0SiC, 900 °C 
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K – α-korund, β-korund, SiC – karbid křemíku, KAS2 – K2O.Al2O3.2SiO2 

  
Obr. 17 Rtg fázová analýza směsi 10HC+70A,S(1/2)+20SiC, 900 °C 



Koroze žáruvzdorných keramických materiálů při vyšších teplotách 

Ing. Pavla Hanusová, VŠB-TU Ostrava, FMMI  

 
K – α-korund, β-korund, KAS2 – K2O.Al2O3.2SiO2 

  
Obr. 18 Rtg fázová analýza směsi 10HC+70A,S(1/2)+20SiC, 1000 °C 
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1 – α-korund, 2 – SiC, 3 – A3S2 (mullit), 4 – KAS4, 5 – KAS2 

  
Obr. 19 Rtg fázová analýza směsi 10HC+50A,S(1/2)+40SiC, 1000 °C 
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AN – andalusit, T – tridymit, M – SiC, KAlSiO4 – K2O.Al2O3.2SiO2 

  
Obr. 20 Rtg fázová analýza směsí 10HC+90AN,S(1/3)+0SiC a 10HC+80AN,S(1/3)+10SiC, 900 °C 


