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Abstrakt  
Diplomová práce se zabývá možnostmi využití cihelného recyklátu jako složky při přípravě 

glazur. Cihelný recyklát je směs podrcených cihel, může obsahovat i cihelný obrus, svým 
složením a barvou je tento materiál prakticky totožný s cihelným střepem. Vzhledem k těmto 
vlastnostem, lze předpokládat, že cihelný recyklát bude možné použít k přípravě technických 
glazur se specifickým zbarvením. Cílem diplomové práce je ověření možností využití cihelného 
recyklátu pro přípravu technických glazur. U připravených glazur následně zhodnotit jejich 
vlastnosti a odhadnout pro jaký typ výrobku by bylo možné tyto alternativní glazury použít. 

 

 

Abstract 
The diploma thesis deals with the possibilities of using recycled brick as a component in the 

preparation of glazes. Recycled brick is a mixture of crushed bricks, it can also contain a brick 

tablecloth, its composition and color makes this material practically identical to a brick shard. 

Due to these properties, it can be assumed that recycled brick can be used to prepare technical 

glazes with a specific color. The aim of the diploma thesis is to verify the possibilities of using 

recycled brick for the preparation of technical glazes. For prepared glazes, then evaluate their 

properties and estimate for which type of product these alternative glazes could be used. 
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1 Úvod 

Glazura je žárem vytvořený povlak na keramickém podkladu (substrátu). Používá se k 

odstranění poréznosti povrchu, ke zvýšení mechanické pevnosti i chemické odolnosti 
keramických materiálů. Glazura rovněž udílí keramickým výrobkům estetické vlastnosti. 

Mohou se skládat ze skelné nebo sklovité fáze, heterogenních fází nebo sklokeramických fází, 
přičemž sklovitý podíl zpravidla představuje 80–90 %, zbytek je tvořen jednou nebo více 
krystalickými fázemi. Obecně jsou glazury složeny z barvícího oxidu, matrice (pojivová fáze) 
a ostřiva (plniva) a vhodné tavící přísady. Z chemického hlediska jde o látky na bázi 
křemičitanů, hlinitokřemičitanů, oxidů a v některých případech i jiných sloučenin. Teplota 

výpalu glazur se odvíjí, podle toho, jaká je teplota slinutí keramiky, pro kterou má být glazura 
použita (většinou nad 900 °C).  

Jak je patrné z několika studií lze použít širokou škálu druhotných surovin a odpadů k výrobě 
různých druhů keramických materiálů, jako jsou podlahové dlaždice, cihly a střešní tašky, 
červené kamenné dlaždice, sklo a sklo-keramika, ale i některé typy glazur. Výroba glazur je 
tedy jednou z možných alternativ, jak některé vhodné druhotné suroviny zpracovat [1]. 

V České republice se v roce 2018 vyprodukovalo celkem 28 milionů tun odpadu, z toho 

48 % zaujímá stavebnictví odpad (cca 12 milionů tun) [3]. V Evropě je množství 
vyprodukovaných anorganických odpadů (ze stavebních, demoličních, těžebních a dobývacích 
činností) v roce 2016 více než 1 500 milionů tun. Neustálé zvyšování množství odpadu 
vyžaduje nejen opatření, která snižují jeho tvorbu, ale především nalezení způsobu vhodné 
recyklace a využití těchto materiálů. V tomto ohledu jsou evropské směrnice o odpadech 
(směrnice 2006/12/CE a směrnice 2008/98/CE), které se zaměřují na přeměnu Evropské unie v 
„společnost recyklující“, která se snaží zabránit vzniku odpadů a která používá svůj odpad jako 
zdroj. Tradičně byly anorganické odpady, které nejsou nebezpečné, ukládány na skládky a často 
ukládány přímo do ekosystémů bez přiměřeného zpracování, je však třeba prozkoumat a 
provést alternativní způsoby využití nebo recyklace. Na druhou stranu, světová výroba cihel a 
keramických obkladů vyžaduje obrovské množství přírodních surovin, protože až dosud je 
založena hlavně na tradičním systému, který je na bázi jílů, křemičitanů a živců. Přírodní 
suroviny používané při výrobě keramických výrobků na bázi jílů vykazují širokou škálu variací 
složení, z toho důvodu lze předpokládat i heterogenní povahu keramických výrobků. Můžeme 
tedy očekávat, že takové výrobky mohou tolerovat řadu alternativních příměsí, což umožňuje 
využít při jejich výrobě různé druhy sekundárních surovin. [2].  

Cihelný recyklát je z chemického hlediska čistá surovina bez dalších příměsí, jedná se o 
směs cihelného obrusu, který vzniká při formování cihel a cihelné drti. Produkované množství 
tohoto materiálu se v ČR pohybuje okolo 1 tis. tun/rok. Na první pohled jde o relativně velké 
množství, z hlediska průmyslového využití je však skutečnost opačná. Z toho důvodu byly pro 
tento materiál hledány možnosti uplatnění v objemově vhodných oblastech. Jako jedna 

z vhodných aplikací se ukázala možnost využití cihelného recyklátu v průmyslových glazurách. 
 

 

 



 8 

2 Teoretická část  

V teoretické části se budu zabývat cihlami a glazurami, tedy materiálech, se kterými bylo 
pracováno v praktické části. V další část se zaměřím na cihelný recyklát a na jeho současné 
využívání v praxi, a dále na možnosti jeho využívání, které jsou v publikovány v akademické 
sféře. 

2.1 Stavební keramika  

Výroba keramiky patří k nejstarším lidským dovednostem. Jako První byly vyráběny nádoby 
z hlíny na uchovávání potravin. Nejdříve byly pouze sušeny, následně i páleny. Jednalo se o 
keramiku s hrubozrnným, pórovitým střepem. Tyto výrobky se datují zhruba do období 10000–
3000 př. n. l [4][5].  

Keramický průmysl v České republice dosáhl velké technické i estetické úrovně, a to je 

způsobeno tím, že naše území je bohaté na vhodné jílové i jiné keramické suroviny (kaolín, jíly, 
cihlářské hlíny apod.) a máme dobrou palivovou základnu [4][5].  

Keramika je anorganický materiál s heterogenní strukturou. Je tvořená krystalickými 
látkami o různém složení, jež mohou být prostoupeny skelnou fází. Často obsahuje též menší 
či větší množství pórů. Keramický materiál vzniká tvarováním práškových směsí za studena a 
konečné vlastnosti získává za vysokých teplot slinováním. Jako keramika se označují též 
výrobky tohoto i příslušné výrobní odvětví [6]. 

Stavební keramika je po hrnčířství nejstarší keramickou výrobou. Pálené cihly se začaly 
používat přibližně v 3. tis. př. n. l. Postupem času se zdokonalovala výroba, zejména v antické 
době. V Čechách je první záznam o cihlářské výrobě z 9. století. V 16. století se již běžně 
používají keramické cihly, krytina, ozdobné dlaždice a v tomto století jsou první zmínky o 
terakotě. Do 19. stol. se cihly vyráběly ručně a vypalovaly se v milířích. Zrušení nevolnictví a 
později zrušení roboty umožnilo lidem stěhovat se podle vlastního uvážení, především do 
větších sídel. V tomto období rostl počet obyvatel i vzrůstal průmysl, proto vzrostla poptávka 
po stavebních materiálech a dosavadní ruční výroba přestávala stačit. Tedy v 19. století se 
poprvé objevují snahy o mechanizaci výroby cihel. Milíře byly nahrazeny periodickými 
pecemi, následně kruhovými a poté tunelovými pecemi, které byly patentovány v roce 1879 [5]. 

2.2 Cihlářské výrobky 

Cihlářské výrobky patří mezi základní a nejstarší keramické výrobky, jejichž typickým 
znakem je pórovitost a charakteristické zbarvení střepu do červena, červenohnědá nebo okrová 
následkem přítomnosti oxidů železa v surovinách. Cihlářské výrobky jsou jedním z 
nejdůležitějších stavebních materiálů a lze je rozdělit do různých skupin na základě 
mineralogie. Jmenovitě křemičité cihly, zirkonové cihly, cihly z oxidu hlinitého, mullitové 
cihly, magnezitové cihly a dolomitové cihly [4][8][9].  
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2.3 Výroba cihel 
V současné době představují cihlářské výrobky klasický stavební materiál pro pozemní 

stavby. Vyznačující se tradicí, estetikou a dobrými vlastnostmi. Cihlářská výroba se odlišuje 
od ostatních keramických výrobních oborů tím, že se vyznačuje velkým objemem výroby [7].  

Výroba cihel spadá do kategorie hrubé cihlářské výroby. Plastické suroviny jsou formovány 
do požadovaných tvarů a vypáleny na teplotu 850-950 °C. Vznikají výrobky s pórovitým 
střepem nejčastěji s červeným zbarvením. Technologie výroby závisí na druhu konkrétního 
cihlářského výrobku. Výrobky bývají neglazované (vyjma např. střešních tašek) [14]. 

Korečkový bagr

Odležovací halda

Skříňový podavač

Ostřivo,
lehčivo,
korekční
přísady

Kolový mlýn

Pára Dva páry válců

Odležovací věž
se šnekovým
podavačem

Pára
+ voda

Šnekový lis 
s odřezávačem

Sušárna

PáraPalivo

Tunelová pecExpedice

 
Obrázek 1: Schéma uspořádání cihlářské linky. 

2.3.1 Cihlářské suroviny  
Hlavní surovinou je cihlářská hlína, která tvoří přibližně 85 % celkového složení materiálu 

Těžba suroviny probíhá povrchově na hliništi pomocí dobývacích strojů v blízkosti cihlářského 
závodu. Pro každý cihlářský výrobek je vhodný jiný typ cihlářské hlíny nebo jílu. I když v ČR 
jsou velmi rozšířené cihlářské suroviny obsahující relativně nízké a proměnlivé množství 
jílových minerálů (kaolinitu, illitu, montmorillonitu, chloritu a jejich smíšených struktur) 
s převládajícím podílem prachových zrn křemene, slídy a úlomků různých hornin včetně 
karbonátových, a také obsahuje rozptýlený oxidický železný pigment. Některé druhy 
cihlářských surovin doprovázejí také velké krystaly nebo zrna sádrovce CaSO4·2H2O a kalcitu 

CaCO3 [4][12]. 
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Obrázek 2: Struktura kaolinitu a) a struktura illitu b) [13]. 

 

Cihlářské suroviny se dále dělí na plastické a neplastické suroviny.  

2.3.1.1 Plastické suroviny 

Plastické suroviny jsou schopny po určitém přídavku vody (cca 20 hm. %) vytvořit dále bez 
porušení celistvosti tvárné těsto. Mají schopnost vázat zrna neplastických surovin. Mohou být 
sypké (jíl, hlína, kaolin) nebo zpevněné (jílovec, lupek) [7]. Plastické suroviny jsou součástí 
zemin, tzv. jemnozemí, které se dále dělí podle velikosti částic na tři frakce [4]. 

• Pískovina (velikost částic od 2 mm do 0,05 mm).  
• Prachovina (0,05–0,002 mm).  

• Jílovina (částice menší než 0,002 mm). 

Mezi typickou plastickou surovinu patří jílové minerály, což jsou hydratované 
aluminosilikáty s krystalickou vodou, která je v mřížce přítomna v důsledku přeměny živců na 
jílové materiály chemickým zvětráváním. Jílové minerály mají složitou strukturu vyznačující 
se značnou mnohotvárností [4][10].  

Po provedení chemického rozboru cihlářských jílů a hlín lze usoudit na vhodnost cihlářské 
suroviny pro jednotlivé cihlářské výrobky, jak ukazuje obrázek 3 [23].  
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Obrázek 3: Vhodnost suroviny po chemické stránce [23]. 

Oblasti: 1 -pro hutné až slinuté výrobky, 2 -pro terakotu a hrnčířinu, 3 -pro pálenou 
krytinu, 4 -pro zdicí prvky.   

2.3.1.2 Neplastické suroviny  
Jsou nezbytnou součástí skoro všech výrobních směsí, a zásadním způsobem ovlivňují 

vlastnosti surové směsi a následně i vypáleného keramického střepu. Jejich použití je závislé 
na druhu výrobku a funkce jakou mají plnit. Lze je rozdělit na ostřiva, taviva a lehčiva. Některé 
skupiny mohou plnit více funkcí, například lehčiva a ostřiva [4][5][11][15].  

Ostřiva snižují smrštění během sušení a výpalu, ale zvyšují teplotu slinutí. Dále snižují 
tvárlivost. Ostřiva mohou být přírodní i umělá, jako například je písek, škvára, struska a 
keramický recyklát. Lze je dělit podle chemické povahy na křemičitá, hlinitokřemičitá a 
zvláštní. Křemičité ostřivo je z více jak 92 % SiO2, jako zdroj se používá křemen, křemenec či 
křemenný písek. Křemen působením tepla mění modifikaci na otočnou, kdy nedochází k 
porušení vazeb. Další možností je změna na enantiotropní, kdy dojde k porušení vazeb a změně 
molárního objemu. Tyto objemové změny vyvolávají vnitřní pnutí. Křemenec je základní 
surovinou pro výrobu dinasu. Hlinitokřemičitá ostřiva – šamot, jsou vypálené jíly nebo lupky. 
Vypálením došlo ke stabilizaci vznikem určitého množství mulitu, který nepodléhá dalším 
výpalem změnám. Pro cihlářské účely se využívají odpady jako struska, popílek atd., které 
navíc plní funkci lehčiva [4][5][11].  

Taviva jsou hmoty s nižším bodem tání (živce, vápence, kazivec atd.), která při výpalu tvoří 
taveninu. Výsledkem je nižší teplota tání a vyšší hutnost střepu. Základní skupinou jsou přírodní 
(živce, živcové horniny), dále existují taviva eutektická. Nejpoužívanější jsou živce – orthoklas 

(K2O·Al2O3·6SiO2), albit (Na2O·Al2O3·6SiO2) a anortit (CaO·Al2O3·2SiO2). Eutektická taviva 
obsahují tavící oxidy ve vhodné formě, které v žáru tvoří s SiO2 nízkotavitelné sloučeniny. 

Zdrojem jsou uhličitany nebo mastek [5].  

Lehčiva se používají k vytvoření pórů v surové hmotě nebo k podpoře jejich vzniku. 
Výsledkem vzniku pórů je snížení objemové hmotnosti keramického střepu, zlepšení tepelně 
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izolačních vlastností. Dále zvyšují pórovitost, snižují tepelnou vodivost, ale také způsobují 
pokles pevnosti. Jako lehčivo jsou používány škáry či křemelina, které působí nepřímo, tedy 
mají malou objemovou hmotnost. Druhou skupinu tvoří lehčiva, která vyhoří během výpalu, 
sem patří dřevěné piliny, uhelný prach, sláma apod. [5][7]. 

2.3.2 Příprava surovin  
K těžbě cihlářských surovin se používají korečková, či lžícová rypadla, popřípadě bagr. Již 

zde dochází k primární homogenizaci materiálu. Podle vlastností surovin a požadovaného 
výrobku se vybírá varianta přípravy surovin. Hlína z hliniště je smíchána s ostřivy a tavivy. 
Prvotní rozdrcení se uskutečňuje pomocí kladivového drtiče. Další mletí probíhá v kolovém 
mlýnu, následuje dvojí mletí přes mlecí válce na velikost 1,5 mm, posléze na 0,8 mm. Během 

mletí probíhá i homogenizace materiálů. Mletí má při přípravě surovin pozitivní vliv na 
vlastnosti cihelného střepu. Snižuje náchylnost k tvorbě textury při lisování, snižuje pórovitost 
a zvyšuje pevnosti i mrazuvzdornost. Proces mletí ale zvyšuje povrch zrna, a proto se zvyšuje 
množství rozdělávací vody, což vede k většímu smrštění. Každá surovina má optimální 
rozdělení velikosti částic vzhledem k výsledným vlastnostem střepu [7][12][15]. 

Pomletá směs se pomocí pásových dopravníků dopravuje do odležovacích boxů, které 
fungují jako zásobárna suroviny. Dále zde probíhá navlhčení suroviny, kdy dochází k bobtnání 
jílovitých minerálů. Proces odležení a jeho efektivnost závisí na původních vlastnostech 
suroviny, kdy nízký obsah vody má negativní vliv na proces odležení [7][16]. 

Z odležovacího boxu se pomocí pásových dopravníků materiál dopraví do vyrovnávacího 
podavače, kde se přidá potřebné množství vody a následuje mletí mokré směsi. Poté se do směsi 
přidá mokrá pára ve šnekovém protlačovacím mísiči, kde se směs propaří a důsledně 
homogenizuje. Důvodem pro popaření párou je, že zlepšuje homogenizaci i zpracovatelnost a 

dojde ke snížení množství rozdělávací vody, klesne spotřeba energie při lisování a zkrátí se 
doba sušení [7][15]. 

V cihlářství se většinou používají odpadní látky vzhledem k možnému zpracovanému 
objemu odpadu, relaci ceny výrobku k jeho hmotnosti, působení vypalovací teploty [7][17]. 

2.3.3 Tváření 
Procesem tváření vzniká výrobek o předepsaných rozměrech. Nejčastěji se používá lisování 

pomocí šnekového lisu. Do mísiče se dopraví navlhčená směs (cca 19-22 % hmotnosti), a 

dochází k jejímu zahřátí párou na teplotu 40 až 45 °C, což dále zlepšuje její plastičnost a 
současně usnadňuje sušení vytvarovaných těles (výlisků). Tato směs je protlačena přes 
děrovanou desku do vakuové komory při tlaku asi 1,5 kPa. Vznikající nudličky jsou potrhány, 
aby měly větší povrch, což zintenzivní únik vzduchu. Vzduch snižuje soudržnost částic, tedy 
se zvýší výsledná pevnost i mrazuvzdornost. Přes šnekovou komoru a koncový šnek se materiál 
dostane do ústí. Tvar ústí se promítá do konečné podoby cihlářského výrobku, tedy podoba 

cihly je dána tloušťkou a počtem otvoru v ústí. Ze šnekového lisu vychází tvarovaný polotovar, 
který je řezán na požadovanou výšku strunou [7][12][15].  
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Obrázek 4: Tváření cihlářských výrobků [19].  

2.3.4 Sušení  
Sušení je finální operace odvodňování surovin, při kterém dochází působením tepla ke 

snížení vlhkosti pod mez určenou podmínkami výpalu. Sušící teplota je taková, aby příliš rychlý 
únik par nezpůsobil poškození výlisku. Vysušením ztrácí výlisek plastické schopnosti a nabývá 
počáteční pevnosti. Při sušení dochází ke smrštění, protože odchází molekuly vody a částice 
plastických surovin mají tendenci ke shlukování. Při výrobě hrubé keramiky se používá 
kontinuální sušení, hlavním představitelem jsou kanálové sušárny. Na obrázku 5 je znázorněn 
výrobek po sušení [5][7]. 

 

 
Obrázek 5: Vysušené cihlářské výrobky [22].  

 

Při sušení se keramické výrobky zbavují vody a dochází ke smrštění (4 až 6 %). Suší se 
přirozeně i uměle ohřátým vzduchem. Celý proces musí probíhat tak, aby se daly páry 
vysušovat i zevnitř výrobku, nejen z povrchu. Musí být tedy velmi pozvolné. Teplý vzduch 
neustále proudí, protože v opačném případě by rychle nasál páru a dále by nesušil. Celý proces 
sušení probíhá při teplotě asi 80 °C po dobu 30 až 35 hodin [19][20].  
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2.3.5 Výpal 
Pro výpal cihlářských výrobků se používají tunelové pece, kde se vysušené výrobky 

naskládají na vozíky nebo pohyblivou podlahu a ty projíždějí tunelovou pecí. Při výpalu 

dochází k přeměně mikrostruktury střepu z výsušku do vypáleného střepu. Obvykle při smrštění 
0,5 až 1 % a v teplotní oblasti 850 až 950 °C po dobu 30 až 35 hodin. V dnešní době se k výpalu 
běžně používá jako palivo zemní plyn. V chladící zóně tunelové pece vzniká odpadní teplo, 

které se opětovně využívá jako sušící médium v sušárnách. Chlazení cihlářského výrobku po 
výpalu nesmí probíhat rychle jinak to může vést k nadměrnému pnutí výrobku s následným 
popraskáním [11][22]. Na obrázku 6 je znázorněn výrobek po výpalu.  

 

 
Obrázek 6: Vypálený cihlářský výrobek [22]. 

 

Při výpalu dochází k několika dějům, které lze pro přehlednost rozdělit do několika 
kategorií. 

Dehydratace je proces, při kterém dochází k odstranění vody z cihlářských výrobků. Jako 
první je adsorbovaná voda, která se odpařuje v teplotní oblasti 80 až 120 °C, avšak lze jí 
pozorovat i při teplotách 150 °C vždycky však do 250 °C. Dalším druhem je krystalická voda, 
která se uvolňuje při teplotách 60 až 250 °C. A posledním druhem je strukturní (chemicky 
vázaná voda), která je uvolňována podle toho, jaký minerál obsahuje [23].  

Změna modifikace nastává u řady surovin, jako je například: diaspor, böhmit, gibbsit, který 
postupně přechází na korund, avšak nejdůležitější je modifikační přeměna křemene, viz. 

obrázek 7, která je doprovázena objemovými změnami [23].  
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Obrázek 7: Změna modifikace SiO2 [23]. 

 

Termická disociace je typická zvláště u uhličitanů, které jsou vždy obsažený v cihlářské 
zemině. Vápenec začíná disociovat v teplotní oblasti 500 až 600 °C a největší množství oxidu 
uhličitého se uvolní v intervalu 700 až 900 °C. Disociace vápence probíhá endotermicky, a při 
zvyšujícím se množství vápence se i zvyšuje spotřeba tepla na chemickou reakci [23].  

 

 𝐶𝑎𝐶𝑂3 ↔ 𝐶𝑎𝑂 + 𝐶𝑂2 − 162,9 kJ ∙ mol−1 (1) 

 

U dolomitu se začíná oxid uhličitý uvolňovat při 400 °C, ale disociace může probíhat 
různými mechanismy [23]:   

<400 °C 

<900 °C 

>900 °C 

𝑀𝑔𝐶𝑎(𝐶𝑂3)2 ↔ 𝑀𝑔𝐶𝑂3 + 𝐶𝑎𝐶𝑂3 𝑀𝑔𝐶𝑎(𝐶𝑂3)2 ↔ 𝑀𝑔𝑂 + 𝐶𝑂2 + 𝐶𝑎𝐶𝑂3 𝑀𝑔𝐶𝑎(𝐶𝑂3)2 ↔ 𝑀𝑔𝑂 + 𝐶𝑎𝑂 + 2𝐶𝑂2 
 

 

(2) 

 

Oxidace organických látek je spalování v přítomnosti kyslíku, které začíná při 350 °C, ale 
uvolňování hořlavých prchavých látek, už začíná při 200 °C. Tyto reakce jsou důležité, pokud 

se do cihlářských surovin přidají lehčiva [23].  

Reakce železitých sloučenin probíhá při různých teplotách: siderit (FeCO3) disociuje 

v oblasti teplot 360 až 490 °C, pyrit (FeS2) reaguje při teplotách 350 až 450 °C dle rovnice (3) 
a při 150 až 800 °C nastává rekce dle rovnice (4) [23]. 

 

 𝐹𝑒𝑆2 + 𝑂2 ↔ 𝐹𝑒𝑂 + 𝑆𝑂2 − 113 kJ (3) 

 

   

 4𝐹𝑒𝑆2 + 7𝑂2 = 2𝐹𝑒2𝑂3 + 4𝑆𝑂2 + 3407 kJ (4) 
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Pyrit většinou reaguje za vzniku směsi obsahující tyto látky: FeO, Fe3O4, SO2, H2O a Fe2O3. 

Pokud jsou přítomný lehčiva v cihlářské surovině tak se v jejich přítomnosti uvolňuje oxid 
uhelnatý, který vytváří s oxidy železa rovnovážný stav při různých koncentracích oxidu 
uhelnatého a teploty. FeCO3 disociuje v oblasti teplot 420 až 500 °C dle rovnice (5). Všechny 
tyto rekce můžou být důvodem nadýmání výrobku při pálení [23]. 

 

 𝐹𝑒𝐶𝑂3 ↔ 𝐹𝑒𝑂 + 𝐶𝑂2 (5) 

 

Reakce v tuhé fázi před slinováním nastávají u kaolinitu, a i analyticky u ostatních jílových 
minerálů. U kaolinitu tyto reakce procházejí několika metastabilními stavy dle rovnice (6). U 

ostatních jílových minerálů jsou tyto reakce ovlivněny substituovanými ionty Mg2+, Fe2+, K+ a 

Na+. Illity jsou chudé na alkálie a tvoří při teplotě 900 °C spinel a korund, nad 1000 °C začíná 
proces tavení. Podobným způsobem se chová montmorillonit. U slídy dochází k odvodňování 
při 700 až 820 °C a tvoří se těžce tavitelný leucit K2O·Al2O3·4SiO2 [23]. 

 

 𝐴𝑙2𝑂3 ∙ 2𝑆𝑖𝑂2 ∙ 2𝐻2𝑂 250−750  °𝐶→        𝐴𝑙2𝑂3 ∙ 2𝑆𝑖𝑂2 + 2𝐻2𝑂 (𝑚𝑒𝑡𝑎𝑘𝑎𝑜𝑙𝑖𝑛𝑖𝑡) 𝐴𝑙2𝑂3 ∙ 2𝑆𝑖𝑂2 + 2𝐻2𝑂 900−1000 °𝐶→        2 𝐴𝑙2𝑂3 ∙ 3𝑆𝑖𝑂2(𝑠𝑝𝑖𝑛𝑒𝑙) + 𝑆𝑖𝑂2(𝑐𝑟𝑖𝑠𝑡𝑜𝑏𝑎𝑙𝑖𝑡) 
3(2 𝐴𝑙2𝑂3 ∙ 3𝑆𝑖𝑂2) =1200 °𝐶→      2(𝐴𝑙2𝑂3 ∙ 2𝑆𝑖𝑂2) (𝑚𝑢𝑙𝑖𝑡) + 5𝑆𝑖𝑂2 (𝑐𝑟𝑖𝑠𝑡𝑜𝑏𝑎𝑙𝑖𝑡)  

 

(6) 

 

 

Tavení a tvorba skelné fáze jsou procesy, které probíhají u cihlářských surovin. Cihlářská 
surovina je mnohokomponentní systém a kvůli vypalovací teplotě do 1000 °C dochází k tvorbě 
skelné fáze jenom v omezeném rozsahu. Eutektikum je nejnižší bod tavení komponent systému 
a nedochází ke tvorbě žádné sloučeniny. Eutektikum směsi oxidů v polymerním systému 
souvisí s jejím tavením. V ternárních systémech se mohou uplatňovat eutektika, které jsou 
vypsána níže [23]:  

725 °C-Na2O-CaO-SiO2 

767 °C-Na2O-Al2O3-SiO2 

799 °C-Na2O-SiO2 

975 °C-Li2O-Al2O3-SiO2 

990 °C-CaO-K2O-Al2O3-SiO2 

1070 °C-CaO-K2O-FeO-SiO2 

 

Redukční výpal je proces, který probíhá při redukční atmosféře, která se vytváří spalováním 
zemního plynu při nedostatku kyslíku a má řadu výhod. Jelikož není přítomná vodní pára tak 
se nevytváří prostředí, které by bylo schopné koroze. Další výhody jsou, že redukční plyny jsou 
v peci homogenní a při poměru CH4/O2 se od 0,55 netvoří saze a vytvoří se Fe3O4. Černé 
zbarvení cihelného střepu je způsobeno tím, že oxidy Fe v redukční atmosféře vytvoří Fe3O4 

[23].  
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2.3.6 Broušení  
Broušené cihly jsou moderním stavebním prvkem pro rychlé zdění (úspora až 25 % času). 

K broušení cihel se používá bruska, která má dva kotouče o velikosti jeden metr. Cihly jsou 

broušení kalibrovány na míru 249 mm. Brousí se 90 procent produkce, zbylých deset procent 
je určeno na maltu. Získaný obrus lze znovu vrátit do výroby, ale záleží na technologii procesu, 

a také na tom, aby toto řešení bylo ekonomicky výhodné [16][21][24]. 

2.4 Cihelný recyklát  
Cihelný recyklát je druhotná surovina stavebního průmyslu, která vzniká při výrobě a 

používání pálených cihel. Jedná se o podrcené úlomky cihel, které lze dále dělit na sítech nebo 
mlýnech. 

Cihelný recyklát se vyrábí ve 3 výrobních krocích: přetřídění, drcení a třídění.  Drcení 
probíhá na drtících linkách do zrnitosti cca 80 mm a v posledním kroku je můžeme rozdělit do 

tří frakcí 0-16 mm, 16-32 mm a 32-80 mm, přičemž jsou schopni vytřídit i jiné požadované 
frakce tohoto materiálu. Cihelný obrus patří do nejjemnější frakce (0-16 mm) a je částečně 
přimícháván ke vstupním surovinám při výrobě cihel, a to jak pálených, tak nepálených [26] 

[27].  

Rok od roku se postupně zvyšuje produkce recyklátu ze stavebních a demoličních odpadů a 
zároveň s tím se zvyšují i požadavky na jakost, a i na systémy jejich prokazování. Vlastnosti 
cihelného recyklátu závisí na vstupních surovinách, které putují do výroby, a na kvalitě 
výrobního procesu. Cihelný recyklát je nejvíce používán jako zásypový materiál, a pro jeho 
využití má velký význam zkouška odolnosti proti otlukovosti (Los Angeles), při které se její 
výsledky pohybují v rozmezí 70-80 % a z toho důvodu je nevhodné používat cihelný recyklát 
do konstrukčních vrstev. Cihelný recyklát lze využít v jiných stavebních oborech jako je: 
cihlobeton, k výrobě vibrolisovaných tvárnic, jako plnivo malt pro zdění a ve výrobě 
drenážního betonu apod. Materiál s frakcí cca do 3 mm se označuje jako antuka, která vzniká 
rozdrcením a následným mletím surovin (zlomky cihel či střešních tašek) na požadovanou 
granulometrii, a to nejčastěji jako jemná (0-1 mm), střední (0-2 mm), hrubá (0-3 mm) a drť (nad 
3 mm). Antuka dobře propouští vodu, a proto se používá pro úpravu povrchů sportovišť a cest, 

a navíc kurty pokryté antukou jsou pružné. Hrubší frakce antuky slouží jako dekorační 
vysypávání cest nebo jako substrát pro rostliny [26][27][28][29]. 

2.5 Povrchové úpravy keramického střepu 

Keramické výrobky jsou často povrchově upravovány nejčastěji glazurou nebo engobou, 
které jsou nanášeny a fixovány výpalem. Tyto povrchové vrstvy se často dekorují a další 
možnosti povrchové úpravy poskytují různé technické aplikace. Aby šly použít pro různé 
technické aplikace bývají pro tyto účely povrchy upravovány kovovými vrstvami apod. [4][30].  

2.5.1 Engoby 

Jsou nejstarším prostředkem ke zdobení povrchu nádob. Engoby jsou tenké vrstvy jemně 
mletých keramických směsí, které mají zakrýt nevhodné zabarvení střepu, zakrýt nerovnosti na 
jeho povrchu anebo vytvořit mezivrstvu, která mezi střepem a glazurou vyrovnává rozdíly 
v teplotní délkové roztažnosti. Použití engoby spolu s glazurou může výrazně snížit materiálové 
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náklady na povrchovou úpravu keramiky. Mají zemitý nebo skelně krystalický charakter. 

V jejich vsázce se používá dobře ztekutitelný jíl s vhodnou barvou po výpalu v kombinaci se 

živcem, křemenem, oxidem hlinitým, plaveným kaolínem, případně s přídavkem glazury. 
Hrnčíři využívali převážně engoby přírodních barev od bílé, přes žlutou a červenohnědou. 

V současné době se vrstva engoby často používá k úpravě funkčního povrchu jednožárově 
vypalované krytiny, kde vytváří barevnou skelně krystalickou vrstvu. Používá se také při 
povrchové úpravě jednožárově vypalovaných kameninových trub  [4][26]. 

2.5.2 Glazury 

Glazura je tenký skelný povlak na povrchu keramického výrobku, která je pevně spojená 
s keramickým střepem a vznikne na povrchu keramického výrobku až po jeho druhém výpalu. 

Glazura nemá pro výrobek jenom význam estetický a technický, ale i jej chrání a zušlechťuje, 
zpevňuje povrch výrobku, a je nepropustná vůči kapalinám, a dokonce i odolává chemikáliím. 

Skládají se z křemičitanů a z různých kovových oxidů, které podstatně usnadňují tavitelnost 
glazur. Teplota tavení glazur je odvislá od teploty slinutí keramiky a pohybuje se zpravidla 
v intervalu 900–1430 °C. Výrobek je po aplikaci glazury neprosákavý a snadno čistitelný. 

Glazura má ve srovnání se skly často odlišné vlastnosti. Je nehomogenní, mnohdy obsahuje 
bubliny a také různé krystalické fáze. Její vnější vrstva může být ovlivněna reakcí s pecní 
atmosférou. Na kontaktu se střepem může docházet ke vzájemné reakci ze tzv. mezivrstvy 
odlišných vlastností od střepu a glazury [4][33][34]. 

2.5.3 Rozdělení glazur 

Glazury dělíme podle různých hledisek. Nejčastěji je dělíme podle složení surovin a vzhledu 

[36],  

Podle složení surovin se dále dělí na:  
a) Zemité glazury – jejich základem jsou lehce tavitelné hlíny nebo případně hornina 

s vyšším obsahem alkalických oxidů (např. znělec). K nim se přidávají ještě další 
přísady jako křemen, dolomit a taviva se živcovou složkou. Teplota výpalu se 
většinou pohybuje nad 1160–1180 °C a po výpalu jsou nejčastěji zemitě barvené, 
někdy i bíle [4][9].  

b) Fritové glazury – základní složky musí být čisté a dobře semleté a ve vodě rozpustné 
látky (např. borax, soda, potaš, sloučeniny olova apod.), které umožňují výpal 
glazury při nízkých teplotách. Frita se připravuje ze surovinové směsi (křemen, 
kaolin a jíl) a roztaví se s přídavkem dalších surovin na sklo. Vytvořená tavenina se 
prudce ochladí vléváním do vody. Frita je ve vodě málo rozpustná a má vzhled buď 
bezbarvého nebo barevného drceného skla. Část takto vytvořené frity se pak přidává 

k surovinovému složení glazury [4][9][35].   

c) Živcové glazury – připravují se semletím surovin, jejichž základem je živec, ale 

přidávají se i další suroviny jako např. vápenec, křemen, magnezit, barvící oxidy a 
plavený kaolin [4]. 

d) Solné glazury – Je to zvláštní typ glazury, která se jako jediná nanáší v žáru. Glazura 

se vytvoří tak, že se vnáší na topeniště nebo se vnáší přímo do pece ke konci pálení 
denaturovaný nebo odpadní chlorid sodný. Výsledkem je lehce tavitelné alkalické 
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sklo, které utvoří na povrchu keramického výrobku tenkou, dobře lpící vrstvičku 
lesklé glazury. Používají se hlavně na glazování kameninových výrobků, jako jsou 

kanalizační roury, roury na odvádění odpadu z bytových jednotek, potrubí a nádrží 
v chemickém průmyslu a na zahradní keramiku [9][30].  

 

Podle vzhledu se glazury dělí na:  
1) Transparentní glazury – Používají se glazury surové (zemité a živcové), ev. fritové 

většinou s obsahem cca 10–20 hm. % plaveného kaolinu, aby byla zajištěna stabilita 
umleté glazurové suspenze. Výsledná glazura má být nanášená v tenké vrstvě, bez 
bublin a krystalů. Tyto glazury jsou vhodné na bílý nebo i barevný podklad a ve 
stavební, zdravotnické a užitkové keramice se používají glazury pouze bez PbO 
[4][15].  

2) Krycí glazury – Obsahují ve skle dispergované částice, které zakalí glazuru a světelné 
paprsky se odráží od glazury (nepronikají ke střepu). Disperzí krystalů, bublin nebo 
kapek o velikosti d =2–200 nm se dosáhne maximálního kalícího efektu glazury. 

Zakalení je možné vyvolat různými způsoby jako je:  

a) Jemně dispergovaný pigment, který je ve skle nerozpustný. Pro bílé kalení se 

používají oxidy cíničitý SnO2, ceričitý CeO2, antimonitý Sb2O3, zirkoničitý 
ZrO2, ale také zirkoničitan křemičitý, tedy minerál zirkon ZrSiO4.  

b) Dalším způsobem je vylučování kalením, kdy se z glazury vyloučí disperze 
nukleí látky s vysokým indexem lomu (např. oxidu titaničitého TiO2 anebo 

zirkon ZrSiO4). Důležitým faktorem je rychlost chlazení glazury.  
c) Odměšování skla, je způsob kdy se jedna tavenina v glazuře odmísí ve formě 

jemně dispergovaných kapek a po ochlazení na běžnou teplotu zůstanou 
skelné (např. borité sklo), anebo zkrystalují (např. fosforečné sklo).  

d) Disperze bublin je efekt, který se využívá u vysoce viskózních živcových 
glazur [4].  

3) Barevné glazury – Tyto glazury obsahují barvící látky buď ve fritě, anebo se přidávají 
tzv. keramická barvítka jako heterogenní nerozpustná složka při mletí. Mohou se 
připravovat jak z glazur bezbarvých transparentních nebo bílých krycích. Barevné 
glazury se používají téměř u všech druhů glazovaných výrobků a je to jeden 

z nejjednodušších způsobů dekorace. Přidávají se:  
a) iontová barviva (např. kobaltová modř, měďnatá zeleň, železitá žluť či zeleň 

a manganová fialová) 

b) pigmenty, které vnášejí nerozpustná barvítka do glazury (např. chromová 
zeleň nebo železitá hněď) 

c) koloidní barviva, která vyvolávají disperzi kovových částic o velikosti 
10 -100 nm (částice mědi a zlata tvoří červenou barvu) [33]. 

4) Krystalické glazury – Mají takové složení, že při chlazení taveniny vznikají krystaly, 

které dosahují někdy velikosti větší než 1 mm a jsou tvořeny např. anortitem 
CaO·Al2O3·2SiO2, wollastonitem CaO·SiO2, forteritem 2MgO·SiO2, olivínem 
MgO·FeO·SiO2, fayalitem 2FeO·SiO2, diopsidem CaO·MgO·2SiO2, cordieritem 

2MgO·2Al2O3·5SiO2, celsianem BaO·Al2O3·2SiO2, willemitem 2ZnO·SiO2, 
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mullitem 3Al2O3·2SiO2, korundem α – Al2O3, hematitem Fe2O3, rutilem TiO2 apod. 

Aby vyrostly i velké krystaly musí mít taveniny určitou viskozitu pro potřebnou dobu 
během chlazení (pomalé chlazení) [4][23].  

5) Matné glazury – Vznikají růstem drobných krystalů, které prostupují celou její 
vrstvou. Získají se buď výpalem na teplotou nižší, než dojde k úplnému roztavení 
glazury, což je nebezpečné, protože glazury můžou propouštět vodu. Anebo 

zvýšením obsahu některých oxidů jako jsou např. oxidy hlinitý, vápenatý, zinečnatý, 
hořečnatý či titaničitý, které se vnášejí na úkor oxidu křemičitého [4][33].  

2.5.4 Suroviny pro přípravu glazur 

Glazury se připravují jak ze surovin přírodních, ale také z uměle připravených. Suroviny, 
které se používají do glazur musí mít maximální čistotu. Glazury jsou tvořeny dvěma 
základními skupinami surovin, a to jsou suroviny základní, které jsou pro tvorbu glazury 

nezbytné (křemen, kaolin, živce, suroviny pro dodání oxidu vápenného, hořečnatého, 
olovnatého, oxidů alkalických kovů), a ze surovin vedlejších, které se používají pouze v menší 
míře [33].  

2.5.4.1 Křemen 

Křemen je základní surovina pro přípravu glazur nejčastěji jako žilný křemen nebo sklářský 
písek a obsahuje málo barvících přísad. Vnáší oxid křemičitý, který tvoří skelnou síť, protože 
je sklotvorným oxidem, ale nahradit ho lze pouze v omezené míře. Obsah SiO2 v glazuře je 50 

až 70 %, protože s vyšším obsahem se glazura hůře roztéká a roste teplota tavení glazury, ale 

snižuje se sklon glazury k trhlinkování. Důležité je brát zřetel na to, že SiO2 se do glazur vnáší 
i jinými surovinami (živec, kaolin, zirkon atd.) a ne jenom přidáním křemene [33]. 

2.5.4.2 Kaolin 

Po přidání kaolínu do glazur se vnáší Al2O3 a zároveň SiO2. V ČR je hodně ložisek kaolinu 

(např. v okolí Plzně, Podbořan, Kadaně a na Moravě se ložiska nachází v okolí Znojma), ale 

nejčastěji se používají kaoliny karlovarské. Oxid hlinitý zvyšuje pružnost, lesk, mechanickou 

pevnost glazur, ale zároveň snižuje teplotní roztažnost a vyluhovatelnost olova z glazury [33]. 

2.5.4.3 Živce 

Živce působí v glazurách jako tavivo a musí tvořit čistou sklovinu. Dělíme je podle toho, 

jaký obsahují alkalický oxid: draselný (ortoklas, mikroklin), který má teplotu tání 1150 °C až 
1280 °C, sodný (albit), který má teplotu tání 1120 až 1215 °C a vápenatý (anortit). Tavitelnost 

závisí na chemickém složení (většinou se používají živcové suroviny s obsahem živce jak 
draselného, tak i sodného), jemnosti mletí a době působení žáru [36].  

2.5.4.4 Vápenaté sloučeniny 

Nejčastěji se používá CaCO3 (vápenec, mramor, křída), který do glazur vnáší CaO. Pokud 
použijeme dolomit, tak ten dodává společně s MgO i CaO. Když vápenec zahřejeme na teplotu 

cca 900 °C tak se rozkládá na CaO a CO2. CaO působí jako tavivo do glazur nad 1000 °C a je 

charakteristický tím, že snižuje teplotní roztažnost, zvyšuje lesk, mechanickou pevnost, 
pružnost, chemickou odolnost glazur [33].  
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2.5.4.5 Hořečnaté sloučeniny 

Při použití hořečnatých sloučenin se do glazur vnáší MgO, který snižuje teplotní roztažnost. 
Jako surovina se používají: magnezit MgCO3, pálená magnézie MgO, mastek 

3MgO·4SiO2·H2O nebo dolomit CaMg(CO3)2, který zároveň vnáší i CaO [33]. 

2.5.4.6 Zinečnaté sloučeniny 

Při použití zinečnatých sloučenin se do glazur vnáší ZnO a to působí jako tavivo a kalivo i 
jako krystalizační prostředek. ZnO odstiňuje a rozptyluje barvy a může dokonce částečně 
nahradit CaO nebo PbO. Jako surovina se používá zinková běloba, což je v podstatě ZnO, který 
zvyšuje lesk glazur, ve větším množství zakaluje, může způsobit i krystalizaci [33].  

2.5.4.7 Borité sloučeniny 

Při použití boritých sloučenin se do glazur vnáší B2O3, který je stejně jako Si2O sklotvorný. 
Snižuje teplotu tavení, glazura je čirá, lesklá, odolná proti trhlinkování a odskelnění. Zvyšuje 
pružnost, zlepšuje chemickou odolnost, usnadňuje rozpouštění barev. Při větším obsahu (nutno 
odzkoušet pro každou glazuru) však vlastnosti zhoršuje. Suroviny: kyselina boritá, borax (vnáší 
současně oxid sodný) [33].  

2.5.4.8 Sloučeniny olova 

Při použití sloučeniny olova se do glazur vnáší PbO, který je nejstarším a nejpoužívanějším 
tavivem pro nízkotavné glazury. Teplota tání PbO je 880 °C a z něho vzniklé glazury jsou 

snadno tavitelné, roztékavé a dobře se probarvují. Jejich velká nevýhoda je, že všechny 
sloučeniny olovo jsou toxické a vyžadují výpal v oxidační atmosféře. Představují zdravotní 
riziko při požití, protože jsou rozpustné v žaludečních šťávách. Nebezpečí hrozí zejména při 
přípravě a nanášená glazur. Olovnaté glazury se nesmějí používat na užitkovou keramiku i 
některé další druhy keramických výrobků, protože při používání může docházet (v menší nebo 
větší míře) k vyluhování olova. Suroviny: minium Pb3O4, olovnatá běloba 2PbCO3·Pb(OH)2, 

klejt PbO. [33].  

2.5.4.9 Sodné sloučeniny (kromě živců a boraxu) 
Při použití sodných sloučenin se do glazur s nižší teplotou tavení vnáší Na2O jinak než 

živcem, a proto se používají jiné sloučeniny: 
• Nefelinický syenit (nefelin Na2O·Al2O3·2SiO2) – dává snadno tavitelné, průhledné, 

dobře roztékavé glazury s velkým sklonem k trhlinkování. Dobře se probarvují.  
• Soda krystalická Na2CO3·10H2O je rozpustná ve vodě a má ve své struktuře 

proměnlivý obsah vody 

• Soda kalcinovaná Na2CO3 (bezvodá) je rozpustná ve vodě a používá se častěji. 
• Ledek sodný NaNO3 je málo vhodný a hydroskopický. 

• Sůl kamenná NaCl se používá k přípravě solných glazur. 

Sodu je nutno vzhledem k její rozpustnosti spolu s dalšími surovinami fritovat [33].  

2.5.4.10 Draselné sloučeniny (kromě živců)  
Při použití draselných sloučenin se do nízkotavných glazur vnáší K2O jinak než živcem:  

• Potaš K2CO3 je hygroskopická a ve vodě rozpustná látka. 
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• Ledek draselný KNO3 není hygroskopický. Při výpalu KNO3 se uvolňuje kyslík a tím 
zabraní k vyredukování olova při tavení olovnatých frit [33].  

2.5.4.11 Barnaté sloučeniny  
Při použití barnatých sloučenin se do glazur vnáší BaO, který je používá jako tavivo. Jako 

surovina se používá: witherit BaCO3. Přídavkem BaO do glazur se zvyšuje lesk, tvrdost, 
odolnost proti povětrnostním vlivům, u alkalických glazur kyselinovzdornost. V nízkotavných 
glazurách může částečně nahradit PbO. Uhličitan barnatý je ovšem klasifikován jako látka 
zdraví škodlivá při požití, na což je nutno brát ohled při práci s ním [33].  

2.5.4.12 Lithné sloučeniny 

Lithné sloučeniny do glazur vnášejí Li2O, který je intenzivnějším tavivem než ostatní 
alkalické oxidy, zvyšuje lesk. Suroviny: spodumen Li2O·Al2O3·4Si2O, lepidolit 

LiF·KF·Al2O3·3Si2O a cinvaldit. [33].  

2.5.4.13 Sloučeniny fluoru 

Sloučeniny fluoru se používají jako taviva, ale jenom výjimečně [33]: 

• Kazivec (fluorit) CaF2 se používá jako náhrada živce (teplota tání 800 °C) a jako 
kalivo místo oxidu cíničitého. Vzniklé glazury jsou dobře roztékavé, mají malý sklon 
k trhlinkování. SiO2 často odtěká jako SiF4, a tím dochází ke sníží teplota tavení. 

• Kryolit Na3AlF6 je jemný bílý (nažloutlý) prášek, který je toxický a používá se jako 
náhrada PbO a B2O3 v bezolovnatých a bezboritých glazurách.  

2.5.4.14 Skelné frity 

Frity jsou granulovaná skla, která tvoří jednu ze složek glazur a působí jako tavivo. K jejich 

výrobě se používají některé z výše uvedených surovin. Používají se ty suroviny, které jsou 
rozpustné ve vodě, většinou bývají i toxické s přídavkem sklotvorných látek, aby se tak 
umožnilo jejich použití do glazury [33].  

2.5.4.15 Kaliva 

Kaliva se používají pro přípravu polokrycích a krycích glazur. Kaliva jsou obyčejně látky 
bíle zakalující, přestože zakalující účinek ve formě barevného zákalu má většina keramických 
pigmentů. Třebaže kalící schopnost má řada sloučenin, jako SnO2, ZrO2, TiO2, ZrSiO4 aj. 

[33][37]. 

2.5.4.16 Odstiniva 

Jsou to látky zvýrazňující nebo potlačující účinek keramické barvy, ale citelně ovlivňují 
barvící vlastnosti jednotlivých sloučenin nebo dokonce způsobují změny v barvě a její intenzitě. 
Záleží na množství odstíniva a na jeho chemické povaze. Odstínivo se musí volit individuálně 
podle základního barvícího systému [38]. 

2.5.5 Způsoby vyjadřování složení glazur 

Složení glazury není možné vyjádřit jednoduchým výrazem, protože jde o komplikovanou 
směs křemičitanů a oxidů. Nejvýstižněji může být popsáno Segerovým vzorcem, jehož obecná 
forma je [40]:  

 (𝑅2𝑂 + 𝑅𝑂) × 𝑛𝑅2𝑂3 ×𝑚𝑅𝑂2 (7) 



23 

 

 

kde RO+R2O je počet molů zásaditých oxidů působících jako taviva (jejichž součet je 
přepočten tak, aby byl roven 1), R2O3 je počet molů amfoterních oxidů, které mohou reagovat, 

jak kysele, tak zásaditě a RO2 je počet molů kyselých oxidů v glazuře (viz. tabulka 1), n je počet 
molů R2O3 dělený součtem Ʃ(RO+R2O), m je počet molů RO2 dělený součtem Ʃ(RO+R2O). 

jednotlivé suroviny se pro výpočet vyjadřují molárními vzorci [4].  

 

Tabulka 1: Rozdělení oxidů na zásadité, amfoterní a kyselé pro použití v Segerově vzorci 
Oxidy 

Zásadité Amfoterní Kyselé  
R2O RO R2O3 RO2 

Li2O PbO Al2O3 SiO2 Sb2O5 

Na2O ZnO Bi2O3 B2O3 P2O5 

K2O FeO Fe2O3 SnO2 As2O3 

MgO CoO Mn2O3 TiO2 MnO2 

CaO NiO Cr2O3 V2O5 WO3 

BaO CuO  ZnO2  

 

2.5.6 Vlastnosti glazur 

Každý druh keramických výrobků vyžaduje jinou glazuru, a proto je třeba brát ohled při 
vybírání glazury pro daný druh výrobku na teplotu výpalu a barvu střepu po výpalu daného 
keramického výrobku. Je rozdíl, jestli glazuru nanášíme na střep, který má po vypálení žlutý 
nebo červený nádech, anebo má bílý (nezbarvený) střep. Při nanášení glazury na střep žlutého 
nebo červeného nádechu vypadá glazura vždy tmavší, jestliže je barva střepu příliš tmavá, 
opatřuje se střep nástřepím neboli engobou z bíle se pálicí jílové hmoty. Při výběru glazury má 
důležitou roli součinitel teplotní roztažnosti glazur. Pokud spolu nesouhlasí součinitele teplotní 
roztažnosti střepu a glazury, vznikají na glazuře větší nebo menší trhlinky (trhlinkování 
glazury) nebo glazura dokonce odprýská, Je-li součinitel teplotní roztažnosti glazury vyšší než 
součinitel teplotní roztažnosti střepu, dochází k tomu, že při chladnutí glazura trhlinkuje. Je-li 

nižší, pak se glazura odprýskává. Vzniká-li zvláště silné napětí mezi střepem a glazurou může 
dojít až k prasknutí výrobku, a proto se glazury musí pečlivě vybírat [35].  

Dalším důležitým faktorem je pružnost (elastičnost) glazury, která závisí na jejím složení, 
avšak souvislost mezi pružností a složením glazury se dosud nepodařilo vysvětlit. Má-li glazura 

malou pružnost vede to ke vzniku trhlinek, i když se součinitele teplotní roztažnosti glazury i 
střepu shodují. Je-li naopak glazura velmi pružná nemusí trhlinkovat ani při značných rozdílech 
součinitelů teplotní roztažnosti glazury a střepu [35].  

Výsledná vypálená glazura má být na výrobcích dobře rozlitá, průhledná a pěkně lesklá. Při 
nanášení glazury na porcelánové nebo pórovinové výrobky se někdy v konečném (glazovacím) 
výpalu objevují drobné důlky. Tyto drobné důlky jsou způsobeny buď vysokou pórovitostí 
střepu po přežahu, dlouhou redukční periodou při pálení (na povrchu glazury se usazují částice 
uhlíku, který pak následně při oxidační periodě vyhoří) nebo vysokým obsahem vzduchových 
bublinek v licí břečce [35]. 
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2.5.7 Výroba glazur 

Nejprve se glazura mele v bubnových mlýnech za mokra na zbytek na sítě o velikosti ok 
0,063 mm nepřevyšující 1,0 %. Po přidání plaveného kaolinu do vsázky glazury dojde ke 

stabilizaci mleté suspenze. Glazura se nanáší na vysušený či vypálený (tzv. přežahnutý) a 

odprášený polotovar namáčením, poléváním nebo stříkáním připravené suspenze. Tloušťka 
nanesené vrstvy glazury závisí na vlastnostech glazurové suspenze, na době glazování a také 
na pórovitosti střepu. Při výpalu probíhají ve vrstvě glazury četné chemické reakce, rozklady 
přítomných uhličitanů, kdy se uvolňuje oxid uhličitý. Kromě těchto reakcí dochází ke vzájemné 
reakci některých složek a k tavení [4].  

2.5.8 Bezbarvé glazury 

Podstatou bezbarvých glazur je čiré nebo více či méně zakalené sklo. Patří mezi základní 
glazur, ze kterých se pak vychází při přípravě barevných nebo speciálních glazur. Jejich složení 
je takové tak, aby byly použitelné v širším rozsahu (např. glazury pro obkládačky, pro 
kameninu atd.). Bezbarvé glazury se dělí:  

• Podle tavitelnosti: nízkotavné (do 1200 °C) – surové nebo fritové a vysokotavné, tzv. 
tvrdé (nad 1200 °C) – surové 

• Podle složení: jednoduché – RO·yRO2 a složité – RO·xR2O3·yRO2. jednoduché 
glazury jsou nízkotavné. Mají horší mechanické a chemické vlastnosti [33]. 

2.5.9 Barevné glazury  

Jsou tvořeny směsí barviv, sklotvorných složek a odstíniv. Barviva se vnášejí do 
keramických barev ve formě barvítek. Keramické barvítko je tedy nositel barevnosti, je to 
polotovar k přípravě barev. Volba taviva závisí na teplotě výpalu a zajišťuje pevné spojení 
barvy s glazurou a zároveň nesmí ovlivňovat barevný odstín. Odstínivo je látka, která 
zvýrazňuje nebo potlačuje účinek keramické barvy. Předpokladem pro vysokou stabilitu barvy 
je užití vysoce stabilního barvítka. Stabilita barvítka je odvislá od jeho krystalické struktury 
(viz. tabulka 2) [4]. 

 

 

 

 

Tabulka 2: Rozdělení barvítek podle typu krystalické mřížky [4]. 

Krystalická mřížka barvítka Vzorec typového představitele 

Spinelová I. typu MgO·Al2O3 

Spinelová II. typu 2ZnO·TiO2 

Zirkonová ZrO2·SiO2 

Baddeleyitová ZrO2 

Korundová α-Al2O3 

Rutilová TiO2 

Ilmenitová FeO·TiO2 

Perovskitová CaO·TiO2 

Granátová 3CaO·Al2O3·3SiO2 
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Willemitová 2ZnO·SiO2 

Titanitová CaO·TiO2 

Mullitová 3Al2O3·2SiO2 

 

Na výsledné vlastnosti barvítek mají vliv kromě poměru výchozích složek a jejich vlastností 
i jednotlivé kroky technologického procesu při jejich přípravě (mletí a homogenizace vsázky, 
kalcinace, mletí kalcinátu a konečné úpravy). Příprava keramických barev spočívá ve 

společném mletí barvítka nebo barviva s tavivem a odstínivem. Speciální příprava je založena 
na společném fritování nebo tavení barvítka nebo barviva a taviva a následujícím mletím 
s odstinivem [4].  

2.5.9.1 Iontová barviva 

Používají se oxidy, hydroxidy, uhličitany, fosforečnany, chromany, chloridy, dusičnany a 
případně další sloučeniny přechodných prvků. Chloridy a dusičnany kovů se používají hlavně 
pro přípravu barevných roztoků, jelikož jsou rozpustné ve vodě. Nositelem zabarvení je iont 
kovu.  Barvivo se ve sklovině rozpouští. Kovy, jejichž ionty způsobují zabarvení [33].  

• Fe: Fe2O3 do teploty 1300 °C v oxidačním prostředí vykazuje zabarvení barvy žluté, 

hnědé a hnědočervené. FeO v redukční prostředí sám o sobě nebarví, pouze komplex 
Fe2+- O – Fe3+ barví do modra a zelena. Fe3O4 v oxidačním prostředí do teploty 

1300 °C vykazuje žlutavě hnědou barvu s nádechem do šeda. 
• Ni: Barvivem je iont Ni2+, v draselných a olovnatých glazurách vykazuje zabarvení 

barvy modročervenou a fialovou, v sodných glazurách vykazují zbarvení červené, 

hnědé až šedé, s kobaltovou modří mají šedý nádech. 
• Co: Vykazují barvu modrou nebo růžovou, ale za přítomnosti odstíniv sloučenin Al, 

Zn. Snesou i vysoké teploty. 
• Mn: Při nižších teplotách vykazují barvu hnědou až fialovou. Při vyšších teplotách 

se barví do žluta až hněda. 

• Cr: Vykazují barvu zelenou nebo žlutozelenou. V olovnatých glazurách se barví do 

oranžova až červena. Cr2O3 je stálý i při vysokých teplotách, ale za přítomnosti SnO2 

a CaO se zbarví do růžova. 
• Cu: V alkalických glazurách vykazují barvu modrou s nazelenalým odstínem. V 

olovnatých a boritých glazurách jsou zelené tzv. horská zeleň. V alkalickoolovnatých 

a alkalickoboritých glazurách je barva tyrkysová. Potřebuje oxidační atmosféru, 
protože v redukčním prostředí by vznikla měďnatá červeň.  

• U: Vykazuje barvu žlutou, zeleně fluoreskující, do teploty 1000 °C uranově 

červenou. V dnešní době se už sloučeniny uranu do glazur nepoužívají. 
• V: V oxidačním prostředí se barví do žluta a v redukčním prostředí do šeda. 

• Sb: V olovnatých glazurách tvoří tzv. žlutý email. Žlutý email je taky označován 

jako neapolská žluť. V bezolovnatých glazurách se tvoří bílý zákal. 
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2.5.9.2 Koloidní barviva 

Jako koloidní barviva se používají sloučeniny Ag, Au, Pt a Ir. Koloidní částice kovů o 
velikosti 1–500 nm způsobují zbarvení glazury a jsou jemně rozptýlenými ve skle. Řízeným 
chlazením vznikají krystalizační zárodky, které mají charakteristické zbarvení [33].  

• Ag: V olovnatých glazurách se barví slámově žlutě za přítomnosti oxidačního 
prostředí a v redukčním prostředí tvoří listry za přítomnosti Bi a Cu. K barvení se 
používají sloučeniny: Ag2O, AgCl, Ag2CO3 a AgNO3.  

• Au: Vykazují zbarvení do purpurové, karmínové až fialové (AuCl3).  

• Pt: Vykazují šedou barvu a nejčastěji se používá PtO2. 

• Ir: Využívá se pro získání černé barvy a vnáší se tam jako Ir2O3 nebo IrCl3.  

2.5.9.3 Pigmentová barviva 

Působí obdobně jako barviva koloidní. Barvícím elementem jsou ve skle homogenně 
rozptýlené částice pigmentů (většinou spinelů kovů) o velikosti větší než koloidní [4]. 

2.5.10 Naglazurové barvy 

Jsou to směsi barviv nebo barvítek s odstinivy a tavivy, které se nanášejí na vypálenou 
glazuru, proto se vypalují na nízké teploty. Mají mnohem bohatší barevnou paletu barev než 
barvy podglazurované. Obsahují vyšší obsah taviva (nízkotavná glazura nebo frita), a proto jsou 
po výpalu lesklé, ale zároveň se musí zajistit dobré spojení barvy s glazurou. Tavivo musí mít 
podobnou délkovou teplotní roztažnost jako glazura na výrobku, a proto se pro různé barvy volí 
různá taviva [33].  
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Tabulka 3: Druhy keramické dekorace a základní technologická data [4]. 

Parametr Dekorace 

 naglazurová vtavná podglazurová 

složení barvítko + tavivo (barvivo + tavivo) barvítko 

výběr odstínů prakticky neomezený omezený  
(bez purpurových) 

silně omezený 

nanesení dekoru po výpalu na glazuru po přežahu na střep 

pomocné látky éterické oleje, terpentýnový olej, balzám voda, sirup, glukóza, 
arabská guma, dextrin, 

glycerin  

teplota dekoračního 
výpalu t (°C) 

650–850 1200–1280 <1250* 

1250–1430** 

doba výpalu τ (h) 4-5 1-1,5 25-35 

atmosféra oxidační redukční 
druh pece dekorační, elektrická nízkoprofilová, 

plynová 

tunelová, plynová 

počet výpalů 3 3 2 

umístění dekoru na glazuře v glazuře pod glazurou 

chemická odolnost podle tříd odolnosti odolné 

vyluhovatelnost látek 
zdraví škodlivých 

1-5 mgdm-2 Pb 

0,1-3 mgdm-2 Cd 

<0,1 mgdm-2 Pd 0 

mechanická 
trvanlivost dekoru 

omezená neomezená 

Poznámka: * platí pro pórovinu, v tomto případě se k barvítku přidává odstínivo a tavivo, 
** platí pro kameninu, měkký a tvrdý porcelán 

2.5.11 Podglazurové barvy 

Jsou to práškové preparáty, které se nanášejí na suchý nebo přežahnutý střep, který se 
následně glazuje a vypaluje na optimální teplotu. Zpravidla se rozdělávají s vodou. Nakonec se 

na dekoraci nanáší transparentní glazura a výrobek se vypaluje. Teplota výpalu se pohybuje 

v rozmezí 800 až 1400 °C. Při vyšších teplotách výpalu výrobku je barevná paleta chudší, 
protože vysokým teplotám odolávají pouze některé barvy. A proto se tyto barvy dělí podle 

teploty výpalu na dvě skupiny, a to s vypalovací teplotou do 1250 °C (pórovina, kamenina) a 

nad 1250 °C (kamenina, porcelán), viz.  tabulka 4 a 5 [4][33].  
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Tabulka 4: Příklady molárního složení barvítek podglazurovaných barev při teplotě výpalu 
do 1250 °C [4]. 

 
 

Tabulka 5: Příklady složení barvítek podglazurovaných barev pro porcelán při teplotě výpalu 
nad 1250 °C [4]. 

 

2.5.12 Vtavné barvy 

Používají se stabilní barvy se stabilními barvítky. Tyto barvy se nanášejí na vypálenou 
glazuru, ale i tak se pak zažíhají na teplotu 1250 °C, a tím se vtaví do změklé glazury. Dají se 
použít i ve formě obtisků [33].  

2.5.13 Listry 

Jsou tenké vrstvy kovů nebo jejich oxidů, kterými se vyvolají na povrchu keramických 

předmětů duhové nebo perleťové barevné efekty. Jsou jak bezbarvé (Al, Zn, Bi aj.), tak barevné 

(Fe, Ni, Co, Cr, Cu, Cd, Au aj.). Výchozími preparáty pro přípravu listrů jsou pryskyřičná 
mýdla (rezináty) kovů. Připravují se tak, že tavenina kalafuny s hydroxidem sodným NaOH se 

po ochlazení promyje vodou a potom se vaří na vodní lázni s chloridy nebo sírany 
požadovaných kovů. Po ochlazení a promytí získaného produktu vodou se rozředí na 
požadovanou konzistenci levandulovým olejem. Pokud je třeba zahustit, použije se roztok 
kalafuny v levandulovém oleji. Listry se nanášejí na vypálenou glazuru v tenkých vrstvách 
štětcem, stříkáním nebo sítotiskem [4][33].  
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2.5.14 Emaily 

Jsou to tlusté vrstvy barev s viskózními tavivy chemicky formulovány tak, aby ulpívala na 
povrchu předem vytvořeného keramického podkladu a následně při vypalování fúzovala 
dovnitř. V zásadě se skládá z oxidu křemičitého (prvek tvořícího sklo), oxidu hlinitého (pro 
stabilitu) a přísad (pro podporu tavení). Jsou jak transparentní, tak krycí, přičemž transparentní 
jsou tvořeny transparentními barvami a krycí obsahují tzv. kaliva, jako jsou oxidy cíničitý SnO2, 

oxid hlinitý Al2O3 nebo i jemně mleté porcelánové střepy [4][39]. 
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3 Experimentální část 
V experimentální části jsou popsány metod, které byly použity pro analýzu surovin a jejich 

přípravu.   

3.1 Použité suroviny a chemikálie 

 

Cihelný recyklát Od společnosti HELUZ  
Kaolin Sedlec I. A 

Borax Chemikálie p.a. 
Draselný živec Od společnosti LB MINERALS 

SUK Jemně mletý čistý SiO2 

Mletý vápenec Kotouč Štramberk 

Kyselina boritá Chemikálie p.a. 
Soda Chemikálie p.a. 
Fluorid draselný Kazivec – distribuce Pyrotek 

Chlorid sodný Chemikálie p.a. 
Potaš Chemikálie p.a. 
Skelná frita 90741 F Od společnosti Ferro GmbH 

Keramická hlína Od společnosti Pávek Keramika 

 

3.2 Použité experimentální metody 

3.2.1 Příprava substrátu-hliněných kachliček  

Pro nanášení jednotlivých glazur byly připravovány tělesa o rozměrech 10 x 15 mm a 40 x 

30 mm, viz. obrázky 8 a 9. Všechny substráty byly připraveny na hydraulickém lisu 

DESTTEST 3310 od společnosti Beton Systém.  

 

 
Obrázek 8: Připravené substráty o 

rozměrech 10 x 15 mm 

 
Obrázek 9: Připravené substráty o 

rozměrech 40 x 30 mm 
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3.2.2 Výpal připravených kachliček 

Před samotným vytvrzením připravených vzorků při vysokých teplotách v elektrické 
odporové peci, byly vzorky nejprve sušeny na vzduchu cca 24 hodin a následně byly dosušeny 
v sušárně při teplotě 105 °C cca 24 hodin, potom byly substráty, vloženy na korundovou 
podložku a vypalovány na 950 °C. Teplotní nárůst při výpalu byl 5 °C/min a doba setrvání při 
cílové teplotě byla 10 minut, následně byl program ukončen a pec byla ponechána zavřená 
volně vychladnout. Na obrázku 10 je znázorněna pálicí křivka substrátů.  

 

 
Obrázek 10: Pálicí křivka připravených substrátů.  

3.2.3 Příprava glazur 

Směsi glazur byly míchány z cihelného recyklátu frakce <0,063 mm, tavících přísad a 
dalších přísad. Připravené směsi glazur byly důkladně z homogenizovány na laboratorním na 

sklopné třepačce, tak že v každé míchací lahvi byla suchá vsázka a 4 porcelánové koule. 
Míchání probíhalo po dobu 24 hodin. Tento způsob homogenizace byl zvolen jako optimální 
vzhledem k počtu připravovaných vzorků. Takto připravené glazury byly smíseny s potřebným 
množstvím vody a naneseny pomocí štětce na připravené keramické substráty o rozměrech 10 

x 15 mm a 40 x 30 mm, které byly vylisovány z keramické hlíny. Nanesená vrstva glazury se 

pohybovala okolo 0,8 g na lícní plochu vzorku. 
 

3.2.4 Výpal připravených glazur 

Po nanesení glazury štětcem na dlaždice byly dlaždice vloženy na korundovou podložku a 
vypalovány ve vakuové pec s řízenou atmosférou na 1280 °C. Teplotní nárůst při výpalu byl 
5 °C/min a doba setrvání při cílové teplotě byla 20 minut, následně byl program ukončen a pec 
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byla ponechána zavřená volně vychladnout. Na obrázku 11 je znázorněna pálicí křivka 
připravených glazur.  

 
Obrázek 11: Pálicí křivka připravených glazur.  

 

3.2.5 Sítová analýza-granulometrie 

Pro stanovení frakčního rozměru částice bylo využito sítové analýzy, jejíž princip spočívá v 
tom, že sledovaný vzorek partikulární látky se prosévá řadou sít, umístěných většinou nad sebou 

tak, že síta s velkými otvory jsou nahoře a pod nimi postupně síta s menšími otvory, 
odstupňovanými podle určitých pravidel [41]. 

Cihelný recyklát byl síťován na přístroji Vibratory Sieve Shaker RETSCH AS200 v intervalu 
po dobu 20 min, při amplitudě 60.  

3.2.6 Stanovení velikosti částic pomocí laserové difrakce 

U podsítných frakcích pod 1 mm byla změřena laserovou difrakcí. Principem je vyhodnocení 
difrakčního obrazce, který vznikl interakcí paprsku a zkoumaných částic. Velké částice 
rozptylují paprsek do relativně malých úhlů, naproti tomu malé částice rozptylují do velkých 
úhlů. Difrakční obrazec může být popsán matematicky pomocí teorií Fraunhofera nebo Mii. 

Analýza byla provedena pomocí přístroje SYMAPATEC HELOS KR, který je schopen měření 
velikosti částic práškových vzorků v rozmezí od 0,1 do 1 850 μm. Přístroj umožňuje dispergaci 
vzorků suchým i mokrým způsobem i za použití organických rozpouštědel. Měření je krátké a 
lze provádět na třech objektivech a vyhodnocení je prováděno pomocí příslušného software 
[42][43]. 
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Obrázek 12: Laserový analyzátor velikosti částic [42]. 

3.2.7 Rentgenová difrakční analýza 

Rentgenová difrakční analýza se používá pro stanovení minerálního (fázového) složení 
všech látek, které mají krystalický charakter. Tato metoda je založená na difrakci rentgenového 
paprsku na krystalické mřížce vzorku a vychází ze spojení dvou principů: krystalografické 
uspořádání látek a interakce rentgenového záření s částicemi tvořícími krystalovou mřížku 
látek [44][45]. 

 
Obrázek 13: Nárys krystalu s vyznačením rovnoběžných rovin ve třech směrech [45]. 

 

Každý krystal vykazuje soubor rovnoběžných, v různých směrech proložených mřížkových 
krystalových rovin a tyto rovnoběžné roviny jsou od sebe stejně vzdálené. K identifikaci se 

používají Millerovy indexy (h, k, l), které udávají polohu rovin v prostorové mřížce a 
mezirovinná vzdálenost těchto rovin se označuje d. Známe-li hodnoty souboru mezirovinných 
vzdáleností různých minerálu a stanoví-li se hodnota mezirovinných vzdáleností zkoumané 
látky rentgenovou difrakční analýzou, tak můžeme podle těchto hodnot určit, jaký minerál jí 
tvoří nebo jaké minerály jsou ve zkoumané látce obsaženy a získáme údaje o fázovém 
(mineralogickém) složení analyzované látky a to jak kvalitativní, tak i kvantitativní [44][45]. 
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Výsledkem měření je rentgenogram, což je graf závislosti intenzity odražených 
(difraktovaných) paprsků RTG záření (I/I0) na úhlu dopadu záření (2Θ°), který se čte, směrem 
zprava doleva [44][45].  

K měření byl použit přístroj Empyrean od firmy Panalytical.  

3.2.8 Stanovení vlhkosti  
Touto metodou se zjišťuje množství vody vázané v dané látce. Vlhký materiál je 

dvousložkový systém skládající se ze sušiny a vlhkosti, která je na pevnou fázi vázaná 
fyzikálně, fyzikálně-chemicky či chemicky. Vlhkost (W) je hmotnostní zlomek vody, která lze 
ze suroviny, směsi nebo výrobku odstranit sušením, obsažená v jednotkové hmotnosti vlhkého 
materiálu a ke stanovení se používá norma ČSN 72 1080. Test probíhal následujícím postupem: 
Prázdné váženky a jejich uzávěry byly po 15 min sušení v elektrické sušárně při teplotě 105 °C 
umístěny do exsikátoru, kde byly ponechány na vychladnutí. Do vysušených váženek bylo 
naváženo přibližně po 1-2 g keramické hlíny. Hmotnost navážky byla odečtena s přesností na 
1 mg. Váženky byly uzavřeny a stanoveny jejich celkové hmotnosti. Otevřené váženky se 
vzorkem byly na 60 minut vloženy do sušárny a po vyjmutí ze sušárny byly váženky uzavřeny, 
ochlazeny na laboratorní teplotu v exsikátoru a zváženy. Otevřené váženky byly opět vloženy 
do sušárny a sušeny 30 minut. Po sušení byly váženy stejným způsobem. 

Pro procentuální vyjádření vlhkosti materiálu platí rovnice (4). Vlhkostní poměr (M) udává 
hmotnost vody na kilogram sušiny. Použijeme-li k jejímu vyjádření procenta, je vlhkostní 
poměr definován rovnicí (5)[40]. 

 

 𝑊 = 𝑚𝑣 −𝑚𝑠𝑚𝑣 ∙ 100 = 𝑚𝐻2𝑂𝑚𝑣 ∙ 100  ⌊%⌋ 𝑚𝑣 − ℎ𝑚𝑜𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑣𝑙ℎ𝑘éℎ𝑜 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖á𝑙𝑢 𝑚𝑠 − ℎ𝑚𝑜𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑠𝑢𝑐ℎéℎ𝑜 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖á𝑙𝑢 𝑚𝐻2𝑂 − ℎ𝑚𝑜𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑣𝑜𝑑𝑦 

(8) 

 

 𝑀 = 𝑚𝑣 −𝑚𝑠𝑚𝑠 ∙ 100 = 𝑚𝐻2𝑂𝑚𝑠 ∙ 100  ⌊%⌋ 𝑚𝑣 − ℎ𝑚𝑜𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑣𝑙ℎ𝑘éℎ𝑜 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖á𝑙𝑢 𝑚𝑠 − ℎ𝑚𝑜𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑠𝑢𝑐ℎéℎ𝑜 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖á𝑙𝑢 𝑚𝐻2𝑂 − ℎ𝑚𝑜𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑣𝑜𝑑𝑦 

(9) 

 

3.2.9 Stanovení ztráty žíháním 

Ke stanovení ztráty žíháním se používá norma ČSN 72 0103. Test probíhal následujícím 
postupem: Do vyžíhaného (při teplotě 1000 °C po dobu 1 hodiny) a zchladlého kelímku bylo 
naváženo přibližně 1-2 g vysušené analyzované suroviny, byl zvážen i samostatný kelímek. 
Hmotnosti byly odečteny s přesností na 1 mg. Kelímky se vzorky byly vloženy do elektrické 
pece a byly žíhány při teplotě 1000 °C po dobu 1 hodiny. Po vyjmutí z pece byly kelímky 
ponechány zchladnout v exsikátoru na laboratorní teplotu a zváženy [40]. 
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Přírodní a druhotné keramické suroviny téměř vždy obsahují teplem rozložitelné látky 
(hydráty, hydratované fylosilikáty, uhličitany, sírany atd.) a také určitý podíl organických 
příměsí. Při rozkladu těchto látek je uvolňována plynná fáze, která mění složení atmosféry pece 
a tím i podmínky výpalu (např. vytvoření redukčních podmínek vznikem CO při hoření 
organických příměsí), probíhají objemové změny páleného materiálu a tvoří se nové fáze 
reagující s ostatními složkami vsázky. Stanovení tohoto teplem rozložitelného podílu je 
z hlediska celkového rozboru silikátů stejně důležité jako stanovení ostatních složek. Pro 

procentuální vyjádření ztrátu žíháním platí vztah [40]: 

 

 𝑍Ž = 𝑚𝑠 −𝑚ž𝑚𝑠 ∙ 100  ⌊%⌋ 𝑚𝑠 − ℎ𝑚𝑜𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑠𝑢𝑐ℎéℎ𝑜 𝑣𝑧𝑜𝑟𝑘𝑢 𝑚ž − ℎ𝑚𝑜𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡 žíℎ𝑎𝑛éℎ𝑜 𝑣𝑧𝑜𝑟𝑘𝑢 

(10) 

3.2.10 Stanovení průběhu sušení a Bigotovy křivky  
Tato metoda je založená na sledování průběhu sušení, a proto byla vypracována řada metod, 

např. metoda Bigotovy křivky, metoda využívající závislost energie sušícího prostředí na 
suchosti materiálu nebo stanovení přípustné rychlosti sušení. Pro stanovení průběhu sušení byla 
použita metoda založena na jednosměrném sušení, kterou vypracovali TROOP a WHEELER 
[40].Grafické zpracování výsledků stanovení průběhu sušení jsou znázorněny na obrázku 14. 

  

 
Obrázek 14: Změna vlhkosti různých částí tělesa při různé době sušení a změna měrné 

vlhkosti pro první a poslední část tělesa v závislosti na čase měření [40]. 
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Pro stanovení délkových změn sušením (Bigotova křivka viz. obrázek 15) byla použita 
norma ČSN 72 1073, která využívá ke studiu chování keramických materiálů v průběhu sušení 
měrné závislosti tělesa na jeho relativním smrštění, tzv. délkové změny sušením, pro které platí 
rovnice:  

 𝑆𝑠 = 𝑙 − 𝑙0𝑙0 ∙ 100  ⌊%⌋ 
 

(11) 

Pro stanovení vlhkosti tělesa W se používá rovnice:  
 

 𝑊 = 𝑚𝑣 −𝑚𝑠𝑚𝑠 ∙ 100  ⌊%⌋ 𝑚𝑣 −je hmotnost vlhkého materiálu 𝑚𝑠 −je hmotnost suchého materiálu 

(12) 

 

Citlivost materiálu k sušení lze vypočítat podle vztahu:  
 

 𝐾𝐶𝑆 = 𝑊0 −𝑊𝐵𝑊𝐵 ∙ 100  ⌊%⌋ 𝑊0 −je počáteční vlhkost tělesa 𝑊𝐵 −je konečná vlhkost tělesa 

(13) 

 
Obrázek 15: Bigotova křivka [4]. 

3.2.11 Faktor tavení (F) 
Je výpočet, kterým se určí teplota tavení dané glazury. Nejprve musíme vyjádřit složení 

glazur Segerovým vzorcem a pak je možné z následujících vztahů a faktorů vypočítat faktor 

tavení [40].  
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 𝐹 = 100 ∙ 𝑥 ∙ 𝑦𝑥 + 𝑦  𝑥 = 0,38 ∙ [1,17647 ∙ (𝐴𝑙2𝑂3 + 𝑍𝑟𝑂2) + 𝑆𝑖𝑂2] 𝑦 = 𝑅𝑂 + (𝐵2𝑂3 + 𝑆𝑏2𝑂3) 
(14) 

 

Tabulka 6: Faktory pro výpočet tavící teploty [40]. 

oxid x Tt [°C] oxid y Tt [°C] oxid y Tt [°C] 
ZrO2 0,32 2710±35 MgO 0,54 2826±30 Fe2O3 0,60 1565(r) 

Al2O3 0,32 2054±6 CaO 0,58 2614 FeO 0,60 1369 

SiO2 0,38 1726 BaO 0,60 1923 K2O 0,88 3501 

TiO2 0,38 1830 ZnO 0,60 1975 Na2O 0,88 920 

   CuO 0,60 1336 Sb2O3 1,00 656 

   MnO 0,60 1785 B2O3 1,00 448,8 

   CoO 0,60 1795 PbO 2,00 886 

   NiO 0,60 1970    

r-rozkládá se, 1- na vzduchu oxiduje na peroxid K2O2. 

 

 
Obrázek 16: Závislost tavícího faktoru glazury na teplotě. 1 – Kameninové směsi, 2- 

Poloporcelánové směsi, 3 – Porcelánové směsi tvrdé, 4 – Porcelánové směsi měkké, 5 – 

Poloporcelánové glazury, 6 – Kameninové glazury, 7,8 – Porcelánové glazury, 9 – Matné 

glazury, 10 – Krystalické glazury [40]. 

3.2.12 Číslo kyselosti 
Číslo kyselosti je důležitá konstanta, která se vypočítá ze Segerova vzorce a má tvar: 
 

 Č𝐾 =  𝑛 ∙ 𝑅𝑂2 + 3 ∙ 𝐵2𝑂3(𝑅2𝑂 + 𝑅𝑂) + 3 ∙ 𝑚𝑅2𝑂3 (15) 
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Je to poměr kyselých oxidů k zásaditým a amorfním a teplota tavení glazur roste s číslem 
kyselosti. Jeho hodnota má být obvykle větší než 1, ale v praxi se obvykle pohybuje v intervalu 

hodnot 1,3 až 3 [40].  

 

3.2.13 Žárová mikroskopie 

Je metoda založena na pozorování chování, změny studovaného materiálu a jeho 
žáruvzdornost. Materiál je vystaven kontrolovanému teplotnímu programu (neisotermní 
podmínky). Žárová mikroskopie patří spolu s DTA, TG, DTG, DSC mezi termické analýzy. 

Během analýzy rozlišujeme bod sintrace, což je teplota, při níž dochází ke změně tvaru tělesa, 
ale nedojde k zaoblení ostrých hran. Při teplotě měknutí dochází k zaoblení tvarů, nebo k 

bobtnání tělesa. Bod tečení, kdy u taveniny poklesne její objem na třetinu své původní výšky. 
Bod polokoule (bod tání směsi) je, když tavenina má tvar polokoule [46].  

 
Obrázek 17: Sledování chování glazur při zahřívání v žárovém mikroskopu [33].  

 

3.2.14 Stanovení barevné škály glazury 

UV-VIS spektrometrie je založena na absorpci ultrafialového a viditelného záření, v oblasti 

vlnové délky 200-800 nm, zředěnými roztoky molekul. Při absorpci dochází k excitaci 

valenčních elektronů, které jsou součástí molekulových orbitalů, a proto jsou molekulová 
absorpční spektra v UV a VIS oblasti v podstatě spektra elektronová. Měření barevné škály 
glazur bylo prováděno na spektrofotometru Datacolor. Spektrofotometr s duálním paprskem 
d/8°, kde je jako zdroj světla využíván pulzní xenon filtrován přibližně na D65. Měření probíhá 
v rozsahu vlnových délek 360-700 nm. Přístroj je vybaven optickou technologií SP2000, která 
umožňuje zachytit skutečný spektrální otisk jakékoli barvy [47][48][49].  

K popisu barvy je třeba znát její tři atributy a ty jsou: odstín, sytost a měrnou světlost (dříve-

jas).  Základní kolorimetrickou soustavou (CIE), je prostor CIE XYZ, a z něhož pak byl 
odvozen plošný diagram chromatičnosti CIE x,y, který se také nazývá kolorimetrický 
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trojúhelník. Postupem času byly navrženy další modely barevných prostoru, ale nejčastěji se 
používá CIE L*a*b*, kde je pravoúhlý souřadný systém vymezen třemi osami a to: nepestrou 
osou měrné světlosti (dříve-jas) L*, chromatickou osou zeleno-červenou a* a poslední je 
chromatická osa modro-žlutá b*. Souřadnice L*, a*, b* se používají k jednoznačnému určení 
barvy v jejím odstínu, sytosti a měrné světlosti (dříve-jas). Pokus je kruhový diagram tak ve 
středu je neutrální oblast, v prostorovém tvaru pak středem tělesa, popisujícího L* a b* prostor, 

procházejí neutrální barvy (černá, stupně šedé a bílé) [50]. 

 
Obrázek 18: Pravoúhlé a cylindrické souřadnice CIE L*a*b* v prostoru [51]. 

 

Z rovnice 17 byla vypočítána souřadnice C, která je složkou jasu a z rovnice 18 byla 

vypočítána hodnota Hᴏ, což je úhel, který svírá přímka procházející místem vzorku v a*, b* 

diagramu a bodem a=b=0 s kladnou osou a* [51]. 

 

 𝐶 = (𝑎∗2 + 𝑏∗2) 1/2 (17) 

 

 𝐻ᴏ = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 𝑏∗/𝑎∗  
 

(18) 
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Obrázek 19: Určování povahy odstínové odchylky v CIE L*a*b* prostoru [51]. 

 

Souřadnice L* měří světlost a pohybuje se v rozmezí od 0 (černá) po 100 (bílá). Barva se 
měří souřadnice a* a b*. Souřadnice a* měří červenost, pokud je kladná (+), šedost, když je 
nula, zelenost, když je záporné (-). Souřadnice b* měří žlutost, pokud je kladné (+), šedost, 
když je nula, a modrost, když je záporné (-). Souřadnice C je složkou sytosti a hodnota Hᴏ je 

úhel, který svírá přímka procházející místem vzorku v a*, b* diagramu a bodem a=b=0 

s kladnou osou a* [51]. 

3.2.15 Světelná mikroskopie 

Světelná mikroskopie je metoda pro přímé pozorování mikrosvěta pomocí viditelné světlo. 
Touto metodou se dají pozorovat objekty a struktury do 1000násobného zvětšení bez 
speciálních úprav mikroskopu. K pozorování využívá soustavu čoček vestavěné do mikroskopu 

a nejčastěji jsou objekty pozorovány ve světlém poli v přímém uspořádání mikroskopu s 
osvitem zdola, což vyžaduje tenké vzorky propustné pro dané světlo [52]. 

Světelný mikroskop ZEISS Stemi 2000C byl využit k pozorování struktury glazur.  

3.2.16 Skenovací elektronová mikroskopie (SEM) 

Je to instrumentální metoda, která se používá k porovnání struktury a povrchu pevných 
vzorků. Princip metody spočívá v tom, že elektronový paprsek systematicky skenuje ze strany 
na stranu a postupně se pohybuje dolů (rastrový vzor), aby vytvořil obraz objektů (vzorek) v 
komoře mikroskopu. Elektronový paprsek je skenován v pravoúhlém rastru nad vzorkem a je 
zaostřen na jemné místo o průměru 1 nm na povrchu vzorku. Vzájemnou interakcí dopadajících 
elektronů s materiálem vznikají různé detekované složky, přičemž úroveň signálu v detektoru 
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se mění dle charakteru povrchu materiálu a na základě těchto signálů je sestaven výsledný 
obraz.  Povrch vzorku je nejčastěji sestaven pomocí sekundárních elektronů (SE) nebo zpětně 
odražených elektronů (BSE), který přináší více informací o vzorku. Signály SE mají velmi 
nízkou energii, proto mohou uniknout detekovanému vzorku, ale jenom pokud vznikají velmi 

blízko povrchu vzorku. Právě díky SE signálu mají obrázky vysoké prostorové rozlišení a silný 
topografický kontrast. Zatímco signál BSE se primárně používá pro silný kontrast atomového 
čísla [53][54][56].  

K identifikaci prvkového složení materiálu se k mikroskopu přidává energo-disperzní 
spektrometr (EDS), kterým je možné provést spektrální rentgenovou prvkovou mikroanalýzu 

vzorku. Pomocí energo-disperzního spektrometru (EDS) se měří charakteristické rentgenové 
záření vznikající při dopadu proudu rychlých elektronů na povrch pevného materiálu [54][55].  

 

 
Obrázek 20: Skenovací elektronový mikroskop s energiově disperzním rentgenovým 

fluorescenčním spektrometrem (SEM-EDS) ZEISS EVO LS 10 [57].  

3.2.17 Energo dispersní rentgenová fluorescenční spektrometrie (EDXRF) 

EDXRF je nedestruktivní a spolehlivá metoda, která nevyžaduje žádnou nebo jen velice 
malou přípravu vzorků a je vhodná pro pevné, kapalné a sypké skupenství vzorků. Lze využít 
na stanovení téměř všech prvků v relativně širokém koncentračním rozsahu, umožňuje analýzu 
prvků od atomového čísla 10 (fluoru) po uran (92) a pracuje s limity detekce na úrovni ppm 

[58][59]. 

EDXRF jsou používány k identifikaci prvků a k určení množství těchto prvků v látce. 

Energetická disperzní (ED) XRF typicky využívá aktivitu v prvních třech elektronových 
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orbitech, K, L a M, kde K je nejblíže k jádru. Vysoce energetický primární foton rentgenového 
záření emitovaný ze zdroje (rentgenky) udeří do vzorku a vyrazí elektron ven z nejvnitřnějších 
orbitů K nebo L. Jakmile foton vyrazí elektron, tak se z atomu stane iont, který je nestabilní. 
Elektron z vnějšího orbitu L nebo M se přesune do nově neobsazeného místa ve vnitřním orbitu 

a jakmile se elektron z vnějšího orbitu přesune do vnitřního orbitálního prostoru, emituje energii 
známou jako foton sekundárního rentgenového záření. Vyprodukované rentgenové záření je 
charakteristické pro specifické prvky a energie (E) emitovaného fotonu rentgenového záření je 
určena rozdílem energií mezi počátečním a finálním orbitem jednotlivého přechodu [58]. 

EDXRF obsahuje rentgenovou lampu (obvykle s výkonem 2 kW) s vodním chlazením. 
Funkci monochromátoru přijímá detektor a pro zajištění dobré rozlišovací schopnosti se 
používá polovodičový detektor s Peltierovým chlazením [59].  

 

 
Obrázek 21: Ruční spektrometr VANTA [58]. 
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4 VÝSLEDKY A DISKUZE 
V této kapitole jsou popsány vlastnosti vstupních surovin a experimenty, které byly 

prováděny nejprve na dvojsložkových směsí a některé dvojsložkové směsi byly vyprány a 

vylepšeny na trojsložkové a některé až na čtyřsložkové směsi.  

4.1 Vlastnosti vstupních surovin 

V této části jsou popsány vlastnosti použitých materiálů, a jedná se o: keramickou hlínu a 
cihelný obrus.  

4.1.1 Keramická hlína 

Pro experiment byla použita světlá točířská hlína (RŮŽEK) od společnosti Pávek Keramika. 

Tato hlína obsahuje maximálně 0,5 mm ostřiva a teplota přežahu je 900–1000 °C. Maximální 
doporučená teplota je 1230–1320 °C.  

U keramické hlíny byla stanovena vlhkost podle normy ČSN 72 1080: Stanovení vlhkosti a 
hygroskopičnosti keramických surovin. Výpočty byly provedeny podle rovnic 8 a 9. Test byl 

celkově opakován dvakrát.  
 

Tabulka 7: Zjištěné hodnoty vlhkosti.  

Vzorek M [%] ØM [%] W [%] ØW [%] 

1 28,00 

27,97 

21,88 

21,86 

2 27,94 21,84 

Z výsledku v tabulce 7 je patrně, že vlhkostní poměr (M) vyšel 27,97 % a vlhkost (W) vyšla 
21,86 %.  

 

Ztráta žíháním byla stanovena podle normy ČSN 72 0103. Výpočty byly provedeny podle 

rovnice 10. Test byl celkově opakován třikrát.  
 

Tabulka 8: Zjištěné hodnoty ztráty žíháním.  
Vzorek ŽZ [%] ØŽZ [%] 

1 7,74 

7,70 2 7,69 

3 7,68 

Z výsledku v tabulce 8 je patrně, že ztráta žíháním keramické hlíny byla stanovena na 7,70 %.  
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Byl stanoven průběh sušení u keramické hlíny. Test byl celkově opakován jedenkrát a probíhal 
následujícím postupem: Z keramické hlíny bylo odebráno 5 vzorku válcového průřezu o 
průměru cca 10 mm a délce 80 mm. Délka byla upravena na 70 mm, odřezky keramické hlíny 
se použily pro stanovení počáteční vlhkosti. Na vzorky se vyznačily úseky dlouhé 10 mm a 
vzorky se umístily do zkumavky, jejíž ústí bylo utěsněno teflonovou páskou. Zkumavky byly 

vloženy do sušárny vyhřáté na teplotu 60 °C. Po 30, 60, 90, 120 a 180 minutách byla zkumavka 
vyjmuta ze sušárny, váleček rozdělen podle značek a u každé části válečku byla na sušících 
vahách stanovena vlhkost. 
 

Tabulka 9: Naměřené hodnoty vlhkosti jednotlivých částí tělesa v průběhu sušení. 

Část měření  
Doba sušení [min] 

30 60 90 120 180 

Vlhkost [%] 

1 12,05 9,57 8,5 5,82 3,58 

2 15,49 12,62 11,46 9,74 7,54 

3 15,81 13,04 11,82 9,91 7,86 

4 16,01 13,43 12,22 10,34 8,23 

5 17,31 15,87 13,66 11,91 9,73 

6 18,32 16,85 15,45 13,19 11,19 

7 18,93 17,85 16,7 14,24 12,23 

 

 

 
Obrázek 22: Změna vlhkosti různých částí tělesa při různé době sušení.  
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Obrázek 23: Změna měrné vlhkosti pro první a poslední část tělesa v závislosti na čase 

měření.  
 

Z grafu na obrázku 22 je patrné, že křivky pro keramickou hlínu nejsou strmé (sušení není 
obtížné), z čehož plyne, že keramická hlína se vysušuje rovnoměrně. Dále je z výsledků patrné, 
že nejrychleji došlo k vysušení části 1 a nejvýraznější rozdíl ve vlhkosti byl mezi první a druhou 
částí testovacího tělíska. 

Z velikostí plochy, kterou obě křivky ohraničují na obrázku 23 lze usuzovat na to, že 
keramická hlína je plastický jíl, jelikož plocha, kterou obě křivky ohraničují je značně velká.  

  

Délková změna sušením byla stanovena podle normy ČSN 72 1073. Výpočty byly provedeny 

podle rovnic 11 až 13. Test byl celkově opakován jedenkrát a probíhal následujícím postupem: 
Šest testovacích trámečků z keramické hlíny byly opatřeny značkou o délce 50 mm. Připravené 
trámečky se umístily do sušárny vyhřáté na 60 °C a po 30, 60, 90, 120 a 150 minutách byly 

vytaženy, změřeny vzdálenost mezi značkami a zváženy.  
 

Tabulka 10: Průměrné hodnoty vlhkostí a délkových smrštění sušením. 

Číslo měření 1 2 3 4 5 6 7 

Vlhkost [%] 21,8 19,23 17,98 16,31 14,54 13,83 1,23 

Délkové smrštění [%] 0 1,23 2,83 3,55 5,24 5,28 6,58 
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Obrázek 24: Bigotova křivka.  

 

Z vypočítaných dat vlhkostí a délkových smrštění byla sestrojena Bigotova křivka na 

obrázku 24, která je závislost vlhkosti na délkovém smrštění.  
Po změření vlhkosti původního vzorku a vzorku po vysušení bylo možné vypočítat citlivost 

materiálu k sušení, jehož hodnota je 16,73. Hodnota je mnohonásobně větší než 1,7 a z toho 

vyplývá, že materiál je velmi citlivý k sušení. Z toho lze usoudit, že tento materiál má vysokou 

náchylnost na vznik trhlinek a ostatních deformací při sušení. 
 

Pro srovnání chování vzorků vypáleného mletého a nemletého keramického substrátu byla 

provedena analýza žárovým mikroskopem. Vzorky mletého a nemletého keramického substrátu 
byly zahřívány na teplotu 1500 °C s krokem 5 °C/min a bylo sledováno chování při teplotě 
výpalu glazur (1280 °C). V průběhu měření byly zaznamenávány fotograficky a dále byly 

vykresleny křivky deformace vzorku, která charakterizuje závislost změnu plochy vzorku na 
teplotě. Z mletého substrátu se udělalo tělísko tlakem 1 MPa pomocí pružinky a tělísko se 
vložilo do žárového mikroskopu. Nemletý substrát o rozměrech 10 x 15 mm byl do žárového 
mikroskopu vložen bez úpravy a byl postaven plochou proti kameře.  
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Obrázek 25: Změna plochy destičky mletá a stojaté v závislosti na teplotě. 

 

Z grafu na obrázku 25 je patrné, že oblast slinování je u mletého a nemletého keramického 

substrátu velmi podobná a je pozorována od teploty 1 000 °C. Pro mletý keramický substrát 
byla teplota slinování stanovena na 1 007 °C a pro nemletý keramický substrát na 1 048 °C. Na 

obrázku 26 jsou snímky siluet mletého a nemletého keramického substrátu, které byly vyfoceny 

okolo teploty 1 280 °C. Z obrázku 26 je patrné, že při teplotě 1 280 °C nedošlo u keramického 

substrátu k žádným významným tvarovým změnám, které by ovlivnily výpal glazur.  
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Obrázek 26: Siluety keramické hlíny (zleva nemletý keramický substrát na počátku měření a 

při teplotě 1 300 °C, mletý keramický substrát na počátku měření a při teplotě 1 300 °C). 
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U keramické hlíny bylo sledováno i fázové složení pomocí rentgenové difrakční analýzy. 

Keramická hlína byla měřena po tepelné úpravě v peci. Fázové složení keramické hlíny je 
uvedeno v tabulce 11. Difraktogram je uveden v příloze na obrázku 97.  

 

Tabulka 11: Fázové složení keramické hlíny. 

Fáze Keramická hlína 

Křemen +++ 

Hematit + 

Ortoklas + 

Albit + 

Anatas + 

Cristobalit + 

Muscovit ++ 

Mullit ++ 

*Poznámka: ++++ fáze tvoří majoritní složku, +++ fáze je přítomna ve značném množství, ++ 
fáze je přítomna ve středně velkém množství, + fáze je přítomna v malém množství. 
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4.1.2 Cihelný recyklát  
Pro experiment byl použitý cihelný recyklát od společnosti HELUZ. Cihelný recyklát byl 

nejprve podrobeny sítové analýze na soustavě 4 sít o velikosti ok 1 mm, 0,5 mm, 0,1 mm, 0,063 

mm. Jednotlivé frakce jsou vyobrazeny na obrázku 27 až 31. 

 

 
Obrázek 27: Frakce> 1 mm 

 
Obrázek 28: Frakce 0,5-1 mm 

 
Obrázek 29: Frakce 0,1-0,5 mm 

  

 
Obrázek 30: Frakce 0,063-0,1 mm 

 
Obrázek 31: Frakce <0,063 mm 

 

Frakce menší než 1 mm byly podrobeny laserové difrakční analýze velikosti částic na 
přístroji HELOS. Každý vzorek byl změřen za sucha třikrát a ve výsledcích jsou uvedeny 
průměrné hodnoty z těchto tří měření. Porovnání střední velikosti částic D10, D50 a D90 jsou 

uvedeny v tabulce 12. Distribuční křivky naměřené na přístroji HELOS jsou uvedeny v příloze 

na obrázku 98 až 101.  

 

Tabulka 12: Výsledky laserové difrakční analýzy velikosti částic podsítných frakcí cihelných 
recyklátu. 

Frakce [mm] D10 [μm] D50 [μm] D90 [μm] 
0,5-1  30,40 599,79 1181,94 

0,1-0,5 8,93 225,86 481,90 

0,063-0,1  2,19 22,54 64,96 

 <0,063  1,54 18,96 48,98 
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U cihelného recyklátu bylo sledováno i fázové složení pomocí rentgenové difrakční analýzy. 

Vzorek cihelného recyklátu byl měřen bez standardního přídavku fluoritu, a z toho důvodu 

nebyl zjištěn obsah amorfní fáze. Měření poskytuje informaci o semikvantitativním složení 
(interpretace na základě intenzity píku). Fázové složení cihelného recyklátu je uvedeno 
v tabulce 13. Difraktogram je uveden v příloze na obrázku 102. 

 

Tabulka 13: Fázové složení cihelného recyklátu. 
Fáze Cihelný recyklát 

Křemen ++++ 

Hematit + 

Ortoklas + 

Albit + 

Augit + 

Akermanit + 

Muscovit + 

Kalcit + 

*Poznámka: ++++ fáze tvoří majoritní složku, +++ fáze je přítomna ve značném množství, ++ 
fáze je přítomna ve středně velkém množství, + fáze je přítomna v malém množství. 

 

U cihelného recyklátu bylo sledováno i jeho oxidové složení. Nejprve byla použita metoda 
XRF VANTA VCR, ze které bylo zjištěno prvkové chemické složení cihelném recyklátu 
(příloha viz. tabulka 38). Metoda neumí změřit sodík a nižší atomy v tabulce, a proto jsou 

započteny v LE (light elements). Obsah jednotlivých prvků byl následně přepočítán na oxidové 
složení cihelného recyklátu Oxidové složení cihelného recyklátu je uvedeno v tabulce 14. 

 

Tabulka 14: Oxidové složení cihelného recyklátu. 
oxidy SiO2 CaO Al2O3 Fe2O3 MgO K2O SO2 TiO2 P2O5 Na2O 

hm.% 48,82 11,49 15,47 6,29 4,82 2,87 1,32 0,85 0,14 7,94 

 

 

Na žárovém mikroskopu byla stanovena teplotní oblast měknutí a teplota tání cihelného 
recyklátu frakce <0,063 mm. Vzorek cihelného recyklátu frakce <0,063 mm byl zahřívání na 
teplotu 1500 °C s krokem 5 °C/min. V průběhu měření byly zaznamenávány fotograficky a dále 
byla vykreslena křivka deformace vzorku, která charakterizuje závislost změnu plochy vzorku 

na teplotě.  
Na obrázku 33 je pozorován vzorek cihelného recyklátu frakce <0,063 mm. Oblast slinování 

je pozorována od teploty 1100 °C a končí při teplotě 1224 °C, kdy nastává deformace vzorku. 
Teplota tavení, kdy má vylisované tělísko tvar polokoule byla pozorována při teplotě 1247 °C 
a od teploty 1329 °C (teplota tečení) dochází k roztečení tělesa po podložce.  Na obrázku 32 
jsou snímky siluet cihelného recyklátu frakce <0,063 mm, které odpovídají naměřeným 
hodnotám.  
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Obrázek 32: Siluety cihelného recyklátu frakce <0,063 mm (zleva počátek měření, 1224 °C, 

1247 °C a 1329 °C).  

 

 
Obrázek 33: Změna plochy cihelného recyklátu frakce <0,063 mm v závislosti na teplotě. 
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4.2 Vliv množství přidané kyseliny borité na proces tavení glazury  

Tento experiment měl za úkol otestovat vliv přídavku tavící přísady na bází kyseliny borité 
na proces tavení glazury. Pro experiment byl použitý cihelný recyklát frakce <0,063 mm a 

kyselina boritá. Složení směsí pro testování je uvedeno v tabulce 15. Cílem experimentu bylo 
otestovat, zda je množné kyselinu boritou použít jako tavící přísadu pro tvorbu glazury. Tavící 
přísada (kyselina boritá) je vždycky přidávána v 5, 10, 15, 20, 25 a 30 hm. %.  

 

Tabulka 15: Testovací směsi tvořené kyselinou boritou a cihelným recyklátem. 
Vzorek Cihelný recyklát [hm. %] Kyselina boritá [hm. %] 

KB/5 95 5 

KB/10 90 10 

KB/15 85 15 

KB/20 80 20 

KB/25 75 25 

KB/30 70 30 

 

KB/5 KB/10 KB/15 

KB/20 KB/25 KB/30 

Obrázek 34: Snímky vzorků glazur KB/5 až KB/30 při zvětšení 32x na světelném 
mikroskopu. 

 

Pomocí Segerova vzorce, který vyjadřuje zastoupení jednotlivých oxidů v glazuře, byl určen 
faktor tavení a číslo kyselosti. Segerovy vzorce, faktory tavení a čísla kyselosti jsou uvedeny 
v příloze v tabulce 43. 
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Obrázek 35: Grafické znázornění vývoje faktoru tavení v závislosti na množství přidané 

kyseliny borité. 
 

Z výše uvedeného grafu je patrné, že se zvyšujícím se množstvím kyseliny borité v glazuře 
roste faktor tavení, a současně klesá teplota tavení glazury. Uvedená skutečnost je podložena 
výpočtem, který je uveden v přílohách na straně 112. To je způsobeno tím, že kyselina boritá 
(B2O3·3H2O) je intenzifikátorem tavení, a z toho důvodu snižuje teplotu tavení glazur. 

 

  

19

20

21

22

23

24

25

26

KB/5 KB/10 KB/15 KB/20 KB/25 KB/30

Fa
kt

or
 ta

ve
ní



 54 

4.3 Vliv množství přidaného chloridu sodného na proces tavení glazury 

Tento experiment měl za úkol otestovat vliv přídavku tavící přísad na bázi chloridu sodného 
na proces tavení glazury. Pro experiment byl použitý cihelný recyklát frakce <0,063 mm a 

chloridu sodného. Složení směsí pro testování je uvedeno v tabulce 16 . Cílem experimentu 
bylo otestovat, zda je množné chlorid sodný použít jako tavící přísadu pro tvorbu glazury. 

Tavící přísada (chlorid sodný) je vždycky přidávána v 5, 10, 15, 20, 25 a 30 hm. %.  

 

Tabulka 16: Testovací směsi tvořené chloridem sodným a cihelným recyklátem. 
Vzorek Cihelný recyklát [hm. %] Chlorid sodný [hm. %] 

N/5 95 5 

N/10 90 10 

N/15 85 15 

N/20 80 20 

N/25 75 25 

N/30 70 30 

 

N/5 N/10 N/15 

N/20 N/25 N/30 

Obrázek 36: Snímky vzorků glazur N/5 až N/30 při zvětšení 32x na světelném 
mikroskopu. 

 

Pomocí Segerova vzorce, který vyjadřuje zastoupení jednotlivých oxidů v glazuře, byl určen 
faktor tavení a číslo kyselosti. Segerovy vzorce, faktory tavení a čísla kyselosti jsou uvedeny 
v příloze v tabulce 54. 
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Obrázek 37: Grafické znázornění vývoje faktoru tavení v závislosti na množství přidaného 

chloridu sodného. 
 

Z výše uvedeného grafu je patrné, že se zvyšujícím se množstvím chloridu sodného v glazuře 
klesá faktor tavení, a současně roste teplota tavení glazury. Uvedená skutečnost je podložena 
výpočtem, který je uveden v přílohách na straně 117. Z experimentů bylo zjištěno, že chlorid 

sodný (NaCl) je méně vhodným tavidlem pro tento typ glazury, a z toho důvodu roste teplota 
tavení glazury.  
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4.4 Vliv množství přidaného draselného živce na proces tavení glazury  

Tento experiment měl za úkol otestovat vliv přídavku tavících přísad na bázi draselného 
živce na proces tavení glazury. Pro experiment byl použitý cihelný recyklát frakce <0,063 mm 

a draselný živec. Složení směsí pro testování je uvedeno v tabulce 17. Cílem experimentu bylo 
otestovat, zda je množné draselný živec použít jako tavící přísadu pro tvorbu glazury.  

 

Tabulka 17: Testovací směsi tvořené draselným živcem a cihelným recyklátem 

Vzorek Cihelný recyklát [hm. %] Draselný živec [hm. %] 

Z/100 0 100 

Z/95 5 95 

Z/90 10 90 

Z/85 15 85 

Z/80 20 80 

Z/75 25 75 

Z/70 30 70 

Z/65 35 65 

Z/60 40 60 

Z/55 45 55 

Z/50 50 50 

Z/45 55 45 

Z/40 60 40 

Z/35 65 35 

Z/30 70 30 

Z/25 75 25 

Z/20 80 20 

Z/15 85 15 

Z/10 90 10 

Z/5 95 5 

Z/0 100 0 

 

 

Z/0 Z/5 Z10 Z/15 

Z/20 Z/25 Z/30 Z/35 



57 

 

  
Z/40 Z/45 Z/50 Z/55 

    
Z/60 Z/65 Z/70 Z/75 

    
Z/80 Z/85 Z/90 Z/95 

 
Z/100 

Obrázek 38: Snímky vzorků glazur Z/0 až Z/100 při zvětšení 32x na světelném 
mikroskopu 

 

Pomocí Segerova vzorce, který vyjadřuje zastoupení jednotlivých oxidů v glazuře, byl určen 
faktor tavení a číslo kyselosti. Segerovy vzorce, faktory tavení a čísla kyselosti jsou uvedeny 
v příloze v tabulce 44. 
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Obrázek 39: Grafické znázornění vývoje faktoru tavení v závislosti na množství přidaného 

draselného živce. 

Z výše uvedeného grafu je patrné, že se zvyšujícím se množstvím draselného živce v glazuře 
roste faktor tavení, a současně klesá teplota tavení glazury. Uvedená skutečnost je podložena 
výpočtem, který je uveden v přílohách na straně 113. Draselný živec (K2O·Al2O3·6SiO2) 

obsahuje relativně velké množství alkálií, to způsobuje, že se směs taví poměrně snadno 
(snižuje se teplota tání směsi) a v tavenině dochází k reakcím s ostatními složkami v keramické 
hmotě.  
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4.5 Vliv množství přidaného fluoridu draselného (kazivec) na proces tavení 
glazury  

Tento experiment měl za úkol otestovat vliv přídavku fluoridu draselného (kazivce) na 

proces tavení glazury. Pro experiment byl použitý cihelný recyklát frakce <0,063 mm a fluorid 

draselní (kazivec). Složení směsí pro testování je uvedeno v tabulce 18. Cílem experimentu 
bylo otestovat, zda je množné fluoridu draselného (kazivec) použít jako tavící přísadu pro 

tvorbu glazury.  

 

Tabulka 18: Testovací směsi tvořené fluoridem draselným (kazivcem) a cihelným 
recyklátem. 

Vzorek Cihelný recyklát [hm. %] Kazivec [hm. %] 

K/100 0 100 

K/95 5 95 

K/90 10 90 

K/85 15 85 

K/80 20 80 

K/75 25 75 

K/70 30 70 

K/65 35 65 

K/60 40 60 

K/55 45 55 

K/50 50 50 

K/45 55 45 

K/40 60 40 

K/35 65 35 

K/30 70 30 

K/25 75 25 

K/20 80 20 

K/15 85 15 

K/10 90 10 

K/5 95 5 

K/0 100 0 

 

 

K/0 K/5 K/10 K/15 

 

K/20 K/25 K/30 K/35 
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K/40 K/45 K/50 K/55 

K/60 K/65 K/70 K/75 

 
K/80 K/85 K/90 K/95 

 
K/100 

Obrázek 40: Snímky vzorků glazur K/0 až K/100 při zvětšení 32x na světelném 
mikroskopu 

 

Pomocí Segerova vzorce, který vyjadřuje zastoupení jednotlivých oxidů v glazuře, byl určen 
faktor tavení a číslo kyselosti. Segerovy vzorce, faktory tavení a čísla kyselosti jsou uvedeny 
v příloze v tabulce 56. 
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Obrázek 41: Grafické znázornění vývoje faktoru tavení v závislosti na množství přidaného 

fluoridu draselného (kazivce). 

 

Z výše uvedeného grafu je patrné, že se zvyšujícím se množstvím fluoridu draselného 
(kazivce) v glazuře klesá faktor tavení, a současně roste teplota tavení glazury. Uvedená 
skutečnost je podložena výpočtem, který je uveden v přílohách na straně 118. To je způsobeno 
tím, že kazivec (CaF2) má relativně vysoký bod tání (1360 °C) a z toho důvodu zvyšuje teplotu 
tavení glazur.  
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4.6 Vliv množství přidané skelné frity na proces tavení glazury 

Tento experiment měl za úkol otestovat vliv přídavku tavících přísad na bázi skelné frity na 

proces tavení glazury. Pro experiment byl použitý cihelný recyklát frakce <0,063 mm a 

komerčně používané skelné frit. Složení směsí pro testování je uvedeno v tabulce 19. Cílem 
experimentu bylo otestovat, zda je množné skelnou fritu použít jako tavící přísadu pro tvorbu 

glazury.  

 

Tabulka 19: Testovací směsi tvořené skelnou fritou a cihelným recyklátem. 
Vzorek Cihelný recyklát [hm. %] Skelná frita [hm. %] 

F/100 0 100 

F/95 5 95 

F/90 10 90 

F/85 15 85 

F/80 20 80 

F/75 25 75 

F/70 30 70 

F/65 35 65 

F/60 40 60 

F/55 45 55 

F/50 50 50 

F/45 55 45 

F/40 60 40 

F/35 65 35 

F/30 70 30 

F/25 75 25 

F/20 80 20 

F/15 85 15 

F/10 90 10 

F/5 95 5 

F/0 100 0 

 

   
F/0 F/5 F/10 F/15 
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F/20 F/25 F/30 F/35 

F/40 F/45 F/50 F/55 

 
F/60 F/65 F/70 F/75 

F/80 F/85 F/90 F/95 

 
F/100 

Obrázek 42: Snímky vzorků glazur F/0 až F/100 při zvětšení 32x na světelném 
mikroskopu. 

 

Pomocí Segerova vzorce, který vyjadřuje zastoupení jednotlivých oxidů v glazuře, byl určen 
faktor tavení a číslo kyselosti. Segerovy vzorce, faktory tavení a čísla kyselosti jsou uvedeny 
v příloze v tabulce 57. 
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Obrázek 43: Grafické znázornění vývoje faktoru tavení v závislosti na množství přidané 

skelné frity. 
 

Z výše uvedeného grafu je patrné, že se zvyšujícím se množstvím skelné frity v glazuře 
vstoupá faktor tavení, a tím pádem klesá teplota tavení glazury. Uvedená skutečnost je 

podložena výpočtem, který je uveden v přílohách na straně 119. To je způsobeno tím, že skelná 
frita má relativně nízký bod tání (740 °C) a z toho důvodu snižuje teplotu tavení glazur.  

Při výpočtu byly využity informace z rentgenoví difrakční analýzy (XRD), kde touto 

metodou vzhledem k její citlivosti byl identifikován pouze SiO2 (příloha viz. obrázek 103). U 

vzorků F/100, který je tvořen pouze skelnou fritou vyšel výpočet nula, a proto byla hodnota 

z grafu vynechána.  
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4.7 Vliv množství přidaného boraxu na proces tavení glazury  
Tento experiment měl za úkol otestovat vliv přídavku tavících přísad na bázi boraxu na 

proces tavení glazury. Pro experiment byl použitý cihelný recyklát frakce <0,063 mm a borax 

(tetraboritan sodný). V dalších experimentech byl k cihelnému recyklátu a mletému vápenci 
přidán draselný živec a SUK. Složení směsí pro testování jsou uvedena v tabulce 20 až 23. 

Cílem experimentu bylo otestovat, zda je množné borax použít jako tavící přísadu pro tvorbu 

glazury.  

 

Tabulka 20: Testovací směsi tvořené boraxem a cihelným recyklátem. 
Vzorek Cihelný recyklát [hm. %] Borax [hm. %] 

B/5 95 5 

B/10 90 10 

B/15 85 15 

B/20 80 20 

B/25 75 25 

B/30 70 30 

 

  
B/5 B/10 B/15 

 

B/20 B/25 B/30 

Obrázek 44: Snímky vzorků glazur B/5 až B/30 při zvětšení 32x na světelném mikroskopu. 
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Pomocí Segerova vzorce, který vyjadřuje zastoupení jednotlivých oxidů v glazuře, byl určen 
faktor tavení a číslo kyselosti. Segerovy vzorce, faktory tavení a čísla kyselosti jsou uvedeny 
v příloze v tabulce 39. 

 

 
Obrázek 45: Grafické znázornění vývoje faktoru tavení v závislosti na množství přidaného 

boraxu. 

Z výše uvedeného grafu je patrné, že se zvyšujícím se množstvím boraxu v glazuře vstoupá 
faktor tavení, a tím pádem klesá teplota tavení glazury. Uvedená skutečnost je podložena 
výpočtem, který je uveden v přílohách na straně 111. To je způsobeno tím, že borax 
(Na2O·2B2O7·10H2O) je intenzifikátorem tavení, a z toho důvodu snižuje teplotu tavení glazur.   
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Tabulka 21: Testovací směsi tvořené boraxem, cihelným recyklátem a draselným živcem. 
Vzorek Cihelný recyklát [hm. %] Borax [hm. %] Draselný živec [hm. %] 

B+Z/5 95 2,5 2,5 

B+Z/10 90 5 5 

B+Z/15 85 7,5 7,5 

B+Z/20 80 10 10 

B+Z/25 75 12,5 12,5 

B+Z/30 70 15 15 

 

   
B+Z/5 B+Z/10 B+Z/15 

   
B+Z/20 B+Z/25 B+Z/30 

Obrázek 46: Snímky vzorků glazur B+Z/5 až B+Z/30 při zvětšení 32x na světelném 
mikroskopu. 

 

Pomocí Segerova vzorce, který vyjadřuje zastoupení jednotlivých oxidů v glazuře, byl určen 
faktor tavení a číslo kyselosti. Segerovy vzorce, faktory tavení a čísla kyselosti jsou uvedeny 
v příloze v tabulce 40. 
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Obrázek 47: Grafické znázornění vývoje faktoru tavení v závislosti na množství přidané 

tavící směsi borax a draselný živec 1:1. 
 

Z výše uvedeného grafu je patrné, že se zvyšujícím se množstvím tavící směsi v glazuře roste 

faktor tavení, a současně klesá teplota tavení glazury. Uvedená skutečnost je podložena 
výpočtem, který je uveden v přílohách na straně 111. Z předchozích experimentů, kdy byl borax 

(Na2O·2B2O7·10H2O) a draselný živec (K2O·Al2O3·6SiO2) použit samostatně bylo zjištěno, že 
jsou vhodnými tavidly pro tento typ glazury. Nicméně, při smíchání tavící směsí borax draselný 
živec (1:1) testy prokázaly, že ve směsi se teplota tavení snižuje méně.  
 

Tabulka 22: Testovací směsi tvořené boraxem, cihelným recyklátem a SUKem. 
Vzorek Cihelný recyklát [hm. %] Borax [hm. %] SUK [hm. %] 

B5+SU15 80 5 15 

B15+SU15 70 15 15 

B30+SU15 55 30 15 

 

B5+SU15 B15+SU15 B30+SU15 

Obrázek 48: Snímky vzorků glazur B5+SU15 až B30+SU15 při zvětšení 32x na světelném 
mikroskopu. 

Pomocí Segerova vzorce, který vyjadřuje zastoupení jednotlivých oxidů v glazuře, byl určen 
faktor tavení a číslo kyselosti. Segerovy vzorce, faktory tavení a čísla kyselosti jsou uvedeny 
v příloze v tabulce 41. 
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Obrázek 49: Grafické znázornění vývoje faktoru tavení v závislosti na množství přidaného 

boraxu a SUKu.  

 

Z výše uvedeného grafu je patrné, že se zvyšujícím se množstvím boraxu v glazuře roste 

faktor tavení, a současně klesá teplota tavení glazury. Uvedená skutečnost je podložena 
výpočtem, který je uveden v přílohách na straně 111. Z předchozích experimentů, kdy byl borax 
použit samostatně bylo zjištěno, že je vhodným tavidlem pro tento typ glazury.  Nicméně, při 
smíchání SUKu (SiO2) s boraxem testy prokázaly, že ve směsi se teplota tavení snižuje méně, 
než tomu bylo u samotného boraxu.  
 

Tabulka 23: Testovací směsi tvořené boraxem, cihelným recyklátem a SUKem. 
Vzorek Cihelný recyklát [hm. %] Borax [hm. %] SUK [hm. %] 

B30+SU10 60 30 10 

B30+SU20 50 30 20 

B30+SU25 45 30 25 

 

B30+SU10 B30+SU20 B30+SU25 

Obrázek 50: Snímky vzorků glazur B30+SU10 až B30+SU25 při zvětšení 32x na 
světelném mikroskopu. 
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Pomocí Segerova vzorce, který vyjadřuje zastoupení jednotlivých oxidů v glazuře, byl určen 
faktor tavení a číslo kyselosti. Segerovy vzorce, faktory tavení a čísla kyselosti jsou uvedeny 
v příloze v tabulce 42. 

 

 
Obrázek 51: Graf faktoru tavení vzorků, který obsahuje stejné množství boraxu a 

parametrem je zde poměr cihelného recyklátu a SUKu. 

 

Z výše uvedeného grafu je patrné, že se zvyšujícím se množstvím SUKu v glazuře roste 

faktor tavení, a současně klesá teplota tavení glazury. Uvedená skutečnost je podložena 
výpočtem, který je uveden v přílohách na straně 112. Z předchozích experimentů, kdy byl borax 
a SUK použity spolu bylo zjištěno, že jsou vhodným tavidly pro tento typ glazury.  Nicméně 
testy prokázaly, že ve směsi, kdy se zvyšuje množství SUKu se teplota tavení snižuje méně, 
než tomu bylo u směsi borax a SUK, kdy se zvyšovalo množství boraxu.   
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4.8 Vliv množství přidaného vápence na proces tavení glazury  

Tento experiment měl za úkol otestovat vliv přídavku tavících přísad na bázi vápence na 

proces tavení glazury. Pro experiment byl použit cihelný recyklát frakce <0,063 mm a mletý 
vápenec. V dalších experimentech byl k cihelnému recyklátu a mletému vápenci přidán SUK a 
kaolin.  Složení směsí pro testování jsou uvedena v tabulce 24 až 27. Cílem experimentu bylo 
otestovat, zda je množné vápenec použít jako tavící přísadu pro tvorbu glazury.  

 

Tabulka 24: Testovací směsi tvořené vápencem a cihelným recyklátem. 
Vzorek Cihelný recyklát [hm. %] Vápenec [hm. %] 

V/5 95 5 

V/10 90 10 

V/15 85 15 

V/20 80 20 

V/25 75 25 

V/30 70 30 

 

V/5 V/10 V/15 

 

V/20 V/25 V/30 

Obrázek 52: Snímky vzorků glazur V/5 až V/30 při zvětšení 32x na světelném 
mikroskopu. 

 

Pomocí Segerova vzorce, který vyjadřuje zastoupení jednotlivých oxidů v glazuře, byl určen 
faktor tavení a číslo kyselosti. Segerovy vzorce, faktory tavení a čísla kyselosti jsou uvedeny 
v příloze v tabulce 45. 
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Obrázek 53: Grafické znázornění vývoje faktoru tavení v závislosti na množství přidaného 

vápence. 
 

Z výše uvedeného grafu je patrné, že se zvyšujícím se množstvím vápence v glazuře klesá 
faktor tavení, a současně roste teplota tavení glazury. Uvedená skutečnost je podložena 
výpočtem, který je uveden v přílohách na straně 114. Z experimentů bylo zjištěno, že vápenec 
(CaCO3) je méně vhodným tavidlem pro tento typ glazury, a z toho důvodu roste teplota tavení 
glazury. 

 

Tabulka 25: Testovací směsi tvořené vápencem, cihelným recyklátem a SUKem. 

Vzorek Cihelný recyklát [hm. %] Vápenec [hm. %] SUK [hm. %] 

V5+SU15 80 5 15 

V11+SU15 74 11 15 

V13+SU15 72 13 15 

V15+SU15 70 15 15 

V17+SU15 68 17 15 

V19+SU15 66 19 15 

V30+SU15 55 30 15 
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V15+SU15 V17+SU15 V19+SU15 

 
V30+SU15 

Obrázek 54: Snímky vzorků glazur V5+SU15 až V30+SU15 při zvětšení 32x na světelném 
mikroskopu. 

 

Pomocí Segerova vzorce, který vyjadřuje zastoupení jednotlivých oxidů v glazuře, byl určen 
faktor tavení a číslo kyselosti. Segerovy vzorce, faktory tavení a čísla kyselosti jsou uvedeny 
v příloze v tabulce 46. 

 

 
Obrázek 55: Grafické znázornění vývoje faktoru tavení v závislosti na množství přidaného 

vápence a SUKu. 

 

Z výše uvedeného grafu je patrné, že se zvyšujícím se množstvím vápence v glazuře klesá 
faktor tavení, a současně roste teplota tavení glazury. Uvedená skutečnost je podložena 
výpočtem, který je uveden v přílohách na straně 114. Z předchozích experimentů, kdy byl 
vápenec (CaCO3) použit samostatně bylo zjištěno, že je méně vhodným tavidlem pro tento typ 
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glazury. Přidáním stejného množství SUKu do glazur (SiO2), dochází ke zhoršení roztékavosti. 
Z těchto důvodů dochází ke zvyšování teploty tavení glazur. 
 

Tabulka 26: Testovací směsi tvořené vápencem, cihelným recyklátem a SUKem 

Vzorek Cihelný recyklát [hm. %] Vápenec [hm. %] SUK [hm. %] 

V20+SU8 72 20 8 

V20+SU10 70 20 10 

V20+SU13 67 20 13 

 

V20+SU8 V20+SU10 V20+SU13 

Obrázek 56: Snímky vzorků glazur V20+SU8 až V20+SU13 při zvětšení 32x na světelném 
mikroskopu. 

 

Pomocí Segerova vzorce, který vyjadřuje zastoupení jednotlivých oxidů v glazuře, byl určen 
faktor tavení a číslo kyselosti. Segerovy vzorce, faktory tavení a čísla kyselosti jsou uvedeny 

v příloze v tabulce 47. 

 

 

 
Obrázek 57: Grafické znázornění vývoje faktoru tavení v závislosti na množství přidaného 

SUKu a stejného množství vápence.  
 

Z výše uvedeného grafu je patrné, že se snižujícím se množstvím SUKu v glazuře klesá 

faktor tavení, a současně roste teplota tavení glazury. Uvedená skutečnost je podložena 
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výpočtem, který je uveden v přílohách na straně 114. Z předchozích experimentů, kdy byl 
vápenec použit samostatně bylo zjištěno, že je méně vhodným tavidlem pro tento typ glazury a 

SUK (SiO2) zhoršuje roztékavost glazur. Nicméně testy prokázaly, že ve směsi, kdy se 
snižujícím se množství SUKu se teplota tavení zvyšuje více, než tomu bylo u směsi vápenec a 
SUK, kdy se zvyšovalo množství vápence.   

 

V5+KA5 V10+KA5 V15+KA5 

V20+KA5 V25+KA5 V30+KA5 

Obrázek 58: Snímky vzorků glazur V5+K5 až V30+KA5 při zvětšení 32x na světelném 
mikroskopu. 

 

Pomocí Segerova vzorce, který vyjadřuje zastoupení jednotlivých oxidů v glazuře, byl určen 
faktor tavení a číslo kyselosti. Segerovy vzorce, faktory tavení a čísla kyselosti jsou uvedeny 
v příloze v tabulce 48. 

 

 

Tabulka 27:  Testovací směsi tvořené vápencem, cihelným recyklátem a kaolinem. 
Vzorek Cihelný recyklát [hm. %] Vápenec [hm. %] Kaolin [hm. %] 

V5+KA5 90 5 5 

V10+KA5 85 10 5 

V15+KA5 80 15 5 

V20+KA5 75 20 5 

V25+KA5 70 25 5 

V30+KA5 65 30 5 
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Obrázek 59: Grafické znázornění vývoje faktoru tavení v závislosti na množství přidaného 

vápence a stejného množství kaolinu.  
 

Z výše uvedeného grafu je patrné, že se zvyšujícím se množstvím vápence v glazuře klesá 
faktor tavení, a současně roste teplota tavení glazury. Uvedená skutečnost je podložena 
výpočtem, který je uveden v přílohách na straně 115. Z předchozích experimentů, kdy byl 
vápenec (CaCO3) použit samostatný bylo zjištěno, že je méně vhodným tavidlem pro tento typ 
glazury. Přidáním stejného množství kaolinu (Al2O3·2SiO2·2H2O) dochází ke zhoršení 
tavitelnost glazur. Z těchto důvodů dochází ke zvyšování teploty tavení glazur. 
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4.9 Vliv množství přidané sody na proces tavení glazury 

Tento experiment měl za úkol otestovat vliv přídavku tavících přísad na bázi sody na proces 

tavení glazury. Pro experiment byl použitý cihelný recyklát frakce <0,063 mm a soda. V dalších 
experimentech byl k cihelnému recyklátu a sodě přidán draselný živec, kaolín Sedlec IA a SUK.  
Složení směsí pro testování jsou uvedena v tabulce 28 až 32. Cílem experimentu bylo otestovat, 
zda je množné vápenec použít jako tavící přísadu pro tvorbu glazury.  

 

Tabulka 28: Testovací směsi tvořené sodou a cihelným recyklátem. 
Vzorek Cihelný recyklát [hm. %] Soda [hm. %] 

S/5 95 5 

S/10 90 10 

S/15 85 15 

S/20 80 20 

S/25 75 25 

S/30 70 30 

 

 

S/5 S/10 S/15 

  
S/20 S/25 S/30 

Obrázek 60: Snímky vzorků glazur S/5 až S/30 při zvětšení 32x na světelném mikroskopu. 

 

Pomocí Segerova vzorce, který vyjadřuje zastoupení jednotlivých oxidů v glazuře, byl určen 
faktor tavení a číslo kyselosti. Segerovy vzorce, faktory tavení a čísla kyselosti jsou uvedeny 
v příloze v tabulce 49. 
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Obrázek 61: Grafické znázornění vývoje faktoru tavení v závislosti na množství přidané 

sody. 

 

Z výše uvedeného grafu je patrné, že se zvyšujícím se množstvím sody v glazuře klesá faktor 
tavení, a současně roste teplota tavení glazury. Uvedená skutečnost je podložena výpočtem, 

který je uveden v přílohách na straně 115. Z experimentů bylo zjištěno, že soda (Na2CO3) je 

méně vhodným tavidlem pro tento typ glazury, a z toho důvodu roste teplota tavení glazury. 
 

 

Tabulka 29: Testovací směsi tvořené sodou, cihelným recyklátem a draselným živcem.  
Vzorek Cihelný recyklát [hm. %] Soda [hm. %] Draselný živec [hm. %] 

S+Z/5 95 2,5 2,5 

S+Z/10 90 5 5 

S+Z/15 85 7,5 7,5 

S+Z/20 80 10 10 

S+Z/25 75 12,5 12,5 

S+Z/30 70 15 15 
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S+Z/5 S+Z/10 S+Z/15 

 

S+Z/20 S+Z/25 S+Z/30 

Obrázek 62: Snímky vzorků glazur S+Z/5 až S+Z/30 při zvětšení 32x na světelném 
mikroskopu. 

 

Pomocí Segerova vzorce, který vyjadřuje zastoupení jednotlivých oxidů v glazuře, byl určen 
faktor tavení a číslo kyselosti. Segerovy vzorce, faktory tavení a čísla kyselosti jsou uvedeny 
v příloze v tabulce 50. 

 

 
Obrázek 63: Grafické znázornění vývoje faktoru tavení v závislosti na množství přidané 

tavící směsi sody a draselného živce 1:1.  
 

Z výše uvedeného grafu je patrné, že se zvyšujícím se množstvím tavící směsi v glazuře roste 

faktor tavení, a současně klesá teplota tavení glazury. Uvedená skutečnost je podložena 
výpočtem, který je uveden v přílohách na straně 115. Z předchozích experimentů, kdy byla soda 
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použita samostatně bylo zjištěno, že je méně vhodným tavidlem pro tento typ glazury. Draselný 
živec (K2O·Al2O3·6SiO2) obsahuje relativně velké množství alkálií, to způsobuje, že se směs 
taví poměrně snadno (snižuje se teplota tání směsi) a v tavenině dochází k reakcím s ostatními 
složkami v keramické hmotě. Nicméně, při smíchání tavící směsí soda draselný živec (1:1) testy 
prokázaly že ve směsi je soda jako tavidlo použitelná a z těchto důvodu dochází ke snižování 
tavící teploty glazur.  
 

Tabulka 30: Testovací směsi tvořené sodou, cihelným recyklátem a kaolinem. 

Vzorek Cihelný recyklát [hm. %] Soda [hm. %] Kaolin [hm. %] 

S5+KA10 85 5 10 

S15+KA10 75 15 10 

S25+KA10 65 25 10 

S5+KA20 75 5 20 

S15+KA20 65 15 20 

S25+KA20 55 25 20 

 

   
S5+KA10 S15+KA10 S25+KA10 

Obrázek 64: Snímky vzorků glazur S5+KA10 až S25+KA10 při zvětšení 32x na světelném 
mikroskopu. 

 

S5+KA20 S15+KA20 S25+KA20 

Obrázek 65: Snímky vzorků glazur S5+KA10 až S25+KA10 při zvětšení 32x na světelném 
mikroskopu. 

 

Pomocí Segerova vzorce, který vyjadřuje zastoupení jednotlivých oxidů v glazuře, byl určen 
faktor tavení a číslo kyselosti. Segerovy vzorce, faktory tavení a čísla kyselosti jsou uvedeny 
v příloze v tabulce 51. 

 



81 

 

 
Obrázek 66: Grafické znázornění vývoje faktoru tavení v závislosti na množství přidané sody 

a stejného množství kaolinu.  
 

Z výše uvedeného grafu je patrné, že se zvyšujícím se množstvím sody v glazuře klesá faktor 
tavení, a současně roste teplota tavení glazury. Uvedená skutečnost je podložena výpočtem, 
který je uveden v přílohách na straně 116. Z předchozích experimentů, kdy byla soda použita 

samostatně bylo zjištěno, že je méně vhodným tavidlem pro tento typ glazury. Přidáním 
stejného množství kaolinu (Al2O3·2SiO2·2H2O) dochází ke zhoršení tavitelnosti glazur. 

Z těchto důvodů dochází ke zvyšování teploty tavení glazur. 
 

Tabulka 31: Testovací směsi tvořené sodou, cihelným recyklátem a SUKem. 
Vzorek Cihelný recyklát [hm. %] Soda [hm. %] SUK [hm. %] 

S5+SU15 80 5 15 

S15+SU15 70 15 15 

S30+SU15 55 30 15 

 

S5+SU15 S15+SU15 S30+SU15 

Obrázek 67: Snímky vzorků glazur S5+SU15 až S30+SU15 při zvětšení 32x na světelném 
mikroskopu. 
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Pomocí Segerova vzorce, který vyjadřuje zastoupení jednotlivých oxidů v glazuře, byl určen 
faktor tavení a číslo kyselosti. Segerovy vzorce, faktory tavení a čísla kyselosti jsou uvedeny 
v příloze v tabulce 52. 

 

 
Obrázek 68: Grafické znázornění vývoje faktoru tavení v závislosti na množství přidané sody 

a stejného množství SUKu.  
 

Z výše uvedeného grafu je patrné, že se zvyšujícím se množstvím sody v glazuře klesá faktor 
tavení, a současně roste teplota tavení glazury. Uvedená skutečnost je podložena výpočtem, 
který je uveden v přílohách na straně 116. Z předchozího experimentu, kdy byla soda použita 
samostatně bylo zjištěno, že je méně vhodným tavidlem pro tento typ glazury. Přidáním 
stejného množství SUKu (SiO2) do glazur dochází ke zhoršení roztékavosti. Z těchto důvodů 
dochází ke zvyšování teploty tavení glazur. 
 

Tabulka 32: Testovací směsi tvořené sodou, cihelným recyklátem, draselným živcem a SUKem. 

Vzorek Cihelný recyklát [hm. %] Soda [hm. %] 
Draselný živec 

[hm. %] 
SUK [hm. %] 

S+Z/5+SU15 80 2,5 2,5 15 

S+Z/15+SU15 70 7,5 7,5 15 

S+Z/30+SU15 55 15 15 15 
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S+Z/5+SU15 S+Z/15+SU15 S+Z/30+SU15 

Obrázek 69: Snímky vzorků glazur S+Z/5+SU15 až S+Z/30+SU15 při zvětšení 32x na 
světelném mikroskopu. 

 

Pomocí Segerova vzorce, který vyjadřuje zastoupení jednotlivých oxidů v glazuře, byl určen 
faktor tavení a číslo kyselosti. Segerovy vzorce, faktory tavení a čísla kyselosti jsou uvedeny 
v příloze v tabulce 53. 

 

 
Obrázek 70: Grafické znázornění vývoje faktoru tavení v závislosti na množství přidané 

tavící směsi sody a draselného živce a stejného množství SUKu.  
 

Z výše uvedeného grafu je patrné, že se zvyšujícím se množstvím tavící směsi sody a 

draselného živce v glazuře roste faktor tavení, a současně klesá teplota tavení glazury. Uvedená 
skutečnost je podložena výpočtem, který je uveden v přílohách na straně 116. Z předchozích 
experimentů, kdy byla soda použita samostatně by se mohlo zdát, že je méně vhodným tavidlem 
pro tento typ glazury. Nicméně, testy se směsí soda draselný živec (1:1) již prokázaly že ve 
směsi je soda jako tavidlo použitelná. Nejlepších výsledků bylo dosaženo v tomto experimentu, 

kdy byla soda použita v ternárním systému společně s draselným živcem a křemenem, což je 
vidět na rovnovážném fázovém diagramu KAlSi2O6-SiO2 (příloha viz. obrázek 104) a ještě lépe 
na rovnovážném fázovém diagramu čtyř složek (příloha viz. obrázek 105). Z těchto důvodů 
dochází ke snižování teploty tavení glazur. 

21,5

22,0

22,5

23,0

23,5

24,0

24,5

S+Z/5+SU15 S+Z/15+SU15 S+Z/30+SU15

Fa
kt

or
 ta

ve
ní



 84 

4.10 Vliv množství přidaného potaše na proces tavení glazury 

Tento experiment měl za úkol otestovat vliv přídavku tavících přísad na bázi potaše na 

proces tavení glazury. Pro experiment byl použitý cihelný recyklát frakce <0,063 mm a potaš. 

V dalších experimentech byl k cihelnému recyklátu a potaši přidán kazivec a SUK. Složení 
směsí pro testování jsou uvedena v tabulce 33 až 35. Cílem experimentu bylo otestovat, zda je 
množné potaš použít jako tavící přísadu pro tvorbu glazury.  

 

Tabulka 33: Testovací směsi tvořené potašem a cihelným recyklátem 

Vzorek Cihelný recyklát [hm. %] Potaš [hm. %] 

P/5 95 5 

P/10 90 10 

P/15 85 15 

P/20 80 20 

P/25 75 25 

P/30 70 30 

 

P/5 P/10 P/15 

P/20 P/25 P/30 

Obrázek 71: Snímky vzorků glazur P/5 až P/30 při zvětšení 32x na světelném mikroskopu. 
 

Pomocí Segerova vzorce, který vyjadřuje zastoupení jednotlivých oxidů v glazuře, byl určen 
faktor tavení a číslo kyselosti. Segerovy vzorce, faktory tavení a čísla kyselosti jsou uvedeny 
v příloze v tabulce 58. 
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Obrázek 72: Grafické znázornění vývoje faktoru tavení v závislosti na množství přidaného 

potaše. 
 

Z výše uvedeného grafu je patrné, že se zvyšujícím se množstvím potaše v glazuře klesá 
faktor tavení, a současně roste teplota tavení glazury. Uvedená skutečnost je podložena 
výpočtem, který je uveden v přílohách na straně 120. Z experimentů bylo zjištěno, že potaš 
(K2CO3) je méně vhodným tavidlem pro tento typ glazury, a z toho důvodu roste teplota tavení 
glazury. 

 

Tabulka 34: Testovací směsi tvořené potašem, cihelným recyklátem a kazivcem. 
Vzorek Cihelný recyklát [hm. %] Potaš [hm. %] Kazivec [hm. %] 

P+K/5 95 2,5 2,5 

P+K/10 90 5 5 

P+K/15 85 7,5 7,5 

P+K/20 80 10 10 

P+K/25 75 12,5 12,5 

P+K/30 70 15 15 
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Pomocí Segerova vzorce, který vyjadřuje zastoupení jednotlivých oxidů v glazuře, byl určen 
faktor tavení a číslo kyselosti. Segerovy vzorce, faktory tavení a čísla kyselosti jsou uvedeny 
v příloze v tabulce 59. 

 

 
Obrázek 74: Grafické znázornění vývoje faktoru tavení v závislosti na množství přidané 

tavící směsi potaše a kazivce 1:1.  
 

Z výše uvedeného grafu je patrné, že se zvyšujícím se množstvím potaše a kazivce v glazuře 
klesá faktor tavení, a současně roste teplota tavení glazury. Uvedená skutečnost je podložena 
výpočtem, který je uveden v přílohách na straně 120. Z předchozích experimentů, kdy byl potaš 

(K2CO3) a kazivec (CaF2) použit samostatně bylo zjištěno, že jsou méně vhodnými tavidly pro 

tento typ glazury a z těchto důvodů dochází ke zvyšování teploty tavení glazur. 
 

Tabulka 35: Testovací směsi tvořené potašem, cihelným recyklátem a SUKem. 
Vzorek Cihelný recyklát [hm. %] Potaš [hm. %] SUK [hm. %] 

P5+SU15 80 5 15 

P15+SU15 70 15 15 

P30+SU15 55 30 15 
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Obrázek 73: Snímky vzorků glazur P+K/5 až P+K/30 při zvětšení 32x na světelném 
mikroskopu. 
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P5+SU15 P15+SU15 P30+SU15 

Obrázek 75: Snímky vzorků glazur P5+SU15 až P30+SU15 při zvětšení 32x na světelném 
mikroskopu. 

 

Pomocí Segerova vzorce, který vyjadřuje zastoupení jednotlivých oxidů v glazuře, byl určen 
faktor tavení a číslo kyselosti. Segerovy vzorce, faktory tavení a čísla kyselosti jsou uvedeny 
v příloze v tabulce 60. 

 
Obrázek 76: Grafické znázornění vývoje faktoru tavení v závislosti na množství přidaného 

potaše a SUKu.  
 

Z výše uvedeného grafu je patrné, že se zvyšujícím se množstvím potaše v glazuře klesá 
faktor tavení, a současně roste teplota tavení glazury. Uvedená skutečnost je podložena 
výpočtem, který je uveden v přílohách na straně 120. Z předchozích experimentů, kdy byl potaš 
použit samostatně bylo zjištěno, že je méně vhodným tavidlem pro tento typ glazury. Přidáním 
stejného množství SUKu (SiO2) do glazur dochází k zhoršení roztékavosti. Z těchto důvodů 
dochází ke zvyšování teploty tavení glazur. 
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4.11 Vliv množství přidaných tavících přísad na proces tavení glazur 

Tento experiment měl za úkol otestovat vliv přídavku tavících přísad na proces tavení 
glazury. Pro experiment byl použit cihelný recyklát frakce <0,063 mm, SUK, draselný živec, 
borax a kaolin Sedlec IA. Složení směsí pro testování je uvedeno v tabulce 36. Cílem 
experimentu bylo otestovat, zda je množné tavící směsi použít jako tavící přísadu pro tvorbu 

glazury.  

 

Tabulka 36: Testovací směsi tvořené cihelným recyklátem, SUKem, draselným živcem, boraxem a 
kaolinem. 

Vzorek Cihelný recyklát [hm. %] SUK [hm. %] 
Draselný živec 

[hm. %] 
Borax [hm. %] 

Kaolin 

[hm. %] 

A 30 10 40 10 10 

B 50 10 20 10 10 

C 30 15 30 10 15 

D 40 20 15 10 15 

E 40 15 20 15 10 

F 25 25 25 10 15 

G 10 30 15 15 30 

 

A B C 

D E F 
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G 

Obrázek 77: Snímky vzorků glazur A až G při zvětšení 32x na světelném mikroskopu. 
 

Pomocí Segerova vzorce, který vyjadřuje zastoupení jednotlivých oxidů v glazuře, byl určen 
faktor tavení a číslo kyselosti. Segerovy vzorce, faktory tavení a čísla kyselosti jsou uvedeny 
v příloze v tabulce 55. 

 

 

 
Obrázek 78: Grafické znázornění vývoje faktoru tavení v závislosti na množství přidané 

tavící směsi SUKu, draselného živce, boraxu a kaolinu. 
 

Výše uvedené experimenty sloužily k ověření získaných poznatků z předchozích 
experimentů. Uvedená skutečnost je podložena výpočtem, který je uveden v přílohách na straně 
117. Z předchozích experimentů, kdy byly borax (Na2O·2B2O7·10H2O) a draselný živec 
(K2O·Al2O3·6SiO2) použity nejprve samostatně, a pak i ve směsi bylo zjištěno, že jsou 
vhodnými tavidly pro tento typ glazury. Nicméně testy prokázaly, že čím více je v glazuře 
cihelného recyklátu, SUKu a kaolínu, tím hůře se glazura taví. Z experimentů bylo zjištěna, že 
optimální poměr tavící směsi draselný živec borax je 4:1. V těchto experimentech nejde o to 
najít nějaký trend v jednotlivých sloupcích grafu, ale jde o to ukázat, jakých hodnot může faktor 
tavení nabývat. 
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4.12 Výběh glazur a jejich testování 
Na základě výsledků výše provedených experimentů bylo vybráno třináct glazur, které byly 

podrobeny dalšímu zkoumání.  

   
S+Z/5 V20 + SU8 P/5 

   
P+K/25 E B/5 

 
B/30 S/5 V10 + KA5 

B30+SU15 N/10 V/5 

 
V/20 

Obrázek 79: Snímky vzorků glazur při zvětšení 32x na světelném mikroskopu.  
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4.12.1 Stanovení barevné škály finálních glazur 

U třinácti vzorků glazur byla stanovena barevnost na přístroji Datacolor. Barevnost byla 

měřena u každého vzorku celkem dvakrát a z naměřených hodnot byl stanoven průměr 
souřadnic L*, a*, b*, C a úhlu H. Výsledky parametrů pro vyhodnocení barevnosti jsou shrnuty 
v tabulce 37. 

 

Tabulka 37: Výsledné parametry pro vyhodnocení barevnosti vzorků. 
Vzorek L* a* b* C Hᴏ 

S+Z/5 57,72 4,18 7,33 8,16 1,12 

V20 + SU8 61,16 1,30 14,61 15,20 1,29 

P/5 56,64 4,17 8,35 9,51 1,07 

P+K/25 65,31 3,59 8,56 8,96 1,27 

E 55,56 4,26 6,81 8,08 1,00 

B/5 55,28 5,12 4,34 6,02 0,81 

B/30 56,39 4,25 7,24 8,40 1,04 

S/5 57,55 2,66 8,92 10,28 1,05 

V10 + KA5 72,36 1,90 -1,19 1,90 -0,67 

B30+SU15 61,82 1,49 -1,48 2,41 -0,66 

N/10 54,94 4,56 6,24 7,55 0,97 

V/5 75,47 0,14 -1,99 1,99 -1,50 

V/20 67,56 4,36 6,45 6,57 1,37 

 

Z výsledků v tabulce 37 vyplývá, že všechny naměřené hodnoty pro souřadnice L* jsou 

v plusových hodnotách a pohybují se v rozmezí 54,94 až 75,47. Naměřené hodnoty pro 
souřadnici a* jsou také v plusových hodnotách a pohybují se v rozmezí 0,14 až 5,12. U 

souřadnice b* dochází k větším výkyvům naměřených hodnot, a to z toho důvodu, že mínusové 
hodnoty poukazují na modrost vzorku. Naměřené hodnoty u souřadnice b* se pohybují 
v rozmezí -1,99 až 14,61. U souřadnice C dochází k větším výkyvům naměřených hodnot a 
naměřené hodnoty se pohybují od sytých odstínů (15,20) po méně výrazné (1,90). U úhlu Hᴏ 

nedochází k takovým výkyvům jak u souřadnic b* a C. Hodnoty úhlu Hᴏ se pohybují v rozmezí 
-1,50 až 1,37.  

U vzorku S+Z/5 složeného z cihelného recyklátu, sody a draselného živce v poměru 1:1 byla 

naměřena hodnota souřadnice b* 7,33, souřadnice a* 4,18 a úhlu Hᴏ 1,12. Z čehož vyplývá, že 

tento vzorek má barevný odstín žluto oranžový, ale není dostatečně sytý (C=8,16).  

U vzorku V20+SU8 složeného z cihelného recyklátu, vápence a SUKu byla naměřena 
hodnota souřadnice b* 14,61, souřadnice a* 1,30 a úhlu Hᴏ 1,29. Z čehož vyplývá, že tento 

vzorek má nejvýraznější žlutou barvu, z důvodu nejvyšší hodnotu souřadnice b* a je ze všech 
vzorků nejsytější (C=15,20).  

U vzorku P/5 složeného z cihelného recyklátu a potaše byla naměřena hodnota souřadnice 

b* 9,51, souřadnice a* 4,17 a úhlu Hᴏ 1,07. Z čehož vyplývá, že tento vzorek má barevný odstín 
žluto oranžový a má vyšší sytost (C=9,51) než vzorek S+Z/5.  
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U vzorku P+K/25 složeného z cihelného recyklátu, potaše a kazivce v poměru 1:1 byla 
naměřena hodnota souřadnice b* 8,96, souřadnice a* 3,59 a úhlu Hᴏ 1,27. Z čehož vyplývá, že 
tento vzorek barevný odstín žluto oranžový a má nižší sytost (C=8,96) než vzorek V20+SU8. 

U vzorku E složeného z cihelného recyklátu, SUKu, draselného živce, boraxu a kaolinu byla 
naměřena hodnota souřadnice b* 6,81, souřadnice a* 4,26 a úhlu Hᴏ 1,00. Z čehož vyplývá, že 
tento vzorek má barevný odstín žluto oranžový a má podobnou sytost (C=8,08) jako vzorek 
S+Z/5.  

U vzorku B/5 složeného z cihelného recyklátu a boraxu byla naměřena hodnota souřadnice 

b* 4,34, souřadnice a* 5,12 a úhlu Hᴏ 0,81. Z čehož vyplývá, že tento vzorek má barevný odstín 
oranžový, protože má nejvyšší hodnotu souřadnice a*, tedy příspěvku červené barvy. 

U vzorku B/30 složeného z cihelného recyklátu a boraxu byla naměřena hodnota souřadnice 

b* 7,24, souřadnice a* 4,25 a úhlu Hᴏ 1,04. Z čehož vyplývá, že tento vzorek má barevný odstín 
žluto oranžový a má nižší hodnotu souřadnice a*, tedy příspěvku červené barvy než vzorek B/5 

a má vyšší sytost (C=8,40). 
U vzorku S/5 složeného z cihelného recyklátu a sody byla naměřena hodnota souřadnice b* 

8,92, souřadnice a* 2,66 a úhlu Hᴏ 1,05. Z čehož vyplývá, že tento vzorek má barevný odstín 
žluto oranžový a má druhou nejvyšší sytost (C=10,28). 

U vzorku V10+KA5 složeného z cihelného recyklátu, vápence a kaolinu byla naměřena 
hodnota souřadnice b* -1,19, souřadnice a* 1,90 a úhlu Hᴏ -0,67. Z čehož vyplývá, že tento 
vzorek má barevný odstín modro fialový a má nejnižší sytost (C=1,90) ze všech vzorků. 

U vzorku B30+SU15 složeného z cihelného recyklátu, boraxu a SUKu byla naměřena 
hodnota souřadnice b* -1,48, souřadnice a* 1,49 a úhlu Hᴏ -0,66. Z čehož vyplývá, že tento 
vzorek má barevný odstín modro fialový a má menší světlost (L*=61,82) než vzorek V10+KA5. 

U vzorku N/10 složeného z cihelného recyklátu a chloridu sodného byla naměřena hodnota 

souřadnice b* 6,24, souřadnice a* 4,56 a úhlu Hᴏ 0,97. Z čehož vyplývá, že tento vzorek má 
barevný odstín žluto oranžový. 

U vzorku V/5 složeného z cihelného recyklátu a vápence byla naměřena hodnota souřadnice 

b* -1,99, souřadnice a* 0,14 a úhlu Hᴏ -1,50. Z čehož vyplývá, že tento vzorek má nejvýraznější 
modrou barvu, protože má zápornou hodnotu souřadnice b*, tedy příspěvku modré barvy ze 

všech vzorků. Hodnota souřadnice a* je nejnižší ze všech vzorků, což je příspěvek červené 
barvy a má nejvyšší světlost (L*=75,47). 

U vzorku V/20 složeného z cihelného recyklátu a vápence byla naměřena hodnota 
souřadnice b* 6,45, souřadnice a* 4,36 a úhlu Hᴏ 1,37. Z čehož vyplývá, že tento vzorek má 
barevný odstín žluto oranžový. 
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Obrázek 80: Vzorník barev glazur podle souřadnice b*.  

 

 

U glazur vypálených při teplotě 1280 °C byl sestaven vzorník barev, který je uveden na 
obrázku 80. Na začátku barevné škály se nacházejí vzorky V20+SU8, S/5, P+K/25, P/5, S+Z/5, 
B/30, E, V/20, N/10 a B/5. Tyto vzorky glazur mají kladnou hodnotu souřadnice b*, tedy 

příspěvku žluté barvy. Nejvyšší kladná hodnota souřadnice b* byla naměřena u vzorku 
V20+SU8, který má nejvýraznější žlutou barvu. S rostoucí hodnotou kladné souřadnice a* 

(příspěvku červené barvy) se barva glazury měnila od odstínu žluto-oranžových až po odstíny 
oranžové, reprezentované vzorkem B/5. Na druhém konci barevné škály se nacházejí vzorky 
V/5, B30+SU15 a V10+KA5. Tyto vzorky glazur mají zápornou hodnotu souřadnice b*, tedy 

příspěvku modré barvy. Nejvyšší záporná hodnota souřadnice b* byla naměřena u vzorku V/5, 
který má nejvýraznější modrou barvu. U vzorků B30+SU15 a V10+KA5 byla naměřena vyšší 
hodnota souřadnice a* než u vzorku V/5 a z toho důvodu tyto vzorky mají barevný odstín modro 
fialový.  
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4.12.2 Chemické složení vybraných glazur  
Vzorky glazur byly změřeny pomocí SEM – EDS analýzy a bylo u nich pozorováno 

zastoupení jednotlivých prvků v glazuře. Vzorky byly zality do epoxidové tablety a vybroušeny. 
SEM – EDS analýza byla provedena při zvětšení 250× v oblastech vyznačených na snímcích 
níže.  

 

  
Obrázek 81: Rozmístění prvků ve vzorku B30+SU15 (červená-O, fialová-Na, zelená-Al, 

modrá-Si, žlutá-K, oranžová-Ca).   

 

Na výše uvedených snímcích je zobrazena prvková mapa křemíku, kyslíku, hliníku, sodíku, 
vápníku a draslíku pro vzorek B30+SU15. Již na první pohled je patrné, že glazura je slinutá a 
na ní plynule navazuje porézní substrát. Všechny prvky jsou zastoupeny ve formě oxidů. 
V glazuře je velké zastoupení vápníku (oranžové zbarvení) a draslíku (žluté zbarvení), a to 
z důvodu přítomnosti cihelného recyklátu. Dále je v glazuře velké zastoupené sodíku (fialové 
zbarvení) a to z toho důvodu přítomnosti boraxu, který byl použit jako tavící složka v glazuře. 

Hliník (zelené zbarvení) je ve velkém zastoupen v substrát.  

Si O 

  

 

Al K 

  

 

Na Ca 
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Obrázek 82: Rozmístění prvků ve vzorku V/5 (červená-Si, zelená-O, modrá-Al, žlutá-K, 

oranžová-Ca, fialová-C).  

 

Si O 

 

 

Al K 

  

 

C Ca 

  

 

Na výše uvedených snímcích je zobrazena prvková mapa křemíku, kyslíku, hliníku, vápníku, 
draslíku a uhlíku pro vzorek V/5. Již na první pohled je patrné, že glazura je slinutá a na ní 
plynule navazuje porézní substrát. Uhlík (fialové zbarvení) se tu vyskytuje jen v části, kde je 
epoxidová pryskyřice. Všechny prvky jsou tu zastoupeny ve formě oxidů. V glazuře je nejvíce 
zastoupen vápník (oranžové zbarvení) a to z toho důvodu přítomnosti vápence, který byl použit 
jako tavící složka v glazuře. V substrátu je nejvíce zastoupen hliník (modré zbarvení). 
V glazuře je velké zastoupení draslíku (žluté zbarvení), a to z důvodu přítomnosti cihelného 
recyklátu.  
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Obrázek 83: Rozmístění prvků ve vzorku V10+KA5 (zelená-Si, modrá-O, červená-Al, 

fialová-K, žlutá-Ca, žlutozelená-Fe). 
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Al K 

  

 

Fe Ca 

  

 

Na výše uvedených snímcích je zobrazena prvková mapa křemíku, kyslíku, hliníku, vápníku, 
draslíku a železa pro vzorek V10+KA5. Již na první pohled je patrné, že glazura je slinutá a na 
ní plynule navazuje porézní substrát. Všechny prvky jsou tu zastoupeny ve formě oxidů. 
V glazuře je nejvíce zastoupen vápník (žluté zbarvení), a to z toho důvodu přítomnosti vápence, 
který byl použit jako tavící složka v glazuře. V substrátu je nejvíce zastoupen hliník (červené 

zbarvení). Železo (zelené zbarvení) a draslík (fialové zbarvení) jsou homogenně zastoupeny jak 
v glazuře, tak v substrátu.  
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4.12.3 Žárová mikroskopie 

Pomocí žárové mikroskopie bylo sledováno chování třinácti vybraných glazur při testovací 
teplotě (1 280 °C) V průběhu měření byly zaznamenávány fotograficky. 

 

 

 
Obrázek 84: Siluety vzorku B/5 (zleva počátek měření, 1155 °C, 1196 °C a 1246 °C). 

 

Na obrázku 84 jsou snímky siluet vzorku glazury B/5, které odpovídají naměřeným 
hodnotám. Oblast slinování je u vzorku pozorována od teploty 1 000 °C a probíhá do teploty 

1 155 °C, kde nastává deformace vzorků. Teplota tání, kdy vylisované těleso má tvar polokoule 
je pozorována při teplotě 1 196 °C a od teploty 1 246 °C (teplota tečení) dochází u vzorku 

k roztečení tělesa po substrátu. 

 

 

 
Obrázek 85: Siluety vzorku B/30 (zleva počátek měření, 263 °C, 693 °C a 1036 °C). 

 

Na obrázku 85 jsou snímky siluet vzorku glazury B/30, které odpovídají naměřeným 
hodnotám. Oblast slinování je u vzorku pozorována od teploty 200 °C a probíhá do teploty 
263 °C, kde nastává deformace vzorků. Teplota tání, kdy vylisované těleso má tvar polokoule 
je pozorována při teplotě 693 °C a od teploty 1 036 °C (teplota tečení) dochází u vzorku 
k roztečení tělesa po substrátu. 

 

 

 
Obrázek 86: Siluety vzorku B30+SU15 (zleva počátek měření, 537 °C, 683 °C a 1025 °C). 

 

Na obrázku 86 jsou snímky siluet vzorku glazury B30+SU15, které odpovídají naměřeným 
hodnotám. Oblast slinování je u vzorku pozorována od teploty 400 °C a probíhá do teploty 
537 °C, kde nastává deformace vzorků. Teplota tání, kdy vylisované těleso má tvar polokoule 
je pozorována při teplotě 683 °C a od teploty 1 025 °C (teplota tečení) dochází u vzorku 
k roztečení tělesa po substrátu. 
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Obrázek 87: Siluety vzorku S/5 (zleva počátek měření, 1172 °C, 1186 °C a 1238 °C). 

 

Na obrázku 87 jsou snímky siluet vzorku glazury S/5, které odpovídají naměřeným 
hodnotám. Oblast slinování je u vzorku pozorována od teploty 950 °C a probíhá do teploty 
1 172 °C, kde nastává deformace vzorků. Teplota tání, kdy vylisované těleso má tvar polokoule 
je pozorována při teplotě 1 186 °C a od teploty 1 238 °C (teplota tečení) dochází u vzorku 
k roztečení tělesa po substrátu. 

 

 

 
Obrázek 88: Siluety vzorku S+Z/5 (zleva počátek měření, 908 °C, 1117 °C a 1223 °C). 

 

Na obrázku 88 jsou snímky siluet vzorku glazury S+Z/5, které odpovídají naměřeným 
hodnotám. Oblast slinování je u vzorku pozorována od teploty 800 °C a probíhá do teploty 
908 °C, kde nastává deformace vzorků. Teplota tání, kdy vylisované těleso má tvar polokoule 
je pozorována při teplotě 1 117 °C a od teploty 1 223 °C (teplota tečení) dochází u vzorku 
k roztečení tělesa po substrátu. 

 

 
Obrázek 89: Siluety vzorku V/5 (zleva počátek měření, 1171 °C, 1205 °C a 1249 °C). 

 

Na obrázku 89 jsou snímky siluet vzorku glazury V/5, které odpovídají naměřeným 
hodnotám. Oblast slinování je u vzorku pozorována od teploty 1 050 °C a probíhá do teploty 
1 171 °C, kde nastává deformace vzorků. Teplota tání, kdy vylisované těleso má tvar polokoule 
je pozorována při teplotě 1 205 °C a od teploty 1 249 °C (teplota tečení) dochází u vzorku 
k roztečení tělesa po substrátu. 

 

 
Obrázek 90: Siluety vzorku V/20 (zleva počátek měření, 1146 °C, 1223 °C a 1260 °C). 
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Na obrázku 90 jsou snímky siluet vzorku glazury V/20, které odpovídají naměřeným 
hodnotám. Oblast slinování je u vzorku pozorována od teploty 1 100 °C a probíhá do teploty 
1 146 °C, kde nastává deformace vzorků. Teplota tání, kdy vylisované těleso má tvar polokoule 
je pozorována při teplotě 1 223 °C a od teploty 1 260 °C (teplota tečení) dochází u vzorku 
k roztečení tělesa po substrátu. 

 

 
Obrázek 91: Siluety vzorku V20+SU8 (zleva počátek měření, 1146 °C, 1187 °C a 1236 °C). 

 

Na obrázku 91 jsou snímky siluet vzorku glazury V20+SU8, které odpovídají naměřeným 
hodnotám. Oblast slinování je u vzorku pozorována od teploty 1 000 °C a probíhá do teploty 
1 146 °C, kde nastává deformace vzorků. Teplota tání, kdy vylisované těleso má tvar polokoule 
je pozorována při teplotě 1 187 °C a od teploty 1 236 °C (teplota tečení) dochází u vzorku 
k roztečení tělesa po substrátu. 

 

 
Obrázek 92: Siluety vzorku V10+KA5 (zleva počátek měření, 1207 °C, 1243 °C a 1275 °C). 
 

Na obrázku 92 jsou snímky siluet vzorku glazury V10+KA5, které odpovídají naměřeným 
hodnotám. Oblast slinování je u vzorku pozorována od teploty 1 100 °C a probíhá do teploty 
1 207 °C, kde nastává deformace vzorků. Teplota tání, kdy vylisované těleso má tvar polokoule 
je pozorována při teplotě 1 243 °C a od teploty 1 275 °C (teplota tečení) dochází u vzorku 
k roztečení tělesa po substrátu. 

 

 
Obrázek 93: Siluety vzorku P/5 (zleva počátek měření, 1222 °C, 1246 °C a 1263 °C). 

 

Na obrázku 93 jsou snímky siluet vzorku glazury P/5, které odpovídají naměřeným 
hodnotám. Oblast slinování je u vzorku pozorována od teploty 1 000 °C a probíhá do teploty 
1 222 °C, kde nastává deformace vzorků. Teplota tání, kdy vylisované těleso má tvar polokoule 
je pozorována při teplotě 1 246 °C a od teploty 1 263 °C (teplota tečení) dochází u vzorku 
k roztečení tělesa po substrátu. 
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Obrázek 94: Siluety vzorku P+K/25 (zleva počátek měření, 1186 °C, 1229 °C a 1251 °C). 
 

Na obrázku 94 jsou snímky siluet vzorku glazury P+K/25, které odpovídají naměřeným 
hodnotám. Oblast slinování je u vzorku pozorována od teploty 1 100 °C a probíhá do teploty 
1 186 °C, kde nastává deformace vzorků. Teplota tání, kdy vylisované těleso má tvar polokoule 
je pozorována při teplotě 1 229 °C a od teploty 1 251 °C (teplota tečení) dochází u vzorku 
k roztečení tělesa po substrátu. 

 

 
Obrázek 95: Siluety vzorku N/10 (zleva počátek měření, 345 °C, 1212 °C a 1271 °C). 

 

Na obrázku 95 jsou snímky siluet vzorku glazury N/10, které odpovídají naměřeným 
hodnotám. Oblast slinování je u vzorku pozorována od teploty 300 °C a probíhá do teploty 
345 °C, kde nastává deformace vzorků. Teplota tání, kdy vylisované těleso má tvar polokoule 
je pozorována při teplotě 1 212 °C a od teploty 1 271 °C (teplota tečení) dochází u vzorku 
k roztečení tělesa po substrátu. 

 

 

 

 

 
Obrázek 96: Siluety vzorku E (zleva počátek měření, 1035 °C, 1143 °C a 1226 °C). 

 

 

Na obrázku 96 jsou snímky siluet vzorku glazury E, které odpovídají naměřeným hodnotám. 
Oblast slinování je u vzorku pozorována od teploty 900 °C a probíhá do teploty 1 035 °C, kde 
nastává deformace vzorků. Teplota tání, kdy vylisované těleso má tvar polokoule je pozorována 
při teplotě 1 143 °C a od teploty 1 226 °C (teplota tečení) dochází u vzorku k roztečení tělesa 
po substrátu. 
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5 Závěr 

Diplomová práce se zabývá možnostmi přípravy glazur s obsahem cihelného recyklátu.  
Cihelný recyklát byl před samotnými experimenty sítováním rozdělen na několik frakcí, 
k samotným experimentům byla použita pouze nejjemnější frakce jež měla částice menší než 
63 μm. U této frakce byly provedeny všechny potřebné analýzy, tak aby bylo možné nastavit 
řadu experimentů, které následně vedly až k výsledným experimentálním glazurám. 

Jako tavící složky byly testovány kyselina boritá, chlorid sodný, draselný živec, kazivec, 

skelná frita, borax, vápenec, soda a potaš. Tyto vytypované tavící složky byly postupně v 
různých přídavcích přidávány a míchány spolu s cihelným recyklátem. A následně vypalovány 
na předem vypálených substrátech z keramické hlíny. Teplota výpalu byla odhadována na 
základě výsledků ze žárového mikroskopu. Po testech ve dvousložkových systémech (vždy 
pouze cihelný recyklát a jedna z tavících složek), bylo přistoupeno ke složitějším směsem, kdy 
byl navíc, mimo tavící přísadu přidávám kaolin či jemný SiO2.  

Při těchto experimentech, kterých bylo provedeno více než 150, bylo vybráno 13 vzhledově 
nejlepších vzorků glazur. Experimenty s těmito vzorky byly opakovány a glazura byla nanesena 
na větší substrát a následně vypálena. Takto připravené vzorky byly dále hodnoceny z hlediska 

barevnosti, souvislosti a jednotnosti povrchu a spojení se substrátem.  
Pomocí přístroje Datacolor byla měřena barevnost u třinácti vybraných glazur. Byla 

sestavena barevná škála glazur, která má široké barevné spektrum od žlutého odstínu až po 
modrý odstín. Na začátku barevné škály se nacházejí vzorky V20+SU8, S/5, P+K/25, P/5, 
S+Z/5, B/30, E, V/20, N/10 a B/5. S rostoucí hodnotou kladné souřadnice a* (příspěvku červené 
barvy) se barva glazury měnila od různých odstínů žluto-oranžové až po oranžový odstín 
reprezentovaný vzorkem B/5. Na druhém konci barevné škály se nacházejí vzorky V/5, 
B30+SU15 a V10+KA5. U těchto vzorků glazur byla naměřena záporná hodnota souřadnice 
b*, tedy příspěvku modré barvy. Nejvyšší záporná hodnota souřadnice b* byla naměřena u 
vzorku V/5, který má nejvýraznější modrou barvu. U vzorků B30+SU15 a V10+KA5 byla 
naměřena vyšší hodnota souřadnice a* než u vzorku V/5 a z toho důvodu tyto vzorky mají 
barevný odstín modro fialový.  

Pro zlepšení představy a zjištění chemického složení a rozmístění prvků v glazuře a substrátu 
byla použita metoda SEM-EDS, pro měření byl vybrány 3 vzorky. Bylo zjištěno, že glazura je 

slinutá a na ní plynule navazuje porézní substrát. Všechny naměřené prvky jsou zastoupeny 

s největší pravděpodobností ve formě oxidů. U vzorků V/5 a V10+KA5 bylo zjištěno velké 
zastoupení vápníku, a to z toho důvodu přítomnosti vápence, který byl použit jako tavící složka 
v glazuře. Ve vzorku B30+SU15 byl zjištěn velký obsah sodíku, jehož zdrojem byl přidávaný 

borax.  

Pomocí žárové mikroskopie bylo ověřeno chování glazur při testovací teplotě (1 280 °C). U 

vzorku B/30 a B30+SU15 bylo zjištěno, že k roztečení glazury po substrátu dochází již okolo 
1 000 °C. U Zbylých glazur bylo zjištěno, že se roztečou až okolo 1 200 °C. 

Celkově můžeme konstatovat, že, cihelný recyklát lze použít jako složka glazur. Glazury 

s obsahem cihelného recyklátu mohou najít uplatnění zejména jako technické glazury pro 
vybrané druhy keramiky.  
  



 102 

6 Seznam použité literatura. 
 

[1] DA SILVA, R.C., S.A. PIANARO a S.M. TEBCHERANI. Preparation and 

characterization of glazes from combinations of different industrial wastes. Ceramics 

International. Amsterdam: Elsevier Ltd, 2012, s. 2725-2731. ISBN 0272-8842. ISSN 

0272-8842. 

[2] ANDREOLA, Fernanda, Luisa BARBIERI, Isabella LANCELLOTTI, Cristina 

LEONELLI a Tiziano MANFREDINI. Recycling of industrial wastes in ceramic 

manufacturing: State of art and glass case studies. Ceramics International. Amsterdam: 

Elsevier Ltd, 2016, s. 13333-13338. ISBN 0272-8842. ISSN 0272-8842. 

[3] STRNADOVÁ, Lenka a Lucie VACKOVÁ. Produkce, využití a odstranění odpadu a 
produkce druhotných surovin v roce 2018. In: Český statistický úřad [online]. 2019 [cit. 

2020-02-18]. Dostupné z: https://www.czso.cz/documents/10180/98121450/280029-

19.pdf/a732554f-bc8f-431a-b41b-acd9b89b1f8a?version=1.0 

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

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

[5] PYTLÍK, Petr a Radomír SOKOLÁŘ. Stavební keramika: technologie, vlastnosti a 
využití. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2002. ISBN 80-720-4234-3. 

[6] BLÁHA, Jindřich. Výkladový slovník z oborů keramiky, žárovzdorných materiálů, skla 
a maltovin. Praha: Silikátová společnost České republiky, 2002. ISBN 80-020-1504-5. 

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

214-0612-7. 

[8] Ahmad, S., Iqbal, Y., and Ghani, F. (2008). "Phase and Microstructure of BrickClay 

Soil and Fired Clay-Bricks From Some Areas in Peshawar Pakistan." Journal of The 

Pakistan Materials Society, 2(1), 33-39. 

[9] LACH, Vladimír. Keramika. 3. vyd. Brno: Nakladatelství VUT Brno, 1992. ISBN 80-

214-0332-2. 

[10] PETRŽELKA, Josef a Václav HANUS. Těžba a úprava silikátových surovin. Druhé 
přepracované a doplněné vydání. Praha: Silikátový svaz, [2019]. ISBN 978-80-86821-

79-5. 

[11] ŠEDIVÝ, Jan. Stavební materiály a konstrukce. Vodňany: Střední rybářská škola a 
Vyšší odborná škola vodního hospodářství a ekologie, 2013. ISBN 978-80-87096-16-

1. 

[12] SVOBODA, Luboš. Stavební hmoty. Bratislava: Jaga, 2004. ISBN 80-8076-007-1. 

[13] KUBLIHA, Marian, Viera TRNOVCOVÁ, Ján ONDRUŠKA, Igor ŠTUBŇA, Ondrej 
BOŠÁK a Tiit KALJUVEE. Comparison of dehydration in kaolin and illite using DC 

conductivity measurements. Applied Clay Science. 2017, 149, 8-12. DOI: 

10.1016/j.clay.2017.08.012. ISSN 01691317. Dostupné také z: 
https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0169131717303630 

[14] ADÁMEK, Jiří, Bohumil NOVOTNÝ a Jan KOUKAL. Stavební materiály. 1. Brno: 
Cerm, 1996. ISBN 80-214-0631-3. 



103 

 

[15] HLAVÁČ, Jan. Základy technologie silikátů. Praha: SNTL-Nakladatelství technické 
literatury, 1981. 

[16] Svepomoci.cz. Cihly HELUZ – jak se vyrábí cihly HELUZ v cihelně Hevlín. heluz.cz 
[online]. 2016-11-21 [cit. 2019-07-06]. Dostupné z http://www.heluz.cz/cs/video-jak-

se-vyrabi-nasecihly  

[17] GAIDZINSKI, Roberta, Jamil DUAILIBI FH. a Luís Marcelo TAVARES. Influence of 
aging on the technological properties of clays in the ceramic industry. Applied Clay 

Science [online]. Elsevier B.V, 2011, 54(1), 47-52 [cit. 2019-07-06]. DOI: 

10.1016/j.clay.2011.07.011. ISSN 01691317. Dostupné z: 
http://www.sciencedirect.com.ezproxy.lib.vutbr.cz/science/article/pii/S016913171100

264  

[18] Automatizace provozu cihelny v Hevlíně [online]. FCC PUBLIC, 2011 [cit. 2019-07-

06]. Dostupné z: http://www.odbornecasopisy.cz/res/pdf/43429.pdf 

[19] Výroba cihel Heluz Family 2in1. Stavba domů svépomocí [online]. 2017 [cit. 2019-07-

06]. Dostupné z: http://www.svepomoci.cz/stavba-domu/pripravastavby/5229-video-

vyroba-cihel-heluz-family-2in1.html 

[20] Nařízení vlády o Plánu odpadového hospodářství České republiky pro období 2015-

2024. In: Sbírka zákonů České republiky. Břeclav: Moraviapress. ISSN 1211-1244., 

2014, ročník 2014, číslo 352. 

[21] Davar. Badatelna: Výprava do minulosti [online]. 2017 [cit. 2019-07-06]. Dostupné z: 
http://www.davar.cz/badatelna/ 

[22] Jak se vyrábějí pálené cihly HELUZ. In: Vše pro váš dům [online]. 2008 [cit. 2019-07-

06]. Dostupné z: http://www.vseprovasdum.cz/jak-se-vyrabeji-palene-cihly-heluz.html 

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

214-0612-7. 

[24] MÁLEK, Petr. Stavební materiály a konstrukce. České Budějovice: Jihočeská 
univerzita, 2002, 214 s. ISBN 80-704-0568-6.   

[25] JIROUT, Jiří. Metodika zdění z broušených cihel. In: SOU Sedlčany o.p.s. [online]. 
Sedlčany [cit. 2019-07-06]. Dostupné z: 

http://www.souch.sedlcany.cz/attachments/article/102/Metodika%20Zd%C4%9 

Bn%C3%AD%20brou%C5%A1en%C3%BDch%20cihel.pdf 

[26] KRENÍKOVÁ, Věra. Odpady a druhotné suroviny II. Ústí nad Labem: Univerzita J.E. 
Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta životního prostředí, 2014. ISBN 978-80-7414-871-

2. 

[27] PROCHÁZKA, Jan. Cihelný recyklát [online]. Brno: RECYKLACE - PROCHÁZKA, 
2016 [cit. 2020-01-23]. Dostupné z: http://cihlovyrecyklat.cz/index.html 

[28] Základní druhy recyklátů a možnosti jejich využití + jakostní normy. Betonserver 
[online]. Praha: betonserver.cz, 2011 [cit. 2020-01-23]. Dostupné z: 
https://www.betonserver.cz/aktuality/zakladni-druhy-recyklatu-a-moznosti-

jejichvyuziti-jakostni-normy 

[29] NAVRÁTILOVÁ, Eva a Pavla ROVNANÍKOVÁ. Pozzolanic properties of brick 
powders and their effect on the properties of modified lime mortars. Construction and 

Building Materials. 2016, 120, 530-539. DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2016.05.062. 

ISSN 09500618. Dostupné také z: 
https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0950061816307875 

http://www.sciencedirect.com.ezproxy.lib.vutbr.cz/science/article/pii/S016913171100264
http://www.sciencedirect.com.ezproxy.lib.vutbr.cz/science/article/pii/S016913171100264
http://www.odbornecasopisy.cz/res/pdf/43429.pdf
http://www.svepomoci.cz/stavba-domu/pripravastavby/5229-video-vyroba-cihel-heluz-family-2in1.html
http://www.svepomoci.cz/stavba-domu/pripravastavby/5229-video-vyroba-cihel-heluz-family-2in1.html
http://www.davar.cz/badatelna/
http://www.vseprovasdum.cz/jak-se-vyrabeji-palene-cihly-heluz.html
http://cihlovyrecyklat.cz/index.html
https://www.betonserver.cz/aktuality/zakladni-druhy-recyklatu-a-moznosti-jejichvyuziti-jakostni-normy
https://www.betonserver.cz/aktuality/zakladni-druhy-recyklatu-a-moznosti-jejichvyuziti-jakostni-normy
https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0950061816307875


 104 

[30] VALENTA, Ladislav. Keramická příručka. 2., V Silikátovém svazu 1., dopl. a upr. vyd. 
Praha: Silikátový svaz, 2007. ISBN 978-80-86821-46-7. 

[31] GREGEROVÁ, Miroslava, Martin HLOŽEK a Zuzana KULJOVSKÁ. 
Mikropetrografické a petrochemické rozbory novověké glazované keramiky z lokality 
Strachotín. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. Brno, 2007, (14). 

[32] BATALA, Otto. Svět z hlíny: vyprávění o minulosti a současnosti keramiky. Praha: 
Státní pedagogické nakladatelství, 1973. Knižnice všeobecného vzdělání. Horizont.  

[33] HERAINOVÁ, Marcela. Glazury, keramické barvy a dekorační techniky. Praha: 

Silikátový svaz, 2002. Učební texty pro střední keramické školy. ISBN 80-903-1131-

8.  

[34] RADA, Pravoslav. Techniky keramiky. Aventinum, 1995. Umělcova dílna. ISBN 80-

852-7747-6.  

[35] BUDNIKOV, Petr Petrovič, A.S. BEREŽNOJ, I.A. BULAVIN, B.M. GRISSIK, G.V. 

KUKOLEV a D.N. POLUBOJARINOV. Technologie keramiky a žárovzdorného 
zboží. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1960. 

[36] GULEVIČ, Oleg a Václav KOUBA. Technická keramika, glazury a keramické barvy: 
učební text pro 4. ročník středních průmyslových škol keramických. Praha: Státní 
nakladatelství technické literatury, 1969. Řada sklářské literatury.  

[37] POSPÍŠIL, Zdeněk a Aleš KOLLER. Jemná keramika: Úvod a základy technologie. 

Praha: SNTL, 1981. 

[38] CHLÁDEK, Jiří. Dekorace užitkového porcelánu. 2., upravené a dopln. vyd. Praha: 
Státní nakladatelství technické literatury, 1984. 

[39] DOMÍNGUEZ, A., M.I. DOMÍNGUEZ, S. IVANOVA, M.A. CENTENO a J.A. 
ODRIOZOLA. Recycling of construction and demolition waste generated by building 

infrastructure for the production of glassy materials. Ceramics International. 

2016, 42(14), 15217-15223. DOI: 10.1016/j.ceramint.2016.06.157. ISSN 02728842. 

Dostupné také z: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0272884216310008 

[40] PTÁČEK, Petr. Praktikum z preparativních a testovacích metod II.: soubor návodů pro 
laboratorní cvičení ze zkušebních metod keramických materiálů a surovin používaných 
v jejich výrobě. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2012. ISBN 
978-80-214-4435-5. 

[41] RICHTER, Jan, Tomáš SVĚRÁK a Petr STEHLÍK. Chemické inženýrství I. Brno: 
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2004. ISBN 80-2142568-7. 

[42] Fyzikálně-mechanická analýza. In: Centrum materiálového výzkumu [online]. 2011 
[cit. 2019-10-23]. Dostupné z: http://www.materials-research.cz/cs/laboratore-

cmv/laboratore/anorganicke-materialy-anorganicke-materialy 

[43] Laser Difraction. In: Sympatec.com [online]. 2019 [cit. 2019-10-23]. Dostupné z: 
https://www.sympatec.com/en/particle-measurement/glossary/laser-diffraction/ 

[44] LACH, Vladimír a Marcela DAŇKOVÁ. Mikrostruktura stavebních látek. 2. vyd. 

Brno: Vysoké učení technické v Brně, 1991. ISBN 80-214-0309-8. 

[45] SOKOLÁŘ, Radomír. Žárovzdorné jíly v ČR a metodika posuzování jejich vlastností. 
Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2012. ISBN 978-80-7204-817-5. 

[46] BUZEK, Lukáš. Fosfátová pojiva. Brno, 2008. Diplomová práce. Vysoké učení 
technické v Brně. Vedoucí práce Ing. František Šoukal PhD. 

http://www.materials-research.cz/cs/laboratore-cmv/laboratore/anorganicke-materialy-anorganicke-materialy
http://www.materials-research.cz/cs/laboratore-cmv/laboratore/anorganicke-materialy-anorganicke-materialy
https://www.sympatec.com/en/particle-measurement/glossary/laser-diffraction/


105 

 

[47] KLOUDA, Pavel. Moderní analytické metody. 2., upr. a dopl. vyd. Ostrava: Pavel 
Klouda, 2003. ISBN 80-863-6907-2. 

[48] Datacolor 800 Family [online]. 2019 [cit. 2020-02-04]. Dostupné z: 
https://www.datacolor.com/wp-

content/uploads/2016/08/DC800_Specsheet_EN_web.pdf 

[49] Datacolor 500 Family [online]. 2019 [cit. 2020-02-04]. Dostupné z: 
https://www.datacolor.com/wp-content/uploads/2016/08/DC500-specsheet-

EN_web.pdf 

[50] PRCHAL, Václav a Naděžda FASUROVÁ. Návody pro Praktikum z koloristiky a 
kolorimetrie. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2007. ISBN 978-

80-214-3454-7. 

[51] Šulcová P. Vlastnosti anorganických pigmentů a metody jejich hodnocení. Vyd. 2. 
Pardubice: Univerzita Pardubice, 2008. ISBN 978-80-7395-057-6. 

[52] LEDNICKÝ, František. Mikroskopie a morfologie polymerů. V Liberci: Technická 
univerzita, 2009. ISBN 978-80-7372-486-3. 

[53] HLOŽEK, Martin. Encyklopedie moderních metod v archeologii: archeometrie. Praha: 
Libri, 2008. ISBN 978-80-7277-230-8. 

[54] PELIKÁNOVÁ, Kateřina. Studium vlivu charakteru povrchu podkladového materiálu 
a vstupních složek povlaku na přilnavost ochranných povlaků: autoreferát doktorské 
disertační práce. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2010. ISBN 978-80-

248-2231-0. 

[55] ECKERTOVÁ, Ludmila a Luděk FRANK, ed. Metody analýzy povrchů: elektronová 
mikroskopie a difrakce. Praha: Academia, 1996. ISBN 80-200-0329-0. 

[56] ŠILER, Pavel, Iva KOLÁŘOVÁ a Halina SZKLORZOV. INSTRUMENTATION IN 

MATERIALS ENGINEERING. Brno: Vysoké učení technické v Brně fakulta 
chemická, 2015. 

[57] Laboratoř kovů a koroze – přístrojové vybavení. CENTRUM MATERIÁLOVÉHO 
VÝZKUMU [online]. Brno [cit. 2020-05-01]. Dostupné z: 
http://www.materialsresearch.cz/cz/laboratore/laborator-kovu-a-koroze/pristrojove-

vybaveni/ 

[58] BAS Rudice spol. s r.o.: RENTGENOVÉ SPEKTROMETRY ED-XRF [online]. [cit. 

2020-05-01]. Dostupné z: https://www.bas.cz/rentgenove-spektrometry/xrf-

rentgenove-spektrometry.php 

[59] SEIDLEROVÁ, Jana. Metody hodnocení metalurgických odpadů. Ostrava: Repronis, 
2009. ISBN 978-80-7329-216-4. 

 

 

  

https://www.datacolor.com/wp-content/uploads/2016/08/DC800_Specsheet_EN_web.pdf
https://www.datacolor.com/wp-content/uploads/2016/08/DC800_Specsheet_EN_web.pdf
https://www.datacolor.com/wp-content/uploads/2016/08/DC500-specsheet-EN_web.pdf
https://www.datacolor.com/wp-content/uploads/2016/08/DC500-specsheet-EN_web.pdf
https://www.bas.cz/rentgenove-spektrometry/xrf-rentgenove-spektrometry.php
https://www.bas.cz/rentgenove-spektrometry/xrf-rentgenove-spektrometry.php


 106 

 

7 Zkratky a symboly 

SUK Jemně mletý oxid křemičitý (speciálně upravený křemen) 
XRD Rentgenová difrakční analýza 

W Vlhkost 

M Vlhkostní poměr 
ZŽ Ztráta žíháním 

SS Délková změna sušením 

KCS Citlivost materiálu k sušení 
F Faktor tavení 
ČK Číslo kyselosti 
DTA Diferenciální termická analýza 

TG Termogravimetrie 

DSC Diferenční skenovací kalorimetrie 

CIE Základní kolorimetrická soustava 

SEM Skenovací elektronová mikroskopie 

SE Sekundární elektrony 

BSE Zpětně odražené elektrony 

EDS Energo disperzní spektrometrie 
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8 Přílohy 

 
Obrázek 97: Difraktogram keramické hlíny.  

 

 
Obrázek 98: Distribuční křivka pro frakce 0,5-1 mm. 
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Obrázek 99: Distribuční křivka pro frakce 0,1-0,5 mm. 

 

 
Obrázek 100: Distribuční křivka pro frakce 0,063-0,1 mm. 

 

 
Obrázek 101: Distribuční křivka pro frakce <0,063 mm. 
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Obrázek 102: Difraktogram cihelného recyklátu.  

 

Tabulka 38: Obsah jednotlivých prvků v cihelném recyklátu. 
Prvek Si Ca Al Fe Mg K S Ti P LE 

Obsah 

[hm. %] 
22,82 8,21 8,19 4,40 2,84 2,38 0,66 0,51 0,06 49,93 

 

 
Obrázek 103: Difraktogram skelné frity.  
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Obrázek 104: Rovnovážný fázová diagram soustavy KAlSi2O6 – SiO2 [4]. 

 

 
Obrázek 105:  Rovnovážný fázový diagram soustavy čtyř složek K2O-Na2O-Al2O3-SiO2 [4].
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Tabulka 39: Segerovy vzorce, faktory tavení (F) a čísla kyselosti (ČK) pro směsí glazur obsahující borax a cihelný recyklát. 
 R2O+RO R2O3 RO2     

Vzorek CaO MgO K2O Na2O Al2O3 Fe2O3 SiO2 TiO2 P2O5 B2O3 ČK x y F 

B/5 0,4210 0,2535 0,0625 0,2631 0,3115 0,0808 1,6698 0,0219 0,0020 0,0006 0,7788 0,2894 0,7186 20,6304 

B/10 0,4208 0,2534 0,0624 0,2633 0,3114 0,0808 1,6693 0,0219 0,0020 0,0012 0,7796 0,2893 0,7193 20,6313 

B/15 0,4207 0,2533 0,0624 0,2636 0,3113 0,0808 1,6687 0,0219 0,0020 0,0019 0,7804 0,2892 0,7200 20,6332 

B/20 0,4205 0,2532 0,0624 0,2639 0,3111 0,0808 1,6680 0,0218 0,0020 0,0027 0,7813 0,2891 0,7209 20,6339 

B/25 0,4203 0,2531 0,0624 0,2642 0,3110 0,0807 1,6672 0,0218 0,0020 0,0036 0,7824 0,2889 0,7218 20,6345 

B/30 0,4201 0,2530 0,0623 0,2646 0,3108 0,0807 1,6664 0,0218 0,0020 0,0045 0,7835 0,2888 0,7228 20,6359 

 

 

Tabulka 40: Segerovy vzorce, faktory tavení (F) a čísla kyselosti (ČK) pro směsi glazur obsahující borax, draselný živec a cihelný recyklát. 
 R2O+RO R2O3 RO2     

Vzorek CaO MgO K2O Na2O Al2O3 Fe2O3 SiO2 TiO2 P2O5 B2O3 ČK x y F 

B2,5+Z2,5 0,4170 0,2511 0,0715 0,2604 0,2927 0,0737 2,6564 0,0199 0,0018 0,0003 1,2763 0,4288 0,7158 26,8170 

B5+Z5 0,4121 0,2482 0,0812 0,2575 0,3249 0,0791 4,3191 0,0214 0,0019 0,0006 1,9647 0,6738 0,7211 34,8330 

B7,5+Z7,5 0,4074 0,2453 0,0919 0,2548 0,3329 0,0782 6,0246 0,0212 0,0019 0,0009 2,7099 0,9212 0,7236 40,5261 

B10+Z10 0,4022 0,2422 0,1037 0,2517 0,3416 0,0773 8,0653 0,0209 0,0019 0,0013 3,5862 1,2170 0,7264 45,4883 

B12,5+Z12,5 0,3965 0,2388 0,1167 0,2484 0,3512 0,0762 10,5164 0,0206 0,0019 0,0017 4,6195 1,5723 0,7294 49,8269 

B15+Z15 0,3902 0,2350 0,1311 0,2447 0,3619 0,0749 13,4792 0,0203 0,0018 0,0021 5,8441 2,0016 0,7328 53,6401 

 

 

Tabulka 41: Segerovy vzorce, faktory tavení (F) a čísla kyselosti (ČK) pro směsí glazur obsahující borax, cihelný recyklát a stejné množství SUKu. 

 R2O+RO R2O3 RO2     

Vzorek CaO MgO K2O Na2O Al2O3 Fe2O3 SiO2 TiO2 P2O5 B2O3 ČK x y F 

B5+SU15 0,4208 0,2534 0,0624 0,2630 0,3113 0,0808 2,3101 0,0218 0,0020 0,0007 1,0735 0,3818 0,7184 24,9319 

B15+SU15 0,4211 0,2536 0,0625 0,2640 0,3116 0,0809 2,4034 0,0219 0,0020 0,0023 1,1174 0,3953 0,7213 25,5373 

B30+SU15 0,4194 0,2526 0,0622 0,2647 0,3103 0,0806 2,5930 0,0218 0,0020 0,0058 1,2131 0,4225 0,7235 26,6749 
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Tabulka 42: Segerovy vzorce, faktory tavení (F) a čísla kyselosti (ČK) pro směsí glazur obsahující SUK, cihelný recyklát a stejné množství boraxu. 

 R2O+RO R2O3 RO2     

Vzorek CaO MgO K2O Na2O Al2O3 Fe2O3 SiO2 TiO2 P2O5 B2O3 ČK x y F 

B30+SU10 0,4200 0,2529 0,0623 0,2648 0,3107 0,0807 2,2345 0,0218 0,0020 0,0054 1,0461 0,3708 0,7238 24,5190 

B30+SU20 0,4197 0,2528 0,0623 0,2621 0,3105 0,0806 3,0309 0,0218 0,0020 0,0002 1,4077 0,4858 0,7159 28,9406 

B30+SU25 0,4196 0,2527 0,0623 0,2655 0,3105 0,0806 3,5583 0,0218 0,0020 0,0002 1,6485 0,5619 0,7187 31,5361 

 

 

 

 Tabulka 43: Segerovy vzorce, faktory tavení (F) a čísla kyselosti (ČK) pro směsí glazur obsahující kyselinu boritou a cihelný recyklát. 
 R2O+RO R2O3 RO2     

Vzorek CaO MgO K2O Na2O Al2O3 Fe2O3 SiO2 TiO2 P2O5 B2O3 ČK x y F 

KB/5 0,4211 0,2536 0,0625 0,2629 0,3115 0,0809 1,6703 0,0219 0,0020 0,0422 0,1552 0,9920 0,2895 0,8731 

KB/10 0,4211 0,2536 0,0625 0,2629 0,3115 0,0809 1,6702 0,0219 0,0020 0,0422 0,3276 1,2296 0,2895 1,0456 

KB/15 0,4211 0,2536 0,0625 0,2629 0,3116 0,0809 1,6703 0,0219 0,0020 0,0422 0,5203 1,4950 0,2895 1,2383 

KB/20 0,4211 0,2536 0,0625 0,2629 0,3116 0,0809 1,6703 0,0219 0,0020 0,0422 0,7371 1,7937 0,2895 1,4551 

KB/25 0,4211 0,2536 0,0625 0,2629 0,3115 0,0809 1,6702 0,0219 0,0020 0,0368 0,9828 2,1323 0,2895 1,7008 

KB/30 0,4211 0,2536 0,0625 0,2629 0,3116 0,0809 1,6703 0,0219 0,0020 0,0422 1,2637 2,5192 0,2895 1,9816 
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Tabulka 44: Segerovy vzorce, faktory tavení (F) a čísla kyselosti (ČK) pro směsí glazur obsahující draselný živec a cihelný recyklát. 
 R2O+RO R2O3 RO2     

Vzorek CaO MgO K2O Na2O Al2O3 Fe2O3 SiO2 TiO2 P2O5 ČK x y F 

Z/100 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,5000 1,0096 0,8801 47,0229 

Z/95 0,0526 0,0317 0,0078 0,0328 0,0389 0,0101 0,2087 0,0027 0,0002 1,4479 0,9196 0,8598 44,4345 

Z/90 0,0975 0,0587 0,0145 0,0609 0,0722 0,0187 0,3869 0,0051 0,0005 1,3982 0,8427 0,8424 42,1274 

Z/85 0,1363 0,0821 0,0202 0,0851 0,1009 0,0262 0,5408 0,0071 0,0006 1,3507 0,7762 0,8275 40,0519 

Z/80 0,1702 0,1025 0,0253 0,1062 0,1259 0,0327 0,6749 0,0088 0,0008 1,3053 0,7183 0,8144 38,1676 

Z/75 0,2000 0,1204 0,0297 0,1248 0,1480 0,0384 0,7934 0,0104 0,0009 1,2619 0,6676 0,8031 36,4569 

Z/70 0,2264 0,1364 0,0336 0,1414 0,1675 0,0435 0,8981 0,0118 0,0011 1,2202 0,6224 0,7929 34,8696 

Z/65 0,2457 0,1480 0,0364 0,1705 0,1818 0,0472 0,9746 0,0128 0,0012 1,1732 0,5721 0,7855 33,0997 

Z/60 0,2712 0,1633 0,0402 0,1693 0,2006 0,0521 1,0756 0,0141 0,0013 1,1418 0,5458 0,7756 32,0340 

Z/55 0,2903 0,1748 0,0431 0,1812 0,2148 0,0558 1,1514 0,0151 0,0014 1,1050 0,5130 0,7682 30,7590 

Z/50 0,3076 0,1853 0,0457 0,1921 0,2276 0,0591 1,2202 0,0160 0,0015 1,0695 0,4833 0,7615 29,5650 

Z/45 0,3235 0,1948 0,0480 0,2020 0,2394 0,0621 1,2834 0,0168 0,0015 1,0355 0,4563 0,7556 28,4491 

Z/40 0,3380 0,2036 0,0502 0,2110 0,2501 0,0649 1,3408 0,0176 0,0016 1,0026 0,4315 0,7499 27,3891 

Z/35 0,3514 0,2116 0,0521 0,2193 0,2599 0,0675 1,3936 0,0183 0,0017 0,9710 0,4087 0,7448 26,3877 

Z/30 0,3633 0,2191 0,0540 0,2271 0,2692 0,0699 1,4430 0,0189 0,0017 0,9407 0,3878 0,7401 25,4481 

Z/25 0,3750 0,2258 0,0556 0,2341 0,2774 0,0720 1,4873 0,0195 0,0018 0,9110 0,3682 0,7356 24,5375 

Z/20 0,3856 0,2322 0,0572 0,2407 0,2853 0,0741 1,5294 0,0200 0,0018 0,8826 0,3502 0,7317 23,6858 

Z/15 0,3954 0,2381 0,0587 0,2468 0,2925 0,0759 1,5683 0,0205 0,0019 0,8551 0,3334 0,7279 22,8683 

Z/10 0,4006 0,2412 0,0594 0,2501 0,2964 0,0769 1,5888 0,0208 0,0019 0,8402 0,3245 0,7258 22,4250 

Z/5 0,4054 0,2441 0,0601 0,2531 0,2999 0,0778 1,6080 0,0211 0,0019 0,8262 0,3164 0,7241 22,0178 

Z/0 0,4211 0,2536 0,0625 0,2629 0,3116 0,0809 1,6704 0,0219 0,0020 0,7781 0,2895 0,7180 20,6315 
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Tabulka 45: Segerovy vzorce, faktory tavení (F) a čísla kyselosti (ČK) pro směsí glazur obsahující vápenec a cihelný recyklát. 
 R2O+RO R2O3 RO2     

Vzorek CaO MgO K2O Na2O Al2O3 Fe2O3 SiO2 TiO2 P2O5 ČK x y F 

V/5 0,4775 0,2288 0,0564 0,2372 0,2812 0,0730 1,5074 0,0197 0,0018 0,7413 0,2612 0,7045 19,0576 

V/10 0,5286 0,2065 0,0509 0,2140 0,2537 0,0658 1,3600 0,0178 0,0016 0,7043 0,2357 0,6923 17,5841 

V/15 0,5750 0,1861 0,0459 0,1930 0,2287 0,0594 1,2261 0,0161 0,0015 0,6671 0,2125 0,6813 16,1978 

V/20 0,6174 0,1676 0,0413 0,1737 0,2059 0,0534 1,1038 0,0144 0,0013 0,6297 0,1913 0,6712 14,8868 

V/25 0,6563 0,1506 0,0371 0,1561 0,1850 0,0480 0,9917 0,0130 0,0012 0,5920 0,1719 0,6619 13,6440 

V/30 0,6920 0,1349 0,0332 0,1398 0,1657 0,0430 0,8251 0,0116 0,0011 0,5151 0,1448 0,6534 11,8552 

 

 

Tabulka 46: Segerovy vzorce, faktory tavení (F) a čísla kyselosti (ČK) pro směsí glazur obsahující vápenec, cihelný recyklát a stejné 
množství SUKu. 

 R2O+RO R2O3 RO2     

Vzorek CaO MgO K2O Na2O Al2O3 Fe2O3 SiO2 TiO2 P2O5 ČK x y F 

V5+SU15 0,4869 0,2247 0,0554 0,2330 0,2761 0,0717 2,0489 0,0194 0,0018 1,0130 0,3387 0,7023 22,8477 

V11+SU15 0,5467 0,1986 0,0490 0,2058 0,2437 0,0633 1,8498 0,0171 0,0016 0,9726 0,3049 0,6880 21,1265 

V13+SU15 0,5467 0,1851 0,0456 0,1918 0,2271 0,0590 1,7380 0,0159 0,0015 0,9446 0,2862 0,6807 20,1468 

V15+SU15 0,5979 0,1761 0,0434 0,1826 0,2164 0,0562 1,6692 0,0152 0,0014 0,9274 0,2746 0,6758 19,5244 

V17+SU15 0,6014 0,1746 0,0430 0,1809 0,2143 0,0556 1,6686 0,0150 0,0014 0,9311 0,2742 0,6750 19,4970 

V19+SU15 0,6212 0,1659 0,0409 0,1720 0,2037 0,0529 1,6007 0,0143 0,0013 0,9133 0,2627 0,6703 18,8733 

V30+SU15 0,7269 0,1196 0,0295 0,1240 0,1470 0,0382 1,2282 0,0103 0,0009 0,7969 0,2001 0,6451 15,2742 

 

 

Tabulka 47: Segerovy vzorce, faktory tavení (F) a čísla kyselosti (ČK) pro směsí glazur obsahující SUK, cihelný recyklát a stejné množství 
vápence. 

 R2O+RO R2O3 RO2     

Vzorek CaO MgO K2O Na2O Al2O3 Fe2O3 SiO2 TiO2 P2O5 ČK x y F 

V20+SU13 0,6409 0,1573 0,0388 0,1630 0,1931 0,0501 1,4469 0,0135 0,0013 0,8451 0,2388 0,6656 17,5770 

V20+SU10 0,6351 0,1598 0,0394 0,1657 0,1964 0,0510 1,3609 0,0138 0,0013 0,7898 0,2269 0,6670 16,9330 

V20+SU8 0,6312 0,1616 0,0398 0,1674 0,1983 0,0515 1,3054 0,0139 0,0013 0,7549 0,2192 0,6679 16,5052 
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Tabulka 48: Segerovy vzorce, faktory tavení (F) a čísla kyselosti (ČK) pro směsí glazur obsahující vápenec, kaolin a cihelný recyklát. 
 R2O+RO R2O3 RO2     

Vzorek CaO MgO K2O Na2O Al2O3 Fe2O3 SiO2 TiO2 P2O5 ČK x y F 

V5+KA5 0,4803 0,2276 0,0561 0,2360 0,3192 0,0726 1,5783 0,0196 0,0018 0,7354 0,2769 0,7038 19,8723 

V10+KA5 0,5337 0,2043 0,0503 0,2117 0,2885 0,0651 1,4205 0,0176 0,0016 0,6985 0,2494 0,6911 18,3260 

V15+KA5 0,5820 0,1831 0,0451 0,1898 0,2607 0,0584 1,2776 0,0158 0,0014 0,6615 0,2245 0,6796 16,8737 

V20+KA5 0,6277 0,1644 0,0405 0,1704 0,2362 0,0524 1,1511 0,0142 0,0013 0,6242 0,2024 0,6711 15,5511 

V25+KA5 0,6660 0,1463 0,0360 0,1517 0,2124 0,0467 1,0291 0,0126 0,0011 0,5868 0,1811 0,6596 14,2109 

V20+KA5 0,7027 0,1302 0,0321 0,1350 0,1913 0,0415 0,9203 0,0112 0,0010 0,5491 0,1622 0,6508 12,9820 

 

 

 Tabulka 49: Segerovy vzorce, faktory tavení (F) a čísla kyselosti (ČK) pro směsí glazur obsahující sodu a cihelný recyklát. 
 R2O+RO R2O3 RO2     

Vzorek CaO MgO K2O Na2O Al2O3 Fe2O3 SiO2 TiO2 P2O5 ČK x y F 

S/5 0,3821 0,2301 0,0567 0,3310 0,2827 0,0734 1,5156 0,0198 0,0018 0,7433 0,2327 0,7329 17,6637 

S/10 0,3464 0,2086 0,0514 0,3932 0,2563 0,0665 1,3739 0,0180 0,0016 0,7081 0,2110 0,7463 16,4474 

S/15 0,3136 0,1888 0,0465 0,4503 0,2320 0,0602 1,2439 0,0163 0,0015 0,6725 0,1910 0,7587 15,2590 

S/20 0,2839 0,1710 0,0421 0,5037 0,2101 0,0545 1,1262 0,0147 0,0013 0,6365 0,1729 0,7714 14,1258 

S/25 0,2560 0,1542 0,0380 0,5522 0,1894 0,0492 1,0154 0,0133 0,0012 0,6001 0,1559 0,7818 12,9991 

S/30 0,2301 0,1386 0,0341 0,5972 0,1703 0,0442 0,9128 0,0120 0,0011 0,5634 0,1402 0,7915 11,9073 

 

 

 Tabulka 50: Segerovy vzorce, faktory tavení (F) a čísla kyselosti (ČK) pro směsí glazur obsahující sodu, draselný živec a cihelný recyklát. 

 R2O+RO R2O3 RO2     

Vzorek CaO MgO K2O Na2O Al2O3 Fe2O3 SiO2 TiO2 P2O5 ČK x y F 

S2,5+Z2,5 0,3977 0,2395 0,0682 0,2964 0,3034 0,0764 2,6995 0,0207 0,0019 1,2714 0,4367 0,7285 27,3042 

S5+Z5 0,3733 0,2248 0,0735 0,3284 0,2943 0,0717 3,6832 0,0194 0,0018 1,7657 0,5773 0,7364 32,3586 

S7,5+Z7,5 0,3499 0,2107 0,0789 0,3604 0,2859 0,0672 4,6408 0,0182 0,0017 2,2631 0,7141 0,7454 36,4701 

S10+Z10 0,3269 0,1968 0,0843 0,3920 0,2776 0,0628 5,5702 0,0170 0,0015 2,7650 0,8469 0,7542 39,8946 

S12,5+Z12,5 0,3042 0,1832 0,0895 0,4231 0,2695 0,0584 6,4709 0,0158 0,0014 3,2708 0,9756 0,7629 42,8139 

S15+Z15 0,2819 0,1697 0,0947 0,4537 0,2614 0,0541 7,3439 0,0146 0,0013 3,7808 1,1003 0,7715 45,3535 
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Tabulka 51: Segerovy vzorce, faktory tavení (F) a čísla kyselosti (ČK) pro směsí glazur obsahující sodu, kaolin a cihelný recyklát. 
 R2O+RO R2O3 RO2     

Vzorek CaO MgO K2O Na2O Al2O3 Fe2O3 SiO2 TiO2 P2O5 ČK x y F 

S5+KA10 0,3780 0,2276 0,0561 0,3382 0,3634 0,0726 1,6669 0,0196 0,0018 0,7315 0,2960 0,7345 21,0994 

S15+KA10 0,3035 0,1828 0,0450 0,4687 0,3007 0,0583 1,3563 0,0158 0,0014 0,6612 0,2415 0,7632 18,3479 

S25+KA10 0,2413 0,1453 0,0358 0,5775 0,2484 0,0464 0,7350 0,0125 0,0011 0,3973 0,1438 0,7871 12,1596 

S5+KA20 0,3729 0,2246 0,0553 0,3471 0,4631 0,0716 1,8536 0,0194 0,0018 0,7199 0,3372 0,7087 22,8491 

S15+KA20 0,2910 0,1752 0,0432 0,4905 0,3839 0,0559 1,4915 0,0151 0,0014 0,6502 0,2729 0,7288 19,8526 

S25+KA20 0,2239 0,1349 0,0332 0,6080 0,3190 0,0430 1,1949 0,0116 0,0011 0,5789 0,2201 0,7452 16,9943 

 

 Tabulka 52: Segerovy vzorce, faktory tavení (F) a čísla kyselosti (ČK) pro směsí glazur obsahující sodu, SUK a cihelný recyklát. 
 R2O+RO R2O3 RO2     

Vzorek CaO MgO K2O Na2O Al2O3 Fe2O3 SiO2 TiO2 P2O5 ČK x y F 

S5+SU15 0,3756 0,2262 0,0557 0,3424 0,2779 0,0721 2,0621 0,0195 0,0018 1,0162 0,3408 0,7081 23,0088 

S15+SU15 0,2976 0,1792 0,0441 0,4791 0,2202 0,0572 1,6986 0,0155 0,0014 0,9364 0,2794 0,7272 20,1843 

S30+SU15 0,2048 0,1233 0,0304 0,6415 0,1515 0,0393 1,2660 0,0106 0,0010 0,8125 0,2063 0,7499 16,1787 

 

 Tabulka 53: Segerovy vzorce, faktory tavení (F) a čísla kyselosti (ČK) pro směsí glazur obsahující sodu, draselný živec, SUK a cihelný 
recyklát. 

 R2O+RO R2O3 RO2     

Vzorek CaO MgO K2O Na2O Al2O3 Fe2O3 SiO2 TiO2 P2O5 ČK x y F 

S2,5+Z2,5+SU15 0,2585 0,1557 0,1001 0,4857 0,2530 0,0497 1,9687 0,0134 0,0012 1,0395 0,3228 0,7417 22,4892 

S7,5+Z7,5+SU15 0,3377 0,2034 0,0817 0,3772 0,2815 0,0649 2,1174 0,0175 0,0016 1,0478 0,3490 0,7199 23,5050 

S15+Z15+SU15 0,3928 0,2365 0,0690 0,3016 0,3014 0,0754 2,2209 0,0204 0,0019 1,0529 0,3673 0,7047 24,1445 
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Tabulka 54: Segerovy vzorce, faktory tavení (F) a čísla kyselosti (ČK) pro směsí glazur obsahující chlorid sodný a cihelný recyklát. 
 R2O+RO R2O3 RO2     

Vzorek CaO MgO K2O Na2O Al2O3 Fe2O3 SiO2 TiO2 P2O5 ČK x y F 

N/5 0,3554 0,2140 0,0527 0,3779 0,2629 0,0682 1,4096 0,0185 0,0017 0,7172 0,2443 0,7432 18,3867 

N/10 0,3029 0,1824 0,0449 0,4698 0,2241 0,0582 1,2014 0,0157 0,0014 0,6598 0,2082 0,7634 16,3591 

N/15 0,2600 0,1565 0,0386 0,5449 0,1923 0,0499 1,0311 0,0135 0,0012 0,6057 0,1787 0,7800 14,5394 

N/20 0,2242 0,1350 0,0333 0,6075 0,1659 0,0431 0,8893 0,0116 0,0011 0,5545 0,1541 0,7937 12,9064 

N/25 0,1940 0,1168 0,0288 0,6604 0,1435 0,0373 0,7694 0,0101 0,0009 0,5060 0,1333 0,8054 11,4401 

N/30 0,1681 0,1012 0,0249 0,7058 0,1244 0,0323 0,6667 0,0087 0,0008 0,4600 0,1155 0,8153 10,1199 

 

 

Tabulka 55: Segerovy vzorce, faktory tavení (F) a čísla kyselosti (ČK) pro směsí glazur obsahující borax, SUK, draselný živec, kaolin a cihelný 
recyklát. 

 R2O+RO R2O3 RO2     

Vzorek CaO MgO K2O Na2O Al2O3 Fe2O3 SiO2 TiO2 P2O5 B2O3 ČK x y F 

A 0,0041 0,0025 0,0060 0,0026 0,0387 0,0008 0,1949 0,0002 0,0000 0,0002 1,4626 6,0148 0,7863 69,5402 

B 0,0205 0,0124 0,0048 0,0129 0,0271 0,0039 0,1730 0,0011 0,0001 0,0001 1,2155 1,5493 0,7259 49,4310 

C 0,0123 0,0074 0,0126 0,0077 0,0350 0,0024 0,1866 0,0006 0,0001 0,0001 1,2323 2,1684 0,7644 56,5165 

D 0,0103 0,0062 0,0105 0,0065 0,0317 0,0020 0,2010 0,0005 0,0000 0,0001 1,5019 1,0054 0,7650 43,4414 

E 0,0164 0,0099 0,0078 0,0103 0,0327 0,0032 0,1872 0,0009 0,0001 0,0001 1,2408 1,9397 0,7402 53,5742 

F 0,0123 0,0074 0,0162 0,0077 0,0336 0,0024 0,1838 0,0006 0,0001 0,0001 4,2287 1,9505 0,7739 55,4058 

G 0,0164 0,0099 0,0042 0,0103 0,0240 0,0032 0,1736 0,0009 0,0001 0,0002 1,4303 1,8882 0,7291 52,6008 
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 Tabulka 56: Segerovy vzorce, faktory tavení (F) a čísla kyselosti (ČK) pro směsí glazur obsahující kazivec a cihelný recyklát. 
 R2O+RO R2O3 RO2     

Vzorek CaO MgO K2O Na2O Al2O3 Fe2O3 SiO2 TiO2 P2O5 ČK x y F 

K/100 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,4600 0,0000 

K/95 0,9886 0,0050 0,0012 0,0052 0,0061 0,0016 0,0328 0,0004 0,0000 0,7779 0,0057 1,4454 0,5659 

K/90 0,9765 0,0103 0,0025 0,0107 0,0126 0,0033 0,0677 0,0009 0,0001 0,7781 0,0117 1,4299 1,1644 

K/85 0,9636 0,0160 0,0039 0,0165 0,0196 0,0051 0,1051 0,0014 0,0001 0,7780 0,0182 1,4133 1,7977 

K/80 0,9497 0,0220 0,0054 0,0228 0,0270 0,0070 0,1450 0,0019 0,0002 0,7781 0,0251 1,3956 2,4690 

K/75 0,9349 0,0285 0,0070 0,0296 0,0351 0,0091 0,1879 0,0025 0,0002 0,7781 0,0326 1,3765 3,1819 

K/70 0,9189 0,0355 0,0088 0,0368 0,0437 0,0113 0,2341 0,0031 0,0003 0,7781 0,0406 1,3560 3,9395 

K/65 0,8971 0,0429 0,0106 0,0494 0,0527 0,0137 0,2825 0,0037 0,0003 0,7677 0,0490 1,3316 4,7227 

K/60 0,8829 0,0513 0,0126 0,0532 0,0630 0,0164 0,3379 0,0044 0,0004 0,7781 0,0586 1,3099 5,6051 

K/55 0,8626 0,0602 0,0148 0,0624 0,0739 0,0192 0,3964 0,0052 0,0005 0,7781 0,0687 1,2839 6,5214 

K/50 0,8405 0,0699 0,0172 0,0724 0,0859 0,0223 0,4602 0,0060 0,0005 0,7780 0,0798 1,2555 7,5000 

K/45 0,8163 0,0805 0,0198 0,0834 0,0989 0,0257 0,5301 0,0069 0,0006 0,7781 0,0919 1,2245 8,5455 

K/40 0,7897 0,0921 0,0227 0,0955 0,1132 0,0294 0,6068 0,0079 0,0007 0,7781 0,1052 1,1904 9,6622 

K/35 0,7604 0,1050 0,0259 0,1088 0,1290 0,0335 0,6914 0,0091 0,0008 0,7781 0,1198 1,1528 10,8550 

K/30 0,7277 0,1193 0,0294 0,1236 0,1465 0,0380 0,7856 0,0103 0,0009 0,7783 0,1362 1,1112 12,1290 

K/25 0,6915 0,1351 0,0333 0,1401 0,1660 0,0431 0,8902 0,0117 0,0011 0,7781 0,1543 1,0645 13,4745 

K/20 0,6507 0,1530 0,0377 0,1586 0,1880 0,0488 1,0078 0,0132 0,0012 0,7781 0,1747 1,0123 14,8963 

K/15 0,6046 0,1732 0,0427 0,1796 0,2128 0,0552 1,1409 0,0149 0,0014 0,7781 0,1977 0,9531 16,3764 

K/10 0,5520 0,1963 0,0483 0,2034 0,2411 0,0626 1,2927 0,0169 0,0015 0,7781 0,2240 0,8857 17,8802 

K/5 0,4915 0,2227 0,0549 0,2309 0,2737 0,0710 1,4672 0,0192 0,0017 0,7781 0,2543 0,8082 19,3423 

K/0 0,4211 0,2536 0,0625 0,2629 0,3116 0,0809 1,6703 0,0219 0,0020 0,7781 0,2895 0,7180 20,6298 
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 Tabulka 57: Segerovy vzorce, faktory tavení (F) a čísla kyselosti (ČK) pro směsí glazur obsahující skelnou fritu a cihelný recyklát. 
 R2O+RO R2O3 RO2     

Vzorek CaO MgO K2O Na2O Al2O3 Fe2O3 SiO2 TiO2 P2O5 ČK x y F 

F/100 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,1667 0,0000 0,0000 0,0000 0,0241 0,0000 0,0000 

F/95 0,4212 0,2537 0,0624 0,2627 0,3116 0,0809 66,6671 0,0219 0,0020 30,6296 9,6750 0,7179 66,8310 

F/90 0,4211 0,2535 0,0624 0,2630 0,3116 0,0809 32,4650 0,0220 0,0020 14,9197 4,7363 0,7180 62,3480 

F/85 0,4210 0,2536 0,0625 0,2629 0,3116 0,0809 21,0553 0,0219 0,0020 9,6812 3,0887 0,7180 58,2565 

F/80 0,4211 0,2536 0,0625 0,2628 0,3115 0,0809 15,3537 0,0219 0,0020 7,0635 2,2653 0,7180 54,5179 

F/75 0,4211 0,2536 0,0625 0,2629 0,3115 0,0809 11,9348 0,0218 0,0020 5,4924 1,7717 0,7180 51,0923 

F/70 0,4211 0,2536 0,0625 0,2629 0,3115 0,0809 9,6529 0,0219 0,0020 4,4446 1,4422 0,7180 47,9339 

F/65 0,4091 0,2464 0,0607 0,2839 0,3027 0,0786 7,7951 0,0213 0,0019 3,6471 1,1725 0,7226 44,7068 

F/60 0,4211 0,2536 0,0625 0,2629 0,3116 0,0809 6,8025 0,0219 0,0020 3,1351 1,0306 0,7180 42,3165 

F/55 0,4211 0,2536 0,0625 0,2628 0,3116 0,0809 5,8517 0,0219 0,0020 2,6986 0,8933 0,7180 39,8044 

F/50 0,4211 0,2536 0,0625 0,2629 0,3115 0,0809 5,0912 0,0219 0,0020 2,3493 0,7835 0,7180 37,4642 

F/45 0,4211 0,2536 0,0625 0,2629 0,3115 0,0809 4,4695 0,0219 0,0020 2,0638 0,6937 0,7180 35,2810 

F/40 0,4211 0,2536 0,0625 0,2629 0,3115 0,0809 3,9511 0,0219 0,0020 1,8257 0,6188 0,7180 33,2360 

F/35 0,4211 0,2536 0,0625 0,2629 0,3116 0,0809 3,5125 0,0219 0,0020 1,6242 0,5555 0,7180 31,3185 

F/30 0,4207 0,2537 0,0625 0,2630 0,3117 0,0809 3,1384 0,0219 0,0020 1,4519 0,5015 0,7181 29,5276 

F/25 0,4211 0,2536 0,0625 0,2629 0,3115 0,0809 2,8106 0,0219 0,0020 1,3019 0,4541 0,7180 27,8182 

F/20 0,4211 0,2536 0,0625 0,2629 0,3116 0,0809 2,5256 0,0219 0,0020 1,1709 0,4130 0,7180 26,2174 

F/15 0,4211 0,2536 0,0625 0,2629 0,3116 0,0809 2,2741 0,0219 0,0020 1,0554 0,3767 0,7180 24,7054 

F/10 0,4211 0,2536 0,0625 0,2629 0,3115 0,0809 2,0504 0,0219 0,0020 0,9527 0,3444 0,7180 23,2732 

F/5 0,4211 0,2536 0,0625 0,2629 0,3115 0,0809 1,8503 0,0219 0,0020 0,8608 0,3155 0,7180 21,9168 

F/0 0,4211 0,2536 0,0625 0,2629 0,3116 0,0809 1,6703 0,0219 0,0020 0,7781 0,2895 0,7180 20,6298 
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Tabulka 58: Segerovy vzorce, faktory tavení (F) a čísla kyselosti (ČK) pro směsí glazur obsahující potaš a cihelný recyklát. 
 R2O+RO R2O3 RO2     

Vzorek CaO MgO K2O Na2O Al2O3 Fe2O3 SiO2 TiO2 P2O5 ČK x y F 

P/5 0,3906 0,2352 0,1304 0,2438 0,2890 0,0750 1,5492 0,0203 0,0018 0,7511 0,2685 0,7297 19,6268 

P/10 0,3614 0,2177 0,1953 0,2256 0,2674 0,0694 1,4336 0,0188 0,0017 0,7233 0,2485 0,7409 18,6065 

P/15 0,3336 0,2009 0,2572 0,2083 0,2469 0,0641 1,3234 0,0173 0,0016 0,6945 0,2294 0,7516 17,5733 

P/20 0,3071 0,1849 0,3163 0,1917 0,2272 0,0590 1,2180 0,0159 0,0014 0,6647 0,2111 0,7618 16,5288 

P/25 0,2816 0,1696 0,3729 0,1758 0,2084 0,0541 1,1171 0,0146 0,0013 0,6339 0,1936 0,7716 15,4773 

P/30 0,2573 0,1549 0,4271 0,1606 0,1904 0,0494 1,0206 0,0134 0,0012 0,6021 0,1769 0,7810 14,4216 

 

 

 Tabulka 59: Segerovy vzorce, faktory tavení (F) a čísla kyselosti (ČK) pro směsí glazur obsahující potaš, kazivec a cihelný recyklát. 
 R2O+RO R2O3 RO2     

Vzorek CaO MgO K2O Na2O Al2O3 Fe2O3 SiO2 TiO2 P2O5 ČK x y F 

P2,5+K2,5 0,4424 0,2288 0,0916 0,2372 0,2811 0,0730 1,5071 0,0197 0,0018 0,7412 0,2612 0,7151 19,1310 

P5+K5 0,4616 0,2064 0,1180 0,2140 0,2536 0,0658 1,3595 0,0178 0,0016 0,7042 0,2356 0,7124 17,7056 

P7,5+K7,5 0,4791 0,1860 0,1420 0,1928 0,2286 0,0593 1,2254 0,0161 0,0015 0,6669 0,2124 0,7101 16,3480 

P10+K10 0,4951 0,1674 0,1639 0,1736 0,2057 0,0534 1,1030 0,0144 0,0013 0,6294 0,1912 0,7079 15,0514 

P12,5+K12,5 0,5097 0,1504 0,1839 0,1559 0,1848 0,0480 0,9908 0,0130 0,0012 0,5917 0,1717 0,7059 13,8118 

P15+K15 0,5232 0,1348 0,2024 0,1397 0,1656 0,0430 0,8242 0,0116 0,0011 0,5148 0,1447 0,7041 12,0020 

 

 

 Tabulka 60: Segerovy vzorce, faktory tavení (F) a čísla kyselosti (ČK) pro směsí glazur obsahující potaš, SUK a cihelný recyklát. 
 R2O+RO R2O3 RO2     

Vzorek CaO MgO K2O Na2O Al2O3 Fe2O3 SiO2 TiO2 P2O5 ČK x y F 

P5+SU15 0,3853 0,2320 0,1421 0,2405 0,2851 0,0740 2,1154 0,0200 0,0018 1,0288 0,3496 0,7317 23,6592 

P15+SU15 0,3194 0,1924 0,2888 0,1994 0,2363 0,0614 1,8231 0,0166 0,0015 0,9726 0,2999 0,7571 21,4804 

P30+SU15 0,2326 0,1401 0,4821 0,1452 0,1721 0,0447 1,4382 0,0121 0,0011 0,8794 0,2343 0,7905 18,0757 

 


