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Abstrakt  

Cílem této bakalářské práce je charakterizovat nejvýznamnější vlastnosti forsteritu 

a jeho využití v praxi. Teoretická část obsahuje charakteristiku jednotlivých surovin, 

které se používají k syntéze forsteritu a posouzení surovinových možností České 

republiky pro výrobu forsteritu. Hlavní důraz je kladen na podrobnou rešerši doposud 

publikovaných výsledků nejpoužívanějších technologií pro syntézu forsteritu. Na konci 

teoretické části je návrh nejvhodnější technologie výroby forsteritu v České republice. 

Praktická část ověřuje navrženou technologii výroby forsteritu společně s porovnáním 

základních parametrů laboratorně připraveného forsteritu s parametry publikovanými 

a následným vyhodnocením čistoty vzniklého forsteritu s použitím rentgenové difrakční 

analýzy. 

Klíčová slova 

Forsterit, technologie syntézy, rentgenová difrakční analýza, žárovzdornost, suroviny 

Abstract 

The aim of this Bachelor thesis is to characterize the most important properties of 

forsterite and its practical use. Theoretical part contains characteristics of individual raw 

materials, which are used for synthesis of forsterite and the assessment of raw material 

possibilities of Czech Republic for the production of forsterite. The main focus is placed 

on the detailed research of published results of the most used technologies for synthesis 

of forsterite. At the end of theoretical part is the design of the most suitable production 

technology for forsterite in the Czech Republic. 

The practical part verifies suggested design of the production technology for forsterite 

synthesis together with a comparison of basic parameters of laboratory prepared 

forsterite with published parameters. X-ray diffraction analysis will be used for the 

evaluation of purity of the synthesized forsterite. 

Keywords 

Forsterite, technologies for synthesis, X-ray diffraction analysis, refractoriness, raw 
materials 
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1 ÚVOD 
Cílem této bakalářské práce je charakterizovat nejvýznamnější vlastnosti forsteritu 

a jeho využití v praxi. Na začátku práce je charakteristika a rozdělení žárovzdorných 

materiálů, k nimž se řadí i žárovzdorná forsteritová keramika. Další část této práce 

obsahuje rozdělení silikátových minerálů na jednotlivé podtřídy a skupiny a zařazení 

minerálu forsteritu do patřičné skupiny. V následující části je minerál forsterit popsán 

společně s jeho parametry a jeho využitím v praxi. Tato část obsahuje také popis 

nejdůležitějších vlastností forsteritových materiálů jako je jeho vysoká žárovzdornost 

a délková teplotní roztažnost. 

Dále tato práce obsahuje charakteristiku jednotlivých surovin, které se používají 

k syntéze forsteritu. Současně s touto charakteristikou jsou rovněž posouzeny 

surovinové možnosti České republiky pro výrobu forsteritu. Hlavní důraz je kladen na 

podrobnou rešerši doposud publikovaných výsledků nejpoužívanějších technologií pro 

syntézu forsteritu. Konec teoretické části obsahuje návrh nejvhodnější technologie 

výroby forsteritu v České republice. 

V rámci praktické části bakalářské práce bude navržená technologie výroby forsteritu 

ověřena a po výrobě zkušebních vzorků na nich budou stanoveny základní parametry 

laboratorně připraveného forsteritu a ty budou poté porovnány s parametry 

publikovanými. Součástí praktické části bude také vyhodnocení čistoty vzniklého 

forsteritu s použitím rentgenové difrakční analýzy. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Charakteristika žárovzdorných materiál ů 

Žárovzdorné materiály jsou schopny odolávat vysokým teplotám. Většina 

žárovzdorných materiálů se skládá z oxidů a jejich různých kombinací. 

U žárovzdorných materiálů požadujeme vysoký bod tání a termodynamickou stálost 

i při vysokých teplotách. Pro průmyslovou výrobu žárovzdorných materiálů jsou 

důležité oxidy hlinité (Al2O3), oxidy vápenaté (CaO), oxidy hořečnaté (MgO), oxidy 

křemičité (SiO2), oxidy chromité (Cr2O3), oxidy zirkoničité (ZrO2) a uhlík (C). [1] 

2.2 Rozdělení žárovzdorných materiál ů 

Žárovzdorné materiály se zejména dělí dle obsahu hlavních složek. Dělení dle obsahu 

hlavních složek je ve skutečnosti dělení dle chemického složení. Žárovzdorné materiály 

lze taktéž rozdělit na hutné či izolační a rovněž na tvarové či netvarové. [1] Hutné 

tvarové výrobky se dále rozdělují podle různých kritérií udaných normami ČSN EN 

ISO 10081 část 1-4, jako jsou například druh výrobku, klasifikační skupina, druh hlavní 

suroviny, stav suroviny, druh vazby nebo dle dodatečného zpracování. [2] [3] [4] [5] 

 

Obr. 1 Pyramida základních sloučenin s vyznačenými žárovzdornými materiály podle H. 

Bartela [6] 
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2.2.1 Tvarové výrobky – rozd ělení dle chemického složení 

Klasifikace žárovzdorných materiálů je zahrnuta v následujících normách. Tyto normy 

obsahují členění žárovzdorných výrobků tvarových hutných ve čtyřech částech dle 

chemismu. 

ČSN EN ISO 10081-1: Klasifikace žárovzdorných výrobků tvarových hutných – 

Část 1: Hlinitokřemičité výrobky [2] 

ČSN EN ISO 10081-2: Klasifikace žárovzdorných výrobků tvarových hutných – 

Část 2: Zásadité výrobky obsahující méně než 7 % zbytkového uhlíku [3] 

ČSN EN ISO 10081-3: Klasifikace žárovzdorných výrobků tvarových hutných – 

Část 3: Zásadité výrobky obsahující 7 % až 50 % zbytkového uhlíku [4] 

ČSN EN ISO 10081-4: Klasifikace žárovzdorných výrobků tvarových hutných – 

Část 4: Zvláštní výrobky [5] 

2.2.1.1 Hlinitok řemičité výrobky 

Jsou klasifikovány dle normy ČSN EN ISO 10081-1 [2], tato norma dále zařazuje 

výrobky dle těchto pěti kritérií: 

• Podle druhu výrobku – vysocehlinité, šamotové, křemičité a dinasové 

• Podle klasifikační skupiny – dle obsahu oxidu hlinitého anebo oxidu 

křemičitého 

• Podle druhu hlavní suroviny – například korund, bauxit, mullit, šamot, 

křemenec 

• Podle stavu suroviny – přírodní, uměle připravené a tavené 

• Podle druhu vazby – s keramickou vazbou, s anorganicko-chemickou vazbou, 

tavené lité 

2.2.1.2 Zásadité výrobky obsahující mén ě než 7 % zbytkového uhlíku 

Tyto výrobky se klasifikují dle normy ČSN EN ISO 10081-2 [3]. Do této skupiny řadíme 

také forsteritové výrobky, jenž jsou klasifikovány do dvou skupin F40 a F50 podle 

obsahu MgO mezi 40-50 % a nad 50 %. Tato norma dále zařazuje výrobky podle těchto 

pěti kritérií: 

• Podle druhu výrobku – magnezitové, magnezio-vápenné, magnezio-

dolomiové, dolomiové, magnezio-spinelové, forsteritové, magnezio-chromité, 

chromité, vápenné a magnezio-zirkoničito-křemičité 
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• Podle klasifikační skupiny – dle obsahu oxidu hořečnatého, dle obsahu jiných 

oxidů 

• Podle stavu surovin – přírodní, syntetické, dvojslínkové a tavené 

• Podle druhu vazby – s keramickou vazbou, s organicko-chemickou vazbou, 

s anorganicko-chemickou vazbou, tavené lité 

• Podle dodatečného zpracování – temperovány, impregnovány 

2.2.1.3 Zásadité výrobky obsahující 7 % až 50 % zby tkového uhlíku 

Tyto výrobky se klasifikují dle normy ČSN EN ISO 10081-3 [4], tato norma dále 

zařazuje výrobky dle těchto pěti kritérií: 

• Podle druhu výrobku – magnezio-uhlíkové, magnezio-vápenno-uhlíkové,  

magnezio-dolomio-uhlíkové a dolomio-uhlíkové 

• Podle klasifikační skupiny – dle obsahu oxidu hořečnatého a uhlíku, některé 

i dle obsahu oxidu vápenatého 

• Podle stavu surovin – přírodní, syntetické, dvojslínkové a tavené 

• Podle druhu vazby – s organicko-chemickou vazbou, s anorganicko-chemickou 

vazbou a s uhlíkovou vazbou 

• Podle dodatečného zpracování – temperovány, vypáleny, impregnovány 

2.2.1.4 Zvláštní výrobky 

Klasifikují se dle normy ČSN EN ISO 10081-4 [5], tato norma zahrnuje výrobky na bázi 

méně používaných oxidů a většinou jejich různé kombinace. Řadí se sem výrobky 

oxidické, oxidické a neoxidické, neoxidické siliciumkarbidové nebo uhlíkové a ostatní 

speciální výrobky. Výrobky jsou zařazeny dle šesti kritérií následovně: 

• Podle druhu výrobku – hlinito-chromité, hlinito-chromito-zirkoničité, hlinito-

chromito-zirkoničito-křemičité, zirkoničito-křemičité, hlinito-zirkoničito-

křemičité, hlinito-uhlíkové, hlinito-magnezio-uhlíkové, hlinito-křemenné sklo-

uhlíkové, hlinito-siliciumkarbido-uhlíkové, siliciumkarbidové a uhlíkové 

• Podle obsahu hlavních složek – dle hmotnostního podílu hlavního oxidu 

• Podle druhu hlavní suroviny – například korund, bauxit, mullit, dinas 

či magnézie 
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• Podle stavu suroviny – přírodní, syntetické, tavené a stabilizovaný oxid 

zirkoničitý 

• Podle druhu vazby – s oxidicko-keramickou vazbou, s neoxidicko-keramickou 

vazbou, s anorganicko-chemickou vazbou, s organicko-chemickou vazbou 

• Podle dodatečného zpracování – temperovány, impregnovány 

2.2.2 Netvarové výrobky – rozd ělení podle zp ůsobu aplikace 

Klasifikovány jsou normou ČSN EN ISO 1927-1: Žárovzdorné výrobky netvarové 

(monolitické) – Část 1: Úvodní ustanovení a klasifikace [7]. Tyto netvarové výrobky se 

dle této normy dělí do těchto skupin: 

• Žárobetony – běžný žárobeton, ztekucený žárobeton, chemicky vázaný 

žárobeton 

• Žárovzdorné torkretovací materiály - hutné nebo izolační žárobetony, 

plastické žárovzdorné materiály 

• Žárovzdorné tvarovatelné směsi – žárovzdorné dusací směsi, či plastické 

materiály 

• Žárovzdorné malty – teplem tuhnoucí malty, na vzduchu tuhnoucí malty 

• Jiné netvarové žárovzdorné výrobky – suché směsi, vstřikovací směsi, nátěry, 

ucpávkové směsi pro odpichové otvory 

2.2.3 Jiné zp ůsoby d ělení 

Žárovzdorné výrobky dále můžeme dělit na hutné či izolační. Hutné výrobky mají 

skutečnou pórovitost menší než 45 % a izolační výrobky mají skutečnou pórovitost nad 

45 %. Z hlediska formy je můžeme rozdělit na výrobky tvarové a netvarové materiály. 

Výrobky tvarové mají přesně definovaný tvar a netvarové materiály jsou ve formě 

suché či předvlhčené směsi. [1]  

Tvarové výrobky hutné jsou definovány a klasifikovány v normách ČSN EN 

ISO 10081: Část 1-4 [2] [3] [4] [5] a výrobky netvarové jsou definovány a klasifikovány 

normou ČSN EN ISO 1927-1 [7]. Výrobky izolační jsou klasifikovány normou 

ČSN EN 1094-1. [8] 
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2.3 Silikátové minerály 

Dle systematické mineralogie jsou silikáty řazeny do 9. třídy podle nejnovější 

klasifikace dle Nickel-Strunze. Tento princip třídění nerostů vytvořil německý 

mineralog Karl H. Strunz. [9] Silikáty neboli křemičitany tvoří nejpočetnější třídu a jsou 

to nejrozšířenější látky v zemské kůře, které tvoří okolo 75 % jejího objemu. Jsou to 

nejdůležitější horninotvorné minerály. [10] 

Základní stavební jednotkou silikátů jsou [SiO4]
4- tetraedry (čtyřstěny), které jsou 

tvořeny centrálním atomem křemíku, který je obklopen čtyřmi atomy kyslíku. Podle 

toho, jak jsou tetraedry mezi sebou vzájemně propojeny ve struktuře silikátů, se silikáty 

rozdělují dle krystalochemického složení podle Nickel-Strunze do šesti podtříd: [11] 

• Nesosilikáty 

• Sorosilikáty 

• Cyklosilikáty 

• Inosilikáty 

• Fylosilikáty 

• Tektosilikáty 

  

Obr. 2 Základní stavební jednotka silikátů - tetraedr [12] 

2.3.1 Nesosilikáty (ortosilikáty) 

Jsou to silikáty s izolovanými tetraedry [SiO4]
4-. Tetraedry jsou tedy nezávislé, 

samostatné strukturní jednotky, chemicky se nazývají ortosilikáty. Vážou se mezi sebou 

pouze pomocí kationtů, které se nacházejí v mezerách mezi tetraedry. [10] Podtřída 

nesosilikáty se dále klasifikuje do mnoha hlavních skupin včetně několika dalších 

nezařazených minerálů. Mezi nejvýznamnější hlavní skupiny patří: [13] 

• Skupina fenakitů 

• Skupina olivínů 

• Skupina granátů 

• Skupina zirkonů 

Některé skupiny jsou početnější než jiné, pro účel této bakalářské práce je nejdůležitější 

skupina olivínů, ve které se nachází minerál forsterit . 
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2.3.1.1 Skupina fenakit ů 

Nesosilikáty ostrůvkovitého typu bez dodatečných aniontů s kationty v tetraedrické 

koordinaci. Zástupci skupiny fenakitů jsou fenakit s chemickým vzorcem Be2SiO4 

a willemit s chemickým vzorcem Zn2SiO4. Oba tyto minerály mají klencovou soustavu. 

Willemit je silně fluorescentní. [9] 

2.3.1.2 Skupina olivín ů 

Jedná se o nesosilikáty ostrůvkovitého typu, základní strukturou jsou izolované 

tetraedry se všemi kationty v kosočtverečné koordinaci. Nejvýznamnějšími zástupci 

skupiny olivínů jsou tyto minerály: [13] 

• Olivín  – chemický vzorec (Mg2+,Fe2+)2SiO4, kosočtverečná soustava, minerál 

s proměnlivým podílem hořčíku a železa, pojmenován po olivově zelené barvě 

• Forsterit  – chemický vzorec Mg2SiO4, kosočtverečná soustava, koncový člen 

izomorfní řady olivínu bohatý na hořčík, barva zelená, žlutá, bílá nebo 

průhledná 

• Fayalit – chemický vzorec (Fe2+)2SiO4, soustava kosočtverečná, koncový člen 

izomorfní řady olivínu bohatý na železo, barva zelenožlutá, žlutá či hnědá 

• Tefroit – chemický vzorec (Mn2+)2SiO4, kosočtverečná soustava, koncový člen 

izomorfní řady olivínu bohatý na mangan, barva šedá, olivově zelená či tmavě 

hnědá 

2.3.1.3 Skupina granát ů 

Jsou to nesosilikáty ostrůvkovitého typu s kubickou symetrií. Obecný krystalografický 

vzorec granátů je X3Y2(SiO4)3, kde pozice X je obsazena dvojmocnými prvky (Ca, Mg, 

Fe, Mn)2+ a pozice Y je obsazena trojmocnými prvky (Al, Fe, Cr)3+. Nejvýznamnějšími 

zástupci skupiny granátů jsou tyto minerály: [14] 

• Pyrop – teoretické složení tohoto minerálu je Mg3Al 2(SiO4)3, kubická soustava, 

barva červená, označován také jako tzv. „český granát“ 

• Almandin  – teoretické složení tohoto minerálu je Fe3Al 2(SiO4)3, kubická 

soustava, barva červenofialová, červenohnědá či černá 

• Uvarovit  – teoretické složení minerálu je Ca3Cr2(SiO4)3, soustava kubická, 

barva sytě zelená až zelenočerná 
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2.3.1.4 Skupina zirkon ů 

Nesosilikáty ostrůvkovitého typu s jednoduchými silikáty čtyřmocných kovů. Mezi 

nejvýznamnější zástupce této skupiny patří zirkon s teoretickým složením ZrSiO4, jeho 

oxid ZrO2 je používán jako žárovzdorný materiál, dále pak thorit s teoretickým 

složením ThSiO4 a coffinit se strukturním vzorcem USiO4. Všechny tyto minerály jsou 

radioaktivní. [14]  

2.3.2 Další podt řídy silikát ů 

Kromě nesosilikátů (ortosilikátů) patří k podtřídám silikátů také sorosilikáty, 

cyklosilikáty, inosilikáty, fylosilikáty, tektosilikáty a další nezařazené silikáty. Každá 

podtřída se vyznačuje jedinečným uspořádáním [SiO4]
4- tetraedrů. Silikáty se používají 

pro žárovzdorné výrobky a keramiku, stavební hmoty, cihlářský průmysl či jako drahé 

a ozdobné kameny. [9] 

2.3.2.1 Sorosilikáty  

Mají izolované dvojice tetraedrů s typickou aniontovou skupinou [Si2O7]
6-, často 

v kombinaci s jednoduchými samostatnými tetraedry [SiO4]
4-. Nejznámějšími minerály 

v této podtřídě jsou například epidot či gehlenit. [15] 

2.3.2.2 Cyklosilikáty  

Struktura je vyznačována spojením tří, čtyř či šesti [SiO4]
4- tetraedrů do uzavřených 

kruhů pomocí dvou vrcholových kyslíkových aniontů. Nejčastější jsou šestičlenné 

kruhy s typickou aniontovou skupinou [Si6O18]
12-.  

Nejznámějšími zástupci této skupiny jsou beryl a turmalín. Beryl je známý pro svou 

drahokamovou kvalitu a mezi jeho barevné modifikace patří například zelený smaragd, 

zelenomodrý akvamarín, žlutý heliodor či růžový morganit. [15] 

2.3.2.3 Inosilikáty 

Tetraedry [SiO4]
4- jsou spojovány do nekonečných lineárních řetězců. Mezi 

nejvýznamnější struktury patří jednoduché řetězce tetraedrů (pyroxenoidy) a dvojité 

řetězce tetraedrů (amfiboly). U jednoduchých řetězců tetraedrů sdílí každý z nich dva 

atomy kyslíku se sousedními tetraedry a u dvojitých řetězců jsou navzájem rovnoběžné 

řetězce navíc propojeny mezi sebou. [15] 
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• Pyroxenoidy – typická aniontová skupina [Si2O6]
4- a nejvýznamnějšími 

minerály této skupiny jsou enstatit, ferosilit nebo wollastonit 

• Amfiboly  – typická aniontová skupina [Si4O11]
6- a mezi nejvýznamnější 

minerály této skupiny patří tremolit či riebeckit (oba tyto minerály patří mezi 

typy azbestu) 

2.3.2.4 Fylosilikáty 

Základní stavební jednotkou je [SiO4]
4- tetraedr, jednotlivé tetraedry jsou uspořádány do 

dvojrozměrných periodických vrstev. Každý tetraedr je s ostatními propojen třemi 

vrcholy. Pro fylosilikáty je typická hydroxylová skupina (OH)- a v některých 

tetraedrech může být křemíkový kationt nahrazen hliníkovým.  

Mezi nejvýznamnější minerály této podtřídy patří kaolinit, jenž je hlavní složkou 

kaolínu, illit, montmorillonit, vermikulit, mastek (talek), serpentin, biotit (tmavá slída), 

muskovit (světlá slída), saponit či chlorit.  

Fylosilikáty jsou často označovány pod pojmem jílové minerály, avšak mezi jílové 

minerály jsou řazeny i některé oxidy, které dodávají jílům jejich plasticitu. [15] 

2.3.2.5 Tektosilikáty 

Vyznačují se trojrozměrnou (prostorovou) vazbou [SiO4]
4- tetraedrů. Každý tetraedr je 

propojen vrcholem s dalším tetraedrem. V některých tetraedrech může být křemíkový 

kationt nahrazen kationtem hliníkovým, a proto se ve struktuře tektosilikátů mohou 

nacházet i jiné ionty například draslíkové, sodíkové či vápenné.  

Pokud se ve struktuře nachází pouze křemíkové tetraedry, jedná se tedy o minerály 

skupiny SiO2 – křemen, tridymit, cristobalit, jenž jsou řazeny do podtřídy oxidů a ne 

silikátů. V případě nahrazení křemíkových kationtů hliníkovými kationty ve struktuře 

oktaedrů se tyto tektosilikáty dělí na živce, foidy nebo zeolity.  

Mezi živce patří například živce draselné (ortoklas), sodné (albit), vápenaté (anortit) či 

sodnovápenaté (plagioklas). Do skupiny foidů patří například leucit, nefelín nebo 

sodalit. Mezi zástupce zeolitů lze zařadit například natrolit, chabazit nebo heulandit. 

Zeolity jsou v dnešní době ve velkém průmyslově vyráběny. [15] 
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2.4 Minerál forsterit 

Je to koncový člen izomorfní řady olivínu bohatý na hořčík s chemickým vzorcem 

Mg2SiO4. V přírodě se vyskytuje jen velmi vzácně, protože řada olivínů velmi rychle 

zvětrává a forsterit vždy obsahuje příměs 10-25 % fayalitu, což je druhý koncový člen 

izomorfní řady olivínu, jenž je bohatý na železo. Objevuje se v bazických vyvřelinách či 

metamorfovaných dolomitech. [14] Pojmenován je po Jacobu Forsterovi, londýnském 

sběrateli a obchodníkovi s minerály. [16] 

 

Obr. 3 Krystaly minerálu forsteritu nalezené v Pákistánu [17] 

2.4.1 Mineralogická identifikace forsteritu 

• Zařazení: Silikátové minerály, podtřída nesosilikáty, skupina olivíny 

• Krystalografická soustava: kosočtverečná (rombicky dipyramidální) 

• Barva: zelená, světle žlutá, bílá či průhledná  

• Tvrdost na Mohsově stupnici: 7 

• Lesk: skelný 

• Transparentnost: průhledný až průsvitný 

• Lom:  lasturnatý 

• Vryp:  bílý         [18] 

2.4.2 Chemické parametry forsteritu 

• Chemický vzorec: Mg2SiO4 (křemičitan hořečnatý) 

• Oxidový vzorec: 2MgO·SiO2 

• Chemické složení: 57,29 % MgO + 42,71 % SiO2  

• Molární hmotnost: 140,69 g/mol      [18]
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2.4.3 Fyzikální parametry forsteritu 

• Hustota: 3 270 kg·m-3 

• Teplota tání: 1 890°C 

• Součinitel tepelné vodivosti při 1 000°C: 3,0 W·m-1
·K-1 

• Střední měrná tepelná kapacita c20-1000°C: 1,05 J·g-1
·K-1 

• Poměrná délková teplotní roztažnost při 20-1000°C: 1,10 %  [1]  

• Koeficient délkové teplotní roztažnosti α30-100°C: 8·10-6 - 11·10-6 K-1 [19] 

• Koeficient délkové teplotní roztažnosti α120 - 1890°C: 28·10-6 - 45·10-6 K-1 [20] 

• Žárovzdornost: 1 850°C       [21] [22] 

• Únosnost v žáru: 1 600°C       [22] 

 

Obr. 4 Uspořádání polyedrů ve struktuře forsteritu [14] 

2.5 Využití forsteritu v praxi 

Forsterit je hojně využívaným žárovzdorným minerálem díky své vysoké teplotě tání 

(1 890°C) [1], vysoké žárovzdornosti (1 850°C) [20] a únosnosti v žáru (1 600°C) [22]. 

Mohou se využívat pro málo namáhaná místa vyzdívky hutnických pecí. [23]  

Využívaná je také forsteritová keramika, která je syntetizována reakcí na pevné fázi 

směsí mastku a magnezitu a vypalována na teploty 1 100-1 300°C a používá se při 

elektroizolačním spojení s kovem v elektrotechnice díky své délkové teplotní 

roztažnosti, která je téměř shodná s délkovou teplotní roztažností některých kovů [19] 

a to i za vysokých teplot. [20] Této vlastnosti se využívá i při výrobě palivových článků 

s tuhými oxidy (SOFC), díky tomu, že koeficient délkové teplotní roztažnosti odpovídá 

roztažnosti ostatních komponent. [24] 
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Forsterit je tedy materiálem pro širokou škálu výrobků mezi které patří žárovzdorné 

materiály [25] [26] a norma ČSN EN ISO 10081-2 [3] klasifikuje forsteritové výrobky do 

dvou klasifikačních skupin podle obsahu oxidu hořečnatého F40 obsah MgO od 40 % 

do 50 % a F50 obsah MgO nad 50 %.  

M. El Hadri et al. [27] zkoumali možné využití forsteritu jako pigmentu v glazurách. 

Nynější studie zkoumají využití forsteritu jako potenciální biomateriál s dobrou 

biokompatibilitou [28] [29]. Pro svou nízkou relativní permitivitu (�� 	≅ 	7) je forsterit také 

vhodný pro výrobu pouzder pro mikroelektronické součástky zejména v elektronickém 

průmyslu. [30]  

Pórovitá forsteritová keramika má také nízký součinitel tepelné vodivosti při zvýšených 

teplotách a tím pádem má dobré izolační vlastnosti. [31] [32]. Forsterit se dá také využít 

jako médium pro optická zařízení a lasery s infračerveným zářením. [33] [34] 

2.6 Vlastnosti forsteritových materiál ů 

Forsteritové výrobky se řadí k magnezitovému zboží, mají vysokou žárovzdornost, 

a proto se hodí k výrobě žárovzdorných výrobků. [23] Důležitou veličinou je i jeho 

délková teplotní roztažnost, kterou lze vhodnými přísadami upravit tak, aby byla shodná 

s délkovou teplotní roztažností některých kovů. [19] 

2.6.1 Žárovzdornost 

Je to schopnost materiálů odolávat vysokým teplotám. Žárovzdornost se zkouší podle 

normy ČSN EN 993-12 [35] a stanovuje se na základě shody zkušební a referenčních 

žároměrky. Tyto referenční žároměrky mají definovaný tvar a rozměry dle normy ČSN 

EN 993-13 [36], mají tvar komolého trojbokého jehlanu o výšce 30 mm, hrany spodní 

základny 8 - 9 mm a hrany horní základny přibližně 2 mm. K žároměrné deformaci 

dojde tehdy, když se žároměrka ohne a vrcholem se dotkne podložky. [1]  

Žárovzdornost se stanoví tak, že se do pece umístí sada referenčních žároměrek 

společně se zkušební a zjišťuje se totožná žároměrná deformace (současné ohnutí 

zkušební a referenční žároměrky). Referenční žároměrky mají známou teplotu 

žároměrné deformace, která je vyjádřena číslem referenční žároměrky, což je desetina 

teploty žároměrné deformace (například žároměrka č. 125 má teplotu žároměrné 

deformace 1 250°C). [1] 
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Podle F. A. Harveyho a R. E. Birche [21] mají forsteritové materiály žárovzdornost 

odpovídající referenční žároměrce č. 38, což dle normy ČSN EN 993-13 [36] odpovídá 

teplotě 1 850°C. Podle P. Budnikova a kol. [22] je žárovzdornost forsteritových výrobků 

1 790-1 850°C dle druhu vstupních surovin. 

2.6.2 Délková teplotní roztažnost 

V obecném smyslu se jedná o změnu jednoho rozměru (délky) daného tělesa 

zkoumaného materiálu v důsledku změny jeho teploty. Stanovuje se dle normy 

ČSN EN 993-19 [37] při zvyšující se teplotě diferenční metodou. Zkušební těleso tvaru 

válce se zatíží zatěžovacím zařízením definovaným normou a poté se zahřívá 

rovnoměrně se zvyšující teplotou. Zaznamenává se změna délky tělesa s rostoucí 

teplotou a výsledkem je stanovení relativní změny délky tělesa v procentech nebo 

stanovení koeficientu délkové teplotní roztažnosti (α) pro stanovený teplotní rozsah. 

Relativní změna délky tělesa se vypočítá dle následující rovnice:  
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Koeficient teplotní délkové roztažnosti se vypočítá podle následující rovnice: 
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Poměrná délková teplotní roztažnost forsteritu v teplotním intervalu 20 - 1 000°C je 

∆L = 1,10 %. [1] a koeficient délkové teplotní roztažnosti forsteritu v teplotním intervalu 

30 - 100°C je roven α30-100°C = (8 - 11)·10-6 K-1. [19] M. A. Bouhifd et al. [20] zjistili, že se 

koeficient délkové teplotní roztažnosti forsteritu při vyšších teplotách roste lineárně při 

teplotním intervalu 120 - 1890°C s hodnotami α120 - 1890°C = (28 - 45)·10-6 K-1. 
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2.7 Suroviny pro syntézu forsteritu 

Forsterit, jehož stechiometrický vzorec je 2MgO·SiO2, se dá syntetizovat z mnoha 

různých hořečnatých a křemičitých prekurzorů v závislosti na použité technologii 

syntézy. Mezi ty nejdostupnější patří mastek [19] [38] [39], magnezit [19] [39], oxid hořečnatý 

[38] [39], hydroxid hořečnatý [40] a oxid křemičitý ve formě křemene [26], koloidní disperze 

[28], křemičitých úletů [41] či silikagelu [40].  

Cenově přijatelnou surovinou mohou být i syntetické zeolity. [42] Surovinou mohou být 

také pomleté horniny serpentiny, dunity, peridotity a společně s přídavkem určitého 

množství magnezitu poté po výpalu tvoří forsterit. [22] 

Mezi suroviny můžeme také zařadit podstatně dražší prekurzory, které se používají pro 

syntézu metodou sol-gel. Jsou to tetraethyl ortosilikát (tetraethoxysilan) [43] jako 

křemičitý prekurzor, hexahydrát dusičnanu hořečnatého [43] [28], tetrahydrát octanu 

hořečnatého [27] jako prekurzory hořečnaté. 

2.7.1 Mastek (talek) 

Vodnatý křemičitan hořečnatý, chemický vzorec 3MgO·4SiO2·H2O. Název získal podle 

toho, že je na omak mastný. Je to jednoklonný minerál a vzhled krystalu je lístkovitý, 

šupinkovitý. V Mohsově stupnici tvrdosti je to nejměkčí minerál s tvrdostí 1. [44] Mastek 

byl v minulosti těžen u Sobotína. Ložiska mastku mohou vznikat při hydrotermální 

metamorfóze ultrabazických hornin transformací olivínu, serpentinu či amfibolu. 

Mastek je primárně tvořen hydratací a karbonatací podle následující rovnice: [45]  

:��%�����	 + 	'<��	*ℎ��č��ý	 → 	��#��!	 + 	��?�����	 + 	�'��	

2A?B:�-CD3CE4F 	+ 	3HC- 	→ 	A?B:�FC$I3CE4- 	+ 	3A?HCB 	+ 	3E-C (2.7-1)	

Mastek se využívá jako plnivo do papíru, ve farmacii jako inertní plnivo při výrobě 

tablet, v keramice při výrobě bílé kameniny a stolního porcelánu [45] a ve speciální 

žárovzdorné steatitové keramice k výrobě izolátorů vysokého napětí. [46] 

2.7.2 Magnezit 

Čistý magnezit je uhličitan hořečnatý, chemický vzorec MgCO3. V přírodě se vyskytuje 

jako klencový minerál i jako hornina. Magnezitové horniny obsahují příměsi oxidu 

železitého, křemičitého, hlinitého, vápenatého či uhličitanu vápenatého. Čistý magnezit 

má bílou barvu, teoretické složení 47,82 % MgO a 52,18 % CO2 a je hygroskopický. [44]  
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Nachází se v serpentinitických a podobných ultrabazických horninách. Tvrdost 

magnezitu je 3,5 – 4 na Mohsově stupnici tvrdosti. Syntetický uhličitan hořečnatý se 

vyrábí srážením roztoku hořečnatých solí se sodou nebo vysrážením z mořské vody. 

Výpalem magnezitu (kalcinací) vzniká oxid hořečnatý a oxid uhličitý. Syntetický 

uhličitan hořečnatý se používají jako surovina k výrobě porcelánu, sanitární keramiky, 

hořečnatých glazur a jako tavivo při pálení keramických hmot. Přírodní magnezit je 

důležitou surovinou k výrobě žárovzdorných výrobků. [45] 

2.7.3 Oxid ho řečnatý 

V přírodě se nachází jako minerál periklas, jeho chemický vzorec je MgO. Pokud je 

vyroben z uhličitanu hořečnatého, nazývá se pálená magnézie, což je bílý a objemný 

prášek. Vyrábí se výpalem (kalcinací) magnezitu podle rovnice:  

A?HCB

	
→A?C + HC-.         (2.7-2) 

Magnezit se rozkládá už při teplotě 350°C, avšak úplná kalcinace nastává až při 

teplotách okolo 900°C. [44] Mírnou kalcinací (700 – 1 000°C) magnezitu vzniká 

reaktivní oxid hořečnatý, který se používá k zachycení oxidu siřičitého z komínů 

továren. [45] Oxid hořečnatý je nositelem žárovzdornosti u žárovzdorných 

magnezitových výrobků, které se používají jako vyzdívka pecí.  

Oxid hořečnatý pohlcuje vzdušnou vlhkost a tvoří tak hydroxid hořečnatý, tomuto jevu 

zabráníme výpalem do slinutí při teplotě nad 1 500°C, při které vznikne slinutá 

magnézie „mrtvě pálená“ [23] Teplota tání čistého oxidu hořečnatého je 2 852°C, díky 

tomu je používán pro výrobu žárovzdorných výrobků s vysokou žárovzdorností. [1] 

2.7.4 Hydroxid ho řečnatý 

V přírodě jej můžeme najít jako minerál brucit, chemický vzorec Mg(OH)2. Syntetický 

hydroxid hořečnatý se získává z mořské vody nebo solanek přidáním hašeného vápna či 

smícháním reaktivního oxidu hořečnatého s vodou dle následujících reakcí:  

A?H�- + H�3CE4-
	
→A?3CE4- + H�H�-      (2.7-3) 

A?C + E-C
	
→A?3CE4-        (2.7-4) 

Hydroxid hořečnatý se nejvíce používá v papírenském průmyslu ke zpracování dřeva 

a také ve farmaceutickém průmyslu. Výpalem při kalcinační teplotě vzniká oxid 

hořečnatý. [45]  
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2.7.5 Oxid k řemičitý 

V přírodě se nejčastěji vyskytuje jako křemen, chemický vzorec SiO2, který je po 

živcích nejvíce obsažen v zemské kůře. Nejvíce používány v keramickém a sklářském 

průmyslu jsou křemenné písky a pískovce, jenž obsahují téměř 100% SiO2.
 [45] 

Jsou známy různé modifikace oxidu křemičitého, mezi ty základní patří: [44] 

J − !ř����
DLD°N
OPQ 0 − !ř����

RLI°N
OPQ 0 − ����"���

$FLI°N
OPPQ 0 − 7��#�'+����

$L$B°N
OPPQ �������� 

Významnými ložisky křemenných písků je Střelečská oblast, Provodínská oblast 

a Adršpašská oblast. Křemenný písek je základní surovinou při výrobě většiny 

keramických a sklářských výrobků. [45] Teplota tání oxidu křemičitého je 1 713°C. [1]  

2.7.6 Zeolity 

V přírodě bylo nalezeno více než 40 druhů zeolitů, avšak většina se jich pro průmyslové 

využití vyrábí synteticky. Chemicky jsou tvořeny křemíkem a hliníkem, které tvoří 

tetraedrickou vazbu a v mezerách mezi tetraedry mohou být ionty sodíku, vápníku, 

draslíku či hořčíku. [14] 

Kosanović et al. [42] studovali možnost využití syntetizovaných zeolitů k syntéze 

forsteritu. Použity byly zeolity Linde 4A a syntetický mordenit, ve kterých byly 

nahrazeny kationty sodíku kationty amonnými. Použití zeolitů je výhodné z hlediska 

vhodného poměru oxidu křemičitého a hlinitého, poměrně snadné komerční výrobě 

a z hlediska cenové dostupnosti. 

2.7.7 Hexahydrát dusi čnanu ho řečnatého 

Dusičnan hořečnatý s chemickým vzorcem Mg(NO3)2 je bílý, krystalický 

a hygroskopický. Snadno přijímá vzdušnou vlhkost a tvoří tak hexahydrát dusičnanu 

hořečnatého Mg(NO3)2·6H2O. Je lehce rozpustný ve vodě i v ethanolu. [47] Při 330°C se 

rozkládá na oxid hořečnatý, oxid dusičitý a vodní páru. [48] 

2.7.8 Tetraethyl ortosilikát (TEOS) 

Neboli tetraethoxysilan je chemická sloučenina s chemickým vzorcem Si(OCH2CH3)4. 

Je to ethylester kyseliny křemičité. [49] TEOS je používaným křemičitým prekurzorem 

při metodě sol-gel [43] či pro syntézu zeolitů [50]. Po smíchání s vodou tvoří oxid 

křemičitý a ethanol. 
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2.8 Surovinové možnosti ČR pro výrobu forsteritu 

V závislosti na druhu použité syntézy jsou vstupní suroviny od sebe také odlišné. 

Nejpoužívanější syntézou je reakce na pevné fázi. [19] Vstupními surovinami pro tento 

druh syntézy mohou být různé minerály či horniny, které obsahují oxid hořečnatý MgO 

a oxid křemičitý SiO2. Suroviny obsahující oxid hořečnatý jsou magnezit, magnézie, 

hydroxid hořečnatý či mastek, jenž obsahuje i oxid křemičitý. Suroviny obsahující oxid 

křemičitý jsou křemenné písky, křemičité úlety (odpad z hutnické výroby). 

2.8.1 Mastek jako surovina 

Významná ložiska mastku v Evropě jsou ve Francii (Saint Barthélémy), Finsku, 

Rakousku (Naitsch) či Slovensku (Gemerská Poloma). [45] V České republice se mastek 

v minulosti těžil u Sobotína, avšak nyní je lom zavřený. [14] Evropské země se na 

produkci mastku podílejí jen asi 15 %. Největšími producenty mastku na světě je Čína 

(27 %), Indie (11 %), Mexiko (11 %) a USA (7%). [51] Mastek se do České republiky 

importuje v množství okolo 10 000 tun ročně s průměrnou cenou 7 000 Kč za tunu. [52] 

2.8.2 Magnezit jako surovina 

Významná ložiska magnezitu ve světě jsou v Číně (Mandžusko), Rusku (Ural, Sibiř), 

Rakousku (Veitsch) či na Slovensku (Košice, Jelšava, Lovinobaňa). [45] Největším 

světovým producentem magnezitu je Čína (79 %), Rusko (6 %), Turecko (5 %) a 

Rakousko (2%). [51] Magnezit se v české republice netěží a je importován v množství 

okolo 5 000 tun ročně s průměrnou dovozní cenou 5 000 Kč za tunu. [52] 

2.8.3 Oxid ho řečnatý jako surovina 

V přírodě se nachází pod názvem periklas, avšak většinou se vyrábí synteticky kalcinací 

především magnezitu a název takto vzniklé suroviny je magnézie. [45] Kalcinace 

magnezitu je energeticky náročný proces, a proto je magnézie do České republiky 

importována v množství okolo 46 000 tun ročně s průměrnou dovozní cenou 8 500 Kč 

za tunu. [52] 

2.8.4 Křemenný písek jako surovina 

Významná ložiska v České republice jsou ve třech oblastech a to Střelečská, 

Provodínská a Adršpašská. [45] Průměrná cena křemenných písků je okolo 500 Kč za 

tunu. Těžebními organizacemi v České republice pro těžbu křemenných písků jsou 

Sklopísek Střeleč, a. s., Provodínské písky, a. s. a LB Minerals, s. r. o. [52] 
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2.9 Technologie pro syntézu forsteritu 

Technologií pro syntézu čistého forsteritu existuje mnoho, z nichž některé jsou stále ve 

stádiu výzkumu a vývoje. Nejvíce využívanou a nejstarší metodou je syntéza reakcí 

na pevné fázi [53] [38] [19], pod kterou náleží také mechanicky aktivovaná syntéza [39] [54], 

jenž také pracuje s pevnými vstupními surovinami, avšak princip úpravy surovin se liší. 

Mezi stále se vyvíjející technologie syntézy, patří syntéza metodou sol-gel [55] [43] [28] [27], 

mechano-chemická syntéza [56] a mikrovlnná syntéza [40]. Následující kapitola obsahuje 

podrobnou rešerši výše uvedených metod syntézy forsteritu. 

2.9.1 Syntéza reakcí na pevné fázi 

Jedna z nejstarších, nejpoužívanějších a nejméně technologicky náročných metod 

k syntéze anorganických pevných látek. Principem je dokonalé smíchání dvou a více 

rozemletých vstupních surovin, abychom zvětšili jejich měrný povrch a homogenizovali 

je. Výhodné je i tuto směs slisovat do pelet a poté je v peci po určitou dobu kalcinovat 

na konkrétní teplotu.  

Reakce na pevné fázi jsou obecně pomalé, protože i když jsou suroviny dobře 

homogenizovány na úrovni jednotlivých částic, tak na atomární úrovni jsou velmi 

nehomogenní. Pro dosažení homogenity na atomární úrovni je potřeba zajistit 

obousměrnou difúzi iontů v pevném skupenství, nebo transport kapalné či plynné fáze 

ve správném poměru, abychom docílili vytvoření požadovaného produktu. [53]  

2.9.1.1 Syntéza forsteritu ze sm ěsi mastku a uhli čitanu ho řečnatého 

Podle V. Hanykýře a J. Kutzendörfera [19]  vytvořením směsi mastku 3MgO·4SiO2·H2O 

a uhličitanu hořečnatého MgCO3 v molárním poměru 2 moly MgO ku 1 molu SiO2 

a následná syntéza pak probíhá dle následujících chemických rovnic: 

3A?C ∙ 4:�C- ∙ E-C
	
→33A?C ∙ :�C-4 + :�C- + E-C     (2.9-1) 

��#��!	
	
→��#����� + ��'�6�í	'<��	!ř���č��ý + �'�� 

A?C ∙ :�C- +A?HCB
	
→ 2A?C ∙ :�C- + HC-     (2.9-2) 

��#����� + *ℎ��č����	ℎ'ř�č���ý
	
→6'�#����� + '<��	*ℎ��č��ý 

:�C- + 2A?HCB
	
→ 2A?C ∙ :�C- + 2HC-      (2.9-3) 

��'�6�í	'<��	!ř���č��ý + *ℎ��č����	ℎ'ř�č���ý
	
→6'�#����� + '<��	*ℎ��č��ý 
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Syntéza forsteritu probíhá nejintenzivněji při teplotách 1 100°C – 1 300°C, pokud 

použijeme jako vstupní suroviny mastek a uhličitan hořečnatý. K plastifikaci směsi 

přídavkem malého procenta bentonitového jílu lze forsteritovou keramiku tvarovat 

vakuovým šnekovým lisem a takto připravenou směs vypálíme při  

1220°C až 1380°C pro slinutí forsteritu a vzniku 10 % - 15 % skelné fáze. [19] 

 

Obr. 5 Rovnovážný fázový diagram soustavy MgO-SiO2
 [19] 

2.9.1.2 Slinovatelnost forsteritu syntézou na pevné  fázi 

Ch. Y. Tan et al. [38] se zabývali slinovatelností forsteritového prášku syntézou na pevné 

fázi. Forsteritový prášek byl poté izostaticky lisován za studena a následně slinut při 

teplotách mezi 1 200°C a 1 500°C. 

K syntéze na pevné fázi byly použity prekurzory oxid hořečnatý (MgO, čistota 97 %) 

a mastek (3MgO·4SiO2·H2O, čistota 99 %). Práškový oxid hořečnatý a práškový mastek 

byly smíchány v hmotnostním poměru 1:1,8825 v příslušném pořadí. Vzniklá směs byla 

následně vložena do kulového mlýna po dobu 10 hodin a poté přes noc proběhlo sušení 

při 60°C. Suchá směs byla posléze tepelně ošetřena při 1 200°C po dobu 2 hodin. 

Následně byl vzniklý prášek izostaticky lisován za studena tlakem 200 MPa. Vytvořené 

pelety byly slinuty při teplotách v rozmezí 1 200°C až 1 500°C s izotermickou výdrží 

2 hodiny a rychlostí ohřevu/chlazení 10°C za minutu. 
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RTG difrakční analýza prokázala, že syntetizovaný prášek odpovídá čistému forsteritu 

2MgO·SiO2 a neměl žádné vedlejší produkty, jako jsou například oxid hořečnatý 

či enstatit. Nejlepších vlastností dosáhl forsterit slinovaný při teplotě 1 400°C. [38] 

2.9.1.3 Mechanicky aktivovaná syntéza čistého forsteritového prášku 

F. Tavangarian a R. Emadi [39] syntetizovali čistý nanokrystalický forsterit 2MgO·SiO2 

pomocí mechanicky aktivované syntézy a následném žíhání. Vstupními práškovými 

surovinami byl mastek (3MgO·4SiO2·H2O, čistota 98 %), magnezit (MgCO3, 

čistota 98 %) a oxid hořečnatý (MgO, čistota 98 %).  

Z těchto suroviny byly připraveny dvě směsi, první z magnezitu a mastku v molárním 

poměru 5:1 v příslušném pořadí a zhodnocení vlivu oxidu uhličitého na reakční rychlost 

tvorby forsteritu a druhá směs z mastku a oxidu hořečnatého v molárním poměru 5 dílů 

MgO na 1 díl mastku. Cílem práce bylo vyvinout dobře kontrolovatelnou 

a ekonomickou metodu pro syntézu jednofázového nanokrystalického forsteritu. 

Nejprve byly obě směsi odděleně pomlety v planetovém kulovém mlýně a posléze 

vyžíhány při dvou různých teplotách 1 000°C a 1 200°C obě po dobu jedné hodiny 

s rychlostí ohřevu 10°C za minutu. Na vstupních a syntetizovaných vzorcích byla 

provedena diferenční termická analýza (DTA), RTG difrakční analýza, atomová 

absorpční spektrometrie (AAS) a pozorování pod rastrovacím a transmisním 

elektronovým mikroskopem (SEM, TEM).   

Bylo potvrzeno, že mechanicky aktivovanou syntézou a následným žíháním vstupních 

surovin vznikl jednofázový nanokrystalický forsterit. Mechanická aktivace tedy 

zlepšuje vlastnosti směsí, zejména homogenizaci a zvýšení rychlosti tvorby forsteritu 

při následném žíhání.  

Oxid uhličitý vzniklý rozkladem magnezitu měl vliv na zvýšení měrného povrchu 

a lepší reaktivitu surovin při následném žíhání. Ovšem směs oxidu hořečnatého 

a mastku měla vyšší reaktivitu a forsterit se tvořil již při kratší době mletí, než u směsi 

mastku a magnezitu. Nejpříznivější technikou je tedy vytvoření směsi mastku a oxidu 

hořečnatého mletého po dobu 5 hodin a vyžíhaného při 1 000°C po dobu 1 hodiny. [39] 
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2.9.1.4 Mechanicky aktivovaná krystalizace magnezit u a SiO 2 

M. H. Fathi a M. Kharaziha [54] syntetizovali čistý nanokrystalický forsteritový prášek 

pomocí mechanicky aktivované syntézy s tepelným ošetřením. Vstupními surovinami 

byl magnezit o čistotě 99,9 % a amorfní oxid křemičitý o čistotě 99,9 %. Odpovídající 

množství surovin bylo homogenizováno a mechanicky aktivováno v planetovém 

kulovém mlýně po dobu 5, 10 a 15 hodin. Rychlost otáčení kulového mlýna byla 

300 otáček za minutu. 

Po mechanické aktivaci bylo uskutečněno tepelné ošetření v peci s přítomností vzduchu 

při teplotě 900 - 1 200°C a rychlostí ohřevu 10°C za minutu po dobu 1 hodiny. Při 

10 hodinách mechanické aktivace vznikal forsterit o velikosti 57 nm již při teplotě 

820°C. Uvolněný oxid uhličitý z magnezitu zvýšil rychlost tvorby forsteritu díky 

zvětšení kontaktní plochy mezi zrny.  

Čistý nanokrystalický forsterit byl obdržen při 10 hodinách mechanické aktivace 

a tepelným ošetřením při 1 200°C. Při delší době mechanické aktivace (15 hodin) se 

místo forsteritu vytvořil enstatit (MgO·SiO2) a periklas (MgO) a tyto minerály byly 

přítomny až do teploty 1 200°C, kdy se ve vzorku nacházel již jen čistý forsterit. 

2.9.2 Syntéza metodou sol-gel 

Nejvíce využívaná chemická metoda přípravy speciálních nekovových materiálů, má 

širokou aplikovatelnost v materiálovém inženýrství, zvláště pak pro přípravu vrstev 

modifikujících fyzikální a chemické vlastnosti různých substrátů. V principu se jedná 

o skupinu přesně určený postupů pro přípravu materiálů, jejichž cílem je homogenizace 

výchozích složek do formy roztoku. Ten se poté převede na sol, poté na gel a odpařením 

vznikne vysoce porézní struktura nazývaná xerogel. U všech kroků sledujeme 

zachování jejich homogenity. [55] 

 

Obr. 6 Schematické vyjádření struktury solu, gelu a xerogelu [55] 
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2.9.2.1 Syntéza metodou sol-gel s úzkou distribucí velikosti částic 

K. P. Sanosh et al. [43] pojednávají o forsteritovém nanoprášku s velikostí částic v řádech 

desítek nanometrů. Byl syntetizován metodou sol-gel s pomocí hořečnatého prekurzoru 

hexahydrátu dusičnanu hořečnatého Mg(NO3)2·6H2O a křemičitého prekurzoru 

tetraethyl ortosilikátu Si(OCH2CH3)4 zkráceně TEOS. Jako katalyzátor byla použita 

kyselina dusičná.  

Vytvořený roztok byl umístěn do sušárny při teplotě 65°C po dobu 12 hodin 

pro vytvoření vysoce viskózního gelu. Nakonec byl forsteritový gel kalcinován při 

teplotě 800°C po dobu 30 minut. Vzniklý prášek byl analyzován pomocí RTG 

difraktometru a infračervenou spektroskopií. 

Chemická reakce probíhá následovně: 

2A?3TCB4- ∙ 6E-C + :�3CHE-HEB4F
VWXY
Z[[\A?-:�CF + 4HEBHE-CE + 8E-C + 4ETCB   (2.9-4) 

Podle K. P. Sanoshe [43] je reakce prekurzorů obecně pomalá kvůli relativně nízké 

difuzivitě, která vede k tvorbě enstatitu (Mg2Si2O6) anebo oxidu hořečnatého (MgO). 

V závěru tohoto článku je prokázáno, že tento postup syntézy forsteritu s použitím 

hořečnatého a křemičitého prekurzoru vytvořil forsteritový nanoprášek s průměrnou 

velikostí částic 27 nm. Prášek byl čistý a krystalický a je očekávána lepší bioaktivita 

a slinovatelnost než u větších krystalů. [43] 

2.9.2.2 Syntéza bioaktivního forsteritového nanoprá šku 

M. Kharaziha a M. H. Fathi [28] zkoumali využití forsteritové keramiky v oblasti 

biokeramiky s dobrou biokompatibilitou. Forsteritový nanoprášek byl syntetizován 

metodou sol-gel. Posouzení bioaktivity bylo provedeno ponořením forsteritového 

nanoprášku v simulované tělní tekutině. Dále byla zkoumána tvorba apatitu na povrchu 

ponořeného forsteritového nanoprášku. 

Výchozími látkami pro syntézu byly hexahydrát dusičnanu hořečnatého 

Mg(NO3)2·6H2O, koloidní oxid křemičitý SiO2, polymer polyvinylalkohol (zkráceně 

PVA), sacharóza a kyselina dusičná HNO3. Připravený roztok z výše uvedených látek 

se poté homogenizuje konstantním mícháním po dobu 2 hodin. Následně se roztok 

zahřívá 2 hodiny při teplotě 80°C při konstantním míchání. Vzniklý gel se nechá 

24 hodin zrát a následně se opět zahřívá při teplotě 100°C do kompletní dehydratace 

a vzniku xerogelu. Nakonec je xerogel kalcinován v peci při 800°C po dobu 2 hodin. 
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Tímto postupem byl syntetizován forsteritový nanoprášek o velikosti částic 25-45 nm. 

Test bioaktivity prokázal, že forsteritový nanoprášek, na rozdíl od větších částic, byl 

bioaktivní. Což lze připsat většímu měrnému povrchu částic forsteritu. Forsteritový 

nanoprášek tedy lze použít jako bioaktivní materiál pro poškozené kosti. [28] 

2.9.2.3 Syntéza forsteritu metodou sol-gel a jeho p oužití jako pigment 

M. E. Hadri et al. [27] studovali syntézu čistého forsteritu a jeho legování s tuhými 

roztoky niklu a kobaltu, které nahrazují určitou část hořčíkových kationtů v oktaedrech. 

Takto vytvořená směs je poté smíchána s transparentní průmyslovou glazurou a cílem je 

určit jejich potenciál použití jako keramické pigmenty.  

Jako křemičitý prekurzor byl použit vodní roztok kyseliny dikřemičité H2Si2O5 

a hořečnatým prekurzorem byl tetrahydrát octanu hořečnatého Mg(CH3COO)2·4H2O, 

nikl a kobalt byly do roztoku přidány náhradou určité části tetrahydrátu octanu 

hořečnatého za nikelnatý Ni(CH3COO)2·4H2O, respektive kobaltnatý 

Co(CH3COO)2·4H2O. Chlorid sodný a draselný jako mineralizátory.  

Vzniklý roztok byl umístěn do autoklávu při 200°C po dobu 72 hodin, aby se vytvořil 

gel. Vzniklý gel byl poté vysušen po dobu 12 hodin při teplotě 120°C pro vznik 

xerogelu, který byl poté rozemlet a opět vysušen, aby se zajistila úplná dehydratace. 

Vzniklý prášek byl následně kalcinován v elektrické peci při teplotě 1 000°C po dobu 3 

hodin s rychlostí ohřevu 10°C za minutu. 

Výsledný produkt byl poté smíchán s průmyslovou transparentní glazurou a po 

vytvoření vzorků byly vypáleny v peci na teplotu slinutí glazury. Výsledné vzorky byly 

poté podrobeny RTG difrakční analýze, infračervené spektroskopii a optické vlastnosti 

pozorovány mikroskopem a spektrofotometrem. Výsledky zkoušek prokázaly intenzivní 

zabarvení díky provázané struktuře niklu (zelená barva) a kobaltu (fialová barva) ve 

forsteritové krystalické struktuře.  

Podle M. E. Hadriho [27] jsou takto vyráběné forsteritové pigmenty s nízkým obsahem 

přechodných kovů, menší toxicitou a nižšími výrobními náklady dobrou alternativou 

k běžným keramickým pigmentům. [27]  
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2.9.3 Mikrovlnná syntéza forsteritu 

H. Barzegar-Bafrooei et al. [40] se zabývali vývojem nové technologie syntézy forsteritu 

vysokoenergetickým mletím vstupních surovin v kulovém mlýně s pomocí 

mikrovlnného záření. Zpracování pomocí mikrovln je relativně nová technika při 

chemické syntéze. Syntéza materiálů v mikrovlnné peci probíhá tak, že mikrovlny 

interagují s materiálem a generují teplo v celém objemu vzorku. Mikrovlnná energie 

tedy ohřívá materiál na molekulární úrovni, což vede k rovnoměrnému zahřívání. 

Vstupními surovinami byl silikagel (pórovitý amorfní oxid křemičitý SiO2, velikost zrn 

přibližně 5 µm) a hydroxid hořečnatý (Mg(OH)2, velikost zrn 1-2 µm). Tyto suroviny se 

nejdříve pomlely v planetovém kulovém mlýně po různé doby a to 15 minut, 5, 10, 20, 

30 a 40 hodin.  

Pomleté suroviny poté byly kalcinovány mikrovlnným ohřevem při teplotách  

500 – 1 200°C. Následně byly prášky předlisovány na přibližně 50 % teoretické hustoty 

forsteritu. Takto připravené vzorky byly poté slinuty pomocí mikrovlnného ohřevu na 

teploty 1 150 – 1 350°C v mikrovlnné peci s výkonem 1,1 kW při frekvenci 2,45 GHz 

a po dobu 120 minut. 

Čistý forsterit byl získán kalcinací při 900°C s velikostí částic okolo 45 nm. S rostoucí 

teplotou kalcinace rostly také jednotlivá zrna forsteritu až na 64,5 nm při 1 200°C. Čím 

delší byla doba mletí, tím jemnější byla zrna vstupních surovin. Z toho plyne také větší 

měrný povrch a zlepšení reakce mezi surovinami.  

Mikrovlnná syntéza má tedy pozitivní vliv na tvorbu forsteritu. Konkrétně mají vzorky 

menší velikosti zrn, vyšší relativní hustotu a rovnoměrnější růst zrn forsteritu než 

příprava konvenčním slinováním při syntéze na pevné fázi. 
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2.9.4 Mechano-chemická syntéza 

Mechano-chemické zpracování surovin se vyznačuje opakovanou deformací směsi 

reaktantů. Chemické reakce probíhají na rozhraní zrn o velikost v řádech nanometrů, 

která jsou neustále vytvářena během mletí. To má za následek, že chemické reakce, 

které by za normálních podmínek vyžadovaly vysoké teploty, mohou nastat i při nižších 

teplotách v kulovém mlýně bez potřeby vnějšího ohřevu. [57] 

M. S. Abdi Maghsoudlou et al. [56] uvedl, že mechano-chemické zpracování poskytuje 

četné výhody pro syntézu pokročilých materiálů kvůli jeho jednoduchosti, relativně 

nízkým nákladům či nízké aglomeraci částic. Použitým hořečnatým prekurzorem byl 

chlorid hořečnatý hexahydrát (MgCl2·6H2O, čistota 99,9 %), prekurzorem křemičitým 

byl metakřemičitan sodný nonahydrát (Na2SiO3·9H2O, čistota 99,9 %) a hydroxid sodný 

(NaOH, čistota 99,9 %) jako reaktant.  

Tyto materiály byly poté pomlety v planetovém kulovém mlýně po dobu 10 minut 

a rychlostí 300 otáček za minutu. Takto vzniklý prášek byl poté několikrát promytý 

deionizovanou vodou k odstranění zbylých rozpustných solí. 

Poté se směs po dobu 48 hodin nechala sušit v sušárně při 80°C. Pak byla směs 

vypálena v elektrické peci při teplotách od 500°C do 1 100°C po dobu 2 hodin 

s teplotním nárůstem o 10°C za minutu. Nakonec se prášek zhutnil a byl slinut v peci při 

teplotách mezi 1 100°C a 1 550°C po dobu 2 hodin. 

Mechano-chemicky aktivovanou syntézou vznikal krystalický forsterit již při 900°C, 

který byl čistý a homogenní s velikostí částic 20-60 nm a velmi velkým měrným 

povrchem 15,4 m2·g-1. Zhutněné a slinuté vzorky při teplotě 1 500°C po dobu 2 hodin 

měly 89,5 % teoretické hustoty forsteritu. 
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2.10 Návrh technologie výroby forsteritu v ČR 

Navrženou technologií výroby je syntéza reakcí v pevné fázi, jelikož je technologicky 

nejméně náročná a vstupní suroviny jsou dobře dostupné za přijatelnou cenu. Vstupními 

surovinami může být buď směs mastku a magnezitu s dodržením správného molárního 

poměru pro forsterit. Nebo směs magnézie (oxid hořečnatý) a křemenného písku. Podle 

V. Hanykýře a J. Kutzendörfera [19] přidáním malého množství jílu a uhličitanu 

barnatého do surovinové směsi dojde k slinutí střepu a vytvoření 10-15 % skelné fáze. 

Surovinová směs se správným molárním poměrem se poté pomele za mokra 

v bubnovém mlýnu, aby se zvýšil měrný povrch jednotlivých zrn a tím se zlepšila 

homogenita. V závislosti na způsobu vytváření se následující technologické postupy od 

sebe liší. Způsoby vytváření forsteritových materiálů mohou být litím ze suspenze na 

jádro či střep, tažením z plastického těsta či lisováním z granulátu. 

2.10.1 Vytvá ření litím ze suspenze 

Po pomletí surovin v bubnovém mlýně za mokra se takto připravená suspenze poté 

upraví na správnou litrovou hmotnost pomocí ztekucovadla pro výrobu litím do 

sádrových forem. Poté, co se voda vsákne do sádrových forem, výrobky zatuhnou 

a vzniklý polotovar se vyjme z formy. Formy se očistí, vysuší a jdou do oběhu. 

Výrobky se poté vysuší v sušárně a poté se vypalují při teplotě okolo 1 100 - 1 300°C, 

kdy probíhá syntéza forsteritu nejintenzivněji.  [19] 

2.10.2 Vytvá ření tažením z plastického t ěsta 

Suroviny ve správném poměru s přídavkem vysoce vazného jílu v malém množství se 

také nejdříve pomelou za mokra v bubnovém mlýně. Takto vzniklá suspenze se poté 

odvodňuje v kalolisech. Po odvodnění na optimální vlhkost plastického těsta se 

surovinová směs poté tvaruje pomocí vakuového šnekového lisu do požadovaného 

výrobku. Poté se výrobky vysuší v sušárně a následně probíhá výpal, při kterém vzniká 

forsterit. 

2.10.3 Vytvá ření lisováním z granulátu 

Suroviny se nejprve pomelou za mokra v bubnovém mlýně a poté se vzniklá suspenze 

odvodní v rozprachové sušárně. Poté, co má surovinová směs správnou vlhkost se směs 

lisuje pomocí hydraulického lisu. Vzniklé výrobky se poté vysuší v sušárně a vysušené 

výrobky se nakonec vypalují v peci, kdy vzniká ze směsi forsterit. 
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3 PRAKTICKÁ ČÁST 
Experimentální část této práce se zabývá ověřením navržené technologie syntézy 

forsteritu, jenž je syntéza reakcí surovin na pevné fázi. Jedná se o jednu 

z nejpoužívanějších a technologicky nenáročných metod k syntéze anorganických 

pevných látek. Principem je homogenizace dvou a více jemně mletých vstupních 

surovin o velkém měrném povrchu.  

Dále budou posouzeny základní parametry laboratorně připraveného forsteritu 

s parametry publikovanými. Na vypálených zkušebních vzorcích bude měřena délková 

změna pálením a dále bude vakuovým způsobem stanovena nasákavost, objemová 

hmotnost, zdánlivá pórovitost a zdánlivá hustota. Vznik a čistota syntetizovaného 

forsteritu bude ověřena pomocí rentgenové difrakční analýzy. 

3.1 Charakteristika vstupních surovin 

Forsterit má chemický vzorec 2MgO·SiO2 a byl syntetizován reakcí na pevné fázi. 

Chemické složení jednotlivých surovin bylo získáno z atestací firem Fichema, s. r. o., 

LB-Minerals, s. r. o. a Fosfa, a. s.  

Do směsi bylo také přidáno malé množství vysoce vazného jílu B1 pro zlepšení vaznosti 

a slínavosti. Jako ztekucovadlo byl použit hexametafosfát sodný technický typ 65. 

Vstupní suroviny pro syntézu jsou: 

• mastek 3MgO·4SiO2·H2O (čistota 97 %, Fichema, s. r. o.), 

• magnezit neboli uhličitan hořečnatý MgCO3 (čistota 98 %, Fichema, s. r. o.), 

• jíl B1 (LB-Minerals, s. r. o.), 

• hexametafosfát sodný technický (typ 65, Fosfa, a. s.). 

3.1.1 Mastek 

Chemický vzorec 3MgO·4SiO2·H2O, molární hmotnost 379,27 g·mol-1. Ve formě jemně 

mletého prášku bílé barvy o čistotě 97 % a se střední velikostí částic 4,7 µm. Zbytek na 

sítě 0,025 mm je 0,8 %, vlhkost maximálně 0,5 % a jeho hustota je 2,73 g·cm-3. Tato 

surovina byla pořízena od firmy Fichema, s. r. o. 

Tab. 1: Chemické složení mastku 

MgO SiO2 CaO Fe2O3 Al2O3 K2O + Na2O Ztráta žíháním 
31,5 ± 1 % > 56 % 1 % < 0,7 % 1 % < 0,2 % 6,5 ± 1 % 
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3.1.2 Magnezit 

Chemický název je uhličitan vápenatý, chemický vzorec MgCO3, molární hmotnost 

84,31 g·mol-1. Ve formě bílého prášku farmaceutické kvality o čistotě 98 %. Surovina 

byla pořízená od firmy Fichema, s. r. o. 

Tab. 2: Chemické složení magnezitu 

MgO Cl- SO4
2- CaO Fe2O3 Rozpustné látky Ztráta žíháním 

44,2 % < 0,07 % < 0,3 % < 0,4 % < 0,04 % < 1 % 52 ± 1 % 

 

3.1.3 Jíl B1 

Je to žárovzdorný vazný kaolinitický jíl. Byl použit pro svou vysokou vaznost. Běžně je 

užíván při výrobě žárovzdorných materiálů. V surovinové směsi zlepšuje vaznost a při 

výpalu zlepšuje slínavost. Surovina byla pořízena od firmy LB-Minerals, s. r. o. 

Tab. 3: Chemické složení jílu B1 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 CaO MgO K2O Na2O 
Ztráta 

žíháním 
48,7 % 33,84 % 2,66 % 0,83 % 0,28 % 0,36 % 1,98 % 0,1 % 11,25 % 

 

3.1.4 Hexametafosfát sodný technický 

Jako ztekucovadlo byl použit hexametafosfát sodný technický (typ 65). Používá se pro 

ztekucení suspenze pomocí elektrolytů na bázi výměny sodných kationtů. Chemický 

vzorec hexametafosfátu sodného je Na6(PO3)6. Ztekucovadlo je ve formě bílého 

jemného prášku a byl pořízen od firmy Fosfa, a. s.  

3.2 Návrh složení surovin 

Z výše uvedených surovin byla vytvořena surovinová směs (označena S1). Směs se 

skládá z magnezitu a mastku v molárním poměru 5:1 (5 molů magnezitu ku 1 molu 

mastku), aby bylo dosaženo stechiometrického forsteritu 2MgO·SiO2 jenž má molární 

poměr 2 moly MgO ku 1 molu SiO2. Do směsi byl přidán jíl B1 v množství 10 % 

a 15 % pro porovnání množství přidaného jílu na vlastnostech vypáleného střepu.  

Ze suché směsi surovin bude vytvořena licí suspenze pro vytváření litím do sádrových 

forem. Při přípravě licí suspenze bylo použito ztekucovadlo hexametafosfát sodný 

k vytvoření licí suspenze o optimální viskozitě. 
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3.2.1 Surovinová sm ěs S1 

Tvořena směsí práškového magnezitu a mastku v molárním poměru 5:1 v daném pořadí, 

aby bylo dosaženo stechiometrického forsteritu. Syntéza reakcí na pevné fázi probíhá 

dle následujících rovnic: [19] 

3A?C ∙ 4:�C- ∙ E-C
	

→ 33A?C ∙ :�C-4 + :�C- + E-C     (3.2-1) 

��#��!	
	

→ ��#����� + ��'�6�í	'<��	!ř���č��ý + �'�� 

A?C ∙ :�C- +A?HCB

	
→ 2A?C ∙ :�C- + HC-     (3.2-2) 

��#����� + *ℎ��č����	ℎ'ř�č���ý
	

→ 6'�#����� + '<��	*ℎ��č��ý 

:�C- + 2A?HCB

	
→ 2A?C ∙ :�C- + 2HC-      (3.2-2) 

��'�6�í	'<��	!ř���č��ý + *ℎ��č����	ℎ'ř�č���ý
	

→ 6'�#����� + '<��	*ℎ��č��ý 

Molární hmotnost magnezitu je 84,31 g·mol-1 a mastek má molární hmotnost 

379,27 g·mol-1. Pro plastifikaci těsta bylo přidáno 10 % (označeno S1-10) a 15 % 

(označeno S1-15) jílu B1, jenž se vyznačuje vysokou vazností. Ze suché navážky 

surovin bude vytvořena licí suspenze s přídavkem určitého množství ztekucovadla. 

Suchá navážka pro každou směs činí 250 g. 

Tab. 4: Složení první surovinové směsi 

Surovina 
Navážka směsi S1-10 

s 10 % jílu B1 [g] 
Navážka směsi S1-15 s 15 

% jílu B1 [g] 

magnezit 118,44 111,86 
mastek 106,56 100,64 
jíl B1 25,00 37,50 

 

Množství vody a ztekucovadla pro vytvoření licí suspenze bude zjištěno z úpravy 

viskozity licí suspenze při zachování co nejlepší tekutosti a maximálním obsahu pevné 

fáze. Od každé směsi budou vytvořena dvě zkušební tělesa litím suspenze do sádrových 

forem. Zkušební tělesa jsou označena následovně: 

• S1-10-1200 – směs mastku a magnezitu s 10 % jílu B1, vypálen při 1 200°C  

• S1-10-1300 – směs mastku a magnezitu s 10 % jílu B1, vypálen při 1 300°C 

• S1-15-1200 – směs mastku a magnezitu s 15 % jílu B1, vypálen při 1 200°C  

• S1-15-1300 – směs mastku a magnezitu s 15 % jílu B1, vypálen při 1 300°C 
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3.3 Provád ěné zkoušky 

Sledovanými parametry a prováděnými zkouškami jsou:  

• stanovení optimální viskozity a litrové hmotnosti licí suspenze, 

• délková změna pálením, 

• stanovení nasákavosti vakuovým způsobem, 

• stanovení objemové hmotnosti vakuovým způsobem, 

• stanovení zdánlivé pórovitosti vakuovým způsobem, 

• zdánlivé hustoty vakuovým způsobem, 

• rentgenová difrakční analýza k ověření čistoty forsteritu. 

3.3.1 Stanovení optimální viskozity licí suspenze 

Principem je stanovení doby průtoku licí suspenze skrz Fordův pohárek a stanovení 

litrové hmotnosti licí suspenze. Průměr výtokového otvoru bylo nutné zvětšit na 10 mm. 

Optimální viskozita je taková, při níž licí suspenze protekla Fordovým pohárkem za 

nejkratší dobu a přitom má licí suspenze co největší podíl pevné fáze při určité malé 

dávce ztekucovadla. [58] 

  

Obr. 7 Fordův pohárek pro stanovení viskozity licí suspenze 

Optimální litrová hmotnost licí suspenze by měla být okolo 1 700 g·l-1. Množství vody 

potřebné pro ztekucení suspenze závisí na měrném povrchu částic pevné fáze. Čím je 

měrný povrch větší, tím více vody je potřeba pro obalení částic vodou a vytvoření licí 

suspenze. Jako ztekucovadlo byl použit hexametafosfát sodný technický (typ 65). Takto 

připravené licí suspenze byly poté vlity do sádrových forem, které obsahují kapilární 

póry. Tyto póry z licí suspenze odsávají vodu, a tím se vytváří hutný střep.  
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Obr. 8 Zkušební vzorky po vyjmutí ze sádrových forem 

 

 
Obr. 9 Zkušební vzorky po výpalu 
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3.3.2 Délková zm ěna pálením (DP) 

Je to změna lineárních rozměrů zkoušeného tělesa za působení tepla, které nastanou 

působením modifikačních či chemických přeměn složek, které jej tvoří. Objemová 

hmotnost zkoušeného tělesa se může zvýšit či snížit v závislosti na pórovitosti. Délkové 

změny mohou být kladné či záporné a vyjadřují se v procentech vztažených k původním 

rozměrům. 

S pomocí posuvného měřidla se změří délka vysušených vzorků s přesností na 0,01 mm 

před výpalem a poté i po výpalu. Délková změna pálením (zkráceně DP) se vypočítá dle 

vztahu: 

^_ =
`a2`b

`b
∙ 100						[%]        (3.3-1) 

�c …�é�!�	��'�!*	%'	�ý%��*	[��]	

�d …�é�!�	��'�!*	%'	�"#*š��í	[��] 

3.3.3 Stanovení nasákavosti vakuovým zp ůsobem (NV) 

Stanovuje se dle normy ČSN 72 5010 [59]. Je to schopnost vypáleného materiálu přijímat 

vodu. Zkušební tělesa se nejdříve vysuší do konstantní hmotnosti v sušárně při 

(103±5)°C. Poté vysušená tělesa zvážíme s přesností na 0,01 g a tím získáme hmotnost 

vzorku po vysušení. Zkušební tělesa poté umístíme do exikátoru, který pomocí vodní 

vývěvy odvzdušníme. [58]  

Podtlak udržujeme asi 10 minut a poté se do exikátoru napustí voda při zachování 

podtlaku tak, aby byly všechny vzorky minimálně 30 mm pod vodou. Po 30 minutách 

se do exikátoru zpět napustí vzduch pomocí ventilu a exikátor se otevře. Za dalších 

30 minut se vzorky hydrostaticky zváží, přitom se dbá na to, aby byly vzorky stále 

ponořené ve vodě. Výsledná nasákavost je udávaná v hmotnostních procentech 

a stanovíme ji dle vztahu [58]: 

Te =
fg2fb

fb
∙ 100					[%]      (3.3-2)	

�h …ℎ�'��'#�	��#á!�éℎ'	��'�!*	[?]	

�d …ℎ�'��'#�	�"#*š��éℎ'	��'�!*	[?] 
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3.3.4 Stanovení zdánlivé pórovitosti (PZ) 

Stanovuje se dle normy ČSN 72 5010 [59]. Udává poměr objemu otevřených pórů tělesa 

k celkovému objemu včetně pórů a je udávána v hmotnostních procentech. Zdánlivou 

pórovitost (zkráceně PZ) stanovíme hydrostatickým vážením společně se stanovením 

nasákavosti. Pracovní postup je tedy stejný, jako je uvedeno u stanovení nasákavosti. [58] 

Zdánlivá pórovitost se stanoví dle vztahu: 

_i = 	
fg2fb

fg2fgj
∙ 100					[%]        (3.3-3)	

�h …ℎ�'��'#�	��#á!�éℎ'	��'�!*	[?]	

�d …ℎ�'��'#�	�"#*š��éℎ'	��'�!*	[?]	

�hk…ℎ�'��'#�	ℎ"��'#����7!"	�áž��éℎ'	��#á!�éℎ'	��'�!*	[?]	 

3.3.5 Stanovení objemové hmotnosti (OH) 

Taktéž se stanovuje dle normy ČSN 72 5010 [59] společně se stanovením nasákavosti 

hydrostatickým vážením, pracovní postup je tedy stejný jako u stanovení nasákavosti. 

Objemová hmotnosti (zkráceně OH) tedy udává poměr hmotnosti vysušeného vzorku 

včetně všech jeho pórů k objemu vzorku. Jednotkou objemové hmotnosti je tedy kg·m-3. 

Objemová hmotnost se vypočítá ze vztahu [58]: 

CE = 	
fb

fg2fgj
∙ lm 					[!? ∙ �2B]       (3.3-4)	

�h …ℎ�'��'#�	��#á!�éℎ'	��'�!*	[!?]	

�d …ℎ�'��'#�	�"#*š��éℎ'	��'�!*	[!?]	

�hk…ℎ�'��'#�	ℎ"��'#����7!"	�áž��éℎ'	��#á!�éℎ'	��'�!*	[!?]		

lm …ℎ*#�'��	!�%����"	��	!���é	n�	%�'�á�ě�'	ℎ"��'#����7!é	�áž��í	[!? ∙ �2B] 

3.3.6 Stanovení zdánlivé hustoty (ZH) 

Taktéž se stanovuje dle normy ČSN 72 5010 [59] společně se stanovením nasákavosti 

hydrostatickým vážením, pracovní postup je tedy stejný jako u stanovení nasákavosti. 

Zdánlivá hustota (zkráceně ZH) udává poměr hmotnosti vysušeného vzorku k jeho 

objemu včetně uzavřených pórů. Jednotkou je kg·m-3. Zdánlivá hustota se vypočítá dle 

vztahu [58]: 

iE =	
fb

fb2fgj
∙ lm 					[!? ∙ �2B]       (3.3-5)	

�d …ℎ�'��'#�	�"#*š��éℎ'	��'�!*	[!?]	

�hk…ℎ�'��'#�	ℎ"��'#����7!"	�áž��éℎ'	��#á!�éℎ'	��'�!*	[!?]		

lm …ℎ*#�'��	!�%����"	��	!���é	n�	%�'�á�ě�'	ℎ"��'#����7!é	�áž��í	[!? ∙ �2B] 
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3.3.7 Rentgenová difrak ční analýza 

Analýza, která slouží ke stanovení mineralogického složení zkoumaného vzorku 

pomocí difrakce rentgenových paprsků na krystalické mřížce. Zařízení pro RTG 

difrakční analýzu se nazývá difraktograf a skládá se ze zdroje rentgenového záření, 

goniometru a detektoru odražených paprsků. Výsledkem této analýzy je záznam 

nazývaný difraktogram (též rentgenogram). Je to graf, který zobrazuje závislost 

intenzity (I/I0) difraktovaných paprsků rentgenového záření (na ose Y) na úhlu 2θ 

(2 théta) dopadu tohoto záření (na ose X).  

Vyhodnocení spočívá v odečtení hodnot úhlů 2θ ve všech místech zvýšené intenzity 

difraktovaných paprsků. Tato místa se nazývají tzv. peaky (z anglického peak = vrchol) 

zvýšené intenzity (I/I0) odražených paprsků. Pomocí tabulek se díky tomuto úhlu 

a intenzitě stanoví mezimřížková vzdálenost (d). Pokud známe mezimřížkovou 

vzdálenost, poměrnou intenzitu (v procentech) peaků při určitém úhlu 2θ, lze 

jednoznačně s pomocí tabulek určit, o jaký minerál se jedná. [58] 

RTG difrakční analýza vzorků byla provedena na přístroji PANALYTICAL Empyrean 

XRD vybaveném goniometrem s rentgenovou katodou Cu-Kα. [60] 

 

Obr. 10 Přístroj PANALYTICAL Empyrean XRD [60] 
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3.4 Vyhodnocení provád ěných zkoušek 

Výsledky prováděných zkoušek popsaných v podkapitole 3.3 jsou zde uvedeny 

v tabulkách a grafech se slovním komentářem a vyhodnocením ke všem jednotlivým 

zkouškám. 

3.4.1 Stanovení optimální viskozity licí suspenze 

Optimální viskozita licí suspenze je taková, při které je dosaženo co nejlepší tekutosti 

při maximálním obsahu tuhé fáze. Tohoto požadavku lze dosáhnout s přídavkem 

ztekucovadel, které zabrání shlukování pevných částic. [58] Vzhledem k tomu, že měrný 

povrch vstupních surovin je poměrně vysoký, bylo potřeba větší množství vody 

k ztekucení suspenze o takové viskozitě, která je již přijatelná pro přidání ztekucovadla.  

Množství přidané vody pro ztekucení směsi s 10 % jílu B1 bylo 232 % a pro směs 

s 15 % jílu B1 bylo potřeba 215 % vody do suché směsi. Tímto způsobem vytvořené 

suspenze měly již dobrou viskozitu, avšak nebyla dostatečně nízká na to, aby protekla 

skrz Fordův pohárek. Naměřené hodnoty jsou uvedeny v tabulce 5. Z důvodu vyššího 

množství vody byla litrová hmotnost licích suspenzí nižší.  

Domnívám se, že licí suspenze vykazovala tixotropní chování - při míchání a lití byla 

zdánlivá viskozita nižší, avšak pokud byla suspenze v klidu, zdánlivá viskozita byla 

vyšší. Množství přidané vody a rychlost tvorby střepu byly zřejmě příčinou popraskání 

zkušebních vzorků, jak je patrné na obrázku č. 8. Rozdíl mezi směsmi v závislosti na 

množství přidaného jílu B1 byl nepatrný. 

Tab. 5: Naměřené hodnoty pro stanovení optimální viskozity licí suspenze 

Označení 
směsi 

Množství 
přidané 
vody  
[%] 

Množství 
přidaného 

ztekucovadla  
[%] 

Doba průtoku 
Fordovým 

pohárkem [s] 

Litrová 
hmotnost licí 

suspenze 
[g·l-1] 

Rychlost 
tvorby střepu  
[mm·min-1] 

Směs S1-10 232 % 0,30 % 2,2 1 190 3,1 
Směs S1-15 215 % 0,40 % 2,5 1 210 2,9 
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3.4.2 Vyhodnocení délkové zm ěny pálením 

Délková změna pálením byla vyhodnocena z naměřených hodnot uvedených 

v tabulce 6. Závislost délkové změny pálením na teplotě výpalu je vyobrazena 

v grafu č. 1. U všech zkušebních vzorků došlo výpalem ke smrštění.  

U vzorků vypálených na 1 200°C se smrštění pálením pohybovalo okolo 20 % 

a u vzorků vypálených na 1 300°C mělo smrštění pálením hodnotu okolo 35 %. Vyšší 

smrštění u vzorků vypálených na 1 300°C bylo pravděpodobně zapříčiněno vysokou 

ztrátou žíháním magnezitu a současným vyšším slinutím vzorků. Vzhled vzorků po 

výpalu lze pozorovat na obrázku 9. Vzorky s 15 % přidaného jílu B1 (označeny S1-15) 

mají nepatrně menší smrštění, než vzorky s 10 % jílu B1 (označeny S1-10). 

Tab. 6: Naměřené hodnoty a vyhodnocení délkové změny pálením 

Označení vzorku 
Délka vzorku po 
vysušení ls [mm] 

Délka vzorku po 
vypálení lp [mm] 

Délková změna 
pálením DP [%] 

S1-10-1200 93,52 72,52 −22,46 
S1-15-1200 87,49 70,46 −19,47 
S1-10-1300 93,72 60,52 −35,42 
S1-15-1300 93,03 60,97 −34,46 

 

Graf 1: Závislost délkové změny pálením na teplotě výpalu 
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3.4.3 Vyhodnocení nasákavosti, zdánlivé pórovitosti , objemové 

hmotnosti a zdánlivé hustoty 

Hodnoty byly získány nasáknutím zkušebních vzorků vakuovým způsobem 

a následným hydrostatickým vážením. Naměřené hodnoty jsou uvedeny v tabulce 7 

a vypočtené hodnoty v tabulce 8. Závislost nasákavosti, zdánlivé pórovitosti, objemové 

hmotnosti a zdánlivé hustoty na teplotě výpalu je pak vyobrazená v grafech 2, 3, 4 a 5. 

Tab. 7: Naměřené hodnoty při hydrostatickém vážení 

Označení 
vzorku 

Hmotnost vysušeného 
vzorku ms [g] 

Hmotnost nasáklého 
vzorku mn [g] 

Hmotnost hydrostaticky 
váženého vzorku  

mnw [g] 

S1-10-1200 17,90 26,48 12,17 
S1-15-1200 13,56 20,53 9,13 
S1-10-1300 19,85 20,23 12,53 
S1-15-1300 19,73 20,19 11,91 

 

Tab. 8: Vyhodnocení prováděných zkoušek 

Označení 
vzorku 

Nasákavost  
NV [%] 

Zdánlivá 
pórovitost  

PZ [%] 

Objemová 
hmotnost 

OH [kg·m-3] 

Zdánlivá hustota 
ZH [kg·m-3] 

S1-10-1200 47,93 59,96 1 250 3 120 
S1-15-1200 51,40 61,14 1 190 3 060 
S1-10-1300 1,91 4,94 2 580 2 710 
S1-15-1300 2,33 5,56 2 380 2 520 

 

Graf 2: Závislost nasákavosti vzorků na teplotě výpalu 
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Závislost nasákavosti vzorků na teplotě výpalu je vyobrazená v grafu 2. Je patrné, že 

zkušební vzorky vypálené při 1 200°C mají vysokou nasákavost okolo 50 %, kdežto 

vzorky vypálené při 1 300°C mají nasákavost velmi nízkou s hodnotou okolo 2 %. 

Nasákavost charakterizuje pórovitou strukturu, což znamená, že vzorky vypálené při 

1 200°C jsou pórovité a vzorky vypálené při 1 300°C jsou již slinuté. Vliv množství 

přidaného jílu B1 je nepatrný a nemá tak vliv na nasákavost vzorků. 

 

Graf 3: Závislost zdánlivé pórovitosti vzorků na teplotě výpalu 
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Graf 4: Závislost objemové hmotnosti vzorků na teplotě výpalu 
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Graf 5: Závislost zdánlivé hustoty vzorků na teplotě výpalu 
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3.4.4 Vyhodnocení difraktogram ů z RTG difrak ční analýzy 

Difraktogramy byly vyhodnoceny s pomocí programu Match! 3 [61], jenž využívá 

krystalografické databáze COD (Crystallography Open Database). [62] Difraktogramy 

všech vzorků jsou vyhodnoceny a zobrazeny v přílohách jako obrázky 11, 12, 13 a 14. 

Identifikované peaky forsteritu společně s úhlem 2θ, mezimřížkovou vzdáleností d 

a poměrnou intenzitou I/I0 jsou sepsány v tabulce 10. Identifikované peaky menšinové 

složky enstatitu jsou sepsány v tabulce 11. 

Ve vzorku S1-10-1200 vznikl krystalický forsterit se stechiometrickým vzorcem 

2MgO·SiO2 jako většinový podíl (91,0 %) s identifikovanými peaky vypsanými 

v tabulce 10. Ve vzorku je také přítomen enstatit, který má stechiometrický vzorec 

MgO·SiO2 jako menšinový podíl (9,0 %) s identifikovanými peaky v tabulce 11, avšak 

většina z nich se překrývá s peaky forsteritu.  

Enstatit ve vzorku vzniká jako nežádoucí složka, kvůli nezreagovaným částicím MgO. 

F. Tavangarian a R. Emadi [39] uvedli, že žíhání vstupních surovin na 1 200-1 600°C je 

potřebné k obdržení čistého forsteritu. Enstatit totiž disociuje na forsterit a taveninu 

bohatou na oxid křemičitý při 1 557°C. 

Vzorek S1-10-1300 obsahuje krystalický forsterit jako většinový podíl (92,4 %) 

s identifikovanými peaky vypsanými v tabulce 10 a tento vzorek také obsahuje 

menšinový podíl enstatitu (7,6 %) jehož identifikované peaky jsou vypsány 

v tabulce 11. Vzorek S1-15-1200 obsahuje krystalický forsterit jako většinový podíl 

(87,7 %) a enstatit jako menšinový podíl (12,3 %). Identifikované peaky jsou vypsány 

v tabulkách 10 a 11. Vzorek S1-15-1300 obsahuje krystalický forsterit jako většinový 

podíl (89,8 %) a enstatit jako menšinový podíl (10,2 %). Identifikované peaky jsou 

vypsány v tabulkách 10 a 11. 

Ve všech vzorcích tedy vznikl krystalický forsterit v množství okolo 90 %. Největší 

podíl forsteritu (92,4 %) obsahoval vzorek S1-10-1300, jenž obsahuje 10 % jílu B1 

a byl vypálen při teplotě 1 300°C. Avšak mezi všemi vzorky nebyly výrazné rozdíly 

v množství vzniklého forsteritu. Z tohoto vyplývá, že forsterit se tvořil jak při 

vypalovací teplotě 1 200°C, tak při 1 300°C. 
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3.5 Posouzení parametr ů forsteritu 

Tato podkapitola obsahuje posouzení parametrů laboratorně připraveného forsteritu 

v rámci praktické části bakalářské práce (hodnoty zprůměrovány) s publikovanými 

parametry forsteritu. Měřenými parametry byla délková změna pálením, nasákavost, 

zdánlivá pórovitost, objemová hmotnost a zdánlivá hustota. 

V. Hanykýř a J. Kutzendörfer [19] publikovali parametry pórovité a slinuté forsteritové 

keramiky. P. P. Budnikov a kol. [22] publikovali parametry pro několik forsteritových 

žárovzdornin, které se liší vstupními surovinami. Nejpodobnější této bakalářské práci je 

forsterit z páleného mastkového magnezitu a forsterit ze serpentinu a magnezitu. 

R. A. Bhargavi et al. [26] publikovali parametry žárovzdorného forsteritu s příměsí 5 % 

kaolínu. 

Tab. 9: Posouzení parametrů laboratorně připraveného forsteritu s publikovanými parametry 

Popis výrobku 
Délkové 
smrštění 

pálením [%] 

Nasákavost 
[%] 

Zdánlivá 
pórovitost 

[%] 

Objemová 
hmotnost 
[kg·m-3] 

Zdánlivá 
hustota 
[kg·m-3] 

Laboratorně připravený 
forsterit pórovitý 

21,0 49,7 60,6 1 220 3 090 

Laboratorně připravený 
forsterit slinutý 

34,9 2,1 5,3 2 480 2 620 

Forsterit pórovitý - - 30,0 1 900 - 
Forsterit slinutý - - 1,0 2 800 - 

Forsterit z páleného 
mastkového magnezitu 

1,4 - 39,0 2 030 - 

Forsterit ze serpentinu 
a magnezitu 

4,0 10,0 26,0 2 400 - 

Forsterit s příměsí 
5 % kaolínu 

15,2 15,7 38,6 2 400 3 230 

 

V tabulce 9 lze vidět, že ne všechny parametry forsteritu byly publikovány. Při 

posouzení délkového smrštění pálením lze vidět značný rozdíl mezi forsteritem 

připraveným v rámci této bakalářské práce a publikovanými hodnotami délkového 

smrštění pálením. Důvodem velkého smrštění pálením byla pravděpodobně vysoká 

ztráta žíháním magnezitu (okolo 52 %), jenž byl použit jako vstupní surovina. Tomuto 

velkému smrštění by se dalo zabránit předběžnou kalcinací magnezitu, kterou vzniká 

oxid hořečnatý a oxid uhličitý, který odchází z pece ve formě plynu. 
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Posouzením nasákavosti u laboratorně připraveného forsteritu s nasákavostmi 

publikovanými lze pozorovat, že laboratorně připravený pórovitý forsterit, který byl 

vypálen při teplotě 1 200°C má mnohem vyšší nasákavost (49,7 %), než laboratorně 

připravený slinutý forsterit vypálený při 1 300°C (nasákavost 2,1 %). Publikované 

parametry nasákavosti se pohybovaly okolo 10-16 %.  

Při posouzení zdánlivé pórovitosti lze posoudit, že laboratorně připravený pórovitý 

forsterit má příliš vysokou hodnotu zdánlivé pórovitosti (60,6 %) na rozdíl od 

publikovaných parametrů zdánlivé pórovitosti, jenž měly hodnotu mezi 26-39 %. 

Posouzením zdánlivé pórovitosti u laboratorně připraveného slinutého forsteritu 

s hodnotou 5,1 % a publikovanou hodnotou zdánlivé pórovitosti slinutého forsteritu 

s hodnotou 1,0 % není značný rozdíl. Zmenšení zdánlivé pórovitosti lze dosáhnout buď 

mírným zvýšením vypalovací teploty (např. 1 220-1 250°C) nebo použitím 

kalcinovaného magnezitu, který má velmi nízkou ztrátu žíháním. 

Posouzením objemové hmotnosti lze pozorovat, že výrazně nižší hodnotu má 

laboratorně připravený pórovitý forsterit (1 220 kg·m-3) oproti publikovaným 

objemovým hmotnostem pórovitých forsteritů s hodnotami mezi 1 900-2400 kg·m-3. 

Objemové hmotnosti slinutého forsteritu se také mírně lišily. U laboratorně 

připraveného byla objemová hmotnost 2 500 kg·m-3 a u publikovaného 2 800 kg·m-3. 

Posouzení zdánlivé hustoty nelze jednoznačně posoudit kvůli chybějícím publikovaným 

parametrům. Pokud by forsteritový výrobek neobsahoval uzavřené póry, tak by se jeho 

zdánlivá hustota rovnala hustotě forsteritu, jenž je 3 270 kg·m-3. 
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4 ZÁVĚR 
Cílem této bakalářské práce bylo charakterizovat nejvýznamnější vlastnosti forsteritu 

a jeho využití v praxi. Mezi jeho nejvýznamnější vlastnosti patří jeho vysoká 

žárovzdornost a délková teplotní roztažnost, která je téměř shodná s délkovou teplotní 

roztažností některých kovů. Práce dále obsahuje charakteristiku jednotlivých surovin, 

které se pro syntézu forsteritu používají a posouzení surovinových možností České 

republiky pro výrobu forsteritu. Hlavní důraz je kladen na podrobnou rešerši 

publikovaných výsledků nejpoužívanějších technologií pro syntézu forsteritu a současně 

s tímto i návrh nejvhodnější technologie výroby forsteritu v České republice. 

Praktická část se zabývá ověřením navržené technologie výroby forsteritu v České 

republice jenž je syntéza reakcí na pevné fázi. Zkušební vzorky byly vytvořeny litím ze 

suspenze, kvůli velmi dobré homogenizaci vstupních surovin, kterými byly mastek 

a magnezit. Pro zlepšení vaznosti a slínavosti byl do surovinové směsi přidán jíl B1 

v množství 10 % a 15 %. Množství přidané vody pro ztekucení směsi bylo poměrně 

vysoké (230 % a 215 % přidané vody) pravděpodobně z důvodu velkého měrného 

povrchu vstupních surovin, které potřebují více vody pro obalení částic. Množství 

přidané vody bylo příčinou popraskání zkušebních vzorků.  

Vysušené vzorky byly poté vypáleny při 1 200°C a 1 300°C a byly na nich posouzeny 

základní parametry. Těmito základními parametry byla délková změna pálením, 

stanovení nasákavosti, zdánlivé pórovitosti, objemové hmotnosti a zdánlivé hustoty 

vakuovým způsobem s hydrostatickým vážením. Vzorky vypálené při 1 200°C byly 

pórovité, měly nižší smrštění pálením (okolo 20 %), než vzorky vypálené při 1 300°C 

(okolo 35 %). Toto poměrně vysoké smrštění pálením je zapříčiněno magnezitem, jenž 

má vysokou ztrátu žíháním. Tomuto jevu můžeme zabránit použitím kalcinovaného 

magnezitu, jenž je vlastně oxid hořečnatý. Dále měly vzorky vypálené na 1 200°C 

vysokou nasákavost okolo 50 %, vysokou zdánlivou pórovitost okolo 60 % a malou 

objemovou hmotnost (průměrně 1 200 kg·m-3) v porovnání se vzorky vypálenými při 

1 300°C, které byly slinuté s velmi nízkou nasákavostí (okolo 2 %) a nízkou zdánlivou 

pórovitostí (průměrně 5 %). Objemová hmotnost vzorků vypálených při 1 300°C byla 

2 380 kg·m-3 a 2 580 kg·m-3. Zdánlivá hustota vzorků vypálených při 1 200°C byla nad 

3 000 kg·m-3 a zdánlivá hustota vzorků vypálených při 1 300°C byla průměrně 

2 600 kg·m-3. Množství přidaného jílu B1 nemělo výrazný vliv na měřené vlastnosti. 
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Vyhodnocením difraktogramů z rentgenové difrakční analýzy bylo zjištěno, že ve všech 

vzorcích vznikl krystalický forsterit jako většinový podíl v množství okolo 90 % 

a enstatit jako menšinový podíl v množství okolo 10 %. Enstatit je nežádoucí složkou ve 

forsteritové keramice a vzniká kvůli nezreagovaným molekulám oxidu hořečnatého. 

Mezi jednotlivými vzorky vypálenými při vypalovacích teplotách 1 200°C a 1 300°C 

nebyly výrazné rozdíly v množství vzniklého forsteritu.  

Při posouzení parametrů laboratorně připraveného forsteritu s publikovanými parametry 

jsem dospěl k závěru, že pórovitý forsterit vypálený při 1 200°C má vysoké smrštění 

pálením, vyšší nasákavost a pórovitost, než mají parametry publikované. Tyto vlastnosti 

by se daly vylepšit mírným zvýšením vypalovací teploty například na 1 220-1 250°C. 

Laboratorně připravený slinutý forsterit vypálený při 1 300°C měl poměrně srovnatelné 

hodnoty s publikovanými parametry až na vyšší délkové smrštění pálením, kterému by 

se dalo zabránit použitím kalcinovaného magnezitu.  

Lze tedy konstatovat, že navrženou metodou syntézy reakcí na pevné fázi ze směsi 

mastku a magnezitu s malým podílem vazného jílu B1 lze vytvořit forsteritovou 

keramiku s vysokým podílem forsteritu. Výpalem na teplotu 1 200°C vzniká pórovitá 

forsteritová keramika a výpalem na teplotu 1 300°C vzniká slinutá forsteritová keramika 

s vlastnostmi srovnatelnými s publikovanými parametry.  
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Seznam použitých zkratek a symbol ů 
SOFC  solid oxide fuel cell – palivový článek s tuhými oxidy 

α [K -1]  koeficient délkové teplotní roztažnosti 

DTA  diferenční termická analýza 

RTG  rentgenové záření u rentgenové difrakční analýzy 

SEM  rastrovací elektronový mikroskop 

TEM  transmisní elektronový mikroskop 

AAS  atomová absorpční spektroskopie 

DP (%) délková změna pálením 

NV (%) nasákavost 

PZ (%)  zdánlivá pórovitost 

OH (kg·m-3) objemová hmotnost 

ZH (kg·m-3) zdánlivá hustota 

2θ  úhel 2 théta 

I/I0  poměrná intenzita odražených rentgenových paprsků 

d [×10-10 m] mezimřížková vzdálenost 
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Přílohy 
Tab. 10: Identifikované peaky forsteritu 

Forsterit 
úhel 2θ I/I0 d [×10-10 m] 

17,37 22 5,1035 
22,89 68 3,8820 

23,89 25 3,7216 

25,46 19 3,4959 

29,84 17 2,9921 

32,33 63 2,7665 

35,73 82 2,5113 

36,53 100 2,4576 

38,32 11 2,3473 

38,87 12 2,3148 

39,71 42 2,2682 

40,07 31 2,2482 

41,81 20 2,1589 

44,59 8 2,0305 

48,50 5 1,8756 

52,28 58 1,7485 

52,57 18 1,7394 

54,93 11 1,6701 

56,17 11 1,6363 

56,85 15 1,6181 

58,70 9 1,5716 

61,98 34 1,4960 

62,78 40 1,4789 

65,00 7 1,4336 

67,13 11 1,3932 

69,56 20 1,3504 

71,66 9 1,3159 

 

Tab. 11: Identifikované peaky enstatitu 

Enstatit 
úhel 2θ I/I0 d [×10-10 m] 

27,19 35 3,2770 
27,92 100 3,1928 

30,40 44 2,9378 

 

 



69 
 

 

Obr. 11 Difraktogram vzorku S1-10-1200 
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Obr. 12 Difraktogram vzorku S1-10-1300 



71 
 

 

Obr. 13 Difraktogram vzorku S1-15-1200 
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Obr. 14 Difraktogram vzorku S1-15-1300 


