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Abstrakt 

Tato práce se zabývá možnostmi uplatnění fosforečné vazby při zpracování cihelného 

obrusu. Cihelný obrus vzniká jako vedlejší produkt z výroby cihel při broušení cihel. Cihelný 

obrus je relativně jemný prášek o stejném složení jako vypálený cihelný střep. Jelikož cihelný 

obrus obsahuje nedostatečné množství hlinité složky, která je pro tvorbu fosforečné vazby 

klíčová, z toho důvodu se práce zabývá především hledáním vhodné hlinité příměsi. Cílem 

práce je nalézt vhodnou příměs, která má dostatečný obsah hlinitého podílu pro tvorby 

fosforečné vazby a stanovit ideální množství, které je nutno přidat. Testovány jsou 

alternativní zdroje hlinité složky v kombinaci s komerčně dodávaným pojivem pro 

fosforečnou vazbu (Alufos 50).  

 

 

 

 

 

 

Abstract 

This bachelor´s thesis deals with possibilities of application of phosphate bond in brick 

abrasion dust treatment. Brick abrasion dust is produced as a secondary product of brick 

production during brick grinding. Brick abrasion dust is a relatively fine powder of the same 

composition as a burnt brick fragment. Since the brick abrasion contains an insufficient 

amount of the aluminum component, which is crucial for the formation of phosphate bond, 

the work is primarily concerned with finding a suitable aluminum dopant. The aim of the 

thesis is to find a suitable admixture that has a sufficient content of aluminum to form a 

phosphate bond and to determine the ideal amount to be added. Alternative sources of the 

aluminum component are tested in combination with a commercially available phosphate 

bond (Alufos 50). 
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1 Úvod 

Termínem pojiva, lze obecně označit látky nebo směsi látek, které mají schopnost 

samozpevnění a to buď samovolně nebo změnou okolních podmínek. Tyto látky se vyznačují 

především tím, že jsou schopny spojovat nesoudržná zrna nebo kusy různých látek v pevný 

kompaktní celek.  

Pro správnou funkci pojiva, musí být na počátku působení v tekutém stavu, aby se mohly 

rozmístit na površích a v pórech zrnitého systému. Dále musejí smáčet povrch pojeného 

materiálu a vytvářejí tak adhezní spojení. Po vhodné době se musí pojivo samovolně zpevnit a 

adhezní spoje mají zůstat pevné i po ztuhnutí pojiva. Během vytvrzení pojiva dochází 

zpravidla k chemické reakci, která bývá doprovázena změnou teploty či vznikem reakčního 

produktu. V případě anorganických pojiv se jedná většinou o exotermní reakce, které jsou 

doprovázeny vývinem tepla. Naopak u některých pojiv je potřeba teplo dodávat či dokonce 

spojovaný materiál žíhat. Během zahřívání či žíhání anorganických pojiv dochází ke změnám 

chemického složení a ke vzniku fází, jež jsou nositeli pevností. Při tomto procesu může dojít 

k poklesu pevnosti nebo dokonce k totálnímu zhroucení struktury. Fosforečná vazba je jedním 

z příkladů anorganických pojivových systémů, kdy je po smísení pojiva a látky pojené možno 

vystavit připravený výrobek působení vyšších až vysokých teplot. Po vychladnutí mají 

výrobky pojené fosforečnou vazbou již konečné mechanické vlastnosti. Na rozdíl od jiných 

pojiv iniciovaných nebo vytvrzovaných teplem, fosforečná pojiva umožňují materiál spojovat 

a vytvrzovat již při relativně nízkých teplotách. Jejich vysoká pevnost a adheze zůstává, díky 

jejich chemické podstatě, i při vysokých teplotách. Výhodou fosforečných pojiv je jejich 

stabilita v poměrně širokém rozsahu pH okolního prostředí a také to, že nejsou toxické.  

Stavební keramika se obecně vyznačuje vysokou tvrdostí, chemickou odolností, 

otěruvzdorností, ale také křehkostí. Pří slinování stavební keramiky je zapotřebí vysokých 

teplot (většinou nad 900°C), aby došlo k zpevnění a vytvoření mikrostruktury střepu, což ale 

ovlivňuje konečnou cenu výrobku. V průmyslové praxi je neustálá snaha o snižování 

výrobních nákladů a využití sekundárních produktů výrob, k tomu by mohlo být s úspěchem 

využito například fosforečné vazby. Podmínkou pro vznik fosforečné vazby je přítomnost 

hlinitých složek v systému, jež jsou nezbytné pro tvorbu berlinitu, který je v tomto pojivovém 

systému klíčový.  
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2 Teoretická část  

2.1 Historie 

 

Keramika pochází z řeckého keramos, což značí původní název pro roh na pití. Nejstarší 

keramické nádoby měly tvar košíčku a byly tvarovány z jílu s příměsí písku. Nejprve byly 

výrobky vysoušeny pouze na slunci a nebyly odolné vůči vodě. Později se zjistilo, že aby byly 

odolné vůči vodě a měly lepší mechanickou pevnost je nutné dosáhnout teploty výpalu 

alespoň 700 °C. Vypalovaná keramika měla nižší poréznost než vysušená hlína a proto již 

nepropouštěla vodu [1]. 

První dochované známky výroby keramických předmětů mají původ v jižní Číně. Okolo 

roku 3000 př.n.l. byl vynalezen tzv. rychlý hrnčířský kruh, což umožnilo podstatně zvýšit 

produkci. V období 2 000 až 1 000 let př.n.l. je zaznamenáno používání glazovaných cihel a 

fasádních obkladových tvarovek na středním Východě. 

První záznam o cihlářské výrobě v Čechách je z 9. stol. n.l. vedle cihel a krytiny se 

zachovaly z 12. stol. i některé ozdobné dlaždice a z 16. stol. pochází nejstarší památky cihelné 

terakoty. V 16. stol. se u nás stává cihla vypalovaná v milířích všeobecně používaným 

stavivem. Až do 19. století se cihly vypalovaly ručně a v periodických pecích, většinou 

v milířích.  Na počátku 19.století přestává stačit ruční výroba pálených cihel a objevují se 

první náznaky mechanizace. V roce 1854 Schlickeysen patentuje vertikální lis poháněný 

koňmi, v roce 1859 již patentuje lis s parním pohonem (Obrázek 1). Následoval rychlý vývoj 

mechanizace: 1865 - horizontální šnekový lis, 1933 – vakuový lis. S mechanizací postupovala 

i modernizace sušáren a pecí. Milíře byly nahrazeny periodickými pecemi, v další etapě 

energeticky úspornějšími kruhovými pecemi a později pomalu uplatňovanými tunelovými 

pecemi. Cihlářská výroba byla v naších klimatických podmínkách vždy sezónní. 

Modernizacemi se výrazně zvýšil výkon, ale kapacita cihelen byla limitována omezenými 

dopravními možnostmi. Výroba cihel postupně přechází z řemesla na průmyslovou výrobu a 

koncentruje se do velkých továren. Od roku 1910 začíná rozmach výroby cihelných 

děrovaných tvárnic 
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Obrázek 1: první šnekový lis poháněný parním strojem pomocí řemenice [6] 

 

2.2 Keramické suroviny  

 

Keramiku lze rozdělit na tradiční a progresivní keramiku. Do skupiny progresivní se 

zařazují materiály s význačnými vlastnostmi a oproti tradiční má menší počet fází, menší 

rozměry krystalů a vysokou čistotu. Dělí se na: funkční keramiku (přenos, regulace energií – 

elektronika, optika), konstrukční keramiku (odolnost vůči silným mechanickým, teplotním a 

chemickým vlivům) a biokeramiku (náhrada tkání). Skupina tradiční keramiky obsahuje: 

okrasnou, užitkovou, zdravotnickou, stavební a další [3]. 

2.2.1 Plastické suroviny 

 

Plastické suroviny po smíchání se zhruba 20hm % vody vytvoří tvarovatelné těsto. 

Mezi nejdůležitější plastické suroviny patří jílové suroviny (kaoliny, jíly, hlíny), které 

obsahují tři jílové minerály: 

 kaolinit (Al2Si2O5(OH)4) 

 montmorillonit (1/2 Ca-Na)0,25-0,6(AlMg)2Si4O10(OH)2·nH2O)  

 illit ((KH3O)Al2(SiAl)4O10(OH)2) 
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Tabulka 1: Rozdělení jílových minerálů [6] 

 
 

Granulometrické složení (velikost a distribuce částic) je základní charakteristika jílových 

surovin. Rozlišujeme je na tři základní frakce:  

 jílovinu - zrna velikosti menší než 2 µm 

 prachovinu - zrna o velikosti 2 – 50 µm 

 pískovinu - zrna o velikosti 50 µm – 2 mm 

 
Obrázek 2: Trojúhelníkový diagram pro jemnozemě [11] 

 

Jílové suroviny se liší svým zastoupením a obsahem v jednotlivých frakcích. 

 kaoliny obsahují 45 – 65% jíloviny a 0 – 55% prachoviny 

 jíly 50 – 100% jíloviny, 0 – 50% prachoviny a 0 – 50% pískoviny 

 hlíny 20 – 50% jíloviny, 0 – 80% prachoviny a 0 – 80% pískoviny 

 

Kaoliny jsou nejvýznamněji keramickou surovinou. Pomoci plavení se zvyšuje jejich 

kvalita (obsahují 80 a více % kaolinitu).  
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2.2.2 Neplastické suroviny 

 

Neplastické suroviny jsou ostřiva a taviva, které nejsou samotné schopny tvořit plastické 

těsto, a proto mají v keramické směsi funkci přísad.  

Ostřiva se používají ke snížení smrštění výrobku při sušení, zmenšení adheze těsta 

k formám a podložkám a zvyšuje teplotu výpalu. Nejvýznamnějším ostřivem je křemenný 

písek, dále pak šamot (pálený kaolin), mezi ne tak běžné patří korund (α-Al2O3) a SiC. 

Naproti tomu taviva snižují teplotu výpalu keramické směsi, usnadňují tvorbu taveniny, 

která vyplňuje póry v mikrostruktuře a stmeluje obtížně tavitelné složky směsi. 

Nejvýznamnějším přírodním tavivy jsou živce s obecnými vzorci: MIAlSi3O8 a MIIAl2Si2O8, 

kde MI je Na+, K+ a MII je Ca2+, Ba2+, Sr2+. A také směsné živce (draselno-sodné, sodno-

draselné a sodno-vápenaté). Syntetické tavivo je sklo. 

2.3 Výroba cihel 

 

Výroba cihel spadá do kategorie hrubé cihlářské výroby. Plastické suroviny jsou 

formovány do požadovaných tvarů a vypáleny na teplotu 900-1100°C vznikají výrobky 

s pórovitým střepem nejčastěji s červeným s barvením. Technologie výroby závisí na druhu 

konkrétního cihlářského výrobku. Výrobky bývají neglazované (vyjma např. střešních tašek), 

plné, nebo lehčené otvory, či póry [2]. Cihelný obrus se nejvíce získává ze mnohoděrovaných 

cihel, a proto je tato kapitola věnována právě výrobě cihel. Schéma výroby cihel je zobrazena 

níže na obrázku (Obrázek 3).  

 
Obrázek 3: Schéma výroby cihel [3]  
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2.3.1 Příprava suroviny  

 

Používané suroviny jsou zprvu většinou málo homogenní a obsahují proměnné množství 

nežádoucích příměsí. K úpravě vlastností cihlářské suroviny se často přidávají přísady 

v určitém poměru. Ve velké míře se používají látky odpadní nebo druhotné vzhledem 

k ekonomickým a ekologickým parametrům.  Mezi takové suroviny patří např. elektrárenský 

či teplárenský popílek.  Dále se přidávají vyhořívající organická plniva, které se používají 

k dosažení dobrých tepelně izolačních vlastností zdicích tvarovek nebo snížení energetické 

náročnosti při jejich výpalu. Jsou to např. dřevěné plniva, uhelné kaly nebo moury, 

polystyrénové kuličky apod. Nevýhodou těchto přídavků je, že působí jako ostřivo a snižují 

plastičnost výrobní směsi.  

Výrobní směs se většinou těží v blízkém hliništi korečkovým bagrem nebo lžícovým 

rypadlem. Vytěžená surovina se dopravuje auty na homogenizační haldu, kde během několika 

měsíců zvětrává a hrudky se rozpadají, čímž dochází k jejich míšení. Z homogenizační haldy 

se surovina dopravuje pomocí pásového dopravníku nebo opět auty do přípravny cihlářského 

závodu.  Dochází k dalšímu promísení ve skříňovém podavači. Nakonec dochází k mísení 

základní cihlářské suroviny s přísadami.  

2.3.2 Mletí 

 

K mletí výrobní směsi dochází většinou v kolovém mlýně, kde se také směs i dovlhčuje. 

Následně směs prochází přes dvě sady válců, kde dochází k hrubému mletí se štěrbinou pod 

4 mm a jemné mletí se štěrbinou do 0,8 mm. Tímto způsobem se zamezí nežádoucímu 

působení příměsi na vlastnosti střepu během výpalu i po výpalu.  

Pomletá směs se pomocí pásových dopravníků dopravuje do odležovacích věžích nebo do 

velkokapacitních odležáren, které fungují jako zásobárna suroviny. Materiál zde setrvává 

několik dní a tím se zvyšuje homogenizace i plastičnost výrobní směsi. Dále zde probíhá 

navlhčení. Působením vody dochází k tvorbě mikrostruktur. Mezi vodou a jílovinou nastávají 

reakce, kdy dochází k bobtnání jílovitých minerálů. Efektivnost odležení je závislá na 

původních vlastnostech suroviny, nízký obsah vody má negativní vlastnosti na proces 

odležení [8]. 

2.3.3 Tvarování  

 

Následuje další úprava směsi spočívající v její intenzivní homogenizaci ve šnekovém 

protlačovacím mísiči, propaření párou a protlačením sítem do vakuového šnekového lisu.  

Tvářecí vlhkost směsi je 19 až 22 % a teplota vzroste po propaření na 40 až 45 °C, což má 

vliv na zlepšení plastičnosti a usnadnění sušení výlisků. Ve vakuových šnekových lisech se 

tvaruje těsto při tlaku přibližně 1,5 MPa přes ústí s trny, které tvarují dutiny ve výsledné 

tvarovky.   
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Obrázek 4: Schéma vakuového šnekového lisu [3] 

2.3.4 Sušení  

 

Sušení probíhá buď v komorové, nebo v tunelové sušárně podle předepsaného režimu 

z vytvářecí vlhkosti až do vlhkosti 1 až 1,5 % ve středu stěny tvarovky. Teplota sušení je 

přibližně 80°C po dobu 30 až 35 hodin.  Smrštění sušením se pohybuje kolem 4 až 6 %. 

Následuje přeskládání tvarovek na pecní vozy pomocí automatických podavačů. 

2.3.5 Výpal  

 

Výpal výsušků se zpravidla uskutečňuje v tunelových pecích vytápěných zemním plynem 

na teplotu cca 860 až 960 °C po dobu 26 až 35 hodin a smrštění cihlářského střepu při výpalu 

dosahuje cca 0,5 až 1 %. Výjimkou jsou tvarovky vypalující se v jedné vrstvě v úzkoprofilové 

peci s pohyblivým roštem na teplotu cca 1000 °C za dobu kratší než 6 hodin a celý cyklus 

cesty tvarovky od lisu po expedici trvá méně než 12 hodin. Vzniklé odpadní teplo z chladící 

zóny pecí je využíváno v sušárnách.  

 
Obrázek 5: Příční řez tunelovou pecí a příklad velikostní řady: A/B os 2,2/3,9 m do 8,2/9,3 

m, C 1,0 m a 2,1 m, H 2,7 m a 4,1 m, h = 0,87 m, délka pece od 73 m do 196 m [6] 
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2.3.6 Formátování cihel 

 

Cihlářské výrobky mají však po výpalu nerovný povrch, a ve středu jsou nižší než na 

okrajích. V dnešní době se cihly převážně vždy spojují pomocí lepidla, pro tento způsob je 

nutný hladký povrch cihly. Z těchto důvodů je nutné cihlu zbrousit. Bruska má dva 

diamantové kotouče o velikosti jeden metr, na nich je cihla zbroušená. Bruska je vyobrazena 

na Obrázek 6. Firma HELUZ obrušuje 2 mm na každé straně. Například při výrobě HELUZ 

PLUS 40 produkující 650 palet denně, se broušením získá přibližně 18,5 m3 cihelného obrusu 

denně. Obrus lze znovu vrátit do výroby, záleží ovšem na technologii procesu, pokud je toto 

řešení ekonomicky výhodné [4][7] 

 
Obrázek 6: Bruska určená pro broušení cihel [4] 

 

2.3.7 Vlastnosti cihelného obrusu 

 

Cihlářské výrobky obsahují křemen, živce a slídu, dále amorfní bezvodé jíly 

(rentgenoamorfní fázi). Cihelný obrus má stejné fyzikálně - chemické vlastnosti jako 

cihlářské výrobky, v našem případě děrované cihly. Nasákavost je 12 % [10]. Cihelný obrus 

lze považovat za průmyslový pucolán. Pucolán je definován jako křemičitý nebo 

hlinitokřemičitý materiál, jenž v přítomnosti vody reaguje s hydroxidem vápenatým za vzniku 

sloučenin s pojivovými vlastnostmi [6][9]. 

2.4 Fosforečná keramika 

2.4.1 Fosforečná vazba 

 

Fosforečná vazba vzniká reakcí vhodného oxidu (v našem případě oxid hlinitý) s kyselinou 

fosforečnou nebo s fosforečnany. Působením fosforečnanů či kyseliny fosforečné vznikají 

většinou fosforečnany hlinité, které lze zejména u materiálů s vysokým obsahem hliníku 

přidávat přímo. Také je možno použít fosforečnanů amonných nebo i fosforečnanů sodných a 
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draselných, jenže přítomnost alkalických oxidů snižují žárové vlastnosti.  Je možno využít i 

ostatní fosforečnany, akorát že jejich efekt není tak značný. 

Po vysušení dochází při zvyšování teplot postupně k dehydrataci a ke vzniku  

polyfosforečnanů se stále se prodlužujícím řetězcem. V poslední fázi výpalu přechází 

fosforečná vazba až na AlPO4, který se nad teplotou 1500°C postupně rozkládá. V průběhu 

tohoto děje z materiálu uniká P2O5 a vzniká tak přímo keramická vazba [3].  

Dalším významným procesem, ke kterému dochází při výpalu je slinování. Slinování je 

samovolný proces, kterým se při teplotě nižší než je teplota tání, resp. teplota vzniku taveniny, 

vytvoří z práškové látky (obvykle zhutněné lisováním) kompaktní těleso. Při slinování klesá 

povrchová energie pevné fáze v důsledku poklesu měrného povrchu, který je způsoben 

zpočátku tvorbou kontaktů (tzv. krčků) mezi částicemi, později uzavíráním, zmenšováním a 

postupným vymizením pórů ve slinujícím tělese [12]. 

Pokud je zásaditá fáze rozpuštěna v kyselině fosforečné, vytváří se AlH3(PO4)2·H2O. Tento 

produkt následně reaguje se přidaným oxidem hlinitým a tvoří na povrchu zrn berlinit, který 

tyto částice navzájem pojí. Přídavek Al2O3 má také velký vliv i na otěruvzdornost, která 

závisí na distribuci velikosti částic v keramickém materiálu. Ta může být ovlivněna 

regulovaným hmotnostním podílem velkých Al2O3 částic [17]. 

Reakce Al2O3 probíhá následujícím způsobem [16]: 

 

 OHAlPOOHPOAlHOAl 24224332 44)(2   (1) 

 

AlPO4 (berlinit) je pojivová fáze, která pojí jednotlivé částice a tvoří tak keramický 

materiál [18]. 

Při výchozím molárním poměru P2O5 : Al2O3 = 2,3 vzniká v tomto pojivu jako hlavní fáze 

za normální teploty hydratovaný fosforečnan AlH3(PO4)2.H2O, který se tepelným 

zpracováním rozkládá na tři fáze: berlinitovou a cristobalitovou formu AlPO4 a variscit 

Al(H2PO4)3. Orthofosforečnan AlPO4 je izomerní s SiO2 a vykazuje také přeměny 

odpovídající přeměnám křemene na tridymit a cristobalit. Variscit je silně hygroskopický a 

přechází nad 300 °C na fázi AlH2P3O10·2H2O. Dehydratace fosforečnanů je ukončena mezi 

500 až 800 °C. Nad 1 100 °C vzniká sklo odpovídající složení metafosforečnanu Al(PO3)3, 

který se pak rozkládá na AlPO4 za současného vypařování oxidu fosforečného. AlPO4 je 

uváděn jako stabilní nejméně do 1 750 °C, pak se rozkládá na Al2O3 s těkajícím P2O5. 

Obdobné změny lze očekávat i v pojivu, které se tvoří reakcemi mezi Al2O3 a H3PO4 „in situ“ 

[13]. Při teplotách 1 300 – 1 800 °C existují pouze AlPO4 a Al2O3, které jsou konečnými 

produkty hlinito-fosfátové vazby [14]. 
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Obrázek 7: Schéma fázových přeměn ve směsi H3PO4 a Al2O3, při výchozím molárním 

poměru P2O5 : Al2O3 = 2,3 [13] 

Mechanické vlastnosti (hlavně pevnost) s teplotou výpalu stále roste. Zejména vysokých 

pevností lze docílit použitím přídavku Cr2O3 nebo přímo vazbou s fosforečnanem 

chromitohlinitým. S bazickými oxidy, např. s MgO reaguje kyselina fosforečná velmi rychle. 

Vzniklý produkt je však málo pevný to znamená, že mechanické vlastnosti jsou pak 

nízké [17].  

2.4.2 Fosforečná pojiva 

 

Tato pojiva patří do skupiny pojiv zásada – kyselina, jejichž základem je fosforečná vazba, 

která vzniká díky schopnosti kyseliny fosforečné vytvářet polymerní sloučeniny.  

 

  
n

CC
HPOOPHPOH 3

700

724

215

43   
  (2) 
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Obrázek 8: Strukturní vzorec H4P2O7 [18] 

 

Soli kyseliny fosforečné jsou přetvářeny pří vyšší teplotě obdobným způsobem za vzniku 

polyfosfátů. 

Formace polyfosfátů [15]: 

 

     OmHOPMHPOMPOHM nnzyxyx 213´4´42  
 (3) 

 

Pojivo může být vytvořeno reakcí „in situ“ mezi kyselinou fosforečnou a vhodným 

oxidem, reakcí mezi fosforečnanem a kyselinou fosforečnou nebo použitím kapalného 

fosfátového pojiva, což je směs kyseliny fosforečné a jejích solí. Zpevnění je ve všech těchto 

případech důsledkem tvorby hydrogenfosforečnanů [13].  

Dle použitého oxidu probíhají reakce při různých teplotách s různou intenzitou, kdy 

výsledný produkt je vždy ve všech třech případech hydrogenfosforečnan. Reakce může 

probíhat buď bouřlivě (CaO, SrO, BaO a MnO), při běžných teplotách okolo 20°C (s Fe2O3, 

CuO, Mn2O3, FeO) nebo při vyšších teplotách (Al2O3, SiO2, ZrO2,TiO2, MnO2). Pokud 

zaměníme oxid za fosforečnan příslušného kovu, dochází ke snížení reaktivity systému.  

Významné je chování produktů tuhnutí při zahřívání na vysoké teploty. Kdežto u většiny 

anorganických pojiv nastává rozklad pojiva, a tím oslabení pojivého účinku za zvýšených 

teplot, u fosforečných pojiv zůstává dosažená pevnost zachována. Příčinou je postupné 

dehydrataci a na ní navazující krystalizace dehydratovaných produktů. Z tohoto chování plyne 

zvláštní význam použití fosfátových pojiv při výrobě žáruvzdorných materiálů [13].  

Vliv teploty na pevnosti v tahu za ohybu byl sledován u směsi taveného Al2O3 s 7,15% 

Al(H2PO4)3. Z čehož vyplývá, že ohybová pevnost je na počátku asi 9 MPa a pří teplotě 

500°C vzrostla na 13 MPa. Po mírném poklesu nastává další nárůst pevnosti od 1100°C. 

Výsledky sledování jsou uvedeny na Obrázek 9. 
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Obrázek 9: Závislost pevnosti korundové hmoty s 7,15% Al(H2PO4)3 na teplotě výpalu [13] 
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3 Experimentální část 

V experimentální části této práce jsou popsány používané suroviny a chemikálie pro 

přípravu vzorků. Dále jsou zde popsány metody a přístroje, které byly využity pro hodnocení 

vstupních surovin, ale také výsledných vzorků. 

3.1 Seznam použitých chemikálií a surovin 

Cihelný obrus z cihelný společnosti HELUZ v Hevlíně 

Alufos 50 od firmy Fosfa a.s. 

Kaolin Sedlec I.A 

Vysokoteplotní popílek z elektrárny Počerady 

Suspenze jemně mletého korundu od společnosti Pyrotek 

3.2 Použité experimentální metody 

3.2.1 Příprava zkušebních těles 

 

Pro testování jednotlivých směsí byly připravovány zkušební tělesa (trámečky) o 

rozměrech 20 x 20 x 80 mm, forma je na Obrázek 11, trámečky na Obrázek 10.  

Směsi byly z důvodu materiálové náročnosti míchány ručně v misce vždy po dobu 2 

minuty od přidání poslední komponenty. Všechny směsi byly připravovány tak, aby měli 

stejnou konzistenci. Konzistence byla sledována na rozlivovém (setřásacím) stolku pomocí 

zmenšeného kužele.  

 

 

 

 
Obrázek 10: Ilustrační foto trámečků 
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3.2.2 Vytvrzení připravených těles  

 

Před samotným vytvrzením připravených vzorků při vysokých teplotách v elektrické 

odporové peci, byly vzorky nejprve sušeny cca 24 hodin v sušárně při teplotě 180°C, následně 

byly trámečky odformovány, vloženy na korundovou podložku a vypalovány na 800°C a 

1000°C. Teplotní nárůst při výpalu byl 10°C/min a doba setrvání při cílové teplotě 30 minut, 

následně byl program ukončen a pec ponechána zavřená volně vychladnout.  

 

 

 
Obrázek 11: Ocelová forma 20×20×80 mm 

3.2.3 Pevnost v tlaku 

Ke zjišťování mechanických vlastností zkušebních těles (trámečků), byl použit hydraulický 

lis DESTTEST 3310 od společnosti Beton Systém viz Obrázek 12. Pro stanovení pevnosti 

v tlaku byl použit lis BS-300, jehož minimální lisovací síla je 6 kN [19]. 
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Obrázek 12: zařízení DESTTEST 3310 [20] 

3.2.4 Skenovací elektronová mikroskopie (SEM) 

 

Skenovací elektronová mikroskopie se používá k porovnání struktury a povrchu pevných 

vzorků. Principem porovnání připravených vzorků pomocí skenovacího elektronového 

mikroskopu je interakce primárních elektronů s povrchem vzorku za uvolnění sekundárních 

elektronů, které jsou snímány detektory. Lze pracovat v topografickém režimu, kde je 

viditelný pouze topografický profil vzorku.  Detekovány jsou sekundární elektrony (SE), což 

jsou primárním svazkem excitované elektrony z vnějších slupek atomů a odražené elektrony 

(BSE), které jsou ovlivněny atomovým jádrem. Detekce sekundárních elektronů (SE) nám 

přináší informaci o reliéfu vzorku s velkým rozlišením a se značně velkou hloubkou ostrosti 

nedosažitelnou optickými mikroskopy. Detekce odražených elektronů (BSE) přináší více 

informací o vzorku [21]. 

Přístroj je vhodný pro pevné vodivé vzorky a pracuje za vakua. Nevodivé materiály je 

nutno pokrýt vrstvičkou kovu, aby nedocházelo k nabíjení povrchu vzorku.  K mikroskopu se 

přidává energo-disperzní spektrometr (EDS), jenž se používá jako přídavné zařízení a slouží 

k detekci. Pomocí něho se měří charakteristické rentgenové záření vyvolané interakcí 

primárního svazku elektronů s povrchem materiálu. Díky tomuto analyzátoru získáme 

informace o prvkovém složení [22].  
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Obrázek 13: Skenovací elektronový mikroskop  JEOL JSM-7600F [23] 

3.2.5 Žárový mikroskop 

 

Žárová mikroskopie se řadí mezi základní metody termické analýzy, která studuje změny 

vlastností zkoumaného vzorku, jenž je vystaven kontrolovanému teplotnímu programu. 

Principem metody je zaznamenávání tvarových změn tělíska o velikosti 3 mm v závislosti na 

teplotě. Tyto změny jsou následně vyhodnocovány v procentech, vztažených na velikost 

vzorku při laboratorní teplotě. Jako podložka pro vzorek se většinou používá čistá korundová 

destička. V každém případě je nutné přihlédnout k druhu podložky [24]. 

Podle teplot, kterých může žárový mikroskop dosáhnout, existuje několik druhů těchto 

mikroskopů a to nízkoteplotní (60 °C), středně teplotní (350 °C) a vysokoteplotní (až do 3000 

°C). Z převážné části se jedná o jednoúčelová zařízení s dlouhou pracovní vzdáleností 

objektivu s korekcí na silná krycí skla zahřívací komory, což přináší nevýhodu v poměrně 

malých hodnotách dosahovaného zvětšení [24]. 

Měření nejčastěji probíhá za lineárního vzestupu teploty 5 °C za minutu. Od první 

pozorovatelné změny tělíska se fotograficky zachycuje průběh změn na tělísku se současným 

zaznamenáváním teploty [24]. 

Výhoda této metody spočívá v tom, že vzorek může být sledován při teplotách, při nichž 

dochází k jeho měknutí či tavení [24]. 
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Obrázek 14: Žárový mikroskop HESSE INSTRUMENTS EM-201[25] 

3.2.6 Termogravimetrická a diferenční termická analýza (TG-DTA) 

 

Znalost jednotlivých pochodů, které nastávají při tepelné úpravě suroviny je velmi důležitá 

při průmyslovém zpracování silikátů. Mezi důležité metody studia popisující chování 

materiálu při zahřívání nebo ochlazování patří termická analýza [26].  

Ta podává informace o procesech, které se můžou projevit mj. změnou hmotnosti nebo 

spotřebováváním tepelné energie v materiálu. Pro studium se často využívá kombinace dvou 

nejpoužívanějších technik termické analýzy, termogravimetrie (TG) a diferenční termické 

analýzy (DTA). Jedná se o tzv. simultánní TG-DTA, která pro analýzu vzorku výhodně 

využívá obě metody současně a umožňuje tak zkoumání více fyzikálních vlastností najednou 

během jediného měření [26].  

Diferenční termické analýzy (DTA) měří teplotní rozdíl mezi vzorkem a srovnávacím 

materiálem jako funkci teploty pří zahřívání nebo ochlazování materiálu. Teplotní rozdíly 

mezi sledovanými látkami se objevují v důsledku tepelně zbarvených fyzikálních a 

chemických dějů. Jestliže ve zkoumaném vzorku vlivem změny teploty nastane exotermický 

pochod, projeví se to zvýšením teploty proti srovnávacímu materiálu a na grafické závislosti 

se objeví maximum. Naopak, při endotermickém pochodu se teplota zkoumaného vzorku 

oproti srovnávacímu materiálu sníží a na křivce se objeví minimum. DTA křivka je závislost 

teplotního rozdílu na teplotě (čase), jsme schopni určit druh složky nacházející se ve 

zkoumaném vzorku, a to podle polohy jednotlivých exotermických a endotermických píků. 

Pík je tím větší, čím je složky odpovědné za daný tepelně zabarvený proces více. Plocha 

těchto píků odpovídá množství spotřebovaného nebo uvolněného tepla. Druh složky souvisí 

s polohou píku na vodorovné ose teplot [27]. 

Termogravimetrická analýza (TGA) měří změnu hmotnosti vzorku v závislosti na teplotě. 

Pokud se složení vzorku nemění, je závislost vodorovná přímka. Jakmile začne nastávat 
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úbytek hmotnosti, dochází ke změně složení. Na křivce se objeví sestupný schod. Velikost 

změny souvisí s obsahem složky zodpovědné za úbytek hmotnosti a její poloha charakterizuje 

druh složky. Celá křivka lze vynášet také jako derivace, a potom má tvar píku. Derivační 

TGA křivka může mít obdobný průběh u daného vzorku jako DTA křivka [27]. 

Pro termogravimetrickou a diferenční termickou analýzu byl použit přístroj SDT Q600 od 

firmy TA Instruments. Analýza byla provedena proti korundu jako standardu v teplotním 

režimu 10 °C za minutu do 1200 °C. 

 

Obrázek 15: Přístroj SDT Q600 [28] 

 

3.2.7 Rentgenová difrakční analýza (XRD) 

 

Rentgenová difrakční analýza (XRD) je základní metodou k určování struktury pevných 

látek, každá krystalická látka má jedinečný difraktogram, podle kterého jsme schopni ji 

identifikovat. Tato metoda je založená na interakci rentgenového záření s elektrony atomů 

spočívající v pružném (bezfotonovém) rozptylu. Díky pravidelnému periodickému uspořádání 

atomů v krystalické fázi dochází po rozptylu a následné interferenci rentgenového záření ke 

vzniku difrakčních maxim, jejichž poloha, intenzita a tvar závisí na druhu atomů a 

dokonalosti jejich uspořádání v 3D prostoru. Studium tohoto difrakčního obrazce pak 

umožňuje zpětně studovat krystalické složení vzorku a jeho mikrostrukturu [29]. 
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Obrázek 16:  Přístroj Empyrean od firmy Panalytical k měření XRD spekter [30] 
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4 Výsledky a diskuze 

4.1 Vliv přídavku vysokoteplotního popílku jako hlinité složky na tvorbu 

fosforečné vazby 

Tento experiment měl za úkol otestovat vliv přídavku hlinité složky a fosforečného pojiva 

na vznik fosforečné vazby. Pro experiment byl použitý cihelný obrus od společnosti HELUZ 

z provozu v Hevlíně a vysokoteplotní popílek z elektrárny Počerady. Složení směsí pro 

testování je uvedeno v tabulkách 2 – 4. Cílem experimentu bylo otestovat, zda je množné 

vysokoteplotní popílek použít jako zdroj hliníku pro tvorbu fosforečné vazby. 

 

Tabulka 2: Složení směsí tvořených cihelným obrusem, vysokoteplotním popílkem a 

fosforečným pojivem 

Vzorky 
Cihelný 

obrus [g] 
Popílek [g] 

Pojivo 

(Alufos 50) [g] 
Voda [g] 

A 90 10 10 40 

D 80 20 10 76 

G 70 30 10 67 

 

Pro zjištění fázového a chemického složení a změn, které nastaly v průběhu zahřívání 

připravených směsí s fosforečným pojivem, bylo použito TG – DTA analýzy a XRD práškové 

difrakce. TG-DTA analýza byla provedena na teplotním intervalu od 20°C do 1000°C. 

Průběh TG-DTA analýzy pro směsi A, D, G je uveden na obrázcích 17 – 19. Na obrázcích 

17 a 18 je průběh TG křivky u výše zmíněných vzorků, na Obrázek 17 je derivovaná verze 

křivek. Derivované hmotnostní schodky jsou snáze identifikovatelné, z toho důvodu jsou 

uvedeny oba způsoby zpracování TG křivky. Na Obrázek 19, je DTA křivka, která popisuje 

tepelné procesy, exotermní a endotermní jevy. 

První úbytek hmotnosti provázený endotermickým efektem proběhl v rozmezí teplot 50-

150 °C, jedná se o odchod volné nevázané vody (vlhkosti). Následný výraznější ostrý 

endoterm na velice krátkém intervalu bude velmi pravděpodobně projevem vzniku 

polyfosfátové fáze, při kterém odchází ze vzorku voda. Tento efekt je pravděpodobně funkcí 

množství obsaženého cihelného obrusu, neboť u vzorku A tento efekt není pozorován, 

můžeme konstatovat, že vyšší množství cihelného obrusu tomuto ději zabraňuje. To může být 

způsobeno, buď zreagováním přidaného fosforečného pojiva s cihelným obrusem, nebo jeho 

fyzikálním zadržováním v pórech cihelného obrusu, jež je přítomen v dostatečném množství. 

Následně při teplotě mírně nad 500 °C lze sledovat malé hmotnostní schodky na derivované 

křivce u vzorků D a G, u vzorku A tento efekt vidět není pravděpodobně v důsledku již 

spotřebovaného pojiva. Tento efekt by bylo možné přisoudit kondenzaci polyfosfátu 

(Al(PO3)). Malý ostrý endoterm při teplotě 573 °C, který není doprovázen hmotnostní 

změnou, značí přechod nízkoteplotního křemene (SiO2) na jeho vysokoteplotní formu. 

Následně při teplotě při 700°C lze sledovat malé hmotnostní schodky na derivované křivce u 

vzorků D a G, u vzorku A tento efekt vidět není pravděpodobně v důsledku již 

spotřebovaného pojiva. Tento efekt by bylo možné přisoudit kondenzaci metafosfátu 

(Al(PO3)3). 
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Obrázek 17: Graf derivace TG křivky vzorků, které obsahující stejné množství pojiva a 

parametrem je zde poměr cihelného obrusu a vysokoteplotního popílku 

 

 
Obrázek 18: Graf TG křivky vzorků, které obsahují stejné množství pojiva a parametrem je 

zde poměr cihelného obrusu a vysokoteplotního popílku 
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Obrázek 19: Graf DTA křivky vzorků, které obsahují stejné množství pojiva a parametrem je 

zde poměr cihelného obrusu a vysokoteplotního popílku 

 

 

 

Tabulka 3: Složení směsí tvořených cihelným obrusem, vysokoteplotním popílkem a 

fosforečným pojivem 

Vzorky 
Cihelný 

obrus [g] 
Popílek [g] 

Pojivo 

(Alufos 50) [g] 
Voda [g] 

B 90 10 20 45 

E 80 20 20 68 

H 70 30 20 59 

 

Pro zjištění fázového a chemického složení a změn, které nastaly v průběhu vytvrzení 

připravených směsí s fosforečným pojivem, bylo použito TG – DTA analýzy a XRD práškové 

difrakce. TG-DTA analýza byla provedena na teplotním intervalu od 20°C do 1000°C. 

Průběh TG-DTA analýzy pro směsi B, E, H je uveden na obrázcích 20 – 22. Na obrázcích 

20 a 21 je průběh TG křivky u výše zmíněných vzorků, na obrázku 20 je derivovaná verze 

křivek. Derivované hmotnostní schodky jsou snáze identifikovatelné, z toho důvodu jsou 

uvedeny oba způsoby zpracování TG křivky. Na Obrázek 22, je DTA křivka, která popisuje 

tepelné procesy, exotermní a endotermní jevy. 

První úbytek hmotnosti provázený endotermickým efektem proběhl v rozmezí teplot 50-

150 °C, jedná se o odchod volné nevázané vody (vlhkosti). Následný výraznější ostrý 

endoterm na velice krátkém intervalu bude velmi pravděpodobně projevem vzniku 

polyfosfátové fáze, při kterém odchází ze vzorku voda. Tento efekt je pravděpodobně funkcí 

množství obsaženého cihelného obrusu, a také na množství fosforečného pojiva, neboť u 
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směsí A, D a G je tento efekt menší než je tomu u směsí B, E a H, kde je dvojnásobné 

množství pojiva. To může být způsobeno, buď zreagováním přidaného fosforečného pojiva 

s cihelným obrusem, nebo jeho fyzikálním zadržováním v pórech cihelného obrusu, jež je 

přítomen v dostatečném množství. Následně při teplotě mírně nad 500 °C lze sledovat malé 

hmotnostní schodky na derivované křivce u vzorků B a E, tento efekt by bylo možné přisoudit 

kondenzaci polyfosfátu (Al(PO3)). Malý ostrý endoterm při teplotě 573 °C, který není 

doprovázen hmotnostní změnou, značí přechod nízkoteplotního křemene (SiO2) na jeho 

vysokoteplotní formu. Následně při teplotě 700°C lze sledovat malé hmotnostní schodky na 

derivované křivce u vzorků B, E a H. Tento efekt by bylo možné přisoudit kondenzaci 

metafosfátu (Al(PO3)3), efekt je zřetelnější v důsledku dvojnásobného množství přidaného 

fosforečného pojiva. 

 

 
Obrázek 20: Graf derivace TG křivky vzorků, které obsahují stejné množství pojiva a 

parametrem je zde poměr cihelného obrusu a vysokoteplotního popílku 
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Obrázek 21: Graf TG křivky vzorků, které obsahují stejné množství pojiva a parametrem je 

zde poměr cihelného obrusu a vysokoteplotního popílku 

 

 
Obrázek 22: Graf DTA křivky vzorků, které obsahují stejné množství pojiva a parametrem je 

zde poměr cihelného obrusu a vysokoteplotního popílku 
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Tabulka 4: Složení směsí tvořených cihelným obrusem, vysokoteplotním popílkem a 

fosforečným pojivem 

Vzorky 
Cihelný 

obrus [g] 
Popílek [g] 

Pojivo 

(Alufos 50) [g] 
Voda [g] 

C 90 10 30 64 

F 80 20 30 76 

CH 70 30 30 59 

 

 

 
Obrázek 23: Graf derivace TG křivky vzorků, které obsahují stejné množství pojiva a 

parametrem je zde poměr cihelného obrusu a vysokoteplotního popílku 

 

Pro zjištění fázového a chemického složení a změn, které nastaly v průběhu zahřívání 

připravených směsí s fosforečným pojivem, bylo použito TG – DTA analýzy a XRD práškové 
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obrázcích 23 a 24 je průběh TG křivky u výše zmíněných vzorků, na Obrázek 23 je 

derivovaná verze křivek. Derivované hmotnostní schodky jsou snáze identifikovatelné, z toho 

důvodu jsou uvedeny oba způsoby zpracování TG křivky. Na Obrázek 25, je DTA křivka, 
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s cihelným obrusem, nebo jeho fyzikálním zadržováním v pórech cihelného obrusu, jež je 

přítomen v dostatečném množství. Následně při teplotě mírně nad 500 °C lze sledovat malé 

hmotnostní schodky na derivované křivce u vzorku CH, tento efekt by bylo možné přisoudit 

kondenzaci polyfosfátu (Al(PO3)). Malý ostrý endoterm při teplotě 573 °C, který není 

doprovázen hmotnostní změnou, značí přechod nízkoteplotního křemene (SiO2) na jeho 

vysokoteplotní formu. Následně při teplotě 700°C lze sledovat malé hmotnostní schodky na 

derivované křivce u vzorků C, F a CH. Tento efekt by možné přisoudit kondenzaci 

metafosfátu (Al(PO3)3) a je zřetelnější důsledkem trojnásobného množství fosforečného 

pojiva. Tento efekt by bylo možné přisoudit kondenzaci metafosfátu (Al(PO3)3), efekt je 

zřetelnější v důsledku trojnásobného množství přidaného fosforečného pojiva. 

 

 

 
Obrázek 24: Graf TG křivky vzorků, které obsahují stejné množství pojiva a parametrem je 

zde poměrem cihelného obrusu a vysokoteplotního popílku 
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Obrázek 25: Graf DTA křivky vzorků, které obsahují stejné množství pojiva a parametrem je 

zde poměrem cihelného obrusu a vysokoteplotního popílku 

 

U vybraných výše popsaných experimentů bylo sledováno i fázové složení vzorků. Měřeny 

byly vzorky po tepelné úpravě v peci, obsah jednotlivých fází je uveden v Tabulka 5. 

Difraktogramy jsou uvedeny v přílohách.  

 

Tabulka 5: Fázové složení cihelného obrusu, vysokoteplotního popílku a fosforečného pojiva 

Vzorek 15A 15D 

Křemen +++ +++ 

Mulit +++ + 

Augit + + 

Albit ++ ++ 

Muskovit ++ ++ 

Hematit + + 

Ortoklas + + 

Akermanit-gehlenit + + 

*Poznámka: ++++ fáze tvoří majoritní složku, +++ fáze je přítomna ve značném množství, 

++ fáze je přítomna ve středně velkém množství, + fáze je přítomna v malém množství, 

? přítomnost fáze nebyla prokázána. 
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Pro zhodnocení morfologie připravených vzorků byl vybraný vzorek snímkován na 

elektronovém mikroskopu, snímky jsou uvedeny na Obrázek 26 a Obrázek 27.  

 

 
Obrázek 26: Vzorek F při zvětšení 2000x na SEM 

 

 
Obrázek 27: Vzorek F pří zvětšení 5000x na SEM 

 

Na Obrázek 26 a Obrázek 27 jsou viditelné útvary ve tvaru kuliček, které odpovídají 

dutým sférám, jež jsou obsaženy ve vysokoteplotnímu popílku. Útvary mající tvar 

mnohoúhelníků s porézní strukturou odpovídají cihelnému obrusu, který má na svém povrchu 

fosforečné pojivo. 
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4.2 Vliv přídavku suspenze Al2O3 s H3PO4 na vznik fosforečné vazby 

Tento experiment měl za úkol otestovat vliv přídavku suspenze Al2O3 + H3PO4 na vznik 

fosforečné vazby. Pro experiment byl použitý cihelný obrus od společnosti HELUZ z provozu 

v Hevlíně a suspenze jemně mletého korundu od společnosti Pyrotek. Složení směsí pro 

testování je uvedeno v Tabulka 6. Cílem experimentu bylo otestovat, zda je množné suspenzi 

Al2O3 použit jako zdroj hliníku pro tvorbu fosforečné vazby. 

 

Tabulka 6: Složení směsí tvořených cihelným obrusem, suspenze Al2O3  a fosforečným 

pojivem 

Vzorky 
Cihelný 

obrus [g] 

Suspenze 

Al2O3 [g] 

Pojivo 

(Alufos 50) [g] 
Voda [g] 

1 90 10 5 40 

2 80 20 5 40 

3 70 30 5 40 

 

Pro zjištění fázového a chemického složení a změn, které nastaly v průběhu zahřívání 

připravených směsí s fosforečným pojivem, bylo použito TG – DTA analýzy a XRD práškové 

difrakce. TG-DTA analýza byla provedena na teplotním intervalu od 20°C do 1000°C. 

Průběh TG-DTA analýzy pro směsi 1, 2, 3 je uveden na obrázcích 28 – 30. Na obrázcích 

28 a 29 je průběh TG křivky u výše zmíněných vzorků, na Obrázek 28 je derivovaná verze 

křivek. Derivované hmotnostní schodky jsou snáze identifikovatelné, z toho důvodu jsou 

uvedeny oba způsoby zpracování TG křivky. Na Obrázek 30, je DTA křivka, která popisuje 

tepelné procesy, exotermní a endotermní jevy. 

První úbytek hmotnosti provázený endotermickým efektem proběhl v rozmezí teplot 50-

150 °C, jedná se o odchod volné nevázané vody (vlhkosti). Následný výraznější ostrý 

endoterm na velice krátkém intervalu bude velmi pravděpodobně projevem vzniku 

polyfosfátové fáze, při kterém odchází ze vzorku voda. Následný výraznější ostrý endoterm 

na velice krátkém intervalu bude velmi pravděpodobně projevem vzniku polyfosfátové fáze, 

při kterém odchází ze vzorku voda. Tento efekt je pravděpodobně funkcí množství 

obsaženého cihelného obrusu, neboť u vzorku 1 je tento efekt nejmenší, můžeme konstatovat, 

že vyšší množství cihelného obrusu tomuto ději zabraňuje. To může být způsobeno, buď 

zreagováním přidaného fosforečného pojiva s cihelným obrusem, nebo jeho fyzikálním 

zadržováním v pórech cihelného obrusu, jež je přítomen v dostatečném množství. Malý ostrý 

endoterm při teplotě 573 °C, který není doprovázen hmotnostní změnou, značí přechod 

nízkoteplotního křemene (SiO2) na jeho vysokoteplotní formu. Následně při teplotě 600 - 

650°C lze sledovat malé hmotnostní schodky na derivované křivce u vzorků 1 a 2. Tento efekt 

by bylo možné přisoudit kondenzaci metafosfátu (Al(PO3)3), která je oproti vzorkům 

s přidaným popílkem posunuta mírně doleva. Obecně může tento proces probíhat v intervalu 

500 – 800 °C  
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Obrázek 28: Graf derivace TG křivky vzorků, které obsahují stejné množství pojiva a 

parametrem je zde poměr cihelného obrusu a suspenze Al2O3   

 

 
Obrázek 29: Graf TG křivky vzorků, které obsahují stejné množství pojiva a parametrem je 

zde poměr cihelného obrusu a suspenze Al2O3   
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Obrázek 30: Graf DTA křivky vzorků, které obsahují stejné množství pojiva a parametrem je 

zde poměr cihelného obrusu a suspenze Al2O3   

 

U vybraných výše popsaných experimentů bylo sledováno i fázové složení vzorků. Měřeny 

byly vzorky po tepelné úpravě v peci, obsah jednotlivých fází je uveden v Tabulka 7. 

Difraktogramy jsou uvedeny v přílohách. 

 

Tabulka 7: Fázové složení cihelného obrusu, suspenze Al2O3 a fosforečného pojiva 

Vzorek 1 2 3 

Augit ++ + + 

Whitlockit + + + 

Korund ++ ++ +++ 

Ortoklas + + + 

Albit ++ ++ ++ 

Hematit + + + 

Akermanit-gehlenit + + + 

Muskovit + + + 

Křemen +++ +++ +++ 

*Poznámka: ++++ fáze tvoří majoritní složku, +++ fáze je přítomna ve značném množství, 

++ fáze je přítomna ve středně velkém množství, + fáze je přítomna v malém množství, 

? přítomnost fáze nebyla prokázána. 
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Pro zhodnocení morfologie připravených vzorků byl vybraný vzorek snímkován na 

elektronovém mikroskopu, snímky jsou uvedeny na Obrázek 31 a Obrázek 32. 

 

 
Obrázek 31: Vzorek 3 pří zvětšení 3000x na SEM 

 

 
Obrázek 32: Vzorek 3 pří zvětšení 5000x na SEM 

 

Na Obrázek 31 a Obrázek 32 jsou viditelné drobné částice, které odpovídají jemně 

mletému korundu. Světlá místa pravděpodobně značí otěrový kov (Fe) z mletí korundu. 

Útvary mající tvar mnohoúhelníků s porézní strukturou odpovídají cihelnému obrusu, který 

má na svém povrchu fosforečné pojivo. 
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4.3 Vliv přídavku kaolinu na vznik fosforečné vazby 

Tento experiment měl za úkol otestovat vliv přídavku kaolinu na vznik fosforečné vazby. 

Pro experiment byl použitý cihelný obrus od společnosti HELUZ z provozu v Hevlíně a 

kaolin Sedlec I.A. Složení směsí pro testování je uvedeno v Tabulka 8. Cílem experimentu 

bylo otestovat, zda je množné kaolin I A použit jako zdroj hliníku pro tvorbu fosforečné 

vazby. 

 

Tabulka 8: Složení směsí tvořených cihelným obrusem, kaolinem a fosforečným pojivem 

Vzorky 
Cihelný 

obrus [g] 

Kaolin I A 

[g] 

Pojivo 

(Alufos 50) [g] 
Voda [g] 

1 97 3 20 61 

2 95 5 20 82 

3 90 10 20 92 

4 80 20 20 93 

5 70 30 20 102 

 

 

Pro zjištění fázového a chemického složení a změn, které nastaly v průběhu zahřívání 

připravených směsí s fosforečným pojivem, bylo použito TG – DTA analýzy a XRD práškové 

difrakce. TG-DTA analýza byla provedena na teplotním intervalu od 20°C do 1000°C. 

Průběh TG-DTA analýzy pro směsi 1, 2, 3, 4, 5 je uveden na obrázcích 33 – 35. Na 

obrázcích 33 a 34 je průběh TG křivky u výše zmíněných vzorků, na obrázku 33 je 

derivovaná verze křivek. Derivované hmotnostní schodky jsou snáze identifikovatelné, z toho 

důvodu jsou uvedeny oba způsoby zpracování TG křivky. Na obrázku 35, je DTA křivka, 

která popisuje tepelné procesy, exotermní a endotermní jevy. 

První úbytek hmotnosti provázený endotermickým efektem proběhl v rozmezí teplot 50-

150 °C, jedná se o odchod volné nevázané vody (vlhkosti). Následný výraznější ostrý 

endoterm na velice krátkém intervalu bude velmi pravděpodobně projevem vzniku 

polyfosfátové fáze, při kterém odchází ze vzorku voda. Následný výraznější ostrý endoterm 

na velice krátkém intervalu bude velmi pravděpodobně projevem vzniku polyfosfátové fáze, 

při kterém odchází ze vzorku voda. Tento efekt je pravděpodobně funkcí množství 

obsaženého cihelného obrusu, neboť u vzorků 1 a 2 je tento efekt nejmenší, můžeme 

konstatovat, že vyšší množství cihelného obrusu tomuto ději zabraňuje. To může být 

způsobeno, buď zreagováním přidaného fosforečného pojiva s cihelným obrusem, nebo jeho 

fyzikálním zadržováním v pórech cihelného obrusu, jež je přítomen v dostatečném množství. 

Následně při teplotě mírně nad 500°C lze sledovat velké hmotnostní schodky na derivované 

křivce, které se od vzorku 1 ke vzorku 5 stále prohlubují. Tenty schodky, které jsou 

podloženy endotermy v grafu na obrázku 35 ve stejném trendu, odpovídá dehydrataci kaolinu. 

Malý ostrý endoterm při teplotě 573 °C, který není doprovázen hmotnostní změnou, značí 

přechod nízkoteplotního křemene (SiO2) na jeho vysokoteplotní formu. Následně při teplotě 

700°C lze na obrázku 35 sledovat malé exotermy, které jsou u všech vzorků přibližně stejné, 

zde půjde pravděpodobně o krystalizaci některé z fosforečných sločenin, toto tvrzení lze 

podložit měřením TG-DTA jen samotného kaolinu a cihelného obrusu, kde taková exoterm 

nebyl identifikován. Záznamy z měření jsou uvedeny v přílohách. 



 39 

 

 
Obrázek 33: Graf derivace TG křivky vzorků, které obsahují stejné množství pojiva a 

parametrem je zde poměr cihelného obrusu a kaolinu 

 

 

 
Obrázek 34: Graf TG křivky vzorků, které obsahují stejné množství pojiva a parametrem je 

zde poměr cihelného obrusu a kaolinu 
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Obrázek 35: Graf DTA křivky vzorků, které obsahují stejné množství pojiva a parametrem je 

zde poměr cihelného obrusu a kaolinu 

 

U vybraných výše popsaných experimentů bylo sledováno i fázové složení vzorků. Měřeny 

byly vzorky po tepelné úpravě v peci, obsah jednotlivých fází je uveden v Tabulka 9. 

Difraktogramy jsou uvedeny v přílohách. 

  

 

Tabulka 9: Fázové složení cihelného obrusu, kaolinu a fosforečného pojiva 

Vzorek 1 2 3 4 5 

Augit + + + + + 

Whitlockit + + + + + 

Křemen +++ +++ +++ +++ +++ 

Ortoklas + + + + + 

Albit ++ ++ ++ ++ ++ 

Hematit + + + + + 

Akermanit-

gehlenit 
+ + + + + 

Muskovit + + + + + 

Mulit + + + + + 

*Poznámka: ++++ fáze tvoří majoritní složku, +++ fáze je přítomna ve značném množství, 

++ fáze je přítomna ve středně velkém množství, + fáze je přítomna v malém množství, 

? přítomnost fáze nebyla prokázána. 
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Pro zhodnocení morfologie připravených vzorků byl vybraný vzorek snímkován na 

elektronovém mikroskopu, snímky jsou uvedeny na Obrázek 36 a Obrázek 37. 

 

 
Obrázek 36: Vzorek 5 při zvětšení 3000x na SEM 

 

 
Obrázek 37: Vzorek 5 při zvětšení 5000x na SEM 

 

Na Obrázek 36 a Obrázek 37 jsou viditelné slepené i osamocené lamely, které pocházejí 

z kaolinu, tupé hrany a relativní „slitost“ je dána tepenným vytvrzováním materiálu při 

1000°C. Dále je možno vidět, že pozůstatky struktury kaolinu jsou obaleny jemnými 

částicemi cihelného obrusu a celkově je materiál kompaktnější.  



 42 

4.4 Stanovení mechanických vlastností 

 

U všech vzorků byly hodnoceny mechanické vlastnosti. Byla měřena pevnost na 

hydraulickém lisu, výsledky dosažených pevností jsou shrnuty v Tabulka 10. 

 

Tabulka 10: Výsledky dosažených pevností 

Zkušební tělesa s přídavkem vysokoteplotního popílku 

Vzorek A B C D E F G H CH 

Pevnost 

[Mpa] 
1,1 1,2 1,2 1,1 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 

Zkušební tělesa s přídavkem korundové suspenze 

Vzorek Slurry 1 Slurry 2 Slurry 3 

Pevnost [Mpa] 2,4 2,3 3,3 

Zkušební tělesa s přídavkem kaolinu 

Vzorek Kaolin 1 Kaolin 2 Kaolin 3 Kaolin 4 Kaolin 5 

Pevnost 

[Mpa] 
3,7 3,8 4,4 4,6 5,2 

 

 

Z výsledků v Tabulka 10 je vidět, že nejvyšších pevností v tlaku dosahují zkušební tělesa 

s přídavkem kaolinu. Střední pevnosti v tlaku byly naměřeny u zkušebních těles s přídavkem 

korundové suspenze (slurry). Nejnižší pevnosti v tlaku byly zjištěny u zkušebních těles 

s přídavkem vysokoteplotního popílku. 

Z těchto výsledků, lze usuzovat, že přídavek kaolinu jako donoru hlinité složky pro 

fosforečnou vazbu v systému s vysokým obsahem cihelného obrusu je nejlepší. Jako nejméně 

vhodný se jevil přídavek vysokoteplotního popílku, který obsahoval relativně málo hlinité 

složky (oproti ostatním testovaným přídavkům hlinitých donorů). Tento hlinitý podíl byl 

pravděpodobně v méně reaktivní formě, a proto mohlo dojít přednostně k reakci jiných složek 

z popílku s kyselým pojivem a jeho spotřebování.    
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4.5 Žárová mikroskopie 

 

Z Obrázek 38 je patrné, že nejvyšší teplotu slinování mají směsi s přídavkem korundové 

suspenze, které reprezentuje vzorek slurry 3, teploty sintrace se pohybují okolo 1150°C. U 

směsí s přidaným kaolinem, které reprezentuje vzorek kaolin 5, se teplota sintrace pohybuje 

okolo 1000 °C. U směsí s přídavkem vysokoteplotního popílku, které reprezentuje vzorek G, 

se teplota sintrace pohybuje kolem 900°C. Těmto hodnotám odpovídá také stav tělísek po 

analýze, který je na snímcích na Obrázek 39. 

 
Obrázek 38: Změna plochy vzorků v závislosti na teplotě 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obrázek 39: Konečná podoba tělísek po měření na žárovém mikroskopu do teploty 

1200°C, na obrázku jsou následující vzorky: první z leva vzorek s přídavkem 

popílku, uprostřed vzorek s obsahem kaolinu a vpravo vzorek s obsahem korundové 

suspenze (slurry). 
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5 Závěr 

Bakalářská práce se zabývá studiem možností uplatnění fosforečné vazby v systémech 

s vysokých obsahem cihelného obrusu. Cihelný obrus vzniká jako sekundární produkt při 

formování a zdrsňování styčných ploch pálených cihel. Svým chemickým i mineralogickým 

složením je cihelný obrus totožný se složením pálené cihly. Vzhledem ke skutečnosti, že tento 

materiál, ač je velice jemný, neobsahuje dostatečné množství hlinitých složek pro tvorbu 

fosforečné vazby, byly tyto hlinité složky přidávány formou různých přídavků. 

Jako donory hlinitých složek byly testovány klasický vysokoteplotní popílek, kaolin Sedlec 

I A a suspenze korundu (slurry). Tyto vytypované hlinité složky byly postupně v různých 

přídavcích přidávány k záměsem a míchány spolu s cihelným obrusem a fosforečným 

pojivem. Následně byly sledovány mechanické vlastnosti, fázové složení po vytvrzení 

fosforečné vazby tepelným procesem v peci. Pomocí metody TG – DTA byly u všech vzorků 

sledovány hmotnostní a tepelné změny v průběhu vytvrzení v peci. U vybraných vzorků byla 

studována morfologie metodou SEM a chování při tepelném zatížení metodou žárové 

mikroskopie. 

Bylo zjištěno, že nejlepším donorem hlinitých složek pro fosforečnou vazbu je v systému 

s cihelným obrusem kaolin. Při přídavcích kaolinu pevnosti stále rostly s přidaným 

množstvím kaolinu, experimenty však byly ukončeny při přídavku 30 % vůči cihelnému 

obrusu. Pevnosti se pohybovaly v rozmezí od 3 do 5 MPa, což by mohlo být využito pro 

mnoho nekonstrukčních aplikací, kde je potřeba např. odolnost vůči teplotě do 1000 °C, 

dostačující. Experimenty s korundovou suspenzí rovněž dopadly relativně uspokojivě, avšak 

dosažené pevnosti se pohybovaly v intervalu 2 – 3 MPa. U vzorků, kde byla použita 

korundová suspenze, jako hlinitá složka lze předpokládat dobrou tepelnou odolnost, to lze 

doložit výsledky ze žárového mikroskopu. Vzorek s obsahem korundové suspenze zůstal po 

experimentu téměř beze změny a jeho teplota počátku sintrace byla nejvyšší, z toho důvodu 

můžeme predikovat, že i tyto materiály by mohly najít své využití v nekonstrukčních 

aplikacích s požadavkem na vysokou odolnost vůči teplotám vyšším než 1000 °C. Vzorky 

s přídavkem popíku dosahovaly velmi nízkých pevností, teplota sintrace byla pod 1000°C, 

což značně omezuje hledání vhodné aplikace pro tento materiál, proto doporučuji tuto 

kombinaci dále nerozvíjet a neuvažovat. 

Celkově můžeme konstatovat, že využití fosforečné vazby v systému s cihelným obrusem 

je možné, jako nejvhodnější hlinitá přísada byl experimentálně ověřen kaolin, popřípadě 

suspenze korundu, ta však s nižšími mechanickými vlastnostmi. Do budoucna lze predikovat, 

že výrobky na bázi kaolinu a cihelného obrusu aktivované fosforečným pojivem mohou najít 

své uplatnění například jako materiály pro pálící pomůcky v cihlářském průmyslu, kde se 

teploty pohybují pod hranicí 1000°C. 



 45 

6 Seznam použité literatura 

[1] KRATOCHVÍL, Bohumil, Václav ŠVORČÍK a Dalibor VOJTĚCH. Úvod do studia 

materiálů. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická, 2005. ISBN 80-7080-568-4.  

[2] ADÁMEK, Jiří, Bohumil NOVOTNÝ a Jan KOUKAL. Stavební materiály. 1. Brno: 

Cerm, 1996. ISBN 80-214-0631-3.   

[3] HANYKÝŘ, Vladimír a Jaroslav KUTZENDÖRFER. Technologie keramiky. Praha: 

Silikátový svaz, 2008. ISBN 978-80-86821-48-1 

[4] Jak se vyrábějí pálené cihly HELUZ. In: Vše pro váš dům [online]. 3.11.2008 [cit. 

2018-05-04]. Dostupné z: http://www.vseprovasdum.cz/jak-se-vyrabeji-palene-cihly-

heluz.html 

[5] SVOBODA, Luboš. Stavební hmoty. 2. přeprac. a dopl. vyd. Bratislava: Jaga, 2007, 

400 s. : il. ISBN 978-80-8076-057-1. 

[6] PYTLÍK, Petr a Radomír SOKOLÁŘ. Stavební keramika: technologie, vlastnosti a 

využití. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2002. ISBN 80-7204-234-3 

[7] Svepomoci.cz. Cihly HELUZ – jak se vyrábí cihly HELUZ v cihelně Hevlín. heluz.cz 

[online]. 2016-11-21 [cit. 2017-11-05]. Dostupné z http://www.heluz.cz/cs/video-jak-

se-vyrabi-nasecihly 

[8] GAIDZINSKI, Roberta, Jamil DUAILIBI FH. a Luís Marcelo TAVARES. Influence 

of aging on the technological properties of clays in the ceramic industry. DOI: 

10.1016/j.clay.2011.07.011. ISBN 10.1016/j.clay.2011.07.011. ISSN 01691317. 

Dostupné také z: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S016913171100264X 

[9] ROVNANÍKOVÁ, Pavla, Eva NAVRÁTILOVÁ a Ludmila ŠMERDOVÁ. Možnosti 

využití pálených jílů ve vápenných maltách. In: Tzb-info.cz [online]. 2013 [cit. 2017-

12-06]. Dostupné z: http://stavba.tzb-info.cz/beton-malty-omitky/9554-moznosti-

vyuziti-palenych-jilu-ve-vapennych-maltach 

[10] PYTLÍK, Petr. Cihlářství. Brno: CERM, 1995. Učební texty vysokých škol. ISBN 80-

214-06127 

[11] HERAINOVÁ M.: Keramické suroviny a jejich úprava. Praha: Silikátový svaz, 2002. 

53 s. ISBN: 80-903113-2-6 

[12]  ŠATAVA V.: Fyzikální chemie silikátů II. 1. vyd. Praha: VŠCHT, 1987. 207 s.   

[13] HLAVÁČ J.: Základy technologie silikátů. 2. vyd. Praha: SNTL, 1988. 516 s. 

[14] ŠKVÁRA, František. Technologie anorganických pojiv II. Praha: Vysoká škola 

chemicko-technologická, 1995. ISBN 80-708-0225-1. 

[15] DONG-PYO, Kim, Myung HEUNG-SHIK, Rho JAE-SEONG, Han KYOO-SEUNG, 

Woo HEE-GWEON, Ha HUNSEUNG a Cao FENG. Fabrication and properties of 

thermal insulating glass fiber reinforced composites from low temperature curable 

polyphosphate inorganic polymers. Republic of Korea: Department of Industrial 

Chemistry, 2003 [cit. 2018-04-20]. Dostupné z: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0266353802002294 

[16] GROVE, S.E., S.Y. JEONG a A. WAGH. Low-temperature synthesis of berlinite-

bonded alumina ceramics [online]. 1999 [cit. 2018-04-22]. Dostupné z: 

https://www.osti.gov/biblio/11185 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0266353802002294


 46 

[17]  BUZEK, L. Fosfátová pojiva. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta 

chemická, 2008. 53 s. Vedoucí diplomové práce Ing. František Šoukal, Ph.D. 

[18] WAGH, Arun S. Chemically bonded phosphate ceramics: twenty-first century 

materials with diverse applications. Boston: Elsevier, c2004. ISBN 00-804-4505-5. 

[19] BETON SYSTEM. Technický list: Zkušební pracoviště DESTTEST 3310 

COMPACT A. 

[20] Hydraulický lis pro mechanické testování. In: Centrum materiálového 

výzkumu [online]. [cit. 2018-04-22]. Dostupné z: http://www.materials-

research.cz/cs/vybaveni 

[21] WASSERBAUER, Jaromír. Vidět znamená vědět – elektronová mikroskopie. 

In: Chempoint: Vědci pro průmysl a praxi[online]. 29. 11. 2011, 

http://www.chempoint.cz/videt-znamena-vedet [cit. 2018-02-24]. 

[22] REIMER, L. Scanning Electron Microscopy-Present Sate and Trends [online]. 1978 

[cit.2018-02-24].ISSN1932-8745.Dostupné z: 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/sca.4950010102/epdf 

[23] Skenovací elektronový mikroskop [online]. [cit. 2018-02-27]. Dostupné z: 

http://www.materials-research.cz/cs/laboratore-cmv/laboratore/anorganicke-materialy-

laborator-kovu-a-koroze 

[24] ŠAŠEK, Ladislav. Laboratorní metody v oboru silikátů. Praha: Státní nakladatelství 

technické literatury, 1981. 

[25] Žárový mikroskop. In: Centrum materiálového výzkumu [online]. [cit. 2018-04-22]. 

Dostupné z: http://www.materials-research.cz/cs/vybaveni 

[26] NOSKOVÁ, Magdaléna. Využití simultánní TG-DTA v silikátové technologii. 

In: Chempoint: Vědci pro průmysl a praxi[online]. 21. 06. 2011 [cit. 2018-04-15]. 

Dostupné z: http://www.chempoint.cz/vyuziti-simultanni-tg-dta-v-silikatove-

technologii 

[27] KLOUDA, Pavel. Moderní analytické metody. 2., upr. a dopl. vyd. Ostrava: Pavel 

Klouda, 2003, 132 s. ISBN 80-863-6907-2. 

[28] Simultánní termogravimetrická, diferenční termická a efluenční plynová analýza TG-

DTA-EGA. In: Centrum materiálového výzkumu [online]. [cit. 2018-04-22]. Dostupné 

z: http://www.materials-research.cz/cs/vybaveni 

[29] MÁSILKO, Jiří. Rentgenová difrakční analýza na práškových vzorcích. 

In: Chempoint: Vědci pro průmysl a praxi [online]. 24. 03. 2011 [cit. 2018-05-10]. 

Dostupné z: http://www.chempoint.cz/rentgenova-difrakcni-analyza-na-praskovych-

vzorcich 

[30] Rentgenový difraktometr. In: Centrum materiálového výzkumu [online]. [cit. 2018-05-

10]. Dostupné z: http://www.materials-research.cz/cs/vybaveni 

 

  

http://www.materials-research.cz/cs/vybaveni


 47 

 

7 Zkratky a symboly 

DTA Diferenciální termická analýza 

TG Termogravimetrie 

Alufos 50 50 % vodný roztok Al(H2PO4)3 

Slurry Suspenze jemně mletého korundu 

XRD Rentgenová difrakční analýza 

SEM Skenovací elektronová mikroskopie 
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9 Přílohy 

 
Obrázek 44: Difraktogram vzorku 15A  

 

 
Obrázek 45: Difraktogram vzorku 15D  
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Obrázek 46: Difraktogram vzorku slurry 1 

 

 
Obrázek 47: Difraktogram vzorku slurry 2 
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Obrázek 48: Difraktogram vzorku slurry 3 

 

 
Obrázek 49: Difraktogram vzorku kaolin 1 
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Obrázek 50: Difraktogram vzorku kaolin 2 

 

 
Obrázek 51: Difraktogram vzorku kaolin 3 
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Obrázek 52: Difraktogram vzorku kaolin 4 

 

 
Obrázek 53: Difraktogram vzorku kaolin 5 
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Obrázek 54: Záznam TG – DTA analýzy vzorku čistého cihelného obrusu 

 

 
Obrázek 55: Záznam TG – DTA analýzy vzorku čistého kaolinu Sedlec I A 


