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Výpal žárovzdorných ostřiv probíhá v šachtových nebo rotačních pecích. Výchozí 

suroviny pro výpal jsou žárovzdorné jíly, jílovce a lupky. Před výpalem se provádí 

třídění a sítování suroviny, při kterém dochází ke vzniku jemných podílů jílů. Tento 

odpad je nepoužitelný pro výpal běžným způsobem v šachtových pecích. Možností 

jak řešit tento problém se jeví briketování jemných podílů. Vytvořením briket 

vhodného tvaru lze dosáhnout stejných vlastností jako u surového jílovce. Tento 

způsob zpracování jemných podílů s sebou dále přináší nové možnosti výroby 

žárovzdorných ostřiv. Přidáním vhodné korekční suroviny, jako například 

mullitického prášku, lze vyrábět speciální ostřiva s požadovanými parametry na 

přání zákazníka. 

žárovzdorné ostřivo, jíl, lupek, šachtová pec, briketace, podsítné jílovce, mullit 

Firing of refractory aggregate takes place in blast or rotary furnaces. Raw 

materials for firing are refractory clays, claystones and shales. Sorting and sieving is 

performed before firing, in which occurs to formation of the fine clay. This waste is 

not useful for firing in common way in blast furnaces. Possibility, how to solve this 

problem, seems to be briquetting of fine clays. This method of proccesing fine clays 

brings with it new possibilities in refractory aggregate production. By adding a 

suitable correction material, such as mullite powder, special refractory grog with 

required properties can be produced on customers wishes. 

refractory aggregate, clay, claystone, blast furnace, briquetting, fine clays, mullite  
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Velmi důležitou složkou při výrobě žárovzdorných materiálů jsou šamotová a 

vysocehlinitá ostřiva. Tato ostřiva se vyrábí vypálením vhodných surovin, kterými 

jsou žárovzdorné jíly, jílovce a lupky. Výpal se v dnešní době provádí v rotačních 

nebo šachtových pecích při teplotách kolem 1400 °C. Vysoké teploty vedou ke 

změnám mineralogického složení, kde významnou složku tvoří minerál mullit, 

dalšími obsaženými minerály jsou cristobalit a křemen.  

Cílem bakalářské práce je popsat problematiku zpracování jemných podílů jílů a 

lupků, které vznikají při drcení a následném třídění a sítování suroviny. Jemné podíly 

žárovzdorných jílů a lupků jsou nevhodné pro výpal v šachtových pecích. Do dnešní 

doby se tento materiál pouze haldoval a neměl prakticky žádné využití. Chemickým 

složením se však nijak neliší od běžně používaných frakcí určených k výpalu. Zásob 

jemných podílů je obrovské množství a jsou hledány způsoby jak tento materiál, 

doposud považovaný za odpad, efektivně zpracovat a využít. 

V teoretické části jsou popsány vstupní suroviny vhodné pro výrobu 

žárovzdorných ostřiv a možné použitelné zdroje oxidu hlinitého. Dále jsou popsány 

veškeré dosavadní zkušenosti se zpracováním jemných podílů, včetně současného 

technologického vývoje v oblasti této problematiky, kterým se zabývá společnost P-

D Refractories CZ a.s. 

V praktické část je popsána navržená receptura pro přípravu speciálního ostřiva 

s přídavkem oxidu hlinitého. Vstupními surovinami jsou tři druhy jílů, které se liší 

dobou odležení, a mullitické ostřivo s vysokým obsahem Al2O3. Dále jsou 

pozorovány rozdíly mezi jednotlivými druhy jílů, lišící se dobou odležení, a také jsou 

ověřovány závislosti jejich vlastností na měnící se teplotě výpalu a lisovacím tlaku. 

Cílem experimentu je ověření možnosti výroby vysocehlinitého ostřiva, jehož 

základní složkou je podsítný jíl, který se do kategorie vysocehlinitých ostřiv, bez 

přídavku korekční suroviny bohaté na Al2O3, neřadí. 
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Jako žárovzdorné materiály můžeme označit takové materiály, které jsou 

dlouhodobě schopny odolávat vysokým teplotám. Minimální uvažovaná teplota 

stanovená jako minimální pro žárovzdorné materiály je 1500 °C. Používají se pro 

vyzdívky žárovzdorných tepelných agregátů, jako například pecí, tepelných 

výměníků, dále pro výrobu pálících pomůcek, výrobků pro tavení a odlévání kovů. 

Rozsah jejich použití je široký, jejich využití je v keramickém, sklářském, 

metalurgickém průmyslu i v dalších oblastech. Žárovzdorné materiály musí kromě 

své odolnosti vůči vysokým teplotám vykazovat i vysokou odolnost vůči agresivním 

plynům při výpalu, mechanickému zatížení a otěru. 

Ostřiva tvoří základní složku při výrobě žárovzdorných materiálů. Hlavním 

důvodem využití ostřiv je jejich schopnost zlepšovat mechanické vlastnosti, 

omezovat smrštění sušením a pálením a také snižovat plasticitu výrobní směsi. 

Jelikož ve výsledném složení tvoří 50 až 98 % surovinové směsi, určují zásadním 

způsobem výsledné mineralogické složení výrobku. Je proto nutné používat ostřivo 

vhodné pro danou aplikaci, protože použití nevhodného ostřiva nelze zlepšit 

použitím vysoce kvalitní pojivové složky. Při návrhu je tedy nutné brát v úvahu 

všechny aspekty ovlivňující výpal a uvažované použití výrobku. 

Žárovzdorná ostřiva lze dělit do skupin podle obsahu zastoupených oxidů. 

Nejpoužívanějšími jsou hlinitokřemičitá a křemičitá ostřiva, dále se používají různá 

speciální ostřiva, která se svým způsobem výroby vymezují oproti klasickým 

ostřivům. [1] 

 

Křemičitá ostřiva se vyznačují obsahem více než 92 % oxidu křemičitého. Jsou 

často využívána v praxi, jelikož oxid křemičitý je nejvíce zastoupeným oxidem 

v zemské kůře a surovinové zdroje jsou tedy rozsáhlé.  Působením vysoké teploty 

při výpalu ostřiva vykazují negativní vlastnost - poměrně velké objemové změny 
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způsobené modifikačními přeměnami. Objemové změny křemene, které mohou 

nabývat hodnot od 2 do 12 %, vytváří ve střepu napětí, které při chlazení může 

způsobovat poruchy střepu.  

Celistvé zdroje surovin: 

• krystalický křemen (žilný) - má malý obsah barvících oxidů (Fe2O3, TiO2 asi 

0,01 %) 

• křemenec (kvarcit) - je tvořen zrny křemene zpevněných tlakem nebo 

tmelem, je základní surovinou pro výrobu žárovzdorného dinasu. 

Sypké zdroje surovin:  

• křemičitý písek – například sklářské písky o vysoké čistotě. Použití při výrobě 

dinasu a kyselého šamotu. 

• křemelina – lehké ostřivo organického původu. Pro výrobu křemelinových 

tepelně izolačních materiálů. [2] 

 

Hlinitokřemičitá ostřiva se získávají výpalem žárovzdorného jílovce či jílu na 

teplotu 1000 - 1500 °C. Jak už sám název napovídá, hlinitokřemičité ostřivo se 

vyznačuje chemickým složením s největším zastoupením oxidu křemičitého a oxidu 

hlinitého, které jsou v molárním poměru větším než 2:1. Ostřivo vzniká vlivem 

vysokého žáru – dochází zde ke ztrátě hmotnosti, zmenšení objemu, zvýšení tvrdosti 

a změně mineralogického složení. [3] 

Hlinitokřemičité výrobky se dle normy ČSN EN ISO 10081 - 1 Klasifikace 

žárovzdorných výrobků tvarových hutných - Část 1: Hlinitokřemičité výrobky dělí dle 

svých vlastností do pěti skupin: 

1. druhu výrobku 

2. klasifikační skupiny, určené obsahem oxidu hlinitého a oxidu křemičitého 

3. druhu hlavní suroviny 

4. stavu suroviny 

5. druhu vazby, včetně následné úpravy 
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Norma dále rozděluje žárovzdorné hlinitokřemičité výrobky tvarové hutné dle 

druhu výrobku na: 

1. vysocehlinité (HA) - obsah Al2O3 45-100 % 

2. šamotové (FC) - obsah Al2O3 35-45 % 

3. kyselé šamotové (LF) - obsah Al2O3 10-30 % a do 85 % SiO2  

4. křemičité (SS) - obsah 85-93 % SiO2  

5. dinasové (SL) - obsah více než 93 % SiO2 [4] 

 

Pro hlinitokřemičitá ostřiva je charakteristický dvousložkový fázový diagram SiO2 

- Al2O3. Nejnižší teplota tavení této soustavy je 1590 °C.  S rostoucím množstvím 

oxidu hlinítého se zvyšuje žárovzdornost výrobků, vysocehlinité materiály mají tedy 

lepší odolnost v žáru než šamotové materiály. Z diagramu je patrné, že jedinou 

hlinitokřemičitou krystalickou fází stálou při vysokých teplotách je mullit. 

Mullit je vyjádřen vzorcem 3 Al2O3 ∙ 2 SiO2, ale ve skutečnosti má velice 

proměnlivé složení. Mullit je chemicky velmi stabilní sloučeninou s vysokým bodem 

tavení, čehož se využívá v technické praxi. Z tohoto důvodu se klade důraz na co 

nejvyšší obsah mullitu ve výrobku. [1] 
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Obr. 1 Fázový diagram SiO2 - Al2O3 [5] 

 

 

Šamotová ostřiva jsou velmi využívána pro svoje příznivé vlastnosti v žáru pro 

běžné a nepříliš náročné aplikace. Vyrábí se výpalem především žárovzdorných jílů 

a jílovců. V dřívějších dobách se používaly pro výpal komorové pece a milíře, tato 

technologie je pro dnešní dobu nevyhovující. V dnešní době se pro výpal používají 

rotační pece, jejichž hlavní výhodou je možnost výpalu jílu od nejjemnějších frakcí až 

po frakce hrubé. Další možností výpalu je výpal v šachtových pecích, v dnešní době 

prakticky nevyužívaný, výjimkou jsou šachtové pece společnosti P-D Refractories a.s. 

Pro výpal jílu v šachtové peci je nutné používat natěžený jíl či jílovec o velikosti zrna 

100 mm a větší, menší zrna a jemné podíly brání průchodu vzduchu šachtovou pecí 

a způsobují ucpání pece. 
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Výpal šamotových ostřiv se provádí nejčastěji při teplotě okolo 1400 °C. Při 

výpalu se z jílu nejprve uvolňuje chemicky vázaná voda a organické látky, tím dochází 

ke zmenšení objemu a hmotnosti. Při výpalu dále dochází k mineralogickým 

změnám, z nichž nejdůležitější je vznik mullitu při teplotách nad 1200 °C. Množství 

mullitu je závislé na obsahu Al2O3 v surovině, volné SiO2 ve formě cristobalitu dále 

reaguje s přítomnými nečistotami jako jsou oxid železitý, oxid vápenatý a oxid 

draselný za vzniku taveniny, která utuhne ve skelnou fázi. Kvalita šamotového 

ostřiva je posuzována podle množství obsaženého mullitu. Vlastnosti ostřiv v žáru 

negativně ovlivňuje oxid železitý, proto dochází k jeho elektromagnetickému 

separování. Takto vypálený jíl označujeme jako pálený jíl či pálený lupek. [1; 6]  

 

Vysocehlinitá ostřiva jsou velmi vyhledávaným zbožím pro použití za vysokých 

teplot, oproti šamotovým ostřivům jsou kvalitnější, ale zároveň roste jejich cena. 

V České republice se žádné přírodní suroviny vhodné pro výrobu vysocehlinitých 

ostřiv nevyskytují. Možností je dovoz vhodných surovin ze zahraničí nebo výroba ze 

syntetických materiálů, ale obě tyto varianty jsou poměrně drahé.  

Vysocehlinitá ostřiva se dělí podle minerálu, který je v materiálu obsažen 

v největší míře nebo který má největší vliv na výsledné vlastnosti výrobku: 

1. Polosilimanitová - obsah Al2O3 > 55 % 

2. Silimanitová - obsah Al2O3 > 62 % 

3. Mullitová - obsah Al2O3 > 72 % 

4. Mullitokorundová - obsah Al2O3 > 85 % 

5. Korundová - obsah Al2O3 > 95 % [5] 

Pro všechna výše uvedená ostřiva platí, že hlavní krystalickou složkou je 

mullit, přičemž ubývá skelná fáze s rostoucím obsahem Al2O3. Pokud je obsah oxidu 

hlinitého větší než 72 %, v mikrostruktuře se objevuje nová fáze - korund, a to 

v krystalické formě α- Al2O3, a obsah skelné fáze se zmenšuje. [5] 
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Tab. 1 Charakteristiky žárovzdorných materiálů systému SiO2 - Al2O3 [7]

 

 

Do této skupiny ostřiv patří sillimanit, andalusit a kyanit. Sillimanit a andalusit 

jako přírodní a neupravované minerály jsou vhodnou surovinou pro vysocehlinité 

žárovzdorné materiály, které jsou používány v hutním, petrochemickém, 

elektrotechnickém a sklářském průmyslu. Ideální složení sestává z 62,9 % oxidu 

hlinitého a 37,1 % oxidu křemičitého, ačkoliv v přírodě se obsah oxidu hlinitého 

pohybuje obvykle v množství menším než 60 %. Nejpoužívanějším zástupcem je 

andalusit, jehož objemové změny jsou v rozmezí 3 - 6 %, sillimanit má v tomhle 

aspektu horší výsledky, jeho objemové změny dosahují 7 - 8 %.  

Pro všechny tři zástupce této skupiny je stejný molekulový vzorec Al2O3 ∙ SiO2 a 

obecná rovnice procesu mullitizace: 

3 (Al2O3 ∙ SiO2) → 3 Al2O3 ∙ 2 SiO2 + SiO2 

Sillimanit se při výpalu na 1545 °C přemění na mullit a SiO2 ve formě cristobalitu 

a tridymitu. Vznik skelné fáze může být redukován přidáním malého množství 

čistého oxidu hlinitého, který reaguje s přebytkem SiO2 za vzniku mullitu, který 

pomáhá zvyšovat kvalitu materiálu. [8] 

 

Korundové výrobky jsou složeny až z 95 % čistého oxidu hlinitého, 

v rovnovážném dvoufázovém diagramu SiO2-Al2O3 se nachází vpravo od šamotu. 

Korundové výrobky vynikají svými výbornými žárovzdornými vlastnostmi a nízkou 

teplotní roztažností. Korund se vyskytuje i v přírodě, ale není ho dostatečné 

množství pro těžbu, proto je nutné ho vyrábět uměle. Umělý bílý korund se vyrábí 

Typ 
Obsah Al2O3 

[%]

Obsah SiO2 

[%]

Obsah Fe2O3 

[%]

Obsah alkálií 

[%]

Objemová 

hmotnost 

[kg∙m-3]

Pevnost 

v tlaku 

[MPa]

Teplota 

výpalu 

[°C]

Kyselý šamot (LF10) 20-30 64-75 < 2,5  1-3 2500-2650 35 1250-1300

Šamot (FC) 30-45 50-64 0,6-2,5 0,5-2,5 2550-2750 20-85 1300-1550

Andalusit, sillimanit (HA55) 55-65 33-43 < 1,5 < 1 3000 50-90 1470-1600

Bauxit (HA85) 80-85  10-15 1,3 < 0,7 3600 65-75 1400-1500

Sintrovaný korund (HA95) 90-95  4-9 < 1,3 < 0,6 3600 70 1550

Korund (HA98) 99,0 0,3 0,3 < 0,5 3960 > 50 1650
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tavením čistého oxidu hliníku v indukčních pecích. Takto vyrobený korund vyniká 

svojí kvalitou, obsah Al2O3 je minimálně 99,6 %. 

Další možností je výroba hnědého umělého korundu vyráběného pálením 

bauxitu v indukčních pecích při teplotě 1600 °C, obsahuje však nečistoty oxidů titanu 

a železa, je tedy nutné třídění a separování. Korund má vysokou objemovou 

hmotnost okolo 3000 kg∙ m-3, žárovzdornost takřka 1700 °C a vysokou pevnost 

v tlaku až 100 MPa. [1; 6] 
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Mullit je hlinitokřemičitá sloučenina, která je hojně využívána pro žárovzdorné 

aplikace. Většina tradičních výrobků obsahuje mullit jako součást svého finálního 

složení, jako výchozí látky pro výpal jsou použity především jíly a jílovce.  Přírodní 

mullit je v přírodě vzácný, svoje pojmenování dostal podle jednoho z mála známých 

přírodních ložisek Mull ve Velké Británii. 

 

 

Krystalická struktura mullitu pro stechiometrické složení 3Al2O3 ∙ 2SiO2 je 

orthorhombická (kosočtverečná). Ze zobrazení ideální buňky vyplývá, že se mullit 

skládá z Al-oktaedrů, umístěných na okrajích a ve středu buňky, probíhajících 

rovnoběžně s osou c. Tyto řetězce jsou spojeny Al-tetraedry nebo Si-tetraedry a 

vytvářejí dvojité řetězce probíhající také rovnoběžně s osou c.  

Mullit má strukturální vadu krystalické mřížky, sestávající z mírně zkřivených Al-

oktaedrů, která rovnoběžné s osou c tvoří základní kosočtverečné buňky. Tyto 

řetězce jsou spojeny nesouvislými dvojitými řetězci Al-tetraedrů a Si-tetraedrů, 

s náhodně rozmístěnými atomy hliníku a křemíku. Nespojitost těchto řetězců je 

zapříčiněna pohybem některých iontů hliníku do běžně neobsazených 

tetraedrických pozic, a také je způsobena nedostatkem přítomných atomů kyslíku 

schopných vázat je do běžných poloh. Obsazení nových pozic také zvyšuje 

koordinaci zbývajících atomů kyslíku a dostává je do nové polohy, která se liší od 

původní. [9] 
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Obr. 2 Zobrazení ideální buňky mullitu [9] 

 

Chemické složení mullitu je běžně zapisováno vzorcem 3Al2O3 ∙ 2SiO2 a obsahuje 

71,83 % Al2O3. Komerčně dostupný mullit se obecně skládá z 71-76 % Al2O3, 23-24 % 

SiO2 a malého množství TiO2, Fe2O3, CaO a MgO. [9] 

 

Složení konečné fáze především závisí na výrobních podmínkách a podstatné 

rozdíly v chování mikrostruktury jsou především při pozorování v rozlišení 10-30 nm. 

Patří sem rozdíly složení v přechodných a  konečných fázích, přítomnost či 

nepřítomnost hranice fází mezi zrny oxidu křemičitého a morfologie mullitových zrn. 

Přítomnost taveniny je spojena s vývojem mikrostruktur, které mají hranolová zrna 

mullitu. Vysoký poměr mezi stranami mullitového zrna je typický pro mullit se 

zbytkovou sklovitou fází, zatímco osově souměrná zrna jsou typická pro mullit bez 

sklovité fáze. [10] 
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Metody jak lze připravit mullit lze rozdělit následujícím způsobem: 

1. slinováný mullit (sintrovaný mullit) 

2. tavený mulit 

3. chemický mullit 

Pro využití v žárovzdorných aplikacích se používají především první dvě metody 

přípravy mullitu. Základním parametrem je teplotní stabilita, která je 

charakterizována minimálními změnami v žáru a definovaná minimálními 

dodatečnými změnami při opětovném tepelném zatížení. Charakteristické je 

chemické složení nad 45 % Al2O3, při obsahu mullitu nad 50 %. 

Homogenita surovin závisí do značné míry na zpracování a použité metodě. 

Mechanismus tvorby mullitu závisí na způsobu kombinování reakčních složek. 

Tvorba mullitu nebo-li mullitizace, závisí také na teplotě, při které reakce probíhá. 

Teploty mullitizace se liší až o několik set stupňů Celsia, v závislosti na použité 

metodě. [9] 

 

Tab. 2 Porovnání vlastností materiálů používaných v žárovzdorných aplikacích 

[8] 

Název Kordierit Spinel Korund Zirkon Mullit 

Vzorec 2MgO∙2Al2O3∙5SiO2 MgO∙Al2O3 Al2O3 ZrO2 3Al2O3∙2SiO2 

Tt [°C] 1465 2135 2050 2600 1830 

OH [kg ∙ m-3] 2200 3560 3960 5600 3200 

ft [MPa] 120 180 500 200 200 

 

 

Označení sintrovaný či slinovaný mullit se využívá pro mullit, který byl vyroben 

z výchozích materiálů v podstatě kontrolovanou polovodičovou difúzí. Obsah Al2O3 

v sintrovaných mullitech je ovlivněn teplotou slinování, dobou tepelného 
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zpracování, velikostí zrn a efektivitou míšení výchozích látek. Teplota mullitizace 

může být snížena použitím jemnějších prášku a také lepší homogenizací surovin. [9] 

Výchozími surovinami jsou obvykle látky o velikosti několika mikrometrů,ale jsou 

stále dost velké na to, aby dosáhly procesu mullitizace při relativně nízkých 

teplotách. Dalším důvodem, proč slinování mullitických prášků o vysoké hustotě 

běžně vyžaduje vysoké teploty, je nízký difúzní koeficient mullitu.  

Komerční sintrovaný mullit je obvykle syntetizován ze směsi jílových minerálů a 

bauxitu. Nejčastěji používaným jílovým minerálem je kaolinit. Mullit syntetizovaný 

tímto procesem se používá především pro žárovzdorné účely a pro pecní 

příslušenství, jako například keramické kelímky. Sintrovaný mullit obvykle obsahuje 

značné množství nečistot. Tyto nečistoty a relativně nízká reaktivita výchozích 

materiálů omezuje výslednou kvalitu.  

Zpracování komerčního sintrovaného mullitu je prováděno z výchozích surovin 

jílu, bauxitu a technického oxidu hlinitého. Suroviny jsou drceny, případě sušeny 

v rotační sušárně a následně se melou v kulových mlýnech na požadovanou velikost 

zrna. Mletý materiál je lisován na brikety o vlhkosti 20 až 22 %, poté prochází 

tunelovou sušárnou, která využívá teplo z chladící zóny kalcinační pece. Po výstupu 

ze sušárny mají brikety vlhkost zhruba 2 %. Pro hlavní kalcinační proces se využívají 

především tunelové nebo rotační pece, kalcinační teplota se pohybuje nad 1750 °C. 

Pece bývají krátké, protože jejich funkcí je dostat materiál na teplotu slinování co 

nejrychleji, a následně jej stabilizovat. Jakékoliv deformace a porušení materiálu při 

výpalu jsou pozitivním procesem, jelikož napomáhají při následném drcení. Po 

výstupu z tunelové pece, při 200 °C a dalším chlazení, se velmi tvrdé brikety drtí 

v čelisťových drtičích. Rozdrcený materiál se poté mele v kolovém mlýně 

s děrovaným dnem. Mlýn je schopen protlačit materiál skrz dno, zatímco vznikají 

zaoblené částice, které v žárovzdorných výrobcích poskytují lepší pevnosti než 

rozštěpená zrna. Materiál poté prochází přes rotační magnety, dochází k odstranění 

přibližně 95 % volného železa. Před ukládáním ostřiva do pytlů se ještě provádí 

magnetická filtrace, která odstraňuje zbývající volné železo. [10] 
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Termín tavený mullit popisuje mullit, který byl vyroben buď roztavením surového 

materiálu v elektrické peci nad 2000 °C s následnou krystalizací mullitu během 

chlazení, nebo Czochralskiho metodou růstu krystalů. Roztavený materiál se 

následně odlévá do ingotových forem a chladí se na pokojovou teplotu. Suroviny 

použité pro výrobu taveného mullitu jsou bauxit, křemičitý písek a křemičité sklo.  

Chemické složení taveného mulitu závisí na krystalizační teplotě a rychlosti 

ochlazování, v menší míře na počátečním složení výchozích minerálů. Aksay a Pask 

tohle popisují v metastabilním fázovém diagramu oxidu křemičitého a mullitu. 

Tavený mullit vyráběný reakcí v pevné fázi, s chemickým složením obsahující až 83 

% Al2O3, je bohatší na obsah oxid hlinitý než sintrovaný mullit vyráběný ze stejných 

materiálů, jehož obsah Al2O3 je nižší a pohybuje se okolo 78 %. Komerčně prodávané 

tavené mulity často obsahují malé množství skelné fáze, vytvořené v důsledku 

neúplné krystalizace. 

Zatímco velikost krystalů, v případě sintrovaného mullitu, je ovlivněna řízeným 

procesem - složením výchozích materiálů, mikrostrukturou výchozích materiálů a 

dobou výpalu, tak naproti tomu je tavený mullit závislý hlavně na podmínkách 

chlazení. [11] 

 

 

Mullitické prášky připravené pokročilým zpracováním, kupříkladu metodou sol-

gel, srážením, hydrolýzou a rozprachovou pyrolýzou jsou označovány jako chemický 

mullit. Velikost částic použitých pro přípravu chemického mullitu je na úrovni 

mikronů. Existuje řadá způsobů výroby chemického mullitu, některé z nich jsou 

popsány níže. [9] 
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Metoda sol-gel 

Metoda sol-gel se používá především k výrobě mullitových prášků a vláken při 

poměrně nízkých teplotách. Při zpracování sol-gelu, koloidní částice nebo molekuly 

v suspenzi podléhají chemické změně, která způsobuje jejich spojování v gel. Touto 

metodou lze připravit velice reaktivní gel, který může být slinován při nízké teplotě 

a zároveň je zachována mikrostruktura. [9] 

 

Srážecí metoda 

Existují dva způsoby srážecích metod. První z nich vychází z přidání amoniaku do 

roztoku a následného vytvoření sraženiny. Druhý způsob spočívá v prvotním 

rozpouštění sraženiny močoviny v roztoku a v následné změně pH roztoku vlivem 

rozpouštění sraženiny v roztoku. Získané částice jsou velmi malé a obsahují určitou 

nehomogenitu chemického složení. Vnitřní část sraženiny obsahuje velké množství 

oxidu hlinitého, naproti tomu vnější část sraženiny obsahuje velké množství oxidu 

křemičitého. [10] 

 

Metoda hydrolýzy 

Princip spočívá ve smíchání křemičitých alkoxidů a hlinitanových solí, kdy 

hydrolýza nastává po přídání vody. Přidávají se také kyseliny a zásady jako 

katalyzátory. [10]  
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V České republice se mullit jako nerostná surovina v historii netěžil, protože na 

našem území nejsou žádné zdroje ani zásoby. Z tohoto důvodu se mullit musí 

dovážet ze zahraničí, v posledních letech dovážené množství činí zhruba 1000 tun 

ročně. Cena jedné tuny mullitu se v závislosti na jeho kvalitě a způsobu výroby 

pohybuje v přepočtu okolo 25000 Kč.  

 

 

Nabaltec je jedním z předních světových výrobců synteticky vyráběných 

materiálů. Mezi jejich výrobky patří:  

• NABALOX - keramické směsi s obsahem 92 - 99,7 % Al2O3 

• GRANALOX - keramická těsta připravená k lisování  

• SYMULOX - sintrovaný mullit 

• NABALOX - směsi nacházející využití nejen v žárovzdorných aplikacích, ale 

například i pro leštění materiálů 

Sintrovaný mullit se pod značkou SYMULOX vyrábí již téměř 40 let. Označení M72 

značí obsah 72 % Al2O3. Hlavní uplatnění se nachází v oboru žárovzdorných 

materiálů. Mullit pod označením SYMULOX se vyznačuje extrémně nízkým 

množstvím nečistot, což je primární rozdíl oproti přírodním hlinitokřemičitanům. 

Výrobky na bázi slinutého mullitu vykazují vysokou chemickou odolnost a výborné 

žárovzdorné vlastnosti. Vysoká pevnost v kombinaci s nízkou teplotní roztažností 

má za následek vynikající odolnost proti teplotním šokům. Výrobky lze aplikovat až 

do teploty 1700 °C a to i v přítomnosti oxidační atmosféry. Objemová hmotnost 

mullitu SYMULOX činí 2800 kg∙m-3, nasákavost se pohybuje okolo 1 % a jeho 

otevřená pórovitost je 1,5 %. [12] 
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Tab. 3 Chemické a mineralogické složení mullitického ostřiva SYMULOX M72 

[12] 
 

Oxid Obsah [%] 

Al2O3 72,00 

SiO2 26,00 

TiO2 0,20 

Fe2O3 0,30 

CaO 0,05 

Na2O 0,20 

 

Minerál Obsah [%] 

Mullit 90-95  

Skelná fáze  5-10  

α-korund 1 

 

 

Tento typ mullitu se připravuje kalcinací kyanitu v rotační peci při teplotě 1450 

°C. Výsledný mullit, zvaný Virginia Mullite, obsahuje zhruba 80 % mullitu, 11 % 

amorfního skla, 7 % křemene a méně než 1 % cristobalitu. Odlišnost oproti jiným 

syntetickým mullitům je ve tvaru zrn a čistotou materiálu, která je vyšší, než u výroby 

mullitu kalcinací jílových minerálů. [13] 

 

Obr. 3 Krystaly mullitu [13] 
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Tab. 4 Chemické a mineralogické složení mullitického ostřiva Virginia Mullite 

[13] 

Oxid Obsah [%] 

Al2O3 58,00 

SiO2 40,20 

TiO2 1,10 

Fe2O3 0,50 

CaO 0,04 

Na2O 0,10 

 

 

Společnost Vulcan Refractories vyrábí širokou škálu materiálů s obsahem Al2O3 

55-99,5 %. Tavený mullit, vyráběný touto společností, se vyznačuje vysokou čistotou, 

odolností proti tepelným šokům a chemicky agresivnímu prostředí. Skupina ostřiv 

HRP obsahuje 79 % Al2O3 a 21 % SiO2. Objemová hmotnost činí 2700 kg∙m-3, zdánlivá 

pórovitost se pohybuje okolo 18 %. [14] 

 

Tab. 5 Chemické složení mullitického ostřiva s označením Vulcasil H [14] 

Oxid Obsah [%] 

Al2O3 78,0 

SiO2 20,0 

TiO2 < 0,5 

Fe2O3 < 0,5 

CaO < 0,5 

Na2O < 0,5 

 

 

Minerál Obsah [%] 

Mullit 79-85  

Skelná fáze  8-12 

Křemen  4-8 

Cristobalit <1 
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 Čínská společnost Henan Cunse Refractory, sídlící v Dengfengu, ve svém 

portfoliu nabízí velké množství výrobků a materiálů vhodné pro žárovzdorné použití. 

Ostřiva s obsahem mullitu se značí písmenem M, za kterým je udávána číslice, 

specifikujíci průměrné množství Al2O3. Ve svém portfoliu nabízí i ostřiva s nižším 

obsahem Fe2O3, jejich označení je písmeny DM, číslo opět značí průměrné množství 

Al2O3. 

 

Tab. 6 Chemické složení mullitického ostřiva výrobce Henan Cunse [15] 

Označení 
Al2O3 

[%] 

Fe2O3 

[%] 
K2O+Na2O [%] Obsah mullitu [%] 

M47 45-49 <1,0 <0,3 55-65 

M60 58-62 <1,3 <0,3 70-80 

M70 68-72 <1,5 <0,3 85-90 

DM45 43-47 <0,4 <0,3 50-60 

DM60 58-62 <0,5 <0,3 70-80 

DM70 68-72 <0,6 <0,3 85-90 

 

Tab. 7 Vlastnosti mullitických ostřiv výrobce Henan Cunse [15] 

Označení 
Objemová 

hmotnost [kg∙m-3] 

Zdánlivá 

pórovitost 

[%] 

Žárovzdornost 

[°C] 

M47 2600 3 1780 

M60 2700 3 1800 

M70 2800 2 1800 

DM45 2600 3 1780 

DM60 2660 3 1800 

DM70 2700 3 1800 
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Ostřiva tvoří základní složku při výrobě žárovzdorných materiálů. Hlavním 

důvodem využití ostřiv je jejich schopnost zlepšovat mechanické vlastnosti, 

omezovat smrštění sušením a pálením a také snižovat plasticitu výrobní směsi. 

Jelikož ve výsledném složení tvoří 50 až 98 % surovinové směsi, určují zásadním 

způsobem výsledné mineralogické složení výrobku. Je proto nutné používat ostřivo 

vhodné pro danou aplikaci. 

 

Pro výrobu žárovzdorných ostřiv na bázi hlinitokřemičitanů se nejčastěji 

používají žárovzdorné jíly, jílovce a lupky. Dalším možným zdrojem, v dnešní době 

však kvůli vysoké ceně nepoužívaným, jsou plavené kaoliny, které se používají 

především ve speciálních aplikacích.  

Jíly a lupky můžeme zatřídit do skupiny jílovinových zemin, pro které je 

charakteristický obsah jílových minerálů - kaolinitu, illitu a montmorillonitu. 

Jílovinové zeminy vznikaly buď zvětráváním hornin bohatých na živec, nebo 

hydrotermálním rozkladem a rozrušováním hornin nebo případně sedimentací.  

Podle granulometrie se jílovinové zeminy dělí na hlíny a jíly. ČSN 72 1330 pak 

hlíny definuje jako nezpevněnou horninu, obsahující 20 až 80 % jílovitých částic 

(částice o velikosti pod 0,004 mm, které jsou tvořené především jílovými minerály) a 

výrazné množství prachu a písku. Jíly jsou normou definovány jako nezpevněná 

hornina obsahující více než 50 % jílovitých a s menším množstvím prachu a písku. 

Z technologického hlediska, podle účelu použití v keramickém průmyslu, lze dělit jíly 

na žárovzdorné, kameninové, pórovinové a slévárenské. [16] 

 

Žárovzdorné jíly 

Žárovzdorné jíly se používají při výrobě žárovzdorných materiálů, jsou 

definovány minimální žárovzdorností 1580 °C a také specifickým chemickým 

složením. Nejdůležitějšími oxidy, které ovlivňují vlastnosti jsou Al2O3 a Fe2O3. Oxid 



30 

 

 

hlinitý s rostoucím obsahem zvyšuje žárovzdornost výrobku, zatímco vyšší obsah 

oxidu železitého je nežádoucí, snižuje žárovzdornost a jeho výskyt je hlídán. 

Odstraňování oxidu železitého probíhá na elektromagnetických separátorech. Dále 

je u jílů sledována vaznost a teplota slinutí. Požadavky a zatřídění žárovzdorných jílů 

jsou dále definovány normou ČSN 72 1300 Pálené žárovzdorné jílové suroviny. [16; 

17] 

 

Technologie výpalu žárovzdorných jílovců a lupků má velice bohatou historii. 

Přes výpal v milířích a komorových pecích se přešlo na pokročilejší způsoby, 

především výpal v šachtových, rotačních či tunelových pecích. Po natěžení suroviny 

se nejprve musí podrtit na požadovanou velikost, která ovlivňuje výběr vypalovacího 

zařízení. Rotační pece nejčastěji používají kusy jílu o velikost 60-80 mm, ale způsobu 

výpalu nevadí ani drobnější podíly. Naproti tomu šachtové pece je nutné zavážet 

kusy o velikosti 100-200 mm, menší kusy a podsítné podíly negativně ovlivňují výpal 

a dochází k ucpávání pece. Teplota výpalu je ovlivněna typem pece, ale také 

požadovanou kvalitou výsledného ostřiva. S ohledem na tyto parametry se teplota 

výpalu pohybuje v rozmezí 1000 °C až 1500 °C. V průběhu výpalu dochází nejen 

k vyhoření organických spalitelných látek, ale i k odstraněné chemicky vázané vody. 

Zároveň dochází k rozkladu kaolinitu a vzniku mullitu. [1] 

 

Při zahřívání kaolinitu (kalcinaci) dochází ke čtyřem reakcím: 

I. Al2O3 ∙  2SiO2 ∙  2H2O →  Al2O3 ∙ 2SiO2 + 2H2O 

Při teplotě 450 °C až 700 °C dochází k rozkladu kaolinitu na metakaolinit. 

II. 2 (Al2O3 ∙  2SiO2) →  2 Al2O3 ∙ 3 SiO2 + SiO2 (amorfní) 

Při teplotě 925 °C až 1050 °C dochází ke krystalizaci Al-spinelové fáze 

z metakaolinitu. 

III. 3 (Al2O3 ∙  3 SiO2) →  2 (3 Al2O3 ∙ 2 SiO2) + 5 SiO2 

Při zahřátí nad teplotu 1050 °C dochází k tvorbě mullitu. 

IV. SiO2 (amorfní) →  SiO2 (cristobalit) 
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Dále dochází ke krystalizaci cristobalitu a to z obsaženého amorfního SiO2. Tyto 

pochody dále vedou ke snížení objemu a hmotnosti látky, ale zároveň také dochází 

k nárůstu pevnosti. [1] 

 

Tab. 8 Třídění šamotových ostřiv podle znaků jakosti dle ČSN 72 1300 [16] 

Obsah Al2O3 Žárovzdornost Obsah Fe2O3 Zdánlivá pórovitost 

[%] Značení 
min. 

[°C] 
Značení 

max. 

[%] 
Značení [%] Značení 

41,0 A 1750 1 1,5 1 max 4 1 

39,0 B 1730 2 1,8 2 5-9 2 

37,0 C 1710 3 2 3 10-14 3 

35,0 D 1690 4 2,2 4 15-20 4 

30,0 E 1650 5 2,5 5 21-27 5 

 

 

Požadavkům na výpal lupků při vyšší teplotě nebylo možné vyhovět v milířích 

ani v komorových pecích. Výrobci páleného lupku si již dříve pokoušeli pálit lupek 

nepřetržitým způsobem, především z ekonomických důvodů – pálení periodickým 

způsobem vyžaduje větší počet pracovníků a je náročnější na spotřebu paliva. [18] 
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Zkušenosti se zpracováním podsítných podílů 

Pálení lupku v milířích výpalu vychází z myšlenky pálit lupek jednoduchým 

způsobem bez nutnosti velkých investičních nákladů. Tento způsob je vhodný 

zejména pro výpal drobného lupku s obsahem hořlavých látek. Milíř je tvořen dvěma 

rovnoběžnými cihlovými zdmi o výšce 120 centimetrů, vzdálenými od sebe 100 cm. 

Mezi stěnami jsou na spodku rovnoběžně položeny čtyři železné trubky s vyvrtanými 

otvory. Trubky jsou opatřeny uzavíratelnými klapkami, vzduch je vháněn pod malým 

přetlakem. Vyvrtané otvory vytváří hustou síť, která nahrazuje rošt, pod který se 

vhání vzduch. Klapkami je možné uzavírat přístup vzduchu do jednotlivých trubek a 

řídit tím rychlost výpalu. Vypalovaná směs se připravuje smícháním drobné suroviny 

s vhodným prachovým palivem v potřebném poměru. Množstvím paliva a vzduchu 

je možné regulovat teplotu i rychlost výpalu.  

Samotný postup výpalu je poměrně jednoduchý. Po celé ploše milíře se ze 

dřeva rozdělá oheň a po přidání malého množství uhlí nechá rozhořet. Tím se vytvoří 

po celé ploše milíře několikacentimetrová vrstva žhavého paliva, na kterou se zaveze 

směs paliva s drobným lupkem. Ze spodní rozžhavené vrstvy se oheň přenáší na 

palivo mezi kousky suroviny, které se vypalují. Zplodiny hoření stoupají vzhůru a 

předsušují horní vrstvy vsázky. Mezitím co výpal postupuje směrem vzhůru, spodní 

vrstvy jsou ochlazování předehřátým vzduchem. Pro tento způsob výpalu je vhodné 

pracovat s vrstvou jemných podílů do výšky jednoho metru. Doba od zapálení milíře 

do vyvezení vypálené suroviny je kratší než 24 hodin. V milíři je možné vypalovat na 

teplotu přes 1200 °C. [18] 

 

Tvarem rotační pece je protáhlý uvnitř dutý válec, o průměru 2 až 4 m, který se 

otáčí kolem své osy. Sklon pece se pohybuje kolem 4 %, délka pece bývá 50 až 100 

m. Výpal v rotační peci je vhodný pro jíly a lupky podrcené na velikost zrna 60 až 100 

mm. Materiál je dávkován v horní části pece, putuje postupně do předehřívací části, 

poté následuje kalcinační a vypalovací část, po výpalu surovina vstupuje do chladící 

části.  
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Obr. 4 Schéma rotační pece [19] 

Rotační pece jsou oproti jiným způsobům výpalu vysoce automatizované, 

umožňují rovněž nepřetržitý výpal. Jsou však velmi nákladné na pořízení, dále pak i 

na výpal. Navíc v České republice není takový odbyt, který by byl schopen pokrýt 

nepřetržitý provoz rotační pece.  

 

Zkušenosti se zpracováním podsítných podílů 

Zkouška výpalu byla prováděna v rotační peci typu Smith délky 45 m a průměru 

2,1 m, která byla používána pro výpal slínku. Při pokusu byl použit novostrašecký 

lupek frakce 0-60 mm. Průchod pecí trval zhruba 2 hodiny při konstantní teplotě 

1300 °C, přičemž teplota kouřových plynů odcházejících z pece byla 500-600 °C. 

Podrobnou prohlídkou materiálu bylo zjištěno, že se lupek vypálil velmi 

rovnoměrně, nasákavost byla mezi 0,5 % a 1,5 %. Zkouška prokázala, že rotační pec 

této délky je vhodná pro výpal drobného lupku. [18] 

 

První šachtové pece pro výpal lupků byly použity poprvé v roce 1949. 

Charakteristikou je svislé protažení pecního průřezu, nejčastěji čtvercového nebo 

oválného. Zásyp se do pece vpravuje plnícím otvorem, vypálený materiál se vyklizuje 

z pecního otvoru otvory uzavřenými zespodu chladnoucím zásypem případně 

uzávěrem. Vzduch je přiváděn především vyklizovacími otvory.  

Výpal v šachtových pecích se liší v závislosti na použitém palivu. První variantou 

je smíchání lupku s vhodným palivem v určitém poměru. Druhou možností je výpal 
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zplodinami hoření ze zvláštního topeniště, jako je to v případě šachtových 

plamenných pecí. Třetí variantou je přivádění generátorového plynu pomocí hořáků, 

jenž jsou rozmístěny po obvodu pece. U plynových pecí se pro dosažení správného 

tahu využívá odsávacích ventilátorů umístěných nad pecí nebo vzduchu 

dmýchaného zespodu pece. [18] 

Vytěžený surový lupek se musí před zavezením do šachtové pece upravovat 

drcením a zbavovat drobného podílu proséváním. Toto se děje z důvodu ucpávání 

šachtových pecí a nedostatečné průvzdušnosti vsázky. Při úpravě surového lupku 

vzniká proséváním okolo 13 % suroviny frakce 0-8 mm. Nevhodnost pro výpal a 

neplastičnost této suroviny vede k hromadění na haldách. Množství podsítných 

frakcí postupem času vzrůstá na desítky tisíc tun, které se hromadí na haldách. 

Řešením toho problému se zdá být briketování. [20]  

 

Zkušenosti se zpracováním podsítných podílů 

V roce 1951 byly provedeny pokusy na válcovém briketovacím lise, které 

dokázaly, že briketování lupku je možné při lisovacím tlaku 50 MPa. Brikety 

vykazovaly pevnost v tlaku 3 MPa a pevnost v lomu 0,45 MPa, snášely dobře 

manipulaci, sušení a výpal v šachtových pecích. Briketování bylo prováděno na 

válcovém briketovacím lise, který se skládal z bubnového podavače a dvou válců o 

průměru 600 mm a šířky 220 mm. Válce byly opatřeny vejčitými výdutěmi pro tvorbu 

výlisků – briket. Výkon lisu byl 20 t za hodinu a při tlaku 50 MPa vytváří brikety o 

rozměrech 75x55x45 mm. Při manipulaci s vylisovanými briketami nedochází 

k rozpadávání a je možné je vypalovat v milířích nebo v šachtových pecích. Při výpalu 

se nerozpadávají a jejich pevnost se výpalem zvyšuje. Výsledná nasákavost vypálené 

brikety je 16-19 %, zdánlivá pórovitost 29-32 %. Brikety trpí na vznik železitých 

natavenin, tohoto problému lze předejít elektromagnetickým tříděním. 

Žárovzdornost a chemické složení je stejné jako u kusového lupku. [18] 

Ačkoliv laboratorní zkoušky prokázaly účinnost tohoto typu briketování, tak 

válcové briketovací lisy nemohou být používány z důvodu nedostatečného stlačení 

a nevhodného tvaru pro výpal v reálném provozu šachtových pecí. 
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Těžba v lokalitě Březinka začala vyhloubením několika šachet roku 1917. Po 

provedení geologického průzkumu se roku 1961 ložisko otevřelo dvěma štolami a 

povrchovou těžbou. V roce 2000 byla přerušena povrchová těžba, dále pokračovala 

těžba důlní a to až do roku 2009, kdy byla z důvodu vytěžení suroviny uzavřena. 

Rok před ukončením důlní těžby byly provedeny průzkumné vrty pro rozšíření 

dobývacích prostorů povrchové těžby. Spolu s rozšířením povrchové těžby a se 

snahou zlepšit kvalitu výpalu surovin se realizovalo vybudování rotační sušárny 

s výkonem 3 t/hod. Tato sušárna využívá jako palivo spaliny z kogeneračních 

jednotek, které vyrábějí elektrickou energii spalováním plynu ze sousední skládky 

odpadu Březinka. Rotační sušárna slouží především pro předsušení podsítných 

jílovců se zrnitostí do 30 mm. [3] 

 

Obr. 5 Ložisko Březinka 

Vlastnosti jílu z ložiska Březinka: 

• vlhkost jílu z povrchové těžby 15 % (z důlní 9 %) 

• nejkvalitnější část ložiska tvoří jíl BVP o mocnosti 4-7 m 
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V závodu Březina, který stejně jako ložisko Březinka patří společnosti P-D 

Refractories a.s., je postaveno 12 šachtových pecí, aktuálně je využíváno 6 pecí. 

Výška těchto pecí je 16 m, pecní průřez je ovál o délce os 3,5 m a 1,2 m. Plnění každé 

pece je umožněno 2 zavážecími otvory. Palivem pro hořáky je generátorový plyn, 

který se vyrábí v generátorové stanici. Počet hořáku je 16 a jsou zabudovány ve dvou 

řadách, čímž je zajištěn rovnoměrný výpal.  

Teplota výpalu se pohybuje v rozmezí 1250 až 1300 °C. Navrhovaná kapacita 

výpalu je 32 tun denně. Každá z pecí je plněna násypkou z vrchu, přičemž u dna se 

nachází rošty, na kterých je vypálený lupek zachycován. Na roštech se vypálený 

lupek pomalu ochlazuje procházejícím vzduchem, který se ohřívá a je následně 

použit k výpalu. Pece jsou kontinuálně zaváženy surovým lupkem, jenž je po vypálení 

vyhrabován a odebírán.  

Důležitým faktorem pro výpal v šachtových pecích je zrnitost materiálu. Je nutné 

vypalovat frakci nad 35 mm. Menší frakce jsou nevhodné, protože dochází 

k ucpávání pecí a nedokonalému výpalu suroviny. Z tohoto důvodu je natěžený jíl 

sítován a frakce jsou tříděny, jemné podíly jsou už několik desítek let ukládány na 

haldy. Tím vzniká velké množství dosud nevyužitého odpadu. Možností, jak 

zužitkovat tuto surovinu, je briketování - díky této technologii je možné vyrobit tělesa 

vhodného tvaru, která po výpalu mají stejnou kvalitu jako kusový jíl. [3] 

 

 

Již od 50. let 20. století je natěžený jíl před výpalem sítován a podsítné frakce jsou 

vytříděny a ukládány na haldy. Tohoto jílu jsou, podle mapování firmy P-D 

Refractories a.s., velké zásoby přímo v areálu závodu Březina a také v lokalitě 

Hřebeč. V okolí se nachází menší skládky, ty jsou však špatně zmapované a ve velké 

míře jsou již prorostlé lesním porostem.  
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Obr. 6 Zásoby podsítných frakcí jílovců [19] 

Množství stávajících zásob bylo prozkoumáno pomocí laserového skenování 

terénu. Jedná se o přesnou metodu používanou především v geodézii, zde 

posloužila pro získání povědomí o stavu uložených zásob. Z výsledků skenování 

vyplývá, že společnost má uloženo zhruba 180 000 tun podsítného jílu na haldách 

přímo v areálu závodu Březina, v lokalitě Hřebeč je dalších zhruba 300 000 tun 

podsítného jílu. Tohle množství zásob je při stávajícím odbytu žárovzdorných ostřiv 

schopno vydržet několik desítek let. [3; 20] 
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Při výpalu žárovzdorných ostřiv v šachtových pecích se nejprve musí z jílu oddělit 

podsítné podíly. Do současné doby se hromadily desítky let na haldách a neměly 

kvůli svým vlastnostem prakticky žádné využití. Pokusy o využití podsítných jílovců 

probíhaly již v dřívějších dobách, ale výsledky nebyly tolik efektivní. Ideou 

společnosti P-D Refractories a.s., jak zužitkovat obrovské množství nahromaděných 

zásob, je briketace. Cílem briketování je vytvoření tělísek vhodného tvaru a 

dostatečné pevnosti z podsítných frakcí jílovců, které nemohou být použity pro 

klasický výpal v šachtových pecích. [3] 

 
Obr. 7 Nevyhovující tvar briket [3] 

 

2011 

V roce 2011 byla na briketačním zařízení Technické univerzity Košice provedena 

série laboratorních zkoušek na zakázku společnosti P-D Refractories a.s. Zkoušky 

prokázaly vhodnost briketace pro výpal v šachtových pecích. Velikost těles byla 

zhruba 25 mm a tvarem připomínaly pecičky. Jejich stlačení bylo natolik dostačující, 

aby při manipulaci nedocházelo k rozpadu tělísek. [20] 
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2012 

Pozitivní výsledek laboratorních testů vedl k dalšímu briketování v roce 2013, 

tentokrát na zařízení firmy EURAGGLO. Výsledná tělesa se svým tvarem a velikostí 

blížila k budoucí produkční fázi. Jako vstupní suroviny byly použity jíly FIA a BVP 

různých frakcí a vlhkostí. [20] 

Tab. 9 Vlastnosti vstupních surovin pro briketaci na lisu EURAGGLO [20] 

Surovina Označení 
Frakce 

[mm] 

Vlhkost 

[%] 

FIA 1 0-20 10,1 

BVP 2 0-6 8,6 

BVP 3 0-6 3,5 

FIA 4 0-12 10,1 

FIA 5 0-6 10,1 

FIA 6 0-6 15 

 

 
Obr. 8 Finální vzhled briket [20] 

 

Výsledkem dalších laboratorních zkoušek bylo dosažení parametrů podobných, 

jako u materiálů vypálených z přírodních jílovců. Výsledky také ukázaly vliv vlhkosti 

vstupní suroviny na zdánlivou pórovitost, hodnoty zdánlivé pórovitosti kolísají od 14 

% do 4 %.  Po vyhodnocení zkoušky lze konstatovat, že výsledný materiál – pálený 

lupek, lze z takto briketovaného materiálu úspěšně vyrábět a zároveň je možné řídit 

jeho parametry nejen provedeným výpalem, ale i korekcí vstupní suroviny. [20] 
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2015 

Finální fází byly 2 poloprovozní zkoušky, které měly za cíl ověřit vhodnost výpalu 

briket v provozních podmínkách. Briketace materiálu byla prováděna na zařízení 

společnosti JAP Trading a.s. K výrobě briket byl použit jíl s označením FIA. Zrnitost 

materiálu je 0-20 mm a je ovlivněna dobou odležení, vlhkost kolísá mezi 10 % a 14 

%. Po briketaci se tělesa nerozpadala a byla dobře slisována. Celkem bylo takhle 

připraveno 100 tun jílu a výpal proběhl v šachtové peci s možností regulace otáček 

odtahového ventilátoru. Doprava do šachtové pece probíhala klasicky přes výsypku, 

vibrátor VTN, pasovou linku a pojízdný dopravní skluz. Výsledný vypálený materiál 

nevykazoval žádné rozdíly oproti surovému lupku, avšak kvalita páleného materiálu 

byla ovlivněna dlouhou dopravní cestou a plněním materiálu do zásobníků. Brikety 

byly velice otlučené, u některých došlo i k rozbití. Tento problém byl vyřešen 

spirálovým skluzem. Poloprovozní zkouška potvrdila vhodnost briket daného tvaru 

a velikosti, a především umožnění náhrady rostlého jílu za haldované zásoby. [20] 
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Praktická část bakalářské práce se zaměřuje na ověření vlivu teploty výpalu a 

různých lisovacích tlaků na vlastnosti vypáleného žárovzdorného ostřiva. Mezi 

sledované parametry patři smrštění sušením, smrštění výpalem a celkové smrštění, 

objemová hmotnost, zdánlivá pórovitost a mineralogické složení.   

 

Experimentální část bakalářské práce se skládá z výpočtu a navržení receptury 

pro výrobu hlinitokřemičitého ostřiva. Pro zvýšení obsahu Al2O3 se jako korekční 

surovina použilo mullitické ostřivo maďarské firmy MOTIM Electrocorundum Ltd. 

V rámci tohoto experimentu byly použity tři druhy podsítného jílu Wsuper s různou 

dobou odležení.   

Procentuální zastoupení složek směsi bylo navrženo na 90 % podsítného jílu a 

10 % mullitického ostřiva. Ze třech druhů podsítných jílů se navíc vytvořily tři 

referenční směsi bez přídavku mullitického ostřiva, z důvodu porovnání vlivu ostřiva 

na zkoumané vlastnosti. Celkem bylo tedy vytvořeno šest směsí, ze kterých byla 

vytvořena zkušební tělesa.  

Při vytváření zkušebních těles se použily tři lisovací tlaky 20 MPa, 25 MPa a 30 

MPa. Tělesa byla následně vypálena na tři teploty výpalu 1300 °C, 1400 °C a 1500 °C. 

 

Zkušební vzorky se zváží na digitálních vahách s přesností 0,01 g a změří se 

pomocí posuvného měřidla s přesností 0,01 mm. Naměřené hodnoty se poté 

vypočítají dle vzorce: 

Objemová hmotnost (OH) 

𝑂𝐻 =
𝑚

𝜋 ∙ 𝑟2 ∙ 𝑣
  [𝑘𝑔 ∙ 𝑚−3] 

Značení 

m – hmotnost vzorku [g] 

r – poloměr vzorku [mm] 

v – výška vzorku [mm] 
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Před započetím zkoušky je potřeba vzorky nejprve vysušit do ustálení hmotnosti 

při teplotě 110 ± 5 °C. Vysušené vzorky se poté zváží s přesností na 0,01 g. Vzorky se 

následně umístí do exsikátoru, ze kterého se za pomoci vodní vývěvy odsaje vzduch. 

Po vytvoření vakua o tlaku 80 kPa se za stále trvajícího podtlaku do nádoby napustí 

voda. Výška hladiny vody musí být alespoň 5 cm nad největším vzorkem. Po 

odstranění vakua se provede hydrostatické vážení, pomocí závěsného zařízení. 

Následně se vzorky vyjmou z vody a navlhčenou tkaninou se na povrchu otřou a 

opět se zváží s přesností na 0,01 g. Naměřené hodnoty se poté použijí pro výpočet 

vybraných vlastností zkušebních těles. 

 

 

Obr. 9 Schéma vakuového exsikátoru [21] 

1b – vakuový exsikátor, 2 – ochranná síť, 3 – nádoba se zkušebními vzorky, 6 – trubice k 

napouštění vody, 7 – nádoba s vodou, 8 – kompresní vakuoměr, 11– uzávěr čerpacího 

zařízení, 12 – zavzdušňovací ventil vývěvy, 13 – uzávěr přívodu vody 
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Objemová hmotnost (OH) 

𝑂𝐻 =
𝑚𝑠

𝑚𝑛 − 𝑚𝑛ℎ
∙  𝜌𝑣     [𝑘𝑔 ∙ 𝑚−3] 

Nasákavost (NV) 

𝑁𝑉 =
𝑚𝑛 − 𝑚𝑠

𝑚𝑠
∙  100   [%] 

 

Zdánlivá pórovitost (PZ) 

𝑃𝑍 =
𝑚𝑛 − 𝑚𝑠

𝑚𝑛 − 𝑚𝑛ℎ
∙  100   [%] 

Zdánlivá hustota (ZH) 

𝑍𝐻 =
𝑚𝑠

𝑚𝑠 − 𝑚𝑛ℎ
∙  𝜌𝑣     [𝑘𝑔 ∙ 𝑚−3] 

 

Značení 

ms – hmotnost suchého vzorku [g] 

mn – hmotnost nasyceného vzorku vodou [g] 

mnh – hmotnost nasyceného vzorku vodou váženého hydrostaticky [g] 

 

 

 

 

Ke stanovení mineralogického složení se používá rentgenová difrakční analýza. 

Tato analýza využívá principu difrakce rentgenových paprsků. K měření se využívají 

rentgenové difraktografy, jejichž zdrojem je monochromatické záření. Měření je 

založeno na měření mezimřížkových vzdáleností v prostorové mřížce krystalu, které 

jsou charakteristické pro daný minerál. Měření vyplývá z Braggovy rovnice:  

𝑛 ∙ 𝜆 = 2 ∙ 𝑑 ∙ sin 𝜃 

Legenda 

λ – vlnová délka [m]  

n ∙ λ – dráhový rozdíl paprsků [m]  

θ – úhel dopadu paprsků [°] 
 

Vzorek pro rentgenovou difrakční analýzu se musí nejprve rozemlít na velikost 

zrn menší než 0,063 mm. Navážka potřebná pro analýzu je zhruba 3 gramy. 



44 

 

 

Výsledkem zkoušky je záznam nazývaný rentgenograf, nebo další název je 

difraktogram. Zkoušku lze vyhodnotit dvěma způsoby. Prvním způsobem je 

vyhodnocení pomocí tabulek, ve kterých se nachází hodnoty mezirovinných 

vzdáleností v nanometrech pro difrakční úhly 2θ. Podle mezirovinných vzdáleností 

se určí minerál a jeho zastoupení. Druhým způsobem je vyhodnocení pomocí 

softwaru. Tato analýza je kvalitativní zkouškou, pokud však známe standard 

minerálu, lze ji využít také jako kvantitativní. 

 

Pro stanovení distribuce pórů se používá metoda zvaná vysokotlaká rtuťová 

porozimetrie. Tato metoda je založena na pronikáni rtuti do mikropórů materiálu za 

zvyšujícího se tlaku. Rtuť je vysoce nesmáčivá, její smáčecí úhel je větší než 90°, proto 

se vyznačuje jevem známým jako kapilární deprese - při ponoření pórovité látky do 

rtuti nedochází k vnikání rtuti do látky, proto je zapotřebí zvýšeného tlaku. Pro 

vniknutí rtuti do zmenšujících se pórů má tlak rostoucí tendenci. Díky tomu je možné 

zjistit, za současného zvyšování tlaku a měření objemového úbytku rtuti, rozdělení 

objemu pórů podle jejich velikosti. 

Velikost zkušebního vzorku je odvislá od jeho pórovitosti. Používají se kusové 

vzorky o hmotnosti 1 až 3 gramy, pro stanovené materiálu s nižší pórovitostí se 

používají větší vzorky kvůli zvýšení přesnosti vyhodnocení zkoušky. Vzorek se vloží 

do speciální nádoby - dilatometru, ve kterém se odsaje všechen přebytečný vzduch. 

Poté je dilatometr naplněn rtutí. Následně se zvyšuje tlak, což způsobuje 

zmenšování objemu rtuti, v důsledku jejího vnikání do pórů materiálu. [22] 

Výpočetní vztah pro výpočet průměru pórů při určitém tlaku: 

𝑟 =
−2 ∙ 𝜎 ∙ cos 𝜃

𝑝
    [𝜇𝑚] 

Legenda 

r … průměr pórů při daném tlaku [µm] 

σ … povrchové napětí rtuti 0,476 [N ∙ m-1] 

θ … smáčecí úhel mezi kapalinou a pevnou [°] 

p … tlak [Pa] 
 



45 

 

 

 

 

Mullitické ostřivo MOTIM  

Jako mullitické ostřivo pro experiment byl vybrán vzorek od maďarské firmy 

MOTIM Electrocorundum Ltd. Firma dodává vysoce čistý mullit až v 50 různých 

frakcích s různými křivkami zrnitosti dle přání zákazníka. Důvodem použití tohoto 

ostřiva je zvýšení obsahu oxidu hlinitého jílu Wsuper, a možnosti výroby 

vysocehlinitého ostřiva s označením HA 45, tedy s obsahem Al2O3 větším než 45 %. 

Zvýšením množství oxidu hlinitého se zvyšuje žárovzdornost ostřiva. 

 
Obr. 10 Mullitické ostřivo MOTIM  [23] 

 

Mullit je vyroben z vysoce čistých surovin v elektrických obloukových pecích.  

Zrno mullitu se vyznačuje bílošedou barvou a vysokou chemickou čistotou. 

Uplatnění nachází v oboru žárovzdorných materiálů na bázi hlinitokřemičitanů. Má 

dobrou odolnost proti teplotním šokům a odolnost proti korozi strusky. Mullit je 

vyráběn tavením, prodává se ve frakcích v rozmezí 0 až 8 mm. Jeho použití je hlavně 

v metalurgickém a sklářském průmyslu. Objemová hmotnost mullitu se pohybuje 

okolo 3160 kg ∙m-3, pórovitost je 6 % a teplota tavení je 1700 °C. [24]  
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Tab. 10 Chemické a mineralogické složení mullitu firmy MOTIM Electrocorundum 

Ltd. [24] 

Oxid Obsah [%] 

Al2O3 73,470 

SiO2 22,710 

TiO2 0,014 

Fe2O3 3,295 

CaO 0,008 

Na2O 0,080 

 

Jíl W super  

Pro experimentální část bakalářské práce byl použit podsítný jíl s označením W 

super, který se používá pro výpal žárovzdorných ostřiv v závodě Březina společnosti 

P-D Refractories a.s. V rámci experimentu byly vybrány tři druhy tohoto jílu. Jedná 

se o podsítné jíly frakce 0-22 mm, uložené různou dobu na haldách, vznikající při 

třídění žárovzdorných jílů a jílovců před výpalem v šachtových pecích. Dva druhy jílu 

jsou odleželé, třetí druh byl čerstvě natěžený.  

Označení zkoušených podsítných jílů: 

1) jíl W super podsítné milíře - doba odležení 5 let 

2) jíl W super podsítné čerstvé - čerstvě natěžené 

3) jíl W super podsítné odleželé - doba odležení 10-15 let 

 

Tab. 11 Chemické složení podsítného jílu W super 

W Super [%] 

Ztráta žíháním -13,51 

SiO2 52,92 

Al2O3 43,17 

TiO2 1,83 

Fe2O3 0,73 

CaO 0,16 

MgO 0,13 

K2O 0,63 

Na2O 0,07 

Minerál Obsah [%] 

Mullit 93 

Skelná fáze 4 

α-Korund 3 
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Na výrobu zkušebních těles byly použity tři druhy podsítného jílu W super, lišící 

se dobou uložení na haldách. Vlastnosti jílu W super jsou zmíněny v předchozí části. 

V první fázi byla zjištěna vlhkost jílů, která činila pro 12 % v případě jílů s označením 

milíře a odleželé, v případě jílu s označením čerstvé byla hodnota vlhkosti 9 %. Jíl se 

poté nechal homogenizovat v kolovém mlýně. Každý zástupce jílu byl následně 

rozdělen na dvě části, jedna byla použita na výrobu zkušebních těles bez další 

úpravy, druhá část byla použita pro smíchání společně s vybraným mullitickým 

ostřivem, kterého se přidalo 10 %. Směs byla opět homogenizována v kolovém 

mlýně. Celkem bylo připraveno šest směsí ze třech různých jílů, tři bez přídavku 

mullitického ostřiva a tři s přídavkem mullitického ostřiva. 

Tab. 12 Navržené receptury  

Označení 
Druh jílu 

W super 

W super 

[%] 

MOTIM 

[%] 

0.1 milíře 100 0 

1.1 milíře 90 10 

0.2 čerstvé 100 0 

1.2 čerstvé 90 10 

0.3 odleželé 100 0 

1.3 odleželé 90 10 

 

Přídavek mullitu zvyšuje obsah Al2O3 ve směsi, výsledné chemické složení je 

zapsáno v následující tabulce: 

Tab. 13 Výsledné chemické složení ostřiva s přídavkem mullitického ostřiva 

 Al2O3 SiO2 Fe2O3 Na2O+K2O TiO2 

90 % W super 

+ 10 % MOTIM 
46,20 49,31 1,81 0,99 1,82 

 

Zkušební tělesa se vyráběla lisováním na hydraulickém lisu v ocelové formě 

s odvzdušněním. Forma se skládá z ocelového podstavce, na který se vkládá dutý 

ocelový válec s dutinkou na odvzdušnění, do kterého je následně nasypáno dané 
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množství směsi. Po naplnění formy se do dutého válce vloží lisovací válec. Po 

vylisování bylo nutné z formy sundat ocelový podstavec, formu otočit a za pomocí 

speciálního přípravku, vytlačením tlakem lisu, vylisované těleso vyjmout. Před 

každým lisováním byla forma očištěna a natřena vazelínou, aby šly vylisované vzorky 

dobře odformovat a nedocházelo k zaseknutí formy.  

 

 
Obr. 11 Zkušební tělesa po vysušení 

 

Po vytvoření se vzorky nechaly vysušit v laboratorní sušárně a následně byly 

popsány burelem. Výpal byl proveden v laboratorní superkanthalové peci. Teploty 

výpalu byly zvoleny na 1300 °C, 1400 °C a 1500 °C. 

 
Obr. 12 Zkušební tělesa před výpalem v superkanthalové peci 
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Naměřené hodnoty prováděných zkoušek byly vyneseny do tabulek a následně 

porovnány graficky. Vzájemně budou porovnány rozdíly mezi jednotlivými druhy jílu 

a vliv ostřiva na zkoušené vlastnosti. 

V grafickém vyhodnocení se využilo pro vyhodnocení jílu bez mullitu čárkované 

čáry, pro jíl s obsahem mullitu se použila čára plná. 

Tab. 14 Parametry vzorků vypálených na 1300 °C  

MOTIM 
W 

super 

Lisovací 

tlak 
NV OH PZ ZH DC 

[%] [-] [MPa] [%] [kg ∙ m-3] [%] [kg ∙ m-3] [%] 

0 M 20 5,9 2280 14,7 2689 -8,2 

0 M 25 6,3 2311 14,7 2708 -9,0 

0 M 30 5,5 2305 12,7 2639 -9,3 

0 Č 20 5,5 2326 12,8 2669 -8,5 

0 Č 25 5,9 2306 13,6 2668 -8,4 

0 Č 30 5,7 2332 13,3 2690 -8,5 

0 O 20 7,9 2205 17,5 2673 -8,7 

0 O 25 7,4 2240 16,6 2686 -8,2 

0 O 30 7,4 2218 16,6 2658 -8,8 

10 M 20 8,3 2233 18,5 2740 -6,8 

10 M 25 8,1 2228 18,1 2721 -6,9 

10 M 30 7,9 2203 17,5 2669 -7,1 

10 Č 20 8,1 2206 17,8 2685 -5,6 

10 Č 25 8,5 2239 19,2 2769 -5,9 

10 Č 30 8,2 2231 18,4 2734 -5,9 

10 O 20 9,8 2159 21,3 2743 -6,2 

10 O 25 9,3 2164 20,2 2710 -6,1 

10 O 30 8,9 2182 19,4 2708 -6,2 

 

Legenda: M - jíl W super milíře, Č - jíl W super čerstvý, O - jíl W super odleželé, NV - 

nasákavost, OH - objemová hmotnost, PZ - zdánlivá pórovitost, ZH -zdánlivá hustota, DC 

- celkové smrštění 
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Tab. 15 Parametry vzorků vypálených na 1400 °C  

MOTIM 
W 

super 

Lisovací 

tlak 
NV OH PZ ZH DC 

[%] [-] [MPa] [%] [kg ∙ m-3] [%] [kg ∙ m-3] [%] 

0 M 20 4,6 2327 10,8 2610 -9,6 

0 M 25 4,4 2306 10,2 2569 -9,7 

0 M 30 4,5 2343 10,5 2619 -9,7 

0 Č 20 4,8 2351 11,4 2652 -8,9 

0 Č 25 4,2 2353 10,0 2614 -9,1 

0 Č 30 4,4 2330 10,2 2595 -9,1 

0 O 20 6,2 2224 13,9 2583 -9,4 

0 O 25 6,4 2259 14,5 2644 -9,5 

0 O 30 5,9 2200 12,9 2526 -9,0 

10 M 20 6,4 2297 14,7 2694 -8,0 

10 M 25 6,1 2304 14,2 2685 -8,0 

10 M 30 6,3 2287 14,5 2674 -8,0 

10 Č 20 5,6 2264 12,8 2595 -6,6 

10 Č 25 5,8 2292 13,3 2644 -6,5 

10 Č 30 6,3 2284 14,4 2668 -6,5 

10 O 20 7,4 2192 16,3 2618 -7,0 

10 O 25 7,7 2251 17,4 2724 -7,1 

10 O 30 7,6 2230 17,0 2687 -7,2 

 

Legenda: M - jíl W super milíře, Č - jíl W super čerstvý, O - jíl W super odleželé, NV - 

nasákavost, OH - objemová hmotnost, PZ - zdánlivá pórovitost, ZH -zdánlivá hustota, DC 

- celkové smrštění 
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Tab. 16 Parametry vzorků vypálených na 1500 °C  

MOTIM 
W 

super 

Lisovací 

tlak 
NV OH PZ ZH DC 

[%] [-] [MPa] [%] [kg ∙ m-3] [%] [kg ∙ m-3] [%] 

0 M 20 2,0 2390 4,7 2507 -10,1 

0 M 25 3,2 2346 7,5 2535 -10,2 

0 M 30 2,5 2341 5,9 2489 -9,8 

0 Č 20 3,6 2358 8,4 2575 -9,3 

0 Č 25 2,3 2401 5,6 2543 -9,7 

0 Č 30 2,6 2368 6,2 2524 -9,5 

0 O 20 3,7 2298 8,5 2510 -10,0 

0 O 25 4,3 2249 9,8 2493 -9,8 

0 O 30 4,2 2271 9,6 2512 -10,0 

10 M 20 2,3 2443 5,6 2588 -9,5 

10 M 25 2,6 2407 6,4 2571 -9,6 

10 M 30 3,2 2390 7,6 2588 -9,3 

10 Č 20 4,1 2368 9,7 2624 -8,1 

10 Č 25 4,6 2365 10,9 2653 -8,2 

10 Č 30 3,9 2428 9,4 2680 -8,1 

10 O 20 4,4 2336 10,3 2604 -8,9 

10 O 25 4,5 2359 10,7 2643 -8,8 

10 O 30 3,4 2378 8,1 2586 -8,9 

 
Legenda: M - jíl W super milíře, Č - jíl W super čerstvý, O - jíl W super odleželé, NV - 

nasákavost, OH - objemová hmotnost, PZ - zdánlivá pórovitost, ZH -zdánlivá hustota, DC 

- celkové smrštění 
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Obr. 13 Závislost objemové hmotnosti na teplotě výpalu a lisovacím tlaku 

ostřiva z jílu W super milíře 

 
 

 
Obr. 14 Závislost objemové hmotnosti na teplotě výpalu a lisovacím tlaku 

ostřiva z jílu W super čerstvé  

 

Legenda: plná čára - jíl bez přídavku mullitu, čárkovaná čára - jíl s přídavkem mullitu 
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Obr. 15 Závislost objemové hmotnosti na teplotě výpalu a lisovacím tlaku 

ostřiva z jílu W super odleželé 

 

Objemová hmotnost všech vzorků ostřiva roste se zvyšující se teplotou výpalu. 

Vliv lisovacího tlaku na objemovou hmotnost ostřiva z jílu W super milíře bez 

přídavku mullitického ostřiva, je při teplotě výpalu 1300 °C nejmenší u lisovacího 

tlaku 20 MPa, ale naopak při teplotě výpalu 1500 °C je objemová hmotnost při tlaku 

20 MPa nejvyšší a činí 2390 kg ∙ m-3. Podobných výsledků dosahuje také ostřivo 

z odleženého jílu W super odleželé, jehož závislost tlaku na teplotě výpalu je 

podobná jako u ostřiva vyrobeného z jílu W super milíře. Ostřivo z jílu W super 

čerstvé bez přídavku ostřiva dosahuje při teplotě výpalu 1300 °C podobných hodnot 

nezávisle na lisovacím tlaku, při teplotě výpalu 1500 °C vykazuje nejvyšší hodnotu 

objemové hmotnosti při lisovacím tlaku 25 MPa. Přídavek mullitického ostřiva 

snižuje rozdíly objemových hmotností, zvyšující se lisovací tlak nemá výrazný vliv na 

zvýšení objemové hmotnosti. Výjimku tvoří v případě jílu W super milíře lisovací tlak 

20 MPa při teplotě 1500 °C, při které je hodnota objemové hmotnosti 2443 kg ∙ m-3. 

Nejlepšího výsledku při teplotě výpalu 1500 °C a 30 MPa je dosaženo u jílu W super 

čerstvé, jehož objemová hmotnost činí 2428 kg ∙ m-3. Z výše popsaných závislostí a 

z grafického vyhodnocení vyplývá, že nejnižší objemové hmotnosti obecně dosahuje 

jíl W super odleželé.  
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Obr. 16 Závislost zdánlivé pórovitosti na teplotě výpalu a lisovacím tlaku 

ostřiva z jílu W super milíře 

 

 
Obr. 17 Závislost zdánlivé pórovitosti na teplotě výpalu a lisovacím tlaku 

ostřiva z jílu W super čerstvé 

 

Legenda: plná čára - jíl bez přídavku mullitu, čárkovaná čára - jíl s přídavkem mullitu 
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Obr. 18 Závislost zdánlivé pórovitosti na teplotě výpalu a lisovacím tlaku 

ostřiva z  jílu W super odleželé 

 

Se zvyšující se teplotou výpalu klesá zdánlivá pórovitost všech zkoušených druhů 

jílu. Vliv lisovacího tlaku je dobře pozorovatelný především u vzorků vypálených na 

teplotu 1300 °C. U jílu W super milíře a odleželé činí tento pokles zhruba 1,8 %, avšak 

u jílu W super čerstvé tento trend není zaznamenán. Nejnižší zdánlivá pórovitost 

byla naměřena u jílu W super milíře bez obsahu ostřiva, tato hodnota činí 4,7 % při 

lisovacím tlaku 20 MPa. Nejpříznivěji, pro využití mullitického ostřiva z hlediska 

zdánlivé pórovitosti, se jeví jíl W super milíře, naopak méně vhodným se jeví jíl W 

super čerstvé, jeho hodnoty jsou vyšší v řádech procent. Zvyšování lisovacího tlaku 

při stejné teplotě výpalu má vliv na zdánlivou pórovitost, která má klesající tendenci.  

S rostoucí teplotou výpalu se zvyšuje celkové smrštění u všech vzorků jílu. 

V případě vzorků jílu bez obsahu mullitického ostřiva, nemá lisovací tlak významný 

vliv na celkové smrštění. K mírnému poklesu smrštění vlivem lisovacího tlaku došlo 

u vzorku jílu W super milíře s přídavkem mullitu. Konstantní hodnoty, při zvyšujícím 

se lisovacím tlaku, vykazuje vzorek jílu W super čerstvé. V případě jílů s obsahem 

mullitického ostřiva je jednoznačně patrný pozitivní vliv ostřiva na snížení celkového 
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smrštění. U jílu W super čerstvé je patrný pokles po přídavku mullitického ostřiva, 

hodnota je nižší zhruba o 4 % oproti vzorku bez ostřiva. 

Při porovnáním jílů mezi sebou dospíváme k závěru, že smrštění jílu, bez obsahu 

mullitu se při teplotě výpalu 1300 °C, u vzorku W super čerstvé a odleželé je 

konstantní, nezávisle na lisovacím tlaku, a hodnota činí 8,5 %. Za stejných podmínek 

vykazuje jíl W super milíře nárůst smrštění s rostoucím lisovacím tlakem. Přídavek 

mullitického ostřiva se nejefektivněji projevuje u vzorku W super čerstvé, dochází 

k poklesu smrštění z 8,5 % na 6 %, ostatní vzorky jílu mají hodnoty smrštění, po 

přidání mullitického ostřiva, mírně vyšší. Teplota výpalu 1500 °C vykazuje nejvyšší 

smrštění jílu bez přídavku mullitu u vzorku W super milíře, hodnota smrštění činí 

10,2 % při lisovacím tlaku 25 MPa. Vzorky jílů W super čerstvé a odleželé nevykazují 

zmenšení smrštění se zvyšujícím se lisovacím tlakem, a to ani s přídavkem 

mullitického ostřiva. Pozitivní vliv na smrštění vykazuje pouze vzorek W super milíře, 

u kterého je pokles smrštění, se zvýšením lisovacího tlaku z 20 na 30 MPa, 9,8 % na 

9,3 %.  

 

Obr. 19 Mineralogické složení ostřiva bez přídavku mullitu (teplota výpalu 1300 °C) 
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Obr. 20 Mineralogické složení ostřiva bez přídavku mullitu - detail 

(teplota výpalu 1300 °C) 

 

Z difraktogramu na obr. 20 je zřetelný vysoký obsah mullitu, který je doprovázen 

křemenem a cristobalitem. Píky v difraktogramu, u tří zkoumaných ostřiv, jsou 

prakticky totožné, jedinou výjimku tvoří pík, který značí výskyt křemene. Z detailu 

difraktogramu můžeme pozorovat vyšší množství křemene v případě ostřiva z jílu W 

super odleželé oproti dalším dvěma ostřivům. 

 
Obr. 21 Mineralogické složení ostřiva s přídavkem mullitu (teplota výpalu 1300 °C) 
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Obr. 22 Mineralogické složení ostřiva s přídavkem mullitu - detail 

(teplota výpalu 1300 °C) 

 
Obr. 23 Mineralogické složení ostřiva bez přídavku mullitu (teplota výpalu 1400 °C) 
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Obr. 24 Mineralogické složení ostřiva bez přídavku mullitu - detail 

(teplota výpalu 1400 °C) 
 

Rozdíl mezi teplotami výpalu 1300 °C a 1400 °C lze najít u intenzity píků 

cristobalitu a křemene, s rostoucí teplotou výpalu klesá množství cristobalitu a 

křemene (jejich intenzity slábnou). Naopak intenzity mullitu jsou vyšší, z toho plyne 

vzrůstající obsah mullitu ve vzorku. Pokud porovnáme zkoušené jíly mezi sebou při 

teplotě výpalu 1400 °C, jejich mineralogie je opět totožná, jediný znatelný rozdíl se 

opět nachází u píku křemene. Ostřiva z jílu W super čerstvé a odleželé vykazují stejné 

intenzity, v případě ostřiva z jílu W super dochází k poměrně významnému poklesu 

intenzity křemene oproti dvěma dalším ostřivům.  

Na následujícím obrázku č. 26 můžeme pozorovat mineralogii ostřiva z jílu W 

super čerstvé a odleželé. Z výsledného difraktogramu můžeme tvrdit, že odležení 

jílů nemá vliv na výslednou mineralogii jílu a je tedy možné je používat a nahrazovat 

za čerstvé jíly. Dále můžeme pozorovat při teplotě výpalu 1500 °C vysoký úbytek 

cristobalitu, oproti teplotě výpalu 1400 °C, kde je intenzita píku cristobalitu mnohem 

větší. 
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Obr. 25 Mineralogické složení ostřiva bez přídavku mullitu (teplota výpalu 1500 °C) 

 

 

Obr. 26 Distribuce velikosti pórů ostřiva z jílu W super čerstvé 

 

Objem pórů u vzorků bez přídavku i s přídavkem mullitického ostřiva s rostoucí 

teplotou výpalu klesá. Při teplotě výpalu 1500 °C můžeme pozorovat u ostřiva bez 

přídavku mullitu objem 75 % pórů o velikosti 40 až 5 µm, zatímco po přidání mullitu 

je při stejné teplotě výpalu objem 87 % pórů velikosti 30-2,5 µm. Přídavek 
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mullitického ostřiva způsobuje zvýšení objemu pórů ostřiva, nejvíce je tento jev 

zřetelný při teplotě výpalu 1400 °C. 

 

Obr. 27 Distribuce velikosti pórů ostřiva z jílu W super čerstvé a odleželé 

(teplota výpalu 1500 °C) 

 

Výsledek vysokotlaké rtuťové porozimetrie má u dvou zkoušených ostřiv 

podobný průběh, ale liší se objemem daných pórů. Objem pórů se při teplotě výpalu 

1500 °C mírně liší u vzorku ostřiv z jílu W super čerstvé a odleželé. Ostřivo z jílu W 

super čerstvé obsahuje menší objem pórů velikosti 10 µm než ostřivo z jílu W super 

odleželé. Po použití mullitického ostřiva se tyto rozdíly mezi zkoušenými jíly 

zmenšují, ostřivo z jílu W super odleželé obsahuje více pórů o velikosti 10 µm než jíl 

W super čerstvé. 

Odležení podsítných podílů jílu W super má negativní vliv na hutnost ostřiva po 

výpalu. Ostřivo z odleženého jílu má po výpalu nižší objemovou hmotnost, vyšší 

pórovitost a větší průměrnou velikost pórů než čerstvý jíl. 
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Bakalářská práce se zabývá výrobou žárovzdorných ostřiv a surovinami pro jejich 

výrobu. Pozornost je věnována především jemným podílům žárovzdorných jílů a 

lupků, které vznikají před výpalem tříděním a sítováním, jejich technologickým 

vlastnostem a dalším možnostem pokročilého zpracování. 

V teoretické části bakalářské práce jsou popsána křemičitá a hlinitokřemičitá 

ostřiva, kde je kladen důraz na vysocehlinitá ostřiva, jejichž základní bází je minerál 

mullit. Mullit je vysoce ceněným artiklem v oboru žárovzdorných materiálů, ale jeho 

výskyt v přírodě je mizivý a je nutné ho synteticky vyrábět. V další části jsou 

rozebrány způsoby výroby žárovzdorných ostřiv a provedena rešerše trhu v oblasti 

mullitických ostřiv, které jsou vhodné pro použití jako korekční surovina Al2O3. Dále 

jsou popsány všechny dosavadní zkušenosti se zpracováním jemných podílů jílů, 

včetně nových zkušeností v této problematice, kterou se zabývá společnost P-D 

Refractories CZ a.s., která vlastní ložisko Březina. 

Praktická část se zabývá možnostmi využití podsítných jílů a je proveden návrh 

receptury speciálního ostřiva se zvýšeným obsahem Al2O3 a následné ověření, zda 

je možné výsledné ostřivo zařadit do kategorie vysocehlinitých ostřiv. Na vzorcích je 

zkoumán vliv doby odležení jílu, vliv vypalovací teploty a lisovacího tlaku na 

výslednou mineralogii a pórovou strukturu materiálu. 

Na základě výsledků bakalářské práce je možné konstatovat, že doba odležení 

jílu nemá vliv na výslednou mineralogii. Přídavek mullitického prášku, jehož úkolem 

je zvýšení obsahu Al2O3, zvyšuje zdánlivou pórovitost materiálu. Zařazení ostřiva dle 

hodnoty zdánlivé pórovitosti podle ČSN 72 1300 stanovuje, že při teplotě výpalu 

1300 °C je možné vyrobit ostřivo spadající do kategorie 4, při teplotě výpalu 1400 °C 

lze vyrobit ostřivo spadající do kategorie 3 a při teplotě výpalu 1500 °C je možné 

vyrobit ostřivo patřící do kategorie 2 viz tab. 8. Ostřivo, z hlediska mineralogie, 

obsahuje mullit, cristobalit, nízkoteplotní křemen a skelnou fázi. Ze vzájemného 

porovnání difraktogramů můžeme tvrdit, že mineralogické složení můžeme ovlivnit 

teplotou výpalu. Z jejich vyhodnocení pak můžeme konstatovat, že nejvhodnější je 
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teplota výpalu 1500 °C, jelikož ostřivo obsahuje největší množství mullitu, cristobalit 

a křemen se vyskytují jen v minimálním množství. Z vyhodnocení výsledků můžeme 

tvrdit, že je možné vyrábět vysocehlinité ostřivo s použitím korekční suroviny bohaté 

na Al2O3.  
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