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TRENDY VE VÝROBĚ A SPOTŘEBĚ ŽÁROVZDORNÝCH MATERIÁLŮ  
V ČR, SR A ZEMÍCH EU 

FRANEK Tadeáš  

Refrasil, s.r.o, Průmyslová 720, Třinec, Česká republika, EU 
franek@refasil.cz 

Abstrakt 

Technologické změny u spotřebitelů žárovzdorných materiálů významným způsobem ovlivňují i situaci 
v průmyslu výroby žárovzdorných materiálů. Neustálé zdokonalování žárovzdorných výrobků, prodlužování 
životnosti agregátů, ve kterých jsou použity žáromateriály, vede k lepším ekonomickým výsledkům firem 
v různých průmyslových odvětvích. Mění se objem výroby žárovzdorných materiálů, mění se její sortiment.   

Ve srovnání s rokem 1990 došlo v ČR k 58 % poklesu výroby žáromateriálů. Nejvíce klesla výroba 
šamotových tvárnic (- 74 %) a výroba netvarových materiálů (- 73 %). Ve SR došlo ve stejném období k 60 
% poklesu výroby žárovzdorných materiálů. Tuto situaci ovlivnila především výroba tvárnic. Šamotové 
tvárnice klesly o 89 %, vysocehlinité tvárnice o 79 % a bazické tvárnice o 88 %. Naproti tomu došlo 
k navýšení výroby netvarových materiálů, a t o 48 %. 

1. VÝROBA ŽÁROVZDORNÝCH MATERIÁLŮ V ČR A SR 

Na obr. 1 a 2 je znázorněn trend ve výrobě žárovzdorných materiálů v ČR a SR od roku 1990, tzn. od doby, 
kdy došlo u nás k významným politicko-ekonomickým změnám. V obou případech pozorujeme začátkem 90. 
let drastický pokles výroby žáromateriálů. K hlavním příčinám patřilo snížení výroby surového železa a oceli, 
technologické změny u odběratelů žáromateriálů a dovoz jakostnější keramiky ze zahraničí do bývalého 
Československa.  

 
Obr. 1 Výroba žárovzdorných materiálů v ČR 
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Obr. 2 Výroba žárovzdorných materiálů ve SR 

Ve srovnání s rokem 1990 došlo v ČR během 26 let k 58 % poklesu výroby žáromateriálů, ve SR klesla ve 
stejném období výroba o 60 %. 

2. ZMĚNY V SORTIMENTU VÝROBY 

V tab. 1 a 2 je uvedena struktura výroby žárovzdorných materiálů v ČR a SR v roce 1990, v roce 2008, tzn. 
v období před celosvětovou ekonomickou krizí, a v roce 2016. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V ČR došlo k největšímu poklesu výroby u šamotových tvárnic (74 % v období 1990 - 2016, 26 % v období 
2008 – 2016) a u výroby netvarových materiálů (73 % v období 1990 – 2016, 20 % v období 2008 – 2016). 

Tab. 1 Struktura výroby žárovzdorných materiálů v ČR v období 1990 - 2016 
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Ve SR ovlivnil snížení výroby žáromateriálů především pokles výroby šamotových tvárnic (89 % v období 
1990 – 2016, 63 % v období 2008 – 2016), vysocehlinitých tvárnic (79 % v období 1990 – 2016), 0 % 
v období 2008 – 2016) a bázických tvárnic (88 % v období 1990 – 2016, 48 % v období 2008 – 2016). 
Naproti tomu došlo k navýšení výroby netvarových žárovzdorných materiálů (48 % v období 1990 – 2016, 
22 % v období 2008 – 2016). 

3. SROVNÁNÍ TRENDŮ VE VÝROBĚ V ČR, SR A EU V OBDOBÍ 2008 – 2016 

 
Obr. 3 Vývoj výroby žáromateriálů v ČR, SR a EU 

Ve srovnání s rokem 2008 vyrobila ČR v roce 2016 jen 83 % žáromateriálů, SR 92 % žáromateriálů a země 
EU 86 % žárovzdorných materiálů. 

Tab. 2 Struktura výroby žárovzdorných materiálů v SR v období 1990 - 2016 
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4. STRUKTURA VÝROBY ŽÁROMATERIÁLŮ V ČR, SR A EU 

 
Obr. 4 Struktura výroby žáromateriálů ČR, SR a EU v roce 2016 

Z obr. 4 vidíme velké rozdíly v sortimentu výroby žáromateriálů v ČR, SR a EU.  

ČR je orientována na výrobu šamotových tvárnic a skupinu tzv. ostatních tvárnic, ke kterým patří 
magnetitové tvárnice, dinasové tvárnice, izolační materiály, korundo-grafitové výrobky pro kontilití oceli, a 
další. SR je orientována především na výrobu bázických netvarových žárovzdorných materiálů a bázických 
tvárnic. V zemích EU dominuje výroba netvarových materiálů (jak hlinitokřemičitých, tak i bázických) a 
výroba bázických tvárnic. 

5. TRENDY V PRODEJI ŽÁROMATERIÁLŮ V ČR, SR A EU 

Na obr. 5 jsou uvedeny trendy v prodeji žárovzdorných materiálů od roku 2008 v ČR, SR a EU. Vlivem 
orientace na jakostnější, a tím i dražší výrobky, dochází v ČR k růstu objemu prodeje.  

Naproti tomu ve SR dochází ke snižovaní hodnoty prodeje, což je způsobeno omezováním výroby tvárnic a 
orientací na levné bázické netvarové výrobky.  

V zemích EU se situace v prodeji za posledních 8 let nezměnila a objem prodeje v roce 2016 je na úrovni 
objemu prodeje v roce 2008. 
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Obr. 5 – Vývoj prodeje žáromateriálů v ČR, SR a EU 

6. STRUKTURA SPOTŘEBY ŽÁROMATERIÁLŮ VYRÁBĚNÝCH V ČR, SR A EU 

Na obr. 6, 7 a 8 je uvedena spotřeba žárovzdorných materiálů v ČR, SR a EU. Vidíme, že žárovzdorné 
výrobky vyráběné v ČR ztratily svou pozici při výrobě surového železa a oceli a velká část je určena pro 
slévárenství a energetický průmysl.  

Naproti tomu ve SR necelých 90 % je spojeno s metalurgickým průmyslem, a to díky surovinové základně, 
která je orientována na těžbu magnezitu. 

V zemích EU dominuje spotřeba žáromateriálů při výrobě surového železa a oceli (55 – 60 %), pro ostatní 
průmyslová odvětví jsou určeny podstatně menší objemy žárovzdorných materiálů. 

   
Obr. 6 Struktura spotřeby žáromateriálů vyráběných v ČR v roce 2016 
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Obr. 7 – Struktura spotřeby žáromateriálů vyráběných v SR v roce 2016 

 
Obr. 8 – Struktura spotřeby žáromateriálů vyráběných v EU v roce 2016 

7. ZÁVĚR 

Z trendů výroby a spotřeby žáromateriálů pozorujeme, že neustále dochází ke změnám jejich sortimentu. 
Ztrácejí na významu klasické ménějakostní výrobky a prosazují se stále více dražší materiály s vyššími 
užitnými vlastnostmi, které prodlužují životnost technologických agregátů u odběratelů a zlepšují ekonomiku 
hospodaření jednotlivých firem. V tab. 3 jsou uvedeny směry, kterými kráčí v posledním období průmysl 
výroby žárovzdorných materiálů. 

Tab. 3 – Směry ve výrobě žáromateriálů 

 



5. – 6. 10. 2017, Rožnov pod Radhoštěm 

 

 

11 

RENTGENOVÉ ZÁŘENÍ A JEHO VYUŽITÍ PŘI ANALÝZE KERAMICKÝCH MATERIÁLŮ 

VLČEK Jozef 

VSB - Technical University of Ostrava, Česká republika, EU 

Abstrakt 

Rentgenové záření se řadí k formám ionizujícího záření, které je pro organizmy nebezpečné, na druhé 
straně umožňuje studium stavby atomů nebo krystalů. Analýza stavby atomů je významná z hlediska 
identifikace chemického složení látek, analýza stavby krystalů podává informaci o fázovém složení hmoty. 
Uváděné informace o struktuře hmoty je možno získat na základě studia interakce rentgenového záření s 
materiálem. Zatímco chemické složení je identifikováno hodnotou vlnové délky sekundárního rentgenového 
záření, nositelem informace o fázovém složení je soubor uhlů dopadu a odrazu záření, při kterém dochází k 
jeho difrakci a který je pro každou krystalickou strukturu jedinečný. Metody rentgenové analýzy jsou pro 
účely rozboru chemického a fázového složení známe desítky let a jsou často využívané v řadě oborů, včetně 
oblasti keramických materiálů. Metody jsou rychlé, uživatelsky příjemné a v mnoha ohledech úspěšně 
nahrazují pracné metody klasické analytické chemie, jejich nevýhodou je vysoká pořizovací cena potřebné 
přístrojové techniky. Nezbytností pro úspěšné využití těchto metod je dobrá teoretická znalost a praktická 
zkušenost uživatele, která je zárukou správné interpretace naměřených výsledků. Přes dlouhodobou 
známost metod využívajících rentgenové záření dochází k jejich neustálému vylepšování. V případě metod 
chemické analýzy se zvyšuje mez detekce přítomnosti složek, snižuje se nárok na potřebnost srovnávacích 
testů. V případě metod fázové analýzy se zlepšuje geometrická přesnost přístrojové techniky, zaváděním 
softwarových prostředků se ulehčuje interpretace výsledků, jsou umožňovány analýzy za zvýšených teplot 
nebo v ochranné atmosféře, umožňuje se průběh simultánních měření jako například fázová analýza a 
diferenční termická analýza. 

Klíčová slova: Rentgenové záření, chemická analýza, fázová analýza 
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VLIVY PŮSOBÍCÍ NA EFEKT PŘILEPOVÁNÍ KERAMIKY KE SLITKŮM PO ODLÉVÁNÍ LITINY 
A OCELI 

INFLUENCES ON THE EFFECT OF ADHERING CERAMICS TO STEEL REMAINS AFTER 
IRON AND STEEL CASTING 

Ing. Libor BRAVANSKÝa, Ing. Pavlína ŽUCHOVÁa, doc. Ing. Jozef VLČEK, Ph.D.b 

aSEEIF Ceramic,a.s., Spešovská 243, Rájec-Jestřebí, ČR, libor.bravansky@ceramic.cz 
bVŠB-TU, katedra tepelné techniky, Ostrava, ČR, jozef.vlcek@vsb.cz 

Abstrakt 

Referát se zabývá různými vlivy způsobujícími efekt přilepování licí keramiky ke kovovému slitku po 
zchladnutí licí cesty. Přilepování je z hlediska uživatelů keramiky nežádoucí, neboť podstatně ztěžuje 
očištění zbytků oceli po odlévání, strojně očištěné zbytky oceli jsou následně nerovné a vzbuzují u uživatelů 
obavy z odlupování a vyplavování keramiky do odlitků. Uvedený jev probíhá na rozhraní keramika – kov a 
ovlivňují jej jak vlastnosti odlévaného kovu, tak i licí keramiky. Jsou zmíněny a diskutovány vlivy některých 
vlastností ocelí a litin, jako například teplota tavení, viskozita, smáčivost, ferostatický tlak a vlastností 
keramiky jako například žáruvzdornost, chemické složení, vliv přísad a pórovitost. Pórovitost několika typů 
keramických licích cest byla studována i z hlediska velikosti a rozdělení pórů. Referát je doplněn 
zkušenostmi s přilepováním keramiky v hutních provozech. 

Klíčová slova: Keramické licí cesty, pórovitost, rozdělení pórů, pórozimetrie 

Abstract 

The paper deals with various influences that cause the effect of a sticking the ceramic to the metal bar after 
cooling the gating system. Adherence is undesirable from the point of view of users, as it make harder to 
clean the steel remains after casting, and the mechanically cleaned surface of steel remains are uneven. 
These fact attract attention of users who are afraid about peeling and abrading ceramics into castings. This 
phenomenon takes place at the ceramic - metal interface and is affected by properties of the metal and 
casting ceramics too. There are mentioned and discused the effects of certain properties of steels and irons 
such as melting point, viscosity, wettability, ferrostatic pressure, and ceramic properties such as 
refractoriness, chemical composition, additives and porosity. The porosity of several types of ceramic for 
gating systems was also studied in terms of pore size and pore distribution. The paper is complemented by 
the experience of adhering ceramics in metallurgical plants. 

Keywords: Ceramics gating system, porosity, pore distribution, porosimetry 

1. ÚVOD  

Firma SEEIF Ceramic, a.s. je tradiční výrobce žáruvzdorné keramiky, jejíž hlavním výrobním sortimentem 
jsou tvarovky pro zhotovení licích cest pro odlévání odlitků a ingotů ve slévárnách a ocelárnách. Výrobky 
jsou dodávány v nejrůznějších tvarech a rozměrech. Základními stavebními prvky jsou z hlediska typů 
zejména trubky, kanálky, rozvodky, hvězdice, kolena, nálevky a štěrbiny. Příklady modelových sestav licích 
cest jsou zřejmé z obr. 1 a 2. 
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Obr. 1 Licí cesta pro zhotovení odlitku ve slévárně Obr. 2 Licí cesta pro odlévání ingotů v ocelárně 

V souvislosti s našimi dodávkami se někdy setkáváme s dotazy zákazníků směřujícími k problému 
přilepování oceli ke keramice licích cest po jejich zchladnutí. K tomuto jevu nastává zejména v horizontální 
části licí cesty, kde působí vyšší ferostatický tlak. Začali jsme se tedy zabývat příčinami, proč k přilepování 
keramiky dochází. 

2. ZKUŠENOSTI Z HUTNÍCH PROVOZŮ 

Přilepování keramiky je z hlediska uživatelů ve slévárnách a ocelárnách nežádoucí, neboť ztěžuje čištění 
zbytků oceli tzv.“kostí“ před jejich následnou recyklací, navíc i po mechanickém očištění zůstává dále na 
povrchu oceli místy přilepená penetrovaná tenká vrstvička směsi keramiky a kovu. Tato vrstvička pak 
způsobuje nerovnosti kostí po jejich otryskání, což následně vzbuzuje podezření slévačů na vymílání 
keramiky a znečištění odlitku vměstky. Tato podezření a stížnosti pak musíme diskutovat a vyvracet. 
Přilepování keramiky ke zchladlé oceli není nikdy příčinou eroze a odlupování a nemůže způsobit znečištění 
odlitku keramickými vměstky. 

Na základě informací ze sléváren a oceláren byl porovnán rozsah přilepování na různých typech 
keramických materiálů. Základní vlastnosti keramiky jsou shrnuty v tab. 1. 

Tab. 1 Vlastnosti materiálů pro licí cesty 

Materiál V-F36 R-F36 K-F36 V-F40 V-ML65 V-MK80P
Obsah Al2O3,[%] 39,6 37,4 36,1 42,3 64,0 81,7
Žáruvzdornost,[˚̊C] 1720 1720 1700 1755 ˃ 1790 ˃ 1790
Zdánlivá pórovitost, [%] 23,1 19,1 20,1 15,7-20,4 20,5 25,6
Rozsah přilepování silné střední nízké nízké střední velmi silné  
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Rozsah přilepování keramiky a vzhled kostí je zřejmý z následujících fotografií. 

  
 Obr. 3 Kost po odlití, keramika R-F36                      Obr. 4 Kost po odlití, keramika V-F36 

  
Obr. 5 Kost po odlití, keramika K-F36          Obr. 6 Kost po odlití při zkoušce MK80p 

  
Obr. 7 Kost po odlití, keramika V-ML65  Obr. 8 Kost po odlití, keramika R-F36 a V-F40 
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Obr. 9 Kost po odlití, keramika R-F36  Obr. 10 Kost po odlití, keramika V-F40 

3. VLASTNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ PŘILEPOVÁNÍ KOVU KE KERAMICE 

Přilepování keramiky je povrchový jev, probíhající na rozhraní keramika-kov a je tedy závislý na vlastnostech 
keramiky i dané odlévané oceli. Z hlediska podmínek ovlivňujících přilepování lze zmínit: 

Vlastnosti keramiky: 

a) Chemické složení a žáruvzdornost 

b) Otevřená pórovitost 

c) Velikost a rozdělení pórů v keramice 

Vlastnosti kovu: 

a) Teplota tavení 

b) Doba lití 

c) Smáčivost, zatékavost 

d) Složení, agresivita 

- Chemické složení a žáruvzdornost keramiky ovlivňuje přilepování tak, že se na povrchu keramiky vytvoří 
vrstvička keramické taveniny, která následně ucpe povrchové póry do nichž poté nemůže kov napenetrovat. 
Po zchladnutí se pak keramika ze slitku snadno odloupne – viz obr. 5, materiál K-F36. Takové materiály jsou 
ovšem vhodné pro krátké doby odlévání do 2minut, aby naopak nedocházelo k odplavení odtavené keramiky 
do odlitku. Vliv žáruvzdornosti keramiky potvrzuje zkouška vysoce žáruvzdorného materiálu MK80p na obr. 
6, kde naopak došlo k extrémně silnému přilepení keramiky (na povrchu se netvořila žádná tavenina). 
Přilepování bylo ovšem podpořeno vysokou otevřenou pórovitostí keramiky použitého při zkoušce. 
Přilepování vysocehlinitých materiálů s pórovitostí cca 22% je běžně pouze mírné – viz obr. 7, materiál V-
ML65. 

- Otevřená pórovitost zvyšuje přilepování samozřejmě tím, že čím je vyšší, tím dochází k větší a rozsáhlejší 
penetraci kovu do keramiky – viz obr. 3 a 4, porovnání šamotů R-F36 a V-F36. Nelze jí však vysvětlit 
některé zjištěné rozdíly v přilepování, například rozdílu v materiálech lisovaných plasticky a polosuchou 
technologií – viz obr. 8, 9 a 10. Zajímavým úkazem je rovněž přilepení keramiky pouze uprostřed plasticky 
lisované trubky, kdy rozdíl v otevřené pórovitosti mezi středem a okraji je přibližně 0,5%, Kdežto k tomuto 
jevu nedochází u trubek lisovaných polosuchým způsobem, kde rozdíl v pórovitosti mezi středem a okraji je 
cca 3%. Viz obr.9 a 10. Tyto jevy lze vysvětlit spíše velikostí a distribucí pórů v keramice. 
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- Velikost pórů ovlivňuje jev zvaný kapilární elevace, který způsobuje, že v případě smáčivé kapaliny 
(taveniny) menší otevřené póry tvořící kapiláry nasají smáčivou taveninu hlouběji – viz obr. 11. Vlivem 
rozdělením pórů se článek zabývá v další části. 

 
Obr. 11 Kapilární elevace a deprese 

- Teplota tavení litin a ocelí ve slévárnách se pohybuje v širokém rozmezí 1450 – 1650°C, a závisí na typu a 
složení oceli. Složení oceli ovlivňuje i její další vlastnosti, např. chemickou agresivitu – zejména obsah 
manganu, titanu a vanadu. 

- Doba odlévání je rovněž velmi rozdílná od 1 do desítek minut. Volbu žáruvzdornosti a chemické odolnosti 
licí keramiky je vhodné přizpůsobit i době lití. Někdy se objevuje tendence používat i na níže tavitelné a 
neagresivní litiny s krátkou dobou lití vysocehlinité materiály, což následně vede k vyššímu přilepování 
keramiky a nespokojenosti zákazníka. 

- Smáčivost keramiky ocelí byla rovněž pro naši firmu studována v laboratoři anorganických tavenin VŠB-TU. 
Obecně platí, že smáčivost je nižší u vysocehlinitých materiálů v porovnání s běžným šamotem. Obsah 
agresivního manganu v oceli smáčivost rovněž zvyšuje a zvyšuje se i chemická reakce s keramickou 
podložkou. Ukázky stanovení jsou v tab. 2 a 3 – měření úhlu smáčení kapky dvou typů oceli Mn na podložce 
ze šamotu V-F36. 

Tab. 2 Měření úhlů smáčení na rozhraní V-F36 / ocel XT720, 19%Mn 

t [°C] L Θ [deg] P Θ  [deg] Průměr Θ [deg]  

1440 101,099 84,087 92,593 
 

1450 69,115 67,986 68,551 
 

1501 9,488 10,582 10,035 
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Tab. 3 Měření úhlů smáčení na rozhraní V-F36 / ocel 11523, 1,6%Mn 

t [°C] L Θ [deg] P Θ  [deg] Průměr Θ [deg]  

1550 103,491 103,146 103,319 

 

1580 97,843 96,764 97,304 

 

1598 95,902 96,409 96,156 

 

4. MĚŘENÍ VELIKOSTI A ROZDĚLENÍ PÓRŮ V LICÍ KERAMICE 

Metodou rtuťové pórozimetrie byly stanoveny vzorky komerčně vyráběných  šamotů v jakostech plasticky 
lisovaných R-F36, V-F36 a polosuchým způsobem lisované V-F40. Vzorky byly získány vyřezáním z trubek 
R100/300. U polosuchých trubek V-F40 bylo stanovení provedeno na vzorcích z okraje i středu trubky 
z důvodu většího rozdílu ve slisování po výšce trubky. Zkoušky byly provedeny ve spolupráci s katedrou 
tepelné techniky VŠB-TUO. Na obr. 12 a 13 jsou průběhy stanovení četnosti velikosti pórů a objemu pórů 
v závislosti na tlaku u materiálů V-F36 a V-F40, které vykazovaly největší rozdíly. Je patrný významný rozdíl 
ve velikosti nejčetnějších pórů i v tlaku nasycení. 

 

Obr. 12 Stanovení četnosti velikosti pórů u nejvíce rozdílných vzorků materiálů 

 

Obr. 13 Stanovení kumulativního objemu pórů v závislosti na tlaku 
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Měřením byla získána řada dalších dat: Otevřená pórovitost, průměrná velikost pórů, medián a modus 
statistického rozdělení velikosti pórů, celkově zaplněný objem pórů (mL/g), maximální velikost pórů a tlak 
(MPa) potřebný k celkovému nasycení vzorků. Uvedené údaje jsou shrnuty v tab. 4. 

Tab. 4 Parametry získané při měření pórozimetrie 

Stupeň přilepování vysoký střední nízký nízký
Průměrná pórovitost, % 23,1 19,1 20,4 15,7
Median průměru pórů, µm 2,03 17,25 17,00 8,02
Modus průměru pórů, µm 11 17,5 26 16
Průměrná hodnota průměru pórů, µm 0,61 1,12 1,97 1,52
Celkový objem pórů  (mL/g) 0,112 0,102 0,09 0,071
Maximální velikost pórů, µm 233 116 117 117
Počet pórů/cm2 7,8E+07 2,1E+07 5,9E+06 8,2E+06
Porosity měřeného vzorku, % 22,73 20,95 18,04 14,88
Tlak nasycení, MPa 7 5 1,5 1,5

Materiál V-F36 R-F36 V-F40 střed V-F40 okraj

 

Z naměřených hodnot byla hledána nejvýraznější závislost parametrů na stupni přilepování keramiky. Ze 
stanovených hodnot ovšem nebylo možné vysvětlit některé rozdíly v přilepování mezi plasticky a 
polosuchým způsobem lisovanými trubkami a rovněž rozdíly v pórovitostech mezi středem a okraji trubek. 
Některé porovnání jsou na obr. 14. 

    
Obr. 14 Porovnání materiálů z hlediska průměrné pórovitosti a průměru pórů 

Byla proto uvažována možnost, že stupeň přilepování keramiky ke kovu může záviset na počtu pórů 
vyúsťujících na povrchu keramiky, kdy větší množství pórů tvoří více příchytných míst, ke kterým se může 
kov přisát. 

Pokud předpokládáme, že délka kapilár pórů je konstantní, lze z hodnot otevřené pórovitosti a průměru pórů 
vypočítat počet pórů vyúsťujících na plochu keramického vzorku/ výrobku. Uvedený vzorec je pak 
následující: 

   kde 

N…..počet pórů vyúsťujících na 1cm2 plochy vzorku 

ZP…zdánlivá pórovitost/ otevřená pórovitost 
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d…...Průměrná hodnota průměru pórů [µm] 

Vypočtené počty pórů na 1cm2 povrchu vzorků jsou uvedeny rovněž v tab. 4. Tento parametr se jeví jako 
velmi vhodný pro posouzení stupně přilepování roztaveného kovu ke keramice, neboť zahrnuje jak celkovou 
otevřenou pórovitost, tak průměr kapilár pórů. Je vidět, že typ šamotového materiálu, u kterého dochází 
k největšímu přilepování má 10-13 krát větší množství kapilárních vyústění na povrchu, než materiál, který 
se přilepuje nejméně. Přilepování pak více ovlivňuje velikost/průměr pórů, neboť je v uvedeném vzorci ve 
tvaru druhé mocniny. Porovnání jednotlivých typů šamotu z hlediska počtu pórů je rovněž znázorněno na 
obr. 15. 

 

Obr. 15 Porovnání typů šamotů z hlediska počtu pórů na ploše 1cm2 

5. TECHNICKÉ MOŽNOSTI VÝROBY KERAMIKY S MENŠÍ NÁCHYLNOSTÍ K PŘILEPOVÁNÍ 

Otevřená pórovitost je jeden z nejdůležitějších parametrů keramického materiálu. Ovlivňuje celou řadu 
vlastností jako je odolnost proti korozi a erozi taveninami, pevnost, odolnost na změny teplot, propustnost 
pro plyny. U materiálů používaných pro odlévání oceli a litiny je zpravidla požadována pórovitost co nejnižší, 
reálně se pohybuje v rozmezí 16-23%. Pórovitost výlisku lze snížit optimálním granulometrickým složením 
lisovací hmoty, snížením vnitřního tření mezi jednotlivými částicemi a vnějšího tření mezi lisovací hmotou a 
stěnami formy, případně zvýšením lisovacího tlaku (rovnice Berežného).  

P = a – b.log pv 

Kde 

P…..pórovitost výlisku 

a…..je rovna pórovitosti lisovací směsi 

b…..lisovací konstanta vyjadřující míru využití lisovací síly na zhutnění směsi 

pv …měrný lisovací tlak působící na výlisek 

Velikost pórů lze pak ovlivnit množstvím a velikostí částic matrixu lisovací hmoty.  
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Závislost pórovitosti a velikostí pórů na poměru zrnité složky a matrixu v lisovací směsi popisují například 
autoři Jozef Staroň a František Tomšů v knize Žiaruvzdorné materiály [1].  

 
Obr. 16 Pórovitost (PS) výlisků (v), matrixové výplně (mt), objemy pórů s poloměry (r), mediány poloměrů 

pórů (rm), v závislosti na obsahu zrnité frakce (Z) a matrixu (MT) [1] 

Z diagramu je patrné, že poloměr pórů ve výlisku ze směsi s 30% matrixu je přibližně 10x menší (20µm), než 
ve směsi se 70% matrixu (2µm). To koresponduje s hodnotami naměřenými na vzorcích šamotu vyráběných 
plastickou a polosuchou technologií, neboť plastické směsi obsahují přibližně dvojnásobné množství jílu, než 
směsi polosuché. 

Dalším procesem ovlivňujícím velikost pórů je teplota a délka výpalu, neboť proces slinování, který při výpalu 
probíhá, vede ke zvětšování průměru pórů a zániku menších. 

6. DISKUSE A ZÁVĚR  

Práce se zabývala popisem příčin přilepování keramiky ke kovovým kostem po odlévání oceli a litiny. Proces 
probíhá na rozhraní keramika – roztavený kov a je tedy ovlivněn vlastnostmi obou látek. Z hlediska keramiky 
byl zkoumán zejména vliv pórovitosti a velikosti pórů. Z měření a z provozních sledování vyplývá, že 
přilepování je tím větší, čím vyšší je otevřená pórovitost keramického výrobku a čím menší je průměr pórů. 
Při konstantní otevřené pórovitosti keramika s póry menších průměrů obsahuje více pórovitých vyústění na 
povrchu keramiky, což je pravděpodobně příčinou zvýšeného přisávání a přilepování kovu ke keramice. 

Na závěr považuji za nutné připomenout, že přilepování keramiky ke kovovým kostem po odlití nemá za 
následek znečištění odlitku keramickými vměstky, neboť se keramika neodplavuje, ale evidentně zůstává 
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v místě penetrace kovem. Vzhled kostí a hladkost jejich povrchu je pak nutné posuzovat ještě před strojním 
otryskáním. 

7. SHRNUTÍ  

1) Přilepování keramiky je z hlediska uživatelů nežádoucí a je snaha jej omezit 
2) Přilepování keramiky NENÍ totožné s erozí a vymílání keramiky, a nezpůsobuje vměstky v odlitcích 
3) Přilepování vs. Erozi lze posoudit jen PŘED otryskáním licí cesty 
4) Přilepování závisí na množství kapilárních vyústění na povrchu keramiky a tento počet lze přibližně 

vypočítat z otevřené pórovitosti a velikosti pórů. 

LITERATURA 
[1] STAROŇ,J., TOMŠŮ,F., Žiaruvzdorné materiály, výroba, vlastnosti a použitie, vyd.Alfa, Bratislava, 1992, s.60 
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NOVÉ NETVAROVÉ MATERIÁLY Z PRODUKCE FIRMY P-D REFRACTORIES CZ A.S. 
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Abstrakt   

Žárovzdorné netvarové materiály patří mezi tradiční součást sortimentu firmy P-D Refractories CZ a.s. Tvoří 
doplněk k materiálům tvarovým, přičemž ročně jich vyrobíme 3 000 – 4 000 tun. Obecně je lze rozdělit na 
malty, tmely a žárobetony. V příspěvku je popsán vývoj nových jakostí netvarových materiálů na bázi SiO2, 
které nachází uplatnění v několika odvětvích. Jedná se o skupinu malt určených pro sezdívání dinasových 
tvarovek v koksárenských bateriích. Malty byly modifikovány pro zvýšení pevností spoje během zahřívání 
sestavy. Druhou popisovanou skupinou jsou žárovzdorné tmely s požadavkem na odolnost proti kyselinám. 
Tyto tmely se používají pro lepení komínových tvarovek či pro opravy průmyslových komínů. 

Klíčová slova: Netvarové materiály, malta, tmel 

1. ÚVOD 

Ve srovnání s produkcí tvarových materiálů jsou materiály netvarové marginální oblastí. Roční produkce se 
pohybuje od 3000 do 4000 tun. Přesto nestojí na okraji zájmu, ale tvoří neoddělitelnou součást sortimentu 
firmy. Společnost P-D Refractories CZ a.s. nabízí 3 typy netvarových žáromateriálů – suché žárobetonové 
směsi, malty a tmely.  

Malty a tmely, označované jako spojovací materiály, se používají ke spojování tvarových žárovzdorných 
výrobků, na vytvoření kompaktních žárovzdorných vyzdívek, nebo též na zatěsnění spár, například mezi 
potrubím a vyzdívkou. Jsou to směsi jemnozrnných granulometricky tříděných žárovzdorných kameniv, pojiv 
a případně dalších přísad. Obvykle se volí netvarový materiál podobného chemického složení jako jsou 
tvarové výrobky. Pro zdiva vystavená náročným korozním podmínkám může být účelné použití malty 
odlišného složení, ale s co nejvyšší chemickou odolností vůči korodujícímu mediu. [1] 

Spojovací materiály se posuzují podle normy ČSN 72 6100 Žárovzdorné malty, tmely a nátěry. V normě je 
malta definována jako směs upraveného žárovzdorného ostřiva a pojiva či pojiv, obsahující případně 
plastifikační přísadu, určená ke spojování tvarových žárovzdorných staviv buď přímo v dodaném stavu, nebo 
až po zamísení tekutých složek. Tmel je potom směs jemného upraveného ostřiva, pojiva a plastifikátoru 
určená přímo v dodaném stavu pro tmelení keramiky nebo keramiky s kovy na nejmenší tloušťku spoje. [2] 

Rozdíl mezi maltou a tmelem je především v zrnitosti. Malty běžně obsahují zrna do velikosti 0,5-1 mm, 
tmely jsou jemnější, do 0,2 mm. [1] Běžné malty neobsahují hydraulické či jiné chemické přísady, 
zabezpečující jejich zpevnění při nízkých teplotách. [2] Zatímco tmely jsou založeny na chemické bázi. Je 
ovšem nutno dodat, že s rozvojem využití různých přísad se i tento rozdíl pomalu stírá. 

Vlastnosti malt a tmelů se hodnotí podle jejich chování při sezdívání tvarových staviv, tj. z hlediska jejich 
spojovací funkce a podle jejich vztahu ke spojovaným výrobkům, tj. podle schopnosti vytvořit kompaktní 
zdivo odolávající provozním podmínkám. Na suchých směsích se kontroluje především zrnitost, chemické 
složení a žárovzdornost k posouzení vhodnosti spojovacího materiálu pro sezdívané tvarové výrobky. 
Z hlediska chování při sezdívání se požadují především tyto vlastnosti: 

 dobrá konzistence, projevující se snadnou roztíratelností na povrchu spojovaných tvarových výrobků 
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 schopnost udržet vodu, která nemá být předčasně odsáta do spojovaného výrobku. Tato schopnost se 
posuzuje empirickou zkouškou – stanovením doby, po kterou lze vzájemně posunovat cihly spojené 
maltou. 

 pojivová schopnost. Tato vlastnost se posuzuje na základě stanovení pevnosti v ohybu zkušebních 
hranolů, sestavených ze dvou těles poloviční délky hranolu uprostřed spojených maltou. 

Kvalitu malt lze též posuzovat stanovením vlastností těles zhotovených z malt. Od malt a tmelů se 
všeobecně vyžaduje malé smrštění sušením a pálením a shodná teplotní roztažnost se sezdívaným 
tvarovým materiálem. 

Všeobecným úkolem malt v žárovzdorném zdivu je spojovat jednotlivé tvarové prvky (kameny) tvořící 
vyzdívku, vyrovnávat existující nepřesnosti tvaru a rozměrů použitých kamenů při zdění, kompenzovat 
případné rozdíly v teplotní roztažnosti zdiva během ohřevu a v neposlední řadě také vyplňovat a utěsňovat 
spáry mezi kameny a tím bránit proudění vzduchu a pecních plynů spárami a pronikání agresivních složek 
pecního prostředí do vyzdívky. 

V článku jsou popsány experimentální práce zabývající se vývojem křemičitých malt a tmelů, které se liší 
svými vlastnostmi podle podmínek při jejich užívání. 

2. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

2.1. Křemičitá malta pro spojení dinasových kamenů  

Dinasová malta pro koksárenský dinas je složena z několika frakcí křemičitých písků a vazbu tvoří 
žárovzdorný jíl. Malta musí být dostatečně odolná žáru, při provozních teplotách a tlacích ve zdivu se nesmí 
příliš deformovat ani „vytékat” ze spár. Vlivem teploty v peci musí slinovat, aniž by docházelo ke spečení 
kamenů. Při tom však na ohňové straně je určitý stupeň spečení požadován, aby spáry těsnily, na opačné 
(chladné) straně pak, aby došlo jen k řádnému spojení, případně i k počáteční fázi slinování, a to bez 
rozpraskání a vydrolování malty. V žádném případě se nesmí vytvořit pevné monolitické vazby bránící 
vzájemnému pohybu kamenů v důsledku jejich nestejnoměrné roztažnosti při teplotních účincích. [4] 

V tomto případě se jednalo o dvě jakostní známky s obsahem oxidu křemičitého 90, resp. 94 %. Zákazník si 
nechal tyto malty otestovat v polském Institutu pro chemické procesy uhlí (ICHP) a vyslovil požadavek na 
zvýšení pevnosti v ohybu během ohřevu. Počáteční pevnost během výpalu klesá, protože dochází 
k rozkladu jílových minerálů v maltě obsažených. Vznikají přechodné mezifáze a finální pevnost produktu se 
získává až při teplotách výpalu vyšších než 1000 °C. Proto byly navrženy receptury s využitím sodného 
vodního skla (Lithopix) a fosfátu hliníku (Fabutit), u kterých se předpokládalo, že tento jev eliminují. Obě 
přísady byly dávkovány v suchém stavu. 

V první fázi bylo přidáno 1 % každé látky. Byly vyrobeny i referenční vzorky. Směs s přísadou byla 
homogenizována mícháním za sucha a posléze bylo přidána voda tak, aby konzistence odpovídala 
referenčním vzorkům. Z každé záměsi byl vyroben tzv. sendvič. 2 dinasové tvarovky byly podélně spojeny 
vrstvou malty o tloušťce cca 6 mm. Z malty byly vyrobeny trámečky o rozměrech 20x20x120 mm. Sendviče 
byly vypáleny v tunelových pecích na teplotu 1280 a 1480 °C. Trámečky byly vysušeny při 110 °C a 
vypáleny v laboratorní peci při 300, 600 a 900 °C. 

U sendvičů byl pozorován vzhled malty, praskliny či porušení a byla orientačně ověřena pevnost spoje. 
U trámečků byla zjišťována pevnost v ohybu při dané teplotě a objemová hmotnost po výpalu na danou 
teplotu. 
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Obr. 1 Testované vzorky – sendvič vlevo a trámečky vpravo 

2.2. Výsledky experimentálních prací – křemičité malty 

Po provedení první fáze byly výsledky konzultovány se zákazníkem i pracovníky ICHP a byly namíchány 
další vzorky (viz Tab. 1). Bylo doporučeno zvýšit množství fosfátů. V Institutu provedli test, kdy do malty 
přimíchali kyselinu fosforečnou, se kterou spojili dinasové tvarovky. Obsah P2O5 se pohyboval mezi 3-5 %. 
Vzorek po výpalu vykazoval známky penetrace malty do dinasu, což je nevyhovující kvůli rozdílné teplotní 
roztažnosti kamenů. Přídavek kyseliny fosforečné přímo na stavbě také znamená riziko nerovnoměrného 
rozmísení či rozdílného dávkování v jednotlivých záměsích. 

Tab. 1 Množství jednotlivých přísad 

 
Fabutit 320 Lithopix S2 

A0 0 0 

A1 1 0 

A2 0 1 

A3 3 0 

A4 0 2 

A5 5 0 

A10 10 0 

B0 0 0 

B1 1 0 

B2 0 1 

B3 3 0 

B5 5 0 

B10 10 0 

Vzhledově příznivější byly sendviče vypálené na vyšší teplotu, tj. 1480 °C. Vrstvy malt pálené při nižší 
teplotě praskaly, malta A0 se zcela rozpadla. Nicméně odlouply se všechny zkoušené malty již při pouhém 
silnějším zatažením rukou. Tento výsledek byl očekáván z důvodu odlišné teplotní roztažnosti malty a 
tvarovky.  
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Obr. 2 Vlevo – malta A0 po výpalu na 1280 °C, vpravo malta A0 po výpalu na teplotu 1480 °C 

Tab. 2 Hodnoty pevnosti v ohybu při výpalu na různé teploty 

Pevnost v ohybu [MPa] 

 A0 A1 A2 A3 A4 A5 A10 

110 °C 9,4 0,9 1,1 - - 6,4 1,5 

300 °C 5,7 0,7 1,2 1,5 0,2 1,6 4,0 

600 °C 3,8 1,0 2 2,1 1,2 2,7 1,5 

900 °C 3,1 1,2 1,5 4,8 3,2 3,8 7,7 

B0 B1 B2 B3  B5 B10 

110 °C 0,4 0,8 2,0 0,7  2,1 0,7 

300 °C 0,6 0,8 2,2 0,8  1,1 2,1 

600 °C 0,7 0,8 3,3 1,3  2,6 1,5 

900 °C 2,1 2,0 3,0 3,3  3,4 5,8 

Se vzrůstající teplotou výpalu vzrůstá i objemová hmotnost. Vzorky A0 – A3 se výpalem na 300 °C rozpadly. 

Co se týče pevnosti v ohybu, zkoušky potvrdily, že u referenční malty A dochází s rostoucí teplotou výpalu 
k poklesu pevnosti v ohybu. Přídavek obou přísad způsobuje pokles pevnosti po vysušení a příznivý vliv na 
vývin pevností lze pozorovat u vyšších dávek fosfátu. Vodní sklo u malty A nemá zásadní vliv na pevnost 
v ohybu. U malty B je pevnost referenčního vzorku nižším, než je tomu u malty A. Důvodem je nižší množství 
jílu, který se podílí na pevnosti malty za syrova. Přídavek jak Fabutitu, tak Lithopixu zvyšuje pevnost. 
Markatntní je to u přídavku 5, resp. 10 % fosfátu. 

Vyšší dávky jak fosfátů, tak vodního skla mají podstatný vliv na konzistenci malt. Vzorek s 2 % vodního skla 
byl gumovitý, s maltou se špatně pracovalo. Gumovitost způsobovala nedostatečnou soudržnost 
s dinasovou cihlou. Vyšší dávka Fabutitu ovlivňuje zpracovatelnost – zhoršuje ji. U malty A se hůře nanáší, 
ale po vysušení je spoj pevný. U malty B se sice lépe s maltou pracuje, rychleji však tvrdne a po vysušení se 
malta odlupuje od tvarovky. 

Když byly zkušební metody v ICHP, bylo zjištěno, že byly použity různé způsoby pro testy pevnosti. Polský 
institut se řídí podle pokynů pro zkoušku pojivové schopnosti, tedy že maltou spojí dva hranoly a posléze se 
tříbodovým ohybem zjistí pevnost spoje. Vzorky byly testovány za studena po expozici na danou teplotu. 
Zkušební laboratoř v P-D Refractories však disponuje zařízením pro zkoušení pevnosti v ohybu při dané 
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teplotě a byly zkoušeny vzorky vyrobené čistě z malty. Proto výsledky obdržené v ICHP neodpovídají 
výsledkům z laboratoří PD. 

2.3. Kyselinovzdorné tmely 

Surovinová báze kyselinovzdorných tmelů je podobná jako u dinasových malt popsaných v kapitole 2.3. 
Jedná se o směsi písků a žárovzdorného jílu, případně dalších přísad. Hlavní pojivovou složkou je však 
vodní sklo (VS), ať už v tekuté nebo práškové formě. Přítomnost vodního skla způsobuje, že tmely rychleji 
tuhnou rychleji a vysoušení celého díla může probíhat ihned po jeho dokončení. Vzdušný oxid uhličitý a voda 
reagují s alkalickým křemičitanem a vzniká nerozpustný gel kyseliny křemičité. Díky menšímu maximálnímu 
zrnu se tmel nanáší obvykle ve vrstvě silné 2 – 4 mm a po jeho zatuhnutí se již nesmí s tvarovkami 
pohybovat, aby nedošlo k porušení vazby. [5] Tuhnutí a vytvrzení tmelu ovlivňuje i teplota a molární poměr 
alkálie:SiO2 ve vodním skle. [6] 

V kyselinovzdorných tmelech se používají vodní skla sodná i draselná. Pro tmely vystavené působení 
kyseliny sírové se doporučuje užití vodního skla draselného [6] Vodní sklo draselné má nižší viskozitu, ale 
také nižší bod tání než sodné vodní sklo. Viskozita vodního skla draselného má tendenci se v čase měnit. [7] 

2.4. Experimentální práce – tmel KVD 

Předmětem výzkumu je tmel pro průmyslové komíny a komínové systémy s označením KVD. Zákazník 
požadoval parametry tmelu podle americké normy ASTM C466-03 (2012) Standard specification for 
Chemically Setting Silicate and Silica Chemical-Resistance Mortars.  Požadavky normy na kyselinovzdorné 
malty a tmely jsou uvedeny v tab. 3. Tmely se také posuzují podle české normy ČSN EN 13 063 Komíny – 
Systémové komíny s pálenými keramickými vložkami. Dalšími používanými normami jsou ČSN EN ISO 
1927-1 Žárovzodrné výrobky netvarové a zkušební metody jsou popsány v ISO 13765 Refractory Mortars.  

Tab. 3 Požadavky na kyselinovzdorné malty/tmely podle americké normy ASTM C466-03 + zkoušený tmel  
           KVD [8] 

Vlastnost pozn. 

Typ malty/druh vodního skla 

KVD Tmel se 
sodným VS 

Tmel 
s draselným 

VS 
Křemičitá 

malta 

Pojivová schopnost [MPa] po 7 dnech 0,5 1 0,5 0,74 

Nasákavost [%] max 18 max 19 max 15 - 

Zpracovatelnost [minuty] při 23 °C min 15 min 20 min 15 20 

Smrštění [%] po 7 dnech při 23 °C 1 3  - 

Pevnost v tlaku [MPa] po 7 dnech 9,6 20,7 24,1 28 

Pevnost v ohybu [MPa] po 7 dnech 3,4 4,1 6,2 1,54 

Tmel KVD splňuje požadavky české normy pro suché provozy, pro mokré provozy má nevyhovující 
kyselinovzdornost. Podle americké normy má tmel nevyhovující pojivovou schopnost a pevnost v ohybu. 
Cílem experimentálních prací bylo modifikovat tmel tak, aby splňoval požadavky americké normy i české 
normy pro mokré provozy. 

Tmel KVD je suchý tmel, jehož pojivovou složkou je draselné vodní sklo v kapalné formě. Tekutina se do 
tmele přidává až před samotnou aplikací v množství 37 kg/100 kg suché směsi. Stávající receptura je 
založená na střelečských sklářských píscích s přídavkem směsného žárovzdorného jílu BNV/B1. Modifikace 
vycházely z poznatků uvedených v [7], kdy směsi obsahující jiný typ písku měly vyšší pevnosti (písek 
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Šajdíkovy Humence – KVD1). Dále byla přidána mikrosilika (KVD2) ke zlepšení zpracovatelnosti tmele a byl 
testován mikromletý jíl B1 (KVD3).  

Suroviny byly za sucha homogenizovány a posléze bylo zamícháno vodní sklo draselné. Obsah vodního 
skla byl upravován v průběhu míchání tak, aby bylo dosaženo stejné konzistence u všech zkoušených tmelů. 
Tmelem byly spojovány šamotové plátky k posouzení konzistence a zpracovatelnosti, také byla vytvořena 
zkušební tělesa pro zkoušku pojivové schopnosti. Dále byly vyrobeny trámečky o rozměrech 20x20x120 mm 
k posouzení nasákavosti a pevnosti v tlaku i v ohybu. 

Tab. 4 Výsledky testovaných tmelů 

 ASTM C466-03 KVD_1 KVD_2 KVD_3 

Pojivová schopnost [MPa]*  4,4 5,6 0,9 

Nasákavost [%] max 19 Porušené vzorky 

Zpracovatelnost [minuty] min 20 40 30 30 

Smrštění [%] 3 -3,0 -3,6 -3,8 

*Testováno dle ISO 13765, neboť v laboratořích firmy P-D Refractories není k dispozici zkušební zařízení pro tuto zkoušku 

U všech tmelů bylo přidáno stejné množství draselného vodního skla, a to původní dávka 37 kg/100 kg. 
Minimální čas zpracovatelnosti splňují všechny tmely, přídavek mikrosiliky způsobuje, že tmely tuhnou 
rychleji (dle předpokladu). Mikrosilika také způsobuje vyšší smrštění tmelů, hodnoty jsou vyšší, než je 
požadavek normy. 

Při zkoušce nasákavosti došlo k odplavení části zkušebních těles, proto nemohla být zkouška relevantně 
vyhodnocena. Při vizuálním posouzení byly nejvíce poškozeny vzorky modifikace 1. 

Zkouška pojivové schopnosti byla provedena podle normy ISO 13765, kdy byly tmelem spojeny hranoly o 
rozměrech 57x40x40 mm (viz obr. 3). Výsledky zkoušek pevnosti v tlaku a pevnosti v ohybu na trámečcích 
nebyly v době psaní tohoto příspěvku k dispozici. Příprava zkušebních těles byla poněkud problematická. Při 
„přeschnutí“ tmele v ocelové formě mají vzorky při odformování tendenci se lámat. Při odformování ne zcela 
zatuhlých vzorků dochází k následné deformaci.  

 
Obr. 3 Tělesa pro zkoušku pojivové schopnosti 

1 2 3 
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3. ZÁVĚR 

Netvarové materiály na křemičité bázi byly předmětem experimentálních prací. Na přání zákazníka byly 
testovány modifikace malt pro koksárenský dinas. Ukázalo se, že přídavek vodního skla i fosfátu hlinitého – 
Fabutitu 320, má pouze zanedbatelný vliv na pevnost v ohybu. Prokazatelný účinek byl zjištěn až s přídavky 
vyššími než 3 %, které však negativně ovlivňují konzistenci malty. Po diskusi se zákazníkem i zástupci 
Institutu pro chemické procesy uhlí bylo domluveno, že malty budou dodávány podle původních receptur. 
Velkou míru hrála i finanční stránka, kdy přídavky obou přísad znamenají podstatné zvýšení ceny produktu. 

Druhým zkoušeným materiálem je kyselinovzdorný tmel KVD. Stávající nabízená jakost byla modifikována 
podle požadavku zákazníka. Cílem bylo získat tmel, který dosahuje parametrů uvedených v normě ASTM 
C466-03 (2012). Podle testů provedených v TZÚS Plzeň je hlavní slabinou tmele nižší pojivová schopnost a 
pevnost v ohybu. Tyto negativní vlastnosti měly být odstraněny změnou písku a přídavkem mikrosiliky. 
Během experimentálních prací byl problém s výrobou zkušebních těles. Docházelo k deformaci, či praskání. 
U tmelů nelze zjistit nasákavost, neboť se při zkoušce porušují. Smrštění je vyšší než je požadováno. 
Doposud získané výsledky znamenají, že je nutné pokračovat v experimentálních pracích a testovat další 
modifikace se zaměřením na úpravu granulometrie a změnu surovinového složení. 
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APLIKACE MIKROPORÉZNÍCH IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ V TEPELNÝCH ZAŘÍZENÍCH  
A AGREGÁTECH   

Dr. Ing. Michal PŘIBYL, Ing. Petr ŠKARABELA  

Promat s.r.o., Praha, Česká republika   

Abstrakt 

Tradiční požadavky na vysokoteplotní izolace jsou zhruba tyto: 

 odolnost v žáru až po klasifikační teplotu – v případě izolačních materiálů působí teplota z jedné 
strany 

 nízký koeficient tepelné vodivosti 
 nízká hmotnost a tedy malá tepelná kapacita – platí zejména u zařízení s periodickým provozem. 

V tomto směru je nicméně nutno konstatovat, že ruku v ruce s rozšiřující se škálou aplikací jsou tyto nároky 
nedostatečné a do popředí vystupují nové požadavky. Pozornost se postupně zaměřuje především na 
mechanické vlastnosti, zejména ohebnost a dobrou zpracovatelnost, odolnost vůči agresivním kondenzátům, 
apod. 

Nové technologie a konstrukční řešení tedy dále rozšiřují soubor požadavků na izolační materiály takto: 

 minimální tloušťka izolace (úspora místa, zvýšení transportní či výrobní kapacity izolovaného agregátu 
či aparátu) 

 mechanická odolnost vůči otřesům a vibracím (delší životnost, dlouhodobé zachování izolačních 
parametrů) 

 pružnost (možnost izolování zakřivených ploch). 

Ve shodě s tímto trendem je tedy nasnadě, že i sortiment mikroporézních izolačních materiálů, který dnes 
zaujímá důležité místo v návrzích izolačních řešení, prochází v tomto směru rychlým vývojem. Kromě 
klasického deskového sortimentu jsou k dispozici i 2/3 – D ohebné panely, potrubní dílce nebo dokonce 
granulát. Díky těmto verzím mikroporézních materiálů mohly být vyvinuty nové velmi efektivní aplikace, o 
kterých předložená přednáška přehledně referuje.  

Jak bude dále ilustrováno, rostoucí nároky na snižování energetických nároků u tepelných agregátů, 
posunuly použití mikroporézního sortimentu z prvotních, ryze “vyzdívkových” aplikací, dále, směrem k širší 
škále převážně izolačních řešení v energetických, spalovacích a případně dalších speciálních zařízeních.  

ÚVOD 

Je všeobecně známo, že v posledních 10 - 15 letech probíhají výrazné změny v poptávce po žárovzdorných 
izolačních materiálech. Vytrvale klesá poptávka po klasických hlinitokřemičitých materiálech, tj. především 
šamotových výrobcích a naopak roste zájem o nové, především lehčené materiály. Kromě tohoto trendu 
vyžaduje proces intenzifikace a modernizace vysokoteplotních technologií delší životnosti, kvalitnější 
servisní služby a především redukci montážních časů u nových zařízení. Pro dodavatelské i montážní firmy 
to znamená na základě použití nových materiálů hledat efektivnější konstrukční řešení žárovzdorných 
vyzdívek se současným zajištěním rychlé realizace projekčních i stavebních prací. 

Efektivita použití vysokoteplotních izolačních materiálů se všeobecně posuzuje podle hodnot tepelné 
vodivosti, která je všeobecně považována za jeden z nejdůležitějších parametrů pro jejich aplikaci. V grafu 
závislosti tepelné vodivosti na teplotě (obr. 1) jsou žárovzdorné izolační materiály seřazeny podle hodnot 
tepelné vodivosti od nejvyšších po nejnižší. Vrchní křivka patří lehčeným žárovzdorným cihlám (křivka 8), 
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pod ní se pak nachází křivky závislostí dalších typů izolačních materiálů, z nichž je třeba upozornit zejména 
na materiály ze žárovzdorného keramického vlákna (křivka 2), kalciumsilikátové materiály (křivka 4) a 
nakonec mikroporézní izolace (křivka 1). Právě posledně jmenované materiály dosahují v současnosti 
nejlepších hodnot. 

 
Obr. 1 Křivky tepelné vodivosti pro různé žárovzdorné izolační materiály 

MIKROPORÉZNÍ IZOLAČNÍ MATERIÁLY 

Mikroporézní materiály jsou dnes již široce využívány, jako velmi efektivní typ žárovzdorné izolace s  mnoha 
možnostmi využití. Vývoj tohoto mimořádného materiálu, v současnosti použitelného až do 1100oC, byl 
založen na vytvoření matrice, jejíž složení a mikrostruktura zásadně narušují mechanismy sdílení tepla. 
Popsaného chování je možno dosáhnout především zásadním zmenšením velikosti pórů (pod 0,1 m), kdy 
je zachyceným vzduchovým molekulám zabráněno ve vibraci. Tento jev spolu s amorfním charakterem 
matrice a přítomností opacifik, která redukují sdílení tepla radiací, významně omezuje proces sdílení tepla v 
materiálu. 

Jak již bylo referováno v předchozích přednáškách, vlastní mikroporézní matrice je sice velmi málo tepelně 
vodivá, nicméně, relativně křehká a mechanicky méně odolná. Důvodem je především skutečnost, že je 
vyrobena „pouhým“ slisováním pyrolytického oxidu křemičitého do relativně vysoké objemové hmotnosti, bez 
použití vyztužujících přísad, apod. Z tohoto důvodu je pro vlastní použití nutno základní matrici dále 
upravovat a modifikovat, aby desky bylo možné na stavbách tepelných agregátů zpracovat a zabudovat bez 
použití speciálních technik. V tomto směru jsou známé především desky opatřené skleněnou tkaninou, 
obalené Alu fólií, dodatečně prošité, lamelové, apod. Zvláště populární je pak speciální „sendvičový typ“, 
který je opatřen oboustranným povrchovým krytím velmi odolným slídovým papírem. Výsledný produkt pak 
kromě vyšší pevnosti a lehčí manipulovatelnosti disponuje i relativně dobrou otěruvzdorností, odolností vůči 
teplotním změnám, lepší chemickou stabilitou, apod. (obr. 2). 



5. – 6. 10. 2017, Rožnov pod Radhoštěm 

 

 

31 

Nové typy mikroporézních desek 

V minulých přednáškách bylo referováno o aplikacích mikroporézních materiálů zejména v následujících 
aplikacích: 

 izolace ocelářských agregátů (EOP, licí pánve, mezipánve, železové žlaby)  
 izolace slévárenských zařízení (licí pánve, předpecí) 
 izolace zušlechťovacích pecí 
 izolace elektrolyzérů a tavicích pecí v metalurgii hliníku 
 izolace předpecí, žlabů a dávkovačů sklářských van 
 izolace chemických reaktorů, kotlů a výměníků 
 izolace laboratorních pecí 
 izolace domácích spotřebičů (akumulační kamna, boilery a sporáky) 
 ochrana elektronických prvků (čidla, řídící obvody, apod.) 

 
Obr. 2 Sendvičová mikroporézní deska PROMALIGHT- 1000X, M 

Získané zkušenosti z provozu uvedených agregátů a zařízení prokázaly hlavní přínosy mikroporézních 
izolací: 
 snížení tepelných ztrát – redukce energetických nákladů 
 zeslabení tloušťky žárovzdorných vyzdívek – redukce jejich hmotnosti 
 zvýšení kapacity výrobních zařízení 

Byť byly v uvedených agregátech použity různé typy desek, oblíbeným materiálem, zejména v ocelárnách, 
se stal zejména zmiňovaný „sendvičový typ“: PROMALIGHT- 1000X, M (obr. 2). 

             
Obr. 3 Panely MICROTHERM Overstitched                  Obr. 4 Panely MICROTHERM Quilted 
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               Obr. 5 Panely MICROTHERM- Slatted                                Obr. 6 MICROTHERM- MPS 

Díky dosavadním úspěšným výsledkům se škála použití mikroporézních materiálů dále rozšiřuje a na 
popularitě získávají nové aplikace. Velmi slibně se vyvíjí např. izolace potrubních systémů, především u 
chemických a energetických zařízení, přičemž se paralelně rozšiřují tradiční způsoby použití, které byly 
uvedeny výše. Nutno samozřejmě dodat, že ruku v ruce s novými aplikacemi pokročil i vývoj nových typů 
mikroporézních materiálů, zejména 2 a 3D ohebné panely, tvarové potrubní dílce, apod. (viz. Obr. 3, 4, 5, 6). 
Právě použití těchto typů materiálů bude věnována většina příkladů aplikací v následujícím přehledu. 

Některé příklady pokročilého použití mikroporézních izolací: 

Izolace potrubí k turbodmychadlu 

Potrubí z INCONELU k testovanému turbodmychadlu pracuje při teplotách do 1100°C. Pro testování je 
nutné udržet určitou teplotu při požadovaném průtoku spalin. Mikroporézní izolace je použita z důvodu 
nízkých tepelných ztrát a výraznému snížení povrchové teploty při malém objemu. V tomto konkrétním 
případě byly použity potrubní dílce MICROTHERM MPS, které mají standardní tloušťku stěny 25 mm. 
Zákazník si v tomto případě stanovil, jak má vypadat opláštění izolace a odkud kam je potřeba umístit 
izolaci. Jedním z důležitých požadavků byl i konečný vzhled. 

       
Obr. 7 a 8 Potrubí k turbodmychadlu ze slitiny INCONEL 
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Obr. 9 Potrubí k turbodmychadlu izolované potrubními dílci MICROTHERM MPS 

Izolace pece pro tavení solí 

Pec pro tavení solí je izolována tvarovkami z keramických vláken a mikroporézními panely. Část dna je 
izolována kruhovými tvarovkami z desek PROMALIGHT- 1000X. Šířka oblouku je 100 mm. Stěna pece je 
zaizolována čtyřmi vrstvami ohebných panelů MICROTHERM OVERSTITCHED. Mikroporézní izolace 
bočních stěn má celkově tloušťku 40 mm. Ohebnost panelů umožňuje použití mikroporézní izolace na místa, 
kde dosud bylo možné použít pouze rohože ze skleněných nebo keramických vláken. V případě použití 
keramických vláken by se však průměr pece zvětšil o více než 240 mm.  

 
Obr. 10 – 11 Mikroporézní izolace pece na tavení solí – materiály PROMALIGHT- 1000X a MICROTHERM 

OVERSTITCHED PANEL 

Izolace pájecí pece (reflow oven) - uplatnění mikroporézních izolací v elektronice  

Pájecí pece („reflow oven“) jsou určeny pro bezolovnaté pájení plošných spojů. Při odpařování pájecího 
materiálu dosahuje teplota okolo elektrody až 250°C. Požadovaná teplota na plášti pece je 60°C a proto je 
na izolaci pece použit PROMALIGHT 1000X, ALU, v různých tloušťkách.  
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Obr. 12 Montáž pájecí pece- elektrody 

 
Obr. 13 Montáž pájecí pece – izolace stěn deskami PROMALIGHT- 1000X zajistí, že teplota na plášti 

nepřekročí 60°C 
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Obr. 14 Pájecí pece - mikroporézní desky PROMALIGHT- 1000X, ALU, zajistí, že teplota povrchu 

nepřekročí 60°C 

Izolace ohebných částí výfukového potrubí 

Pro izolaci ohebných částí výfukových potrubí nebo kovových hadic pro vedení horkých plynů se používá 
většinou rohož ze skleněných vláken nebo vysokoteplotních skleněných vláken – tzv. biovláken. Pro některé 
aplikace je však tloušťka této izolace příliš velká a dosažené povrchové teploty příliš vysoké. V takovém 
případě je možné použít ohebný mikroporézní panel MICROTHERM QUILTED v kombinaci 
se žárovzdornými tkaninami. Hotový výrobek – ohebná izolace potrubí – vypadá v podstatě stejně jako 
běžná varianta. Rozdíl je pouze v účinnosti izolace. Při teplotě spalin 450°C zajistí tři vrstvy mikroporézní 
izolace MICROTHERM QUILTED teplotu na vnějším plášti pod 60°C. 

 
Obr. 15 Izolační návlek na výfukové potrubí s MICROTHERM QUILTED PANEL 
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Obr. 16 Ohebná kovová hadice pro předehřátý kyslík 

 
Obr. 17 Izolační návleky na ohebnou kovovou hadici pro předehřátý kyslík se třemi vrstvami izolace 

MICROTHERM QUILTED 

 

Obr. 18 Ohebná izolace kovové hadice výfukového 
potrubí se třemi vrstvami izolace MICROTHERM 

QUILTED 



5. – 6. 10. 2017, Rožnov pod Radhoštěm 

 

 

37 

Malá sklářská udržovací pec 

Pec pro zpracování bižuterních a mozaikových sklovin – 20 mm mikroporézní izolace PROMALIGHT 1000X, 
M, je použito na izolaci všech stěn – na dno, boční stěny i strop. Důvodem pro použití mikroporézní izolace 
je snížení tepelných ztrát, při teplotě skloviny 1300°C jsou vypočítané ztráty 760 W/m2, při tloušťce izolace 
200 mm. Povrchová teplota na plášti je do 100°C.  

 
Obr. 19 PROMALIGHT- 1000X - M, izolace bižuterní pece 

Vrata sklářské pánvové tavící pece 

Původně bývala vrata a ramena sklářských tavících pecí bez izolací, na plynových tavících pecích je to 
běžné i v současnosti. Později zejména na elektrických tavících pecích se začaly vrata izolovat deskami 
z keramických vláken a ramena tvarovkami z izolačního žárobetonu.  

 
Obr. 20 a 21 Čelo sklářské tavící bez izolace, vrata s izolací z keramických vláken 

Vnitřní strana vrat je z hutného žárobetonu spojeného s ocelovou konstrukcí kotvami. Celková tloušťka vrat 
je obvykle 250 mm. Tavící teploty jsou až 1420°C a na plášti vrat se teploty pohybují do 250°C. Ramena 
jsou ze žárobetonu s obsahem ZrO2 s vyšší tepelnou vodivostí, přičemž izolace má menší tloušťku a teplota 
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na plášti je díky tomu přes 350°C. Proto byla z důvodu snížení povrchové teploty i tepelných ztrát část 
izolace z keramických vláken nahrazena mikroporézní izolací PROMALIGHT 1000X v tloušťce 20 a 40 mm.  

 

 
Obr. 22-23 Postup izolace vrat tavící pece deskami PROMALIGHT- 1000X 

Výsledkem je snížení povrchové teploty při tavící teplotě 1400°C o téměř 50°C na vratech a zhruba o 100°C 
na ramenech nabíracího otvoru. 

 
Obr. 24 Vrata a ramena sklářské pece izolované materiálem PROMALIGHT- 1000X   
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ZÁVĚR 

Přednáška si kladla za cíl ilustrovat současné trendy v pokročilém používání mikroporézních izolačních 
materiálů v žárovzdorných vyzdívkách a izolacích u širokého spektra vysokoteplotních agregátů a aparátů. 
Přehled hlavních typů mikroporézních materiálů a nových aplikací dal nahlédnout do možností, které se 
v současné době nabízí konstruktérům žárovzdorných vyzdívek, a rovněž ukázal, že dnes je možno vybírat 
z podstatně širšího sortimentu než před lety. Některé mikroporézní materiály jsou dnes již široce známé a 
hojně používané (zejména desky PROMALIGHT), jiné, především ohebné či tvarové, teprve pronikají do 
povědomí odborné veřejnosti (panely MICROTHERM OVERSTITCHED, SLATTED, QUILTED a potrubní 
dílce MPS). V přednášce byly referovány jenom vybrané příklady pokročilých aplikací se stručným uvedením 
klíčových užitných parametrů. Podrobnější popis by zasluhoval samostatnou a obsáhlejší přednášku o každé 
aplikaci zvlášť. Rovněž nebyly zmíněny další flexibilní mikroporézní materiály, jejichž použití zatím není tak 
univerzální, jako u popsaných typů.  

Závěrem bych za kolektiv autorů a ostatních kolegů z firmy Promat vyjádřil přesvědčení, že mikroporézní 
materiály mají před sebou ještě hodně dalších možností využití, o kterých si vás v případě úspěchu dovolíme 
průběžně informovat v dalších přednáškách. 
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Abstract 

Usage of the ceramic filters in metallurgy and foundry has brought rise of interest in mechanism of their 
impact on solid impurities capture. This paper deals with the types of effects that play the main rules in 
melted aluminium refining process. How it seems, ceramic filters not are only physical barrier, but quality of 
filter’s material is very important too. Chemical character of the ceramic body gives next functionality what is 
mean - chemical reactivity toward solid impurities. 

Keywords: Ceramic filters, solid impurities, erosion, adhesion, adsorption 

1. ÚVOD 

Trvalý trend zvyšovania nárokov na kvalitu kovových odliatkov spôsobuje zvýšený tlak na zavádzanie 
inovatívnych a efektívnych metód separácie endogénnych a exogénnych inklúzií z kovových tavenín. Pôvod 
nekovových inklúzií (vtrúsenín), ktoré sa nachádzajú v odliatku môže byť nekvalitnou vsádzkou a nevhodnou 
technológiou procesu tavenia, ale môže mať pôvod aj v erózii materiálu vymurovky, resp. formy. K vzniku 
nekovových vtrúsenín prispievajú aj nevhodné tvary a profily vtokovej sústavy. 

Napriek tomu, že filtrácia kovov sa priemyselne využíva už dlhšiu dobu, jej mechanizmus nie je doteraz 
uspokojivo vysvetlený. Filtrácia kovových tavenín je veľmi zložitý mechanicko-fyzikálno-chemický proces. 
Vzhľadom na vysokú teplotu roztavených kovov a zliatin ako aj rôznorodosť filtrov (tvar, materiál, 
umiestnenie a iné) je možné popis pôsobenia obecne zhrnúť do nasledovných vysokoteplotných dejov: 

 fyzikálno-chemických, 
 fyzikálno-mechanických. 

V priebehu fyzikálno-chemických dejov dochádza k vzájomným interakciám medzi: 

 materiálom filtra a roztaveným kovom, 
 materiálom filtra a inklúziou (tuhá, resp. kvapalná fáza), 
 roztaveným kovom a inklúziou (tuhá, resp. kvapalná fáza), 
 inklúziami v tuhom alebo kvapalnom stave, 
 a k ďalšími fyzikálno-chemickým interakciám.     

Priebeh týchto termochemických reakcií je možné posúdiť pomocou termodynamickej analýzy t.j. výpočtom 
závislosti Gibbsovej energie reakcie na teplote a štúdiom kinetiky prebiehajúcich chemických reakcií.  

Z literárnych poznatkov vyplýva, že pre filtráciu roztavených kovov môžu mať rozhodujúci vplyv práve 
fyzikálno-mechanické deje prebiehajúce na povrchu aj v objeme keramického filtra: 

 primárna filtrácia, ktorú môžeme pozorovať na povrchu filtra pri styku s taveninou kovu, a pri ktorej 
sa zachytávajú častice tuhých vtrúsenín o väčšom rozmere ako sú otvory filtra, 

 sekundárna filtrácia, pri ktorej sa tavenina kovu filtruje cez vrstvu tuhých inklúzií (filtračný koláč) 
vytvorených primárnou filtráciou, zachytávajú sa vtrúseniny menších rozmerov ako pri primárnom 
filtrovaní, prípadne aj kvapalné inklúzie, 
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 filtrácia adhezívno—adsopčná (objemová), ktorá prebieha v otvoroch a kanálikoch v celom objeme 
keramického filtra, základom je adhézia a adsorpcia kvapalných a tuhých inklúzií na stenách 
keramického filtra, 

 filtrácia vyvolaná hydrodynamickými silami pri prudkých zmenách prietoku taveniny filtrom, keď 
dochádza k tvorbe lokálnych vírov alebo kavitácii, koagulácii inklúzií za vzniku väčších agregátov.  

Vzhľadom na zložitosť uvedenej problematiky sa v ďalšej časti práce zameriame na vybrané typy fyzikálno—
mechanických dejov pôsobiacich pri filtrácii kovov. 

2. FYZIKÁLNO—MECHANICKÉ PÔSOBENIE KERAMICKÝCH FILTROV  

Vplyv jednotlivých mechanizmov filtrácie je závislý hlavne od technológie výroby filtra. Rozdielne bude 
pôsobenie jednotlivých mechanizmov pri použití lisovaného, extrudovaného, penového alebo sieťového filtra. 
Materiál filtra (napr. oxidická keramika, kombinovaný oxid-neoxid, kovové sitá atď.) má významný vplyv na 
prevládajúci mechanizmus filtrácie. Z uvedených poznatkov je zrejmé, že v procese filtrácie sa budú 
presadzovať rôzne kombinácie jednotlivých mechanických a fyzikálno—chemických dejov. 

 
Obr. 1 Mechanizmus filtrácie [1]: a) lisovaný alebo pretlakovo lisovaný (extrudovaný) keramický filter, 

b) peno—keramický filter 

Názory na účinnosť adhezívno—adsorpčnej (objemovej) filtrácie sa v odbornej verejnosti rôznia [1—6]. 
Prevláda názor, že v prípade lisovaných a extrudovaných keramických filtrov je účinnosť tohto mechanizmu 
minimálna. V prípade penových filtrov tento mechanizmus vykazuje dobrú účinnosť, čo sa pripisuje 
turbulentnému správaniu sa taveniny a zároveň predĺženiu doby jej zotrvania v styku s aktívnym povrchom 
materiálu filtra. 

3. ADHÉZIA A ADSORPCIA 

Podľa literárnych zdrojov [1—3] pri adhezívno—adsorpčnej (objemovej) filtrácii taveniny dochádza 
k zachytávaniu kvapalných aj tuhých inklúzií (vtrúsenín) z roztaveného kovu na steny keramického filtra cez 
statickú vrstvu adsorbovanej taveniny — lyosféru. Elementárne častice (atómy, molekuly, domény, atď.) 
taveniny v lyosfére sú pevne pripútané k povrchu filtra a sú prakticky nepohyblivé. Tvorba a hrúbka lyosféry 
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súvisí s vlastnosťami tuhého povrchu a taveniny. Kvapalné inklúzie, ktoré sú v prevažnej miere na báze 
oxidov dobre zmáčajú keramický materiál filtrov. Naopak roztavený kov keramický filter prakticky nezmáča 
ani s ním chemicky nereaguje. Účinnosť objemovej filtrácie je ovplyvnená teplotou kovu, chemickým 
zložením materiálu filtra a inklúzií, zmáčavosťou stien filtra ako aj geometriou kanálov filtra.  V menších 
prierezoch kanálikov dochádza k vzniku turbulentného prúdenia kovu, čím sa pravdepodobnosť zachytenia 
inklúzií zvyšuje. Inklúzie sú silami svojho povrchového náboja priťahované k stene filtra ale aj k sebe 
navzájom. 

Aby účinok objemovej filtrácie bol trvalý je nutné aby adhézna (príťažlivá) sila medzi tuhou inklúziou 
a adsorbovanou kvapalnou inklúziou na povrchu filtra bola väčšia ako dynamický účinok prúdu roztaveného 
kovu a zároveň, aby aktívna plocha filtra bola dostatočná. 

3.1. Adhézia a adsorpcia kvapalných inklúzií 

Zachytenie kvapalných inklúzií sa bude zvyšovať s vyššou hodnotou adhézno-adsorpčných síl a nižšou 
rýchlosťou prúdenia kovu. Miesta s veľmi nízkym prietokom sú ideálne pre zachytenie týchto inklúzií.  
Priľnavosť viskóznej kvapaliny k stene filtra závisí na medzifázových napätiach medzi tekutým kovom (m), 
kvapalnou inklúziou (i) a filtrom (f)[1]: 

 mimffiG    
     (1) 

Kde:  ΔG — je Gibbsova voľná energia a σ — medzifázové napätie. 

Inklúzia bude pevne prichytená na povrchu filtra, ak ΔG < 0. Pomer medzifázového  napätia medzi 
roztaveným kovom, kvapalnou inklúziou a filtrom je charakterizovaný zmáčavosťou alebo nezmáčavosťou 
jednotlivých komponentov. Zmáčavosť je daná uhlom zmáčania Θ a tento uhol ukazuje tvar menisku 
kvapalnej fázy (Obr. 2). 

 
Obr. 2  Zmáčavosť keramického filtra kvapalnou inklúziou: a) zmáčavá inklúzia  b) nezmáčavá inklúzia 
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Ak je filter zmáčaný kvapalnou inklúziou uhol Θ < 90°. Pri nezmáčavom filtri je uhol Θ > 90o. Veľkosť 
adhezívnej sily (WA), ktorou je kvapalná inklúzia priťahovaná k stene keramického filtra je potom daná 
rovnicou (2) [1]:  

   mifimifi cos)WA(  1  
     (2) 

Kde   predstavuje rozdiel uhlov zmáčania. Zo vzorca je zrejmé, že čím lepšia je 

zmáčavosť medzi filtrom a kvapalnou inklúziou, tým vyššia je príťažlivá sila.  

 
Obr. 3 Medzifázové napätie dvoch nemiešateľných kvapalín; kvapalná inklúzia (i),  

roztavený kov (m) [7] 

Pre rozhranie dvoch nemiešateľných kvapalných fáz: kvapalná inklúzia (i), roztavený kov (m) platí pre 
medzifázové napätie rovnica (3) podľa obr. 3 [7]: 

  cosigmgigmgmi  2222

 
     (3) 

Ak uhol zmáčania je  a potom získame vzťah  

  sinsin miig   
     (4) 

Pri výpočtoch môžeme uhol  považovať za uhol zmáčania medzi kvapalnou inklúziou a tuhým povrchom. 

3.2. Adhézia tuhých inklúzií 

Rôzne filtračné materiály majú rôznu zmáčavosť taveninou, a tým aj rozdielne schopnosti zachytiť tuhé 
inklúzie. Predpokladáme adhéziu tuhých inklúzií cez lyosféru vytvorenú zmáčavými kvapalnými inklúziami na 
povrchu keramického filtra, ktorej hrúbka má monomolekulárnu hrúbku. Schopnosť keramického filtra 
zachytávať nekovové inklúzie z kovovej taveniny bude tým lepšia, čím je zmáčavosť tuhých inklúzii 
a materiálu filtra kovovou taveninou nižšia. Pri tomto mechanizme sa vytvárajú relatívne silné adhézne sily, 
ktoré umožňujú zachytávať inklúzie aj v miestach s intenzívnym prúdením roztaveného kovu [1-3]. 
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Obr. 4 Adhézia tuhej inklúzie z roztaveného kovu na stenu keramického filtra cez vrstvičku  

kvapalnej inklúzie 

Tuhé inklúzie sú prichytávané fyzikálnymi silami, ktoré vznikajú medzi povrchom filtra, povrchom tuhej 
vtrúseniny a malého množstva taveniny so silne negatívne zakriveným povrchom (Obr. 4). Na tento 
zakrivený povrch pôsobia tlaky p1 (kvapalná inklúzia) a p2 (roztavený kov), pričom tavenina na konkávnej 
strane povrchu je pod tlakom p2, ktorý je väčší ako tlak p1 na konvexnej strane. Hodnota p predstavuje 
rozdiel hydrostatického tlaku na oboch stranách fázového rozhrania. Pre výpočet celkovej sily, ktorou sú 
tuhé častice priťahované k povrchu môžeme použiť Young—Laplaceovú rovnicu [8, 9]. Za predpokladu, že 
zmáčavosť tuhých povrchov taveninou je rovnaká a častica má guľovitý tvar, môžeme tlak vyvolaný 
zakrivením vyjadriť vzťahom (5): 

 










21
21

11
RR

ppp i
 

     (5) 

Kde i je povrchová energia kvapalnej inklúzie.  

V smere spojnice stredu guľovej častice a plochy steny pôsobí sila P priťahujúca časticu k stene filtra, ktorú 
vypočítame podľa rovnice (6): 

 
2FpP   

     (6) 

Kde F2 je plocha inklúzie s polomerom r zachytenej v lyosfére (Obr. 4).  

V prípade nezmáčania povrchu filtra kvapalnou inklúziou nemôže byť tuhá inklúzia priťahovaná na povrch 
filtra, nakoľko nedochádza k vzniku príťažlivej sily, ale naopak tavenina je vytlačovaná z kontaktného 
objemu.  
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Uvedené vzťahy poukazujú na mechanické viazanie inklúzií k  povrchu keramických filtrov. Pri teplotách 
roztavených kovov možno očakávať aj chemické reakcie medzi inklúziami a filtrom. V sústavách kde 
dochádza k chemickým reakciám postupne sa vytvára aj chemická väzba medzi keramickým materiálom 
filtra a inklúziami. Filtre s teplotou mäknutia v blízkosti odlievacej teploty kovov môžu mať vyššiu účinnosť, 
než filtre vyrobené z vysoko žiaruvzdorných keramických materiálov. 

4. ERÓZIA   

V priemyselne používaných filtroch sa odlievaný kov pohybuje rýchlosťou 2.0 až 3.0 m.s-1, pričom 
v jednotlivých kanálikoch alebo komôrkach môže dosahovať aj vyššie rýchlosti [1, 3]. To má za následok 
vznik šmykových síl, ktoré pôsobia na všetky vyčnievajúce časti napr. prichytené inklúzie. Mechanický vplyv 
prietoku na inklúzie môžeme popísať zjednodušeným výpočtom pre guľovitú inklúziu. Jej priemer je D = 2r, 
pomer h1/D odpovedá časti inklúzie obmývanej taveninou kovu a pomer h2/D predstavuje časť prichytenú 
k povrchu filtra (Obr. 4) [10]. Predpokladáme tangenciálne prúdenie taveniny (liq. = 0°) okolo tuhej inklúzie 
prichytenej na stene keramického filtra. Tavenina kovu je v kontakte s plochou tuhej inklúzie F1 =  D.h1.  
Plocha F2 = .D.h2 je v kontakte s adsorbovanou kvapalnou inklúziou – lyosférou na povrchu filtra. Povrch F1 
je vystavený prúdeniu, a preto je potrebné vypočítať efektívnu plochu, na ktorú pôsobí prúd taveniny. Pre 
výpočet aktívneho povrchu môžeme použiť strednú hodnotu podľa rovnice (7) [10]: 

 1
0 011

1 1

2
11 hDdh.h

h
D.dh.h.D.

h
F

h h

   
 

     (7) 

To znamená, že len polovica plochy je efektívna (Obr. 4), čo je v dobrej zhode s koeficientom odporu 
cw = 0.4—0.5. Na tento aktívny povrch pôsobí prietok kovu u  silou vypočítanou podľa vzťahu (8) [10]: 

 1
2

1 4
1 hDuK  

 
     (8) 

Kde  je hustota pretekajúceho kovu. Ak zoberieme do úvahy predný nábehový uhol prúdenia  l potom po 
dosadení a úprave dostávame vzťah (9): 

 lcoshDuK   1
2

1 4
1

 
     (9) 

V čase odtrhnutia tuhej inklúzie od steny filtra sa hodnota K1 musí rovnať adhéznej sile K2, ktorou je tuhá 
inklúzia priťahovaná k stene cez lyosféru [10], pričom:  

 ihDK   22       (10) 

Z rovníc (9) a (10) vyplýva, že k odtrhnutiu tuhej inklúzie z povrchu keramického filtra môže dôjsť, ak rýchlosť 
prúdiaceho kovu vyvolá silnejšie šmykové napätie ako je pevnosť adhézneho spojenia. Povrchovú energiu i 
kvapalnej inklúzie môžeme nahradiť hodnotou jej povrchového napätia i. Túto rýchlosť vypočítame podľa 
vzťahu (11):  

 
l

i

cosh
hu


 4

1

2 




 

     (11) 

Pozoruhodné je, že absolútna veľkosť tuhých inklúzií nie je významná. Aproximácia výpočtu sa môže použiť 
aj na nesférické zrná.   
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SILICIUMKARBIDOVÉ TVAROVKY SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI OXIDACI. 

Naďa PÁVKOVÁ, Milan HENEK 

Průmyslová keramika, spol. s r.o., Rájec 627, Rájec-Jestřebí, Česká republika 
prumker@prumker.cz 

Abstrakt 

Využití SiC keramiky, odolné vůči oxidaci za vyšších teplot (>1000 °C), je všeobecně velmi finančně 
náročné, což omezuje hlavně její širší uplatnění v mnoha tepelných agregátech. 

Průmyslová keramika, s r.o. nyní přichází s novou řadou žáruvzdorných směsí s různým podílem SiC, 
vykazující zvýšenou odolnost vůči oxidaci a uvádí tak na trh cenově dostupnou alternativu ke klasické 
siliciumkarbidové keramice. Tyto směsi jsou určené výlučně pro výrobu odlévaných tvarovek, které jsou 
následně vypalovány. 

Obsahem přednášky je představení nové řady žáruvzdorných materiálů a jejich porovnání s obdobnými, 
dosud vyráběnými materiály. Současně jsou uvedeny i oblasti jejího možného využití a příklady dosavadních 
aplikací v praxi. 

Klíčová slova: Siliciumcarbid, LCC žárobetony, odolnost proti oxidaci, odolnost teplotním šokům 

1. ÚVOD 

Pro vyzdívky energetických zařízení, jako jsou kotle, spalovny, krematoria, ale také např. cementářské pece, 
jsou vyráběny žárobetonové tvarovky s různým podílem karbidu křemíku. Využívá se jeho příznivých 
vlastností, jako je například odolnost proti alkalickému odlupování (alkalibursting), zvýšená odolnost 
změnám teplot a jiné. Bohužel se naráží především u žárobetonových tvarovek s podílem SiC na možnost 
oxidační destrukce vyzdívek za vyšších teplot. 

Společností Průmyslová keramika, s r.o. byly připraveny lité pálené žárovzdorné tvarovky, kde je působení 
oxidace za vyšších teplot silně potlačeno. Předmětem tohoto příspěvku je porovnání odolnosti proti oxidaci 
těchto výrobků se stávající běžnou produkcí. 

2. SILICIUMKARBID V ŽÁROVZDORNÉ KERAMICE 

SiC je jedním za skupiny neoxidických surovin, vyznačující se nejvyššími teplotami tání, extrémní tvrdostí, 
dobrou tepelnou a elektrickou vodivostí a vysokou stabilitou. 

Z této skupiny je karbid křemíku nejpoužívanějším materiálem pro výrobu žárovzdorných staviv a směsí. [1] 

Tab. 1 Vlastnosti SiC [1] 

Tvrdost Mohs 9,5 

Hustota g/cm3 3,22 

Koeficient teplotní roztažnosti °C-1 5,48.10-6 

Tepelná vodivost 
W/mK /20 °C/ 

W/mK /1200 °C/ 

41 

30 
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Kovalentní vazba, polymerní prostorová mřížka mezi ionty C a Si způsobuje vysokou tvrdost karbidu křemíku 
a jeho rozklad až při vysokých teplotách, Siliciumkarbid tak není schopen slinovat a zpevňovat střep 
obdobnými reakcemi jako ostatní oxidické materiály, tvořené iontovými vazbami. 

Proto se čisté SiC keramické materiály, které známe z pokročilé keramiky (advanced ceramics), připravují 
složitými technologickými postupy /žárové lisování HPSiC, žárové izostatické lisování HIPSiC, reakční 
slinování, RSSiC, beztlakové slinování SSiC/, které umožňují vazbu vytvořit.  

Oproti vynikajícím vlastnostem stojí nižší stálost v oxidačním prostředí za vysokých teplot. Může tak 
docházet k rozkladu SiC působením různých plynů. Pokud vznikají těkavé produkty, hovoří se o aktivní 
oxidaci, která je pro karbid křemíku nejnebezpečnější. Při pasivní oxidaci se v oxidačním prostředí na 
povrchu zrn SiC vytvoří ochranná vrstva SiO2[5]. 

2SiC + 3O2            = >         2SiO2 + 2CO 

Začátek rozkladu této ochranné vrstvy závisí na teplotě okolního prostředí, složení pecní atmosféry a na 
vazebné fázi v žáruvzdorném materiálu, která obaluje zrna SiC.  

Postupnou oxidaci je možné zpomalit zvětšující se ochrannou vrstvou. Pronikání O2 touto vrstvou pak závisí 
na viskozitě dané vrstvy, její tloušťce a na tom, zda je vrstva tvořena amorfním SiO2 nebo krystality tridymitu, 
cristobalitu a křemene.  

Mohou nastat tyto varianty:  

 skelná nepropustná ochranná vrstva SiC => dobrá odolnost proti oxidaci do 850 °C 
 skelná nepropustná ochranná vrstva SiC s tvorbou tridymitu => dobrá odolnost proti oxidaci do  

1100 °C  
 síťovitě popraskaná ochranná vrstva se zrny cristobalitu => nedostatečná odolnost proti oxidaci do 

1100 °C 
 ochranná vrstva SiC s tvorbou křemene a prasklinami v SiC materiálu => chybějící odolnost proti 

oxidaci do 1100 °C [4]. 

3. OVĚŘENÍ NOVÝCH PRODUKTŮ 

K výrobě žárovzdorné keramiky s vyšším obsahem SiC, kterou zde chceme uvést, jsou použity 
technologické procesy používané pro výrobu běžné žárovzdorné keramiky, proto jsou cenově dostupnější 
než pokročilá keramika. Přesto tyto materiály mohou dosáhnout lepších výsledných parametrů než 
v současné době nabízené nízkocementové žárobetony s obdobným složením, které se vzhledem k nižší 
odolnosti vůči oxidaci v některých aplikacích nedoporučují. 

3.1. Popis vzorků 

nové materiály 
 M3 – mulitový materiál cca s 30 % SiC 
 A6 – andalusitový materiál cca s 60 % SiC 
 S9 – cca 90 % SiC 
 S8NS – cca 80 % SiC 

srovnávané materiály 
 B3 – LCC žárobeton na bázi mulitu cca s 30 % SiC 
 B6 – LCC žárobeton na bázi andalusitu cca s 60 % SiC 
 J9 – pálený materiál s keramickou vazbou cca s 90 % SiC 
 REF – materiál pokročilé keramiky cca s 80 % SiC 
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3.2. Parametry testovaných vzorků 

Nově vyvinuté materiály (M3, A6, S9,S8NS ) a také J9, REF jsou pálené produkty. 

Jejich základní vlastnosti byly testovány na teplotách uvedených v tabulkách s výdrží 5 h v oxidační 
atmosféře, stejně jako nízkocementové žárobetony B3, B6, které byly předem pouze vysušeny na 110°C. 

Tab. 2 Chemická analýza   /%/ 
B3 M3 B6 A6 S9 S8NS J9 REF

Al2O3 48,0 52,0 24,1 23,9 0,1 0,5 3,4 3,1
SiO2 17,6 18,6 13,6 19,5 8,5 17,3 6,1 15,8
CaO 1,6 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2

Fe2O3 0,8 0,6 0,2 0,2 0,1 0,1 0,3 0,8
SiC 29,4 28,7 58,9 56,3 91,4 82,1 90,1 80,1  

Tab. 3 Objemová hmotnost / kg.m-3/ 
B3 M3 B6 A6 S9 S8NS J9 REF

1100°C 2510 2540 2500 2500 2460 2300 2180 2420
1200°C 2500 2550 2565 2490 2450
1300°C 2520 2540 2460 2495 2490 2340 2230
1400°C 2475 2495 2465 2475 2455 2325 2135  

Tab. 4 Pevnost v tlaku / MPa / 
B3 M3 B6 A6 S9 S8NS J9 REF

1100°C 118 87 85 59 60 43 51 74
1200°C 117 83 100 55 61
1300°C 104 81 86 55 64 55 48
1400°C 100 74 97 55 66 57 59  

Tab. 5 Trvalé délkové změny /%/ 
B3 M3 B6 A6 S9 S8NS J9

1100°C -0,08 -0,03 0,09 0,13 0,02 0,03 -0,08
1200°C -0,02 -0,04 0,14 0,14 0,08
1300°C 0 -0,04 0,87 0,22 0,17 -0,01 0,11
1400°C 0,17 0,66 1,44 0,49 0,50 -0,13 0,61  

Tab. 6 Zdánlivá pórovitost /%/ 
B3 M3 B6 A6 S9 S8NS J9 REF

1100°C 15,1 15,7 16,9 17,3 11,8 14,2 26,9 16
1200°C 14,3 14,9 14,5 16,5 10,7
1300°C 13,7 15,2 16,9 16,4 11,3 16,1 20,9
1400°C 14,9 15,1 15,3 16 13,5 13,2 24,6  

3.3. Odolnost oxidaci 

Oxidation resistance je definována jako schopnost SiC materiálů odolávat růstu krystalů SiO2.  

Oxidační proces je doprovázený permanentní expanzí a dramatickým poklesem mechanických vlastností 
žárovzdorného materiálu. 

Hodnocení proto vychází z nepřímých informací, jako jsou: 
 změny pevností 
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 změny objemové hmotnosti  
 změny trvalých délkových změn  
 změny objemu 
 změny hmotnosti 

a to vše po určité teplotní expozici v oxidačním prostředí za přítomnosti vodní páry, která oxidaci urychluje. 

Americká norma ASTM 863-00 - Standard Test Method for Evaluating Oxidation Resistance of Silicon 
Carbide Refractories at Elevated Temperatures je v současné době jediná norma, která popisuje metodu 
testování této vlastnosti. Byla také předlohou k našim zkouškám. 

3.3.1. Princip metody 

Vychází z předpokladu, že materiály obsahující SiC vystavené dlouhodobé expozici působení O2 za zvýšené 
teploty a za přítomnosti vodních par mění svůj objem a hmotnost.  

3.3.2. Popis zkoušky 

Z testovaných materiálů byly vyrobeny vzorky o velikosti 150 x 25 x 25 mm, předpáleny na 1100 °C, 
změřeny, zváženy. Vzorky byly uloženy do muflové pece a vystaveny teplotě 1100 °C a oxidační atmosféře 
za přítomnosti vodní páry po dobu 500 hodin. Pára byla vstřikována do pece v množství 14,5 kg. h-1.m-3. 

Po expozici byly vzorky opět změřeny a zváženy. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 Vzorky uložené v peci 

Míra oxidace je určována jako hmotnostní a objemová změna zkušebních vzorků. Hmotnostní přírůstek 
přitom indikuje skutečné zoxidované množství SiC. SiO2 tvořící se na SiC površích prorůstá nejprve do 
přilehlých pórů a vede pouze částečně – v závislosti na stávající struktuře pórů – k celkovým objemovým 
změnám. [4]. 

3.4. Výsledky 

Tab. 7 Změny hmotnosti /%/ 
B3 M3 B6 A6 S9 S8NS J9 REF

1,76 0,25 3,64 0,85 1,87 1,16 4,18 1,4  
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Obr. 2 Změny hmotnosti materiálů po expozici na 1100 °C/500 h, v parní atmosféře 

Tab. 8 Změny objemu/%/ 
B3 M3 B6 A6 S9 S8NS J9 REF
2,3 0,8 11,9 3 3,6 2,3 8,1 -0,9  
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Obr. 3 Změny objemu vzorků po expozici na 1100 °C/500 h, v parní atmosféře 

3.5. Vyhodnocení 

LCC žárobeton s 30 % SiC má větší nárůst hmotnosti i objemu než mulitový materiál se stejným obsahem 
SiC. Obdobné výsledky jsou i při srovnání LCC žárobetonu a andalusitového materiálu s 60% SiC. Větší 
nárůst objemu i hmotnosti znamená nižší odolnost vůči oxidaci. 

Nové materiály s obsahem SiC > 80% byly porovnávány s materiálem s keramickou vazbou (J9) a 
referenčním vzorkem z pokročilé keramiky (REF). Zde je vidět, že materiál pokročilé keramiky má lepší 
odolnost vůči oxidaci. Naopak materiál s keramickou vazbou (J9) má nižší odolnost než nové materiály (S9, 
S8NS). 



5. – 6. 10. 2017, Rožnov pod Radhoštěm 

 

 

52 

4. ODOLNOST NÁHLÝM ZMĚNÁM TEPLOT 

Jako doplňující informaci zde uvádíme výsledky zkoušky odolnosti vůči teplotním změnám. Použili jsme 
metodu temperace vzorků velikosti válečků (průměr 50, v=50 mm) a následné ochlazování vodou (dle normy 
DIN 51068-1) [7]. Testovali jsme pouze nové materiály. Po uvedeném množství cyklů jsou vzorky beze 
změn. 

Tab. 9 Odolnost vůči teplotním šokům 

 M3 A6 S9 S8NS 

Počet cyklů 40 40 40 40 

5. PŘÍKLADY DOSAVADNÍCH APLIKACÍ A OČEKÁVANÉ VÝHLEDY 

 keramické rošty kamen 

 tvarovky pro kotle na spalování dřeva a biomasy 

 výtokové kameny pro kalcinaci olejových břidlic 

 extrémně namáhané části ve spalovnách komunálního odpadu 

 překlady a prahy v krematoriích 

 pálící pomůcky pro výpal keramiky 

 pálící podložky do žíhacích pecí 

 odpichový otvor karbidové pece 

  

6. ZÁVĚR 

Při testování nových materiálů s různým podílem SiC byla ověřena jejich vyšší odolnost proti oxidaci a vyšší 
odolnost vůči teplotním šokům v porovnání s produkcí LCC žárobetonů se stejným podílem SiC. Výsledkem 
je doporučení použití těchto materiálů v oblastech extrémně namáhaných teplotními výkyvy. S ohledem na 
vytvářecí technologii litím je zde možnost výroby širokého spektra tvarů dle požadavků zákazníka. 
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CESTA ZA LEPŠÍM ODLITKEM 

Štěpán KERŠNERa 

aSEEIF Ceramic, a.s. Spešovská 243, 679 02 Rájec-Jestřebí, Česká republika 
stepan.kersner@ceramic.cz 

Abstrakt 

Příspěvek představuje speciální žáruvzdorné výrobky určené pro použití ve slévárnách, vyvinuté ve firmě 
SEEIF Ceramic, a.s. Jedná se o doplňky licích soustav jako je například rozšíření řady keramických 
odstředivých odlučovačů o model určený pro odlévání těžších odlitků či ulamovací štěrbiny, vyvinuté ve 
spolupráci s firmou Slévárny Třinec, a.s., patřící do skupiny MORAVIA Steel, a.s. Použití těchto nových 
výrobků podstatným způsobem zlepšuje kvalitu výsledného odlitku. Článek popisuje jejich funkci a uvádí 
konkrétní realizace. 

Klíčová slova: Slévárenství, slévárenská vtoková soustava, ulamovací štěrbina, rotační odstruskovák 

1. ÚVOD 

Pro zaplnění dutiny formy tekutým kovem se ve formě zhotovuje vtoková soustava, která má splňovat 
několik základních kritérií. Správně navržená vtoková soustava umožňuje dobré zaběhnutí kovu do všech 
částí odlitku, dokonalé zachycení strusky a nečistot, stejnoměrné a homogenní teplotní pole odlitku. 
Zabraňuje také erozi formy tekutým kovem, nasávání plynů, par a vzduchu z formy a v neposlední řadě 
zajišťuje maximální využití tekutého kovu. 

Požadavky na kvalitu odlitků se neustále zvyšují. Ve společnosti SEEIF Ceramic, a.s. spolupracujeme 
v těsném spojení s našimi zákazníky při vývoji nových produktů, které jim v dosažení této vysoké kvality 
pomáhají. Standardně dodáváme našim zákazníkům široký sortiment výrobků pro rozličné vtokové soustavy 
tak, aby byla splněna kritéria zmíněna v úvodu. Zároveň se snažíme naše portfolio neustále rozvíjet a 
reagovat na přímé požadavky našich zákazníků. 

V následujícím příspěvku jsou představeny dva výrobky, které byly vyvinuty na požadavek praxe a nyní se 
staly běžnou součástí licích soustav pro mnoho našich zákazníků. 

2. ULAMOVACÍ ŠTĚRBINY 

Slévárenská štěrbina je v podstatě finálním prvkem licích soustav. Nachází se v místech, kde koncový zářez 
ústí do odlitku. Ulamovací štěrbina, vyvinutá ve společnosti SEEIF Ceramic, a.s ve spolupráci s firmou 
Slévárny Třinec, a. s., je po funkční stránce klasická štěrbina, která je však konstrukčně upravená takovým 
způsobem, aby bylo možné slévárenský zářez od odlitku snadno ulomit. Takto upravená štěrbina umožňuje 
oddělení licího zářezu od odlitku takovým způsobem, aby nedocházelo k zalomení do odlitku, což se v praxi 
stává. 

Současně tato štěrbina vylučuje nutnost odstraňování zářezu pálením nebo mechanickým odstraněním.  
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Obr. 1 Ulamovací štěrbiny z produkce SEEIF Ceramic, a.s., 
model US60 a US50-60 

Obr. 2 Vizualizace ulamovací štěrbiny US60 
pro zákazníka 

V praxi také občas nastávají situace, že v případě odlévání tenkých a dlouhých odlitků dochází k jejich 
ohybu v důsledku smršťování vtokové soustavy. Tento problém použití ulamovací štěrbiny taktéž eliminuje. 
V případě, že při odlévání hrozí tyto problémy, dochází při použití ulamovací štěrbiny v těchto situacích 
k samovolnému ulomení. 

Naše ulamovací štěrbina je zvláště vhodná na ulamování materiálu ze šedé a tvárné litiny a 
vysocemanganové oceli. Umožňuje však ulamování i běžných ocelí. Tato ulamovací tvarovka se napojuje na 
licí soustavu úplně stejným způsobem, jako klasická štěrbina. Štěrbinu vyrábíme v celé škále jakostí od 
běžných šamotových až po speciální vysocehlinité materiály. 

3. ROTAČNÍ ODSTRUSKOVÁK 

Keramické odstředivé odlučovače - tzv. odstruskováky (obr. 3) nalézají využití zejména ve slévárnách oceli 
a tvárné litiny. Tyto prvky licích soustav fungují na principu rozdílné objemové hmotnosti taveniny, strusky a 
jiných nečistot. Odstruskovače se umísťují na počátek licích cest. Roztavený kov z licí cesty metán dovnitř 
nádoby. Během tohoto rotačního pohybu se z taveniny vyplavují částice na principu rozdílné hustoty a 
vyplouvají na hladinu, podobně jako například kousky dřeva ve vodě pod splavem.  Uklidněný, vyčištěný kov 
již poté dále pokračuje rozváděcími kanály do formy. 

Volba správných parametrů, rozměrů a návrhu odstruskováku je klíčová. Mezi nejzákladnější podmínky 
správné funkce těchto zařízení patří samozřejmě druh taveniny. Dále je důležitý přesně daný poměr průměru 
vstupního a výstupního otvoru odstruskováku, úhel který kov při otáčení v nádobě urazí, výška 
odstruskováku a směr, kterým pokračují rozváděcí kanály dále do formy. Pakliže budou tyto parametry 
zvoleny chybně (např. rozváděcí kanál musí pokračovat horizontálně nebo nahoru, nikdy ne dolů), nemusí 
odstruskovák fungovat [1,2]. 

Mezi hlavní výhody použití odstruskováku patří to, že absorbuje prvotní ráz taveniny a uklidňuje proudění 
jeho přeměnou z turbulentního na laminární. Odstruskovač spolehlivě odfiltruje malé i velké nečistoty a 
velkou část nasátého vzduchu. Velmi podstatnou výhodou vyplývající z použití těchto výrobku je de facto 
eliminace vad, které jsou způsobeny chybou lidského faktoru při technologické nekázni. 

Hlavní nevýhoda potom spočívá v tom, že v případě použití těchto výrobků je třeba počítat s tím, že určitá 
část kovu je využita na zaplnění (tab. 1).  
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Obr. 3 3D model odstruskovače v jednoduché licí soustavě 

 
Obr. 4 Schéma zapojení odstruskovače v licí soustavě 

Pro naše zákazníky uvádíme tabulku se spotřebovaným materiálem dle jednotlivých typů odstruskováků s 
informací o jejich maximální průtočnosti. 
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Tab. 1 Tabulka se spotřebovaným materiálem a průtočností 

typ průtočnost (kg/sec) 
hmotnost 

Ocel (kg) Litina (kg) 

OD60 max. 30 47 43 

OD80 max. 50 102 94 

OD100 max. 150 200 185 

OD120 max. 200 210 192 

Naše firma dodává odstruskováky do několika českých a zahraničních sléváren a díky kvalitě produktu a 
jeho funkčnosti tyto dodávky stále rostou. Zákazníci si doposud mohli vybrat ze tří velikostí OD60/120, 
OD80/160 a OD100/200 (první číslo označuje vstupní průměr, druhá hodnota vnitřní průměr). 

Druh odstruskováku se volí podle velikosti odlitku a rychlosti s jakou musí být forma naplněna (např. 
furanová forma musí být odlita do 2–2,5 min). To znamená, že slévárny velkých a těžkých odlitků, které lijí z 
více pánví do více vtokových kůlů, používají několik odstruskováků v jedné formě. Absolutní novinkou je teď 
nová, doposud největší verze odstruskováku, kterou jsme navrhli pro doplnění sortimentu, a to OD 120. Tato 
verze se momentálně zkouší u několika zákazníků v Evropě. 

ZÁVĚR 

Tyto nově vyvinuté produkty jsou jenom malou částí kompletního sortimentu rozličných tvarů a výrobků, 
které našim zákazníkům ve slévárnách dodáváme. Jednou z odpovědí na zvyšující se požadavky na kvalitu 
odlitků je kvalitní licí soustava. Uvedené výrobky byly vyvinuty na požadavek praxe, jako řešení konkrétních 
problémů v konkrétních slévárnách. Nyní se však staly již běžnou součástí licích soustav mnoha našich 
stávajících zákazníků. 

LITERATURA 
[1] CAMPBELL, John a John CAMPBELL. Castings practice: the 10 rules of castings. Boston: Elsevier/Butterworth-

Heinemann, 2004, xii, 205 p. ISBN 0750647914. 
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VÝROBA, VLASTNOSTI A POUŽITÍ MULLITICKÝCH OSTŘIV 

Pavel KOVÁŘ1), Karel LANG1), Petr TIHLAŘÍK1), Lukáš TVRDÍK1), Lenka NEVŘIVOVÁ2),  
Dalibor VŠIANSKÝ3) 

1)P-D Refractories CZ a.s., Nádražní 218. 67963 Velké Opatovice, Česká republika 
2)VUT v Brně, Fakulta stavební, Veveří 95, 602 00 Brno, Česká republika  

3)Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Kotlářská 267/2, 611 37 Brno, Česká republika 

Abstrakt  

Mullitická ostřiva jsou používaná v různých odvětvích průmyslu, kde díky jejich užitným vlastnostem 
a relativně příznivé ceně nacházejí široké uplatnění. Do této skupiny jsou řazená ostřiva s obsahem oxidu 
hlinitého od 45 % až do 70 % a tvoří tzv. přechod mezi šamotovými a mullitovými ostřivy. Mullitická ostřiva 
jsou nejčasněji vyráběná z kaolínů nebo jílů obohacených surovinami s vyšším obsahem oxidu hlinitého. 
Také to mohou být kalcinované suroviny ze skupiny sillimanitů.  

Cílem vývojového programu v P-D Refractories CZ je zjistit podmínky pro výrobu mullitických ostřiv nejlépe 
z dostupných tuzemských surovin, zejména z kaolínů a jílovců. Výstupem tohoto výzkumu je získání 
podkladů pro modernizaci šachtových pecí, ve kterých jsou současně vyráběná šamotová ostřiva kvalit A111 
a B253. 

Tento příspěvek se zabývá vhodnými tuzemskými surovinovými (v binárním systému Al2O3 - SiO2) pro jejich 
výrobu, vlastnostmi mullitických ostřiv nabízených na trhu a vlivem tavících oxidů v závislosti na jejich 
aplikaci, tj. teplotu použití žáromateriálů.  

Klíčová slova: Mullitické suroviny, vysocehlinitá ostřiva, žárovzdorné materiály 

1. MULLITICKÁ OSTŘIVA A FÁZOVÝ DIAGRAM Al2O3 – SiO2  

Mullitická ostřiva tvoří přechod mezi šamotovými a mullitovými ostřivy s obsahem Al2O3 nad 45 %. Podle 
fázového diagramu je hlavní fází mullit, který zaručuje odolnost proti deformaci v žáru. Podle teploty výpalu 
ostřiv lze také očekávat nezreagovaný korund, případně cristobalit.  

Mullit je jedinou sloučeninou při vysokých teplotách v tomto binárním systému a je nejčastěji vyjádřen 
sloučeninou 3Al2O3.2SiO2. Ve skutečnosti má proměnlivé složení v oblasti tuhých roztoků, který se taví 
inkongruentně při teplotách cca 1850 °C za vzniku taveniny bohaté na SiO2 a tuhého Al2O3. V oblasti tuhých 
roztoků je mullit stabilní v rozmezí 70,5 až 74,0 % hmot. Al2O3. Při nižším obsahu Al2O3 než odpovídá 
složení mulitu vzniká v soustavě Al2O3 – SiO2 první tavenina při teplotě 1590 °C a při obsahu Al2O3 5,5 %. 
Od eutektického složení čára likvidu stoupá se zvyšujícím obsahem Al2O3, zvyšuje se obsah krystalické fáze 
mullitu a tím i žárové vlastnosti. 

Teplota použití mullitických ostřiv není závislá jen na obsahu Al2O3, ale také na obsahu ostatních oxidů. 
Jedná se především o Na2O, K2O, MgO a CaO. Tyto oxidy mají vliv na snížení eutektické teploty a vytvářejí 
podmínky pro slinování za účasti taveniny, která umožňuje výrobu mullitických ostřiv za nižších teplot 
při zachování požadovaných parametrů hutnosti. V závislosti na obsahu těchto nežádoucích oxidů vzniká 
při výpalu amorfní, skelná fáze, která má vliv na měknutí žáromateriálu v žáru a tím také snižuje teplotu 
použití. 
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Obr. 1 Fázový diagram Al2O3 – SiO2, zvýrazněná oblast – mullitická ostřiva 

Vedle chemického a minologického složení hraje mimořádnou roli morfologie přítomného mullitu, protože 
tvar krystalu výrazně přispívá k pevnostním charakteristikám výrobků a to především za zvýšených teplot. 
V žárovzdorných výrobcích se vyskytují dvě základní formy: 

 bazální mullit s poměrem tloušťky krystalu k jejich délce řádově 1 : 3, který vzniká ve vysocehlinitých 
výrobcích při dlouhých dobách teplotní expozice. 

 Jehličkový primární mullit za přítomnosti velkého množství taveniny, např. v elektroporcelánu, 
u kterého poměr činí cca 1:10. 

   

a) mikrostruktura syntetického taveného mullitu b) sintrovaný mullit - výpal při 1800 oC 

   

c) jehličkový mullit v porcelánu   d) kaolínové ostřivo - výpal při 1500  oC 

20 μm  

20 μm 10 μm 

 
Obr. 2 Morfologie mullitu 
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2. SUROVINY PRO VÝROBU MULLITICKÝCH OSTŘIV 

Mullitická ostřiva jsou vyráběná z jílových nebo kaolínových surovin s přídavkem vysocehlinitých surovin. 
Do této skupiny patří také kalcinované suroviny ze skupiny sillimanitů. 

Vybrané jílové a kaolínové suroviny dostupné v České republice jsou uvedeny v tab. 1. Pro výrobu 
standardních kvalit lupků kvality B253 a A111 jsou v P-D Refractories CZ používány zpevněné jílovce BVP 
z lokality Březinka a z W Super z lokality Vyšehořovice. 

Další skupiny tvoří plavené kaolíny, které se liší nejen chemickým složením, ale dalšími vlastnostmi. Mezi 
kaoliny s velmi vysokým obsahem kaolinitu nad 85 %, jemnozrnné s obsahem částic pod 2 μm nad 60 %, 
vysokým obsahem Al2O3 patří kvality Sedlec SIa, KN-1, OT78 a OT82. Dle obsahu alkálií nízko-alkalický 
kaolín je kvalita KN1, ostatní jsou středně-alkalické. S vysokým obsahem kaolínu od 70 do 85 %, středně 
hrubozrnné kaolíny s obsahem částic pod 2 μm (cca 40 - 60 hmot %.) a střením obsahem Al2O3 patří kvality 
KDG, SPEX a DS1, přičemž kaolín z Hluban KDG je středně alkalický, kaolín SPEX z Horní Břízy je alkalický 
a kaolín DS1 a vysoce-alkalický.  

Z žárovzdorných jílových surovin těžených v České Republice byl vybrán jíl B1, který se vyznačuje velmi 
nízkou teplotou slinutí pod 1100 °C a bude odzkoušen pouze jako přídavek do hmot pro výrobu ostřiv 
briketizací pro docílení vyšší hutnosti páleného ostřiva. 

Tab. 1 Vybrané jíly a kaolíny v České Republice pro zkoušky výroby mullitických ostřiv 
PD-Refrac- KERACLAY Kaolín Lasses Berger Minerals Sedlecký kaolín, a.s.
tories CZ a.s.  a.s. Hlubany a.s.

BVP Wsupra KDG DS1 SPEX B1 SIa KN1 OT78 OT80
ZŽ % -14,97 -14,88 -12,30 -12,46 -11,80 -11,03 -13,05 -14,87 -13,00 -12,00

SiO2 % 50,84 53,19 59,61 56,49 55,77 55,13 54,52 54,93 53,88 54,34
Al2O3 % 42,35 42,15 37,16 37,93 40,35 37,01 41,72 42,42 42,42 41,89
TiO2 % 2,17 1,68 0,49 0,68 1,02 1,06 0,30 0,45 0,57 0,79

Fe2O3 % 2,24 1,03 0,79 0,61 0,68 2,93 1,15 0,86 1,26 1,25
CaO % 0,62 0,38 0,37 0,32 0,09 0,54 0,71 0,13 0,34 0,23
MgO % 0,28 0,17 0,45 0,24 0,22 0,36 0,24 0,30 0,23 0,23
K2O % 0,93 0,85 0,99 3,53 1,38 2,74 1,21 0,54 0,92 0,91
Na2O % 0,47 0,45 0,04 0,10 0,09 0,13 0,05 0,08 0,08 0,08  

Mezi zahraniční suroviny, které budou pro výrobu ostřiv laboratorně testovány, jsou velmi čisté kaolíny 
s obsahem Fe2O3 do 0,5 % a obsahem alkálií také do 0,5 % z Ukrajiny, konkrétně z Beregova a Kazatina. 

Další složkou hmot pro výrobu mullitických ostřiv jsou vysocehlinité suroviny pro zvýšení obsahu Al2O3, mezi 
které patří reaktivní kysličníky hlinité, suroviny na bázi sillimanitů – andalusit či kyanit, prachové podíly 
mullitových ostřiv a jiné druhotné produkty s vyšším obsahem Al2O3 jako například kamenec. 

3. MULLITICKÁ OSTŘIVA NABÍZENÁ NA TRHU 

Pro hodnocení mullitických ostřiv dostupných na trhu byly vybrány vzorky z Číny, USA a z Evropské unie. 
Ostřiva kvality Mulcoa 45, Mulcoa 47 a Mulcoa 70 jsou vyráběná u USA nadnárodní firmou Imerys 
Refractory Minerals a patří k vyšším kvalitám s teplotou použití nad 1500 °C. V Evropské unii vyrábí firma 
Arciresa ze Španělska ostřivo CHAMOTTE 44/46. Ostatní výrobci uvedení v tab. 2 jsou z Číny. Ostřivo 
RM45 vyrábí China Mineral Processing a ostřiva Shanxi M45 a Shanxi M60 je od Shanxi Yangquan 
Rulaishan Metallurgical Industry. Vzorek ostřiva CHINA M47 je získán od evropského distributora a původ je 
neznámý. Seznam zkoušených vzorků ostřiv byl vytvořen pouze na základě získaných vzorků od 
obchodníků s cílem posouzení vlastností ostřiv a stanovení chování v žáru, tj. teploty použití. 
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U těchto ostřiv byly laboratorně stanoveny následující vlastnosti: 

 Chemické složení 
 Mineralogické složení společně s amorfní fází 
 Parametry hutnosti (objemová hmotnost, zdánlivá pórovitost, hmotností nasákavost a zdánlivá 

hustota) 
 Porozimetrie 
 Trvalé délkové změny v žáru po laboratorním výpalu při teplotách 1450 °C, 1500 °C a 1550 °C 

s výdrží na teplotě 2 hodiny pouze u ostřiv s obsahem Al2O3 do 50 % 

Tab. 2 Vlastnosti mullitických ostřiv nabízená na trhu 
MULCOA           

45
MULCOA       

47 
Chamotte 

44/46
CHINA        

M47
CMP        
RM45

Shanxi      
M47 

Shanxi 
M60

MULCOA 
70

SiO2 % 48,06 46,90 46,66 48,42 38,88 48,71 33,53 26,93
Al2O3 % 47,63 49,26 47,38 48,27 54,75 46,40 59,90 68,25
TiO2 % 2,08 2,05 1,87 1,44 3,00 1,53 2,35 3,21

Fe2O3 % 1,38 1,01 2,04 0,81 1,12 0,92 1,35 1,12
CaO % 0,10 0,06 0,82 0,31 0,75 1,21 1,90 0,12
MgO % 0,14 0,11 0,23 0,10 0,16 0,20 0,20 0,04
K2O % 0,08 0,08 0,46 0,24 0,68 0,47 0,37 0,17

Na2O % 0,20 0,19 0,19 0,08 0,45 0,30 0,22 0,06
mullit % 63,9 62,8 55,6 62,0 54,6 59,6 72,7 78,7

cristobalit % 22,7 17,6 0,0 24,6 18,4 20,6 0,9 0,6
korund % 1,0 0,9 0,4 2,1 13,0 1,6 1,5 0,4
leucit % 0,3 0,3 0,0 0,0 1,6 0,2 1,5 0,7

křemen % 0,4 0,2 0,0 0,1 0,3 0,1 0,0 0,2
amorfní fáze % 11,7 18,2 44,0 11,2 12,1 17,9 23,4 19,4  

V tab. 3 jsou uvedeny parametry hutnosti a trvalé délkové změny v žáru u materiálů s obsahem Al2O3 do 50 
% z důvodu stanovení teploty použití. Na základě laboratorních měření je možné tato ostřiva rozdělit do 
dvou skupin. První skupina se vyznačuje vyšší teplotou použití a mají minimální trvalé délkové změny 
do teplot 1500 °C včetně. Sem řadíme ostřiva kvality Mulcoa 45, Mulcoa 47 a Chamotte 44/46. Druhá 
skupina vykazuje vyšší nárůst objemu, expanzi po laboratorním výpalu nad 1500 °C, což je znázorněno 
na obr. 3 – zdánlivá hustota a pórovitost. Zvýšený nárůst objemu po laboratorním výpalu je zřejmě 
způsoben vznikem skelné fáze, která se vyznačuje zpravidla nižší hustotu. 

Slinování v žáru spojené se snížením zdánlivé pórovitosti, kdy zároveň nedošlo k výrazné změně zdánlivé 
hustoty, bylo patrné u vzorku ostřiva Chamotte 44/46 a Mulcoa 47. Oba vzorky mají rozdílné vlastnosti. 
Mulcoa 47 se vyznačuje jednak nízkým obsahem amorfní fáze a také nízkým obsahem tavících oxidů (CaO, 
MgO a alkálie), zatímco Chamotte 44/46 je zřejmě pálen při vyšších teplotách, čemuž nasvědčuje 
mineralogické složení zastoupené pouze mullitem a skelnou fází, která má také vliv na nižší zdánlivou 
hustotu. Kvalita mullitických ostřiv v závislosti na teplotě použití je patrná na zdánlivé hustotě 
po laboratorním výpalu při teplotě 1550 °C s výdrží 2 hodiny. Nejnižší zdánlivá pórovitost je u vzorku ostřiva 
Shanxi M47, což je zřejmě dáno zvýšeným obsahem CaO 1,21 %. 

Rozdělení ostřiv podle teploty použití v žárovzdorných materiálech je nejnižší kvalitou ostřivo CMP RM45 a 
Shanxi M47, které měly po stanovení trvalých délkových změn v žáru při teplotě 1550 °C / 2 hodiny nárůst 
až 3 %. Tyto kvality jsou zřejmě páleny při teplotách pod 1450 °C, čemuž nasvědčuje nižší obsah skelné 
fáze a přítomnost krystalické fáze korundu. Také podle chemického složení mají tato ostřiva vyšší obsah 
tavících oxidů.  
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Vzorky Shanxi M60 a Mulcoa 70 nebyly zkoušeny na trvalé délkové změny, protože jejich teplota použití je 
nad 1600 °C. Tato ostřiva jsou pálená na vyšší teplotu, čemuž i odpovídá zvýšené množství skelné fáze. 

Tab. 3 Parametry hutnosti mullitických ostřiv a trvalé délkové změny po laboratorním výpalu 

MULCOA           
45

MULCOA       
47 

Chamotte 
44/46

CHINA        
M47

CMP        
RM45

Shanxi      
M47 

Objemová hmotnost kg.m-3 2542 2612 2422 2625 2518 2455
Zdánlivá pórovitost % 5,90 1,25 2,13 1,36 9,08 4,22
Nasákavost hmot. % 2,32 0,48 0,88 0,52 3,60 1,72
Zdánlivá hustota kg.m-3 2701 2646 2475 2661 2769 2563

Laboratorní výpal  při teplotě 1450 °C / výdrž 2 hodiny
Trvalé délkové změny % -0,25 -0,25 -0,16 -0,15 0,68 0,61
Objemová hmotnost kg.m-3 2561 2632 2433 2637 2468 2411
Zdánlivá pórovitost % 5,34 3,53 1,60 0,94 9,68 5,29
Nasákavost hmot. % 2,08 1,34 0,66 0,36 3,92 2,19
Zdánlivá hustota kg.m-3 2706 2728 2473 2662 2732 2546

Laboratorní výpal  při teplotě 1500 °C / výdrž 2 hodiny
Trvalé délkové změny % -0,32 -0,25 -0,33 0,35 1,85 1,24
Objemová hmotnost kg.m-3 2567 2632 2446 2597 2386 2367
Zdánlivá pórovitost % 5,07 3,16 1,35 0,37 10,78 5,15
Nasákavost hmot. % 1,97 1,20 0,55 0,14 4,52 2,17
Zdánlivá hustota kg.m-3 2704 2717 2480 2607 2674 2496

Laboratorní výpal  při teplotě 1550 °C / výdrž 2 hodiny
Trvalé délkové změny % 0,08 -0,06 -0,68 1,29 3,08 3,19
Objemová hmotnost kg.m-3 2536 2617 2472 2527 2305 2240
Zdánlivá pórovitost % 5,27 3,33 1,37 0,72 9,22 4,32
Nasákavost hmot. % 2,08 1,27 0,55 0,29 4,00 1,93
Zdánlivá hustota kg.m-3 2677 2707 2507 2545 2539 2341  
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Obr. 3 Zdánlivá hustota a pórovitost mullitických ostřiv s obsahem Al2O3 do 50 % 

Porozimetrie zkoušených ostřiv je uvedená na obr. 4, přičemž základní parametry hutnosti korespondují s 
hydrostatickým vážením. Dalším stanoveným parametrem je střední průměr pórů. Nejnižší hodnoty byly 
stanovené u ostřiv Shanxi M47 a CMP 45, které také vykazovaly vyšší nárůst po laboratorním výpalu 
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1550 °C / 2 hodiny, tj. střední hodnota pórů může indikovat stupeň slinování v žáru, nebo-li použitou teplotou 
při výpalu. 
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Ostřivo Mulcoa 
45 

Mulcoa 
47

Chamote 
44/46

CHINA   
M47

CMP      
RM45

Shanxi 
M47

Shanxi 
M60

Mulcoa 
70

Celkový objem pórů (mm3/g) 22,222 21,118 6,845 4,049 44,200 20,367 6,473 19,051
Celkový spec. povrch (m2/g) 0,087 0,120 0,017 0,019 0,924 0,461 0,221 0,078
Střední průměr pörů (μm)  56,971 19,721 39,955 8,563 0,537 0,299 8,018 26,406
Zdálivá pórovitost (%) 5,66 5,30 1,67 1,07 10,83 5,03 1,68 5,49
Objemová hmostnost (g/cm3) 2,548 2,509 2,446 2,638 2,450 2,470 2,589 2,884
Zdálivá hustota (g/cm3) 2,701 2,650 2,488 2,666 2,748 2,601 2,633 3,051   

Obr. 4 Stanovení pórové struktury u zkoušených vzorků ostřiv 

Příkladem použití mullitických ostřiv s obsahem 45 % Al2O3 je jakostní známka AM48 určená pro primární 
výrobu hliníku, konkrétně pro topné stěny pecí pro výpal anod. Mezi hlavními žárovými požadavky na tuto 
jakostní známku je únosnost v žáru 1500 °C při obsahu 47 % Al2O3, pevnost v ohybu 10 MPa při teplotě 
1300 °C a tečení v žáru Z0-25 hodin při teplotě 1280 °C do 0,3 %.  

4. DISKUSE 

Pro konkrétní účel aplikace v pecním agregátu, tj. teplotu použití žárovzdorných tvarových materiálů, je 
nutné použít vhodné vstupní suroviny předepsané kvality. Například v metalurgickém průmyslu jsou běžně 
používány žáromateriály s vyšším obsahem TiO2 a Fe2O3. Pro jiné aplikace, kde žárové vlastnosti musí být 
respektovány (únosnost a tečení v žáru, pevnost v ohybu za zvýšených teplot), jsou žárovzdorné tvarovky  
páleny při vyšší teplotě, která společně s čistotou vstupních surovin zabezpečí dosažení např. požadované 
únosnosti v žáru. Teplota výpalu žárovzdorných kamenů většinou koresponduje s dosaženou hodnotou 
únosnosti v žáru. Proto byly stanoveny trvalé délkové změny v žáru, které nám určí chování těchto ostřiv 
při výpalu. To je nutné pro dosažení nejen rozměrové přesnosti tvarovek, která je velmi přísně posuzována. 

Na základě stanovených vlastností vzorků ostřiv můžeme určit požadované vlastnosti pro sintrované 
mullitické ostřivo pro výrobu jakostní známky AM48: 

 Nízké trvalé délkové změny pro dosažení rozměrové přesnosti. 
 Nízká zdánlivá pórovitost a nasákavost, které jsou předpokladem vyšší odolnosti proti korozi. 
 Homogenita vstupních surovin. 
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 Nižší obsah nežádoucích oxidů, mezi něž řadíme CaO, MgO a alkálie. Vliv těchto tavících oxidu je 
znázorněn na obr. 5, kde zdánlivá hustota u vzorků po laboratorním výpalu na 1550 °C je vynesená v 
závislosti na obsahu těchto oxidů. Nutné zdůraznit, že tato závislost je hlavně ovlivněná obsahem 
Al2O3. 

y = -139,78x + 2730
R2 = 0,713
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Obr.5 Závislost zdánlivé hustoty ostřiv po výpalu na 1550 °C / 2 hodiny na obsahu tavících oxidů 

Uvedené posouzení ostřiv bude použito jako podklad pro další vývoj zaměřený na zavedení výroby 
vysocehlinitých ostřiv do závodu Březina, kde jsou současně vyráběná standardní šamotová ostřiva 
z jílovců. Naším cílem je použití místních jílových či kaolínových surovin s přídavkem vysocehlinitých 
surovin. Důležitým výstupem výzkumu bude stanovení optimálního režimu výpalu pro dosažení potřebně 
kvality a příprava podkladů pro rekonstrukci našich šachtových pecí. Mezi hlavními sledovanými parametry 
jsou následující vstupní vlastnosti: 

 Čistota vstupních surovin s předepsaným chemickým složením. 
 Optimální způsob výroby (vlhkost hmoty, způsob výroby, požadovaná homogenita). 
 Optimální režim výpalu (maximální teplota a výdrž na teplotě, režim chlazení). 
 Použití modifikujících surovin (mullitizační a plastifikační přídavky a přísady). 

5. ZÁVĚR 

Mullitická ostřiva jsou používaná v různých odvětvích průmyslu a je možné je nahradit přírodními surovinami 
(andalusit, kyanit), nebo vysoce kvalitními sintrovanými či tavenými surovinami (korund, mullit). Avšak hlavní 
důvod použití těchto surovin je jejich nižší cena a v některých případech jejich specifické vlastnosti, 
tj. odpovídající kvalita materiálu v kombinaci s jejich ekonomickou dostupností a způsobem použití. 

Úsilí P-D Refractories CZ je rozšíření surovinové základny pálených ostřiv pro výrobu tvarových 
žáromateriálů. Současně vyrábíme pálená šamotová ostřiva v šachtových pecích standardních kvalit A111 a 
B253. Výroba ostřiva pro jakostní známku AM48 s obsahem Al2O3 45 % v původních šachtových pecích je 
perspektivní. Projekt má také za cíl stanovení optimálního režimu výpalu pro mullitická ostřiva s obsahem 
Al2O3 nad 50 %, který bude základním parametrem pro plánovou rekonstrukci šachtových. 
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POUŽITÍ NOVÝCH MATERIÁLŮ PRO TRVALOU VYZDÍVKU MEZIPÁNVÍ 

Ing. Jan LASOTA, Ing. Česlav KANTOR, Ing. Roman POWETZ 

Refrasil, s.r.o, Průmyslová 720, Třinec, Česká republika, EU 

Abstrakt 

Životnost a bezproblémový provoz mezipánve, která je součástí zařízení plynulého odlévání oceli, závisí i na 
kvalitě použité trvalé monolitické vyzdívky. Cílem je dosažení vysokých životnosti trvalé vyzdívky mezipánve, 
za použití nových žárobetonu v podmínkách provozu Třineckých železáren.  

V článku jsou představeny jednotlivé etapy vývoje – laboratorní testy, provozní zkoušky a porovnání 
dosažených výsledků životnosti. Hlavní pozornost je věnována použití žárobetonu s novým typem vazby pro 
trvalou vyzdívku mezipánve a její stav v průběhu používání i po ukončení životnosti.  

ÚVOD 

Výrobní cyklus tekuté oceli je ukončen, tehdy kdy tekutý kov se nechá zatuhnout ve formě do polotovaru pro 
následné zpracování tvářením např. válcováním. Tyto polotovary jsou zhotovovány nejčastěji tak, že tekutá 
ocel je odlévána do kokil – výroba ingotů nebo na zařízení plynulého odlévání - výroba kontislitků. 
V minulosti probíhalo odlévání hlavně do kokil. Od 50tých let došlo k vývoji a v dalších letech k následnému 
rozšíření výroby polotovaru procesem kontinuálního lití na zařízení plynulého odlévání oceli (ZPO). Tento 
proces se stal nejrozšířenějším způsobem odlévání oceli - výroby tzv. kontislitků, ve většině velkých hutních 
podniků po celém světě. 

ZPO se skládá z několika částí, jak je uvedeno na obr. 1 – licí pánev s tekutou ocelí je umístěna do licího 
stojanu a ocel je vypouštěna přes šoupátkový uzávěr a stínící trubici do mezipánve. Dále z mezipánve je 
průběžně vypouštěna přes ponornou výlevku do vodou chlazeného krystalizátoru, ve kterém dochází 
k postupnému zatuhnutí oceli a formování kontislitků, ochlazováním jejich povrchu do požadovaného tvaru 
polotovaru, který je určeny pro další úpravu tvářením.  

Mezipánve mají několik základních funkcí např. udržují ocel dostatečně tekutou, v potřebném množství pro 
lití při výměně licí pánve, rozděluje ocel rovnoměrně do všech licích proudů, separuje nečistoty pomocí 
rafinační strusky, snižuje ferostatický tlak oceli, udržuje stabilní tok oceli v sekvenci a další.  

Z ohledem na jednotlivé funkce mezipánve je kladen důraz na rozměry a tvar samotné mezipánve i na 
kvalitu použité žárovzdorné vyzdívky. Vnější obal mezipánve tvoří ocelový plášť. Na ocelovém plášti jsou 
připevněné ocelové kotvy a vrstva izolační vyzdívky. Následuje vrstva trvalé nepracovní vyzdívky, jejichž 
životnosti se počítají na stovky až tisíce taveb. Na nepracovní trvalou vyzdívku je aplikovaná pracovní 
vyzdívka, jejichž  životnosti se počítají v hodinách až desítkách hodin podle počtu taveb v sekvenci, a po 
ukončení každé sekvence je zhotovována znovu.  

V minulosti byla trvalá vyzdívka z tvarovek, buď vyzděná alumo-silikátovými nebo magneziovými tvarovkami. 
Tyto typy vyzdívek měly řadu nevýhod a hlavně nízké životnosti. V současnosti jsou trvalé nepracovní 
vyzdívky odlévány z žárobetonu jako monolit. Nejčastěji používaným materiálem pro trvalé monolitické 
vyzdívky jsou nízko, popř. ultra nízko cementové žárobetony na bázi bauxitu, andaluzitu nebo jejich 
vzájemná kombinace [1]. 
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Obr. 1 Výroba polotovaru kontinuálním litím 

Pracovní vyzdívka je aplikována shotcretingem na trvalou – nepracovní vyzdívku a je nejčastěji tvořena na 
bázi olivínu a magneziového slinku. Hlavním posláním pracovní vyzdívky v mezipánvi je ochrana trvalé 
vyzdívky, tedy možnost odstranění zbytků zatuhlé oceli po ukončení sekvence, bez poškození trvalé 
vyzdívky. Rozdílný koeficient teplotní roztažnosti pracovní vyzdívky a nepracovní vyzdívky způsobuje při 
změnách teplot napětí mezi vrstvami, což má někdy za následek nežádoucí tvorbu trhlin, ale na druhé straně 
značnou měrou přispívá k tomu, že se tyto vrstvy nespojí a nedojde k poškození trvalé vyzdívky při 
odstraňování slitku. Pracovní část vyzdívky se skládá kromě nástřikové vrstvy, taky z dopadových, 
usměrňovacích desek a výtokových bloků.  

Na životnost trvalé vyzdívky mezipánve působí řada vlivů. Trvalá vyzdívka mezipánve je částečně vystavena 
koroznímu působení tekuté oceli a ochranné strusky, mechanickému namáhání při odstraňování zbytků 
zatuhlé oceli po ukončení lití. Na vlastnosti pracovních vyzdívek mezipánví jsou proto kladeny vysoké 
nároky, neboť ovlivňují nejen životnost trvalé vyzdívky, ale řadu dalších faktorů, jako např. tepelné ztráty a 
mikročistotu odlité oceli [1].  

V roce 2016 bylo v Třineckých železárnách (TŽ) vyrobeno 96 % kontislitků - polotovarů na zařízení ZPO. 
V TŽ jsou v provozu dvě zařízení pro plynulé odlévání oceli, ZPO 1 s jednou mezipánví a ZPO 2 se dvěma 
mezipánvemi.  

LABORATORNÍ VÝVOJ 

Jak bylo zmíněno úvodem na trvalou vyzdívku mezipánví, jsou kladené vysoké nároky. Zákazník (TŽ) 
požaduje dlouhou životnost trvalé vyzdívky nad 1000 taveb, co nejnižší výskyt trhlin při používání, zkrácení 
doby instalace a sušení, bezpečnost i ekonomiku provozu.  
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Z důvodů těchto náročných požadavků je důležité věnovat velkou pozornost výběru vhodného žárobetonu. U 
vybraných typů žárobetonu je důležité sledovat např. i vhodnou konzistenci žárobetonu a to z důvodu 
správného podtečení a vyplnění prostoru mezi formou a izolační vyzdívkou. Dále je požadováno zatuhnutí 
žárobetonu do cca 24 hod. a nezávadné odstranění vody – sušení. Sušení musí probíhat tak, aby celý 
žárobetonový monolit byl bezpečně vysušen tj. nedošlo k explozi popř. vzniku trhlin při sušení.   

V TŽ se pro vyzdívku mezipánví dlouhodobě využívá žárobeton na bázi bauxitu s hydraulickou vazbou. Na 
základě požadavků zákazníka zmíněných v článku výše, byl vznesen požadavek na vývoj žárobetonu 
s nano-vazbou. Z těchto důvodu byla v roce 2014 zahájená příprava k vývoji žárobetonu na bázi koloidní 
siliky.  

V posledních desetiletích probíhá dynamický rozvoj nauky a technologii o materiálech s velikostí částic 1 až 
100 nm tzv. nanotechnologii. V oblasti žáromateriálů jsou nejčastěji využívané materiály na bázi koloidní 
SiO2 a koloidní Al2O3 jako zdroje nano-částic. Zejména pro svou cenovou dostupnost získává koloidní SiO2 
stále větší popularitu jako pojivo. Hlavním důvodem jsou trendy vedoucí ke snižování obsahu cementu a / 
nebo CaO v žárobetonech, tehdy když se požaduje například zkrácení doby instalace a sušení vyzdívky 
nebo tam, kde přítomnost CaO nepříznivě ovlivňuje například odolnost proti korozi nebo termomechanické 
vlastnosti žáromonolitu [2]. Koloidní SiO2 je poměrně běžně dostupným zdrojem nano-částic, které se 
používají jako pojivo v žárobetonech. Vodní suspenze koloidních částic – sol SiO2 vytváří v žárobetonech 
koagulační vazbu, též nazývanou sol – gel. Sol SiO2 spolu s přídavkem vody je zapracován do žárobetonu a 
v mísičích s nuceným oběhem je míchán do dosažení potřebné konzistence.  

Po instalaci žárobetonu do formy dojde za pomocí koagulačních přísad k přeměně solu na gel – vytvoření 
trojrozměrné sítě polymerních řetězců a zatuhnutí žárobetonu ve formě. 

Výhodou žárobetonů vázaných koloidní SiO2 je skutečnost, že většinu vázané vody lze odstranit již při 
100°C. Proces vysušení je rychlejší při zachování obdobných vlastností žárobetonu, jak pro žárobeton 
s hydraulickou vazbou.    

Po úspěšných laboratorních testech byl vyvíjený žárobeton po dohodě se zákazníkem otestován v provozu.    

POUŽITÍ V PRAXI A DOSAŽENÉ VÝSLEDKY 

Z důvodu již výše zmiňovaných výhod a ověření si výsledků dosažených v laboratoři porovnáním v praxi, 
bylo v roce 2015 přistoupeno k provozním zkouškám. Z důvodu snížení rizik při provozu i z ohledem na 
instalované množství a provozní podmínky, bylo zákazníkem k otestování nového materiálu vybráno 
zařízení - vakuovací odplynění oceli oběžným způsobem RH procesem.  

Proces odplynění oceli v zařízení RH spočívá v ponoření trubic do tekuté oceli, a pomocí inertního plynu 
přiváděného do ponorné vtokové trubice k nasávání kovu do vakuové komory. Následně po částečném 
odplynění (proces je tři až pět krát opakován) je ocel vypouštěná přes ponornou výtokovou trubici zpět do 
pánve. Jedná se o oběžný způsob odplynění oceli. Podmínky panující v komoře se liší od podmínek v jiných 
metalurgických zařízeních. Nejnáročnější podmínky na vyzdívku panují v ponorných trubicích a dolní části 
vakuovací komory. Ponorné trubice jsou vystaveny vysokým teplotám, roztavené strusce i oceli a zároveň 
jsou namáhané prouděním těchto materiálů. V této oblast se vyskytují intenzivní přelivy oceli a nejvyšší 
teploty. Za těchto podmínek je vyzdívka vystavená nadměrnému opotřebení.  

Z žárobetonu BNS78V s hydraulickou vazbou běžně používaného pro tyto účely byla zhotovena vyzdívka 
ponorné vtokové trubice. Z nového typu žárobetonu BS80BN8 z nano-vazbou byla zhotovena vyzdívka 
ponorné výtokové trubice, jak je uvedeno na obr. 2.  
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Obr. 2 Použití žárobetonu na ponorné trubice před použitím 

Zařízení před použitím je uvedeno na obr. 2 a po použití je na obr. 3. 

 
Obr. 3 Ponorné trubice po použití 

Opotřebení obou ponorných trubic bylo zástupci zákazníka vyhodnoceno jako srovnatelné. Ponorné trubice 
dosáhly životnosti 147 taveb, což je hodnota srovnatelná při běžném použití. Důležitým faktorem byl i 
bezporuchový chod. Na základě těchto zkušeností bylo rozhodnuto o použití materiálu s nano-vazbou pro 
trvalou vyzdívku mezipánve. 

Dne 17.3.2016 proběhla instalace nového žárobetonu s nano-vazbou na ZPO 1 pro trvalou vyzdívku 
v mezipánvi č. 1. Jednotlivé dávky žárobetonu BS80BN8 byly rozmíchány v mísiči s nuceným oběhem a 
instalovány do prostoru mezi izolační vyzdívku a ocelovou formu vloženou do mezipánve. Po zhruba 24 hod. 
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byla forma vytažená z mezipánve a pánev byla odstavena na volnoprostorové sušení po dobu cca 24 hod.. 
Následovalo vysušení dle požadované sušící křivky. Dále byly do mezipánve usazené výtokové kameny a 
dopadový blok a následně aplikovaná pracovní vyzdívka. Takto připravená mezipánev byla předána do 
běžného užívání. Mezipánev byla dána do užívání od 30.3.2016, stav trvalé vyzdívky před použitím je na 
obr. 4 a 5. 

 

 
Obr. 4 a 5 Mezipánev s trvalou vyzdívkou před použitím 

V květnu 2017 byla životnost mezipánve 650 použití. V současnosti je dosaženo životnosti 835 taveb a 
aktuální stav je uveden na obr. 6. 
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Obr. 6 Trvalá vyzdívka mezipánve po cca 835 tavbách 

Zástupci TŽ byla vyhodnocena zkouška žárobetonu s nano-vazbou jako vyhovující. Ve srovnání s běžně 
používaným žárobetonem s hydraulickou vazbou na bázi bauxitu bylo dosaženo srovnatelné kvality-vzhledu 
po použití i srovnatelné životnosti. Cílem je dosažení životnosti nad 1000 taveb. Po celkovém vyhodnocení 
životnosti mezipánve bylo rozhodnuto o použití tohoto typu žárobetonu pro další trvalé vyzdívky mezipánví. 

V třetím kvartálu roku 2017 je plánovaná celková rekonstrukce a modernizace mezipánví na ZPO 
v Třineckých železárnách. Nově bude navržená konstrukce mezipánví a zároveň se počítá z využitím 
žárobetonu, jak s hydraulickou vazbou, tak žárobetonu s nano-vazbou. Další používání žárobetonu s nano-
vazbou potvrdí stávající dosažené výsledky na trvalé vyzdívce.     

ZÁVĚR 
V článku je představeno použití nových materiálu pro trvalou vyzdívku mezipánví v podmínkách Třineckých 
železáren. Cílem těchto zkoušek bylo hlavně prodloužení životnosti, zkrácení doby sušení, snížení výskytu 
trhlin při sušení i při provozu, a tím i snížení času potřebného k opravě trvalé vyzdívky. 

Pro splnění těchto požadavků byl v první etapě proveden vývoj žárobetonu s nano-vazbou. Po úspěšném 
zvládnutí laboratorních zkoušek byl žárobeton použit v praxi a to na trubici RH vakuovací stanice. Po 
úspěšném použití a dosažení požadovaných životností bylo rozhodnuto o použití tohoto typu žárobetonu pro 
trvalou vyzdívku mezipánve. Porovnání stavu a životnosti trvalé vyzdívky žárobetonu z nano-vazbou 
s žárobetonem typu LCC (životnost byla v obou případech 835 taveb, bylo potvrzeno zástupci zákazníka, že 
mezipánev č. 1 (nano-vazba) je v lepším stavu. Na základě těchto výsledků bylo rozhodnuto o pokračování 
zkoušek žárobetonu s nano-vazbou jako trvalé vyzdívky mezipánví. V současnosti jsou vyzděné dva páry 
pánví na ZPO 2 v Třineckých železárnách.  
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Abstrakt  

Tento příspěvek se zabývá přípravou vysocehlinitého ostřiva briketizací s obsahem Al2O3 kolem 45 % a 
v první fázi o zdánlivé porozitě do 8 %, přičemž teplota výpalu nepřesáhne 1480 °C. Na získaných vzorcích 
byl metodou rezonančních frekvencí stanoven dynamický modul pružnosti. Tatáž metoda slouží pro popis 
mikrostrukturálního uspořádání a popisuje vliv jednotlivých surovin na celkové mikrostrukturální uspořádání 
vysocehlinitých ostřiv. Cílem práce je vyvinout konkurenceschopný produkt, zřejmě zcela originální a v dané 
třídě srovnatelný s nejkvalitnějšími světovými ostřivy.  

Klíčová slova: Refractory grog, microfabric, Young´s modulus of elasticity, Poisson´s ratio, briquetisation 

1. ÚVOD  

Hlinitokřemičité žárovzdorné materiály jsou charakteristické definovaným obsahem Al2O3 a SiO2. Mezi 
vysocehlinité materiály náleží hmoty s obsahem Al2O3 nad 45 %. Jedinou vznikající vysokoteplotně stálou 
sloučeninou je minerál mullit o přibližném chemickém složení 3Al2O3.2SiO2, dalšími přítomnými sloučeninami 
může být skelná fáze, cristobalit a křemen. Zpevnění je mimo další důsledkem slinování při výpalu, jež může 
probíhat bez nebo za přítomnosti taveniny 

Suroviny pro výrobu žárovzdorných materiálů jsou obecně charakteristické vysokou cenou i obtížnou 
dostupností. Toto je zapřičiněno celosvětově omezenými zásobami těchto nerostných surovin i 
nadnárodními politickými zájmy. Jednotlivé surovinové zdroje (korund, bauxit, oxid hlinitý, andalusit, 
sillimanit, kyanit, mullit, kaolin, žárovzdorný jílovec a jíl) i jednotlivá surovinová ložiska jsou vždy originální co 
se týče chemického, fázového i mikrostrukturálního uspořádání. Žárové parametry výsledného ostřiva jsou 
pak výsledným odrazem materiálové skladby a technologie výroby, zpětně velmi obtížně dešifrovatelným. 
Výsledná pořizovací cena i záruky kvality a objemů nakupovaného ostřiva představují pro odběratele základ 
stabilního rozvoje firmy i celého odvětví. Nový zdroj výrazně ekonomického ostřiva může tedy přinést 
kýženou rovnováhu směřující k environmentu, tj. k trvale udržitelnému rozvoji.  

2. METODIKA 

Z dostupných surovin (kaoliny DS1, KDG pro fire, Sedlec Ia, jíl B1, jílovec W Super podsítné čerstvé, W 
Super podsítné odleželé, W Super podsítné milíř a odpadní mullit MOTIM) byly připraveny vzorky 
vysocehlinitých ostřiv. Chemické složení vstupních surovin zachycuje tab. 1. 
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Tab. 1 Chemické složení vstupních surovin 

 ZŹ Al2O3 Fe2O3 TiO2 SiO2 CaO MgO Na2O K2O 

[%] 

DS1 -12,46 37,93 0,61 0,68 56,50 0,32 0,24 0,10 3,53 

KDG -12,95 37,16 0,79 0,49 59,60 0,37 0,45 0,04 0,99 

Sedlec Ia -13,24 41,72 1,15 0,30 54,50 0,71 0,24 0,05 1,21 

B1 -12,78 37,01 2,93 1,06 55,10 0,54 0,36 0,13 2,74 

W Super pods. čerstvé -14,24 42,15 1,03 1,68 53,20 0,38 0,17 0,45 0,85 

W Super pods. odleželé -14,77 41,72 1,58 1,80 53,50 0,34 0,17 0,10 0,68 

W Super pods. milíř -14,63 41,71 1,23 1,67 54,00 0,28 0,14 0,10 0,75 

odpadní mullit MOTIM -0,19 76,04 0,26 0,05 23,00 0,32 0,05 0,10 0,12 

Příprava hmot probíhala na dvoukolovém mísiči do dosažení senzoricky homogenní hmoty s optimálním 
množstvím rozdělávací vody. Příprava vzorků probíhala na laboratorním lisu lisovacím tlakem 5 MPa. 
Následoval výpal v tunelové peci na teplotu 1480 °C (u vzorků na bázi jílu B1 na teplotu 1300 °C). Vzorky po 
výpalu zachycuje obr. 1. 

 
Obr. 1 Vzorky vysocehlinitých ostřiv rozměru 50x15 mm (zleva nahoře DS1, KDG pro fire, Sedlec Ia, B1; 

zleva dole W Super podsítné čerstvé, W Super podsítné odleželé, W Super podsítné milíř) s obsahem 
odpadního mullitu MOTIM v množství 10% hmotnostně) 

Na vzorcích po výpalu bylo stanoveno chemické složení (viz tab. 2), základní fyzikální parametry, Youngův 
modul pružnosti rezonanční metodou, Poissonova konstanta (viz tab. 3) a izotropie (opět rezonanční 
metodou, viz tab. 4).  
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Tab. 2 Chemické složení vzorků vysocehlinitých ostřiv 

 Al2O3 Fe2O3 TiO2 SiO2 CaO MgO Na2O K2O 

[%] 

DS1 + 10% mullitu 42,50 0,53 0,65 52,60 0,18 0,26 0,23 2,91 

KDG + 10% mullitu 42,00 0,69 0,45 55,10 0,20 0,46 0,18 0,80 

Sedlec Ia + 10% mullitu 45,30 0,96 0,33 51,50 0,26 0,21 0,13 1,24 

B1 + 10% mullitu 41,60 2,28 0,95 51,70 0,22 0,34 0,23 2,56 

W Super pods. čerstvé + 10% mullitu čerstvé 46,50 0,91 1,45 49,80 0,20 0,16 0,20 0,67 

W Super pods. odleželé + 10% mullitu odleželé 45,70 1,34 1,55 50,00 0,20 0,17 0,24 0,69 

W Super pods. milíř + 10% mullitu 45,80 1,19 1,45 50,20 0,18 0,15 0,24 0,70 

Tab. 3 Základní fyzikální parametry, Youngův modul pružnosti rezonanční metodou a Poissonova  
           konstanta vzorků vysocehlinitých ostřiv 

 PZ NV OH ZH celk. smrštění E modul µ 

[%] [kg/m3] [%] [GPa] [-] 

DS1 + 10% mullitu 0,7 0,3 2470 2490 18 107 0,21 

KDG + 10% mullitu 2,2 0,9 2410 2470 21 125 0,25 

Sedlec Ia + 10% mullitu 3,6 1,5 2460 2550 21 122 0,22 

B1 + 10% mullitu 4,8 2,0 2360 2480 15 117 0,23 

W Super pods. čerstvé + 10% mullitu čerstvé 7,0 2,8 2480 2670 15 110 0,21 

W Super pods. odleželé + 10% mullitu odleželé 6,5 2,7 2440 2610 16 107 0,18 

W Super pods. milíř + 10% mullitu 5,6 2,2 2480 2630 15 110 0,16 

Hodnoty modulu pružnosti vysocehlinitých ostřiv rezonanční metodou (viz tab. 3) se pohybují v rozmezí 105 
až 125 GPa. S dobou odležení výrazně klesá hodnota Poissonovy konstanty vysocehlinitých ostřiv na bázi 
podsítných podílů jílovce W Super. Toto je důkazem stárnutí (rozpadu odležením) podsítných podílů jílovce 
W Super kdy přenos napětí mezi Youngovým modulem pružnosti (ohybová deformace) a Coulombovým 
modulem pružnosti (torzní deformace) se snižuje. Obr. 2 zachycuje vliv teploty výpalu na zdánlivou porozitu 
vyvíjených vysocehlinitých ostřiv.     
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Obr. 2 Závislost teploty výpalu vzorků vysocehlinitých ostřiv na zdánlivé porozitě 

Izotropie vzorků vysocehlinitých ostřiv v porovnání k hodnotám izotropie na vzorcích připravených ze 
vstupních surovin zachycuje tab. 4. U vzorků připravených z kaolinů DS1, KDG pro fire, z jílu B1 a 
podsítných podílů jílovce W Super je znatelná výrazná tendence ke tvorbě flokulovaných útvarů (posun 
k vyšším hodnotám spolehlivosti křivek závislosti intenzity rezonančních frekvencí FFT a doby dozvuku 
stanoveno metodou rezonančních frekvencí). Oproti tomu opačný jev byl pozorován u kaolinu Sedlec Ia, kdy 
již výrazně flokulovaná surovina je přídavkem odpadního mullitu MOTIM zcela dispergována. Klesající 
hodnota izotropie podsítných podílů jílovce W Super poukazuje na dispergaci suroviny vlivem odležení. 

Tab. 4 Izotropie rezonanční metodou na vzorcích připravených ze vstupních surovin a na vzorcích  
           vyvíjených vysocehlinitých ostřiv 

Hmota R2 Mikrostrukturální uspořádání 

DS1 0,10 Dispergované 

+ 10% mullitu 0,64 Flokulované 

KDG 0,02 Silně dispergované 

+ 10% mullitu 0,31 Slabě flokulované 

B1 0 Silně dispergované 

+ 10% mullitu 0,39 Slabě flokulované 

Sedlec Ia 0,70 Silně flokulované 

+ 10% mullitu 0 Silně dispergované 

W Super podsítné čerstvé 0,32 Slabě flokulované 

+ 10% mullitu 0,72 Silně flokulované 

W Super podsítné odleželé 0,29 Slabě flokulované 

+ 10% mullitu 0,48 Flokulované 

W Super podsítné milíř 0,22 Slabě flokulované 

+ 10% mullitu 0,35 Slabě flokulované 
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3. DISKUSE VÝSLEDKŮ 

Hodnoty modulu pružnosti vysocehlinitých ostřiv rezonanční metodou (viz tab. 3) se pohybují v rozmezí 105 
až 125 GPa.  

S dobou odležení výrazně klesá hodnota Poissonovy konstanty vysocehlinitých ostřiv na bázi podsítných 
podílů jílovce W Super. Toto je důkazem stárnutí (rozpadu odležením) podsítných podílů jílovce W Super 
kdy přenos napětí mezi Youngovým modulem pružnosti (ohybová deformace) a Coulombovým modulem 
pružnosti (torzní deformace) se snižuje. Obr. 2 zachycuje vliv teploty výpalu na zdánlivou porozitu vyvíjených 
vysocehlinitých ostřiv.      

Izotropie vzorků vysocehlinitých ostřiv v porovnání k hodnotám izotropie na vzorcích připravených ze 
vstupních surovin zachycuje tab. 4. U vzorků připravených z kaolinů DS1, KDG pro fire, z jílu B1 a 
podsítných podílů jílovce W Super je znatelná výrazná tendence ke tvorbě flokulovaných útvarů (posun 
k vyšším hodnotám spolehlivosti křivek závislosti intenzity rezonančních frekvencí FFT a doby dozvuku 
stanoveno metodou rezonančních frekvencí). Oproti tomu opačný jev byl pozorován u kaolinu Sedlec Ia, kdy 
již výrazně flokulovaná surovina je přídavkem odpadního mullitu MOTIM zcela dispergována. Klesající 
hodnota izotropie podsítných podílů jílovce W Super poukazuje na dispergaci suroviny vlivem odležení. 

4. ZÁVĚR 

Na základě dosažených výsledků lze všechny sledované suroviny doporučit pro výrobu vysocehlinitých 
ostřiv s obsahem odpadního mullitu MOTIM v množství 10 % hmotnostně. Výjímku tvoří kaolin Sedlec Ia jež 
sám je výjimečnou surovinou s unikátními vlastnostmi a další příměsi mohou negativně ovlivnit výsledné 
parametry ostřiva. Podsítné podíly jílovce W Super disponují rovněž výrazným potenciálem stát se výchozí 
surovinou pro produkci vysoce jakostních vysocehlinitých ostřiv. 

PODĚKOVÁNÍ 

Tato práce byla realizována za podpory projektu „Výroba mullitových ostřiv v šachtové peci“ 
TH02020321 registrovaného u TA ČR v rámci 2. veřejné soutěže programu EPSILON. 

LITERATURA 
[1] TIHLAŘÍK, P., NEVŘIVOVÁ, L., KOVÁŘ, P., LANG, K. Acid grog with regulated alkali content development and dynamic 

modulus of elasticity determination. REFRA PRAGUE 2017. 

[2] KLÁROVÁ, M., TOPINKOVÁ, M., BURDA, J., JANČAR, D., VLČEK, J. Functional verification of newly developer grog in 
aluminosilicate and castable products. Mullitized raw materials for high-alumina products. REFRACTORIES, 
FURNACES and THERMAL INSULATIONS 2014.  

[3] WERNER, J., ANEZIRIS, CH. G., SCHAFFÖNER, S., FRUHSTORFER, J., OPPELT, M., DUDCZIG, S. Impulse 
excitation measurement up to 1600 °C – An advance analysis technique for refractories. 56th INTERNATIONAL 
COLLOQUIUM ON REFRACTORIES 2013. 

[4] STAROŇ, J., TOMŠŮ, F. Žiaruvzdorné materiály. Vydavatelstvo Alfa, Bratislava 1992. 

[5] LACH, V., KUNC, J. Anizotropní struktura žárovzdorných jílovců. Stavivo. 1985, Vol. 63, pp. 232-238. 
[6] SACHAN, A., PENUMADU, D. Effect of Microfabric on Shear Behavior of Kaolin Clay. Journal of Geotechnical and 

Geoenvironmental Engineering. 2007, Vol. 133, No. 3. 
[7] O´BRIEN, N., R. Fabric of kaolinite and illite floccules. Clays and Clay Minerals. 1971, Vol. 19, pp. 353-359. 

[8] SACHAN, A., MEHROTRA, V. Evaluation of microfabric of clay using atomic force microscopy. Current science. 2008, 
Vol. 95, No. 12. 

[9] TRAON, N., SCHNIEDER, J., TONNESEN, T., TELLE, R., HUGER, M., CHOTARD, T., BELRHITI, Y., VILLALBA 
WEINBERG, A. High temperature evaluation of mechanical properties of refraktory castables: impact of eutectic 
aggregates and testing methods. Refractories worldforum. 2017, Vol. 3, pp. 116-126. 

[10] PRESTES, E., LUZ, A. P., PAGLIOSA, C., BRITO, M. A. M., PANDOLFELLI, V. C. Al2O3 – SiO2 nano-bonded castables 
containing a boron-based sintering additive.  Refractories worldforum. 2017, Vol. 3, pp. 107-115. 



5. – 6. 10. 2017, Rožnov pod Radhoštěm 

 

 

77 

HMOTY PRO LICÍ POLE VYSOKÝCH PECÍ 

Josef POLENA 

Průmyslová keramika, spol. s r.o., Spešovská 627, 679 02, Rájec-Jestřebí, Česká republika 
polena@prumker.cz  

Abstrakt  

Předložený text pojednává o materiálech užívaných na licím poli vysokých pecí. Práce obsahuje stručný 
popis funkce jednotlivých částí licího pole od odpichového otvoru přes primární a sekundární žlaby až po 
kyvné žlaby a shrnuje možná řešení jak z obecného hlediska, tak s konkrétním příkladem z produkce firmy 
Průmyslová keramika, spol. s r.o.  

Klíčová slova: Licí pole, vysoká pec, odpich 

1. ÚVOD 

Vysoké pece mají odedávna již ze svého principu značné nároky na použití vhodných, odolných materiálů, 
které by byly schopny přestát jak náročné tepelné, tak i korozivní podmínky. Nejinak tomu je i u licího pole 
těchto pecí, jež má za úkol oddělení a transport tekutého kovu a strusky z pece do přepravních prostředků - 
pojízdných mísičů, pánví, apod. Toho je docíleno pomocí systému žlabů vedoucích od odpichového otvoru 
přes odlučovač železa a strusky ke koncovkám a kyvným žlabům distribuujícím materiál do přepravních 
prostředků. 

 

Obr. 1 Schéma vysoké pece s naznačeným licím polem [1] 
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2. ODPICHOVÝ OTVOR 

Vše začíná u odpichového otvoru, který je jednou z nejnamáhanější součástí vysoké pece. Tímto otvorem se 
periodicky vypouští tekutý obsah pece tvořený surovým železem a struskou. Po dostatečném nahromadění 
těchto reakčních produktů pece se provádí jejich odpich, tedy vypuštění z pece. To se provádí provrtáním 
odpichového otvoru speciálními elektrickými či hydraulickými vrtačkami. Pokud se nedaří odpichový otvor 
vyvrtat, propaluje se zaváděním kyslíku do otvoru. Po vypuštění tekutého obsahu pece se ukončuje odpich 
zavřením odpichového otvoru pomocí ucpávkové hmoty, jež je do odpichového otvoru vháněna ucpávkovým 
dělem. 

 
Obr. 2 Vypouštění produktů vysoké pece odpichovým otvorem [2] 

2.1. Odpichový otvor 

Ucpávková hmota je materiál používaný k uzavření odpichového otvoru po ukončení odpichu. Je na ní 
kladena celá řada požadavků, které si vzájemně mnohdy odporují. Mezi základní patří plasticita, rychlé 
tuhnutí v odpichovém otvoru, pomalé tuhnutí v ucpávkovém děle, nízký odpad při ucpávání, schopnost 
"natahovat odpich", tj. vniknout snadno co nejhlouběji do otvoru, bezpečně a pevně v otvoru držet, jít snadno 
provrtat, zajišťovat hladký tok materiálu z pece, být odolný proti erozi, tvořit ochranu vnitřních uhlíkových 
bloků, apod. 

Vývoj ucpávkové hmoty prošel za svou historii mohutným vývojem, na jejímž konci jsou nyní bezvodé 
ucpávkové hmoty jednak staršího typu na bázi dehtů a dále novější na bázi fenol-formaldehydových 
pryskyřic. Ucpávkové hmoty na bázi dehtu jsou výborně zpracovatelné a odolné, nicméně vzhledem 
k vysokému obsahu polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU), např. benzo(a)pyrenu, přestavují 
značné zdravotní riziko pro obsluhující personál, jakož i zvýšenou zátěž pro životní prostředí. 

Z toho důvodu se přechází na ucpávkové hmoty na bázi fenol-formaldehydových pryskyřic, které, ačkoliv 
nemají tak dobrou a snadnou zpracovatelnost, jako hmoty dehtové, zachovávají celou řadu vlastností, které 
jsou od nich požadovány s minimalizací dopadu na životní prostředí. 
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Vzhledem ke komplexnosti problematiky ucpávkových hmot je u nich více než u jiných hmot nutná úzká 
spolupráce se zákazníky, kdy je potřeba danou ucpávkovou hmotu přizpůsobit konkrétním vysokým pecím a 
podmínkách na nich. Jednotlivé pece se od sebe liší konstrukčně, strojním vybavením a režimem provozu, 
čemuž je zpravidla nutno přihlížet. Mezi parametry majících vliv na funkčnost hmoty jmenujme např. objem 
vysoké pece, typ ucpávkového děla a vrtačky, způsob chlazení děla, průměr vrtáků (či probíjecích tyčí), 
délka odpichového otvoru, doba trvání odpichu a mezi odpichy, stav čela odpichového otvoru, stav vysoké 
pece (především uhlíkových bloků), apod. 

Zkušební hmoty jsou tudíž nejdříve testovány z hlediska plasticity, pevnostního chování, tepelné roztažnosti, 
pórovitosti a dalších parametrů na testovacích tělesech (viz Obr. 3), poté dochází k testování v malém 
měřítku u zákazníka. Podle výsledků pak dochází k optimalizaci hmoty a odstranění případných nedostatků 
či nevhodných vlastností a dalšímu testování u zákazníka. 

 

Obr. 3 Testovací tělesa po výpalu na 200°C 

Naše firma se specializuje na vývoj a výrobu ucpávkových hmot na bázi fenol-formaldehydových pryskyřic. 
Naším hlavním produktem v tomto ohledu je Ekoplast NRB, který byl vyvinut po mnohaletém zkoumání vlivů 
jednotlivých komponent na vlastnosti výsledného materiálu. 

2.2. Hmota pro udržování dosedací dosedací plochy odpichového otvoru 

Během provozu vysoké pece dochází vlivem namáhání a eroze k opotřebení okolí odpichového otvoru. To 
má za následek zvýšenou spotřebu ucpávkové hmoty, vzhledem k jejímu zvýšenému úniku při ucpávání. 
Údržba dosedací plochy je pro udržení nízké spotřeby ucpávkové hmoty jedním ze zásadních faktorů. K 
údržbě dochází jednak frézováním dosedací plochy, čímž dochází k odstranění nečistot a přílepků na 
dosedací ploše, nebo použitím plastické hmoty, jejíž aplikací na dosedací plochu dochází k zacelení trhlin a 
nerovností na jejím povrchu a tedy opětovné zajištění těsnosti při ucpávání. Tato plastická hmota musí být 
dostatečně odolná, aby nedocházelo k jejímu rychlému opotřebení. 

Pro tuto funkci jsme vyvinuli materiál Plastobet RM, což je plastická hmota pro náročné aplikace, při níž 
dochází ke kontaktu s rozžhavenými tekutými produkty vysoké pece. Materiál dodáváme tvarovaný pro toto 
specifické použití. 

3. ŽLABY 

K samotnému odlučování a transportu tekutých produktů vysoké pece do kolejových přepravních prostředků 
slouží soustava žlabů. Ta začíná hlavním žlabem, do něhož ústí odpichový otvor. Počet hlavních žlabů je 
zpravidla určen počtem odpichových otvorů. Na konci hlavního žlabu se nachází odlučovač železa a strusky 
(tzv. skimmer) fungující na principu rozdílnosti hustoty železa a strusky. Odsud pak vedou vedlejší žlaby 
samotného surového železa a vysokopecní strusky. Ty ústí na konci ke kyvným žlabům, které distribuují 
železo a strusku do jednotlivých pojízdných mísičů, pánví, apod.  
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Obr. 4 Podélný řez hlavním (primárním) železovým žlabem [3] 

Nejvíce namáhanými částmi žlabů jsou místo dopadu produktů z vysoké pece, místo odlučování, koncovky 
žlabů a ohyby žlabů, jakož i místa kde dochází nějakým vlivem k turbulentnímu toku žhavého materiálu.  

Žlaby mohou být otevřené, nebo kryté, případně částečně kryté. Otevřené žlaby mají výhodu, že jsou ihned 
přístupně bez potřeby manipulace s těžkými kryty a dají se dobře monitorovat. Kryté žlaby naproti tomu 
snižují tepelné záření žhavého materiálu, zabraňují zchladnutí žlabu mezi odpichy, umožňují účinné 
odsávání výparů, omezují rozstřik materiálu a dá se po nich bezpečně přecházet. 

Konstrukce moderních žlabů je složitá problematika s celou řadou různých řešení, obvykle však sestává 
z těchto základních částí: 

 vnější pancíř – základní železná konstrukce žlabu 
 izolace – tenká vrstva izolačního žáromateriálu snižující tepelné namáhání pancíře 
 trvalá vyzdívka – zděná z cihel nebo větších monolitů, základní vrstva hutného žáromateriálu, ochrana 

v případě selhání pracovní vrstvy 
 pracovní vrstva – vrstva, po níž teče struska a surové železo 

3.1. Pracovní vrstva žlabů 

Z technologického hlediska bývá pracovní vrstva žlabů zhotovována ze dvou typů materiálu – dusacích hmot 
a žárobetonů. Dusací hmoty jsou snadno zpracovatelné a levnější, nejsou však tak odolné a jejich používání 
tedy vyžaduje častější opravy. Oproti tomu žárobetony jsou dražší, obtížněji se bourají, ale mají delší výdrž, 
dají se dobře opravovat např. torkretováním a vysoká pec tudíž nemusí tak často stát. Z žárobetonů je 
rovněž možné vyrobit některé části, jako koncovky či kyvné žlaby předem jakožto předpřipravené tvarovky. 

U žárobetonů je zásadní podmínkou možnost instalace do horkých, nevychladlých žlabů, a možnost 
rychlého uvedení žlabu do opětovné funkce, jelikož čas na zhotovení žlabu bývá většinou silně omezen 
dobou odstávky vysoké pece, která může být i pouhých 24 hodin. To není u běžných žárobetonů možné 
vzhledem k explozivnímu uvolňování vody při teplotách nad 100 °C viz Obr. 5. 

Základní vlastností určující jakost materiálu pro pracovní vrstvu je jeho odolnost počítaná na tuny 
protečeného surového železa. Tato hodnota je do značné míry relativní pro každou pec, neboť výrazně 
závisí na režimu oprav – zda a jak často je pracovní vrstva opravována torkretací či shotkretací, zda dochází 
k frézování celé pracovní vrstvy a jejímu celkovému obnovení, nebo zda se bourá a dolívá jen tenká 
pracovní vrstva – ale i na dalších faktorech, jako je složení a teplota strusky a surového železa, délka a tvar 
žlabů, atd. 
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Naše firma dodává jak dusací hmoty pod značkou PK a PK-V, tak žárobeton Ultrabet PK-B. K opravám 
potom dodáváme torkretační hmotu Žárobet G-F. 

Na zhotovení nejnamáhanějších částí žlabu, je možné s výhodou použít dříve zmíněný materiál 
Plastobet RM, což, ačkoliv je dusací hmota, má odolnost přesahující celou řadu žárobetonů, nebo beton 
Ultrabet RM založený na podobné bázi. 

 

Obr. 5 Testovací tělesa sušená při 300 °C, stejné množství záměsové vody: a) beton bez a  
b) beton s úpravou umožňující instalaci za tepla 

3.2. Kryty žlabů 

Kryty žlabů jsou zpravidla tvořeny segmenty sestávajícími z kovového pláště a žárobetonové výplně. 
Požadavky na žárobeton nejsou tak vysoké jako na materiál na pracovní vrstvu žlabu, neboť musí odolávat 
hlavně sálavému teplu, eroze žhavým materiálem je poměrně nízká. 

Pro tuto aplikaci nabízíme licí (VP-L) i torkretační (VP-T) žárobeton. 

4. ZÁVĚR 

V předloženém článku jsme stručně zhodnotili funkci licího pole vysokých pecí a popsali, jaké materiály 
můžeme v současnosti nabídnout pro aplikaci v této oblasti. Problematika materiálů pro licí pole je však 
poměrně široké téma a možností řešení je nespočet. Konkrétní řešení je vždy nutné přizpůsobit dané vysoké 
peci a podmínkám na ní.  
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_випуск_продуктів_плавки_з_льотки_доменної_печі_3.jpg, upraveno, cit. 28.8.2017 

[3] BOWEN, L. Thermal analysis Measures Blistering Heat, https://www.comsol.com/blogs/thermal-analysis-
measures-blistering-heat/,  cit. 4.4.2017 
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Abstrakt 

Keramika na bázi ZrO2 patří do skupiny žárovzdorné speciální keramiky. Díky vlastnostem ZrO2 se 
předpokládá nejen vysoká jakost, ale i žárovzdornost této keramiky. Metody tvarování, mohou být variabilní 
s ohledem na výsledný typ produktu a jeho následné použití. Tento příspěvek je dílčí částí ve výzkumu, 
vývoji a zlepšení kvality produktů izostaticky lisovaných kelímků na bázi ZrO2. Vzhledem k trimorfitě ZrO2 je 
tento oxid teplotně nestabilní. Jeho nestability v systému zapříčiňuje objemové změny v závislosti na 
modifikačních přeměnách materiálu na bázi ZrO2. Firma Capital Refractories s.r.o., používá materiál na bázi 
ZrO2 pro výrobu izostaticky lisovaných kelímků určených pro speciální aplikace. Identifikace objemových 
změn a modifikačních přeměn ke kterým dochází v materiálu je předpokladem pro zefektivnění výroby této 
produktové řady. Cílem tohoto výzkumu je sledování a zamezení výskytu jevu praskání výrobků v průběhu 
výpalu. 

Klíčová slova: Izostatické lisování, ZrO2 keramika, modifikační přeměny ZrO2, objemové změny 

1. ÚVOD 

Izostatické lisování keramických prášků na bázi ZrO2 je metoda pro tvorbu silně hutných výrobků. Ze směsi 
ZrO2 o velmi nízké vlhkosti a působením všesměrného velmi vysokého tlaku se získávají výrobky, které mají 
velmi dobré mechanické vlastnosti již za surového stavu, sníženou pórovitost, velmi dobrou korozní odolnost 
a odolnost proti vysokým teplotám. Izostatické lisování probíhá za použití flexibilního pouzdra, které je 
ponořeno do kapaliny. Hydrostatický tlak je vytvářen pomocí kapalného média, které působí na flexibilní 
pouzdro ve všech směrech [1]. 

Směs pro výrobu izostaticky lisovaných produktů obsahuje několik zrnitostních frakcí materiálu ZrO2, který je 
v tomto případě stabilizován CaO, jehož čistota, dle materiálových listů dosahuje 95% ZrO2. Součástí směsi 
jsou další přísady (pojiva, plastifikátory). Připravená směs obsahuje minimálně 93% ZrO2. Pro tuto část 
práce byly použity dva typy směsí. Směs používaná pro standardní výrobu a směs s minimálním obsahem 
pojiva a plastifikátorů. Obě tyto směsi byly podrobeny sledování objemových změn a fázového složení a 
následně byly porovnávány mezi sebou. Cílem práce je hledání příčiny vzniku prasklin kelímků vyrobených 
ze směsi ZrO2 (Obr. 1), ke kterým dochází v průběhu výpalu. 

 

Obr. 1 Kelímky ZrO2 a detail prasklin po výpalu 



5. – 6. 10. 2017, Rožnov pod Radhoštěm 

 

 

83 

2. MODIFIKAČNÍCH PŘEMĚNY MATERIÁLU 

Modifikační přeměny probíhající v materiálu na bázi ZrO2 byly sledovány XRD difrakční analýzou a také 
vysokoteplotní XRD fázovou analýzou. Modifikační přeměny, ke kterým v materiálu dochází mohou vést 
k objemovým změnám, které vyvolávají pnutí ve výrobku a následně může docházet k jeho praskání. 

2.1. Vysokoteplotní XRD analýza  

Směs pro výrobu ZrO2 keramiky byla podrobena vysokoteplotní XRD fázové analýze na přístroji Panalytical 
Empyrean (Cu anoda). Vysokoteplotní komora HTK16 od firmy Anton Paar umožňuje měřit krystalografické 
změny ve vzorku během jeho zahřívání a chlazení. Nárůst teploty byl nastaven na 10°C/min. Jednotlivé 
skeny byly pořizovány vždy po 100°C a měření bylo provedeno do teploty 1400°C. 

Na Obr. 2 a Obr. 3 jsou difraktogramy hodnoceného materiálu, zpracované od teploty 800°C. Při teplotách 
nižších je systém stabilní a nevykazuje žádné fázové změny. Při teplotách do 800°C obsahuje vzorek 
monoklinickou a kubickou formu ZrO2. Přítomnost kubické formy svědčí o stabilizačním účinku přídavku 
CaO. Při vyšších teplotách vzorek podléhá polymorfním změnám.  

  
Obr. 2 XRD vysokoteplotní difraktogram standardně používaného materiálu ZrO2 

Na Obr. 2 jsou difraktogramy standardně používaného materiálu ZrO2. Nízkoteplotní monoklinická forma 
ZrO2 je dobře patrná na úhlech 28,1; 31,1 a 33,4 °2  a výskyt kubické formy je potvrzen na úhlech 34,6; 
50,1 a 58,7 °2 . S rostoucí teplotou difrakční maxima monoklinické fáze klesají a pro teplotu 1300 °C již 
nejsou patrné. Od teploty 1100 °C lze pozorovat vznik difrakčních maxim tetragonální fáze ZrO2. 
Tetragonální fáze se ve většině případů překrývá s fází kubickou, ale na úhlech 33,7; 34,7; 58,0 a 59,1 °2 
jsou patrná samostatná difrakční maxima tetragonální fáze. 

  
Obr. 3 XRD vysokoteplotní difraktogram redukované směsi ZrO2 
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Směs ZrO2 s redukovaným (modifikovaným) množstvím pojiva je vidět na Obr. 3. Tato směs obsahuje velmi 
malé množství pojiva a plastifikátorů. Tento upravený vzorek má velmi podobný průběh modifikačních 
přeměn jako vzorek ze standardní směsi. Rozdílný je pouze v obsahu monoklinické fáze, která je v případě 
tohoto vzorku nižší. 

Na základě XRD difrakční fázové analýzy je patrné, že vlivem modifikačních přeměn, které nastávají 
v důsledku ohřevu materiálu, dochází k výrazným objemovým změnám. Za normální teploty a tlaku se ZrO2 
vyskytuje v monoklinické formě, po zahřátí na teplotu 1100°C až 1200°C dochází k přeměně monoklinické 
formy na tetragonální formu. Tato modifikace je vratná a je spojena s velkou objemovou změnou (až 9 obj. 
%), která způsobuje mechanické narušení výrobku a tím může docházet k jeho praskání [2]. 

2.2. XRD fázová analýza 

Pro srovnání obou typů vzorků byla provedena standardní XRD fázová analýza. Obr. 4 znázorňuje XRD 
difrakční záznam standardní a redukované (modifikované) směsi. Fázová analýza standardního vzorku 
prokázala obsah kubické fáze 25,1 % a monoklinické fáze 74,9 %. Vzorek s redukovaným upraveným 
množstvím pojiva a plastifikátorů obsahuje 51,9 % kubické a 48,1 % monoklinické fáze.  

 
Obr. 4 XRD difraktogram standardní a redukované směsi 

Na základě vyhodnocení vysokoteplotního XRD a XRD fázové analýzy za pokojové teploty bylo prokázáno, 
že použité množství pojiva a plastifikátorů ovlivňuje fázové změny v materiálu na bázi ZrO2. Vyšší množství, 
těchto přidávaných látek, způsobuje v materiálu fázovou transformaci, která následně vede ke vzniku 
objemové změny v materiálu a tím dochází k tvorbě mechanického pnutí a praskání ve výrobku. 

3. OBJEMOVÉ ZMĚNY MATERIÁLU 

Ze sypkých směsí, obou typů vzorků, (standardní i redukovaný) byly vylisovány malé brikety o průměru a 
výšce 350 mm. Na takto připravených tělesech byla sledována objemová změna. Z každé směsi byly 
vytvořeny vždy 3 ks vzorků, na kterých byly stanoveny rozměry po vylisování, sušení a následně po výpalu. 
Na základě naměřených hodnot byl vypočten objem tělesa a porovnána objemová změna, ke které došlo 
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v průběhu výpalu. Vzorek vytvořený ze standardní směsi má objemovou změnu 5,6 %, zatímco vzorek 
s redukovaným množstvím pojiva a plastifikátorů má objemovou změnu nižší a to 3,6 %. Redukovaný vzorek 
vyniká nízkou hodnotou objemové změny, ale velmi vysokou pórovitostí materiálu (Tab. 1). Zvýšená hodnota 
pórovitosti má negativní vliv na výslednou kvalitu produktu a je příčinou vniku problémů, ke kterým může 
docházet v provozních podmínkách. Jedná se zejména o snížení životnosti kelímků vyrobených z upravené 
směsi, penetrace keramiky do taveniny slitiny během lití a s tím také spojená penetrace kovu do struktury 
ZrO2 materiálu. 

Tab. 1 Vlastnosti materiálů 

Vlastnosti Standardní vzorek Redukovaný vzorek 

Objemová změna (%) 5,6 3,6 

Zdánlivá pórovitost (%) 22,0 27,0 

Objemová hmotnost (g∙cm-3) 4,2 4,1 

Pro porovnání vlivu pórovitosti na penetraci kovu do materiálu byla využita SEM analýza. Tato analýza byla 
provedena na přístroji SEM/EDAX QUANTA 450 FEG. (SEM) na VŠB-TU Ostrava. Kelímky ze standardní 
směsi po 20 odlitích na SEM analýze neprokazovaly žádné známky pronikání kovů do struktury. U vzorku 
s redukovaným množstvím pojiva a plastifikátorů (Obr. 5) bylo pomocí SEM analýzy odhaleno pronikání 
kovů do struktury kelímku. Plochy označeny čísly 1,2,3 obsahují prvky, které jsou součástí tavených kovů, 
jedná se zejména o Mg, Ni a Cr. Tato zrna jsou důkazem pronikání kovu do struktury materiálu, která je 
spojená s vysokou pórovitostí použitého materiálu. 

 

Obr. 5 SEM analýza redukované směsi 

Na základě těchto zjištění byl další postup hledat alternativní pojiva a plastifikátory, které by zajistily 
soudržnost materiálů na bázi ZrO2, zamezily vzniku nežádoucích objemových změn v materiálu během 
výpalu a zároveň zajistily požadovanou nízkou pórovitost. Pro tuto část experimentu byly navrženy různé 
typy pojiv a plastifikátorů. Pro sledování výsledných objemových změn byly složky smíseny s materiálem 
ZrO2 ve stejném poměru jako v případě standardní a redukované směsi. Z takto připravených směsí byly 
vytvořeny vzorky o výšce a průměru 350 mm. Na takto připravených tělesech byly sledovány změny rozměrů 
od vylisování, přes sušení až po výpal. Následně byl vypočten objem těles a změna objemu, ke které 
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dochází během výpalu. Naměřené hodnoty jsou uvedeny v Tab. 2, jednotlivé typy pojiv a plastifikátorů jsou 
v Tab. 2 označeny písmeny A až E. 

Tab. 2 Vlastnosti materiálů s alternativními pojivy a plastifikátory 

Vzorek Pojivo/Plastifikátor Množství 
pojiva/plastifikátoru 

Objemová 
změna  

OH  ZP 

(%) (g∙cm-3) (%) 

S03917 A Redukované 1,65 4,09 27,35 

S04017 A Standard 1,25 4,10 27,09 

S04117 B redukované 1,80 4,07 27,64 

S04217 B Standard 3,68 4,03 28,34 

S06517 C Standard 4,25 4,22 24,23 

S06717 C redukované 4,26 4,14 25,86 

S06917 D Standard 4,71 4,12 24,65 

S07117 D redukované 3,32 4,09 26,67 

S08017 E Standard 4,54 4,09 25,03 

S08217 E redukované 3,35 4,18 27,63 

Z dosažených výsledků je patrné, že některé typy pojiv a plastifikátorů v materiálu způsobily jen velmi malou 
objemovou změnu. Ve srovnání s běžně používanou recepturou. Velmi malou objemovou změnou vyniká 
zejména pojivo A, které má hodnotu objemové změny téměř stejnou (1,65 % a 1,25 %) jak při použití 
standardního množství, tak při použití redukovaného množství pojiva. Žádné z použitých alternativních pojiv 
a plastifikátorů, ale v materiálu nezabezpečilo nízkou pórovitost, které je potřeba dosáhnout, aby byly 
splněny podmínky dostatečné živostnosti a kvality finálních izostaticky lisovaných produktů. 

4. ZÁVĚR 

Další výzkumné práce se věnují hledání opatření, které by praskání výrobků zamezily. Jako nadějné se jeví 
snížení množství látek používaných jako pojivo a přísady a nalezení vhodného typu pojiva a plastifikátorů, 
které budou mít malou objemovou změnu. V současné době probíhá také výzkum vlivu změny vypalovacích 
teplot a závislosti na použití různých typů pojiv a plastifikátorů. Další nabízenou možností je změna rychlosti 
ohřevu, kdy snížení této rychlosti může omezit vznik pnutí uvnitř výrobku. 
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ÚVOD 

Cieľom vývoja spoločnosti RMS a.s. Košice je zvýšenie únosnosti v žiare a zníženie tepelnej vodivosti 
ľahčených hlinito-kremičitých stavív a žiarobetónov, ako aj efektívne využívanie zdrojov energie v tepelných 
agregátoch. Súčasný trend v návrhu tepelných agregátov smeruje k efektívnemu využívaniu zdrojov, z toho 
dôvodu je nutné hľadať také suroviny, ktoré pracujú v náročných podmienkach za relatívne vysokých teplôt . 
Cieľom tejto prednášky je predstaviť portfólio inovovaných izolačných výrobkov spoločnosti RMS, a.s. 
Košice, ktoré zahŕňa niekoľko typov ľahčených žiarobetónov a stavív, a porovnať termo-mechanické 
a termo-fyzikálne vlastnosti pôvodných produktov a inovovaných produktov na báze moderných ľahčených 
hlinito-kremičitých materiálov.  

1. IZOLAČNÉ STAVIVÁ KOLAS  

Ľahčené stavivá s nízkou objemovou hmotnosťou tvoria izolačnú vrstvu výmurovky a zabezpečujú 
požadovanú relatívne nízku teplotu na oceľovom plášti. Výmurovky kontinuálne pracujúcich pecí sú náročné 
na efektívne využívanie energie a výrobného procesu vôbec. Jednou z požadovaných vlastností 
žiaromateriálov je únosnosť v žiare, ktorá garantuje, že materiál je vhodný na dané použitie pri danom 
prestupe tepla a zabezpečuje požadovanú životnosť tepelného agregátu. Na obr. 1 je uvedený stacionárny 
výpočet prestupu tepla pri danej hrúbke a skladbe výmurovky pece. Pracovnú vrstvu výmurovky tvorí stavivo 
na báze andaluzitu ALKO 60 A, ktoré je priamo v styku s teplotou prostredia 1400°C a abrazívnym prúdiacim 
materiálom. Vo vnútri pece nie je roztavený kov. Prvú izolačnú vrstvu tvorí stavivo KOLAS 130, na báze 
ľahčeného šamotu s únosnosťou v žiare 1300°C. Druhú vrstvu tvorí stavivo KOLAS 50 s únosnosťou v žiare 
867°C (obr. 2), aby sa dosiahla požadovaná teplota na plášti využíva sa vláknitý izolačný materiál.  

  

Obr. 1 Prestup tepla stenou spekacej pece pri vnútornej 
teplote 1280°C 

Obr. 2 Únosnosť v žiare staviva KOLAS 50 – 
867°C 
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Pri danej hrúbke a skladbe výmurovky je vo vrstve KOLAS 50 teplota 1081°C, pri jeho meranej únosnosti 
v žiare, sa táto vrstva začína natavovať. Stavivo je dlhodobo vystavené pôsobeniu teploty, ktorá je nad 
únosnosť v žiare staviva KOLAS 50. Z pôvodnej hrúbky staviva 116 mm je 50% staviva rozrušeného a druhá 
polovica stavivá je roztavená. Fázová analýza a meranie stupňa kryštalizácie v tab. 1 dokazuje, že stavivo je 
tvorené v 78 % amorfnou fázou resp. taveninou a zvyšok nepretvoreného materiálu tvoria fázy vyskytujúce 
sa v pôvodnom stavive.   

Tab. 1 Stupeň kryštalizácie a množstvo amorfnej fázy  

Vzorka 

   
Množstvo 
amorfnej 
fázy (%) 

15 23,3 44,7 30,1 20,9 24,8 

Množstvo 
kryštalickej 

fázy (%) 
85 76,7 55,3 69,9 79,1 75,2 

V skladbe výmuroviek náročných na prestup tepla a lokálne zvyšovanie teploty musí byť navrhnutý taký typ 
materiálu, ktorý by odolával tejto teplote a zároveň, aby nedochádzalo k zaťaženiu konštrukcie.   

2. PRODUKTOVÝ RAD ĽAHČENÝCH STAVÍV S VYLEPŠENÝMI VLASTNOSŤAMI.  

Požiadavky na súčasné materiály pracujúce v kontinuálne pracujúcich agregátoch teda musia spĺňať 
požiadavky nielen objemovej hmotnosti , ale aj únosnosti v žiare a najvyššiu možnosť teploty použitia. Z toho 
dôvodu bolo v podmienkach závodu DZ REFRAKO nutné hľadať také riešenie, ktoré by využívalo súčasnú 
technológiu výroby stavív s využitím výpalu v tunelovej peci. Použitím nových ľahčených vstupných surovín 
s bodom tavenia okolo 1350°C bol vyvinutý nový produktový rad stavív KOLAS od objemovej hmotnosti 500 
kg.m-3 do 1200 kg.m-3. Parametre nových ľahčených výrobkov KOLAS sú uvedené v tab. 2. 

Tab. 2 Nový produktový rad ľahčených stavív KOLAS  

Nový produktový rad stavív   KOLAS 
50/115 

KOLAS 
70/120 

KOLAS 
80/120 

KOLAS 
90/130 

KOLAS 
110/125 

KOLAS 
120/140 

OH    (kg.m-3) 530 740 800 1000 1150 1200 

PTL         (MPa) 1,8 6 6 14 15 20 

UvŽ T0,5   (°C) 1190 1247 1294 1337 1355 1422 

TDZ  (%) -0,1        
1100°C/12h 

-0,07        
1100°C/12h 

0        
1100°C/12h 

-0,16 
1200°C/12h 

-0,11 
1150°C/12h 

-0,08 
1300°C/12h 

Al2O3 36% 36% 37% 38% 37% 41% 

Fe2O3   1,50% 1,80% 1,70% 1,70% 1,70% 1,40% 
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Trvalé dĺžkové zmeny uvedené v tab. 2 svedčia o tom, že stavivá novej produktovej rady ľahčených stavív 
sú rozmerovo stabilné pri oveľa vyšších teplotách so zachovaním si svojich izolačných vlastností. Namerané 
únosnosti v žiare pri 0,5% deformácii vykazujú o v priemere o 500°C vyššie hodnoty ako v pôvodných 
receptúrach stavív uvedených v tab. 3. 

Tab. 3 Starý produktový rad ľahčených stavív KOLAS  

Pôvodný produktový rad stavív   KOLAS 50 KOLAS 70 KOLAS 90 KOLAS 110 KOLAS 130 

OH    (kg.m-3) 500 650 900 1100 1300 

UvŽ 
T0,5   

(°C) 870 1170 1180 1200 1380 

TDZ  (%) -0,3 
 850°C/12h 

-1,5 
950°C/12h 

-1,7 
 1000°C/12h 

-0,1 
 1100°C/12h 

-1 
 1300°C/12h 

Viditeľná zmena prídavkom ľahčených hlinito-kremičitých ostrív nastáva v hodnotách trvalých dĺžkových 
zmien, kde sa zvyšuje samotná hodnota a teplota pri stanovení. Príkladom je stanovenie trvalej dĺžkovej 
zmeny KOLAS 50. Zatiaľ ,čo v pôvodnom stavive sa určovala pri teplote 850°C s dobou výdrže na tejto 
teplote 12 hodín, pre nové stavivo je teplota pri stanovení 1100°C so zachovanou dobou výdrže.   

a. KOLAS 50/115 

Stavivo KOLAS 50/115 s objemovou hmotnosťou 500 - 600 kg.m-3, je vyrobené na báze hlinito-kremičitých 
ľahčených surovín s relatívne vysokým bodom tavenia. Cieľom bolo dosiahnúť zlepšenie vlastností 
izolačných stavív potlačením obsahu perlitu, ktorý zhoršuje žiarové vlastnosti. Základ tvorí ľahčené hlinito-
kremičité ostrivo, perlit, lupok a pojivo zabezpečujúce keramickú väzbu, ako plastifikátor a spojivo sa pridáva 
sulfitový výluh. 

  
Obr. 4 Stavivo KOLAS 50 s únosnosťou v žiare 1190°C 

S únosnosťou v žiare 1190°C môže byť stavivo KOLAS 50 inštalované do izolačnej vrstvy spekacej pece, 
kde je teplota v tejto vrstve cca 1100°C (obr. 5). Uvažovaná teplota v zóne výpalu je 1400°C a požadovaná 
teplota na plášti do 180°C.  
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Obr. 5 Prestup tepla stenou spekacej pece pri vnútornej teplote 1400°C 

b. Stavivá KOLAS 70/120, KOLAS 80/120, KOLAS 90/130, KOLAS 110/125 a KOLAS 120/140 

Na základe dosiahnutých výsledkov KOLAS 50 bol vyvinutý celý rad výrobkov s vyššími únosnosťami 
v žiare, ich parametre sú uvedené v tab. 4. Únosnosť v žiare ( obr. 6-10) je závislá na obsahu nízko-
taviteľných fáz, teda na žiaruvzdornosti a bode tavenia základnej suroviny, na granulometrii, lisovacom tlaku 
a teplote výpalu.    

  
Obr. 6 Únosnosť v žiare staviva  

KOLAS 70/120 
Obr. 7 Únosnosť v žiare staviva  

KOLAS 80/120 
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Obr. 8 Únosnosť v žiare staviva  

KOLAS 90/130 
Obr. 9 Únosnosť v žiare staviva  

KOLAS 110/125 

 

      

 

Obr. 10 Únosnosť v žiare staviva  
KOLAS 120/140 

Obr. 11 Stavivo KOLAS 70/120 a  
KOLAS 120/140 

3. NOVÝ PRODUKTOVÝ RAD IZOLAČNÝCH ŽIAROBETÓNOV KOPORO   

Spoločnosť RMS, a.s. Košice vyrába izolačné žiarobetóny s hydraulickou väzbou vytvorené na báze 
ľahčeného ostriva, sférického korundu a prísad, spracované liatím a vibrovaním. Žiarobetóny sú určené pre 
aplikáciu do pracovných a tepelno-izolačných vrstiev žiaruvzdorných výmuroviek, bez priameho styku 
s tekutým kovom a prefabrikátov. Jedným z takýchto agregátov je narážacia pec na ohrev brám pre 
následne valcovanie za tepla, kde je dôležitá spotreba energie.    

Cieľom vývoja nového produktového radu izolačných žiarobetónov prídavkami nových moderných ľahčených 
surovín je zvýšiť pevnosť v tlaku, únosnosť v žiare a znížiť trvalé dĺžkové zmeny pri prevádzkových 
teplotách. Dôležitým parametrom u týchto žiarobetónov je objemová hmotnosť, skutočná pórovitosť, ktoré 
zabezpečujú efektívne izolačné schopnosti. Zatiaľ, čo použitím pôvodných vstupných surovín s nízkym 
bodom tavenia je žiaruvzdorný materiál obmedzovaný teplotou v izolačnej vrstve, použitím nových surovín 
sa tento teplotný  interval zvyšuje.  

KOLAS 70/120 

KOLAS 120/140 
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a. KOPORO 012 H 

Izolačný žiarobetón KOPORO 012 H je vhodný ako izolačná vrstva tepelných agregátov ako sú podstavce 
žíhacích pecí, dvere narážacej pece, a mnohé iné aplikácie, kde je potrebné izolovať výmurovky a zabrániť 
úniku tepla. Parametre izolačného žiarobetónu KOPORO 012 H, ktorý je možné použiť do teploty 1200°C sú 
uvedene v tab. 4. 

Tab. 4 Produktový rad ľahčených žiarobetónov  - KOPORO 012 H  

Chemické 
zloženie 

Obsah  
Al2O3 

Obsah 
Fe2O3 

Obsah  
CaO 

Obsah 
SiO2 

min. 42 max. 2 typ. 10 typ. 35 

 OH  
(kg.m-3) 

PTL  
(MPa) 

TDZ  
(%) 

Spotreba 
zamesovej vody 

(%) 

110 °C/24 h 1520 19 - 0,1 

25 – 27 1200 °C/5 h 1395 7 - 0,5 

1300 °C/5 h 1400 9 - 0,8 

Podľa STN EN 993-8 a EN ISO 1893 sa únosnosť v žiare žiarobetónov určuje na teliesku vypálenom na 
klasifikačnú teplotu. Na obr. 12 je uvedená únosnosť v žiare žiarobetónu KOPORO 012H, bola nameraná 
hodnota 0,5% deformácie pri teplote 1323°C. Izolačné žiarobetóny aplikované vo dverách narážacích pecí 
sú vystavené priamemu ohrevu vo vnútri pece a tvoria pracovnú výmurovku. Okrem tepelného namáhania 
sú vystavené a j tepelným šokom. Z toho dôvodu boli žiarobetóny testované aj na odolnosť voči tepelným 
šokom podľa ASTM 1525 a výsledky testov sú uvedené na obr. 13.   

 

 

 
Obr. 12 Únosnosť v žiare žiarobetónu  

KOPORO 012 H 
Obr. 13 Odolnosť voči náhlym zmenám teploty 

žiarobetónu KOPORO 012 H 

Z hodnotiaceho protokolu vyplýva, že po 10 cykle, teda ohreve na teplotu 1093°C a ochladení do vody sa na 
skúšobných kockách vyskytovali hrubé trhliny na štyroch telieskach a u jedného telieska došlo k rozpadu. 
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U všetkých teliesok došlo už po prvom cykle k výskytu stredných trhlín. U betónov bez prídavku ľahčeného 
hlinito-kremičitého ostriva došlo k rozpadu telieska už pri prvom až druhom cykle.  

b. KOPORO 0165 

Žiarobetón KOPORO 0165 je žiarobetón na báze guličkového korundu ako hlavnej zložky, cementoveého 
spojiva a ľahčeného hlinito-kremičitého ostriva, jeho technické parametre sú uvedené v tab. 5, receptúra je 
obohatenou o prídavok nových moderných ľahčených surovín. Hodnoty trvalej dĺžkovej zmeny sa vplyvom 
zvyšovania teploty do 1500°C nemenia, čo zaručuje žiarobetónu stabilitu v prevádzkových podmienkach.  

Tab. 5 Produktový rad ľahčených žiarobetónov - KOPORO 0165  

Chemické 
zloženie 

Obsah  
Al2O3 

Obsah 
Fe2O3 

Obsah  
CaO 

Obsah 
SiO2 

min. 86 max. 0,2 typ. 9 typ. 0,4 

 OH (kg.m-3) PTL   (MPa) TDZ   (%) Spotreba zamesovej vody (%) 

110 °C/24 h 1820 28 - 0,1 

14 – 16  
800 °C/5 h 1670 14 - 0,1 

1400 °C/4 h 1680 15 - 0,5 

1500 °C/4 h 1660 11 - 0,5 

Hodnota únosnosti v žiare (obr. 14) na úrovni 1516°C pri 0,5% deformácii dáva žiarobetónu predpoklady 
spĺňať podmienky pracovnej výmurovky agregátu slúžiaceho na ohrev akýchkoľvek výrobkov, napr. dvere 
narážacej pece, poklopové pece a mnohé iné.   

Pozoruhodných výsledkov sa dosiahlo pri meraní odolnosti voči tepelným šokom, kde stabilita štruktúry 
žiarobetónu pretrvala až do 6 cyklu, kedy sa na telieskach betónu objavilo mierne popraskanie povrchu po 
celej dĺžke a šírke skúšobného telieska.     

 

 

 

Obr. 14 Únosnosť v žiare žiarobetónu  
KOPORO 0165 

Obr. 15 Odolnosť voči náhlym zmenám teploty 
žiarobetónu KOPORO 0165 
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ZÁVER  

Nové produktové rady izolačných stavív značky KOLAS a izolačných žiarobetónov KOPORO, spĺňajú 
náročné podmienky na životnosti výmuroviek tepelných agregátov. Použitím nových ľahčených hlinito-
kremičitých vstupných surovín sa dosiahli oveľa vyššie úžitkové vlastnosti. Vhodnou kombináciou vstupných 
surovín pre tvorbu receptúry a technológie výroby je možné dosiahnúť vlastnosti produktu šitého na mieru 
v širokom rozsahu objemových hmotností a žiaro-technických vlastností. Novo-vyvinuté ľahčené produkty 
rozširujú obzor používania v tepelných agregátoch s vyššou prevádzkovou teplotou. 
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PROCESY MLETÍ, MÍCHÁNÍ A GRANULOVÁNÍ V RŮZNÝCH PRŮMYSLOVÝCH ODVĚTVÍCH 

RUDY Piotr, KOROL Jerzy 

PPP IdeaPro Sp. z o.o., Nowa Sól, Poland, EU 
SAND TEAM, spol. s r.o., Holubice, Česká republika, EU 

Abstrakt 

Firma IdeaPro Sp. z o.o. poskytuje širokou škálu inovativních řešení pro různá průmyslová odvětví. 

IdeaPro nabízí pokročilé technologie v oblasti výroby keramických produktů, žárohmot, umělých hnojiv a v 
oblasti zpracování, recyklace a dalšího využití odpadů (prach, kaly, atd.). 

Naše zařízení kladou důraz na nejnovější konstrukční řešení zohledňující hledisko minimalizace spotřeby 
energie a umožňující výrobu vysoce kvalitních směsí, granulí a pelet. 

IdeaPro má rozsáhlé zkušenosti v oblasti technického poradenství a vývoje nových technologií míchání a 
granulování různých zrnitých materiálů, prachů, kalů a suspenzí. 

Moderní systémy přípravy různých směsí s regulovanou dynamikou míchání jsou zárukou nejvyšší jakosti ve 
velkotonážní výrobě, a to i při častých změnách receptur a konzistence upravovaných směsí. 

Systémy tohoto druhu jsou používány na celém světě všemi význačnými výrobci s cílem zajištění 
požadované jakosti výroby. 

Univerzálnost takových zařízení je využívána zejména při výrobě: 

 směsí k lisování včetně směsí formovaných za tepla, 
 směsí pro odlévání, 
 směsí pro výrobu tepelně izolujících výrobků včetně pěnové metody, 
 směsí pro vibrační formování a vstřelování, 
 malt a speciálních směsí a žáruvzdorných betonů, 
 granulačních směsí - izostatické formování, 
 směsí s přísadou vláken, zejména betonů. 
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BEZCEMENTOVÝ ŽÁROBETON  

Miroslava KLÁROVÁ, Michaela TOPINKOVÁ, Jiří BURDA  

VŠB-TU Ostrava, 17. listopadu 15, Česká republika 
miroslava.klarova@vsb.cz   

Abstrakt   

Hlavním tématem příspěvku je ověření možnosti implementace jiného než vápenného pojiva do žárobetonu. 
Žárobeton byl zvolen na bázi bauxitu s vyšším obsahem Al2O3. V daném případě byl cement nahrazen 
reaktivním oxidem hlinitým v různé kvalitě. Pro zjednodušení jsou v příspěvku všechny zkoušené materiály 
(cement i reaktivní oxidy hlinité) nazývány „pojivem“. V článku jsou uvedeny dílčí výsledky s pojivy / materiály 
komerčně dostupnými. V další fázi výzkumu budou do žárobetonu vnášeny pojivové systémy vlastnoručně 
vyvinuté a připravené například syntézou sol-gel.  

Klíčová slova: Bezcementový žárobeton, hlinitanový cement, Al2O3-SiO2 

1. ÚVOD 

Při použití konvenčních pojiv - cementů, v případě žárobetonů použití hlinitanového cementu CA, narazíme 
během technologického procesu na řadu nevýhod, které vycházejí už z podstaty tuhnoucího mechanismu 
samotného cementu jako hydraulického pojiva. Nelze předejít obsahu CaO a vzniku a rozkladu hydratačních 
produktů. Z toho plyne několik zásadních faktů. Nutnost pozvolného a šetrného tepelného zpracování, 
pokles pevnosti při středních teplotách a vznik nízkotavitelných minerálů s obsahem CaO. Uvolňování vody 
ze systému, kde je chemicky vázána, je obtížné a navíc hydraulicky vázaný žárobeton je méně propustný, 
takže už ve fázi sušení je proces výroby žárobetonu náročnější. Díky chemicky vázané vodě roste i 
pórovitost systému u cementem pojených žárobetonů. U klasických CAC žárobetonů se se stoupající 
teplotou mění jejich struktura, což je v tomto případě doprovázeno nežádoucím smrštěním. 

Nutnost vývoje jiného než cementového pojivového systému tedy vychází především z požadavku 
odstranění obsahu CaO, snížení teploty výpalu, zlepšení homogenity, stability a konečných vlastností 
žárobetonu. Jako bezvápenné pojivové systémy lze použít například hydratovatelný nebo reaktivní korund, 
koloidní korund nebo siliku, nebo produkty syntézy sol-gel.  

2. METODIKA A EXPERIMENT 

Pro experiment byly zvoleny 3 druhy pojiva. Referenční komplexní pojivo – A, jednosložkové pojivo – B a 
jednosložkové pojivo – C. Jejich charakteristika – viz tab. 1. Jedná se o vysoce hlinité materiály na bázi 
Al2O3, s velkou reaktivitou a měrným povrchem. Jejich granulometrie uvedená v tab. 1 dokládá, že se jedná 
o velmi jemné materiály, kdy D50 nepřesahuje 3,0 µm. Vybraná pojiva se od sebe liší především strukturou 
a velikostí měrného povrchu. Referenční pojivo A je komplexní matrix obsahující cement, na rozdíl od pojiva 
B a C, které jsou jednosložkové reaktivní oxidy hlinité s odlišnými vlastnostmi. Jako zkušební směs byl 
zvolen žárobeton na bázi bauxitu s obsahem Al2O3 min. 83 %. Množství záměsové vody bylo v rozmezí  
5-7 %, podle toho, jak daná směs vyžadovala. Příprava vzorků a následné tepelné zpracování podléhaly 
normě ČSN EN 1402-5, část 5. Vzorky měly rozměry 50*50*50 mm a všechny směsi byly zhutňovány 
vibrováním do formy. 
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Tab. 1 Charakteristika použitých pojiv 

 Povaha Specifický povrch D50 D95 GSD 

Jednotka (-) (m2.g) (µm) (µm) (-) 

Pojivo A 
Komplexní CA 

pojivo 
(90 % Al2O3) 

2,6 3,0 45 - 

Pojivo B 
Reaktivní Al2O3 

(99,8 % Al2O3) 
1,6 2,5 - monomodal 

Pojivo C 
Reaktivní Al2O3 

(99,8 % Al2O3) 
~ 4,1 ~ 1,5 ~ 7,5* multimodal 

*Pozn.: D95 – zde znamená, že 90 % částic je menších než 7,5 µm. 

Podle charakteru použitých pojiv bylo možné předpokládat, že „pojivo“ C, s nejjemnějšími zrny a největším 
měrným povrchem bude vykazovat nejvyšší slinovatelnost a reaktivitu. U referenčního pojivového systému A 
bylo možné vzhledem k obsahu cementu předpokládat pokles pevnosti při středních teplotách, ale celkově 
nejlepší parametry stanovených vlastností, především pevnosti.   

Na vzorcích žárobetonů byly stanoveny základní charakteristiky jako OH, PZ, NV a PTL. Výsledky pro 
jednotlivá pojiva jsou porovnány v přehledu v tab. 2 a graficky zpracovány na obr. 1-3. Vlastnosti byly na 
všech vzorcích žárobetonů stanoveny za syrova (v tabulce uvedeno jako 20 °C), při 110, 800 a  
1200 °C. 

3. VÝSLEDKY 

Objemová hmotnost (OH) se u všech vzorků s teplotou snížila nejvýrazněji po sušení (až o 0,12 g.cm-3), 
s rostoucí teplotou se měnila jen minimálně (0,02-0,04 g.cm-3). Nejvyšší OH měly vzorky s referenčním 
cementovým pojivem A, nejnižší OH byla zaznamenána u vzorků s pojivem B. 

Tab. 2 Vlastnosti připravených žárobetonových vzorků 

 Teplota Objemová hmotnost 
Zdánlivá 

pórovitost 

Pevnost 

v tlaku 

Jednotka (°C) (g.cm-3) (%) (MPa) 

Pojivo A 

20 

110 

800 

1200 

3,04 

2,94 

2,92 

2,91 

6,1 

15,9 

18,2 

18,7 

17,1 

45,4 

54,5 

62,3 

Pojivo B 

20 

110 

800 

1200 

2,89 

2,77 

2,73 

2,74 

7,1 

20,8 

23,7 

23,3 

15,1 

22,8 

20,8 

19,8 

Pojivo C 

20 

110 

800 

1200 

2,92 

2,80 

2,77 

2,76 

8,1 

19,7 

22,2 

22,7 

11,9 

31,0 

24,8 

30,0 
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Obr. 1 Vývoj objemové hmotnosti žárobetonů s teplotou 

 
Obr. 2 Vývoj pórovitosti žárobetonů s teplotou 

 
Obr. 3 Vývoj pevnosti v tlaku žárobetonů s teplotou 
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Na připravených vzorcích byla dále stanovena zdánlivá pórovitost (ZP) metodou sycení varem. Naměřené 
hodnoty korespondují s objemovou hmotností. Rozdíl mezi sušením a výpalem na 1200 °C činil max. 3 %. 
Nejnižší pórovitost vykazovaly vzorky s referenčním pojivem A (při 1200 °C 18,7 %), nejvyšší naopak vzorky 
s pojivem B (při 1200 °C 23,3 %). Celkově nebyl u žádné směsi zaznamenán výraznější nárůst pórovitosti 
s teplotou.  

V první fázi výzkumu byla na zkušebních směsích stanovena ještě pevnost v tlaku (PTL). V případě pevnosti 
byl zaznamenán kontinuální nárůst pevnosti s rostoucí teplotou u směsi s pojivem A (při 1200 °C 62,3 MPa). 
U směsi s pojivem B byla pevnost celkově nejnižší a navíc její trend mírně klesající (při 1200 °C 19,8 MPa). 
Směs s pojivem C se, co se týká hodnot pevnosti, pohybovala uprostřed mezi A a B, ale projevil se u ní 
mírný pokles při střední teplotě i při maximální teplotě. Spíše je však možné se domnívat, že při opakovaném 
měření by byly hodnoty pevnosti vyrovnané. 

4. ZÁVĚR  

Naměřené hodnoty u jednotlivých vlastností korespondují s teorií. Vzorky s nejvyšší objemovou hmotností  
(s komplexním pojivem A) se projevily jako nejpevnější, s nejnižší pórovitostí a nasákavostí. Naopak 
nejhorších parametrů bylo dosaženo u pojiva B. Průměrné hodnoty u všech vlastností byly dosaženy u 
pojiva C. Odlišnost směsi s pojivem A je dostatečně zřetelná. U směsí s pojivem B, resp. C je pro vývoj 
měřených vlastností důležité především jejich rozložení velikosti částic a velikost měrného povrchu. Oba 
použité reaktivní oxidy hlinité jsou jednosložkové a chemicky totožné, ale pojivo C má větší měrný povrch a 
různou velikost částic. Sledované vlastnosti byly zaznamenány lepší u pojiva C, který je multimodální a má 
větší měrný povrch. Ve výsledku lze říci, že i reaktivní Al2O3 lze použít jako náhradu klasického 
hydraulického pojiva, kdy je možné se vyhnout poklesu pevnosti za středních teplot, ale je nutné počítat 
s celkově nižší pevností, která bude dosažena. Tento fakt bohužel potvrzuje předpoklad, že cement stále 
převyšuje dosažitelné vlastnosti. U pojiva A je třeba zohlenit, že se jedná o vícesložkový systém obsahující 
cement v určitém poměru k vysoce reaktivním vysocehlinitým složkám. Jak je patrné především z obr. 3, 
který se týká vývoje pevnosti s teplotou, je zajímavým faktem, že i při určitém minimálním obsahu cementu 
v pojivovém systému nedochází k poklesu pevnosti při středních teplotách. Jak je známo, velikost poklesu 
pevnosti při středních teplotách je přímo úměrná množství obsaženého cementu, resp. CaO ve směsi. 
Dosažené výsledky však dokládají, že vhodnou kombinací několika pojiv, lze dosáhnout vlastnosti významně 
převyšující jednosložková pojiva a to právě díky obsahu cementu. V další fázi výzkumu budou testována i 
jiná necementová pojiva, například koloidní systémy nebo produkty reakce sol-gel. 
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Abstrakt  

Žárovzdorné materiály ať už tvarové nebo netvarové jsou dlouhodobě používány v metalurgickém průmyslu 
jako vyzdívky tavících agregátů, pánví, ale také jako izolace do pecních agregátů. Současně jsou však 
vybrané typy žárovzdorných materiálů uplatňovány ve slévárenství pro tvorbu licích cest pro odlitky. Zájmem 
je používat co nejkvalitnější materiály, s očekávanou životnosti licího cyklu a zároveň však cenově dostupné. 
Z tohoto důvodu dochází k neustálému vývoji žárovzdorných materiálů, určené pro licí cesty, právě ve 
slévárenských procesech. Tento článek popisuje výzkum a vývoj organicko keramických trubic jako náhrada 
tradičních žárovzdorných materiálů. Experimentální i praktická část popisuje penetraci vláknitých struktur 
papírových trubic penetračními směsmi. Následně ověřit funkčnost takto upravených papírových trubic jako 
vtokovou soustavu a porovnat tyto vlastnosti s již osvědčenými používanými žárovzdornými materiály ve 
slévárenství.  

Klíčová slova: Vlákna, žárovzdorné materiály, žárovzdorné vláknité materiály, slévárenství 

1. ŽÁROVZDORNÉ MATERIÁLY PRO SLÉVARENSTVÍ  

Současné slévárenské technologie vyžadují kvalitní žárovzdorné materiály, ale i zvýšené finanční náklady. 
Z toho důvodu se hledají alternativy a výzkum směřuje i do oblasti náhrad za tradiční žárovzdornou 
keramiku, která je nejvíce využívanou komponentou pro odlévání. Materiály, které jsou nyní používány, ale i 
produkty vyvíjené musí odolávat především vysokým teplotám litého kovu. Proto škála nabízených produktů 
je variabilní jejich chemická a fyzikální povaha je různorodá. Klíčovou slévárenskou operací je odlití kovu do 
formy pomocí vtokových soustav. Vtoková soustava odlitku tvoří jednu z nejdůležitějších částí formy, tvoří ji 
systém kanálků, kterými proudí při odlévání všechen roztavený kov do dutiny formy. Žárovzdorné materiály 
se řadí mezi anorganické nekovové materiály tvořeny převážně hrubozrnnou strukturou, a řadí se mezi 
specifický typ keramiky. Tyto materiály odolávají teplotám vyšším než 1500 °C a mezi základní vlastnost 
patří jejich stálost při těchto teplotách. Pro odlévání ve slévárnách se v dnešní době používají šamotové a 
vysocehlinité licí výrobky, jsou to tvarovky ve formě trubek, rozvodek, nálevek, štěrbin. Slouží pro 
jednorázové použití. Společnost Seeif Ceramic, a. s. patří v oblasti výrobků ke zhotovení licích cest ve 
slévárenství k jedné z největších v Evropě. Tvarovky jsou v této společnosti zhotovovány převážně ze 
šamotu o složení 36 % Al2O3 a 2,5 % Fe2O3, objemová hmotnost je 2,05 g.cm-3, a zdánlivou pórovitostí 
nepřekračující 25 %. Žárovzdornost těchto šamotových tvarovek je 1700 °C. V případech pro taveniny s 
vysokým obsahem manganu, nebo teplotou tavení nad 1600 °C je nutné použít vysocehlinité materiály na 
bázi mullitokorundu o složení 65 % Al2O3 a 2 % Fe2O3. Objemová hmotnost je 2,3 g.cm-3, se zdánlivou 
pórovitostí max. do 23 %. Minimální žárovzdornost je 1800 °C 

Alternativou k těmto produktům by mohl být za určitých úprav papír se sníženou hořlavostí. Běžný papír je 
obvykle vyráběn v arších o tloušťce 0,5 až 3 mm, výjimečně až 6 mm. Při výrobě papíru nejvíce vadí granálie 
ve vlně, které snižují pevnost papíru, zvětšují nerovnost povrchu a nehomogenitu. Papír se vyrábí bez pojiva 
nebo s malým množstvím organického nebo anorganického pojiva pro zvýšení pevnosti. Papír s organickým 
pojivem je dobře ohebný, má malou tepelnou vodivost a objemovou hmotnost 160 až 270 kg.m-3. Papír je 
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vyráběn v šířkách 0,25 až 1,2 m. Délka papíru je 10 až 160 m a ta závisí podle tloušťky a šířky papíru. Papír 
je využíván mimo jiné jako polotovar pro výrobu vinutých trubek. Papír je napuštěn anorganickým pojivem a 
navinuje se na trn o požadovaném vnitřním průměru trubky. Navinutím určitého počtu vrstev na trn lze 
vyrábět trubky ve velmi širokém rozmezí tloušťky stěny a o libovolném vnitřním průměru. Papír je také 
důležitým filtračním materiálem, protože vláknitý charakter se ani za vysokých teplot nemění, a filtry lze tedy 
používat až do teploty použitelnosti vlákna [1]. Na principu výroby z papíru existuje systém HOLLOTEX 
používaný ve slévárenství jako vtokový systém při odlévání. Je vyrobený z celulózy a vyznačuje se mnohem 
nižší hmotností a tenkými stěnami trubek oproti šamotovým materiálům. Z hlediska manipulace a počtu dílů 
je nízká hmotnost výhodou naopak nevýhodou je křehkost, menší odolnost proti nárazům a omezené 
rozměry těchto trubic. U tohoto celulózového systému nedochází k hoření. Při kontaktu s tekutým kovem při 
kratších dobách lití systém zůstává neporušený a je schopen zabránit znečištění kovu zásypovým pískem 
[2].  

2. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

Jednou z uvažovaných možností úpravy již hotových papírových trubic, byla dodatečná penetrace 
anorganickými roztoky za účelem snížení hořlavosti a zvýšení odolnosti papírové trubice proti roztavenému 
kovu. Pro experiment byly použity dva druhy trubic z produkce firmy ORPA Papír a.s. Tenkostěnná trubka 
(TT) o průměru 50 mm, tloušťce stěny 5 mm a široká trubka (ŠT) o průměru 85 mm a tloušťce stěny 7,5 mm. 
Úprava trubic a jejich na penetrování probíhalo v laboratořích Katedry tepelné techniky – Ústavu průmyslové 
keramiky, ověřovací část experimentu probíhala v laboratořích Katedry slévárenství, FMMI. Celá 
práce je řešena ve spolupráci s firmou Seeif Ceramic a.s. Papírové trubice byly na penetrovány 7 směsmi 
(Tab. 1). Penetrační směsi byly složeny z: anorganických prášků a sazí, které byly rozmíchány v roztocích 
vodního skla (Levasil) a kamence.  

Tab. 1  Rozdělení penetračních směsí 

Suspenze Směsi Množství jednotlivých složek hm. (%) 

A LUVOMAXX + LEVASIL  5 % + 95 % 

B MONARCH + LEVASIL  5 % + 95 % 

C LUVOMAXX + KAMENEC  5 % + 95 % 

D MONARCH + KAMENEC 5 % + 95 % 

E AL2O3 + LEVASIL  10 % + 90 % 

F SIOXID + LEVASIL  10 % + 90 % 

G SIOXID + KAMENEC  10 % + 90 % 

Použité anorganické prášky byly podrobeny zrnitostní skladbě tzv. granulometrii to na přístroji Malvern 
Instrument by Aero pro rozsah (0,1-1000µm). Granulometrie se zjišťovala z toho důvodu, zda budou částice 
prášku schopny vyplnit mezery ve vláknité struktuře papíru o velikosti 0 až 0,3 μm. Výsledkem vlastního 
měření zrnitostní skladby je grafické vyjádření velikosti částic v podobě histogramu. Nejjemnějšími prášky 
byly Monarch (Obr. 1) a prášek Sioxid (Obr. 2), který má v intervalu do 0,3 μm zastoupení z celého systému 
nad 90 %. Z čehož vyplývá, že se jedná o velmi jemný prášek. Nejvíce jsou v prášku Sioxidu zastoupený 
částice o velikosti 0,0526 až 0,0679 μm. Teoreticky z těchto výsledků vyplývá, že by měl být prášek Sioxidu 
být nejvhodnější pro penetraci vláknité struktury papíru.  



5. – 6. 10. 2017, Rožnov pod Radhoštěm 

 

 

102 

   
Obr. 1 Histogram granulometrie prášku Monarch             Obr. 2 Histogram granulometrie prášku Sioxid 

Stanovení nasákavosti papíru vybranými směsmi byla provedena dvěma způsoby. Pro první zkoušku 
nasákavosti papíru byla použita kádinka o objemu 1000 ml, v které byla penetrační směs a testovaný vzorek 
(Obr. 3). Druhý způsob nasákavosti byl stanoven ve vývěvě. Z předchozích testovacích pokusů a 
doporučení byla doba namáčení papíru stanovena na 2 minut. Delší doba pobytu papíru v roztoku způsobila 
rozkližování. Po uplynutí doby namáčení se vzorek zvážil a sušil při teplotě 80 °C do konstantní hmotnosti. 
Intenzita nasátí roztoku do papíru dle (Obr. 4) je intenzivnější ve vývěvě. Nejvýraznější změny byly u vzorku 
(ŠT) v kádince a vývěvě C z 21% na 49%, D 21% na 48% a G 19% na 36%. 

   
Obr. 3 Papír po namočení v kádince                    Obr. 4 Hodnoty nasákavosti vybraných směsí 

Kromě výše uvedených zkoušek se vzorky, analyzovaly na skenovacím elektronovém mikroskopu 
SEM/EDAX QUANTA 450 FEG. (SEM) na VŠB-TU Ostrava, laboratoře CPI. Měřila se hloubka penetrace 
roztoku v papíru a chemické složení v jednotlivých bodech (Obr. 5). Mezi vzorky, které byly penetrovány 
směsmi složenými z prášků sazí, vyšel jako nejlépe hodnocený v závislosti na intenzitě nasycení vzorek D 
(TT-vývěva), směs Monarchu + kamenec. Chemické složení vzorku po analýze SEM je uvedeno (Tab. 2). 
Vakuování má vliv na intenzitu penetrace směsi do struktury papírové trubice a tím ovlivnění chemického 
složení v určitých vrstvách trubice. S ohledem na výsledku granulometrického rozboru, vzorky, u kterých byl 
velký podíl jemných částic, a to Sioxid a Monarch bylo největší, jak nasycení, tak i % zastoupení prvků 
v jednotlivých měřených bodech.  
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Tab. 2 Chemické složení vzorku 

Prvek (%) 
Poloha měření 

A B C D E F G H 

C 87,7 31,1 24,0 39,1 24,4 31,8 45,3 40,8 

O 4,1 48,7 55,4 37,5 49,9 43,8 43,1 45,1 

K 0,4 0,7 1,2 1,5 1,6 0,5 0,1 0,3 

Al 0,7 1,0 0,8 2,0 3,9 0,9 1,0 0,7 

Si 1,0 1,8 0,8 3,3 4,1 1,6 1,4 1,3 

S 1,1 2,7 1,6 2,1 3,3 1,3 0,4 0,1 

Ca 1,7 10,0 13,5 11,4 6,2 11,4 6,7 6,2 
 

 

Obr. 5 Polohy vzorku D (TT-vývěva) 

Další krokem v experimentu bylo ověření, zda takto penetrovaný papír je schopen odolat tavenině. Zkoušky 
odolnosti byly provedeny na katedře slévarenství VŠB-TUO. Byly připraveny trubice o průměru 50 mm a 
tloušťce stěny 5 mm a délce 100 mm. Penetrované trubice byly zaformovány v organobentonitové směsi 
(Bentomix T) a umístěny v kovovém rámu. Směs byla již od výrobce namíchána, nepoužilo se žádné 
dodatečné pojivo. Nebyla použita voda, aby bylo vyloučeno případné ovlivnění výsledků vlhkostí formy 
z klasické pískové bentonitové formy. Dno tvořila vrstva této směsi o tloušťce cca 40 mm. Rám formy byl 
vysoký 100 mm, tedy z toho vyplývá, že přibližně 60 mm z celkové délky trubice byla zaformována v písku, 
zbytek se nacházel nad formou. Forma byla pěchována ručně za pomocí ruční pěchovačky. Pro lití byla 
použita litina složena z litinového vratu, která měla při odlévání teplotu okolo 1500 °C, byla natavená 
v indukční tavící peci Inductotherm, typové označení 50KW 3KHz VIP PT3. Při naplnění trubic docházelo 
k vyprskávání taveniny z trubic a probíhaly bouřlivé reakce. Docházelo k velkému vývinu 
plynu a papírové trubice prohořely. Na (Obr. 6) je vidět prohořelé trubice a v okolí trubic litinu, která z nich 
vyprskávala. Zbytky trubic byly poté odformovány, aby se zjistil stav papíru zaformovaného v písku. Trubice 
v celé délce byly prohořelé. Spodní část, která byla v kontaktu s kovem, který neopustil trubici, byla o 
poznání soudržnější, než horní část. Při manipulaci s nimi nebyl problém je uchopit, neboť uvnitř měli ještě 
ztuhlý kov. V těchto zbytcích z trubic se nacházela litina, která během odlévání zůstala uvnitř.  
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Aby bylo možné porovnat výsledky experimentu, bylo zapotřebí srovnat tyto upravené trubice s jinými, již 
osvědčenými vybranými materiály používané ve slévárenství. Pro tento reálný experiment bylo použito 5 
typů trubic o výšce cca 150 mm: 1) originál trubice HOLLOTEX (H) – vnitřní průměr 49 mm; 2) trubice 
vyrobená nasátím ze suspenze bez použití vazby (BV) – vnitřní průměr 52-54 mm; 3) trubice vyrobená 
nasátím ze suspenze vázaná vodním sklem (VS + U) – vnitřní průměr 52-54 mm; 4) trubice spirálově 
navíjená vázaná vodním sklem (P – VS) – vnitřní průměr 30 mm; 5) trubice Sibral, (Obr. 7) Dno tvořila vrstva 
směsi o tloušťce cca 30 mm. Rám formy byl vysoký 170 mm, větší část trubic byla zaformována ve směsi a 
cca 10 mm se nacházelo nad rovinou formy. Forma byla pěchována ručně za pomocí ruční pěchovačky. Do 
trubic se odlévala litina tvořená litinovým vratem o teplotě nižší než při odlévání do papírových trubic, a to o 
teplotě 1360–1380 °C.  

  
Obr. 6 Experimentální papírové trubice po odlití             Obr. 7 Experimentální trubice a komeční vzorky 

Během odlévání litiny do trubic bylo možné pozorovat reakce roztaveného kovu s trubicemi. Nejlépe 
probíhalo odlévání u trubice Sibralu, byl zcela netečný k tekutému kovu. U trubice Hollotexu docházelo 
zpočátku k vývinu plamene, ale po dolití kovu až po okraj trubice byla reakce minimální. Minimální vývin 
plamene a dýmu byl u trubice vyrobené nasátím ze suspenze vázané vodním sklem. Horší průběh oproti 
trubici vázané vodním sklem měla trubice vyrobená nasátím ze suspenze bez použití vazeb. Nejhůře 
dopadla trubice spirálově navíjená vázaná vodním sklem (P-VS), v tomto případě docházelo k velkému 
vývinu plynů, prskání kovu a nebylo možné dokončit lití kovu.  

Po odlití byly trubice odformovány z pískové směsi, aby se zjistilo, do jaké míry byly trubice během odlévání 
poškozeny nebo naopak jak byly odolné vůči roztavenému kovu. Trubice ze Sibralu byla ze všech trubic 
nejméně poškozená roztaveným kovem. Povrch vnitřku trubice i odlitku byl hladký a rovný. Trubice Hollotex 
byla po odformování kompaktní i s kovem uvnitř trubice, jen část, která byla nad formou byla prohořelá a při 
doteku se rozpadla. Vnitřní strana trubice a povrch odlitku byl hladký a rovný. Trubice připravena ze 
suspenze vázaná vodním sklem (VS + U) byla po odlití prohořelá, ale v kontaktu se ztuhlým kovem tvořila 
pevnou krustu, která ale byla křehká. Trubice měla mapovitě rozpraskaný povrch, v prasklinách byl zatečený 
kov. Trubice připravena nasátím ze suspenze bez použití vazby (BV) byla po odlití celá prohořelá s malým 
zbytkem trubice. Žádné známky po zbytcích trubice nebyly ani ve formovací směsi, z toho lze usoudit, že 
trubice zcela vyhořela. Při odlévání do trubice spirálově navíjené vázané vodním sklem docházelo k vývinu 
plynů a z toho důvodu nemohlo dojít k úplnému naplnění trubic kovem. Trubice byla prohořelá, docházelo k 
odlupování, trubice byla velmi křehká a tím i manipulace s ní. V druhém případě se s trubicí spirálově 
navíjenou vázanou vodním sklem nic nedělalo, jen se po odlití čekalo, až ustoupí reakce a vývin plynů. U 
obou papírových trubic byl povrch odlitku nerovný a spirálovitě zatečený. Z trubic po odlévání bylo možné 
porovnat jejich opotřebení podle změny tloušťky stěny trubice a také podle průměru odlitku vzhledem k 
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výchozímu vnitřnímu průměru trubice. Měření hodnot tlouštěk stěn a průměrů odlitku byly měřeny opakovaně 
v různých místech a z těchto hodnot byl stanoven průměr.  

 
Obr. 8 Průměrné opotřebení trubic 

V průběhu experimentu se ukázalo, že proti krátkodobému působení roztaveného kovu byly nejvhodnější 
trubice Sibralu a Hollotexu. U nich došlo k malé změně tloušťky stěny a roztavený kov jen minimálně pronikal 
do struktury trubic. U vzorku nasávané kartonáže je velký rozdíl tloušťky stěny po odlévání u trubice s 
použitím vodního skla a bez, průměry odlitků jsou v obou případech podobné. U vzorku spirálově navíjené 
trubky pojené vodním sklem nebylo možné změřit tloušťku stěny, průměr odlitku je takřka totožný s vnitřním 
průměrem výchozí trubice. Z důvodu silného vývinu plynů při nalití kovu není možné ovšem tyto trubice 
při daném způsobu úpravy doporučit pro odlévání. Hodnoty opotřebení/stlačení stěn jsou graficky 
znázorněny na (Obr. 8). 

3. ZÁVĚR 

Hlavním úkolem práce bylo ověřit možnost penetrace papírových trubic anorganickými suspenzemi a ověřit 
jejich životnost při použití ve slévárenství jako součást vtokové soustavy odlitku. Hlavními sledovanými 
parametry byla granulometrie použitých prášků, nasákavost širokých a tenkých trubic v penetračních 
roztocích a stanovení odolnosti těchto trubic vůči roztavenému kovu.  

Z hlediska zrnitostní skladby je nejjemnějším práškem Sioxid a saze Monarch. Prášek Sioxid má v intervalu 
do 0,3 μm zastoupení z celého systému nad 90 % částic. Z výsledků granulometrie vyplývá, že prášek 
Sioxidu by mohl být nejvhodnější pro penetraci vláknité struktury papíru. Nasákávání v podtlaku pozitivně 
ovlivňovalo penetraci papírové trubice ve srovnání s ponořovací metodou. Reálný experiment ovšem ukázal, 
že penetrované trubice nejsou v daném stavu vhodné pro použití ve slévárenství. Během odlévání 
docházelo k velkému vývinu plynů z organických složek trubic a rozpadu vazeb mezi jednotlivými vrstvami 
papíru. V druhé části experimentu, kdy se ověřovaly další typy materiálů se potvrdila výhoda výroby trubic 
metodou nasávané kartonáže. U těchto trubic docházelo k podstatně nižšímu vývinu plynu při odlévání 
roztaveného kovu, ale docházelo k praskání trubice a zatékání kovu do prasklin.  
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