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ABSTRAKT 

Bakalářská práce je zaměřena na povrchovou úpravu keramických materiálů. Téměř 

každý keramický produkt je povrchově upravován. Tento samostatný dílčí proces keramické 

výroby má účel jednak estetický, ale i funkční. 

V jednotlivých kapitolách práce jsou popsány metody povrchových úprav 

keramických výrobků, fyzikální a technické vlastnosti povrchových vrstev. Popsány jsou 

základní vlastnosti glazur, pigmentů a frit od složení, rozdělení až po jejich přípravu. Dále 

jsou popsány příčiny povrchových vad a jejich zamezení. V poslední kapitole jsou popsáni 

producenti glazur, pigmentů a frit v ČR a ve světě. 

Klíčová slova: povrchová úprava, funkce, vlastnosti, vady glazur 

 

 

 

ABSTRACT 

The thesis is focused on surface modification of ceramic materials. Almost every 

ceramic product is surface modification. This one step in ceramic process has both an 

aesthetic purpose, but also functional.  

In each chapter of work are described the methods of surface treatment of ceramic 

products, the physicaland technical properties of these surface layers.  

Are describedthe basic characteristic of glazes, pigments and frit their composition, 

distribution and preparation. The causesof surfacedefects andtheirprevention. The last chapter 

are describes the producers of glazes, frits and pigments in the Czech Republic andthe world. 

Keywords: surface finish, function, properties, defects of glaze 
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1   ÚVOD 

Keramika všeobecně patří k nejstarším oborům lidské činnosti. První stopy byly 

nalezeny již v době kamenné před 25 000 let a do dneška je úspěšně rozvíjena ať už 

z hlediska materiálového, funkčního, tak art designu. Keramika patří mezi materiály, které při 

vhodném zacházení mají neomezenou životnost. Keramické materiály jsou součástí každé 

domácnosti, ale jsou již běžně používané v letectví, medicíně a rovněž si našly své uplatnění 

pro speciální průmyslové aplikace. 

V prvopočátcích nebyla keramika povrchově upravována. Chyběla barevnost  

a ochrana povrchu. S vývojem prvního „barvítka“ se dostáváme k dnešním glazurám. Spojení 

skla a keramiky je jednoznačné ve smyslu, že obě suroviny vznikají v žáru a jsou si podobné. 

Skelný povlak na keramické hmotě dává výrobku požadované vlastnosti a lepší estetický 

dojem. Glazury jsou sklovité, průhledné a poloprůhledné, bezbarvé nebo barevné, lesklé a 

matné. Do této skupiny patří rovněž engoby. Barvicí materiály mohou být práškové nebo 

tekuté. Vzniklý povrch je hladký, tvrdý, je snadno omyvatelný a hlavně nepropouští do 

keramického střepu vodu a jiné kapaliny. Výrobek tím získá vysokou krycí schopnost, dobrý 

lesk a značnou chemickou odolnost. Glazury by neměly obsahovat olovo a jiné zdraví 

škodlivé látky. Čím hladší povrch, tím snadnější udržování daného produktu. Ovšem i glazura 

vytváří porézní povrch, na kterém se může usazovat nečistota, bakterie, vodní kámen nebo 

rez. Proto i na vývoj v oblasti barvicích prostředků na keramiku je kladen značný důraz. 

Každá úprava výrobku zvyšuje hodnotu daného produktu.  

Ne vždy povrch a rozměry keramického výrobku jsou po výpalu dokonalé a přesné. Za 

účelem zvýšení jakosti se střep může upravovat buď mechanicky, nebo glazováním. 

Bakalářská práce byla tedy zaměřena na popis povrchových úprav keramického výrobku. 

Byly popsány základní způsoby úprav keramického střepu a materiály – glazury, pigmenty, 

frity aj. používané pro povrchovou úpravu keramického materiálu. Dále se práce zaměřila na 

technické a fyzikální vlastnosti glazur, ale i vady, které mohou vznikat na povrchu 

keramického materiálu. V závěru práce jsou uvedeni výrobci glazur, jak v České republice, 

tak ve světě. 
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2   ZPŮSOBY POVRCHOVÝCH ÚPRAV KERAMICKÝCH 

MATERIÁLŮ 

Keramické výrobky jsou z větší části povrchově upravovány. Na jejich povrch jsou 

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

případně obojí. 

 Tyto povlaky chrání podkladový materiál: 

- před vlivy okolního prostředí, 

- za zvýšených teplot, 

- zlepšují mechanické vlastnosti povrchu, 

- zajišťují estetický vzhled. 

Glazury se nanášejí nejčastěji v podobě vodních suspenzí práškových směsí, které jsou 

obvykle složeny z předtavené frity a dalších přísad. Tyto složky se rozmílají a mísí 

v bubnových mlýnech a pak nanášejí různými technikami: namáčením, poléváním, stříkáním 

apod. Následujícím výpalem celého výrobku vznikne na povrchu částečným natavením tenká 

nepropustná vrstva pevně lpící na podkladu. Další možnosti povrchové úpravy poskytují 

různé způsoby mechanického opracování povrchů. Uplatňují se zejména u výrobků pro 

technické aplikace, pro tyto účely se povrchy opatřují také kovovými vrstvami [1, 2]. 

2.1   Glazování 

Běžně používanou povrchovou úpravou řady keramických výrobků je glazování. 

Glazura je tenký povlak na povrchu keramického výrobku, skelný nebo částečně krystalický. 

Z chemického hlediska jsou to křemičitany vzniklé v žáru, které se roztavily a přešly do 

amorfního stavu, kde při chladnutí ztuhly ve sklovinu. Glazura má na keramickém tělese 

funkci estetickou a technickou.  

Z estetického hlediska zlepšuje vzhled výrobku, např. hladkost, lesk, barevnost 

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

otevřenou pórovitost střepu, dokáže zvyšovat mechanickou pevnost glazovaného tělesa ve 

srovnání s tělesem neglazovaným, zvyšuje odolnost keramiky proti působení vnějších vlivů 

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

Tavitelnost glazury musí být nižší, než je teplota, při níž dochází k měknutí střepu. 

Rozhodující je, aby glazura byla dobře spojena se střepem, vytvořila se mezivrstva, 

která je nositelem dobrých fyzikálních a mechanických vlastností střepu a glazury. Složení 

glazury se v průřezu její tloušťky často mění směrem od střepu k povrchu glazury. Glazura 

tedy není běžným sklem, ale sklo tvoří její základ [1, 3, 4]. Od skel se glazura liší tím, že 

nebývá tak homogenní a dokonale protavená. Kromě převažující skelné složky obsahuje 

v malém množství krystaly, pocházející jednak z nedokonale protavených výchozích látek, 

jednak vzniklé místním odskelněním [5]. 

Posouzení kvality glazury závisí hlavně na: 

 

a) tavitelnosti a reologických vlastnostech, které ovlivňují přilnavost a difúzi glazury 

během výpalu.Tento aspekt ovlivňuje trvanlivost a povrchovou drsnost konečného 

výrobku. 
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b) barvě a nepropustnosti, které mají být na keramickém výrobku homogenní a jsou 

klíčovými pro požadavky trhu. Je proto zásadní, aby glazura z hlediska vnímání byla 

opticky zajímavá a měla potřebné mechanické vlastnosti a trvanlivost. 

c) tepelné roztažnosti, ta musí být v souladu s povrchovou vrstvou, aby se zabránilo 

nevhodnému objemovému srážení glazury na povrchu během chlazení, což vede ke 

vzniku trhlin a povrchovým nedostatkům, které brání prodejnosti výrobku [11]. 

2.2   Způsoby glazování 

Pro nanášení glazur se používají různé techniky, které se často kombinují. Záleží na 

tvaru výrobků, ale také na požadované tloušťce vrstvy glazury. Glazura se nanáší na vysušený 

či vypálený (tzv. přežahnutý) a odprášený polotovar několika způsoby: 

a) polotovar se namáčí do suspenze (např. při glazování hrnků, talířů apod.), viz 

obr. 1, 

b) polotovar se polévá suspenzí, např. ve formě clony (např. při glazování 

obkládaček, které se před glazováním zvlhčují), viz obr.2, 

c) na polotovar se stříká suspenze ve formě mlhy nebo v elektrostatickém poli 

(např. při glazování složitých tvarů zdravotnické keramiky), vždy je nutné 

odsávací zařízení, 

d) na polotovar se nanáší glazura ve formě pasty rotačním strojem Rotocoler, 

e) nanášení štětcem se používá na ozdobnou a uměleckou keramiku. 

 

 

Obr. 1  Glazování talíře a glazování hrnků namáčením[6] 

 

Tloušťka nanesené vrstvy glazury závisí na vlastnostech glazurové suspenze, na době 

glazování a také na pórovitosti střepu. Hustotu glazurového kalu je nutné předem stanovit 

podle druhu a tekutosti glazury, nasákavosti střepu apod. Hustota se obvykle pohybuje 

mezi1400 – 1700 g . l
-1 

[1, 4, 5]. 
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Obr. 2  Glazování poléváním [7] 

2.3   Speciální povrchové úpravy 

Keramické materiály je nutné v mnoha případech mechanicky upravit. Materiály jsou 

často nedokonalé a to jak povrchově, tak rozměrově. Přesnost rozměrů je pro řadu aplikací 

nedostatečná a proto je nutné keramické díly řezat, obrábět, brousit, leštit, eventuelně jejich 

povrch pokovovat. Minimální tolerance vypálených keramických dílů dodatečně 

neopracovaných jsou  0,5%. Nejsnadnější je provádět uvedené mechanické operace po 

výpalu polotovaru na teploty 800 – 1000°C. Materiál je však velmi křehký a má relativně 

nízkou pevnost. Po výpalu na optimální pevnost se zvýší jeho mechanická pevnost, ale 

stoupne i jeho tvrdost a tedy i odpor proti obrábění a zvýší se nároky na kvalitu obráběcích 

nástrojů [1]. 

2.3.1   Broušení, kalibrace, leštění a lapování 

K řezání, broušení a leštění keramiky se používají kotouče SiC s různou vazbou nebo 

kotouče ze syntetických diamantů s bronzovou vazbou. Kotouče z  SiC musí být chlazeny 

vodou a jejich obvodová rychlost je 6 – 8 m.s
-1

. Diamantové kotouče pracují při obvodové 

rychlosti 20 m.s
-1

 a musí být chlazeny vodou nebo olejem. Při práci se suchým nástrojem se 

zkracuje jeho životnost až 100 krát. Stále častěji se využívá řezání keramiky vodním 

paprskem. V současné době je obvyklou dokončovací metodou u slinutých dlaždic jejich 

kalibrování, broušení a leštění vnějšího povrchu. Broušení a leštění keramiky jsou velmi 

nákladné operace, u keramických součástek např. pro strojírenské aplikace tvoří náklady na 

opracování 50 – 70 % ceny výrobku [1]. 

Aby bylo možné provádět broušení keramických dílů, je potřeba je uchytit pomocí 

prizmat na elektromagnetický stůl brusky. Pokud se jedná o tenké tvary, které musí být po 

broušení přesně planparalelní, tzn. jejich horní a spodní strana musí být rovnoběžné, je nutné 

je přilepit na kovové desky a ty pak přichytit na elektromagnetický stůl brusky [3]. 

Lapování je velmi jemné opracování povrchu výrobku, zvláště tam, kde se požaduje 

velká geometrická přesnost, spojená s vysokou jakostí povrchu. Této přesnosti je možné 

dosáhnout bez pevného upnutí výrobku. Kromě rovinného povrchu je možné tuto technologii 

použít na vnější i vnitřní kruhové lapování a také na lapování sférických ploch. Při lapování 

se výrobek zatěžuje závažím, obvodová rychlost je do 200 m.min
-1

. Používá se lapovací 

zařízení LAMPLAN MM 830, firmy LAMPLAN, Gaillard, Francie, viz obr.3 [3]. 
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Obr. 3  Lapovací zařízení LAMPLAN MM 830 [3] 

 

2.3.2   Pokovování a pájení keramiky 

Některé keramické díly je třeba vzhledem k budoucímu použití pokovit a pájet. Cílem 

pokovení je vytvořit na keramice elektricky vodivou vrstvu nebo umožnit pevné spojení, 

často vakuově těsné, kovového dílu s keramickým. Přímé spojení keramiky s kovem není 

prakticky možné. Elektricky vodivé vrstvy na keramice jsou tvořeny nejčastěji vzácnými 

kovy např. stříbrem Ag, zlatem Au, platinou Pt, paladiem  Pd, ale také niklem Ni, hliníkem Al 

a mědí Cu. Nanášejí se na povrch keramiky následujícími způsoby: 

- pokovovací pastou s následným výpalem, 

- vypařováním a kondenzací kovu ve vakuu, tzv. napařováním, 

- nástřikem kovu v roztaveném stavu, např. tzv. šopováním Cu, 

- chemickým srážením, např. bezproudovým niklováním. 

Nejčastěji se používá způsob pokovování stříbrem. Stříbrná vrstva má vysokou 

elektrickou vodivost, dostatečnou odolnost proti oxidaci, dobře smáčí keramiku a tvoří s ní 

dostatečně pevnou vazbu. Pevnost v tahu stříbrných vrstev na keramice dosahuje hodnot Rt = 

10 – 30 MPa. Na stříbrnou vrstvu se pájí kovové kontakty tzv. měkkými pájkami při teplotách 

200 až 350°C. Tyto pájky obsahují olovo a cín s přídavky stříbra, antimonu, kadmia a dalších 
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prvků. Stříbrnou vrstvu na keramice je možné také galvanicky pokovit, např. mědí  

a tím zvýšit její odolnost při pájení. Tloušťka vrstvy Cu by neměla překročit 0,1 mm. 

Pro vakuově těsné spojení keramiky s kovem je třeba pájet keramiku tzv. tvrdými 

pájkami při teplotách 800 – 1050°C. Mezi nejpoužívanější tvrdé pájky v praxi patří stříbrné 

pájky měď – stříbro, nejvíce používaná je slitina 72 % Ag – 28 % Cu [1, 3]. 

Pokovování keramiky tzv. molybdenovou technologií se provádí při teplotách  

1100 – 1480 °C. Jde o vícestupňovou technologii: 

- pokovení keramiky nanesením molybdenové pasty a vypálení, 

- pokovení vypálené kovové vrstvy dalším kovem pro zlepšení smáčení spoje pájkou, 

- pájení kovového dílu s keramikou tvrdou pájkou, viz obr. 4. 

Pokovování keramiky je proces, který je velmi citlivý na surovinové složení a 

granulometrickou skladbu pokovovací pasty, její hustotu při nanášení, tloušťku nanesené 

vrstvy, složení pecní atmosféry, rychlost výpalu a zejména na dosažení optimální teploty 

výpalu [1]. 

 

 

Obr. 4  Schéma pájecího zařízení (karusel) [3] 

 

2.3.3   Keramické povlaky stříkané žárově 

Techniku žárového stříkání keramických povlaků lze aplikovat na kovový i nekovový 

podklad. Nanášení povrchových vrstev žárovým stříkáním je dlouho používanou technikou, 

avšak bylo omezeno převážně na nanášení kovových vrstev. Výběr materiálu byl omezen 

dosažitelnou teplotou v plynových stříkacích pistolích, která byla maximálně asi 3000°C. 

Další možnosti žárového stříkání obtížně tavitelných materiálů poskytl vývoj plazmových 

hořáků, které dosahují teplot až o řád vyšších. Teplota závisí na druhu plazmového plynu a na 

příkonu hořáku. K dosažení vysokého výkonu jsou vhodnější dvouatomové plyny (N2, H2, 

O2) než jednoatomové (He, Ar), protože mají vyšší měrné teplo. 
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Oxidová hmota se vytaví v elektrické obloukové peci a z taveniny se vyrobí prášek  

o velikosti zrna 10 – 40 μm. V plameni plazmové pistole je tento prášek roztaven,projde 

vysokou rychlostí ústím plazmové pistole a drobné kapičky v podobě mlhoviny vytváří na 

studeném povrchu kovového nebo vypáleného keramického dílu povlak o tloušťce  

20 – 300 μm, který se pevně spojí s materiálem, ze kterého je díl vyroben, viz obr.5. 

Technika žárového stříkání umožňuje i výrobu celokeramických dílců, např. trubic  

o tloušťce stěny 10 mm a délce až 600 mm, kelímků na tavení drahých kovů apod. [2, 3]. 

 

 

 

Obr. 5  Schéma procesu vytváření žárových nástřiků [12] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

3   DĚLENÍ GLAZUR PODLE SLOŽENÍ 

Glazury se používají pro užitkovou keramiku, zdravotnickou keramiku, kameninu, 

porcelán, elektroporcelán, některé druhy stavební keramiky apod. U některých výrobků je 

glazování nežádoucí, jsou to např. žáruvzdorné výrobky nebo výrobky, u kterých je nutné 

zachovat otevřenou pórovitost [4]. 

3.1   Suroviny pro výrobu glazur 

K výrobě glazur se používají suroviny co nejčistší. Co do původu sem patří jak 

suroviny přírodní, tak i syntetické. Lze je rozdělit na skupinu surovin základních, které jsou 

pro tvorbu glazury nezbytné (křemen, kaolin, živce, suroviny pro dodání oxidu vápenatého, 

hořečnatého, olovnatého, oxidů alkalických kovů) a surovin vedlejších, které se používají 

v menší míře [4, 5]. 

3.1.1   Křemen 

Křemen je základní surovinou pro přípravu glazur. Vnáší oxid křemičitý SiO2, který je 

sklotvorným oxidem. Je nerozpustný a chemicky inertní. Nahradit ho lze jen v omezené míře. 

S jeho obsahem roste teplota tavení, ale klesá sklon k trhlinkování. Obsah SiO2v glazuře je 50 

až 70%. Jako zdroje se používají především sklářské písky - křemenné písky o vysoké čistotě, 

s obsahem Fe2O3pod 0,03% (barvicí oxid). Při sestavování glazur je nutné brát v úvahu, že 

SiO2 se do glazur vnáší i jinými surovinami (živec, kaolin, zirkon atd.), sklářským pískem se 

doplňuje na požadovaný obsah. Žilný křemen se téměř nepoužívá. Důvodem je jeho 

nedostatek, znečištění, obtížné mletí a je nutné jej kalcinovat [4]. 

3.1.2   Kaolin – Al203 . 2SiO2 . 2H2O 

Kaolinem se vnáší do glazur Al203 a zároveň SiO2. Používá se kaolin nekalcinovaný a 

kalcinovaný. Nekalcinovaný tvoří plastickou složku za syrova, stabilizuje glazurový kal, 

zvyšuje pevnost za syrova, ale ve velkém množství může díky velkému smrštění způsobit 

odlupování glazury za syrova. Proto se přidává kalcinovaný kaolin nebo pálené střepy. 

Nejčastěji se používají čisté karlovarské kaoliny. Oxid hlinitý zvyšuje pružnost, pevnost, lesk, 

snižuje teplotní roztažnost a vyluhovatelnost olova z glazury [4]. 

3.1.3   Taviva 

Taviva jsou materiály přidávané do keramických hmot slinujících za účasti kapalné 

fáze, jejichž účelem je vytvoření potřebného množství taveniny [5]. 

3.1.3.1   Živce 

Živce jsou tavivem vhodným zvláště pro vysokotavné glazury. V kombinaci  

s keramickými fritami se používají i do glazur se středními vypalovacími teplotami. U 

nízkotavných glazur se používají v omezeném množství, protože jejich teplota tavení je 

poměrně vysoká [4]. 
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Živce dělíme podle zastoupení zásaditých oxidů na: 

- draselné, 

- sodné, 

- vápenaté, 

- a jejich směsi. 

Jejich tavitelnost závisí na množství alkalických oxidů a jemnosti mletí [6]. Kromě 

vysoké čistoty se požaduje jejich konstantní složení. 

Nejrozšířenější živce jsou: 

- živec draselný – K2O . Al2O3 . 6SiO2, ortoklas - jednoklonný, mikroklin - 

trojklonný. Za živec draselný se považuje živec, ve kterém minimálně 75 % 

alkalických oxidů tvoří K2O. Taví se za současného rozkladu, první tavenina se 

objevuje v rozmezí teplot 1130 – 1170°C. K úplnému roztavení draselného 

živce dochází až při podstatně vyšších teplotách. 

- živec sodný – Na2O . Al2O3 . 6SiO2, albit - trojklonný. Je to živec, ve kterém 

minimálně 80 % alkalických oxidů je tvořeno Na2O. Jeho rovnovážná teplota 

tání je 1118°C. Tento živec se taví bez rozkladu. 

- živec vápenatý CaO . Al2O3 . 2SiO2 – anortit. Taje bez rozkladu při teplotě  

1553°C. Používá se zřídka, živcové suroviny s obsahem živce vápenatého 

bývají většinou znečištěny železitými příměsemi [7].  

Živce vnášejí do glazur jak alkalické oxidy, tak Al203 a SiO2. Obsah barvicích oxidů 

v živci pro glazury může být maximálně 0,2 – 0,3%. Alkalické oxidy, zvlášťNa2O, zvyšují 

teplotní roztažnost glazury. 

Většinou se používají živcové suroviny s obsahem živce draselného i sodného. Proto 

se vyžaduje konstantní poměr draselné a sodné složky.  

Kolísání poměru K2O:Na2O způsobuje kolísání vlastností: tavitelnosti, teplotní 

roztažnosti, stékavosti, barevného odstínu. Žádoucí je vyšší obsah K2O než Na2O. Živec 

draselný dává taveninu s vyšší viskozitou, tj. menším rizikem stékání, má vyšší index lomu, 

dává lepší barevné odstíny, i když je méně intenzivním tavivem. 

Do glazur jsou vhodné živcové suroviny s vysokým obsahem alkalických oxidů, jejich 

obsah má být 10 až 11 % [4]. 

3.1.3.2   Vápenaté sloučeniny  

CaO do glazur vnášejí vápenaté sloučeniny. Nejčastěji se používá CaCO3(vápenec, 

mramor, křída). Společně s MgO se CaO dodává dolomitem. Při teplotě cca 900°C se vápenec 

rozkládá na CaO a CO2. CaO působí jako tavivo do glazur nad 1000°C a v případě 

nízkotavných glazur je žádoucí v alkalických glazurách – zabraňuje trhlinkování. Alkalicko-

vápenaté glazury mohou nahradit olovnaté. CaO snižuje teplotní roztažnost, zvyšuje lesk, 

mechanickou pevnost, pružnost a chemickou odolnost glazur [4]. 

3.1.3.3   Hořečnaté sloučeniny 

Do glazur vnášejí hořečnaté sloučeniny MgO, který snižuje teplotní roztažnost. Jako 

surovina se používá magnezit MgCO3, pálená magnézie MgO nebo dolomit CaMg(CO3)2  

(uhličitan vápenatohořečnatý), který zároveň vnáší CaO. Dolomit dodává glazuře vysoký lesk. 

Další surovinou je mastek 3MgO.4SiO2.H2O [4]. 
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3.1.3.4   Zinečnaté sloučeniny 

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

krystalizační prostředek. Odstiňuje a rozptyluje barvy, může částečně nahradit CaO nebo 

PbO. Zvyšuje lesk glazur, ve větším množství zakaluje, může způsobit i krystalizaci. 

Surovinou je zinková běloba, což je v podstatě ZnO [4]. 

3.1.3.5   Borité sloučeniny 

Borité sloučeniny do glazur vnášejí B2O3, který je stejně jako SiO2sklotvorný. Snižuje 

teplotu tavení, dává glazury čiré, lesklé, odolné proti trhlinkování a odskelnění, zvyšuje 

pružnost, zlepšuje chemickou odolnost, usnadňuje rozpouštění barev. Je důležitou složkou 

fritových glazur. Při větším obsahu však vlastnosti zhoršuje, je proto nutné odzkoušet pro 

každou glazuru. Surovinou je kyselina boritá H3BO3a borax Na2O.2B2O3.10H2O, který 

současně vnáší Na2O [4]. 

3.1.3.6   Sloučeniny olova 

Nejstarším a nejpoužívanějším tavivem pro nízkotavné glazury jsou sloučeniny olova. 

Vnášejí do glazur PbO, jeho teplota tání je 880°C. Glazury jsou snadno tavitelné, roztékavé, 

dobře se probarvují. Nevýhodou je, že všechny sloučeniny olova jsou toxické. Představují 

riziko při požití, protože jsou rozpustné v žaludečních šťávách. Nebezpečí hrozí zejména při 

přípravě a nanášení glazur.  

Olovnaté glazury se nesmějí používat na užitkovou keramiku i některé další druhy 

keramických výrobků, protože při použití může docházet k vyluhování olova. Surovinami 

jsou minium (suřík) Pb3O4, olovnatá běloba 2PbCO3 . Pb(OH)2, klejt PbO. Olovnaté glazury 

vyžadují výpal v oxidační atmosféře [4]. 

3.1.3.7   Sodné sloučeniny (kromě živců a boraxu) 

Do glazur s nižší teplotou tavení není možné vnášet Na2O ve větším množství živcem, 

proto se používají jiné sloučeniny: 

- nefelinický syenit (nefelin Na2O . Al2O3 . 2SiO2) – dává snadno tavitelné, 

průhledné, dobře roztékavé glazury s velkým sklonem k trhlinkování, dobře se 

probarvující, 

- soda krystalická Na2CO3 . 10H2O (obsah vody je proměnlivý) – je rozpustná ve 

vodě, 

- soda kalcinovaná Na2CO3(bez vody) – používá se častěji, je rozpustná ve vodě, 

- ledek sodný NaNO3– je hygroskopický, málo vhodný, 

- sůl kamenná NaCl – používá se pro solné glazury [4]. 

3.1.3.8   Draselné sloučeniny (kromě živců) 

Podobně jako v předchozím případě se K2O vnáší do nízkotavných glazur jinak než 

živcem: 

- potaš K2CO3 – hygroskopická, ve vodě rozpustná látka, 

- ledek draselný KNO3 – není hygroskopický, při výpalu se uvolňuje kyslík, což 

má příznivý vliv při tavení olovnatých frit (zabraňuje vyredukování olova) [4]. 
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3.1.3.9   Barnaté sloučeniny 

Dalším tavivem je BaO. Prakticky se přidává minerál witherit BaCO3. BaO zvyšuje 

lesk, tvrdost, odolnost proti povětrnostním vlivům, u alkalických glazur kyselinovzdornost. 

V nízkotavných glazurách může částečně nahradit PbO. Uhličitan barnatý je klasifikován jako 

látka zdraví škodlivá při požití, při práci s ním je třeba na to brát ohled [4]. 

3.1.3.10   Lithné sloučeniny 

Lithné sloučeniny do glazur vnášejí LiO2. LiO2 je intenzivnější tavivo než ostatní 

alkalické oxidy, zvyšuje lesk. Surovinami jsou spodumen LiO2 . Al2O3 . 4SiO2, lepidolit  

LiF . KF . Al2O3 . 3SiO2 a cinvaldit. Používají se v omezeném množství, jsou vzácné a drahé 

[4]. 

3.1.3.11   Sloučeniny fluoru 

Sloučeniny fluoru sice působí jako taviva, ale používají se zřídka. Prakticky se užívá: 

- kazivec (fluorit) CaF2 – používá se jako náhrada živce, teplota tání je 800°C, a 

jako kalivo místo oxidu cíničitého SnO2. Glazury jsou dobře roztékavé, mají 

malý sklon k trhlinkování. Část SiO2 odtěká jako SiF4 a tím se sníží teplota 

tavení. 

- kryolit Na3AlF6 – jemný bílý, případně nažloutlý prášek, toxický. Používá se 

jako náhrada PbO a B2O3 v bezolovnatých a bezboritých glazurách [4]. 

3.1.4   Frity 

Frity jsou ztuhlé taveniny. Po vytavení ve fritovacích pecích se vypouštějí do vody a 

vytvářejí granulovaná skla. Tvoří jednu ze složek glazury a působí jako tavivo. Vyrábějí se 

z některých výše uvedených surovin, a to těch, které jsou rozpustné ve vodě nebo toxické. 

Přidávají se k nim sklotvorné látky, aby se tak umožnilo jejich použití do glazury [3, 4]. 

3.1.5   Ostatní suroviny 

Mezi ostatní suroviny pro výrobu glazur patří především kaliva a odstíniva. Kaliva 

jsou látky, které způsobují zakalení glazury. Kalením se z transparentní glazury stává glazura 

krycí. Jako odstíniva označujeme látky, které sice samy nebarví, ale mohou ovlivnit barevný 

odstín nebo intenzitu zabarvení glazury [4,8]. 

3.1.6   Kaliva 

Kaliva se používají pro přípravu: 

- polokrycích glazur 

- a krycích glazur 

Kaliva jsou látky způsobující zákal glazur tím, že mají jiný index lomu než základní 

glazura. Zabarvení je způsobeno vykrystalizováním sloučenin málo rozpustných ve sklovině 

při jejím chlazení. Velikost částic je větší než 500 nm. V praxi se tímto způsobem připravují 

bílé krycí glazury, které jsou kaleny nejčastěji ZrO2, SnO2, v menší míře TiO2. Dále je 

využíván Fe2O3 v hnědých a Cr2O3 v zelených aventurinových glazurách.  

SnO2je nejstarší kalivo, používá se v olovnatocíničitých glazurách určených např. pro 

majoliku. Nerozpouští se v glazuře, nýbrž se v ní rozptyluje. Vyrábí se oxidací Sn horkým 
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vzduchem při teplotách 1200°C. Cínovec je pro použití do glazur nevhodný pro své 

znečištění. 

Zirkoničité sloučeniny se používají do tzv. zirkonových glazur. Zákal se získává 

vyloučením jemných krystalů ZrSiO4 (zirkonový písek) nebo ZrO2 z taveniny. ZrSiO4  snižuje 

koeficient teplotní roztažnosti glazury a zvyšuje teplotu tání. Při vyšším obsahu způsobuje 

matnost glazury. Glazury, které obsahují ZrO2 a ZrSiO4 jsou tvrdé a vytvářejí dobrou 

mezivrstvu. 

TiO2 je dobré kalivo, ale způsobuje nestálost odstínu glazury. Glazury obsahující TiO2 

mají žluté, nepravidelné odstíny. Zdrojem TiO2v glazurách je titanová běloba [4,8]. 

3.1.6   Odstíniva 

Odstíniva jsou látky, které nemají barvicí schopnost, ale mohou měnit barvy nebo 

odstíny barev a mohou zesilovat intenzitu barviv. Mezi odstíniva patří: 

- oxid hlinitý  Al2O3 

- hydroxid hlinitý Al(OH)3 

- oxid zinečnatý ZnO 

- oxid vápenatý  CaO 

- oxid barnatý  BaO 

- chlorid amonný  NH4Cl aj. 

Sloučeniny Al jsou odstíniva pro Co, Cr, Mn, Fe. Oxid zinečnatý ZnO ztemňuje 

železitou červeň, rozptyluje žluté, zelené a modré barvy, s Ni dává modré barvy, odstiňuje 

hnědé a purpurové barvy. NH4Cl mění odstíny antimonových žlutí a železitých červení [4]. 

3.2   Způsoby vyjadřování složení glazur 

Glazury se používají na glazování různých keramických střepů, které vyžadují různé 

složení glazur. Některé glazury jsou určené pro nízké teploty, jiné pro teploty vysoké. Jedno 

glazurové složení je vhodné prakticky pro rozsah teplot maximálně 50 °C. Z tohoto důvodu 

glazury určené pro různé teploty mají různé složení.  

Požadované vlastnosti glazury jako je tavitelnost, povrchové napětí, teplotní 

roztažnost, viskozita, pružnost, pevnost, tvrdost a chemická odolnost vyžadují určité složení 

podle vlastností, kterých chceme u glazury dosáhnout [8]. 

3.2.1   Segerův vzorec 

Složení glazury se nedá vyjádřit jednoduchým chemickým vzorcem, ale můžeme ho 

vyjádřit počtem molů jednotlivých složek zastoupených v glazuře nebo procentuálním 

zastoupením složek. Nejčastěji se používá vyjádření složení pomocí Segerova vzorce ve 

tvaru: 

(RO + R2O) . nR2O3 . mRO2               (1) 

kde  RO + R2O je počet molů zásaditých oxidů (jejich součet musí být roven 1)  

               R2O3  počet molů amfoterních oxidů v glazuře 

                RO2  počet molů kyselých oxidů v glazuře  

         n  počet molů R2O3 dělený součtem Σ(RO + R2O)  

      m  počet molů RO2 dělený součtem Σ(RO + R2O)  
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Segerův vzorec přehledně uvádí složení glazury a umožňuje snadno porovnat různé 

druhy glazur, protože součet taviv RO + R2O je rovný 1. Je však třeba posoudit rozdílnost 

tavící síly jednotlivých oxidů skupiny RO + R2O a také vzájemné působení oxidů 

jednotlivých skupin. Rozdělení oxidů do skupin je uvedeno v tabulce 1. Segerův vzorec je 

univerzální vyjádření složení glazury, lze z něho posoudit tavitelnost (podle obsahu SiO2), pro 

přípravu glazury je ovšem nutné Segerův vzorec přepočítat např. na recepturu [1, 4, 8]. 

Tabulka 1  Rozdělení oxidů pro použití v Segerově vzorci  

Oxidy zásadité Oxidy amfoterní Oxidy kyselé 

R2O RO R2O3 RO2 

Li2O PbO Al2O3 SiO2 

Na2O ZnO Bi2O3 B2O3 

K2O FeO Fe2O3 SnO2 

MgO CoO Mn2O3 TiO2 

CaO NiO Cr2O3 V2O5 

BaO CuO - - 

 

3.2.2   Receptura 

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

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

suroviny [4]. 

3.2.3   Výrobní předpis 

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

složení lze na základě jednoduchého přepočtu připravit libovolné množství glazury, pokud 

máme k dispozici požadované suroviny [4]. 

3.2.3   Chemický rozbor 

Chemický rozbor udává obsah oxidů v glazuře v procentech. Je vhodný např. pro 

výpočet vlastností glazury pomocí aditivních koeficientů [4]. 

3.2.4   Číslo kyselosti glazury 

Dalším parametrem charakterizujícím složení glazury je číslo kyselosti y definované 

jako: 

y =  m RO2 : x                  (2) 

 

kde x = (RO + R2O) + nR2O3 

Číslo kyselosti nám umožňuje snadnější srovnání glazur a předem můžeme přibližně určit 

vlastnosti, které budou mít po výpalu. Má dosahovat hodnoty y > 1 (obvykle 1,3 až 3). Čím 

vyšší je číslo kyselosti, tím je glazura tvrdší: 

- glazura pro měkký porcelán y = 1,4 – 1,9 
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- glazura pro tvrdý porcelán y = 1,9 – 2,5 [3, 4]. 

3.3   Základní typy glazur 

Různorodost výroby keramických předmětů si vyžaduje různé typy glazur. Každý 

druh střepu, ať je to pórovina, kamenina nebo porcelán si vyžadují určitý druh glazury 

s určitými vlastnostmi. Glazury lze rozdělit podle několika hledisek: 

a) podle teploty tavení: nízkotavné (880 – 1200°C) a vysokotavné (nad 1200°C), 
b) podle způsobu přípravy: surové – připravované přímo mletím surovin a fritové – část 

surovin se frituje, frita se mele společně se surovinami, které se nefritovaly, 

c) podle charakteristické složky – olovnaté, bezolovnaté, borité, bezborité, olovnato-

cíničité, zirkonové atd., 

d) podle vzhledu: lesklé – matné, transparentní – krycí (polokrycí), bezbarvé – barevné, 

krystalické, aventurinové, trhlinkované atd., 

e) podle účelu: užitkové, umělecké, 

f) podle druhu výrobků: pórovinové, pro porcelán, pro kameninu, kamnářské atd. [4, 8]. 

3.3.1   Bezbarvé glazury 

Podstatou bezbarvých glazur je čiré nebo zakalené sklo. Jsou to základní glazury, ze 

kterých se vychází při přípravě barevných nebo speciálních glazur. Sestavují se obvykle tak, 

aby byly použitelné v širším rozsahu, např. glazury pro obkládačky, pro kameninu atd. 

Bezbarvé glazury se dělí: 

- podle tavitelnosti: 

 nízkotavné (do 1200°C) – surové nebo fritové, 

 vysokotavné, tzv. tvrdé (nad 1200°C) – surové, 

- podle složení:  

 jednoduché – RO . mRO2, 

  složité – RO . nR2O3 . mRO2. 

Jednoduché glazury jsou nízkotavné, mají horší mechanické a chemické vlastnosti [4]. 

3.3.2   Nízkotavné glazury surové 

Glazury surové se připravují mletím přírodních nebo uměle připravených surovin 

v kulových mlýnech za mokra na sítový zbytek 0,08 – 0,3 % na sítě 63 μm. Suroviny proto 

musí být nerozpustné ve vodě. Umleté glazury je možné, s ohledem na uskladnění a transport, 

sušit v rozprašovací sušárně. Používají se trysky s otvorem 3,5 mm. Sušárna musí být 

z nerezu, aby nedošlo k barevnému znečištění glazury. 

Segerův vzorec nízkotavných glazur lze obecně vyjádřit: RO . nR2O3 . 1 – 2,5 SiO2. 

Z hlediska složení mohou být jednoduché nebo složité [3, 4]. 

3.3.2.1   Jednoduché nízkotavné surové glazury 

Jednoduché nízkotavné surové glazury neobsahují amfoterní oxidy. Skládají se pouze 

z oxidů bazických a kyselých. Tavicím oxidem je nejčastěji PbO. Složení těchto glazur je pro 

teploty: 
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- 900°C     -   PbO . SiO2 

- 1100°C   -   PbO . 2SiO2 

Zvýšením obsahu SiO2 o 0,1 mol se teplota výpalu zvýší o 20°C. 

Tavicí interval je rozmezí teplot mezi počátkem tavení a úplným roztavením glazury. 

Je ovlivněn poměrem RO:RO2 a vzájemným poměrem různých tavicích oxidů. 

Jednoduché olovnaté glazury se vyznačují vysokým leskem, snadnou tavitelností, 

dobře se probarvují, umožňují podglazurovou dekoraci, ale jsou málo odolné vůči kyselinám. 

Glazury na bázi PbO jsou zdravotně závadné, proto je nutné přísně dodržovat hygienické 

předpisy a nepoužívat je na užitkovou keramiku. Dalšími nevýhodami jsou snadná 

sedimentace glazurové suspenze, malá mechanická pevnost za syrova (snadno se otírají nebo 

odlupují ze střepu), při překročení vypalovací teploty jsou náchylné ke stékání a jsou také 

náchylné k rekrystalizaci. Proto se téměř nepoužívají [3, 4]. 

3.3.2.2   Složité nízkotavné surové glazury 

Složité nízkotavné surové glazury jsou glazury, které obsahují kromě bazických  

a kyselých oxidů i oxidy amfoterní, jejichž zástupcem je nejčastěji Al2O3. Poměr oxidu 

hlinitého a křemičitého má být u těchto glazur v poměru 1:7 až 1:12. 

Glazury s obsahem Al2O3 mají významně lepší vlastnosti než glazury jednoduché. 

Protože Al2O3 je do glazur vnášen kaolinem, snižuje se sklon k sedimentaci, glazury tvoří 

homogennější vrstvu, zvyšuje se pevnost za syrova, při výpalu mají glazury vyšší viskozitu, 

takže méně stékají ze svislých stěn. Tyto glazury mají širší interval tavení, vyšší lesk, nižší 

sklon k rekrystalizaci. Mají také vyšší chemickou odolnost, čímž se podstatně snižuje 

vyluhovatelnost olova. 

Základní složení glazury pro teplotu výpalu 900°C je – PbO . 0,1Al2O3 . SiO2. Pro 

vyšší teploty se přidává vždy na 20°C 0,01 mol Al2O3 a současně 0,1 mol SiO2. 

PbO lze nahrazovat zejména alkalickými oxidy nebo B2O3. Při zvýšení obsahu 

alkalických oxidů je nutno počítat se zvýšením teplotní roztažnosti. Výhodnější je obsah K2O 

než Na2O. Obsah B2O3 nesmí překročit určitou hranici. Interval tavení lze ovlivnit náhradou 

PbO jinými oxidy (CaO, MgO, BaO, SrO, ZnO, alkálie aj.) [4]. 

Surové glazury jsou cenově efektivní alternativy pro výpal keramiky při vysokých 

teplotách. Jsou běžně používané pro sanitární keramiku, porcelán a také pro mrazuvzdorné 

dlaždice. V současné době jsou dlaždice často vypalovány po dobu kratší než 90 minut, 

zatímco ostatní produkty jsou podrobeny tradičnímu vypalovacímu cyklu, který trvá několik 

hodin. Při běžném výpalu je povrchové složení glazury kontrolováno především viskozitou 

taveniny. Nicméně, vysoká viskozita glazury účinně brání krystalizaci fází typických pro nižší 

teplotní rozsahy.  

Při použití surové glazury probíhá několik různých procesů v průběhu vypalovacího 

cyklu, např. rozklad surovin, chemické reakce, které vytvářejí buď krystalické nebo sklovité 

produkty, tání s následnou nukleací a krystalizací taveniny [14].  

 

3.3.2.3   Fritové nízkotavné glazury 

Většina nízkotavných glazur jsou glazury fritové. Připravují se, stejně jako ostatní 

glazury, mletím v kulovém mlýně, většinou za mokra. Vsázku do mlýna tvoří z větší části 
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frita (91–95 %), zbytek tvoří kaolin. Kaolin se přidává zejména kvůli úpravě reologických 

vlastností glazurové suspenze a snížení sklonu k sedimentaci. 

Frita je prudce ochlazená anorganická sklovina, která svým chemickým složením již 

prakticky splňuje požadavky kladené na nízkotavné glazury. Frity lze rozdělit pro: 

- transparentní glazury, 

- krycí bílé glazury, 

- matné glazury. 

Tato technologie umožňuje využít oxidy, které působí jako intenzivní taviva (PbO, 

Na2O, K2O a B2O3) a jejichž použití v surových glazurách je problematické. Vhodné 

suroviny, kterými se tyto oxidy do nízkotavných glazur vnášejí, jsou rozpustné ve vodě (není 

možné jejich mletí za mokra) nebo toxické. Zafritováním se převedou na formu ve vodě 

nerozpustnou – sklo. Zafritování toxických sloučenin olova snižuje vlastní toxicitu fritových 

olovnatých glazur. 

Fritová glazura má teplotu výpalu nižší než surová glazura stejného chemického 

složení. Je to proto, že procesy, při nichž se spotřebovává teplo, proběhly již při tavení frity. 

Fritové glazury mají lepší mechanické, chemické i vzhledové vlastnosti a vyšší provozní 

stabilitu při aplikaci [4]. 

3.3.2.4   Technologie výroby keramických frit 

Výroba frit má mnoho společných znaků s výrobou skla. Pro výrobu frit se používají 

stejné suroviny jako pro přípravu glazur. Suroviny jsou v jemně zrnité formě po předchozí 

homogenizaci naváženy do tavicích pecí, u kterých není třeba zajišťovat čeření skloviny, 

protože frity se dále zpracovávají mletím. Roztavená sklovina prochází dotavovacím bazénem 

a přes výtokový kámen volně vytéká z pece. Prudké ochlazení se provádí: 

- vypouštěním do vody, vznikají porézní granule velikosti do 2cm, 

- chlazením mezi ocelovými válci, vzniká film tloušťky 1-2 mm, který se drtí. 

Tavicí teploty se pohybují v rozmezí 1300 – 1550°C podle typu frity a použitého 

zařízení [4]. 

3.3.3   Vysokotavné glazury 

Vysokotavné glazury jsou většinou glazury surové. Frity se zde používají pouze jako 

složka k úpravě vlastností glazur. Vysoká teplota tavení glazur je dána vysokým obsahem 

SiO2 a Al2O3. 

Vysokotavné glazury jsou určené pro výrobky pálené na teploty nad 1200°C, tedy 

především pro kameninu, poloporcelán a porcelán. Používají se na výrobky se slinutým 

střepem. Glazury mohou být transparentní i krycí, pokud se připravují glazury barevné, je 

barevná paleta omezená vysokou vypalovací teplotou. Příkladem barevných vysokotavných 

glazur jsou glazury pro elektroporcelán – hnědá, šedá, světle modrá a další. 

Vysokotavné glazury obvykle vytvářejí silnou mezivrstvu mezi střepem a glazurou, 

většinou netrhlinkují ani neodprýskávají, protože slinutý střep má vysoký obsah skelné fáze, 

čímž se jeho charakter blíží charakteru glazury. Glazura může příznivě ovlivnit mechanické  

a elektrické vlastnosti výrobku i jeho chemickou odolnost. 

Vysokotavné glazury se připravují ze surovin nerozpustných ve vodě, přírodních  

i syntetických. Hlavními surovinami jsou křemen, živce, kaolin, vápenec, mramor, křída, 

dolomit, magnezit, vypálené střepy, Al2O3, BaCO3, ZnO, zirkon atd. [4]. 
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3.3.4   Barevné glazury 

Barevné glazury se používají téměř u všech druhů glazovaných výrobků. Vybarvování 

glazur je nejstarší a nejpoužívanější zdobící technika. Barevné glazury mohou být 

transparentní nebo krycí, ale existuje mezi nimi i celá škála přechodů. Barvicí složky glazur 

dělíme na[5]: 

- barviva, 

- keramické pigmenty neboli barvítka. 

Příklady barevných odstínů glazur jsou na obrázku 6. 

 

          

           

           

Obr. 6  Vzorky lesklých barevných glazur [15] 

 

3.3.5   Druhy barviv 

Látky, které se ve sklovinách rozpouštějí a zároveň zbarvují svými barevnými ionty 

nebo formou koloidních či molekulárních částic, nazýváme barviva. Barviva dělíme na [5]: 

- iontová, 

- molekulová, 

- koloidní. 

3.3.5.1   Iontová barviva 

Jako iontová barviva se používají oxidy, hydroxidy, uhličitany, fosforečnany, 

chromany, chloridy, dusičnany a případně další sloučeniny přechodných prvků. Chloridy a 

dusičnany kovů jsou rozpustné ve vodě, proto se využívají hlavně pro přípravu barevných 

roztoků. Nositelem zabarvení je iont kovu, barvivo se ve skle rozpouští [4, 5].  

Kovy, jejichž ionty způsobují ve sklovině zabarvení: 
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- Fe: Fe2O3 do 1300°C v oxidačním prostředí vzniká barva žlutá, hnědá, 

 hnědočervená, 

  FeO v redukčním prostředí sám nebarví, pouze komplex Fe
2+

 – O – Fe
3+ 

  
barví do modra a zelena, 

  Fe3O4 v oxidačním prostředí do 1300°C vzniká barva žlutavě hnědá 

  s nádechem do šeda, 

- Ni: barví iont Ni
2+

; v draselných a olovnatých glazurách vzniká barva   

 modročervená a fialová, 

  v sodných glazurách vzniká barva červená, hnědá až šedá, 

  s kobaltovou modří vzniká delfská modř, která má šedý nádech, 

- Co: snese vysoké teploty, 

  za přítomnosti odstíniv vzniká barva modrá, růžová, 

- Mn: při nižších teplotách vzniká barva hnědá až fialová, 

  při vyšších teplotách vzniká žlutavá až hnědá, 

- Cr: v olovnatých glazurách vzniká oranžová až červená, 

  Cr2O3 je stálý i při vysokých teplotách, v přítomnosti SnO2 a CaO barví 

  růžově, 

- Cu: v alkalických glazurách vzniká modrá s nazelenalým odstínem, 

  v olovnatých a boritých glazurách vzniká horská zeleň, 

  v alkalickoolovnatých a alkalickoboritých glazurách vzniká tyrkysová, 

  vyžaduje oxidační atmosféru, v redukčním prostředí vzniká měďnatá 

  červeň, 

- U: vznikají barvy žlutá, zeleně fluoreskující, 

  do 1000°C vzniká uranová červeň, 

  v současné době se sloučeniny uranu do glazur nepoužívají, 

- V: v oxidačním prostředí vzniká žlutá, 

  v redukčním prostředí vzniká šedá, 

- Sb: v olovnatých glazurách vzniká žlutý email – neapolská žluť, 

  v bezolovnatých glazurách bíle zakaluje [4]. 

3.3.5.2   Molekulová barviva 

Jako molekulová barviva se používají sloučeniny Se. Získává se růžové až 

žlutočervené zabarvení. Selen barví skla v přítomnosti síry a kadmia červeně. Používá se směs 

sulfidu kademnatého CdS a selenu Se [4]. 

3.3.5.3   Koloidní barviva 

Zabarvení je způsobeno koloidními částicemi kovů o velikosti 1 – 500 nm jemně 

rozptýlenými ve skle. Používají se sloučeniny Au, Ag, Pt a Ir. Při řízeném chlazení skla 

vznikají krystalizační zárodky a zároveň vzniká charakteristické zabarvení:  
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- Ag: v oxidačním prostředí barví olovnaté glazury slámově žlutě, 

  v redukčním prostředí tvoří listry, hlavně v přítomnosti Bi a Cu, 

  používají se sloučeniny: Ag2O, AgCl, Ag2CO3, AgNO3, 

- Au: vzniká purpurová, karmínová až fialová barva, 

  používá se AuCl3, 

- Pt: vytváří šedou barvu, 

  používá se PtO2, 

- Ir: vytváří černou barvu, 

  vnáší se jako Ir2O3 nebo IrCl3 [4]. 

3.3.6   Druhy barvítek 

Keramická barvítka jsou anorganické pigmenty krystalického charakteru s vysokou 

teplotní stabilitou a chemickou odolností vůči roztaveným sklovinám. Tyto vlastnosti jsou 

dány jejich krystalickou mřížkou, která odpovídá přírodním minerálům. Podle těchto minerálů 

se barvítka dělí do skupin, které jsou uvedeny v tabulce 2. 

K získání pigmentu je nutno do krystalických mřížek uvedených minerálů včlenit 

chromoforovou složku, což je základní strukturní jednotka, která je nositelem barevnosti. Jsou 

to především ionty přechodných prvků a prvků vzácných zemin. V glazuře jsou tato barvítka 

nerozpustná a jsou v ní pouze homogenně rozptýlena. Proto jsou také označována jako 

pigmenty. Při výrobě glazur je homogenní rozptýlení zajištěno společným mletím pigmentu 

se vsázkou glazury. Nejrozšířenější a barevně nejpestřejší jsou barvítka spinelová. 

Pro výrobu barvítek se jako suroviny používají převážně oxidy – Fe2O3, CuO, MnO2, 

Co3O4, CoO, ZnO, Cr2O3, Sb2O3, NiO, Al2O3, SiO2, ZrO2, TiO2 aj. Pro zajištění dobré 

reaktivity jsou suroviny používány ve velmi jemné formě, někdy se pro snížení reakční 

teploty nebo usměrnění reakce používají mineralizátory. Jako mineralizátory se používají 

NaF, NaCl, B2O3 aj. 

Výroba barvítek má 3 fáze: 

1. příprava směsi surovin – navážení a dokonalá homogenizace výchozích surovin 

2. kalcinace – výpal směsi surovin podle odpovídající křivky v periodických 

komorových pecích nebo tunelových vozových pecích. Výpal se provádí v pouzdrech 

odolných proti teplotním rázům. 

3. mletí – pro zajištění a usnadnění dokonalé homogenizace při aplikaci do glazur, barev 

a smaltů se barvítka dodávají ve velmi jemné formě o velikosti částic v jednotkách 

μm. Proto se kalcinát mele buď za mokra v klasických bubnových mlýnech, nebo za 

sucha ve speciálních mlýnech. Po umletí se vypírají rozpustné zbytky mineralizátorů  

a to dekantací nebo promýváním na vakuových filtrech. 

Vzhledem k provozní spolehlivosti a široké barevné paletě je použití barvítek jedním 

z nejrozšířenějších způsobů probarvování glazur [4]. 

Tabulka 2  Skupiny barvítek  

Skupina Základní minerál 

spinelová I.typu MgO . Al2O3 
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spinelová II.typu 2ZnO . TiO2 

zirkonová ZrO2 . SiO2 

baddeleyitová ZrO2 

granátová 3CaO . Al2O3 . 3SiO2 

α-korundová α-Al2O3 

willemitová 2ZnO . SiO2 

rutilová TiO2 

perowskitová CaO . TiO2 

mullitová 3Al2O3 . 2SiO2 

kasiteritová SnO2 

 

3.3.7   Příprava barevných glazur 

Barevné glazury se připravují zabarvováním bezbarvých glazur přídavkem barviv 

nebo častěji barvítek. Barvivo nebo barvítko se mele předem, protože je tvrdší a vyžaduje 

delší mletí než glazura. Většina barviv působí jako tavivo, mění tedy poměr mezi bazickými  

a kyselými oxidy, proto se započítávají do Segerova vzorce. Obsah tavicích (bazických) oxidů 

se sníží o dodané barvivo.  

U glazur fritových je výhodné vyrobit silně zbarvenou fritu s vysokým obsahem 

barviva a ta se potom přidá do vsázky k bezbarvé fritě. Tak je možno dosáhnout mnoha 

odstínů glazur. 

Množství barviva nebo barvítka přidávaného do glazury závisí na požadované sytosti 

odstínu. Protože barviva a barvítka jsou relativně drahá, volí se taková, kterých pro dosažení 

odstínu stačí co nejméně. 

Barevné glazury vyžadují všeobecně oxidační pálení. Vyjímkou jsou některé umělecké 

glazury, které vyžadují v určitém období redukční výpal [4, 5]. 

3.4   Speciální druhy glazur, historické glazury 

Speciální druhy glazur se vyznačují působivým vzhledem, barevností a různými 

speciálními efekty na povrchu vytavené glazury. Patří mezi ně glazury matné, stékavé, 

trhlinkované – krakelé, aventurinové, krystalické, redukční a listrové. Používají se především 

na glazování umělecké a jemné užitkové keramiky. Při práci s nimi je třeba přesně dodržovat 

technologické postupy, které jsou určené mnoha zkouškami. Umělecký dojem speciálních 

glazur závisí na výtvarném citu keramika, na tom, kterou glazuru pro určitý výrobek zvolí, 

jakým způsobem ji nanese nebo jak glazury zkombinuje [11]. 

Přesně určit kdy a kde byla vyrobena první glazura, se dosud nepodařilo zjistit. Jisté 

je, že jedny z prvních glazur pocházejí z Egypta. V Egyptě a Mezopotámii byla rozvíjena 

výroba glazovaných výrobků již 4 000 let před naším letopočtem. Staří Egypťané připravovali 

tzv. egyptskou pastu, kterou používali na zdobení nádob a sošek. Vznikla vlastně náhodou, 

vyloučením solí, které keramická hmota obsahovala. Kolem roku 500 před naším letopočtem 

se v Číně začala používat popelová glazura. Podmínky výpalu ve starých čínských pecích 

umožňovaly tvorbu popela spalováním dřeva. Poměrně vysoké teploty výpalu nad 1200°C 
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umožnily natavení popela na povrch výrobku. Vysoké teploty vyžadovaly zemité a solné 

glazury z různých druhů hlín a taviv, které také pocházejí z Číny [8]. 

3.4.1   Matné glazury 

Matné glazury jsou neprůhledné, mají jemný saténový, matný povrch. Mat v glazuře je 

způsoben přesycením glazury jemnou krystalickou fází, která vzniká odskelněním. Složení 

glazur je záměrně zvoleno tak, aby při jejím chladnutí nastalo vylučování jemných krystalů. 

Matné glazury získáme zvýšením obsahu CaO, MgO, BaO a Al2O3. Většina matných glazur 

se získá přesycením ZnO.  

3.4.2   Stékavé glazury 

Stékavé glazury jsou snadno tavitelné, jejich vypalovací teplota je nižší, než na kterou 

se skutečně vypalují. Při vyšší teplotě výpalu se sníží viskozita a glazura stéká ze svislých 

stěn výrobku. Tyto glazury se nanášejí v hrubší vrstvě na horní okraj výrobku. 

Stékavé glazury se získají snížením obsahu Al2O3 a SiO2 nebo zvýšením obsahu taviv, 

hlavně PbO a alkálií, vnesením nebo zvýšením obsahu B2O3, případně přidáním měkčí frity. 

Stékavé glazury je možné nanášet štětcem, stříkáním i jiným způsobem, vedle sebe i 

ve vrstvách přes sebe, na střep nebo na tvrdší podkladovou glazuru. Při výpalu by mohlo dojít 

k přitavení výrobku na pecní desky, proto se pálí na speciálních miskových podložkách, 

kterých se dotýkají jen v několika bodech [4].  

3.4.3   Trhlinkované glazury – krakelé 

Tyto glazury vytvářejí jemnou síť trhlinek poměrně pravidelné hustoty, které se 

zvýrazňují probarvováním, viz obrázek 7. Trhlinkování je vyvoláno záměrně, přestože u 

běžných glazur je trhlinkování považováno za vadu.  

Trhlinkování glazur je způsobeno rozdílnou délkovou teplotní roztažností glazury a 

střepu – αg >αs. Pro získání trhlinkované glazury se proto volí složení glazury tak, aby se její 

délková roztažnost zvýšila. Dosáhne se toho zvýšením alkalických oxidů a snížením obsahu 

SiO2. Trhlinkování lze dosáhnout také výpalem na nižší teplotu nebo prudkým ochlazením 

vypálené glazury, ovšem za předpokladu vzniku vad. Aby se síť trhlinek zvýraznila, je možné 

je probarvit nanesením trhlinkované glazury na podkladovou glazuru jiné barvy nebo 

zatřením jemně rozetřené naglazurové nebo podglazurové barvy nebo barevného roztoku a 

vypálením na nižší teplotu. 

Protože trhlinkované glazury propouštějí vodu, což je u většiny výrobků nežádoucí, 

zabraňuje se propustnosti vody buď použitím podkladové netrhlinkované glazury nebo 

přeglazováním trhlinkované glazury transparentní glazurou, která již netrhlinkuje [4]. 
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Obr. 7 Trhlinkovaná glazura [16] 

3.4.4   Aventurinové glazury 

Aventurinové glazury jsou prostoupeny jemnými lesklými šupinkami. Jsou to silně 

alkalické bezolovnaté nebo málo olovnaté glazury s nízkým obsahem SiO2, přesycené Fe2O3, 

který se při chlazení vylučuje v podobě lesklých šupinek. Jiný druh aventurinové glazury je 

silně alkalická bezolovnatá glazura přesycená Cr2O3. Vypalují se jen v oxidačním prostředí. 

Název je odvozen od odrůdy křemene – aventurinu, jehož vzhled napodobuje [4, 11]. 

3.4.5   Krystalické glazury 

Krystalické glazury mají na povrchu vyloučené krystaly v podobě různých skvrn nebo 

,,ledových květů“, často odlišné barvy nebo odstínu než základní glazura. Jsou to zpravidla 

stékavé glazury přesycené určitou složkou, která při chladnutí vytvoří krystalizační centra a 

krystalizuje buď samotná, nebo s jinými složkami glazury. Velkou krystalizační schopnost 

mají např. ZnO nebo TiO2. Krystalizaci ovlivňuje přítomnost nepatrných množství oxidů W, 

V nebo Mo. Vybarvení krystalů lze docílit přídavkem oxidů Mn, Cu a dalších. 

Příprava krystalických glazur vyžaduje velké zkušenosti, mnoho zkoušek, přesný 

postup pálení a chlazení. Pokud mají krystalky vzniknout na určitých místech, je možné 

provést tzv. očkování, tj. nanesení krystalizačních zárodků do nevypálené glazury [4]. 
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3.4.6   Redukční glazury 

Redukční glazury mají kovově lesklý vzhled, viz obrázek 8. Vznikají redukčním 

výpalem glazur s obsahem sloučenin některých kovů. 

Známá je červená čínská glazura zvaná ,,Langova červeň“, objevená v 17.století, 

kterou v Evropě nazvali ,,sang de boeuf“ – byčí krev. Červená barva těchto glazur je 

způsobena jemně rozptýlenou koloidní mědí, vzniklou redukcí CuO v bezolovnatých nebo jen 

mírně olovnatých fritových glazurách. Aby byla rovnoměrně zbarvená, je nutná dokonalá 

redukce. Jestliže je redukce slabá, vzniká místo mědi křemičitan měďnatý CuSiO3 a glazura je 

nazelenalá. Při příliš silné redukci se na povrchu vyloučí vrstvička kovové mědi, která oxiduje 

na CuO, v glazuře vznikají lesklé černé skvrny. Proto se tato glazura pálí střídavě redukčně a 

oxidačně [4, 11]. 

 

Obr. 8  Redukční glazura [17] 

3.4.7   Listrové glazury 

Listrové glazury mají duhový perleťový lesk vznikající působením kouře na povrch 

žhavé, ale zatuhlé glazury, která obsahuje 1 – 5 % oxidů Ag, Cu, Bi, Mn, Co, Fe, V aj. Na 

jejím povrchu se působením redukčního pálení vyloučí tenký kovový povlak. 

Listrové glazura se pálí oxidačně, teprve po vytavení se redukcí získá listrový vzhled, 

viz obrázek 9. Glazura se redukuje během chlazení při teplotě 700 – 800°C zakuřováním nebo 

se hotové vypálené výrobky znovu zahřejí na vhodnou teplotu a redukují [4].  
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Obr. 9  Listrová glazura [18] 

3.4.8   Solné glazury 

Solné glazury se používaly ke glazování kameniny už ve 12.století. Jsou velmi odolné 

vůči kyselinám a zásadám, proti atmosférickým vlivům, dobře drží na střepu, netrhlinkují, 

neodprýskávají. Donedávna se používaly ke glazování kanalizační, hospodářské a chemické 

kameniny.  

Nenanášejí se obvyklým způsobem na povrch výrobků před výpalem, ale vhazováním 

jemně mleté soli kamenné NaCl do pece v závěru výpalu. V peci se vytvoří samoglazující 

atmosféra. Výrobky musí být v peci vhodně rozmístěné, aby byly přístupné vznikajícím 

produktům reakce, teplota musí být alespoň 1180°C, střep musí být ve fázi glazování slinutý. 

Sůl lze také sypat na tzv. solicí kameny nebo v případě vytápění pece hořáky vhánět velmi 

jemně mletou sůl do pece přímo se spalovacím vzduchem. Po nasypání soli se uzavřou odtahy 

pece. Solení se provádí 2 – 3 krát. Při oxidačním pálení vznikají glazury hnědé. V redukčním 

prostředí barvy šedé, šedofialové a šedozelené. 

Negativním jevem při vzniku solných glazur je vznik HCl, který znečišťuje životní 

prostředí, má leptavé účinky a porušuje i součásti pece a odtahový systém. Z tohoto důvodu 

se od použití solných glazur v posledních letech ustupuje [4, 5]. 

3.4.9   Zemité glazury 

Zemité glazury jsou glazury surové, připravované z nerostných surovin. Dělí se na 

živcové a hlinité. Živcové glazury se připravují ze živce, kaolinu, vápence, magnezitu a 

křemene. Hlinité glazury mají jako základ železitou nízkotavnou hlínu, tzv. šlemovku. Hlinité 
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glazury mají zbarvení dané obsahem Fe2O3. Při redukčním výpalu přechází Fe2O3 na FeO a 

působí jako tavivo. 

Výhodou hlinitých glazur je jejich chemická odolnost, hlavně vůči kyselinám, 

odolnost proti trhlinkování a odprýskávání. Při glazování kameniny nahradily dříve používané 

glazury solné. Pro svou zdravotní nezávadnost, výborné mechanické a chemické vlastnosti, 

dostupnost a přirozené přírodní odstíny nacházejí uplatnění v řemeslné výrobě [4]. 

3.4.10   Egyptská pasta 

Přesto, že se používala ve starém Egyptě, nachází uplatnění i v současné době. Pasta 

se připravuje přidáváním rozpustné alkalické soli do jílové hmoty, která obsahuje živec a 

křemen. Po zaschnutí nanesené vrstvy pasty se sůl vyloučí na povrchu výrobku, výpalem se 

přetaví a vytvoří tenkou vrstvu glazury. Jako tavivo se používá soda, vápenec nebo křída. 

Vypalovací teplota egyptské pasty je do 1000°C [8].  

3.4.11   Popelové glazury 

Používání dřeva v keramických pecích vedlo k objevení popelové glazury. Konstrukce 

pecí, které používali staří Číňané, dovolovala vypalovat keramické výrobky při teplotách nad 

1200 °C a to za použití dřeva jako paliva. Glazura se vytvářela z popele, který procházel pecí 

spolu se spalinami a usazoval se na výrobku.  

Dřevěný a rostlinný popel obsahuje Al2O3, SiO2, CaO, K2O, oxidy Fe, P a Mg, je tedy 

dobrým glazovacím materiálem. Popelová glazura se taví při teplotě asi 1300°C [6].  

3.5   Engoby 

Engoby jsou tenké vrstvy jemně mletých keramických směsí, složených zpravidla z 

bíle se pálícího jílu, taviva a barvicí složky, které jsou nanášené na střep s cílem zakrýt jeho 

původní nevhodné zabarvení, zjemnit nebo snížit nerovnosti povrchu anebo dosáhnout 

dekoračního účinku nanesením barevné vrstvy. Engoba tvoří zpravidla částečně pórovitou 

mezivrstvu mezi střepem a glazurou o tloušťce 50 – 60 μm. Engoba by měla mít malé 

smrštění sušením a svým koeficientem teplotní roztažnosti po výpalu by se měla blížit střepu.    

Použití engob nachází uplatnění jako povrchová úprava keramiky, kde není vyžadován 

slinutý skelný povrch, např. při výrobě střešní krytiny nebo lícových cihel. Při výrobě 

obkladových materiálů se využívá bílá engoba k zakrytí barevného střepu nebo nečistot ve 

střepu a k vytvoření mezivrstvy mezi střepem a glazurou. Tato mezivrstva usnadňuje 

odplynění střepu při jednožárovém výpalu, tvoří plynulejší přechod mezi roztažností střepu a 

glazury a snižuje spotřebu glazury, která je dražší [1,4].  
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4   POVRCHOVÉ VADY KERAMIKY 

Vady glazur snižují jakost výrobku a často jej zcela znehodnocují. Mají různý původ a 

na jejich vznik má vliv mnoho faktorů. Hlavními zdroji výrobních vad jsou: 

- nesprávné složení, 

- způsob glazování, 

- nečistoty, 

- nevyhovující střep, 

- výpal glazury. 

Vady glazur se projevují jednak ihned po výpalu, častěji až po delší době při 

skladování nebo dokonce až při používání [4, 8]. 

4.1   Trhlinkování glazury 

Trhlinkování glazury je způsobené pnutím mezi glazurou a střepem. Příčinou 

trhlinkování je vysoký rozdíl mezi koeficienty teplotní roztažnosti střepu a glazury. Má-li 

glazura větší koeficient teplotní roztažnosti (KTR) nastává trhlinkování. Zabránit trhlinkování 

můžeme změnou složení střepu nebo glazury.  

Ve střepu musíme zvýšit obsah křemene, snížit obsah taviv nebo přidat složku 

s vysokým KTR. Nadměrný obsah křemene ve střepu však může způsobit trhlinkování střepu 

při chlazení. U glazury můžeme snížit KTR přídavkem SiO2 a snížením alkálií. Vhodné je 

zvýšit obsah oxidů ZnO, ZrO2, MgO a B2O3 na úkor SiO2. 

Dodatečné trhlinkování glazury způsobuje vlhkostní roztažnost střepu a projevuje se 

až po delší době. Trhlinkování také může vzniknout při příliš rychlém chlazení pod teplotou 

600°C [6]. 

4.2   Odprýskávání glazury  

Odprýskávání glazury je způsobeno jevem opačným jako při trhlinkování. KTR střepu 

je ke koeficientu glazury vysoký. V glazuře vzniká tlakové napětí, které způsobuje 

odprýskávání glazury, viz obrázek 10. V extrémních případech, zvláště u tenkostěnných 

výrobků, může dojít k prasknutí střepu. Pro snížení rizika odprýskávání musíme glazuře 

přidat látky s vysokým KTR, zvýšit obsah alkálií, snížit obsah SiO2 nebo ho zvýšit na úkor 

B2O3. Při úpravě vlastností střepu je nutné snížit obsah křemene, při větším obsahu křemene 

musíme zvýšit obsah taviv a kaolinu [8]. 
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Obr. 10  Odprýskávání glazury [10] 

4.3   Sbalování glazury 

Sbalování glazury se projevuje vytvářením nedoglazovaných míst. Při vysokém stupni 

sbalování se glazura sbaluje do kapiček nebo vytváří souvislé sbalené čáry. Sbalování může 

mít více příčin: 

- znečištěný nebo mastný povrch střepu, 

- nedokonalý nános glazury, 

- nadměrné smršťování glazury při chladnutí, 

- přemletí glazury, 

- nesprávné složení glazury. 

Matné a surové glazury mají vyšší sklon ke sbalování než glazury lesklé, transparentní 

a krycí. Snížení sklonu glazury ke sbalování můžeme dosáhnout snížením vrstvy, viskozity  

a rychlosti chladnutí glazury [8]. 

4.4   Vpichy a jamky v glazuře 

Vpichy v glazuře představují velmi malé dírky, které jsou jen ve vrstvě glazury  

a nepronikají ke střepu, viz obrázek 11. Vznikají na konci výpalu a způsobují je unikající 

plyny z glazury a střepu, částice uhlíku apod. První vzniknou bubliny, které prasknutím 

vytvoří kráter, ten se v poslední fázi zalévá a zůstává vpich. Značný vliv na tvorbu vpichů má 

délka výpalu a viskozita glazury. Glazury, které mají nízkou viskozitu a dobře se taví, mají 

menší náchylnost k tvorbě vpichů.  

Tvorbě plynů pocházejících ze střepu můžeme zabránit vhodnou skladbou keramické 

hmoty bez látek, které vyvíjejí plyny. Plyny mohou pocházet z uzavřených pórů střepu i 

z chemických reakcí mezi glazurou a střepem. V glazuře je nutné snížit obsah TiO2a ZnO  

a nanášet ji v tenké vrstvě. Pro dokonalé odstranění uhlíkatých látek ze střepu musíme provést 
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výpal v oxidačním prostředí. Zdrojem vpichů v glazuře může být i nevhodně použité 

barvítko[8, 10]. 

 

 

Obr. 11  Vpichy a kráterky [10] 

4.5   Nedopálení, přepálení, stékání a vsakování glazury 

Nedopálení glazury se projevuje snížením jejího lesku a vznikem různých 

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

Nedopálením glazura ztrácí svůj barevný odstín, barva tmavne. K odstranění tohoto 

nedostatku stačí zvýšení vypalovací teploty a prodloužení doby výpalu glazury. 

Přepálení glazury je opačný případ nedopálení. Projevuje se vyvřelinami, nerovností 

povrchu, stékáním nebo při poklesu viskozity vsakováním glazury do střepu. Příčinou bývá 

vysoká teplota a délka výpalu. Přepálená glazura má většinou světlejší odstín barvy. 

Na stékání glazury má kromě vysoké teploty výpalu vliv i její složení. Pokud je třeba 

složení glazury přizpůsobit vypalovací teplotě, je to možné provést u nízkotavných glazur 

přídavkem křemene, kaolinu nebo TiO2. Pokud má vysokotavná glazura nízkou viskozitu, je 

nutné ji zvýšit přídavkem složek s obsahem oxidů ZnO, Al2O3 a MgO. 

Vsakování glazury lze zabránit snížením teploty výpalu, zvýšením obsahu SiO2 

a Al2O3 a snížením taviv v jejím složení. Další možností může být snížení obsahu CaO  

a MgO ve střepu nebo snížení pórovitosti střepu [8]. 

4.6   Matný povrch glazury 

Tato vada je způsobena odskelněním glazury při výpalu a chladnutí. Glazura obsahuje 

málo Al2O3 nebo mnoho oxidů, způsobujících zmatnění – ZnO, TiO2, MgO, CaO. Dalším 

důvodem matného povrchu glazury může být nízká teplota výpalu, glazura se nepřetaví. Na 

zmatnění má vliv i pecní atmosféra – její agresivní složky SO2 a vodní pára [8]. 
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4.7   Puchýře, krátery a bubliny 

Tyto vady způsobuje únik plynu ze střepu a glazury, nevhodné vedení výpalu, pecní 

prostředí apod. Bubliny vznikají nerovnoměrným rozložením plynotvorných složek ve hmotě 

nebo únikem vzduchových bublin uzavřených ve hmotě během výpalu. Je proto nutné lépe 

odvzdušňovat střepovou hmotu, nenalévat licí suspenzi do mokrých forem a dávat pozor na 

zavzdušnění licí suspenze.  

Vznik bublin a puchýřů, viz obrázek 12, může způsobovat i složení glazury. Pokud 

glazura obsahuje látky uvolňující plyny (vápenec, dolomit, kyselina boritá apod.), je vhodné 

zvýšit obsah kaolinu a snížit obsah B2O3 a uhličitanů. Glazura nesmí obsahovat nečistoty, 

zvláště SiC. SiC často vytváří bubliny a krátery i při velmi malém obsahu v glazuře. 

K zabránění uzavření vzduchu v glazuře je nutné glazuru nanášet v tenké vrstvě. Pro 

výpal glazur bez větších bublin a kráterků je nejvhodnější oxidační pecní prostředí. Pokud 

olovnaté glazury pálíme v redukčním prostředí, vznikají na jejich povrchu puchýře, které 

zároveň černají. Na vznik bublin v glazuře značně působí i vlhké pecní prostředí, je proto 

nutné zintenzivnit odtah vzduchu z pracovního prostoru pece [8]. 

 

Obr. 12  Puchýře [10] 
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5   FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI GLAZUR 

Při aplikaci glazury na střep je důležité znát základní fyzikální parametry, které 

charakterizují glazuru. Především chemické složení obou surovin a teploty tavení jednotlivých 

složek ovlivňují chování glazury a střepu během výpalu.  

5.1   Povrchové napětí 

Povrchové napětí se projevuje jako síla v rovině povrchu kapaliny, která se snaží 

zmenšit její povrch na co nejmenší plochu. Jednotkou je N.m
-1

. Příčinou povrchového napětí 

jsou přitažlivé síly mezi molekulami. Vlivem povrchového napětí se roztavená glazura stahuje 

na co nejmenší plochu, až do kulovitého tvaru. Glazury s velkým povrchovým napětím se 

špatně roztékají, tvoří kapkovité ostrůvky. Povrchové napětí lze přibližně vypočítat pomocí 

aditivních koeficientů, které jsou uvedeny v tabulce 3 [4, 5]. 

Tabulka 3  Koeficienty pro výpočet povrchového napětí platné pro 900°C 

Oxid 

Koeficient 

povrchového napětí 

(N.m
-1

) 

Oxid 

Koeficient 

povrchového napětí 

(N.m
-1

) 

Li2O 4,6 . 10
-3

 Al2O3 6,2 . 10
-3

 

Na2O 1,5 . 10
-3

 SiO2 3,4 . 10
-3

 

K2O 0,1 . 10
-3

 TiO2 3,0 . 10
-3

 

MgO 6,6 . 10
-3

 ZrO2 4,1 . 10
-3

 

CaO 4,8 . 10
-3

 CaF2 3,7 . 10
-3

 

BaO 3,7 . 10
-3

 Fe2O3 4,5 . 10
-3

 

PbO 1,2 . 10
-3

 CoO 4,5 . 10
-3

 

ZnO 4,7 . 10
-3

 NiO 4,5 . 10
-3

 

B2O3 0,8 . 10
-3

 MnO 4,5 . 10
-3

 

 

5.2   Viskozita 

Viskozita je jednou z nejdůležitějších vlastností glazur, neboť má rozhodující význam 

pro jejich chování při aplikaci na keramický výrobek a určuje jejich použitelnost 

v konkrétním případě. Viskozita charakterizuje vnitřní tření a je tedy mírou tekutosti kapalin. 

Roztavené glazury můžeme považovat v podstatě za newtonské kapaliny. Platí pro ně 

Newtonův zákon viskozity – dynamická viskozita kapalin nezávisí na gradientu rychlosti. 

Dynamickou viskozitu vypočteme ze vztahu: 

     (Pa.s)         (3) 

kde τ je tečné napětí 

   gradient rychlosti   

η  dynamická viskozita 
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Kinematická viskozita se vyjadřuje jako podíl dynamické viskozity a hustoty: 

 ν      (m
2
.s

-1
)         (4) 

kde ν je kinematická viskozita 

 ρ  hustota 

 η  dynamická viskozita 

Tekutost kapalin je převrácená hodnota viskozity: 

                (5) 

 

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

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

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

Hodnoty viskozity se pohybují v rozmezí několika řádů. 

Pro zjištění viskozity glazury neplatí aditivnost. Některé oxidy viskozitu zvyšují – 

SiO2, Al2O3, některé naopak snižují – alkálie, BaO a hlavně PbO. 

Nejrychlejší a nejjednodušší metodou pro relativní posouzení viskozity glazur v praxi 

je metoda stékání glazury ve žlábkovém viskozimetru, který je na obrázku 13. Je to hranol, 

jehož jedna stěna svírá s podstavou úhel 45° (případně destička, která se v peci ukládá na 

podstavec se sklonem 45°). V této stěně jsou dva nebo více žlábků, které začínají prohlubní 

pro umístění vzorku glazury. U žlábků jsou vyznačeny dílky. Z glazurové směsi se vytvoří 

kulička nebo tableta, která se přilepí do prohlubně na horním konci žlábku. Do druhého 

žlábku se umístí tableta z ověřené glazury, která slouží pro vzájemné porovnání. Viskozimetr 

se vzorky glazur se v peci zahřeje na požadovanou teplotu, nechá vychladnout a pak se měří 

délka stečení vzorků glazury. Hodnocení je relativní, udává se stékavost v centimetrech na 

úhlový stupeň sklonu [4, 5]. 

 

Obr. 13Žlábkový viskozimetr [4] 

 

5.3   Tavitelnost 

Jako tavitelnost označujeme souhrn pochodů vedoucích k vytvoření taveniny. Glazura 

jako sklo nemá definovanou teplotu tání a je charakterizována teplotním intervalem mezi 

počátkem měknutí a úplným roztavením. Pro praxi se tento interval ještě dále zužuje na 
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rozmezí, kdy se glazury vytaví na střepu bez závad. Vyžadují se glazury, které mají tento 

interval co nejširší.  

Tavitelnost glazury závisí na chemickém složení. Teplota tání základního 

sklotvorného oxidu SiO2 je vysoká, asi 1150°C. Obecně lze říci, že SiO2 zvyšuje teplotu 

tavení glazury, naopak B2O3 je intenzifikátorem tavení. Pro zlepšení tavitelnosti lze 

v některých případech SiO2 částečně nahradit B2O3.Tavitelnost glazury zhoršují Al2O3 

a ZrO2.  

Pro sledování chování glazur se využívá žárového mikroskopu, pomocí něhož lze určit 

charakteristické teploty, např. teplotu smrštění, teplotu koule, teplotu polokoule atd. Ze 

zkoušeného vzorku se připraví tělísko předepsaných rozměrů, vloží se do zahřívací pece 

mikroskopu a v zorném poli se sledují změny, k nimž dochází během zahřívání. Tyto teploty 

poskytují informace o tavitelnosti glazury [4, 5]. 

5.3.1   Žárová mikroskopie v Glazura s.r.o. 

V žárovém mikroskopu se sleduje chování frit během tavení. Zkušební tělísko  

o rozměrech 2x3 mm, vylisované z jemně mleté frity (cca 5 µm) se zahřívá rychlostí  

30 – 40°C.min
-1

. Přitom se sleduje změna tvaru tělíska na jeho stínovém obraze, viz obrázek 

14, a podle změn výšky a patního úhlu jsou určeny charakteristické hodnoty:  

Bod slinutí    S: teplota, při níž se tělísko smrští o 5 % 

       výšky, 

Bod měknutí    M:  teplota, při níž je patrné zaoblení hran, 

Teplota koule K:  teplota, při níž je stínový obraz nejblíže 

 tvaru kruhu, 

Bod tavení, teplota polokoule  PK: teplota, při níž je patní úhel roven 90°, 

Bod tečení T: zkušební tělísko se přetaví na 1/3 své 

 původní výšky [19]. 

 

 

Obr. 14  Charakteristické hodnoty frit během tavení [19] 

 

5.4   Teplotní roztažnost 

Zahříváním se glazury roztahují a ochlazováním se smršťují. Prodloužení tělesa při 

zahřátí o 1 K se nazývá teplotní součinitel délkové roztažnosti α. Udává se v jednotkách  

K
-1

. Hodnoty součinitele teplotní roztažnosti se u běžných glazur pohybují v rozmezí  

40 . 10
-7

 až 80 . 10
-7 

K
-1

. Teplotní roztažnost je aditivní vlastností glazur. Znamená to, že 
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z chemického složení glazury můžeme vypočítat součinitel teplotní roztažnosti α, pokud 

známe součinitel objemové roztažnosti β oxidů.  

Součinitel objemové roztažnosti β vyjadřuje poměrné zvětšení objemu tělesa při 

zahřátí o 1 K. Podle Winkelmanna a Schotta můžeme objemový součinitel teplotní roztažnosti 

vypočítat takto: 

β = 3α 

3α = β = a1β1 + a2β2 + …… + anβn 

kde  a1 – an jsou obsahy jednotlivých oxidů [hm. %] 

 β1 – βn – konstanty součinitelů teplotní roztažnosti jednotlivých oxidů [K
-1

]. 

 

Teplotní roztažnost je možné vypočítat ze známého chemického složení a konstant 

součinitelů teplotní roztažnosti jednotlivých oxidů, které jsou uvedeny v tabulce 4. 

Zvyšováním alkálií v glazuře se zvyšuje součinitel teplotní roztažnosti, zvyšováním SiO2, 

MgO, ZnO a BaO se součinitel teplotní roztažnosti snižuje. Vypočítaná teplotní roztažnost 

přesně nesouhlasí s roztažností naměřenou, rozdíl je asi 3 %.  

K měření teplotní roztažnosti se používá dilatometr. Potřebný vzorek je vyříznutý 

z vytavené glazury, zabroušený a má rozměr 50 x 5 x 5 mm [3, 8].  

 

Tabulka 4Konstanty součinitelů teplotní roztažnosti jednotlivých oxidů podle Winkelmanna a 

Schotta  

Oxid β [K
-1

] Oxid β [K
-1

] 

Al2O3 5,0 . 10
-7

 Na2O 10,0 . 10
-7

 

B2O3 0,1 . 10
-7

 P2O5 2,0 . 10
-7

 

BaO 3,0 . 10
-7

 PbO 3,0 . 10
-7

 

CaO 5,0 . 10
-7

 SiO2 0,8 . 10
-7

 

MgO 0,1 . 10
-7

 TiO2 1,3 . 10
-7

 

K2O 8,5 . 10
-7

 ZnO 1,8 . 10
-7

 

 

Součinitel délkové teplotní roztažnosti je velmi důležitým parametrem pro volbu 

glazury na určitý střep. Při nesouladu mezi součinitelem délkové teplotní roztažnosti střepu  

αs a glazury αg vznikají při chlazení výrobku vady glazury. Při chlazení se viskozita glazury 

zvyšuje.Rozhodující je délková teplotní roztažnost při chlazení v oblasti teplot, kdy je 

viskozita glazury tak vysoká, že glazura již není schopna vyrovnávat pnutí viskózním tokem 

[4]. 

Při porovnávání součinitelů délkové teplotní roztažnosti střepu αs a glazury αg mohou 

nastat v podstatě tři případy: 

αs > αg v tomto případě je glazura pod tlakovým napětím a střep je pod napětím 

tahovým. Povrchová vrstva je odolná proti vzniku trhlin a zpravidla se 

dosáhne zvýšení mechanické pevnosti keramického tělesa. 

αs = αg  ve vrstvě glazury ani ve střepu by nemělo vznikat napětí, 
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αs < αg ve střepu vzniká napětí tlakové a ve vrstvě glazury napětí tahové, které 

může vést až k trhlinkování glazury. Mechanická pevnost glazovaného 

tělesa je potom zpravidla nižší než neglazovaného [1].  

V závodě Glazura s.r.o v Roudnici nad Labem provádějí měřící metody na fritách a to 

dilatometrickým měřením a žárovou mikroskopií (viz kap. 5.3.1). Charakteristickými 

hodnotami jsou, jak již bylo zmíněno výše,koeficient délkové teplotní roztažnosti (KTR), 

v tomto případě v rozsahu teplot 20 – 400°C, transformační teplota (TT) a dilatometrická 

teplota deformace (DTD). Měření se provádějí na skleněných trámečcích, připravených za 

podmínek odpovídajících použití. Proto se u matných frit může dosáhnout různých hodnot při 

rychlém a pomalém výpalu. Standardní rychlost ohřevu je 10°C.min
-1

 [19]. 

 

Obr. 15  Dilatometrické měření [19] 

5.5   Odskelnění a krystalizace 

Odskelnění je přechod ze skelného stavu do stavu krystalického. Různá skla mají 

různý sklon k odskelnění. Nejprve vznikají krystalizační zárodky, pak dojde k růstu krystalů 

různou rychlostí a na různou velikost podle druhu skla. U vápenatých skel krystalizuje 

CaSiO3, u olovnatých PbSiO3. Odskelněná glazura je kalná, neprůhledná až matná. Sklon 

k odskelnění lze sice odhadnout ze složení glazury, ale konečné složení glazury je ovlivněno 

její reakcí se střepem. Původní složení se může změnit tak, že glazura po výpalu může 

vykazovat sklony k odskelnění. 

Odskelnění se vyvolává záměrně při přípravě aventurinových, krystalických  

a matných glazur. Glazura se přesytí složkami, které vytvoří krystalizační zárodky. Používají 

se sloučeniny Zn, Mg, Ca, Fe aj. [4]. 

5.6   Vzájemné působení střepu a glazury 

Při natavování glazur na střep se vždy těsně spojí střep s glazurou. Vzájemné působení 

je ovlivněno složením glazury i střepu, pórovitostí střepu, viskozitou glazury, výší vypalovací 

teploty, dobou výpalu atd. Při natavování glazury na střep se v glazuře rozpouští SiO2 ze 

střepu a vytváří se mezivrstva mezi střepem a glazurou, jejíž složení se plynule mění od 

složení střepu ke složení glazury. Tato mezivrstva částečně vyrovnává pnutí mezi glazurou a 

střepem, které vzniká v důsledku různého složení. Může proto omezit vznik trhlinek. 

Vyrovnávání pnutí je tím lepší, čím silnější mezivrstva se vytvoří. Tvorbu mezivrstvy 

podporuje CaO ve střepu, protože je velmi reaktivní a glazury na vápenatém střepu méně 
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často trhlinkují. Také na slinutém střepu – kamenina, porcelán – glazury obvykle netrhlinkují, 

protože střep obsahuje velké množství skelné fáze, čímž se přibližuje glazuře [4]. 

Pro vztah mezi glazurou a střepem platí, že čím větší roztažnost má glazura vůči 

střepu, tím větší napětí v tahu vznikne v glazuře. Větší tahové napětí se projeví sítí trhlinek a 

konkávním zakřivením. V opačném případě, kdy má střep vyšší KTR než glazura, je glazura 

pod napětím v tlaku a netvoří trhlinky. Při překročení meze pevnosti v tlaku se glazura 

odlupuje a dochází k mírnému konvexnímu zakřivení. Proto KTR střepu má být vždy vyšší 

než KTR glazury. Grafické znázornění pnutí mezi střepem a glazurou je na obrázku 16 [3, 5]. 

 

 

 KTR glazury > KTR střepu 

 

KTR glazury < KTR střepu 

Obr. 16  Znázornění pnutí mezi střepem a glazurou[3] 
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6   TECHNICKÉ VLASTNOSTI GLAZUR 

Glazura není jen jednoduchou směsí oxidů, ale jeví se také jako složitý systém 

křemičitanů. Přesto si jednotlivé oxidy ponechávají určité specifické vlastnosti, které 

přenášejí do glazury. Míra ovlivnění vlastností glazury je dána jejím obsahem oxidů. 

Glazury jsou v podstatě skla a platí pro ně aditivní zákony. Vlastnosti glazur můžeme 

vypočítat pomocí aditivních koeficientů, stanovených pro jednotlivé vlastnosti a oxidy, které 

lze vyhledat v tabulkách. Výpočet vlastností je ovšem pouze orientační. Pro některé vlastnosti 

aditivnost neplatí, proto je nelze vypočítat ze složení glazury, musí se stanovit měřením 

vhodnými metodami [4, 8]. 

6.1   Chemická odolnost 

Chemická odolnost glazur je velmi různá a záleží především na chemickém složení 

glazur. Vyžaduje se hlavně u výrobků pro chemický, elektrotechnický, stavební a 

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

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

vyluhovatelnost olova z glazur. 

Působením vody a minerálních kyselin se některé složky glazury, hlavně alkalické 

oxidy, uvolňují a přecházejí do roztoku. Ostatní složky se vylučují ve formě gelu, ve kterém 

převažuje SiO2. Vrstvička vytvářejícího se gelu chrání spodní vrstvy před dalším rozpadem, 

proces se zpomaluje. Působením alkalických roztoků se rozpouští i křemičitá složka a 

rozrušení glazury probíhá rychleji, ochranná vrstva se nevytvoří. Stejně působí i slabé roztoky 

HF a H3PO4. Koncentrovaná kyselina fluorovodíková glazury úplně rozloží. 

Příznivý vliv na chemickou odolnost mají SiO2, Al2O3, CaO a do určitého obsahu i 

B2O3. Glazury, které vykazují vysokou chemickou odolnost, mají zpravidla i vysokou 

mechanickou pevnost a tvrdost. Naproti tomu glazury s nízkou tvrdostí, např. olovnaté, jsou 

málo chemicky odolné [4, 5]. 

6.2   Pevnost 

U glazur můžeme stanovit pevnost v tahu σpt a v tlaku σz. Pevnost v tlaku je mnohem 

větší než pevnost v tahu, proto se v praxi snažíme, aby glazury byly spíše pod napětím 

v tlaku. Pevnost glazury v tahu bývá v rozmezí 30 – 80 MPa, pevnost v tlaku je asi 15x větší a 

pohybuje se v mezích asi od 600 – 1250 MPa. Pevnost v tahu má u glazur větší význam než 

pevnost v tlaku a závisí nejen na chemickém složení, ale i na kvalitě povrchu glazury. Vady 

povrchu, jako jsou trhlinky a vrypy, pevnost snižují.  

Pevnost lze vypočítat ze známého chemického složení glazury pomocí aditivních 

koeficientů, které jsou uvedeny v tabulce 5. Hodnoty vypočtené aditivní metodou však 

vykazují odchylky až 25 % [4, 5]. 
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Tabulka 5  Faktory pro aditivní výpočet pevnosti glazur [4] 

Oxid 
Pevnost v tahu σpt 

(MPa) 

Pevnost v tlaku σz 

(MPa) 

SiO2 0,90 12,07 

Al2O3 0,49 9,81 

B2O3 0,64 8,83 

PbO 0,25 4,71 

ZnO 1,47 5,89 

MgO 0,10 10,79 

CaO 1,96 1,96 

BaO 0,49 6,08 

Na2O 0,20 0,59 

K2O 0,10 0,49 

 

6.3   Pružnost 

Pružnost je schopnost látek podléhat přechodné deformaci úměrné působícímu napětí 

a vracet se do původního tvaru, jakmile přestanou působit vnější síly, které tuto změnu 

způsobily. Odpor proti pružné deformaci se vyjadřuje hodnotou, která se nazývá Youngův 

modul pružnosti E, což je poměr tahového napětí a relativního prodloužení vzorku. Pravidlo 

aditivnosti při výpočtu hodnoty pružnosti je jen velmi přibližné. Koeficienty jednotlivých 

oxidů jsou pro různé typy skel, dělí se do tří skupin, jak je uvedeno v tabulce 6 [5]. 
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Tabulka 6  Faktory pro výpočet Youngova modulu pružnosti [4] 

Oxid 

Modul pružnosti E (MPa) 

A B C 

SiO2 686,7 686,7 686,7 

Al2O3 1765,8 1471,5 1275,3 

 As2O3 392,4 392,4 392,4 

B2O3 - 588,6 245,2 

PbO 451,3 - 539,5 

ZnO 510,1 981,0 - 

MgO - 392,4 294,3 

CaO 686,7 686,7 - 

BaO - 686,7 294,3 

Na2O 598,4 981,0 686,7 

K2O 392,4 686,7 294,3 

P2O5 - - 735,7 

A- faktory pro glazury bez B2O3, P2O5, BaO a MgO 

B- faktory pro boritokřemičité glazury bez PbO a P2O5 

C- faktory pro ostatní druhy glazur 

6.4   Tvrdost 

Tvrdost je odolnost proti rýpání jinými látkami. Důležitá je u výrobků vystavených 

mechanickému otírání, například u glazovaných dlaždic, užitkového porcelánu apod. 

Vyjadřuje se stupněm tvrdosti podle Mohsovy stupnice. Běžné glazury odpovídají 5. – 7. 

stupni. Některé olovnaté glazury odpovídají tvrdosti 4.stupně, tvrdší živcové 7. – 8. stupni. 

Tvrdost se stanovuje vrypovými zkouškami. Provádějí se tak, že do povrchu výrobku 

s vypálenou glazurou se rýpe ostrou hranou různých minerálů s odstupňovanou tvrdostí. 

Tvrdost glazury se uvádí podle nejtvrdšího minerálu, který na povrchu glazury nezanechal 

vrypovou stopu. 

S tvrdostí souvisí otěruvzdornost. Zkouší se např. na naglazovaných koulích, které se 

omílají v porcelánovém bubínku pískem určité zrnitosti při určitém počtu otáček za určitý čas. 

Stanovuje se úbytek hmotnosti koulí, který se vztáhne na 10 cm
2
 plochy [4, 5].  
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7   PRODUCENTI GLAZUR, PIGMENTŮ V ČR A VE SVĚTĚ 

Nabídka glazur, pigmentů a ostatních aditiv používaných v keramickém průmyslu je 

na velmi vysoké úrovni.Tak jako technologie výroby, materiály i barvy se přizpůsobují 

novým trendům. Rovněž z hlediska životního prostředí i současní producenti vyrábějící 

„barevné materiály“ hledají možnosti náhrady primárních zdrojů a to recyklací odpadních 

surovin, které splňují stejnou užitnou hodnotu. V současnosti je několik společností, které 

jsou lídry jak na českém trhu, tak v zahraničí, v oblasti právě produkce glazur, pigmentů, frit, 

a ostatních materiálů pro keramický, sklářský, porcelárenský, ale i grafický průmysl.  

V České republice jsou v tuto chvíli nejznámější výrobci glazur, frit, barvítek, 

pigmentů aj. GLAZURA s.r.o. v Roudnici nad Labem, MEFRIT, spol. s r.o. v Mělníku a 

PRECHEZA a.s. v Přerově. Co se týče světové produkce a výroby přední místo zaujímají 

TORRECID GROUP, COLOROBBIA S.p.A. a jiní. Zároveň však existuje mnoho keramiků, 

kteří si své glazury a pigmenty míchají sami podle předepsaných nebo vymyšlených receptur.  

7.1   Glazura s.r.o. 

Nejznámějším, ale i největším producentem glazur pro keramický průmysl v ČR je 

Glazura s.r.o. v Roudnici nad Labem. Historie společnosti se datuje od roku 1925, kdy Evžen 

Fröhlich založil společnost EFCO, vyrábějící frity, engoby, glazury, keramická barvítka, 

smalty, preparáty drahých kovů a listrové barvy. Součástí prodejní nabídky byly keramické 

hmoty a suroviny. Díky své ucelené nabídce firma zaujala přední postavení na evropském 

trhu. Na tuto historii upomíná dodnes používaná ochranná známka. Roku 1939 senovým 

vlastníkem firmy stal německý koncern Degussa. Následující válečná léta znamenala pro 

společnost útlum výroby a zastavení jejího rozvoje.V roce 1958 po složitém období 

znárodnění a reorganizaci výroby dostává závod v Roudnici nad Labem nový název - Glazura 

s.p.. Izolace závodu ve východním bloku ho poznamenala ztrátou kontaktu se stále rychleji se 

rozvíjející západní Evropou. Prodejní trh byl zaměřen v převážné míře jen na tuzemsko. Díky 

společenským změnám v roce 1989 se Glazura stala součástí Rako a.s., vlastněné společností 

Deutsche Steinzeug. V roce 2003 se Glazura s.r.o. stala součástí nadnárodní skupiny Torrecid 

Group [20]. 

   

Obr. 17  Závod Glazura s.r.o.a obchodní značka firmy [20] 

    Vstup do skupiny Torrecid Group představuje začátek zcela nové a zásadní etapy 

vývoje společnosti Glazura. Díky zázemí úspěšné mezinárodní skupiny a její obchodní 

strategii se Glazura stala lídrem na trzích střední a východní Evropy. V roce 2010 Glazura 

s.r.o. v rámci skupiny Torrecid Group zakládá obchodní zastoupení v Rusku. Úspěch skupiny 

Torrecid Group je mimo jiné založen na inovacích. Také zaměstnanci Glazury se podílí na 

inovacích všech výrobků, procesů a služeb celé Skupiny. Současná nabídka pro průmysl skla 



49 

 

a keramiky jsou frity, pigmenty (barvítka), glazury, dekorační barvy, pomocné přípravky, 

preparáty zlata a platiny. Pro smaltárenský průmysl jsou to smaltéřská barvítka, pro 

elektrotechniku – preparáty stříbra a barvy pro keramické drátové odpory. V současné době 

jsou nabízeny glazury pod označením P, Pw, R, Rm, Pd aj.Na obrázku 18 je rozdělení trhu dle 

odbytu v Evropěa Rusku. Ve výseči „ostatní“ jsou zahrnuty následující trhy: Bělorusko, 

Polsko, Bulharsko, Rakousko, Egypt, Francie, Velká Británie, Maďarsko, Itálie, Litva, 

Lotyšsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Slovensko, Turecko a USA [20].  

  

 

 

7.2   MEFRIT, spol. s r.o. 

V roce 1908 byla založena firma J. Eliáš v Praze a zahájena výroba glazur a 

barvítek.Roku1936 v Praze začíná výroba vodního skla. V roce 1941 byl zakoupen 

průmyslový areál na Mělníku a rozšířena výroba vodního skla a zřízena výroba zinkové 

běloby. Od roku 1950 je firma součástí Středočeských chemických závodů, dochází k 

rozšíření výroby keramických frit a zahájení výroby smaltéřských frit a pudrů na vany 

v Mělníku. V roce 1961 byla zavedena výroba keramických pojiv a roku 1963 se firma stává 

součástí Spolchemie Ústí nad Labem. Od roku1985 se zavedly do výroby prášky pro 

elektrostatické nanášení a v roce 1988 začal vývoj frit pro jadernou energetiku. Roku 1990 

vzniká samostatný státní podnik Mefrit se sídlem na Mělníku,v roce 1994 proběhla 

privatizace podniku a vzniká Mefrit, spol. s r.o. [21]. 

 

Obr. 18  Rozdělení trhu ve světě [20] 
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Obr. 19  Závod Mefrit, spol. s r.o. a obchodní značka firmy [21] 

 

Sortiment frit vyráběných v Mefritu zahrnuje oblast smaltéřskou – smaltéřské frity a 

keramickou – keramické frity a menší oblast obecně nespecifikovatelnou, která se nazývá 

speciální – speciální frity. Vyrábí smalty – základní, krycí a přímé, smaltéřské prášky. Dále 

jsou to vetrozy – jsou to drcené keramické frity vytříděné na sítech na předepsanou zrnitost a 

používají se pro zdobení listel a obkládaček vytvářením reliefního povrchu – tzv.třetí výpal. 

Dále vyrábí granuláty, což jsou drcené keramické frity vytříděné na sítech na předepsanou 

zrnitost a používají se pro výrobu dlažeb, kde vytváří otěruvzdorný a protiskluzový povrch a 

dávají dlaždici charakteristický vzhled. Společnost Mefrit dále vyrábí glazury lesklé, matné, 

transparentní a glazury na střešní tašky, engoby a keramická pojiva [22]. 

7.3   PRECHEZA, a.s. Přerov 

Akciová společnost PRECHEZA se sídlem v Přerově má více než stoletou tradici, 

zejména ve výrobě anorganických chemických produktů. Je největším výrobcem a 

dodavatelem anorganických pigmentů v ČR, jedním ze tří výrobců titanové běloby v rámci 

zemí CEFTA a vývozcem technologického know how. Výzkumné, vývojové a aplikační 

požadavky kladené na výrobky řeší dceřiná společnost České technologické centrum pro 

anorganické pigmenty a.s.. Akciová společnost PRECHEZA se sídlem v Přerově vznikla 

v roce 1991 z Přerovských chemických závodů Přerov. PRECHEZA a.s.se v roce 1994 stala 

přidruženým členem Asociace výrobců titanové běloby (Titanium Dioxide Manufacturers 

Association – TDMA) a v roce 2000 jejím řádným členem. PRECHEZA exportuje více než 

85 %své produkce do zahraničí. Polovina výrobků míří do západní Evropy a zbytek do 

severní a střední Ameriky, Asie a východní Evropy [23]. 

 

Obr. 20  Závod Precheza a.s. v Přerově [23] 

    

Výrobní program PRECHEZY je orientován především na výrobu anorganických 

pigmentů a chemikálií vzniklých jako meziprodukty při hlavní výrobě. Nejdůležitějším 

výrobkem PRECHEZY je titanová běloba PRETIOX
®
. V současnosti se vyrábí 22 druhů 

tohoto pigmentu. Technologie firmy pro výrobu titanové běloby je české "národní stříbro".  

Tento pigment byl v naší republice jako ve čtvrté zemi na světě vyvinut v roce 1924.  

Druhou nejdůležitější položkou ve výrobě anorganických pigmentů v PRECHEZE je výroba 

železitých pigmentů FEPREN
®
[16]. 

TITANOVÁ BĚLOBA - PRETIOX
®
- tohoto nejdůležitějšího a nejrozšířenějšího 

anorganického pigmentu se ve světě prodává okolo 5 mil tun ročně. Má nejvyšší kryvost a 

vyjasňovací schopnost. Tento univerzální bílý pigment se používá v průmyslu nátěrových a 

plastických hmot, papírenském, kožedělném a gumárenském průmyslu, při výrobě smaltů, 

keramiky, v potravinářství, kosmetice, farmacii, při výrobě vláken a v dalších odvětvích.  

http://www.ctcap.cz/
http://www.ctcap.cz/
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ŽELEZITÉ PIGMENTY - FEPREN
®
- vyrábějí se ze zelené skalice, vedlejšího 

produktu při výrobě titanové běloby, v barvách červené, černé, hnědé, zelené, žluté a 

oranžové. Je to netoxický, ve vodě nerozpustný pigment ve formě prášku, granulí nebo v 

tekuté formě. Používá se pro pigmentaci nátěrových hmot, tmelů, plastů, skla, keramiky, 

umělých usní a koženek, gumy a papíru. Nejrozšířenější aplikace je ve stavebnictví, při 

výrobě prefabrikátů, betonové a pálené krytiny, barevných cementů, cihel a dlaždic [24]. 

7.4   TORRECID Group 

Nadnárodní španělská společnost Torrecid Group byla založena v roce 1963 

Federicem Michavilem Pallarésem. Ze začátku to byl malý závod v Alcora, s 8 zaměstnanci 

vyrábějící 800 tun frity ročně. V roce 1978 začala změna s novým pohledem na podnikání a 

spolu se svým týmem proměnil malou rodinnou společnost v globální nadnárodní světovou 

jedničku. V tuto chvíli má společnost zastoupení ve 20 zemích světa.V Evropě má firma 

Torrecid Group sídla ve Španělsku, Itálii, Portugalsku, České republice (Glazura, s.r.o), Velké 

Británii, Polsku, Německu, Turecku a Rusku [25]. 

 
Obr. 21  Vývoj společnosti Torrecid Group a obchodní značka [25] 

 

Společnost se specializuje na trhy s keramikou, sklem, střešní tašky, sanitární 

keramiku,stolní nádobí, hobby-řemeslo, porcelán, brusné materiály pro metalurgické 

žáruvzdorné konstrukce.K produktům firmy patří kromě frit, glazur, barev na sklo i 

pigmentové inkousty. Torrecid Group je průkopníkem v tvorbě pigmentových barev a 

největším výrobcem a prodejcem na světě, je to lídr v oblasti inovací a rozvoje barev -Alfa de 

Oro 2005: Inkcid a Alfa de Oro 2012: Keramcid a Metalcid barvy. Její dceřiné společnosti 

(viz níže) jsou producenti mlecích pomůcek, speciálních dekoračních materiálů a preparátů 

drahých kovů [25]. 

Do skupiny keramických barev jsou zahrnuty rozpustné barvy pro dekoraci porcelánu 

a kameniny a pigmenty pro sanitární keramiku. Produkuje rovněž zdobné barvy: barvy na 

nízké teploty 800 – 850°C, metalické barvy na teploty 800 – 1140°Ca barvy pro dekoraci 

skla. 

 

Součástí skupiny je i italská firma ERACLES, která vyrábí mlecí a brusné materiály ze 

slinutého korundu – pod značkou Eralox [26].  

 

 

 

 

 

Obr. 22  Produkt Eraloxa obchodní značka firmy Eracles [26] 
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Španělská firma Chilches Materials se specializuje na produkci zirkonového kalidla a 

zirkonovou moučku pod obchodní značkou MICROZIR
©

. Kalidlo MICROZIR
©

poskytuje 

vysokou bělost a neprůhlednost v glazurách, keramických pigmentech, porcelánu, sanitární 

keramice a stolním nádobí. Zirkonová moučka se používá v různých průmyslových odvětvích, 

například na výrobu frit, brzdového obložení, skla a žárovzdorných odlitků ve slévárenství 

[27]. 

 

 

 

 

 

 

 

REIMBOLD & STRICK Italia působí v průmyslové keramice více než 20 let. 

Specializuje se na výrobu a distribuci glazur pro keramiku výrobu křemičitanu zirkoničitého, 

barvy pro skla a to nejen pro průmyslové aplikace, ale i řemeslnou výrobu. Nejznámější 

produktem je glazura pod značkou WELTE, která se běžně prodává v keramických 

obchodech i u nás.Kromě toho se firma specializuje na výrobu pyrometrických kuželů pro 

kontrolu teploty v peci [28]. 

 

 

  Obr. 24  Obchodní značka firmy Reimbold & Strick [28] 
 

Společnost Surcotech International Ltd. byla založena v roce 1993 a začala vyvíjet a 

prodávat povrchové nátěry pro průmyslovou keramiku a skla a to z drahých kovů. Firma sídlí 

ve Velké Británii [29]. 

 

 
 

  Obr. 25  Obchodní značka firmy Surcotech [29] 

7.5   COLOROBBIA S.p.A. 

Italská Colorobbia S.p.A. vyrábí barvy pro keramiku od roku 1921 a dnes je stále 

považována za mateřskou společnost Gruppo Colorobbia. Hlavními produkty jsou keramické 

hmoty, glazury, pigmenty, engoby a barvy pro umělecké keramiky, ale také dodává materiál 

pro střešní tašky a cihlářskou výrobu. Firma má zastoupení v Itálii, Španělsku, Brazílii, 

Mexiku, Polsku, Indonésii a Portugalsku. Mezi základní produkty těchto společností patří: 

keramické materiály (suroviny pro výrobu různých keramických předmětů z vybraných jílů a 

surovin), glazury, barvy pro uměleckou keramiku, zlaté a kovové listry pro keramiku, 

SURCOTECH  
 

 

    

Obr. 23  Obchodní značka firmy Chilches Materials [27] 
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porcelán a dekorace skla a organické barvy. Dále jsou to speciální glazury a engoby pro 

výrobu cihel a střešních tašek [30]. 

 

 

Obr. 26   Závod Colorobbia S.p.A. v Itálii [30] 

7.6   CARL JÄGER 

Od roku 1930 je tato německá firma dodavatelem pro keramický průmysl a hrnčířské 

dílny v Evropě. Sortiment firmy se skládá z keramických hlín, glazur (sypkých a tekutých) 

engob, zdobných glazur, dále zařízení jako jsou pece, tažné stolice na úpravy hlíny, 

žáruvzdorné pomůcky a vše co k výrobě keramiky patří [31]. 

 

 
Obr. 27   Závod Carl Jäger v Německu a obchodní značka firmy [31] 

7.7   SKG GmbH 

SKG GmbH (Surmann & Klück Glasuren GmbH) byla založena v roce 1984. Cílem 

firmy je vyrábět ,,netoxické“ tzv. bezolovnaté glazury. První barevný katalog vznikl v roce 

1985. Pod obchodní značkou BOTZ vyrábějí a produkují glazury (tekuté nebo práškové) a 

engoby. Nyní má firma zastoupení v 30 zemích světa [32]. 

 

 

 

 

Obr. 28  Obchodní značka glazur BOTZ [32] 
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8   ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce bylo popsat základní povrchové úpravy keramického 

materiálu. Nejpoužívanějším způsobem povrchové úpravy keramického střepu je glazování. 

Tato metoda má chránit keramický výrobek před okolním prostředím, zlepšovat mechanické 

vlastnosti a zvyšovat estetický vzhled.  

Někdy jsou materiály podrobeny speciálním povrchovým úpravám, k nimž například 

patří broušení, řezání, kalibrace, leštění, lapování, pokovování a pájení z důvodu rozměrových 

vad a povrchových nerovností. Pro speciální aplikace se používá technika žárového stříkání 

keramických povlaků.  

Užitková keramika, zdravotnická keramika, kamenina, porcelán, elektroporcelán a 

některé druhy stavební keramiky všechny tyto druhy keramiky vyžadují daný typ glazury 

s určitými vlastnostmi. Glazury mohou být nízkotavné nebo vysokotavné, surové nebo 

fritové, lesklé nebo matné, bezbarvé nebo barevné, užitkové, umělecké, pórovinové, pro 

porcelán, pro kameninu atd. Kromě glazur se mohou používat engoby.  

Cílem povrchové úpravy je nejen dát keramickému střepu barvu, ale zajistit i jeho 

další použitelnost. V práci jsou proto popsány základní parametry, povrchové napětí, 

viskozita, teplotní roztažnost aj., které specifikují glazuru. Vzhledem k tomu, že glazura je 

používána pro široký sortiment zboží za různých podmínek a v odlišných prostředích musí 

splňovat chemickou odolnost, pevnost a tvrdost. Nedodržení receptury glazur, pigmentů aj., 

způsob nanášení, nečistoty, výpal, nekompatibilita se střepem vede k vadám, které po výpalu 

na glazuře vznikají a tím znehodnocují konečný výrobek.  

V současnosti jsou hlavními producenty glazur, pigmentů a frit v ČR GLAZURA s.r.o. 

v Roudnici nad Labem, MEFRIT, spol. s r.o. v Mělníku a PRECHEZA a.s. Přerov. Ve světě 

jsou to firmy TORRECID GROUP a COLOROBBIA S.p.A. a další podniky. Tyto firmy jsou 

nejen producenty glazur, pigmentů a frit, ale také výrobci keramických hmot, pomůcek a 

brusných materiálu do keramického průmyslu a dílen.  
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