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Abstrakt 

Práce se zabývá přípravou břečky na fosfátové bázi. Ta poskytuje nejen vysoké pevnosti, 

ale také žárovzdorné schopnosti. Vazba je tvořena kyselým fosfátem a oxidem hlinitým. 

Možná je náhrada oxidu hlinitého jiným oxidem (Cr2O3) nebo jeho přídavkem. Břečka byla 

vytvořena dle platných postupů společnosti Pyrotek. Následně byla aplikována na 

polyuretanovou pěnu, vysušena a vypálena. Výsledkem je pěnový keramický filtr pro lití 

hliníku.  

  

Klíčová slova 

Fosfátová vazba, pojivo, pěnový filtr, pevnost 

  

  

Abstract 

 The theses deals with the preparation of phosphate binder. This binder provides not only 

high strength, but also high-heat resistance. The bond is made of acid phosphate and 

alumina. There should be substitute of alumina (Cr2O3) or the adition of its. The  slurry 

was prepared according to the applicable procedures of Pyrotek. After this, the slurry was 

applied to the polyurethane foam, dried and kilned. The result is foam filter for 

aluminium casting.  

 

Keywords 

Phosphate bond, binder, foam filter, strength  
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1. CÍL PRÁCE 

Cílem práce je posoudit možnost výroby pěnových keramických filtrů na bázi 

fosfátové vazby a zdůraznit její výhody a nevýhody. Popsat technologii a specifika 

výroby keramických filtrů v České republice a uvést vlastnosti a podmínky vzniku 

fosfátové vazby. V praktické části porovnat fyzikálně mechanické vlastnosti a 

mikrostrukturu střepu keramických filtrů vyrobených s využitím keramické a 

fosfátové vazby. 
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2. ÚVOD 

Termínem pojiva se označují látky, které lze upravit do tekuté nebo kašovité 

formy a které pak z této formy relativně snadno přecházejí do formy pevné. V 

důsledku tohoto procesu mají pojiva schopnost spojit nesoudržná zrna nebo kusy 

různých látek v soudržnou, kompaktní hmotu. Chemická reakce je většinou 

doprovázena změnou teploty. V případě anorganických pojiv se jedná většinou o 

exotermní reakci. 

Keramika je z makroskopického hlediska homogenní izotropní materiál, 

definovaný jako anorganický, uměle vyrobený nebo vytvarovaný, pomocí 

vysokoteplotního procesu. Podle této široké definice zahrnuje keramika i takové 

materiály jako je sklo, sklo-keramika, keramické a uhlíkové vrstvy a povlaky, 

keramické monokrystaly a keramické kompozity. Často se však pojem keramika 

zužuje pouze na anorganické látky nekovového charakteru v převážně 

krystalickém stavu, připravené z výchozí práškové suroviny slinováním za 

vysokých teplot. Pro slinování keramiky a tedy změnu struktury a vlastností je 

potřeba vysokých teplot. Pro jejich dosažení je zapotřebí pecí a dodávky 

spalitelného média, které však nebude s keramikou reagovat. Veškeré tyto 

náklady na výrobu značně zvyšují cenu keramických výrobků. S ohledem na 

snížení cen keramiky byla vyvinuta chemicky vázaná fosfátová keramika (CBPC – 

chemically bonded phosphate ceramic). Jedná se o kompozity tvořené fosfátovým 

pojivem a příslušným plnivem odvislým od požadovaných vlastností a využití. 

CBPC se vyrábí obdobným způsobem jako anorganická pojiva, ovšem 

s levnějšími vstupními surovinami a s tím, že vlastnosti a struktura po výpalu jsou 

podobné keramickým materiálů. Materiály takto vzniklé jsou schopny odolávat 

vlivům vysokých teplot (okolí 1 000 °C) a velmi vysokých teplot (1 500°C). Tyto 

materiály se nazývají pak žárovzdorné. Na vlastnosti těchto materiálů má vliv 

především druh vazby. Tu můžeme rozdělit na materiály s vazbou: 

1. Keramickou - ke zpevnění dochází zvyšováním teploty  

2. Hydraulickou - ke zpevnění dochází hydratací, stabilní do 600 – 800 °C 

3. Organicko-chemickou - ke zpevnění dochází chemickými reakcemi 

(fosforečná pojiva, vodní sklo) 

4. Anorganicko-chemickou - tvořena organickými látkami např. celulóza,    
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      sulfitový louh, polyvinylalkohol, karboxymetylceluloza 

Anorganická vazba je vytvářena anorganickými sloučeninami, které dodávají 

výrobkům pevnost v širokém rozmezí teplot. V obecné rovině se dá konstatovat, 

že se pojmem anorganicko-chemická vazba rozumí vazba i pro směsi 

s fosforečným pojivem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 FAST VUT v Brně                                                                                                          Bakalářská práce 2013 

 

13 

 

3. TEORETICKÁ ČÁST 

3.1 Fosfátová vazba 

Fosfátová vazba vzniká ze dvou složek. Kyselou složku tvoří kyselina 

fosforečná a kyselé fosfáty, zásaditou složkou je oxid hlinitý (popř. jiné oxidy). 

3.1.1 Základní složky pro vznik fosfátové vazby 

Kyselá složka – H3PO4 

Kyselina trihydrogenfosforečná je základní složkou fosfátových pojiv. Je to 

trojsytná kyselina, která se chová ve zředěných roztocích jako středně silná. 

Poskytuje tři řady solí – fosforečnany, hydrogenfosforečnany a 

dihydrogenfosforečnany. Pro výrobu H3PO4 je nejdůležitější flourapatit. Kyselina 

fosforečná je velice kyselá, dokonce i v silně zředěné formě. Kyselé fosfáty jsou 

pak směsí kyseliny fosforečné a dalších látek, jak je vidět na obrázku 1. 

 

 

Obrázek 1: Schéma výroby kyselých fosfátu [1] 
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Zásaditá složka – Al2O3 

Oxid hlinitý je jemný bílý prášek získávaný především z bauxitu. Bauxit je 

hornina, která se skládá z hydratovaných oxidů hliníku. Obsahuje především 

gehlenit a další oxidy a hydroxidy hlinité (boehmit, diaspor, gibbsit). [1] 

Tabulka 1: Obsah Al2O3 v jednotlivých minerálech [1]  

Oxidy 
Chemické 

složení 

Krystalografický 

systém 

Měrná 

hmotnost 

(Kg/m3) 

Obsah 

hliníku 

(%) 

Mohsova 

tvrdost 

Gibbsit Al2O3.3H2O Monoklinický 2,41 34,6 2,5 – 3,5 

Boehmit Al2O3.H2O Ortorombický 3,01 45 4 – 5 

Diaspor Al2O3.H2O Ortorombický 3,44 45 6,5 – 7,0 

Bayerit Al2O3.3H2O Monoklinický 2,53 34,6 / 

Tohdit 5Al2O3.H2O Hexagonální 3,72 10,22 / 

Korund Al2O3 Hexagonální 3,98 53 9 

 

Při výrobě CBPC se používá především Al2O3 v nejčistší formě, popřípadě jako 

amorfní hydroxid hlinitý AL(OH)3. Rozpustnost v kyselině fosforečné se mění 

v závislosti na použitém druhu zásadité složky. 

• Reakce v kyselém prostředí: 

����� + 3�� → ��	�
�� + 2���		
���ℎ���    (3.1)    

���	/�3��� + 3�
� → ��	�
�� + 3���		
�������   (3.2)    

���	/� + 3�
� → ��	�
�� + 
3/2���	
������   (3.3) 

• Reakce v neutrálním prostředí: 

����� + ��� → ��
��	 → ��	�
�� + 3
�� 	
���ℎ���   (3.4) 

���	/� + 
3/2��� → ��
��	 → ��	�
�� + 3
�� 	
������  (3.5) 

���	 �⁄ 
3/2��� → ��
��	 → ��	�
�� + 3
�� 	
�������   (3.6) 
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• Reakce v zásaditém prostředí: 

����� → ����
 
�� + ��		
���ℎ���     (3.7) 

���	/� + 
1/2��� → ����
 
�� + ��	
������   (3.8) 

���	/� + 
3 2⁄ ��� → ����
 
�� + �� + ���
������   (3.9) 

Vznik fosforečné vazby je podmíněn přidáním kyseliny fosforečné do směsi ostřiv 

(možná je také směs ostřiva a přídavku jílů, ovšem v nižším množství, než u 

běžných žárovzdorných materiálů). 

3.1.2 Fosfátová vazba z chemického hlediska 

Fosfátová vazba a její vlastnosti vyplývají ze skutečnosti, že kyselina 

fosforečná je schopna vytvářet polymerní sloučeniny podle rovnice: 

�	#�$
�%&°(
)**+ �$#��,

,--°(
)**+ �#�	   (3.10) 

 

Obrázek 2: Strukturní vzorec H4P2O7 [2] 

Tato rovnice platí také pro soli kyseliny fosforečné s tím, že k jejich realizaci je 

zapotřebí vyšších teplot. Polyfosfáty pak vznikají podle rovnice: 

./
��#�$ +	./,
�#�$1, →.2#3�	3�% +����  (3.11) 

Kompozity CBPC jsou složeny z fosfátového pojiva a přídavku plniva. To se liší 

v závislosti na následném použití. Vznik fosforečné vazby je podmíněn přidáním 

kyseliny fosforečné do směsi ostřiv (možná je také směs ostřiva a přídavku jílů, 

ovšem v nižším množství, než u běžných žárovzdorných materiálů). 

Jelikož se ve směsi vyskytuje v největší míře oxid hlinitý, dochází k jeho přímé 

reakci s kyselinou fosforečnou za vzniku fosforečnanů hlinitých. Obsahuje-li 

surovinová směs amoniak, sodík či draslík, dochází k tvorbě fosforečnanů 
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amonných, sodných a draselných. Sodík a draslík řadíme mezi alkalické kovy a 

jejich přítomnost ve formě oxidů snižuje výrazně odolnost proti vysokým teplotám 

(u žárovzdorných výrobků snižuje žárové vlastnosti). V průběhu výroby dochází 

k sušení, čili kontrolovanému zvyšování teploty okolí, snížení vlhkosti a k postupné 

dehydrataci směsi. V tomto procesu dochází k vytváření polyfosforečnanů s takřka 

neomezenou délkou řetězce. Délka řetězce je omezena pouze množstvím 

vstupních surovin a tedy koncem reakce. Při dalším zahřívání dochází 

k rozvětvování řetězce až do okamžiku, kdy fosforečná vazba přejde na ALPO4, 

který je nad teplotou 1 500°C nestabilní a dojde k jeho rozkladu. Při něm dochází 

k úniku P2O5 a vznikne keramická vazba. Z chemického hlediska je zásaditá fáze 

rozpouštěna v kyselině fosforečné za tvorby �4#�$ podle reakce: 

����	 + 2���	
#�$� ∗ ��� → 4�4#�$ + 4���  (3.12) 

Produkt takto vzniklý dále reaguje s oxidem hlinitým za vzniku berlinitu (AlPO4), 

který ve finálním produktu tvoří pojivovou složku mezi zrny a tím tedy vlastní 

keramický materiál. V praxi to znamená dlouhou dobu přípravy břečky, jelikož je 

oxid hlinitý přidáván dvakrát, aby byla reakce možná a došlo ke zreagování všech 

složek. Důležitým předpokladem pro výše popsané reakce a proces vzniku 

fosfátové vazby je chemická čistota vstupních materiálů, především oxidu 

hlinitého, který se zde vyskytuje v nejvyšším množství. [2] 

Přeměna fází pro směs Al2O3 a P2O5 při molárním poměru P2O5 : Al2O3 = 2,3 je 

odvislá od teploty (obr. 3). [2] 

Fosfátová vazba tedy vzniká z kyseliny fosforečné a vhodného oxidu (pro pěnové 

keramické filtry se používá oxid hlinitý Al2O3). Pojivová fáze může být tvořena 

přímo kyselinou fosforečnou nebo fosfátového pojiva, tj. směsi fosforečnanů a 

kyseliny fosforečné. 

Výsledným produktem je ve všech případech hydrogenfosforečnan. Reakce 

může probíhat buď při běžných teplotách okolo 20°C (s Fe2O3, CuO, MgO), při 

vyšších teplotách (Al2O3, SiO2, ZrO2) nebo bouřlivě (CaO, MnO). 

Postupnou tvorbu AlPO4 můžeme popsat takto: 

���	
#�$�2���
%&- �--°(
)******+ ��
��#�$	 + �4#�$   (3.13) 
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�4
��#�$	
	-- $--°(
)******+ ����#	�%-2���    (3.14) 

����#	�%-2���
&--°(
)**+ 7��
#�		83

9--:
)**+ 7��
#�		8$   (3.15) 

7��
#�		8$
%�--:
)***+�4#�$ + #��&     (3.16) 

 

Obrázek 3: Schéma mineralogické přeměny při vzniku fosfátové vazby [2] 

3.1.3 Podmínky vzniku a tvorba fosfátové vazby 

Vznik fosfátové vazby závisí na těchto podmínkách: 

1. Dobrá rozpustnost kyselých fosfátů ve vodě 

2. Schopnost uvolnění fosfátového aniontu pro vytvoření kyselého roztoku o 

nízkém pH 

3. Fosfátové anionty musí být schopny reagovat s nově vznikajícími kationty a 

to tak, že vytvoří uspořádaný strukturní systém tuhnoucí v CBPC 
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Pro vznik fosfátové vazby je klíčový tzv. stupeň rozpustnosti. Je-li rozpouštění 

oxidů příliš rychlé, dojde k tvorbě sraženiny v celém objemu a reakce vzniku 

CBPC neproběhne. Pokud je však stupeň rozpustnosti příliš nízký, dojde k obalení 

zrn oxidu vznikajícím produktem, čili většina oxidů nebude schopna reakce a 

fosfátová vazba nevznikne. [2] 

Tvorba fosfátové vazby je tedy závislá především na rozpustnosti fosfátů. Při 

smíchání oxidů s kyselým prostředím, dojde k pozvolnému rozpouštění a uvolnění 

kationtů a aniontů kyslíku. Kationty pak reagují s molekulami vody za vzniku 

kladně nabitého aquasolu. Tento pak začne reagovat s fosfátovým aniontem tvoří 

hydrofosfátové soli.  

  

Obrázek 4: Vznik fosfátové vazby. 1) Rozpouštění oxidu 2) Formace aquasolu   3) 
Formování gelu a propojování molekul 4) Zformovaný gel a jeho následné větvení 

při probíhající reakci 5) Zahušťování gelu a tvorba keramiky [3] 

 

V průběhu dochází ke tvorbě gelu, který je neustále zahušťován probíhající reakcí 

do doby, kdy jsou všechny prvky zreagovány. V tomto okamžiku je velice těžké gel 

míchat, jelikož je již vytvořena hustá síť měnící se v jednotný celek – keramiku. 

Názorně je celý proces popsán na obrázku 4. [4] 
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Jelikož vznik fosfátové vazby závisí na kyselém prostředí, existují limitní hodnoty 

pro pH prostředí (obr. 5). Celá reakce vzniku je exotermická, tedy uvolňující 

značné množství tepla. Množství tepla vzniklé reakcí musí být redukováno tak, 

aby mohla vzniknout pevná mřížka, tedy proto, aby vznikl vysoce pevný keramický 

materiál na bázi fosfátového pojiva (při výrobě pěnových keramických filtrů a 

ostatních materiálů na této bázi je k regulaci vzniklého tepla používán led - teplo je 

odebíráno přeměnou ledu na vodu a zvýšení teploty vody).  

 

Obrázek 5: Rozpustnost Al2O3 na pH prostředí [4] 

  

Obrázek 6: Rozpustnost vybraných oxidů na pH prostředí [4] 

Fosfátová vazba utváří svoji strukturu při pH 2-8, jak je vidět na obrázku 6. Při pH 

2 je velice vysoká koncentrace iontů Al3+, což je pro formaci CBPC velice výhodné. 
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Směrem k neutrálnímu pH však rozpustnost klesá, jelikož se vytváří Al2O3.3H2O, 

který má velice malou rozpustnost. [3] 

3.1.4 Další využití fosfátové vazby 

Význam fosfátových pojiv a materiálů na jejich bázi spočívá v tepelné 

odolnosti. Zatímco většina pojiv při vysokých teplotách degraduje (200-500°C), 

fosfátová pojiva zůstávají stabilní. Žáruvzdorné materiály jsou pak směsí kyseliny 

fosforečné se žáruvzdornými oxidy (Al2O3, Cr2O3, MgO a ZrO2). 

Specifickým oborem se stává lékařství. Výzkum dal vzniknout kostním 

náhradám, zubním zinečnatofosfátovým cementům, kostním náhradám (základem 

kostního materiálu je vápenofosfátový minerál hydroxyapatit (
;�&
#�$��). 

Samostatnou kapitolou využití fosfátových pojiv zaujímá stabilizace nebezpečného 

odpadu. Produkty štěpení jsou schopny reagovat s fosforečnany za vzniku 

produktů, které nelze zpětně extrahovat, jelikož jsou uzamčeny v keramické 

matrici. Jednou z možností je využití fosfátových pojiv v kombinaci s popílky, kdy 

tento kompozit může nahradit nehořlavá lepidla (i když je to finančně nevýhodné 

z důvodu vysoké ceny popílku). 

Tabulka 2: Možnosti využití fosfátové vazby [1] 

Chemicky vázaná fosfátová keramika 

Konstrukční materiály 
Rychle tuhnoucí cement 

Požární ochrana 

Odpady 

Stabilizace nebezpečného 

odpadu 

Stabilizace radioaktivního 

materiálu 

Bio-materiály 
Kostní cementy 

Dentální cementy 

Ostatní Pěnové keramické filtry 
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3.2 Historie výroby pěnových keramických filtrů 

3.2.1 Historie výroby pěnových keramických filtrů na okrese Blansko 

Význam produkce z recyklovaného (sekundárního) hliníku stále roste, jak je 

patrno z tabulky 1. 

Tabulka 3: Význam sekundárního hliníku [1] 

Rok 
výroby 

Podíl získaného recyklovaného hliníku 
z celkové světové výroby [%] 

1976 18 
1997 23 
1999 25 

 

S rostoucím trendem využívání hliníku a ve velké části i sekundárního hliníku a 
jeho slitin roste i škála odvětví, ve kterých je používán. Hlavní odvětví jsou shrnuta 
v tabulce 2.  

Tabulka 4: Odvětví využití hliníku [1] 

Odvětví Potřeba v % 
Doprava (letecká, lodní, železniční, 
automobilová) 

59,1 

Stavebnictví 18,4 
Strojírenství           10,3 
Elektrotechnický průmysl 7,2 
Potravinářský průmysl 4,3 
Ostatní (sport aj.) 0,7 

  

 S rostoucím trendem používání hliníku a nároky společnosti vzrůstá poptávka 

po kvalitě. Té můžeme dosáhnout pouze bezchybným procesem separace 

nečistot a škodlivin při recyklaci nebo z horniny. Při odlévání hliníku dochází 

k pohlcování nečistot z výrobní linky. Tyto vedou k poruchám odlitků. Z důvodu 

zachycení těchto částic byly vytvořeny pěnové keramické filtry. Pěnové keramické 

filtry pracují na principu lokálních vírů. Prouděním kovu dochází ke vzniku místních 

vírů a k častým změnám směru, v důsledku nichž vměstky přichází do častého 

kontaktu se stěnami filtru, na kterých ulpívají. Tento systém je výhodný zejména 

pro hloubkovou filtraci, kde lze účinně odstranit i velmi drobné vměstky až do 

velikosti 1-5 µm. Nejúčinnější je samozřejmě hloubková filtrace, při které vměstky 

často přichází do kontaktu se stěnami filtru, ale také do styku s jinými vměstky, na 

které se nalepují. Průtočná kapacita filtru závisí na jeho velikosti, velikosti buněk a 
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množství vměstků. Tímto způsobem lze odstranit až 90% nečistot různé velikosti 

(závisí na velikosti pórů). Technologie výroby filtrů je prakticky stejná, liší se však 

břečkou použitou na impregnaci pěny. Z důvodu různé použitelnosti a odlišné 

technologie funguje po celém světě řada výrobních závodů zabývající se právě 

výrobou pěnových keramických filtrů. Z nejdůležitějších v České Republice jsou to 

společnost Igor Láník v Boskovicích a společnost Pyrotek v Blansku. 

3.2.2 Společnost Láník 

Společnost Igor Láník – Techservis Boskovice vznikla v roce 1991. Původním 

artiklem byly pomocné materiály pro slévárenský a metalurgický průmysl, 

především mazací a separační prostředky. V roce 1992 se firma přestěhovala do 

areálu STS Boskovice, kde postupem času narůstala. Separační prostředky se 

staly pro firmu méně důležité a začaly se vyrábět ve větším objemu pěnové 

keramické filtry, lisované keramické nálevky a filtrační boxy a žlaby. Současný 

roční obrat firmy je asi 200 mil. Kč. Z technologického hlediska prodělala firma 

řadu pokroků a změn. Mezi nejdůležitější patří instalace komorové pece 

s vláknitou vyzdívkou (1997), která byla v celé ČR unikátní. V dnešní době je 

v provozu průběžná válečková pec. 

3.2.3 Společnost Pyrotek 

Společnost  Pyrotek působí na českém trhu již více než 20 let. V době vzniku 

se zabývala výrobou příslušenství pro hutě a slévárny hlinku. Jedná se především 

o speciální filtrační tkaniny Postupem času se vyvíjela podle aktuálních trendů a 

požadavků, s čímž souvisí výroba keramických filtračních boxů, filtračních roštů a 

žlabů, a v posledních letech také výroba pěnových keramických filtrů na bázi 

fosfátové vazby. Ke konci roku byly instalovány první zařízení v Blansku a o půl 

roku později se pobočka stala certifikovanou pro tuto výrobu. Začátky výroby 

ukazovaly velký potenciál, avšak znamenaly velké problémy. V průběhu roku 2011 

se začala navyšovat kvalita výrobků a rychlost výroby, vedoucí k navyšování 

kapacity závodu.  

3.3 Technologie výroby pěnových keramických filtrů 

Proces výroby pěnových keramických filtrů zahrnuje celou řadu úkonů 

udávaných a popsaných interními předpisy dané společnosti. Filtry jsou typické 
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složitým labyrintem pórů, které vznikají nanesením keramické hmoty na 

retikulovanou polyuretanovou pěnu (retikulací se rozumí otevření jednotlivých 

buněk, v přepočtu na čtvereční palec se pak množství buněk vyjadřuje 

v jednotkách ppi). Hlavními vstupními surovinami jsou tedy polyuretanová pěna, 

oxid hlinitý a fosfátové pojivo.  

 

Obrázek 7: Zjednodušené schéma výrobního procesu 

 

Celý proces je naznačen na obrázku 7 a začíná naměřením a nařezáním pěny 

na čtvercové rozměry v závislosti na finálním rozměru výrobku. Měření pěny 

znamená zjištění její propustnosti. Před každým měřením je potřeba provést 

kalibraci. Pokud naměřené hodnoty neodpovídají rozmezí, jsou označeny jako 

nevhodné pro výrobu. Pokud je pěna v pořádku, je určena k dalšímu postupu do 

výroby – k řezání. 

Řezání je prováděno s využitím technologie vodního paprsku. Vodní paprsek 

je naprogramován výběrem řezného plánu odlišujícím se právě v závislosti na 

rozměrech. Každá velikost filtru má svůj daný plán, počínaje nulovým bodem řezu. 

Ten je pro řezání velice důležitý z hlediska uložení pěnových desek na hliníkovou 

podložku. Možné je i řezání na pásové pile. Po nařezání jsou kusy přesunuty na 

stanoviště impregnace. 

Impregnace je nejdůležitějším a nejsložitějším krokem celého procesu, kdy se 

do vnitřní struktury pěnových pórů nanáší keramická břečka. Samostatné 

nanesení břečky probíhá přes automatický popř. manuální impregnátor. Oba mají 
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za cíl vnést břečku rovnoměrně do struktury pěny, k čemuž slouží nastavování dle 

porozity pěny a zvolené impregnační hmotnosti.  

Naimpregnované kusy jsou přesunuty na síťový pás sušárny. Sušení může být 

periodické – komorové sušárny, vozokomorové sušárny, nebo kontinuální – 

tunelové sušárny. Vysušené kusy jsou následně formátovány na finální velikost 

pomocí kotoučových pil. Systém řezání je automatický a nevyžaduje téměř lidskou 

práci. Ořezávání je s přesností +/-1 mm. Kontrola rozměrů je pravidelná a zaručuje 

jistotu, že výroba doposud probíhá správně. Jelikož jsou filtry prozatím pouze 

vysušeny, jsou relativně měkké. Mají pouze určitou manipulační pevnost dovolující 

ruční přenášení.  Břečka, které utkvívá na vláknech polyuretanové pěny netvoří 

souvislou vrstvu ani plochu, je to pouze jakýsi labyrint spojených vláken tvořící 

pórovitou strukturu. 

Posledním krokem samotné výroby je výpal, který probíhá v tunelové peci 

(kontinuální výroba) nebo vozokomorové peci (periodická výroba). Pec je 

nejkritičtější místo výroby a musí být dodržena vypalovací křivka. Změna náběhu 

teploty, případně změna teplot v chladícím pásmu zajistí znehodnocení popř. 

přepínání keramiky, které se projeví popraskáním, prasknutím v celém objemu 

nebo spálením kusu.  

Z bližšího pohledu probíhá několik základních reakcí a přeměn ve struktuře. 

Jedná se především o odvod vody z břečky při teplotách do 120°C, vyhořívání 

polyuretanové pěny při 150°C - 250°C ,odtahu mřížkové vody při teplotě zhruba 

200°C a vlastní reakci fosfátu a hliníku při teplotách nad 700°C. 

Nejproblematičtějším místem je chladící pásmo, kdy v rozmezí 800°C - 600°C 

dochází k formování výsledné struktury filtru (obr. 8). Chlazení v této fázi výpalu 

musí být razantní. Rychlým zchlazením dochází ke krystalizaci a utuhnutí hmoty 

s daným systémem porozity bez objemových změn. Vlákna obsahující SiO2 by 

mohla zvětšovat svůj objem a posléze i objem celého výrobku. Množství SiO2 je 

však dostatečně malé a tyto objemové změny (přeměnou β-křemene na α-křemen 

při 573°C) se takřka neprojeví. Doba výpalu je odvislá od rychlosti otáčení válečků 

v peci. Tímto procesem je dosaženo, že labyrintová struktura PU pěny je 

přenesena do pevného keramického filtru a zůstává zachována. Výsledná 
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struktura je viditelná na obrázku č. 8. Celá struktura sestává ze samostatných 

buněk (vlevo dole) velikosti spadající do dané propustnosti. 

 

 

Obrázek 8: Výsledná struktura pěnových keramických filtrů 

Celý proces výroby je ukončen vykládkou pece, kde se kusy váží, měří se 

propustnost a finální rozměry. V hutích a slévárnách hliníku po celém světě jsou 

nejednotné technologie. V důsledku toho jsou i nejednotné rozměry licích boxů, do 

kterých je filtr umístěn. Tato nejednotnost znamená pro výrobu ještě následnou 

úpravu bočního povrchu. Ten je olepen v závislosti na požadavku zákazníka 

těsnícím olepem. Následuje už jen zabalení do přepravovacích boxů a následná 

expedice.  

Mezi výhody tohoto způsobu výroby můžeme zařadit značnou míru 

automatizace a to již v prvotních krocích výroby (vodní paprsek, automatický 

impregnátor, automatická pila). Další výhodou je rovnoměrná distribuce břečky po 

celém objemu filtru, rychlá a přesná změna nastavení popř. dosledovatelnost 
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jednotlivých kusů. Z finálních vlastností je to především rozměrová přesnost a 

malé smrštění výpalem. 

Mezi nevýhody můžeme zařadit vliv klimatických podmínek, které se projeví 

především při sušení (odtah vlhkosti z komor sušárny), velký rozptyl hmotností a 

propustností (při stejné hmotnosti) a nemožnost sledovat kvalitu distribuce břečky 

ihned po impregnaci. Samostatnou kapitolou je pak nutnost lidské práce a lidský 

faktor vůbec. 

3.4 Princip filtrace 

Při výrobě a recyklaci hliníku dochází k tvorbě různých oxidů a existenci 

vměstků, které zásadním způsobem znehodnocují taveninu a finální polotovar. 

Kovové vměstky obsahují nedokonale rozpuštěné legující prvky a předslitiny, které 

vznikají nebo existují v tavenině. Mezi nekovové vměstky pak můžeme zařadit 

nitridy, karbidy a boridy (Al4C3, TiC, TiB2, TiN). Existence vměstků (obr. 9) se pak 

řídí koncentrací zúčastněných prvků v tavenině. [6] 

 

Obrázek 9: Vzhled α-Al2O3 vměstku, zvětšeno 200x [10] 

Čištění hliníkové taveniny může probíhat více způsoby (cedítka, sítka, očkováním 

a modifikací taveniny a filtrací). Vměstky jsou pak k filtrům přitahovány fyzikálními 

silami a náhlými změnami pohybu taveniny (obr. 10). U slitin hliníku se teplota lití 

taveniny pohybuje mezi 700 až 800°C. Je tedy nezbytně nutné, aby filtrační 
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aparatura byla schopna odolat těmto teplotám, což je v tomto případě zaručeno 

žáruvzdorností fosfátové vazby. 

 

Obrázek 10: Zjednodušený princip filtrace [6] 

 

Účinnost filtrace je pak funkcí propustnosti dané aparatury. U pěnových 

keramických filtrů závisí pouze na otevřenosti pěny a tloušťce materiálu (obr. 11).  

 

 

 

Obrázek 11: Závislost účinnosti filtrace na tloušťce materiálu 
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4. PRAKTICKÁ ČÁST 

4.1 Příprava CBPC 

4.1.1 Použité materiály 

Směs pro výrobu pěnových keramických filtrů byla připravena ze směsi Aluminy 

(kalcinovaná alumina a reaktivní alumina (99,7% Al2O3), Nabalox alumina (99,5% 

Al2O3), dihydrogenfosforečnan hlinitý, keramická vlákna (50% SiO2, 42,0% Al2O3), 

voda, led. 

4.1.2 Hlavní složky břečky 

Břečka na bázi fosfátové vazby je složena ze dvou zásadních surovin – oxid 

hlinitý a fosfátové pojivo. Mimo to jsou zde doplňkové látky, které jsou však 

výrobním tajemstvím. 

Oxid hlinitý 

Jako nejdůležitější prvek vystupuje ve složení břečky oxid hlinitý. Jedná se o 

kombinaci reaktivní aluminy a kalcinované aluminy s velikostí zrna menší než 

32µm. Reaktivní alumina je vhodná pro počátek výpalu, kdy ještě za nízkých teplot 

reaguje s fosfátem a je pomyslným výchozím krokem při tvorbě fosfátové vazby. 

Kalcinovaná alumina oproti tomu reaguje za vyšších teplot a je konečným krokem 

chemické reakce. Z chemického hlediska se jedná z 98 procent o čistý oxid hlinitý. 

Zbytek tvoří Na2O a SiO2. Oxid sodný je zastoupen pouze v malém množství, 

jelikož by u finálního výrobku mohl tvořit výkvěty. V tomto malém množství 

zaujímá funkci silného taviva při 800°C. 

Fosfátové pojivo 

Pojiva jsou látky nebo směsi látek, které mají schopnost samovolného 

zpevňování, čímž spojují zrnité systémy v kompaktní celek. Pojivová složka je 

svojí chemickou podstatou vodný roztok dihydrogenfosforeřnanu hlinitého. Jedná 

se o viskózní, nehořlavou kapalinu kyselé reakce, která se s vodou mísí 

neomezeně. Je buď čirá, nebo vzhled vykazuje mírnou opalescenci (rozptyluje 

světlo díky obsahu malých částeček). Při zahřívání nad 200°C se objevuje 

přídavná chemická vazba související s tvorbou polymerních fosfátů. Fosfátová 
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vazba pak odolává zvyšování teploty až do vytvoření keramické vazby.  

Žáruvzdorné hmoty a tvarovky s pojivem na tomto základu vykazují proto již při 

nízkých teplotách vysokou pevnost, které lze jinak docílit pouze keramickou 

vazbou.  

 

Keramická vlákna 

Používají se alumino-silikátová vlákna průměru 1,4-3µm. Výroba vláken je 

komplikovaná, jelikož se jedná o tažení taveniny SiO2 s příměsí oxidů hliníku a 

následným rozstřikováním tryskami. Mezi charakteristické vlastnosti můžeme 

zařadit vysokou teplotní odolnost (1650°C), pružnost, nízká teplotní vodivost a 

vysoká odolnost proti teplotním šokům. Z chemického rozboru vyplývá, že více jak 

80% tvoří Al2O3 a SiO2 (52-56% Al2O3 a 28-32% SiO2). Zbytek tvoří alkálie a ZrO2. 

Díky vysokému obsahu Al2O3 a SiO2 jsou elektricky nevodivá (což je výhodou pro 

zvolenou technologii sušení). Hlavní krystalickou fází je α-Al2O3 a β-Al2O3, což 

v praxi znamená právě zvýšenou odolnost vysoké teplotě a změnám teplot. U 

finálního výrobku hrají vlákna roli především z fyzikálně-mechanického hlediska. 

Zvyšují pevnosti – především pevnost v tahu za ohybu – a snižují koeficient 

délkové teplotní roztažnosti (pro lití velice důležitá vlastnost, jelikož vysoká 

roztažnost může způsobit destrukci filtru).  

 

4.1.3 Příprava směsi a vzorků pěnových keramických filtrů 

Směs byla namíchána podle přesných výrobních postupů společnosti Pyrotek. 

Směs kapalných složek byla míchána tak, aby se fosfátový koncentrát zředil a 

snížil svoji viskozitu. V průběhu mísení byl postupně přidáván oxid hlinitý tak, aby 

došlo k celkovému zreagování a omezilo se riziko obalení zrn Al2O3 vznikajícím 

produktem (AlPO4). V případě keramické vazby byly vzorky připraveny externě 

společností Láník Boskovice dle jejich postupů. 

Vzniklé směsi byly následně nanášeny dle technologického postupu do struktury 

PU pěny a vypálena [kap. 3.3]. 
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Pro vyhodnocení kvality bylo namícháno několik vzorků břeček se surovinami 

různých subdodavatelů. K vyhodnocení jsou přiřazeny hodnoty pěnových 

keramických filtrů s keramickou (bezfosfátovou) vazbou. 

4.2 Testování vlastností pěnových keramických filtrů 

Společnost Pyrotek deklaruje tři základní vlastnosti – pevnost v tlaku, pevnost 

v tahu za ohybu a velikost buněk. Pevnosti v tlaku a tahu za ohybu se určují 

destruktivními metodami. Pro pevnost v tlaku se využívá váleček průměru 24mm 

působící na body určené interními popisy zkoušení. Výsledkem jsou hodnoty 

působícího napětí v librách. 

4.2.1 Teplotní roztažnost 

Teplotní roztažnost je dána koeficientem délkové teplotní roztažnosti α. Jelikož 

se u pěnových keramických filtrů jedná o homogenní, avšak vysoce pórovitý 

materiál, není možné jeho hodnotu přesně určit. Zjištění koeficientu teplotní 

roztažnosti je prováděno experimentálně, s cílem snížit jeho hodnotu na minimum. 

Teplotní roztažnost se stanovuje pro prostředí 700°C, jelikož se při této teplotě 

filtruje hliníková tavenina. Výchozím vzorečkem pro výpočet je: 

4 = 4- ∙ 
1 + > ∙ ∆@					7��8 

4.2.2 Pevnost 

K vyjádření kvality se používá pevnost v tlaku a pevnost tahu za ohybu. 

Jelikož není možnost výroby normovaných trámečků, provádí se zkoušení 

pevností dle obrázku 12. Označení FS-L1-6 značí pevnosti ve směru impregnace, 

označení FS-T1-6 pevnosti kolmo na směr impregnace a hodnoty CS.1-9 pevnosti 

v tlaku. Pevnost v tahu za ohybu je prováděna na zařízení Chatillon UTSE -2 (obr. 

13 vlevo). Pevnost v tlaku je měřena na přístroji Sundoo SJV-5k (obr. 13 vpravo) 

za pomocí válečku o průměru 24mm. Výsledné hodnoty jsou zaokrouhelny na celá 

čísla a jsou průměrem ze všech měření. 

4.2.3 RTG analýza 

Vzorky byly po testech pevností podrceny a připraveny v laboratoři VUT FAST 

pod dohledem doc. Sokoláře. Drcení probíhalo ručním způsobem v achátové 
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misce tak, aby nedošlo ke smíchání s jiným vzorkem materiálu nebo jiným 

materiálem vůbec. Jemnost drcení byla 0,04mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.4 Chemická analýza 

Chemická analýza je posledním nástrojem sledování kvality pěnových 

keramických filtrů. Jedná se o kvalitativní a kvantitativní metodu, zaručující, že se 

Obrázek 12: Testovací schéma pevností 

Obrázek 13: Zařízení pro měření pevnosti: vlevo Chatillon 
UTSE-2, vpravo Sundoo SJV-5k 
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ve výrobku nevyskytují žádné nepřípustné oxidy, které by mohly ohrozit lití hliníku 

u odběratele. Analýza byla provedena v Birminghamu. 

4.3 Naměřené a dopočtené hodnoty 

Při měření pevností byly ponechány původní hodnoty v tíhových librách. 

Hodnoty z měření, které výrazně ovlivňovaly vzniklé průměrné hodnoty byly 

odstraněny. Tabulka naměřených hodnot je obsažena v příloze 1. 

Tabulka 5: Pevnost pěnových keramických filtrů v tahu za ohybu 

Pevnost v tahu za ohybu [MPa] 

Vzorek/porozita [ppi] 40 50 60 

Vzorek 1 0,91 1,01 1,2 

Vzorek 2 0,91 1,25 1,01 

Vzorek 3 0,51 0,59 0,73 

 

Tabulka 6: Pevnost pěnových keramických filtrů v tlaku 

Pevnost v tlaku [MPa] 

Vzorek/porozita [ppi] 40 50 60 

Vzorek 1 2,68 3,04 3,67 

Vzorek 2 2,57 3,53 3,17 

Vzorek 3 2,26 2,84 3,15 

 

Tabulka 7: Výsledek chemické analýzy, základní složky 

Parametr Jednotka Výsledek analýzy 

Obsah P2O5 % 10,05 

Obsah Al2O3 % 88,26 

Obsah CaO % 0,05 

Obsah SiO2 % 1,4 

 

Z analýzy vyplynul v menším množství také Fe2O3, K2O Na2Oa SiO2. 
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Graf 1: Pevnost v tahu z ohybu v závislosti na porozitě 

 

 

Graf 2: Pevnost v tlaku v závislosti na porozitě 

 

Kde: 

vzorek 1 je průměrem vzorků z břečky na bázi fosfátové vazby 
vzorek 2 je průměrem vzorků z břečky na bázi fosfátové vazby s aluminou od 

jiného dodavatele (Nabalox NO115) 
vzorek 3 je průměrem vzorků z břečky na bázi nefosfátové (keramické) vazby 
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Tabulka 8: Naměřené hodnoty pro délkovou teplotní roztažnost 

vzorek/porozita 
[ppi] 

40 50 60 

měřené veličiny 
L0 

[mm] 
L 

[mm] 
L0 

[mm] 
L 

[mm] 
L0 

[mm] 
L 

[mm] 

vzorek 1 

19,56 19,63 14,19 14,26 19,5 19,58 
19,74 19,81 14,25 14,32 19,38 19,45 
13,82 13,89 14,5 14,57 19,58 19,66 
19,35 19,44 14,34 14,41 19,38 19,46 

vzorek 2 

19,03 19,18 16,16 16,3 20,56 20,73 
19,56 19,70 16,25 16,38 21,16 21,33 
19,28 19,36 16,4 16,54 20,85 21,02 
19,36 19,48 16,5 16,63 19,95 20,12 

19 19,15 16,65 16,8 19,73 19,89 

vzorek 3 

19,54 19,59 19,2 19,25 18,36 18,39 
19,65 19,72 19,25 19,3 18,29 18,33 
19,58 19,64 19,28 19,33 17,52 17,55 
19,25 19,32 19,14 19,19 19,21 19,25 
19,69 19,73 19,36 19,41 18,54 18,58 

 

Tabulka 9: Hodnoty délkové teplotní roztažnosti 

vzorek/porozita 
[ppi] 

40 50 60 

α [K-1] α [K-1] α [K-1] 

vzorek 1 

5,2628E-06 7,2545E-06 6,0332E-06 

5,2149E-06 7,2239E-06 5,3117E-06 
7,4487E-06 7,0994E-06 6,0085E-06 
6,8399E-06 7,1786E-06 6,0705E-06 

vzorek 3 průměr 6,1916E-06 7,1891E-06 5,86E-06 

vzorek 2 

1,1592E-05 1,274E-05 1,216E-05 
1,0526E-05 1,1765E-05 1,1815E-05 
6,102E-06 1,2554E-05 1,199E-05 

9,1023E-06 1,1586E-05 1,2531E-05 

1,161E-05 1,3249E-05 1,1926E-05 

vzorek 2 průměr 9,7863E-06 1,2379E-05 1,2084E-05 

vzorek 3 

3,763E-06 3,8297E-06 2,4029E-06 
5,2387E-06 3,8197E-06 3,2162E-06 
3,0043E-06 3,8138E-06 2,5181E-06 
5,3476E-06 3,8417E-06 3,0621E-06 

3,1146E-06 3,798E-06 3,1728E-06 

vzorek 3 průměr 4,09E-06 3,82E-06 2,87E-06 
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Graf 3: Koeficient délkové teplotní roztažnosti v závislosti na porozitě 

 

Graf 4: Záznam rentgenové analýzy 
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5. ZÁVĚR 

V této práci byly popsány základní zásady pro vznik fosfátové vazby, využití 

vzniku fosfátové vazby v oblasti vývoje keramických materiálů a popsány základní 

kroky výroby a vlastnosti pěnových keramických filtrů vzniklých právě z fosfátové 

vazby. Fosfátová vazba vzniká ze dvou základních surovin – kyseliny fosforečné, 

popř. jejích solí, a oxidu hlinitého. Obě složky musí být chemicky velice reaktivní, 

čehož je dosáhnuto především vysokou čistotou těchto materiálů a granulometrií 

oxidu hlinitého. Kyselina fosforečná, resp. kyselý fosfát je předpřipravený 30% 

koncentrát smíchaný dále s vodou, hliníkovým práškem a ledem v daném mísícím 

poměru. Vzniklou břečkou se impregnují kusy dle technologie a postupu za 

účelem výpalu. Vzorky takto připravené vykazují postupnou tvorbu ALPO4. Při 

teplotách nad 150°C odchází ze systému volná a vázaná voda. Dochází k reakci 

fosfátu s hlinkovým práškem za vzniku hydrogenfosforečnanu, který dále reaguje 

s oxidem hlinitým.  

Vlastnosti vzniklé fosfátové vazby jsou vyhodnoceny a porovnány na základě 

pevností pěnových keramických filtrů. Hodnoty byly získány měřením dle platných 

směrnic společnosti Pyrotek tak, aby byla zachována objektivita. Filtry na bázi 

fosfátové vazby vykazují vyšší pevnosti než filtry na bázi nefosfátové (obecně 

označované jako keramické) vazby. Rozdílné jsou i vlastnosti týkající se teplotní 

roztažnosti. Je zřejmé, že pěnové filtry na bázi keramické (nefosfátové) vazby mají 

nižší koeficient délkové teplotní roztažnosti. V praxi má tento fakt význam při 

použití filtrů ve filter-boxech. RTG analýza prokázala intenzivní tvorbu korundu, 

v menší míře je pak zastoupen gehlenit.  
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7. ZKRATKY A SYMBOLY 

1. PU      polyuretan (polyuretanová pěna) 
2. CBPC    chemically bonded phosphate ceramic 
3. Lbf         tíhová libra 
4. RTG      rentgenové záření 
5. Aq         vodný roztok 
6. CS   Compressive strength (pevnost v tlaku) 
7. FS     Flexural strength (pevnost v tahu za ohybu) 
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Příloha 1: Naměřené hodnoty pevností 

  
Pevnost v tahu za ohybu 

[Lbf] Pevnost v tlaku [Lbf] 

Vzorek 

Číslo vzorku 
/ 

propustnost 
[ppi] 

40 50 60 40 50 60 

Vzorek 1 

1 71 84 101 278 342 409 

2 69 79 100 240 369 412 

3 80 81 97 245 290 355 

4 74 85 102 313 350 330 

5 69 84 100 230 278 386 

6 82 83 101 286 337 386 

7 67 84 90 305 266 347 

8 80 85 101 262 312 349 

9 81 85 96 281 265 355 

10 73 82 100 284 280 390 

Vzorek 2 

1 68 104 81 272 405 380 

2 73 109 81 251 330 358 

3 73 102 86 258 321 345 

4 66 103 80 295 389 295 

5 82 100 88 278 389 270 

6 80 108 82 231 391 268 

7 80 108 80 266 356 301 

8 74 98 89 268 326 335 

9 75 106 80 265 307 319 

10 79 92 84 228 378 350 
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Pevnost v tahu za ohybu 

[Lbf] 
Pevnost v tlaku [Lbf] 

Vzorek 

Číslo vzorku 
/ 

propustnost 
[ppi] 

40 50 60 40 50 60 

Vzorek 3 

1 44 52 55 259 321 310 

2 39 54 62 179 296 335 

3 41 42 62 245 252 271 

4 37 48 69 243 264 289 

5 39 54 50 187 300 353 

6 35 57 65 241 311 291 

7 51 42 62 274 294 262 

8 40 57 50 218 242 386 

9 44 41 56 257 312 360 

10 48 50 72 200 301 346 

 

Pro přepočet na megapascaly byly stanoveny empirické vztahy. 

Pro pevnost v tlaku: 

;A = 4,4486 ∙ D ∙ �� ∙ E	7.#�8 

Pro pevnost v tahu za ohybu: 

EA = 0,002724 ∙ 4,4486 ∙ E	7.#�8 

Kde F je lomová síla v silových librách [Lbf] 


