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ABSTRAKT 

Tato práce se věnuje problematice žárobetonů. Žárobetony jsou žáruvzdorné směsi 
obsahující zrnité kamenivo a nejčastěji hydraulicky tuhnoucí pojivo. Mezi jejich hlavní 
požadavky patří odolnost proti změnám teploty, malé smrštění při sušení a pálení, dostatečně 
vysoká žáruvzdornost a únosnost v žáru. Využívají se například v metalurgickém průmyslu, 
cementářském průmyslu a chemickém průmyslu, jako vyzdívky hutnických pecí, pojízdných 
mísičů, hořáků apod. Teoretická část této práce je věnována složení a charakteristice 
žárobetonů společně s oblastí jejich využití. V experimentální části byl zkoumán vliv ostřiva 
na vlastnosti žárobetonů. Bylo použito 9 druhů ostřiv, u kterých se zjišťovaly jejich 
mechanické vlastnosti (pevnost v tlaku a v ohybu) a fyzikální vlastnosti (objemová hmotnost, 
hustota, pórovitost, nasákavost). Podle stanovených vlastností se vyhodnocovalo, která ostřiva 
jsou vhodná pro přípravu lehčených žárobetonových produktů. 
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ABSTRACT 

This work is dedicated to issue of castables. Castables are refractory composition 

containing grained aggregate and most often hydraulically setting binder. Their main 

requirements are the resistance to changes in temperature, low shrinkage drying and firing, 

sufficiently high refractoriness and resistance to heat. Using, for example in the metallurgical 

industry, cement industry and chemical industry, such as linings of metallurgical furnaces, 

mobile mixers and burners. The theoretical part of the work is devoted to the composition and 

characteristics of castables together with their application. In the experimental part, there was 

the influence of grog on the properties of castables investigated. We used nine kinds of grog 

which was collected their mechanical properties (stress strength and flexural strength) and 

physical properties (bulk density, density, porosity, absorption). According to an established 

properties there was evaluated, which grog are suitable for the preparation of lightweight 

refractory products. 

Keywords: Castables, aggregate, hydraulically setting binder, grog 
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1   ÚVOD 

S rozvojem tepelné techniky se začaly betony snášející vysoké teploty, tzn. žárobetony 
využívat častěji až po objevu hlinitanového cementu. Žárobetony jsou známy od začátku 20. 
století. Betonem nazýváme směs kamení a pojiva, která po zamíchání s vodou a zpracování 
tuhne [1]. 

Technologie výroby a využití žárobetonů prošla mnohými změnami, přičemž nabývala 
stále většího významu [1]. Rozhodující přelom ve výrobě i ve spotřebě žárobetonů nastal, 
když byl vyvinut žárobeton vhodný pro použití v korozním prostředí [2]. 

Přibývalo také množství poznatků o vhodné volbě ostřiva, uspořádání částic ve směsi, 
vlivu chemických přísad sloužících ke ztekucení i regulaci tuhnutí [1]. 

Od té doby probíhá intenzivní vývoj nových druhů žárobetonů zaměřený zejména na 
zvýšení jakostních parametrů a na usnadnění jejich instalace, hlavně díky aplikaci 
mikropřísad a ztekucovadel. Výrazně se rozšiřuje jejich výroba na úkor tvarových staviv  
a rozšiřují se oblasti jejich použití [2]. 
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2   SLOŽENÍ A CHARAKTERISTIKA ŽÁROBETONŮ 

Žárobetony jsou definovány jako směsi žáruvzdorných kameniv a pojiva (pojiv), 
většinou dodávané v suchém stavu, používané po přídavku a smísení s vodou nebo jinou 

kapalinou. Instalují se litím s vibrací nebo bez vibrace, pěchováním tyčí nebo dusáním. Vazba 
se vytváří a tvrdne bez zahřívání [2], [3]. 

2.1   Rozdělení 

Žárobetony dělíme podle způsobu použití na vibrovatelné, pěchovací, samotekoucí 
a torkretovací [3]. 

Podle mezní teploty použití rozlišujeme žárobetony do teplot: 350, 700, 1200, 1500  
a nad 1500 

o
C [3]. 

Podle objemové hmotnosti se dělí na obyčejné žárobetony a lehčené. Lehčené 
žárobetony se vyrábějí různými způsoby: 

 lehčený ŽL – použití pórovitého kameniva 

 pórovitý ŽP – použití pěnotvorných, plynotvorných nebo spalitelných přísad 

 lehčený pórovitý ŽLP – použití obou způsobů [3], [4] 

Lehčené žárobetony mají pórovitou strukturu, nižší měrnou tepelnou vodivost, a tím  
i větší izolační schopnost.  

Žárobetony se označují mezní teplotou použití a dále: 

 pevností v tlaku – žárobetony s nežáruvzdorným kamenivem 

 maximální objemovou hmotností – lehčené žárobetony [3] 

Dále se žárobetony dělí podle množství použitého cementu: 

 běžný žárobeton – RC (regular castable) – hydraulicky vázaný, obsahující cement, ale 
bez ztekucovadel 

 ztekucený žárobeton (deflocculated castable) – hydraulicky vázaný, obsahující 
cement, nejméně 2% velmi jemných částic (<1 µm) a nejméně jeden druh 
ztekucovadla 

 chemicky vázaný žárobeton (chemically bonded castable) – obsahující jedno nebo 
více chemických pojiv způsobujících tvrdnutí [5] 

Ztekucené žárobetony se dále dělí podle obsahu cementu, vyjádřeného obsahem CaO: 

 žárobeton se středním obsahem cementu – MCC (medium cement castable) – 

obsahující >2,5 % CaO, to znamená, že obsahuje nad 8 % cementu 

 žárobeton s nízkým obsahem cementu – LCC (low cement castable) – obsahující 1,0 – 

2,5 %CaO, s obsahem přibližně od 3 do 8 % cementu 

 žárobeton s velmi nízkým obsahem cementu – ULCC (ultra low cement castable) – 

obsahující 0,2 – 1,0 % CaO, s obsahem méně než 3 % cementu 

 bezcementový žárobeton – NCC (no cement castable) – obsahující ≤0,2 % CaO, 
v němž je vazba vytvořena jinou, hydraulicky tuhnoucí složkou [2] 

Žárobetony s nízkým obsahem cementu mají vynikající mechanické vlastnosti 
(pevnost a tvrdost), dobré fyzikální vlastnosti (vysoká hustota a nízká pórovitost), odolnosti 
proti opotřebení, korozivzdornost a vysokou žáruvzdornost [6]. 
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2.2   Složky žárobetonů 

Žáruvzdorné betony se skládají z těchto složek: 

 kamenivo 

 hydraulické nebo chemické pojivo 

kromě toho obsahují LCC-, ULCC- a NCC-žárobetony: 

 mikropřísady 

 ztekucovadla 

 regulátory tuhnutí [2] 

2.2.1   Kamenivo 

Kamenivo je zrnitý materiál přírodního nebo umělého původu, určený pro stavební 
účely. Jde o hlavní složku betonu, tzv. plnivo, které má v betonové směsi hlavní nosnou 
funkci. Maximální velikost zrn v betonové směsi je 125 mm. Požadavky na kamenivo jsou 
pevnost, trvanlivost, nenasákavost, tvarový index a humusovitost. Dále nesmí obsahovat 
slídu, jíly, síru, hlinité a odplavitelné částice. Jako kamenivo pro lehčené žárobetony  

se používá keramzit, expandovaný perlit a šamotová drť. Pro hutné žárobetony zase drcený 
šamot, korund, drcený bauxit a chromit [2]. 

2.2.2   Pojivo 

V žárobetonech se nejčastěji používají pojiva vytvářející jednu z těchto dvou 
základních druhů vazeb: 

 hydraulickou vazbu (hydraulic bond), vznikající reakcí pojiva s vodou za vzniku 

hydrátů, vyvolávajících tuhnutí a ztvrdnutí při teplotě okolí, nebo 

 chemickou vazbu (chemical bond), vznikající vzájemnou reakcí dvou složek 
vyvolávajících zpevnění při zvýšené teplotě, případně i při teplotě okolí, nebo 
vznikající působením zvýšené teploty na změnu struktury pojiva vyvolávající 
zpevnění při zvýšené teplotě [2], [5]. 

Jako pojiva s hydraulickou vazbou se v žárobetonových směsích používají převážně 
kalciumaluminátové (hlinitanové) cementy (calciumaluminate cement – CAC) obsahující od 
40 % do 80% Al2O3. V žárobetonech bez vysokých nároků na jakost a používaných do teploty 
nejvíce 1150°C lze jako pojivo použít kalciumsilikátový (portlandský) cement 

(calciumsilicate cement - CSC ) [2]. 

Kalciumaluminátový (hlinitanový) cement se vyrábí tavením zhomogenizované směsi 
bauxitu a vápence. Chemické složení hlinitanového cementu se pohybuje v těchto mezích: 
4,7-8,3 % SiO2, 44-55 % Al2O3, stopy-1,72 % TiO2, 0,2-1,2 % FeO, 0,5-4,1 % Fe2O3 a 35-48 

% CaO. Hlinitanový cement má pomalé počáteční tuhnutí následované rychlým tvrdnutím. 
Dosahuje vysoké konečné pevnosti 60 až 100  MPa [2], [8]. 

Hlinitanový cement (obr. 1) je vhodný na havarijní opravy betonových konstrukcí, na 
nádrže na síranové a minerální vody a zejména k výrobě žárobetonů [8]. 
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Obr. 1  Hlinitanový cement [9] 

Kalciumsilikátový (portlandský) cement se vyrábí jemným mletím slínku, který se 
získá výpalem cementářské suroviny do slinutí. Předpokladem pro vznik dobrého slínku je 

jeho rychlé ochlazení po výpalu. Základní suroviny k výrobě slínku jsou hydraulické vápence 
a jílové nerosty. Chemické složení portlandských cementů vyráběných průmyslově se 
pohybuje obvykle v těchto mezích: 62 – 67 % CaO, 18 – 24 % SiO2, 4 – 8 % Al2O3, 1,5 – 4,5 

% Fe2O3, 0,5 – 4 % MgO, 0,1 – 1,5 % K2O, 0,1 – 1 % Na2O (hm. %) [8], [9].  

Ve srovnání s kalciumaluminátovou vazbou je pokles pevnosti kalciumsilikátové 
vazby podstatně větší. Při teplotách nad 1000 °C v žárobetonových tělesech dochází 
k rekrystalizaci a posléze k reakci s přítomnými hlinitokřemičitými složkami žárobetonu. 
Slinovacím procesem vzniká keramická vazba a zvyšuje pevnost. Použitelnost 
kalciumsilikátové vazby je teplotně omezená, protože žáruvzdornost portlandského cementu 
nedosahuje ani 1350 °C a odolnost proti deformaci leží mezi 970 °C a 1150 °C [2]. 

Příklad portlandského cementu je na obrázku 2 [10]. 

 

Obr. 2  Portlandský cement [10] 

Mezi pojiva vytvářející chemickou vazbu patří fosforečná pojiva, která lze rozdělit do 
dvou skupin: 

 kyselé fosforečnany používané v žáromonolitech na bázi hlinitokřemičitých kameniv  
a dalších kameniv stálých v kyselém prostředí (například SiC) 

 alkalické fosforečnany používané především v bazických směsích [2] 

Další pojiva s chemickou vazbou jsou pryskyřičná pojiva. Tekutá pryskyřice plní 
nejen úlohu kapalného media, které zajistí tekutost hmoty potřebnou pro její zpracování 
danou technologii, ale současně působí jako pojivo umožňující zpevnění zatuhlé hmoty. 
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Pryskyřice je zdrojem uhlíku, jehož drobné, rozptýlené částice zprostředkují vazbu s částicemi 
primárně přidávaného uhlíku – většinou grafitu [2]. 

2.2.3   Mikropřísady 

Mikropřísady, obvykle oxidické mikrometrové až submikrometrové (nanometrové) 
částice, tvoří nejjemnější pevnou složku ztekucených žárobetonových směsí. Jejich 
přítomnost umožňuje dosažení optimální zrnitosti směsí v nejjemnějších frakcích [2]. 

Nejběžnější mikropřísadou je amorfní oxid křemičitý, známý pod názvem mikrosilika. 
Jde o produkt vznikající jako úlet při výrobě kovového křemíku redukčním tavením  
v elektrických obloukových pecích, při kterém je mikrosilika vedlejším produktem [2]. 

Mikrosilika výrazně zlepšuje zpracovatelnost žárobetonových hmot. Úspěšně se 
používá především ve směsích na výrobu ztekucených nízkocementových žárobetonů na bázi 
hlinitokřemičitých kameniv [2]. 

Naproti tomu byl prokázán negativní vliv přítomnosti mikrosiliky v korundových 
nízkocementových žárobetonech. Mikrosilika i ve velmi malých množstvích totiž značně 
zhoršuje termomechanické vlastnosti těchto žárobetonů [2]. 

2.2.4   Ztekucovadla 

Neodmyslitelnou složkou moderních žárobetonů jsou ztekucovadla, nazývaná také 
jako dispergační nebo deflokulační činidla. Tato činidla umožňují ztekucení žárobetonových 
směsí při nízkém přídavku vody. Tím jsou pozitivně ovlivněny vlastnosti žáromonolitů. 
Klasická anorganická činidla a hlavně nově vyvíjená organická činidla přispívají k vývoji 
různých nových typů žárobetonů [2]. 

Používaná ztekucovadla se podle jejich účinku třídí do tří skupin: 

Do první skupiny patří sloučeniny rozpustné ve vodě, většinou polární a anorganické, 
které se adsorbují na povrchu částic a modifikují povrchový náboj. Do druhé skupiny patří 
organické polymery s dlouhými řetězci, které jsou adsorbovány na povrchu tuhých částic  
a brání tomu, aby se tuhé částice navzájem dotýkaly. V tabulce 1 jsou uvedeny příklady 
ztekucovadel [2]. 

Tabulka 1  Příklad ztekucovadel [2]. 

Citronan sodný Glukonan sodný 

Kyselina citronová  Pyrofosforečnan sodný 

 

2.2.5   Regulátory tuhnutí 

Regulátory tuhnutí mohou působit buď jako urychlovače tuhnutí nebo jako 
zpomalovače tuhnutí. Tato terminologie byla převzata od stavebních betonových směsí 
s portlandským cementem jako pojivem. V žárobetonech vázaných kalciumaluminátovými 
cementy je úlohou regulátoru tuhnutí též ovlivňování, a tedy v určitém smyslu kontrola 

procesu hydratace cementu [2]. 

Jako zpomalovače tuhnutí se používají různé přísady, jejichž úlohou je určitým 
způsobem zpomalit rozpouštění iontů Ca2+

 v roztoku a tím zpomalit hydrataci cementu a s tím 
souvisejících změn v konzistenci hmoty. Mechanizmus působení zpomalovačů tuhnutí 
portlandského cementu popisuje několik teorií: 
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 tvorba komplexních sloučenin 

 tvorba nerozpustné vrstvy na povrchu částic cementu 

 adsorpce makromolekul, která brání ve styku s molekulami vody 

 přísada brání nukleaci krystalů [2] 

V tabulce 2 je seznam nejznámějších zpomalovačů tuhnutí kalciumaluminátových 
cementů. 

Tabulka 2  Zpomalovače tuhnutí kalciumaluminátových cementů [2]. 

Kyselina citronová a její sodné soli Borax 

Kyselina octová Kyselina boritá 

Glukonáty Fosforečnany 

Kyselina vinná a její soli Anhydrit 

Celulóza Sádrovec 

Lignosulfonáty Hydroxid hořečnatý 

Škrob Chlorid hořečnatý 

Cukr Ztekucovadla - všeobecně 

Urychlovače tuhnutí se používají v případě potřeby urychlení tuhnutí hmoty. 

Nejznámějšími urychlovači tuhnutí jsou lithné soli [2]. 

Známé urychlovače tuhnutí kalciumaluminátových cementů jsou v tabulce 3. 

Tabulka 3  Urychlovače tuhnutí kalciumaluminátových cementů [2]. 

Lithné soli Portlandský cement 
Anhydrit Uhličitan draselný 

Hemihydrát Hydroxid draselný 

Sádrovec Křemičitan draselný 

Hydroxid vápenatý Hydroxid sodný 

Hydratovaný kalciumaluminátový cement Křemičitan sodný 

2.3   Příprava žárobetonových směsí 

Žárobetonové směsi obsahují: 

 kamenivo – dávkované obvykle ve 3 až 4 zrnitostních frakcích, 
 pojivo – hlinitanový, portlandský cement 
 matrix 

 ztekucovadla 

 regulátory tuhnutí  
 kovová, keramická a/nebo organická vlákna [2] 

Z toho vyplývá, že suchá žárobetonová směs pro výrobu jakostních druhů 
žáromonolitů se skládá často až z 11 složek, z nichž každá má ve směsi při jejím zpracování 
na žáromonolit svojí nezastupitelnou funkci. Některé složky jsou dávkované v desítkách 
procent a jiné pouze v setinách procenta [2]. 

Kromě složení je kvalita žáromonolitů rozhodujícím způsobem ovlivněna zrnitostí 
suchých směsí. Zrnitost ovlivňuje fyzikální vlastnosti monolitických vyzdívek a to hlavně 
pórovitost, pevnost, plynopropustnost, ale také odolnost proti pronikání tavenin,  
a otěruvzdornost [2]. 

Zrnitost žárobetonových směsí má rozhodující vliv na zpracovatelnost žárobetonových 
hmot a to zejména jakostních druhů vibrovatelných nebo samotekoucích žárobetonů s nízkým 
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obsahem cementu, případně bezcementových. Tvarovací směsi pro samotekoucí žárobetony 
se připravují zásadně s plynulou křivkou zrnitosti vyjádřenou rovnicí podle Andreasena [2]. 

      (%) (1) 

kde Y  je obsah částic menších než x v procentech, vyjádřený objemově  (1), 

 xo - maximální velikost zrna  (μm), 
 q - exponent zrnitosti  (1). 

Rozdělení velikosti částic podle uvedeného základního vztahu ve směsích 
s maximálním zrnem xo = 6 mm je znázorněna na obr. 3 [2]. 

 

Obr. 3  Zrnitost žárobetonových směsí podle rovnice Y=(x/x0)q•100 % při x0=6mm pro různé 
hodnoty q [2] 

V Andreasenově rovnici se předpokládá, že obsah jednotlivých zrnitostních frakcí je 
vyjádřen v objemových procentech. V praxi se při výpočtu zrnitostní křivky obvykle 

používají hmotností procenta [2]. 

Při výrobě vibrovatelných a samotekoucích žárobetonů s nízkým obsahem cementu 

nebo žárobetonů bezcementových je snaha dodržet zrnitostní křivku v co nejširším rozsahu 
zrnitosti. Při navrhování reálné směsi se obvykle postupuje tak, že se křivka pro „zrnitou“ část 
směsi vypočítá podle Andreasena s exponentem 0,30 až 0,35. Matrix, v tomto případě  
frakce 0,1 mm, který je obvykle složený z více složek, se „přimíchá“ k zrnité části tak, aby 
tvořil procentuálně alikvotní část směsi pro dané xo a q, přičemž se pro matrix volí hodnota 
koeficientu zrnitosti na úrovni 0,20. Křivka zrnitosti reálné směsi má potom například tvar 
znázorněný na obr. 4 [2]. 
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Obr. 4  Zrnitost žárobetonové směsi, při x0 = 6 mm, q = 0,25 [2] 

Největší zrno xo v suché směsi lze přizpůsobit velikosti zhotovovaného žáromonolitu. 
Pro masivní žáromonolitické konstrukce se obvykle volí xo nad 6 mm [2]. 

Zrnitost žárobetonových směsí je třeba posuzovat jednak z hlediska jejich 

zpracovatelnosti, jednak z hlediska hutnosti a dalších fyzikálních vlastností zhotoveného 
žáromonolitu [2]. 

2.4  Vlastnosti žárobetonů 

Vlastnosti žárobetonů jsou hodnoceny z hlediska jejich chování při použití  
v žáromonolitických vyzdívkách, a to ve srovnání s vyzdívkami z pálených tvarových staviv. 

Žárobeton, který se instaluje jako kompaktní vyzdívka na místě použití přímo do 
tepelného zařízení, je po zhotovení postupně vysoušen a poté je žáromonolitická vyzdívka 
vyhřáta na pracovní teplotu. Tím získává žáromonolit konečné vlastnosti [2], [3]. 

Žáromonolity s hydraulicky vázaných žárobetonů se liší od pálených tvarových staviv 
především strukturou. Pro žáromonolity je typická mikropórovitá struktura. Zatím co  

u hutných pálených výrobků se pohybuje velikost pórů zpravidla do 15 µm, u speciálních 
výrobků do 5 µm [2]. 

V důsledku mikropórovité struktury mají žáromonolity ve srovnání s pálenými 
výrobky stejného složení nižší modul pružnosti. To se projevuje zvýšenou odolností proti 
náhlým změnám teploty a to jak z hlediska vzniku, tak i z hlediska šíření trhlin [2]. 

Mikropórovitá struktura snižuje při vyšších teplotách přenos tepla zářením. Je 

výhodná ve styku vyzdívky s korozním prostředím, protože zvyšuje odolnost proti korozi 
taveninami, zejména kovy (obr. 5) [2], [7]. 
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Obr. 5  Tepelné vodivosti žáruvzdorných materiálů (zdánlivá pórovitost cca 20 %) [2] 

Na rozdíl od pálených tvarových výrobků žáromonolity vynikají výbornou 
deformovatelností, to znamená, že jsou schopné vlastní deformací bez porušení odbourat ve 
vyzdívce vznikající napětí. Tato schopnost je znázorněna křivkami (obr. 6) zobrazujícími 
závislost působícího napětí a vyvolané deformace při ohybových zkouškách při 1000 

o
C [2]. 

 

Obr. 6  Závislost napětí/deformace pro různé žáruvzdorné materiály – σo při 1000 °C [2] 

Přehled vlastností obyčejných a lehčených žárobetonů je v tabulce 4, 5. Žárobetony 
pro vyšší teplotu a jejich použití v tabulce 6 [3]. 
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Tabulka 4  Vlastnosti obyčejných žárobetonů [3]. 

Označení žárobetonu 350/25 350/13,5 700/17 700/13,5 1100 1200 

Mezní teplota použití 
(
o
C) 350 350 700 700 1100 1200 

Cement portlandský, struskoportlandský hlinitanový 

Kamenivo nežáruvzdorné žáruvzdorné 

Pevnost v tlaku po 28 

dnech (MPa) 
25 13,5 17 13,5 15 20 

Pevnost v tlaku po 

výpalu na 700 
o
C/2 h 

- - 6,7 5,5 - - 

Pevnost v tlaku po 

výpalu na 800 
o
C/4 h 

- - - - 5 6 

Dodatečné lineární 
změny (%) ± 0,1 ± 0,2 -1 

Objemová hmotnost 
(kg.m

-3
) 

- - - - 1900 

t0,6 (
o
C) - - - - 1150 1250 

Tabulka 5  Vlastností lehkých žárobetonů [3]. 

Druh žárobetonu Lehčený (ŽL) Pórovitý (ŽP) 
Lehčený 

pórovitý (ŽLP) 

Označení ŽL 800/1250 ŽL 600/800 ŽP 800/1100 ŽLP 600/600 

Mezní teplota použití 
(
o
C) 

800 600 800 600 

Objemová hmotnost 
(kg.m

-3
) 

1250 800 1100 600 

Kamenivo Keramzit 
Expandovaný 

perlit 
Šamotová drť 

Expandovaný 
perlit 

Pevnost v tlaku po 

vysušení (MPa) 
10 2 2,5 1,5 

Pevnost v tlaku po 

výpalu na mezní 
teplotu (MPa) 

3,5 - 0,8 - 

Dodatečné lineární 
změny (%) 

0,6 1,2 0,75 0,45 

t0,6 při 0,05 MPa (
o
C) 1040 830 970 830 
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Tabulka 6  Vlastnosti žárobetonů pro vyšší teploty a jejich použití [3]. 

Označení žárobetonů Kalinit LO 16 H Kotor TO 9 Kofond F 6 C Kodus U 9 C 

Mezní teplota použití 
(
o
C) 

1600 1550 1650 1700 

Objemová hmotnost 
(kg.m

-3
) 

2700 2400 2500 2800 

Pevnost v tlaku po 

vysušení (MPa) 
50 30 15 30 

Pevnost v tlaku po 

vypálení (MPa) 
40 15 10 42 

Dodatečné lineární 
změny DZ (%) 

-0,8 -0,6 -1,8 0,2 

Způsob zpracování 
dusání, 

vibrování 
torkretování 

odlévání, 
vibrování 

dusání 

Příklad použití 
hořáky, pilíře, 

tvarovky 

opravy 

vyzdívek pecí 
výroba 

prefabrikátů 

složité 
tvarovky 
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3   OBLASTI VYUŽITÍ ŽÁROBETONŮ 

Se žárobetony je možné se setkat - zejména v hutnickém průmyslu, v metalurgii 

neželezných kovů, v cementářském průmyslu, chemickém průmyslu a v dalších 
průmyslových odvětví spotřebovávajících žáruvzdorné materiály. 

Žárobetony se používají pro vyzdívky tahových kanálů a ohřívacích pecí, vydusávání 
kelímků, indukční pece na tavení hliníku, opravy koksárenských baterií. Požadují se výrobky 
s vyšší užitnou hodnotou, které vyhovují náročnějším podmínkám při použití [3]. 

Šamotových betonů s obsahem hlinitanového cementu se používá k výrobě plošin 

vozíků tunelových pecí, na kterých se pálí šamotové zboží, v hutnictví na vyzdívky pecí, 
například kováren, na vyztužené vyzdívky dveří koksárenských pecí a podobně [3]. 

Chromitové betony z hlinitanového cementu se osvědčují ve všech namáhaných 
částech pecí, i v klenbách v hutnictví. Beton s 15 až 18 % cementu, 25 % hutního magnezitu 
(podíl pod 0,5 mm) a 57 až 60 % chromitu se hodí na dna zahřívacích pecí [3]. 

Žáruvzdorných betonů s portlandským cementem a jemně mletými plnivy se používá 
v sázecím pásmu vysokých pecí na obložení rekuperátorů, na izolaci kotlů tepelných 
elektráren a podobně. Tyto betony se zpracovávají na tvarovky do kruhových cihlářských 
pecí, do kalicích pecí, do základů vysokých pecí [3]. 

Mezi nejdůležitější hutnická zařízení, ve kterých se používá žárobeton k vyzdívání 
pracovního prostoru, patří vysoká pec, koksárenská baterie a pojízdný mísič. 

3.1   Vysoká pec 

Vysoká pec je primárním zařízením na výrobu surového železa. Je to šachtová, 
přetlaková pec, která dosahuje výšky 30 až 40 m. Celá pec stojí na mohutném betonovém 
základě. Vysoká pec má souvislý ocelový plášť. Uvnitř je vyzděna žáruvzdorným materiálem, 
který se chladí chladnicemi. Jednotlivé funkční prostory v peci mají svoje názvy: sazebna, 
šachta, rozpor, sedlo a nístěj (obr. 7) [4], [12]. 

 

Obr. 7  Prostory vysoké pece [10] 
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Sazebna je vrchní část pece, slouží k zavážce sázky a odvodu vysokopecního plynu. 
Šachta zabezpečuje výměnu tepla mezi plyny a pevnou vsázkou. Rozpor je krátká válcová 
část pod šachtou, není u všech pecí. Zde vsázka měkne a zmenšuje objem. Přechod 
vsázkových materiálu do tekutého stavu je spojený se zmenšováním objemu materiálu, což si 
vyžaduje zmenšení průřezu pece, tuto funkci plní sedlo. Nístěj je válcovitá část, ve které se 
hromadí surové železo. V horní části nístěje jsou zaústěny výfučny, jimiž se přivádí horký 
vzduch pro spalování koksu [12]. 

3.1.2   Vyzdívka sazebny a šachty 

Sazebna je nejvýše umístěnou části stavby. Plní dvě úlohy; plnění šachty a odvod 

vysokopecního plynu s obsahem prachových složek. Podmínkou materiálu pro použití na 
konstrukci sazebny je otěruvzdornost a mechanická pevnost. V minulosti se používal tvrdý 
šamot, dnes je to korundový žárobeton kotvený na obvodový pancíř kombinovaný tzv. 
odrazovým ocelovým pancířem. Vysokohlinitý žárobeton se vyskytuje v části nístěje.  
Na obrázku 8 vidíme schematický nákres řezu vyzdívky vysoké pece [12]. 

 

Obr. 8  Schematický nákres řezu klasické vyzdívky vysoké pece [12] 

 



15 

 

Hlavní části vysoké pece s výrazným teplotním gradientem je šachta. Horní část 
šachty je vystavena teplotám od 400 do 800 °C. Střední část je chlazena chladnicemi  
a v stavivech vzniká výrazný teplotní gradient. Dolní část šachty je vystavena nejvyšším 
provozním teplotám, vznikající kapalné strusce a železa [12]. 

3.2.   Koksárenské baterie 

Nejdůležitějším technologickým zařízením koksovny je koksárenská baterie, která 

představuje stavbu tvořenou největším komplexem žáruvzdorného zdiva. Životnost této stavby se 

pohybuje okolo 20 let [12]. 

Horní část koksárenské baterie tvoří komplex vertikálních vyhřívacích a koksovacích 
komor. Ve spodní části jsou regenerační komory pro ohřev spalovacího vzduchu [12]. 

Koksárenské baterie se vzájemně liší v rozměrech, regenerátorů a způsobu obsazování 
komor uhlím [12]. 

3.2.1   Vyzdívka koksárenských baterií 

Vyzdívka koksovacích komor je namáhána otěrem při plnění komor a při vytlačování 
koksu. Topné stěny, podlahy a klenby koksovacích komor, klenby a stěny regenerátorů se 
vyzdívají dinasem. Výplň regenerátorů, vyzdívky kouřových kanálů, čelních stěn 
regenerátorů, horní vrstvy stropu a vložka komína jsou ze šamotu. Dveře bývají ze 
šamotových tvarovek nebo z žárobetonových prefabrikátů a stoupačky se vylévají 
žárobetonem. Schematické znázornění koksárenské baterie v řezu je na obrázku 9 [13]. 
 

 

Obr. 9  Schematické znázornění koksárenské baterie v řezu [12] 

  



16 

 

3.3   Pojízdné mísiče surového železa 

Pojízdný mísič je nádoba válcovitého tvaru, dutý, téměř uzavřený válec, který je 
horizontálně uložený na železničním podvozku. První pojezdný mísič byl použit v Německu 
v roce 1958 a měl kapacitu 200 tun. V roce 1960 se začali v Japonsku používat první mísiče 
s kapacitou 150 tun [12]. 

V současné době se pomocí pojízdných mísičů uskutečňuje přeprava tekutého 
surového železa. Pojízdné mísiče na tekuté železo představují důležitý spojovací článek mezi 
vysokými pecemi a ocelárnami. Spolehlivost tohoto článku závisí na konstrukčním řešení  
a kvalitě žáruvzdorné vyzdívky [12]. 

3.3.1   Vyzdívka pojízdného mísiče surového železa 

Vyzdívka pojízdného mísiče má izolační vrstvu, kterou tvoří vláknitý, hlinito-

křemičitý materiál. Trvalá vyzdívka, která představuje druhou a třetí vrstvu je tvořena 
tvárnicemi z tvrdého šamotu spojovaného žáruvzdorným tmelem. Ve válcové části má každá 
vrstva tloušťku 100 mm, v čele 125 mm. Na obrázku 10 je schematický náčrt průřezu 
vyzdívky pojízdného mísiče [12]. 

 

Obr. 10  Schematický náčrt průřezu vyzdívky pojízdného mísiče [12] 

Hlavní úlohou trvalé vyzdívky je odolávat vysokým teplotám při co možná 
nejmenších tvarových a objemových změnách. Další úlohou je udržování teploty kovu [12]. 

Pracovní vyzdívka přichází do styku s tekutým surovým železem. Tloušťka vyzdívky 
ve válcovité části a v klenutém čele je 250 mm, v oblasti nalévacího otvoru 350 mm. Hrdlo 

pracovní vyzdívky je žárobetonové, zavibrované z vysokohlinitého žárobetonu na bázi 

korundu (obr. 11), uchycené na konzole přivařené na plášti [12]. 
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Obr. 11  Pohled na hrdlo pojízdného mísiče vyhotoveného ze žárobetonu [12] 

Pohled na vyzdívku pojízdného mísiče je znázorněn na obrázku 12 [12]. 

  

Obr. 12  Pohled na vyzdívku pojízdného mísiče [12] 
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4   VLIV OSTŘIV NA FUNKČNÍ VLASTNOSTI 
ŽÁROBETONŮ 

Experimentální část této bakalářské práce byla zaměřena na problematiku ostřiv pro 
lehčené žárobetony.  

Cílem práce bylo posoudit různé druhy ostřiva z hlediska vhodnosti použití pro výrobu 
lehčených žárobetonů. Práce spočívala ve zhodnocení fyzikálních (objemová hmotnost, 

pórovitost) a mechanických vlastností (pevnost v tlaku) žárobetonových vzorků připravených 
z různých druhů ostřiv. 

4.1   Specifikace použitých ostřiv 

Celkem bylo zkoumáno 9 druhů ostřiv, která byla označena jako ostřiva 100, 200, 300, 

400, 500, 600, 700, 800 a 900. Jejich fotodokumentace je uvedena v příloze. 

K dispozici byly následující informace o zkoumaných ostřivech: 

 chemické složení 
 fázové složení 
 původ 

 granulometrie 

4.1.1   Chemické a fázové složení použitých ostřiv 

Chemické složení použitých ostřiv je v přehledu uvedeno v tabulce 7 a vychází  
z provedené XRFS analýzy. 

Tabulka 7  Chemické složení zkoumaných ostřiv. 

Surovina 
SiO2 Al2O3 TiO2 Fe2O3 CaO MgO K2O 

(hm. %) 

Ostřivo 100 58,6 37,1 0,74 1,03 0,33 0,43 1,22 

Ostřivo 200 57,4 35,2 0,54 0,75 0,36 0,88 2,24 

Ostřivo 300 60,1 36,3 0,60 0,81 0,31 0,43 0,99 

Ostřivo 400 56,1 35,4 1,96 2,98 0,97 0,59 0,97 

Ostřivo 500 57,9 35,3 0,55 0,74 0,37 0,74 2,12 

Ostřivo 600 60,1 36,4 0,57 0,76 0,32 0,39 0,96 

Ostřivo 700 56,9 35,3 1,72 2,64 0,83 0,54 0,95 

Ostřivo 800 67 18 - 2,8 5 - 7 

Ostřivo 900 59 35 0,7 1,3 0,4 0,9 1,9 

Fázové složení všech zkoumaných ostřiv bylo podobné. Jak prokázala RTG difrakční 
fázová analýza, všechna ostřiva obsahovala minerály mullit a cristobalit, ostřivo 800 
obsahovalo kromě mullitu a cristobalitu ještě křemen a gismondine. 

4.1.2   Původ použitých ostřiv 

Mineralogické složení vychází ze vstupních surovin, které byly pro přípravu ostřiv 
použity. Ostřiva 800 a 900 byla vyrobena jako klasická šamotová ostřiva na bázi lupků. 
Ostatní ostřiva byla připravena z alternativních surovin (alternativní suroviny byly pro tuto 
bakalářskou práci označeny jako , , ). Jedná se o ostřiva 100 až 700. Vzájemně se ještě 
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tato ostřiva od sebe lišila způsobem, resp. podmínkami, za kterých vznikla. Ostřiva 100, 500, 
600 a 700 byla připravena v laboratorních podmínkách, zatímco ostřiva 200, 300 a 400 byla 
připravena v poloprovozních podmínkách. Shrnutí vstupních surovin zkoumaných druhů 
ostřiv společně s podmínkami jejich přípravy je uvedeno v tabulce 8. 

Tabulka 8  Hlavní vstupní suroviny a podmínky přípravy jednotlivých druhů ostřiv. 
Ostřivo Hlavní vstupní surovina Podmínky přípravy 

100 alternativní surovina  laboratorní podmínky 

200 alternativní surovina  poloprovozní podmínky 

300 alternativní surovina  poloprovozní podmínky 

400 alternativní surovina  poloprovozní podmínky 

500 alternativní surovina  laboratorní podmínky 

600 alternativní surovina  laboratorní podmínky 

700 alternativní surovina  laboratorní podmínky 

800 lupek - 

900 lupek - 

4.1.3   Granulometrická skladba použitých ostřiv 

Před použitím ostřiv pro přípravu žárobetonových vzorků byla zdokumentována také 
jejich granulometrická skladba. Na ostřivech byla stanovena sypná hmotnost a proveden 
sítový rozbor. Hodnoty sypné hmotnosti ostřiv předkládá tabulka 9. Sítový rozbor byl 
vyhodnocen sestrojením součtových křivek nadsítného a podsítného podílu a byl určen modus 
a medián pro jednotlivé frakce používané do zkušebních směsí. Hodnoty modusu a mediánu 

uvádí tabulka 10. 

Tabulka 9  Hodnoty sypné hmotnosti ostřiv. 
Ostřivo 100 200 300 400 500 600 700 800 900 

Zrnitost 

(mm) 
Sypná hmotnost (Mg.m-3

) 

0 – 1 0,704 0,696 0,674 0,633 0,641 0,560 0,482 0,613 0,705 

1 – 3 0,475 0,459 0,498 0,451 0,446 0,387 0,421 0,469 0,595 

>3 0,429 0,455 0,463 0,436 0,441 0,361 0,408 - - 

Tabulka 10  Modus a medián ostřiv určený ze součtových křivek. 
Ostřivo Modus Medián 

 0-1 mm 1-3 mm >3 mm 0-1 mm 1-3 mm >3 mm 

100 0,33 2,25 3,58 0,28 2,30 3,40 

200 0,19 2,98 3,58 0,14 2,50 3,70 

300 0,19 2,98 3,58 0,33 2,75 3,70 

400 0,08 2,25 3,58 0,18 2,40 3,70 

500 0,19 2,98 3,58 0,17 2,60 3,80 

600 0,33 2,25 3,58 0,30 2,45 3,80 

700 0,11 2,25 3,58 0,11 2,10 3,75 

800 0,33 1,70 - 0,24 2,40 - 

900 0,33 1,70 - 0,33 1,78 - 
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4.2   Identifikace surovin pro přípravu žárobetonových vzorků 

Přehled chemického složení matrixu a cementu použitých při přípravě žárobetonových 
vzorků je uveden v tabulce 11. Měrný povrch matrixu je 3600 – 4400 cm

2
.g

-1
. Jako matrix byl 

použitý lupek (vrstevnatý jíl), což je usazenina, jejíž hlavní součástí je minerál kaolinit 
AS2H2. Fázové složení cementu: CA, C12A17, C2A. 

Chemické složení ostřiv spolu s jejich specifikací je uvedeno tabulkách 7 a 10. 

Tabulka 11  Chemické složení vybraných surovin použitých k přípravě žárobetonových 
vzorků. 

Surovina SiO2 Al2O3 TiO2 Fe2O3 CaO MgO Na2O+K2O 

 (hm. %) 

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

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

4.3   Charakterizace žárobetonových vzorků 

Vzorky žárobetonů byly charakterizovány následujícími parametry: 

 objemová hmotnost 
 geometrická objemová hmotnost 
 hustota 

 nasákavost 
 skutečná pórovitost 
 zdánlivá pórovitost 
 pevnost v tlaku 

 pevnost v ohybu 

Stanovení uvedených vlastností ale nebylo předmětem této práce a jejich hodnoty byly 

použity pouze pro hodnocení vhodnosti ostřiv pro použití při výrobě žárobetonů. 

Známé byly také tyto skutečnosti: 

 poměr složek žárobetonových vzorků 

 teplota výpalu 

 množství záměsové vody 

 druh použitého ostřiva 

Výše zmíněné faktory byly u všech vzorků stejné. Co se týká poměru složek, všechny 
zkoumané vzorky obsahovaly 25 hm. % cementu, 20 hm. % matrixu, 55 hm. % ostřiva. 
Množství záměsové vody bylo v rozmezí 21-54 hm. %, v závislosti na nasákavosti ostřiva. 
Výpal všech vzorků byl proveden v oxidační atmosféře při maximální teplotě 1300 °C. 
Ostřivo bylo použito ve třech frakcích s výjimkou ostřiva 800, které bylo použito pouze ve 
dvou frakcích. Přehled receptur zkoumaných vzorků uvádí tabulka 12. 
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Tabulka 12  Receptury zkoumaných vzorků. 

Vzorek 

Receptura 

Matrix Ostřivo 
Druh 

ostřiva 
Cement Voda 

 0-1 

mm 

0-2 

mm 

1-3 

mm 

2-4 

mm 

3-6 

mm 

>3 

mm 

  
 

(hm. %) 

A 20 10 --- 29 --- 16 --- 900 25 +21 

B 20 14 --- 41 --- --- --- 800 25 +23 

C 20 14 --- 41 --- --- --- 800 25 +25 

D 20 10 --- 29 --- --- 16 100 25 +30 

E 20 10 --- 29 --- --- 16 100 25 +44 

F 20 10 --- 29 --- --- 16 100 25 +32 

G 20 10 --- 29 --- --- 16 100 25 +37 

H 20 10 --- 29 --- --- 16 200 25 +40 

CH 20 10 --- 29 --- --- 16 300 25 +36 

I 20 10 --- 29 --- --- 16 400 25 +43 

J 20 10 --- 29 --- --- 16 500 25 +44 

K 20 10 --- 29 --- --- 16 600 25 +44 

L 20 10 --- 29 --- --- 16 700 25 +54 

4.4   Hodnocení použitých ostřiv 

Pro hodnocení použitých ostřiv byl proveden zjednodušující výběr parametrů 
připravených žárobetonových vzorků tak, aby bylo možné jejich vzájemné porovnání. Byly 

proto vybrány ty vlastnosti připravených žárobetonů, které nejvíce ovlivňuje právě druh 
použitého ostřiva, a které jsou rovněž nejčastěji uváděny v materiálových listech. Jedná se 
tedy o následující vlastnosti: 

 objemová hmotnost 
 skutečná pórovitost 
 pevnost v tlaku 

Objemová hmotnost je definována jako hmotnost vysušeného tělesa dělená jeho 

celkovým objemem, včetně uzavřených i otevřených pórů a dutin. Stanoví se podle vztahu 

[6], [14]: 

OH =      (g.cm
-3

) (2) 

kde OH je objemová hmotnost  (g.cm
-3

), 

 ms - hmotnost suchého vzorku  (g), 

 Va - celkový objem  (cm
3
). 

Skutečná pórovitost je poměr objemu všech otevřených i uzavřených pórů tělesa 
k jeho celkovému objemu, vyjádřený v procentech celkového objemu a je dána vztahem [15]: 

     (%) (3) 

kde SP je skutečná pórovitost  (%), 

 ρ - hustota tělesa  (g.cm
-3

), 

 OH - objemová hmotnost  (g.cm
-3

). 
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Pevnost v tlaku je poměr maximální zátěžné síly a střední plochy průřezu tělesa. 
Stanoví se podle vztahu [16]: 

     (MPa) (4) 

kde PTL je pevnost v tlaku (MPa), 

 Fmax - nejvyšší zaznamenané zatížení  (N), 

 A0 - střední plocha průřezu zkušebního tělesa, na kterou působí zatížení  (mm
2
). 

Pro úplnost jsou zde uvedeny také hodnoty některých dalších parametrů, které byly  
u žárobetonových vzorků známy. Dále však nejsou z výše uvedených důvodů v práci 
hodnoceny. Hustota se u zkoumaných vzorků pohybovala v rozsahu 2,48 – 2,62 g.cm

-3
. 

Objemová hmotnost byla u zkušebních vzorků stanovena postupem pro hutné i izolační 
materiály, protože při přípravě vzorků nebylo dopředu přesně zřejmé, do které skupiny 
materiálů budou vzorky spadat. Po provedení zkoušek se ukázalo, že pro hodnocení materiálů 
je průkaznější postup stanovení pro izolační materiály (tedy geometrická objemová 
hmotnost), protože skutečná pórovitost vzorků se pohybovala nad hranicí 45 % nebo těsně 
kolem ní. Nasákavost byla přímo úměrná pórovitosti, tedy s rostoucí pórovitostí rostla  
a nabývala hodnot 20,30 – 55,78 %. Zdánlivá pórovitost není pro lehčené materiály 
relevantním parametrem, protože se stanovuje z hmotností vzorku syceného v kapalině. 
Z pevnostních charakteristik byla zvolena pevnost v tlaku, která je nejčastěji uváděna 
v materiálových listech. Hodnoty pevnosti v ohybu byly u připravených vzorků 1,9 – 3,7 krát 
nižší. Přehled vybraných parametrů zkoumaných vzorků žárobetonu uvádí následující tabulka 
13. 

Tabulka 13  Parametry zkoumaných žárobetonových vzorků. 

Vzorek 

Objemová  
hmotnost 

Skutečná 
pórovitost 

Pevnost  

v tlaku 

Druh  

ostřiva 

OHg SP PTL  

(g.cm
-3

) (%) (MPa)  

A 1,60 39,0 19,0 900 

B 1,50 42,3 25,1 800 

C 1,46 43,7 20,0 800 

D 0,98 62,3 3,2 100 

E 1,16 55,4 4,1 100 

F 1,20 53,9 4,2 100 

G 1,29 50,9 3,8 100 

H 1,32 47,5 8,9 200 

CH 1,41 45,5 9,6 300 

I 1,19 53,0 7,9 400 

J 1,21 51,2 7,1 500 

K 1,22 51,4 5,9 600 

L 1,11 57,7 4,9 700 

Pro lepší názornost jsou sledované parametry vyhodnocené pomocí grafů, které jsou 
uvedeny na následujících obrázcích 13-15. 

Z obrázku 13 je patrné, že minimální objemové hmotnosti bylo dosaženo u ostřiva 
700. Objemová hmotnost žárobetonového vzorku s tímto typem ostřiva měla hodnotu 1,11 
g.cm

-3. Toto ostřivo mělo snížený obsah SiO2, ale zároveň zvýšený obsah TiO2 a Fe2O3 oproti 

ostatním ostřivům. Lze tedy předpokládat, že odlišné složení ostřiva vycházející ze vstupních 
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surovin, které byly pro jeho přípravu použity a podmínky, ze kterých bylo dané ostřivo 
připraveno, měly vliv na výslednou objemovou hmotnost.  

 

Obr. 13  Porovnání hodnot geometrické objemové hmotnosti žárobetonových vzorků podle 
použitého typu ostřiva 

Při porovnání výsledků z tabulky 13 (uvádí parametry stanovené u zkoumaných 
vzorků) s tabulkou 8 (uvádí suroviny a podmínky přípravy ostřiv) je zřejmé, že ostřiva 
s alternativní surovinou γ dosáhla nižších objemových hmotností oproti ostřivům s jinými 

vstupními surovinami. Z těchto tabulek je rovněž zřejmé, že na výslednou hodnotu objemové 

hmotnosti měl také vliv způsob přípravy zkoumaných druhů ostřiv, kdy nižších objemových 

hmotností bylo dosaženo při jejich přípravě v laboratorních podmínkách. 

 

Obr. 14  Porovnání hodnot skutečné pórovitosti žárobetonových vzorků podle použitého typu 

ostřiva 

Na obrázku 14 můžeme vidět, že nejnižších pórovitostí ze všech zkoumaných typů 

ostřiv bylo dosaženo při použití ostřiv 800 a 900, kdy u ostřiva 800 měla pórovitost hodnotu 

43 % a u ostřiva 900 měla hodnotu 39 %. Tato skutečnost je hlavně dána tím, že při přípravě 

žárobetonových vzorků s těmito ostřivy bylo použito nejmenšího množství záměsové vody,  
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což dokumentuje tabulka 12. Jako hlavní vstupní surovina ostřiv 800 a 900 byl použitý lupek. 
Lze tedy uvažovat, že při přípravě žárobetonů, s použitím ostřiva vyrobeného jako klasické 
šamotové ostřivo na bázi lupků, bude zapotřebí menšího množství záměsové vody, což ale 
bude mít za následek nižší hodnotu pórovitosti.  

Závislost pórovitosti na množství záměsové vody je znázorněna na obrázku 15,  
kde můžeme pozorovat trend, kdy s rostoucím obsahem záměsové vody ve zkoumaných 
ostřivech docházelo v průměru k nárůstu pórovitosti. 

 

Obr. 15  Závislost pórovitosti na množství záměsové vody 

Při porovnání obrázku 13 a 14 je zřejmé, že žárobetonové vzorky zkoumané podle 
typu použitého ostřiva dosahovaly vyšších geometrických objemových hmotností při nižších 
pórovitostech a naopak nižších geometrických objemových hmotností dosahovaly při vyšších 
pórovitostech, což znázorňuje obrázek 16. 

 

Obr. 16  Závislost geometrické objemové hmotnosti na pórovitosti 

Poslední zkoumanou vlastností v této práci byla pevnost v tlaku. Porovnání 
pevnostních vlastností žárobetonových vzorků podle použitého ostřiva je znázorněno na 
obrázku 17. Z daného obrázku je jasně patrné, že nejvyšších pevností v tlaku ze všech 
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zkoumaných žárobetonových vzorků bylo dosaženo u ostřiv 800 a 900, kdy jejich pevnostní 
hodnoty byly značně odlišné od ostatních. Vzorek s ostřivem 800 dosáhl pevnosti v tlaku  

22,5 MPa a vzorek s ostřivem 900 dosáhl pevnosti v tlaku 19 MPa. Příkladem vzorek 
s ostřivem 300 měl pevnost v tlaku pouze 9,6 MPa, což byla třetí nejvyšší pevnostní hodnota 
ze všech zkoumaných vzorků. Z dostupných informací o použitých ostřivech se ostřiva 800  
a 900 od ostatních lišila zejména chemickým složením, kdy obsahovala větší množství SiO2, 

Fe2O3 a K2O, ale zároveň menší množství TiO2. Lze tedy předpokládat, že tyto chemické 
sloučeniny měly nemalý podíl na výsledných pevnostních vlastnostech žárobetonových 
vzorků. Také se tato ostřiva lišila od ostatních vstupními surovinami, kdy jako hlavní vstupní 
surovinou u obou těchto ostřiv byl použitý lupek. 

 

Obr. 17  Porovnání pevnostních charakteristik žárobetonových vzorků podle použitého ostřiva 

Z granulometrického hlediska žáruvzdorné vzorky s ostřivem 800, které bylo 
připraveno o dvou frakcích (0-1 mm a 1-3 mm), dosahovaly vyšších objemových hmotností, 
nižších pórovitostí a zároveň absolutně nejvyšších pevností v tlaku oproti vzorkům s tří 
frakčními (0-1 mm, 1-3 mm a >3 mm) ostřivy 100 až 700. Zároveň ale vzorek s ostřivem 900, 
který byl připravený taktéž o třech frakcích, ale s rozdílnou zrnitostí třetí frakce  

(0-1 mm, 1-3 mm a 3-6 mm), dosáhl vyšší pevnosti v tlaku a absolutně nejvyšší objemové 
hmotnosti společně s absolutně nejnižší pórovitostí ze všech žárobetonových vzorků. 
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5   ZÁVĚR 

V experimentální části této práce bylo cílem zjistit, která ze zkoumaných ostřiv jsou 
nejvhodnější pro přípravu lehčených žárobetonů. Hodnotily se tedy fyzikální a mechanické 
vlastnosti žárobetonů, které nejvíce ovlivňuje druh použitého ostřiva. Jednalo se o objemovou 
hmotnost, skutečnou pórovitost a pevnost v tlaku. 

Požadovanými hodnotami lehčených žárobetonů jsou nízká objemová hmotnost, 
vysoká pórovitost a vysoká pevnost v tlaku. 

Celkem bylo zkoumáno 9 druhů ostřiv s označením 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 

800 a 900, které obsahovaly odlišné vstupní suroviny a byly připraveny v laboratorních 
podmínkách anebo v poloprovozních podmínkách. 

Všechny sledované vzorky obsahovaly stejné množství cementu, matrixu a ostřiva. 
Lišily se pouze v obsahu záměsové vody a v jednom případě v počtu použitých frakcí ostřiva. 
Teplota výpalu všech vzorků byla 1300 °C. 

Nejnižší objemové hmotnosti (1,11 g.cm
-3) ze všech zkoumaných typů ostřiv bylo 

dosaženo u vzorku s ostřivem 700. Tato hodnota objemové hmotnosti byla dána odlišným 

obsahem oxidů SiO2, TiO2 a Fe2O3, což lze přisuzovat alternativní surovině γ, která byla 

použita jako vstupní surovina při přípravě ostřiva 700. Rovněž zde sehrály roli i podmínky 

přípravy tohoto typu ostřiva, které bylo připravováno v laboratorních podmínkách. 

Hodnota pórovitosti je přímo závislá na množství použité záměsové vody. Nejvyšší 

skutečné pórovitosti (57,7 %) bylo dosaženo u vzorku s ostřivem 700 při použití 54 hm. % 

záměsové vody, kdežto nejnižší skutečné pórovitosti (39 %) bylo dosaženo u vzorku 

s ostřivem 900 při použití 21 hm. % záměsové vody. Z toho vyplývá, že z hlediska pórovitosti 

by bylo pro přípravu lehčeného žárobetonu nejvhodnější ostřivo 700, protože vzorek s tímto 

ostřivem dosáhl nejvyšší skutečné pórovitosti oproti vzorkům s ostatními zkoumanými 

ostřivy. 

Nejvyšších pevností v tlaku bylo dosaženo u vzorků s ostřivy 800 a 900. Pevnostní 

hodnoty u těchto vzorků vykazovaly 19 MPa a 22,5 MPa. Jako vstupní surovina při přípravě 

těchto ostřiv byl použitý lupek. Lze tedy předpokládat, že ostřiva vyrobená jako klasická 

šamotová ostřiva na bázi lupků dosahují vyšších pevností v tlaku, zároveň však bude těžké 

s těmito ostřivy připravit lehčené žárobetony, protože dosažené skutečné pórovitosti těchto 

vzorků byly 43, resp. 39 %. 

Z výsledků je tedy patrné, že ze všech námi zkoumaných ostřiv se jeví jako 

nejvhodnější pro výrobu lehčených žárobetonů ostřiva 400 až 700, protože vzorky s těmito 

ostřivy dosáhly relativně nízkých objemových hmotností (1,11 až 1,19 g.cm
-3

),  

při vyšších pórovitostech (51,2 až 57,7 %) a zároveň s relativně vysokou pevností v tlaku (4,9 

až 7,9 MPa). Tato ostřiva obsahovala minerály jako mullit, křemen, cristobalit nebo 

gismondine a byla připravena o třech frakcích (0-1 mm, 1-3 mm a >3 mm) z alternativních 

surovin (α, β, γ) v laboratorních podmínkách. Pouze ostřivo 400 bylo připraveno 

v poloprovozních podmínkách. 
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pod 4 mm nad 4 mm 

 

 


