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ZMĚNY VE VÝROBĚ A SPOTŘEBĚ ŽÁRUVZDORNÝCH MATERIÁLŮ PRO VÝROBU 
SUROVÉHO ŽELEZA A OCELI V ČR, SR A POLSKU 

1Tadeáš FRANEK, 2Jerzy CZECHOWSKI 

1Refrasil, s.r.o. Třinec, Česká republika, EU 

 2ICMB Gliwice, Polsko, EU 

Abstrakt 

Politicko-ekonomické změny, které proběhly v zemích východní Evropy v 90. letech minulého století, vedly 

k razantnímu snížení výroby surového železa a oceli. Privatizace hutních podniků vedla k technologickým 

změnám při výrobě oceli a k intenzifikaci hutních pochodů. V souvislosti s těmito změnami změnily se i 

požadavky na použití žárovzdorných materiálů v hutním průmyslu, změnila se i tvář průmyslu žáromateriálů. 

1. ÚVOD 

Konec minulého století je charakterizován bouřlivými změnami v metalurgickém průmyslu, který nadále 

zůstává rozhodujícím odběratelem žárovzdorných materiálů. Zavedení kyslíkových konvertorů a kontilití oceli 

mělo dopad na významné jakostní změny žárovzdorných materiálů a podstatné snížení jejich spotřeby. 

Proces, kterým prošly vyspělé kapitalistické státy v 70. a 80. letech, dorazil do východní Evropy v průběhu 90. 

let po realizaci rozsáhlých politicko-ekonomických změn v postkomunistických zemích. 

Uvedené technologické změny při výrobě oceli a uvolnění dovozu žárovzdorných materiálů do zemí východní 

Evropy výrazným způsobem změnily situaci ve spotřebě žáromateriálů v průmyslu výroby surového železa a 

oceli. 

 

Obr. 1 Světová výroba oceli 
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2. ZMĚNY V OCELÁŘSKÉM PRŮMYSLU 

I když koncem minulého století se prosazovaly výroky, že konvenční cesta přes koksové baterie, vysoké pece 

a kyslíkové konvertory ztrácí svou dominantní pozici a stále více získává na významu výroba surového železa 

přímou redukcí a výroba oceli v elektrických obloukových pecích, nadále v ocelářském průmyslu je uplatňován 

klasický model dvoustupňového procesu od výroby surového železa ve vysokých pecích po výrobu oceli 

v kyslíkových konvertorech a elektrických obloukových pecích.  

Během posledních 30 let došlo ve světovém měřítku k dvojnásobnému nárůstu výroby oceli. Zásluhu na tom 

mají především 2 země a to Čína a Indie. Naproti tomu Evropa udržuje výrobu oceli bez větších změn na 

úrovni 200 mln. t/rok. 

V ČR došlo v období 1990 - 2018 k razantnímu poklesu výroby oceli, a to o 51%. Dominuje výroba oceli 

v kyslíkových konvertorech před výrobou oceli v tandemových pecích. Okrajovou záležitostí je výroba 

v elektrických obloukových pecích. 

Mnohem lepší situace je ve SR, kde v uvedeném období došlo k nárůstu výroby oceli o 8%. I zde je 

rozhodujícím procesem výroba oceli v kyslíkových konvertorech, výroba oceli v elektrických pecích 

představuje pouze 10% z celkové výroby oceli. 

V Polsku se snížila výroba oceli o 25%. V současné době polovina objemu její výroby je vyráběna 

v kyslíkových konvertorech, druhá polovina v elektrických obloukových pecích. 

V průběhu 90. let minulého století došlo k utlumení výroby oceli siemens - martinským procesem a prosadila 

se především výroba oceli v kyslíkových konvertorech. Zavedením kyslíkového konvertorového procesu se 

snížila desetinásobně spotřeba žáruvzdorných materiálů ve srovnání s procesem výroby oceli v SM pecích a 

tandemových pecích. 

 

Obr. 2 Výroba oceli v ČR, SR a Polsku 
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Další významnou technologickou změnou při výrobě oceli bylo zavedení kontilití oceli, které výrazným 

způsobem ovlivnilo spotřebu žáruvzdorných materiálů v hutním průmyslu. 

Začátkem 90. let minulého století bylo v ČR vyráběno pouze 5% oceli plynulým odléváním, ve SR 25%, 

v Polsku 6%. V současné době všechny 3 státy vykazují přes 90% podílu oceli vyráběné kontilitím. 

 

Obr. 3 Podíl plynule odlévané oceli v ČR, SR a Polsku 

V tab. 1 je uveden pokles výroby oceli a pokles výroby žáruvzdorných materiálů v období 1990 - 2018. Jak je 

patrno z tabulky, pokles výroby oceli nekoresponduje s poklesem výroby žáruvzdorných materiálů. Uvedená 

situace souvisí s technologickými změnami a intenzifikací hutních procesů. Neustále klesá spotřeba klasických 

žáruvzdorných materiálů na úkor vysokojakostní keramiky a snižují se specifické spotřeby žáromateriálů 

v ocelářském průmyslu. 

Tab. 1 Pokles výroby oceli a žáruvzdorných materiálů v ČR, SR, a Polsku v období 1990 - 2018 

  

Výroba oceli (mil. t) Výroba ŽM (tis. t) 

1990 2018 Δ 1990 2018 Δ 

ČR 10,1 4,9 - 51% 402 158 - 62% 

SR 4,8 5,2 + 8% 488 267 - 45% 

PR 13,6 10,2 - 25% 874 341 - 61% 

3. ZMĚNY V ŽÁRUVZDORNÝCH MATERIÁLECH PRO VÝROBU SUROVÉHO ŽELEZA A OCELI 

3.1. Žárovzdorné materiály pro výrobu surového železa 

3.1.1. Vyzdívky vysokých pecí 

Vysokopecní proces se neustále intenzifikuje. Zvyšuje se teplota dmýchaného větru při současném 

obohacování kyslíkem, dochází k injektáži paliv (olej, zemní plyn, uhlí) a zvyšuje se tlak pod sazebnou. Vlivem 

těchto změn vzrůstají značně požadavky na žárovzdornou vyzdívku, která má umožnit patnáctiletý až 

dvacetiletý provoz vysoké pece. 
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Pro horní část šachty, která je namáhána především otěrem, se používají obvykle hutné šamotové výrobky. 

Ve střední části šachty působí na vyzdívku plyny uvolňující se ze vsázky, a to především páry alkálií a CO. 

Zde se používají šamotové nebo andaluzitové tvárnice s nízkým obsahem oxidů železa. Nejvíce je tepelně a 

chemicky namáhaná vyzdívka spodní části šachty, zarážky a nístěje. Pro spodní část šachty a zarážku se 

nejlépe osvědčily nízkocementové žárobetonové prefabrikáty na bázi vysocehlinitých ostřiv a elektrotaveného 

korundu. Nístěj je doménou uhlíkatých materiálů - grafitových a uhlíkových bloků s velmi nízkou pórovitostí.  

Při středních opravách vysokých pecí se často přistupuje k dílčím opravám vyzdívky šachty, a to torkretováním 

nebo shotckretováním. K torkretování se používají vysocehlinité žárobetony na bázi mullitu nebo 

vysocehlinitých ostřiv s přísadami SiC a C.  

3.1.2. Vysokopecní ucpávací hmoty 

Ucpávací (ucpávkové) hmoty slouží ke spolehlivému uzavření odpichového otvoru po odpichu z vysoké pece, 

musí chránit vnitřní stěnu vyzdívky v okolí odpichového otvoru a musí zajistit rovnoměrný proud taveniny do 
soustavy žlabů. Používané hmoty musí být odolné proti působení roztavené strusky a železa, musí rychle 

tvrdnout a nesmějí znečišťovat ovzduší.  

V současné době se používají především bezdehtové ucpávací hmoty s pryskyřičnou vazbou na bázi bauxitu 

s přísadami SiC a C. 

3.1.3. Žlabové hmoty 

Od vyzdívek žlabů vysokých pecí se vyžaduje vysoká odolnost proti erozi a korozi proudícím kovem a struskou 

a také vysoká odolnost proti náhlým změnám teplot. Kromě toho se většinou požaduje rychlá instalace a 

uvedení do provozu.  

Tyto podmínky splňují nejlépe nízkocementové žárobetony na bázi bauxitu a korundu s přísadami SiC a C. 

3.1.4. Vyzdívky ohřívačů větru 

Vyzdívka ohřívačů větru je při dlouhodobém provozu namáhána tepelně, mechanicky a částečně také i 

chemicky. Intenzifikace vysokopecního procesu je spojena i se zvyšováním teploty dmýchaného větru, která 

způsobuje větší tepelnou zátěž horní části spalovací šachty, kopule a teplojemné výplně. 

V ohřívačích větru se používají různé druhy žárovzdorných materiálů, které se volí podle tepelného a 

mechanického namáhání agregátu. V horní části teplojemné výplně a pracovní vrstvě kopule, kde se požaduje 

vysoká únosnost v žáru, se používá dinas. Střední vrstvy teplojemné výplně tvoří většinou andaluzit a ve 

spodních vrstvách, kde je nejnižší teplota, se používají šamotové materiály. Nepracovní vrstvy jsou tvořeny 

izolačními výrobky - lehčeným dinasem, lehčeným šamotem a na plášti vláknitými materiály.  

3.2. Žárovzdorné materiály pro transport surového železa 

3.2.1. Vyzdívky pojízdných mísičů 

Surové železo se přepravuje od vysokých pecí na ocelárny v pojízdných mísičích, které přestaly být pouze 

přepravní nádobou, ale obvykle se využívají i na odsíření, odfosfoření a případně i odkřemičitění surového 

železa. Zavedením těchto předzkujňovacích procesů se mění struskový režim v mísiči a zvyšuje se 

opotřebování žárovzdorné vyzdívky.  

Vyzdívka pojízdných mísičů je většinou trojvrstvá. Na ocelovém plášti jsou izolační vláknité desky, následuje 

trvalá šamotová vyzdívka a pracovní vyzdívka. V pracovní vyzdívce se nejlépe osvědčily andaluzitové tvárnice, 

bauxitové tvárnice a bauxitové tvárnice s přísadou Cr2O3 (strusková zóna).  

Pro nejvíce namáhaná místa se používají tzv. ASC - materiály s pryskyřičnou vazbou. 
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K významnému prodloužení životnosti pojízdných mísičů a zlepšení jejich ekonomiky provozu přispěla 

technologie shotcretingu. K shotcretování se používají většinou hmoty na bázi andaluzitu.  

3.2.2. Vyzdívky nalévacích pánví 

Agregátem, který zajišťuje transport surového železa z pojízdného mísiče do tavící ocelářské pece, je nalévací 

pánev. 

Pokud se neprovádí odsíření surového železa v nalévací pánvi, pracovní i nepracovní vyzdívka pánve je 

tvořena ze šamotových tvárnic. Zavedením odsíření a dalších předzkujňovacích procesů, klesla však 

významně životnost vyzdívek nalévacích pánví a bylo nutno hledat nová řešení. Pro pracovní vyzdívku se 

nejlépe osvědčily ASC - materiály s pryskyřičnou vazbou, případně kombinace ASC - materiálů 

s vysocehlinitými tvárnicemi na bázi andaluzitu a bauxitu.  

3.3. Žárovzdorné materiály pro tavení oceli 

3.3.1. Vyzdívky kyslíkových konvertorů 

Jak už bylo zmíněno, většina výroby oceli je vyráběna v kyslíkových konvertorech. Pro nepracovní ochrannou 

vyzdívku se používají pálené magnezitové tvárnice a celá pracovní vyzdívka je zhotovena z MgO-C staviv. Za 

účelem zrovnoměrnění opotřebení vyzdívky, a tím zvýšení její životnosti jako celku, se zavedly pásmové 

vyzdívky z různých druhů MgO-C tvárnic, které zohledňují způsob a intenzitu namáhání jednotlivých pásem. 

Nejrozšířenějším druhem MgO-C staviv, které se v současnosti v konvertorech používají, jsou tvárnice 

s pryskyřičnou vazbou a obsahem uhlíku od 10-15%. 

Velký posun v životnosti vyzdívek konvertorů se dosáhl úpravou struskového režimu s cílem snížení agresivity 

strusky k vyzdívce, zavedením technologie „slag splashingu“ a intenzivním používáním opravárenských hmot. 

Vyzdívky se udržují systematickými opravami pomocí magnezitových torkretovacích hmot, které se stříkají na 

horkou vyzdívku. Nejkritičtějším místem je oblast čepů, kde se nevytváří stálá vrstva strusky chránící pracovní 

vyzdívku. Torkretování je v této části jediným účinným způsobem, jak prodloužit životnost vyzdívky. Kromě 

torkretovací techniky je při opravách využívána i technika shotcretingu.  

3.3.2. Vyzdívky elektrických obloukových pecí 

Neustálá intenzifikace elektrických obloukových pecí (EOP) se vyznačuje zvyšováním výkonů, zkracováním 

taveb předehřevem vsázky, použitím kyslíku, využíváním technologie napěňování strusky, zvyšováním 

příkonu elektrické energie a zvětšováním objemu pecí. S tím souvisí i vývoj vyzdívek, zejména po zavedení 

chladnic, který je charakteristický ústupem pálených magnezitových a magnezitochromových staviv a jejich 

náhradou MgO-C tvárnicemi. 

Ochrannou vyzdívku pecí tvoří většinou pálené magnezitové tvárnice. Pracovní vyzdívka stěn a dna je obvykle 

pásmová, obdobě jako u konvertorů a používají se pro její zhotovení jak klasické pálené MgO a MgO-Cr2O3 

tvárnice, tak pryskyřicí vázané MgO-C tvárnice s obsahem uhlíku až do 30%. Vyzdívka vík EOP je zděná, 

monolitická nebo je kombinací obou zmíněných způsobů. Pro zděnou vyzdívku se používají většinou 

andaluzitové nebo bauxitové tvárnice, pro monolitickou vyzdívku nízkocementové žárobetonové prefabrikáty 

na bázi andaluzitu nebo bauxitu. 

3.3.3. Vyzdívky tandemových pecí 

Vývojem prošly i vyzdívky tandemových pecí, u kterých proces tavení byl intenzifikován použitím kyslíkové 

trysky. Obdobně jako u vyzdívek kyslíkových konvertorů a EOP ochrannou vrstvu vyzdívky tvoří pálené MgO 

tvárnice. Pracovní vyzdívka je pásmová a používají se k její zhotovení jak pálené MgO a MgO-Cr2O3  tvárnice, 

tak pryskyřicí vázané MgO-C staviva. 
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3.4. Žárovzdorné materiály pro odlévání oceli 

3.4.1. Vyzdívky licích pánví 

Ocelářské pánve nejsou ve většině případů jen transportní nádoby, ale účastní se procesů tzv. sekundární 

metalurgie (LF, VD, VAD, VOD apod.). Důsledkem toho je prodloužení setrvání oceli v pánvi, zvýšení teplot 

oceli a zvýšení agresivity prostředí, kterému jsou žáromateriály v pánvi vystaveny. Výběr optimální skladby 

vyzdívky pánve závisí od druhu vyráběné oceli a metalurgických procesů, které se v pánvi uskutečňují. 

Vývoj vyzdívek ocelářských pánví prošel v posledním období celou řadou změn - od šamotových přes 

vysocehlinité až po dolomitové. Zkoušely se jak tvarové materiály, tak i monolitické vyzdívky vyrobené většinou 

z nízkocementových žárobetonů na bázi tabulárního korundu a spinelu. V současné době pro ochrannou 

nepracovní vyzdívku pánve se používají šamotové tvárnice, případně vysocehlinité tvárnice, pro pracovní 

vyzdívku dna a stěn nepálené dolomitové tvárnice s pryskyřičnou vazbou a tzv. AMC - materiály. V menší míře 

se používají i pálené vysocehlinité materiály na bázi syntetického mullitu nebo dalších vysocehlinitých ostřiv. 
Pro pracovní vyzdívku ve struskové zóně se nejlépe osvědčily MgO-C staviva.  

3.4.2. Žárovzdorné materiály pro vakuovací zařízení 

K nejvíce používaným agregátům sekundární metalurgie patří RH a DH vakuovací zařízení a VOD, AOD 

nádoby. Žárovzdorné materiály používané k jejich vyzdívání jsou obdobné. 

Vyzdívka vakuovacích zařízení je vystavena extrémně vysokým teplotám, eroznímu a koroznímu účinku 

kapalných a plynných medií, a také velkým teplotním šokům. Obdobně jako u konvertorů se jedná o pásmovou 

vyzdívku, pro kterou se nejlépe osvědčily MgO a MgO-Cr2O3 staviva vyráběné jak ze sintrovaných, tak i 

elektrotavených slínků. Násosky jsou zhotoveny z MgO- Cr2O3 tvárnic,na jejichž povrch  se nanáší vrstva 

vysocehlinitého nebo korundového žárobetonu, případně speciálního bázického žárobetonu na bázi MgO 

nebo MgO- Cr2O3. 

3.4.3. Žárovzdorné materiály pro mezipánve 

V současné době přes 90% výroby oceli v ČR, SR a Poslku je odléváno na zařízeních pro plynulé odlévání 

oceli (kontilití). Žárovzdorné materiály pro kontilití můžeme rozdělit do 2 základních skupin - na materiály pro 

vyzdívku mezipánví a materiály pro ochranu proudu oceli během odlévání. 

Trvalá vyzdívka mezipánví se skládá z izolačního materiálu na plášti a vysocehlinitého žárobetonu na bázi 

andaluzitu nebo bauxitu. Pracovní vrstva se zhotovuje z izolační magnezitové nebo olivínové hmoty, která se 

nanáší na základní vyzdívku a obnovuje se po každé sekvenci odlévání. K jejímu zhotovení se používají tzv. 

suché a mokré technologie. U suchých technologií je směs instalována bez přídavku vody a zhušťována 

vibrací (ocel s extrémně nízkým obsahem vodíku), u mokrých technologií je směs míchaná s vodou a 

nanášena torkretováním na trvalou vyzdívku. 

Materiály pro ochranu proudu oceli - stínící trubice, ponorné výlevky a monoblokové zátky jsou obvykle 

vyrobeny izostatickým lisováním z grafitokorundových materiálů. Ke snížení koroze struskou jsou někdy 

ponorné výlevky pokryty z vnější strany vrstvou ZrO2-C materiálu. 

4. ZÁVĚR 

Intenzifikací technologických procesů při výrobě surového železa a oceli se změnily požadavky na použití 

žárovzdorných materiálů. Neustále klesá použití ménějakostních žáromateriálů (šamot, dinas, magnezit 

s vyšším obsahem Fe2O3...) na úkor vysocejakostní keramiky, která dosahuje vyšších užitných hodnot a 

přispívá ke zlepšení ekonomiky provozu jednotlivých hutních agregátů. Na významu stále více získávají 

netvarové materiály, jejichž technologie výroby a použití jsou méně pracné a jsou energeticky výhodnější. 



                                                                         3. - 4. října 2019, Rožnov pod Radhoštěm 

 

 

11 

Objevují se nové techniky pro zhotovení vyzdívky (shotcreting, shotgunning....), které významným způsobem 

prodlužují její životnost. Všechny tyto změny vedou k neustálému snižování specifické spotřeby žárovzdorných 

materiálů při výrobě oceli a zlepšování ekonomického efektu výroby v metalurgickém průmyslu.  
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VÝVOJ, VÝROBA, INSTALACE A UŽITÍ ŽÁROMATERIÁLŮ Z POHLEDU MURPHYHO 
ZÁKONŮ 

Karel LANG 

P-D Refractories CZ a.s. Velké Opatovice, Nádražní 218, 679 63 Velké Opatovice, Česká republika, EU  

Karel.Lang@pd-group.com 

Abstrakt  

Jako pracovníci ve výrobě žáruvzdorných materiálů se věnujeme všem částem „životního cyklu“ žáromateriálů 

a ve všech oblastech se setkáváme s absurditami, které jsou popisovány v knize Arthura Blocha Murphyho 

zákon, nicméně zvláště oblast výzkumu je nejabsurdnější. Příspěvek popisuje setkávání reality a Murphyho 

zákonů. 

Klíčová slova: Vývoj, výroba, instalace, žáromateriály, Murphyho zákony  

1. ÚVOD 

Pojmy a texty, které jsou v následující stati uvedeny, nejsou vždy jen úsměvné, ale často postihují situace, se 

kterými se setkáváme v oblastech vývoje, výroby, instalací a použití žáruvzdorných materiálů. Pro objasnění 

jsou uvedeny i definice, které charakterizují především výzkum, neboť právě tento musí být popsán, aby 

náhodou někdo nedělal něco jiného. Osoby, které jsou případně zobrazeny, jsou přátelé a jejich zobrazení je 

náhodné a jen ilustrativní.  

2. DEFINICE 

Výzkum a vývoj (V a V, anglicky Research and Development - R&D), pojem, který byl na začátku dvacátého 

století neznámý, se od té doby stal univerzálním heslem rozvinutých zemí.  

Pojem výzkumu je stejně starý jako věda; těsný vztah mezi výzkumem a následujícím vývojem však nebyl 

obecně chápán až do padesátých let.  

Výzkum a vývoj stojí na začátku většiny systémů průmyslové výroby. Inovace, jejichž výsledkem jsou nové 

výrobky a nové procesy, mají obvykle kořeny ve výzkumu a procházely cestou počínající v laboratoři přes 

výrobu prototypu a zahájení výroby až po hromadnou výrobu a uvedení na trh. Základem mnoha inovací je 

vynález.  

Inovaci můžeme v podstatě definovat jako aplikaci vynálezu k potřebám trhu. Vynálezy vznikají ve výzkumu - 

pečlivého, soustředěného a vytrvalého zkoumání, často metodou pokusů a chyb. Výzkum může být buď 

základní nebo aplikovaný a rozdíl mezi těmito dvěma druhy výzkumu vznikl v první půli dvacátého století.  

Aplikovaný výzkum dovádí objevy základního výzkumu do stavu, kdy mohou být využity k splnění určitých 

potřeb, zatímco fáze vývoje zahrnuje kroky potřebné k zavedení nových nebo modifikovaných výrobků nebo 

postupů do výroby. V Evropě, Spojených státech a Japonsku se stala jednotná koncepce výzkumu a vývoje 

integrální součástí ekonomického plánování jak ve vládním, tak v soukromém sektoru.  

Vzhledem k tomu, že se firma věnuje od dobývání surovin, jejich úpravu, výrobu vlastních žáromateriálů, až k 

dodávkám pro nejrozsáhlejší stavby v oboru, je mnoho momentů kde lze s jistotou použít mnoho z Murphyho 

zákonů.  
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Pokud je v dlouhém procesu někde nějaká chyba, stojí tato chyba poměrně velké peníze, které potom chybí 

pro další vhodnější použití. Potom můžeme hovořit o tom, že „z něčeho“ se bič neuplete nebo použít jeden ze 

zákonů: 

Schopenhauerův zákon entropie: 

Nalijete-li lžíci vína do sudu splašků, výsledkem budou splašky.  

Nalijete-li lžíci splašků do sudu s vínem, výsledkem budou rovněž splašky. 

Tato poučka (zákon) platí v celém procesu beze zbytku a kdokoliv na něj zapomene, bude po zásluze 

„ohodnocen“. 

3. VÝVOJ A JEHO VÝSTUPY (REALITA) 

Realita života v oblasti vývoje v naší domovině je řízena dotacemi, ale ne vždy se nám podaří z velké sumy 

peněz, která teče do výzkumu a vývoje něco získat. 

Zlaté pravidlo umění a vědy: 

Kdo má zlato, určuje pravidla. 

 

 

 

  

Nicméně jsou i oblasti kde se lze obejít bez dohledu velkého bratra jenž sídlí v Bruselu nebo na různých 

ministerstvech a úřadech. 
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Rozšířený Epstein-Heisenbergův princip: 

V oblasti výzkumu a rozvoje lze současně určit vždy jen dva parametry z celkových tří. Ony tři 
parametry jsou: úkol, čas a prostředky: 

• Známe-li úkol a máme-li k jeho vypracovaní stanovený určitý čas, je ve hvězdách kolik to bude stát. 

• Máme-li přesně určen čas a prostředky, pak jsme sami zvědavi, co vlastně vyzkoumáme a rozvineme 

• Dostaneme-li přesně vymezený cíl výzkumu a rozvoje a k tomu určitou částku peněz, kterou kdosi na 

daný úkol spočítal, pak nám vůbec není jasné, kdy s tím budeme hotovi a jestli vůbec. 

Pokud má někdo takové štěstí, že si může určit všechny tři parametry, pak se nepohybuje v oblasti 
výzkumu a rozvoje. 

Vždy je však nutno, aby takové peníze, které příjdou odněkud „shora“, byly doprovázeny činností odborníků, 

pokud možno z akademické sféry nebo ze speciálních výzkumných organizací. Přičemž nikomu nevadí, že 

tyto „složky“ oboru moc nerozumí a jsou jen jako zástěrka pro získání finanční podpory. A potom opět platí 

několik pravidel: 

Marsovo pravidlo: 

Každý kdo přijde odjinud, platí za odborníka. 

               

Wingerovo pravidlo: 

Leží-li před vámi práce na stole už aspoň 15 minut, stáváte se odborníkem. 

               

Warrenovo pravidlo: 

Pravý odborník je ten, který předpokládá, že daný úkol si vyžádá spoustu času a bude stát majlant. 
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Weberova definice: 

Odborník je člověk, který ví čím dál víc o čím dál méně věcech; dokonalosti dosahuje ve chvíli, kdy ví absolutně 

všechno o ničem. 

             

První Finaglův zákon: 

Jestliže pokus vyjde, stala se někde chyba. 

4. VÝVOJ A JEHO VÝSTUPY (REALITA) 

Vlastní činnost podniku je věnována především produkci a té je podřízeno téměř vše. Ostatní činnosti jsou 

nutné, aby výroba byla efektivní, kvalitní a přinášela především zisk. Ale i zde platí několik nepsaných pravidel: 

Weilerův zákon: 

Nic není nemožné, pokud to nemusíte sami dělat. 

            

Owenova teorie organizační úchylky: 

Každá organizace má určitý počet pracovních míst vyhrazených pro naprosté blbce. 
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Peterova věta naruby: 

Věrnost podniku se cení více než kvalitní práce. 

Gresmanův zákon: 

Banality se řeší okamžitě, věci zásadní nikdy. 

Maryannin zákon: 

Co se nehledá, to se vždycky najde. 

První Chisholmův zákon: 

Když se všechno daří, něco se pokazí. 

              

De Neversův zákon diskuse: 

Dva monology netvoří ještě dialog. 

             

5. INSTALACE 

Velmi důležitou součástí životního cyklu žáruvzdorných je instalace na místo použití. Tato je často důležitější 

než vlastní kvalita materiálů, protože nevhodnou instalací lze v podstatě znehodnotit jakoukoliv vyzdívku.  

Juhaniho zákon: 

Kompromis je vždycky dražší než kterékoli navrhované řešení. 
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Lupschainského zásada zbytečného spěchu: 

Přijdeš-li brzy, nekoná se to. 

Dáte-li si záležet, abyste přišli včas, musíte čekat. 

Opozdíte-li se, přijdete s křížkem po funuse. 

Pfeiferova zásada: 

Nikdy nečiňte rozhodnutí, může-li je učinit někdo za vás. 

        

Lynchův zákon: 

Když jde do tuhého, každý se vypaří. 

         

Millerův zákon: 

Jak je kaluž hluboká, zjistíte, až do ní šlápnete. 

Schroederův zákon: 

Nerozhodnost je základem pružnosti. 
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6. PERSPEKTIVY 

Použití těchto „pravidel“, „paradoxů“, „filosofie“ a „zákonů“ nám sice život nezlepší, s úsměvem jde všechno 

lépe. 

Gattusovo rozšíření Murphyho zákona: 

Nikdy není tak zle, aby nemohlo být ještě hůře. 

Rayburnovo pravidlo: 

Chceteli v před, ohněte hřbet. 

Murphyho filosofie: 

Může-li se něco pokazit, pokazí se to. 

            

Murphyho zákon: 

Usmívejte se. Zítra bude hůř. 

                  

Murphyho paradox: 

Nejméně vysilujícím je spolehnout se na vlastní síly.  
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7. ZÁVĚR 

Jako jediné poučení si lze vzít z této stati, že se nesmíme brát příliš vážně. Jak bylo již uvedeno, osoby 

zobrazené jsou vybrány jen náhodně, a problematika diskutovaná v příspěvku se jich osobně nedotýká. 

První zákon diskuse: 

S blbcem se nikdy nepři - někdo by si nemusel všimnout, že je mezi vámi rozdíl. 

Greenův zákon diskuse: 

Nic není nemožné - pokud nevíte o čem mluvíte. 

8. LITERATURA 
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Abstrakt 

Náhrada fosílnych palív v energetickom priemysle sa v EU stáva čoraz populárnejšie. Veľmi rozšírené je 

v oblasti lokálneho vykurovania - kotly na drevené brikety, pelety, drevnú štiepku, piliny a iné. Rozšírené je 

spaľovanie dendromasy (drevnej štiepky) pri vykurovaní a príprave teplej úžitkovej vody (TUV). Moderné 

kotolne na drevnú biomasu využívajúci špičkové kotly, ktoré podstatne znižujú náklady na výrobu tepla a ohrev 

teplej úžitkovej vody, ale aj zlepšenie kvality ovzdušia v lokalite. Pokrok v technológii spaľovania ale nie je 

spojený s vývojom vymuroviek týchto agregátov. Produktom horenia dendromasy sú spaliny a popol 

s vysokým obsahom alkálií, vodnej pary, oxidov síry a prípadne aj chlóru.  

Vývoj v oblasti aplikácie žiaruvzdorných výmuroviek zaostáva za technológiou spaľovania biomasy. 

V súčasných energetických zariadeniach na biomasu sa používajú tradičné žiaruvzdorné materiály, ktoré boli 

vyvíjané pre metalurgický a energetický priemysel. Pri nedodržaní technológie spaľovania a použití nevhodnej 

vymurovky sa životnosť žiaruvzdorných materiálov môže výrazne skrátiť. V predloženom príspevku 

prezentujeme degradáciu hlinito-kremičitej žiaruvzdornej vymurovky kotla spaľujúceho drevnú štiepku po cca 

10 rokoch. V priebehu činnosti kotla došlo k interakciám medzi produktmi horenia a vymurovkou. Výsledkom 

týchto chemických reakcií je vznik nízko taviteľných fáz, ktoré na klenbe kotla vytvorili sklovitý povlak a kvaple. 

Na základe analýzy produktov korózie sa charakterizoval proces korózneho opotrebenia žiaruvzdornej 

vymurovky a návrh opatrení na jej obmedzenie.  

Kľúčové slová: Dendromasa, žiaruvzdorné materiály, žiarobetón, korózia  

ÚVOD 

Spaľovanie/splyňovanie drevnej biomasy môže zohrávať významnú úlohu pri znižovaní energetickej záťaže 

rozvodných sústav. Malé alebo stredné tepelné elektrárne na biomasu môžu pomôcť znížiť straty pri distribúcii 

a tiež slúžiť ako vykurovanie pre regionálne zásobníky teplej vody, čím sa znižuje dvojitá konverzia ako v 

prípade využitia elektrickej energie na vykurovanie. V Japonsku sa na domáce použitie využíva cca 28% 

celkovej spotrebovanej energie, z čoho asi 50% sa využíva pri dodávke teplej vody a vykurovaní priestorov. 

Priame spaľovacie kotly na biomasu a ohrievače pre jednotlivé budovy sa v Japonsku používali už od 60. 

rokov 20. storočia [1]. Využívanie biomasy v energetickom priemysle získava významnú podporu aj v EU. 

Biomasa sa využíva na znižovanie podielu fosílnych palív v energetike a príprave teplej úžitkovej vody (TUV). 

Moderné kotolne na drevnú biomasu využívajúci špičkové kotly, ktoré podstatne znižujú náklady na výrobu 

tepla a ohrev teplej úžitkovej vody, ale aj zlepšenie kvality ovzdušia v lokalite. Vývoj v technológiách 

spaľovania biomasy je intenzívny a zameriava sa hlavne na zvyšovanie účinnosti horenia a znižovania emisií, 

aby proces energetického využívania biomasy bol v súlade s environmentálnymi normami EU. Určité 

zaostávanie je v oblasti používaných žiaruvzdorných vymuroviek. V prevažnej miere sa používajú klasické 

žiarobetóny a tvarovky z energetických agregátov. Produkty horenia biomasy, t.j. spaliny, popol a škvara 

obsahujú zvýšený obsah alkálií, vodnej pary, oxidov síry a prípadne aj chlóru, čo výrazne skracuje životnosť 

klasických žiaruvzdorných vymuroviek. Žiaruvzdorné vymurovky sú atakované kombinovaným zaťažením: 

tepelná, mechanická a chemická korózia. Pri teplotách až 1200°C dochádza k termochemickým interakciám 
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medzi alkalickými zlúčeninami v spalinách, popoloch a škvarách za vzniku nízko taviteľných zlúčenín. 

Súčasne dochádza ku kolísaniu teploty v spaľovacom priestore a abrazívnemu pôsobeniu pevnými časticami 

(prachy, kondenzáty a iné)..  

OBECNÁ CHARAKTERISTIKA KOTLA NA SPAĽOVANIE DREVNEJ ŠTIEPKY 

V moderných spaľovacích zariadeniach sa používajú kotly na drevnú štiepku (Obr. 1) s funkciou 

zabezpečujúcou vysokú účinnosť premeny tepelnej energie v súlade s environmentálnymi normami 

uplatňovanými na takéto zariadenia v EU.  

 

Obr. 1 Schéma kotla na spaľovanie drevnej štiepky [2]: 1- dávkovanie, 2- primárna spaľovacia komora, 

sekundárna spaľovacia komora, 4- výmenník a odvod spalín  

Ako žiaruvzdorné vymurovky v kotloch na biopalivá sa využívajú kvalitné pálené tvarové hlinitokremičité 

stavivá ako aj hlinitanové žiarobetóny používané v metalurgii, resp. v energetických zariadeniach na 

spaľovanie uhlia alebo zemného plynu. Aplikácie sa prispôsobujú používaným biopalivám a podmienkam 
spaľovania/splyňovania. Teplota v spaľovacích zariadeniach by nemala prekročiť teplotu tavenia úletov 

(popolovín), aby nedochádzalo k jeho nalepovaniu na vymurovku. Z uvedeného dôvodu je nutné poznať 

priebeh taviteľnosti úletov, popola a škvary. Stanovenie intervalu mäknutia a intervalu tečenia popolov 

umožňuje stanoviť základné podmienky spaľovania drevnej štiepky v kotloch, t.j. reguláciu teploty horenia. Pri 

regulácii procesu horenia u rôznych druhoch biomasy môžu nastať komplikácie ak sú rozdiely medzi teplotami 

tavenia a tečenia popola veľmi malé.  

EXPERIMENTÁLNA ČASŤ A METODIKA VYHODNOCOVANIA 

Vyhodnocovanie sa robilo na reálnych vzorkách, ktoré boli odobrané pred generálnou opravou z kotla na TUV 

[2] po cca 10 rokoch prevádzky. Na vymurovanie stien kotla sa použil LCC žiarobetón s hydraulickou väzbou 

a klenba nad roštom bola vymurovaná vysokohlinitými tvarovkami pred cca 4 rokmi. V Tab. 1 sú uvedené 

príklady základné charakteristiky používaných žiaruvzdorných materiálov [3,4].  

Na vyhodnotenie chemického zloženia dodaných vzoriek opotrebených stavív, škvar a popolov sa použila 

chemická analýza AAS na zariadení Perkin Elmer 3100 a semikvatitatívna prvková analýza na zariadení JEOL 

JSM 7000 F, INCA Energy 250 Microanalysis System (EDS). Na vybraných vzorkách sa urobila termická 

analýza (NETZSCH STA F3 Jupiter) a fázová analýza (RTG difraktometer RIGAKU MiniFlex600, Theta-

2Theta, CuKα). Rtg -difrakčné záznami boli vyhodnocované softverom PDXL2 s databázou ICCD mineralov 

a keramických fáz. Súčasne sa stanovil priebeh taviteľnosti kvapľov a nálepov podľa STN ISO 540. 
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Tab. 1 Základné charakteristiky používaných žiaruvzdorných materiálov 

Materiál LCC žiarobetón [3] vysokohlinitá tvarovka [4] 

Al2O3 61,5 60 

SiO2 33,5 37,5 

Fe2O3 0,9 1,0 

K2O + Na2O - 0,4 + 0,2 

MgO - 0,2 

CaO - 0,3 

Základná surovina mullit - 

Objemová hmotnosť (g.cm-3) 2,49 2,55 

Zdanlivá pórovitosť (%) 17 15 

Teplotná rozťažnosť pri 1000°C + 0,55 +/- 0,3 

Odolnosť voči CO trieda A - 

Analýza popolov a škvar  

V laboratóriách UMET boli pripravené popoly (PI, PII a PIII), ktoré sa získali spálením priemyselných drevných 

štiepok (typu I a II) ako aj spálením liesky (PIII). Drevné štiepky typu I a II boli používané v kotle na TUV, 
bohužiaľ pomer a množstvá nie sú známe. Priemyselne využívané drevné štiepky predstavujú zmesnú 

odpadnú surovinu, získanú pri spracovaní listnatých, ihličnatých aj náletových drevín. Dendromasa má vysokú 

vlhkosť, ktorá vstupuje aj do spaľovacieho priestoru kotlov [2,5]. 

Drevná štiepka bola spaľovaná na kovovom rošte pomocou prídavného horáka na propán-bután a vzduch, tak 

aby popol plynulo prepadával roštom. Získaný popol bol následne žíhaný v tenkej vrstve (2 -3 mm) v elektrickej 

peci pri teplote 500 °C vo vzdušnej atmosfére do konštantnej hmotnosti. Proces žíhania pri teplote 500 °C trval 

60 - 70 min. Po ochladení bol zostatok zvážený a opäť vložený na 30 min. do pece o teplote 500 °C. Po 

vychladnutí bol popol opäť zvážený. 

Zloženie popolov je porovnané so zložením dodaných škvár (vz. 7 a 8), ako zostatku zo spaľovania drevnej 

štiepky z kotla na TUV. Analýzy popolov PI a PII a škvár (Tab. 2) poukazujú na významné rozdiely v zložení, 

čo korešponduje aj s literárnymi zdrojmi [5-7]. Oproti popolom má škvara podstatne vyšší obsah SiO2 a nižší 

obsah CaO. 

Tab. 2 Chemická analýza popolov získaných spálením priemyselnej drevnej štiepky typ I a II (vz. PI a PII), 

  resp. popol vzniknutý spálením liesky (vz. PIII) a dodaných škvar vz. 7 a 8 (kotol na TUV).  

Popis vzorka 
Chemická analýza po prepočte na vyžíhaný stav (hm %) Žíhanie (hm %) 

SiO2 Al2O3 CaO MgO Fe2O3 Na2O K2O MnO 2h//1100 °C 

drevná štiepka, typ I PI 59.2 7.8 26.0 1.2 3.2 0.7 1.7 0.1 10.3 

drevná štiepka, typ II PII 23.5 4.5 42.2 7.6 9.2 0.5 8.4 4.1 (17) 

lieska, typ III PIII 14.1 9.5 56.8 8.5 5.1 0.1 5.1 0.7 20.5 

zlepenec škvary 7 65,6 11,2 12,3 1,6 4,8 1,0 3,5 N - 

škvara z roštu -sypká 8 63,8 13,2 12,6 2,3 5,3 0,8 2,0 N - 

N - nestanovované 
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Obr. 2 Záznamy termickej analýzy popola PI získaného pri spaľovaní drevnej štiepky typ I v laboratóriu 

UMET a sypkej škvary vz.8 (z kotla naTUV) 

Z termogravimetrického záznamu popola PI je zrejmé (Obr. 2), že laboratórne získaný popol je hygroskopický 

(cca 1 %). K výraznému endoefektu a zníženiu hmotnosti o cca 10 % ale dochádza až v intervale teplôt 400-

800°C. Tento výrazný úbytok hmotnosti nebol detegovaný u škvár (napr. sypká škvara, vz.8). Chemická 

a fázová analýza (Tab. 2, Tab. 3) poukazuje, že popol PI obsahuje formy uhličitanu vápenatého [5 a 6] pričom 

v škvare sú prevažne zastúpené vápenaté formy hlinito-kremičitanov.  

Tab. 3 Vyhodnotenie záznamov RTG analýz popolov PI, PII, PIII a škvar vz.7 a 8 (spracované softverom  

  PDXL2 s databázou ICCD)  

Popis 
 

vzorka 

Quartz, 

SiO2 

Kalcit 

CaCO3 

Anorthit 

CaAl2Si2O8 

Muskovit 

KAl2(AlSi3O10)(F,OH)2 

Uhlík 

C 

popol ,typ I PI +++ + + + ? (+) 

popol, typ II PII ++ ++ ++ - - 

lieska, typ  III PIII (+) ++ + - - 

škvara z roštu - zlepenec 7 ++ - ++ - - 

škvara z roštu -sypká 8 + - +++ - - 

kde počet + vyjadruje rastúcu pravdepodobnosť výskytu a kvantitu tuhej fázy 

Hodnotenie korózie žiaruvzdornej vymurovky kotla na TUV  

Priebeh korózie vymurovky kotla na TUV bol posudzovaný na základe vyhodnotenia vzoriek odobratých pred 

generálnou opravou, po cca 10 rokoch prevádzky. Na nasledujúcich obrázkoch (Obr. 3) sú prezentované 

opotrebené vymurovky z rôznych častí kotla (viď schému). Výsledky chemickej analýzy „kvapľov“ a nálepov 

sú uvedené v Tab. 4.  
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Obr. 3 Foto-dokumnetácia opotrebenej vymurovky z rôznych častí kotla na TUV 

Označenie vzoriek v tabuľkách odpovedá pozíciám uvedeným na schéme kotla v Tab. 4; pričom A, B, P 

označuje farebne a výzorovo odlišnú časť vzorky, a pomlčka (napr. 1-1) opakovaný odber vzorky z častí ďalej 
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od staviva. V spodnej časti tabuľky sú uvedené analýzy opotrebených vymuroviek z kotla: T2 - klenba nad 

roštom, T3 - klenba v sekundárnej spaľovacej komore a T6 - bočná stena pri rošte. 

Tab. 4 Chemická analýza dominantných zložiek v kvapľoch a nalepoch a opotrebenej vymurovky kotla na  

 TUV 

Popis vzorka 
Chemická analýza (hm %) 

SiO2 Al2O3 CaO MgO Fe2O3 Na2O K2O MnO 

kvapeľ hnedý 1 41,1 34,6 13,9 2,4 2,8 0,4 4,6 - 

kvapeľ hnedý-hrot 1-1 49,9 14,7 20,5 3,2 4,9 0,9 4,7 0,7 

sklovina na tehle 2 54,3 28,0 9,6 1,6 3,8 0,4 2,2 - 

sklovina na povrchu tehly 2-2 56,3 17,9 13,1 2,1 5,5 1,6 3.0 0,4 

hnedý nalep 3 45,8 34,3 12,0 1,8 3,2 0,4 2,4 - 

hnedá sklovina 4A 66,1 11,2 10,6 1,6 6.0 1,0 3,6 - 

modrá sklovina 4B 66,2 11,6 11,6 1,7 4,8 0,9 3,2 - 

pieskový nálep  4P 68,9 9,8 8,8 1,5 4,8 2,6 3,1 - 

4 + modrá sklovina 4-4 66,0 9,2 13,3 1,8 5,1 1,7 2,4 3,1 

hnedá sklovina 5A 66,4 11,6 10,8 1,5 5,8 1,1 3.0 - 

modrá sklovina 5B 63,9 11,6 12,0 1,6 6,5 1,0 3,5 - 

nalep úlomky 6 41,9 46,7 6,1 0,5 3,1 0,4 1,0 - 

6 + prachový nálep  6-6 35,8 34,5 13,1 2,9 4,9 2,9 5,3 0,6 

vymurovka T2 35,8 58,8 2,3 0,3 2,6 - - - 

vymurovka T3 32,2 59,5 3.9 0,2 3,7 0,1 0,2 - 

vymurovka T6 39,0 53,5 3,5 0,3 3.0 0,4 0,2 - 

(vzorky 4 a 5 obsahovali stopy Cu, Zr a Ni).  

Farebne odlíšiteľné vrstvy nálepov v pozícii 4 a 5 (Obr. 3 ), t.j. vzorky 4 a tiež tenký prachový nálet z pozície 

6, boli podrobené EDX analýze. Bodové analýzy potvrdili heterogenitu nálepov. V sklovitých nalepoch 

z pozície 4 boli vedľa prvkov Si, Al, Ca, Mg, K, Na a Fe sporadicky detegované vo vyšších koncentráciách Cu, 

Ba, Cr, Zr a stopy Mn, Ni, Ti a P. Vo vzorke 6 boli taktiež potvrdené prvky Mn, P, Ti a sporadicky Ni a Cr.  

Výsledky RTG analýzy na pohľad sklovitých fáz, vzorky 1-1, 2-2 a 4A a B4 sú uvedené v Tab. 5.  

Tab. 5 Vyhodnotenie záznamov RTG analýz vybraných vzoriek nálepov: 1, 2 kvaple z vrchnej klenby,  

 4 bočná stena (spracované softverom PDXL2)  

Popis 
 

vzorka 

Amorfná 
fáza 

Quartz/ 
Cristobalit 

Wollastonit 
Anorthit 

Gehlenit* 
Clino-pyroxen Mullit.  

Orthoclas 
Leucit* 

kvapeľ hnedý 1-1 + - ++ +* + - +* 

hnedá sklovina 2-2 +++ + + ++ - ++ ++ 

hnedá sklovina 4A ++ + - +++ - - - 

modrá sklovina 4B ++ - - +++ - - - 

Stanovenie taviteľnosti popola podľa STN ISO 540 

Teploty mäknutia a tavenia vzoriek nálepov vymuroviek, škvár a popolov sa merali na vysokoteplotnom 

mikroskope Leitz-Wetzlar do 1500°C podľa STN ISO 540. Vzorky boli umiestnené v el. odporovej peci v 
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statickej vzdušnej atmosfére, rýchlosť ohrevu bola 10°C/min. Z priebehu skúšky sa vyhotovil záznam 

digitálnou kamerou. Na meranie teploty sa použil termočlánok Pt-PtRh10 umiestnený tesne pod podložkou so 

vzorkou. Vzorky boli pomleté a homogenizované v porcelánovej trecej miske, lisované ručne do formy Φ 3 

mm x 3 mm, bez spojiva. Hmotnosť vzorky je cca 0,2 g a boli umiestnené na podložke zo spekaného korundu. 

Získané výsledky sú uvedené sumárne v Tab. 6. 

Tab. 6 Stanovenie taviteľnosti vzoriek z kotla na ohrev TUV podľa STN ISO 540 

 Vzorka  

 

Taviteľnosť popola vo vzdušnej atmosfére 

Teplota 

deformácie 

DT (°C) 

Teplota 
mäknutia 

ST (°C) 

Teplota 
tavenia 

HT (°C) 

Teplota 
tečenia 

FT (°C) 

Poznámka 

PI 1185 1200 1230 1340 drevná štiepka typ I 

vz. 7 1170 1190 1240 1350 škvara zo steny nad roštom 

vz. 8 1160 1175 1215 1345 škvara z roštu kotla 

vz. 1-1 1145 1165 1195 1265 kvapeľ hnedý 

vz. 2-2 1175 1200 1285 1350 hnedá sklovina, naplynená tavenina 

vz. 4A 1150 1175 1235 1365 hnedá sklovina 

vz. 4B 1135 1155 1220 1340 od 1050 spekanie 

vz. 4P 1180 1200 1290 1370 piesok, naplynená tavenina 

vz. 4-4 1120 1130 1210 1345 modrá sklovina 

vz. 6-6 1240 1250 1290 1310 od 1240 nárast objemu, naplynená tavenina 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 

Prachové úlety a sublimáty strhávané spalinami sa usadzujú na povrchu vymurovky. Spalinami unášaný prach 

(popol) a spaliny z procesu horenia drevnej štiepky priamo atakujú žiaruvzdornú vymurovku kotla. V miestach 

vysokých teplôt vznikajú interakciou jednotlivých komponent staviva so spalinami eutektické taveniny 

premenlivého zloženia. Miera ataku, t.j. rýchlosti rozpúšťania staviva taveninou, potom závisí od agresivity 

taveniny. Agresivitu taveniny limituje teplota, viskozita a jej zloženie vo vzťahu k stavivu. Výsledkom pomalého 

a dlhodobého ataku je vznik rôzne hrubých vrstiev „sklovitého nalepu“ v miestach pece s najvyššou teplotou. 

Sklovitý nalep obsahuje vysoký podiel mikro- a makropórov. Hrúbka - hmotnosť nalepu pri teplotách 

viskoelastického stavu eutektickej taveniny znižuje medzu tečenia. Poškodenie vymurovky v peci je evidentné 

z Obr. 3. Farebne odlišné vrstvy v sklovine, ktorá pokrýva steny a klenbu sekundárnej spaľovacej komory 

naznačujú, že v priebehu prevádzky kotla dochádzalo k zmene paliva. Pre názornejšie popísanie priebehu 

korózie vymurovky kotla sme získané analýzy zakreslili do ternárneho diagramu SiO2-CaO-Al2O3 (Obr. 4) [8]. 

Tieto zložky predstavujú majoritné zastúpenie v prevažnej väčšine skúmaných vzoriek. 

Na pravej strane diagramu (Obr. 4) sú zakreslené vzorky vymuroviek (T2, T3, T6) a na ľavej stane zloženia 

popolov získaných pri spálení priemyselnej drevnej štiepky typ I a II (PI, PII, resp. PII). Z porovnania 

nameraných zložení a vlastností sledovaných vzoriek je zrejmá veľmi dobrá zhoda vo fázovom zložení 

a teplotách tavenia jednotlivých vzoriek. Tieto výsledky potvrdzujú predstavu o priebehu korózie 

žiaruvzdorných materiálov sústavy SiO2-Al2O3 v prítomnosti popolov z biomasy. Popolovina je strhávaná 

prúdom spalín a naráža na vymurovku. Napriek tomu, že teploty v spaľovacej komore sú pod 1200°C, 

dochádza k nalepovaniu popolovín na steny kotla a vzájomným interakciám. Zo získaných poznatkov vyplýva, 

že rozhodujúcu úlohu pri vzniku interakcií zohráva interval mäknutia popolov. Pri zmene smeru prúdenia 

(turbulencia spalín), dochádza k nalepeniu popolov, vzniku nízkotaviteľných zlúčenín ako aj k reakciám 
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s plynnými spalinami. Potvrdili to aj merania taviteľnosti, keď pri meraní vzoriek obsahujúcich aj časť 

vymurovky, dochádzalo k úniku plynov (bublinky). V reálnych vzorkách z kotla bola sklovina výrazne pórovitá. 

Nízka viskozita povrchových vrstiev skloviny dovoľuje uniku plynov, ktoré vznikajú v sklovine v dôsledku zmien 

oxidačno-redukčných podmienok v pecnej atmosfére a modifikácie zloženia skloviny pri postupnom 

rozpúšťaní komponent staviva.  

 

Obr. 4 Fázový diagram sústavy SiO2-CaO-Al2O3 [hm%] (E.F. Osborn, A Man, 1960) so zakreslením 

jednotlivých analyzovaných vzoriek 

Získané poznatky predstavujú prvotné zistenia, vzorky sa ďalej vyhodnocujú a analyzujú. Na základe syntézy 

výsledkov a literárnych poznatkov sa následne vytvorí model korózie žiaruvzdornej vymurovky v kotloch na 

drevnú štiepku. Vzhľadom na veľkú variabilitu biomasy bude možné vytvorený model použiť na definované 

zloženie biomasy a použitých žiaruvzdorných materiálov.   
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VYSOKOTEPLOTNÍ IZOLACE HUTNÍCH AGREGÁTŮ V MĚNÍCÍCH SE PODMÍNKÁCH 
SOUČASNÉHO PRŮMYSLU  

1M. PŘIBYL, 1P. ŠÍMA, 1V. NEVYHOŠTĚNÝ, 1P. ŠKARABELA, 2P. TVARDEK, 3D. JANČAR 
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Česká republika, EU  

Abstrakt 

Na uvedené téma jsme v minulých letech prezentovali celou řadu přednášek. V každé z nich byly vždy stručně 

referovány dosažené výsledky. Nicméně, většinou nebyl kladen hlubší důraz na hodnocení dalších 

relevantních dopadů, zejména enviromentálních. Z tohoto důvodu jsou v předložené přednášce shrnuty 

zkušenosti s izolováním klasických hutních agregátů právě ve světle rostoucích požadavků, zejména na tzv. 

trvale udržitelný rozvoj („sustainable growth“). Je konstatováno, že účinnější izolace přinášejí nejen 

bezprostřední energetické úspory, ale i další doprovodné efekty, spojené především s dopady na životní 

prostředí. Z těchto enviromentálních aspektů je v současnosti nejčastěji zmiňovaným termínem, tzv. uhlíková 

stopa („carbon footprint“). Tento populární, médii hojně skloňovaný výraz, jde pochopitelně ruku v ruce s 

diskutovanými energetickými úsporami, protože přímo odráží úroveň průmyslových emisí. Cílem přednášky 

tedy není jen prezentovat dosažené energetické úspory, ale rovněž referovat o těchto významných 

doprovodných aspektech, na které má úroveň celkových tepelných ztrát bezprostřední vliv. 

Přednáška ve stručnosti uvádí přehled několika klasických hutních aplikací pro vysokoteplotní izolace, kde se 

kromě tradičních výsledků podařilo získat i „nadstavbové enviromentální informace“. 

ÚVOD 

Tým naší pobočky se dlouhodobě snaží svými hutními aplikacemi přispět ke zvýšení efektivity ocelářského a 

slévárenského průmyslu. Cílem je, abychom v době rostoucího tlaku na všeobecné snížení spotřeb energií, 

přispěli k poklesu energetické náročnosti na všech výrobních stupních, kde se pracuje s tekutým kovem a 

vysokými teplotami. Během let se postupně podařilo odzkoušet různé skladby vysokoteplotních izolačních 

materiálů s důrazem na nasazení těch nejúčinnějších tak, aby se změnou skladby vyzdívek hutních agregátů 

(zejm. pojízdných mísičů, licích pánví, mezipánví a EOP) co nejvíce snížily energetické ztráty, přirozeně bez 

negativních dopadů na životnosti vyzdívek. Jak bylo avizováno dříve, nezbytná „přidaná hodnota dnešní doby“ 

spočívá v transformaci zlepšených užitných parametrů do enviromentálních přínosů, které by byly čitelné 

nejen pro veřejnost, ale i pro další instituce, které mají tendenci pohlížet na průmyslovou prvovýrobu jako na 

„škodlivou“. Je tedy nasnadě, že doplňování klasické „úsporné argumentace“ o enviromentální prvky je 

nezbytnou aktivitou, které se bude třeba věnovat ještě intenzívněji než doposud. 

V dalších odstavcích bude uvedeno několik aplikačních příkladů, kde byly uvedené enviromentální parametry 

referovány nebo alespoň naznačeny. 

LICÍ PÁNVE A MEZIPÁNVE 

Licí pánve představují velmi důležitý agregát spojující tavicí jednotku s dalšími licími nebo rafinačními 

technologiemi. Ať tak či onak, doba setrvání oceli v pánvi se v souvislosti se zdokonalováním rafinačních 

pochodů neustále prodlužuje. V současné době tedy není výjimečná doba pobytu oceli v pánvi v řádu hodin. 

Zatímco však dříve bylo při aplikaci izolací sledováno především omezení tepelných ztrát vyzdívkou s cílem 

zabránit teplotnímu propadu kovu během pobytu v pánvi, ve světle současných nároků je akcentován i další 

doprovodný efekt. Izolování vyzdívky vede totiž nejenom k žádoucím technologickým přínosům, ale ruku 
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v ruce s nimi je dosahováno ještě dalších dopadů, které lze definovat jako enviromentální. Izolovaná vyzdívka 

totiž akumuluje v případě plynulého provozu více tepla, čímž značně šetří celkové množství zemního plynu, 

nutného k jejímu předehřevu (Obr. 1). 

 

Obr. 1 - Vertikální pánvový předehřev 

Příklad dosažených úspor zemního plynu je patrný z Obr. 2. Kromě úspor plynu na mezitavbovém předehřevu 

je příjemným doprovodným efektem rovněž snížení doby nutné pro prvotní vysušení a temperaci vyzdívek 

před první tavbou. 

Jelikož ocelárna, kde probíhaly příslušné provozní zkoušky, provozuje i pánvovou pec, je díky použitému 

izolačnímu konceptu současně dosaženo i snížení spotřeb elektrické energie spotřebované během rafinačních 

pochodů (Obr. 3). 

 
Obr. 2 - Přehled dosažených úspor zemního plynu na pánvovém ohřevu 
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Obr. 3 - Přehled úspor elektrické energie na pánvové peci (LF) 

Ohledně úspor zemního plynu na pánvových ohřevech je potřeba zmínit ještě jeden důležitý aspekt. Jak 

ilustruje Obr. 4, teplotní minima na rozhraní trvalé a pracovní vyzdívky se při standardním provozu pánve 

nacházejí na hranici 1100°C. Pokud tedy vezmeme v úvahu, že pracovní vrstva je s nejvyšší 

pravděpodobností ještě na vyšší teplotě, pak by při použití krycího víka nebyl ohřev před další tavbou 

teoreticky vůbec nutný. K uvedenému je třeba dodat, že nezbytnou podmínkou pro případné vynechání 

mezitavbového ohřevu by samozřejmě byl nejen kontinuální provoz pánve ale i správná logistika pánvového 

hospodářství. 

Úspory zemního plynu mohou být samozřejmě dosahovány i u ostatních předehřívaných agregátů, např. u 

mezipánví (Obr. 5). 

 
Obr. 4 - Vývoj teplot na rozhraní pracovní a trvalé vyzdívky v průběhu kampaně 
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Obr. 5 - Předehřev MP ZPO 

ELEKTRICKÉ OBLOUKOVÉ PECE 

V elektrických obloukových pecích (dále EOP, Obr. 6) se vyrobí více než 25% celkové produkce oceli. 

Vzhledem k tomu, že se v tomto tavicím agregátu vyrábí oceli především speciálních jakostí a zároveň za 

použití šrotu, je její perspektiva v našem regionu příznivá. V tomto ohledu má tedy smysl se „ekologizací 

výroby“ oceli tímto způsobem zabývat. Jednou z cest je samozřejmě použití účinných izolací. 

Je známo, že tato aplikace má v našich aktivitách významnou pozici a do současnosti jsme řešili celou řadu 

projektů. Bez uvádění dalších podrobností lze dnes z provozních zkušeností konstatovat, že nasazení 

účinných izolací může snížit přímou spotřebu elektrické energie během tavení v rozsahu 3-8 kWh/t surové 

oceli. Tato hodnota pochopitelně závisí na tonáži a typu pece. Závěrem je k této aplikaci nutno dodat, že ani 

v jednom případě nedošlo ke snížení životnosti pracovní vrstvy. Ekonomika investic do izolací je navíc 

vzhledem k relativně dlouhému intervalu pro výměnu více než příznivá. 

 

Obr. 6 - EOP 
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…A CO DÁL? 

Jako specialisté na izolační řešení pro hutní aplikace (především v pánvích, mezipánvích, EOP, pojízdných 

mísičích a žlabech na surové železo apod.) řešíme nejen nové projekty, ale zabýváme se i vylepšením 

stávajících konceptů. V tomto smyslu pracujeme především na aplikacích s novou generací mikroporézních 

desek STEELFLEX®- 1200 (Obr. 7), které z důvodu vyšší teplotní odolnosti umožňují další zeslabení izolační 

vrstvy, zlepšení izolačních parametrů, prodloužení životnosti apod. 

 

Obr. 7 - Mikroporézní desky nejnovější řady STEELFLEX 1200 

 

Obr. 8 - Desky STEELFLEX 1200 instalované v mezipánvi 

První takový projekt proběhl na mezipánvi, kde jsou uvedené desky v provozu již od roku 2015 (Obr. 8). 

Hlavním přínosem je skutečnost, že z důvodu vyšší teplotní odolnosti desky, se směrem ke konci výrobní 
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kampaně podařilo omezit nárůst povrchových teplot na plášti. Podobného efektu se podařilo dosáhnout i 

u EOP, kde se oproti původnímu izolačnímu konceptu rovněž podařilo významným způsobem snížit nárůst 

povrchových teplot. 

Zmiňované poklesy povrchových teplot pochopitelně indikují nižší toky tepla pláštěm, což znamená celkové 

snížení spotřeb elektrické energie v závěru výrobní kampaně, kdy jsou již pecní vyzdívky značně zeslabeny a 

spotřeby elektrické energie tedy tradičně rostly. 

ZÁVĚR 

Podobně jako v jiných oblastech se i v našich zájmových průmyslových oborech v současné době hojně 

skloňují pojmy jako „zelená metalurgie“, “eko kovy“, „udržitelný rozvoj“, „uhlíková stopa“, „nejlepší dostupná 

technologie“, apod. Chápání obsahu těchto pojmů se může různit, nicméně, obecně jsou od firem v našich 

oborech vyžadovány inovační aktivity, které uvedené prvky obsahují. Důraz a zaměření na enviromentální 

aspekty průmyslové výroby je dnes velmi akcentováno a zapojení do toho trendu považováno za nezbytné. 
Projekty na ochranu životního prostředí je třeba navíc kvalitně propagovat především směrem k institucím a 

laické veřejnosti, která v současné době mnohdy tíhne k názoru, že jisté druhy zejména těžkého průmyslu do 

dnešního evropského regionu nepatří. Naopak, pokud se příslušné firmy naučí s těmito pojmy pracovat a 

budou plánovat, realizovat a prezentovat svoje růstové a vývojové strategie tímto směrem, pak se zdá, že drží 

klíč k „zářné budoucnosti“. 

Účelem předložené přednášky bylo prezentovat vysokoteplotní izolační koncepty pro hutní agregáty, kterým 

místo v těchto strategiích „trvale udržitelného rozvoje“ nepochybně patří. Kromě toho jsou zde samozřejmě 

další možnosti, jak se zapojit do procesu „ekologizace“ průmyslové prvovýroby. Mezi hlavní a dnes již 

všeobecně známé parametry patří například snižování množství odpadů, zvyšování podílu recyklátů nebo 

použití vysloveně alternativních materiálů, které nijak nezatěžují životní prostředí. Ať tak či onak, každá firma 

má možnost zvolit si svoji vlastní cestu trvale udržitelného rozvoje. Domníváme se, že vhodná forma 

prezentace enviromentálních přínosů přispěje k velkorysejšímu spolufinancování ze strany státní správy, 

případně dalších fondů a pozitivně ovlivní pohled veřejnosti na z našeho pohledu strategický průmysl. 
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Abstrakt 

Poruchy způsobené prudkými a častými změnami teploty přestavují jednu z nejčastějších příčin destrukce 

žárovzdorných vyzdívek. Existuje mnoho cest, jak tuto situaci zlepšit. Jednu představuje vývoj materiálů, 

v našem případě žáromonolitů, se zvýšenou odolností proti změnám teploty. Druhou pak řešení vlastního 

designu vyzdívky. O obou pojednává tento příspěvek s vyústěním na konkrétní praktické aplikace. 

Klíčová slova: Žárobeton, teplotní změny 

1. ÚVOD 

Poškození žárovzdorných vyzdívek prudkými častými změnami teploty se řadí k velmi četným příčinám jejich 

destrukce. Platí to i pro oblast monolitických žárovzdorných materiálů. Přitom stále narůstá tlak na 

prodlužování životnosti vyzdívek a omezování rozsahu jejich oprav, stejně jako zkracování nutné doby ohřevu 

a chlazení vyzdívek. Řešení celé problematiky zvyšování odolnosti materiálů proti změnám teploty je 

komplexní záležitost, kde na výsledek má vliv celá řada jevů.  

2. PŘÍČINY DESTRUKCE ŽÁROVZDORNÝCH VYZDÍVEK VLIVEM TEPLOTNÍCH ZMĚN 

K objasnění příčin destrukce vyzdívek změnou teploty musíme nejprve zmínit jev teplotní délkové roztažnosti. 

Ohřívaný (potažmo chlazený) předmět se úměrně se změnou teploty prodlužuje (zkracuje). Velikost délkové 

změny je přímo úměrná součinu teplotního gradientu a koeficientu teplotní délkové roztažnosti α: 

� = ���1 + �. Δ
�               (1) 

Teorie teplotní roztažnosti praví, že pokud teplotní deformaci není bráněno (například pevným zabudováním 

prvku v konstrukci), prvek volně dilatuje, aniž by v něm vznikala jakákoliv vnitřní napětí. Pokud reálný průřez 

rozdělíme na nekonečný počet vrstev tloušťky dt ≈ 0, každá z nich se teoreticky může volně deformovat podle 

vztahu (1). V každé z těchto vrstev teoreticky bude napětí od změny teploty nulové. Ve skutečnosti je ale každá 

z vrstev pevně spojena s vrstvami sousedními, a protože každá vrstva má jinou teplotu, platí: 

��� < �� < ����               (2) 

Právě různá míra prodloužení (zkrácení) sousedních vrstev v tělese vyvozuje vnitřní napětí. Výše uvedený 

předpoklad tedy v praxi platí pouze v těsné blízkosti neutrální osy průřezu, napětí se směrem ke krajním 

vláknům zvětšuje. [1] Vnitřní napětí v průřezu vzniká vždy, když je prvek vystaven teplotnímu gradientu. Pokud 

nastane změna okolní teploty, rozložení teplot v jednotlivých vrstvách průřezu přestane být lineární, což 

způsobí zakřivení rozdělení napětí po průřezu (viz Obr. 1). [2] 
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Obr. 1 Vnitřní napětí ve vyzdívce během pracovního cyklu agregátu 

Čím je změna teplotního gradientu rychlejší, tím větší je i zakřivení, resp. tím větší napětí vzniká v krajních 

vláknech průřezu. Pokud toto napětí překročí mez pevnosti materiálu, dojde k porušení průřezu a vzniku trhlin. 

Protože tahové pevnosti většiny žáromateriálů jsou výrazně nižší pevností tlakových, porušení ve vyzdívce 

obvykle nastává při tahových namáháních ve fázi chlazení. Maximální přípustný teplotní gradient v tělese při 

ustáleném teplotním toku lze stanovit ze vztahu: 

Δ
��� �.�����.� . �							���            (3) 

kde σ       je pevnost v tahu [N.mm-2] 

 α koeficient teplotní roztažnosti [K-1] 

 E modul pružnosti [N.mm-2] 

 μ Poissonovo číslo [-] 

 C tvarový faktor [-]  

Pro maximální rychlost ohřevu povrchu tělesa platí: 

�´´ = 	Δ
��� 	. 	�
 !."	             (4) 

kde λ       je koeficient tepelné vodivosti [W.m-1.K-1] 

 ρb objemová hmotnost [kg.m-3] 

 c měrná tepelná kapacita [J.kg-1.K-1]  

Ze vztahů (3) a (4) je patrné, že odolnost materiálu teplotním změnám je možné zvýšit zvětšením tahových 

pevností, snížením koeficientu teplotní vodivosti (například výběrem vhodného kameniva), zvýšením tepelné 

vodivosti materiálu, či snížením modulu pružnosti. Protože u materiálů s podobným chemickým 

a mineralogickým složením je možnost ovlivnění teplotní roztažnosti a tepelné vodivosti velmi malá, stává se 

hlavním úkolem zvýšení pevností a snížení modulu pružnosti. [3] Základní technologické možnosti řešení 

tohoto úkolu jsou popsány v následujících kapitolách. 

3. CESTY KE ZVÝŠENÍ ODOLNOSTI PROTI NÁHLÝM ZMĚNÁM TEPLOTY (OZT) 

Ke zvýšení odolnosti vůči náhlým změnám teploty celých, v našem případě monolitických vyzdívek, existuje 

celá řada cest a opatření. Hlavními faktory jsou: 

• zvýšení OZT u žáruvzdorného materiálu, 

• konstrukční provedení (design) vyzdívky, 

• provozní režim tepelného agregátu, aj. 
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Nejprve se budeme zabývat vývojem a úpravami žáromateriálů. Vzhledem k zaměření společnosti Průmyslová 

keramika bude příspěvek věnován převážně žáromonolitům (žárobetonům). Pro stanovení OZT byla použita 

zkouška dle normy DIN 51068-1 [4], která spočívá v ochlazování nahřátých zkušebních těles ponořením do 

vody. Počítají se cykly ochlazení, ukončení zkoušky je dáno výrazným rozpadnutím tělesa (jde o váleček  

ø 5 cm a výšky též 5 cm). Pro uvedení do problematiky uvádíme v Tab. 1, jak asi vypadají OZT v cyklech u 

běžných šamotů a žárobetonů. 

Tab. 1 OZT běžných žáromateriálů 

Materiál 
Typ 

materiálu 
Materiálová báze 

Klasifikační 
teplota (°C) 

OZT 
(cykly) 

pálený šamot   šamot 1400 až 1500 15 - 20 

ŽÁROBET 1250 DC šamot 1250 33 

ŽÁROBET 1450 DC šamot 1450 23 

ŽÁROBET 1700-TAB DC tabulární alumina 1700 30 

IZOBET 1150/1,0 IC keramzit 1250 5 

IZOBET 1700/1,5L IC kuličkový korund 1750 9 

3.1. Přídavek rozptýlené ocelové mikrovýztuže (jehliček) 

Jedná se o velice rozšířené a osvědčené opatření. Do směsí se přidává určitý podíl (obvykle 2% a více) 

jehliček ze žáropevné oceli. Jehličky výrazně zvyšují tahové pevnosti zatvrdlého žárobetonového střepu, což 

omezuje vznik a hlavně šíření trhlin. Účinnost je limitována teplotou měknutí a následně i oxidací použité oceli. 

Používáme dva základní typy jehliček - běžné a vysokoteplotní. U běžných jehliček (značíme -FS), výrobce 

udává kritickou oxidační teplotu při cyklickém ohřevu u volných jehliček 1100°C, pokud jsou tyto kryty 

v žáromateriálu, tak pro kontinuální provoz 1200°C. U vysokoteplotních jehliček (značíme -FSX) je udávána u 

volných jehliček pro cyklický ohřev teplota 1300°C. 

Problematické je u jehličkami armovaných vzorků vyhodnocení zkoušky OZT dle zmíněné normy. Na 

následujícím obrázku (Obr. 2) jsou zkušební tělesa z LCC materiálu s přídavkem různých množství jehliček 

po absolvování 100 cyklů. Viditelné praskliny se objevily přibližně po 8 cyklech, ale díky jehličkám drží tělesa 

pohromadě. 

 

0 % 2 % FS 4 % FS 6 % FS 8 % FS 

Obr. 2 Tělesa s podílem žáropevných jehliček po zkoušce OZT (100 cyklů) 

3.2. Použití kameniva s nízkou teplotní roztažností 

Jak již bylo uvedeno, nízký koeficient teplotní roztažnosti vede při ohřevu k vytváření nižšího napětí ve 

vyzdívce. Prakticky se jedná o použití dvou kameniv, která oproti ostatním kamenivům vykazují nižší teplotní 
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roztažnost. Jedná se o kordierit a křemenné sklo. Případné materiály jsou uvedené v Tab. 2. Dále ještě 

vykazují velmi dobrou OZT materiály na bázi andalusitu. 

Tab. 2 Žárobetonové směsi na bázi kameniv s nízkou teplotní roztažností 

Materiál 
Typ 

žárobetonu 
Materiálová báze 

Klasifikační 
teplota (°C) 

Viditelná 
trhlina 
(cykly) 

OZT 
(cykly) 

MEBET 1300-COR MCC  kordierit 1300 6 > 100 

NOVOBET 1350-COR LCC kordierit 1350 3 > 100 

NOVOBET QH LCC křemenné sklo 1350  > 100 

NOVOBET 1600-A LCC andalusit 1600  > 100 

NOVOBET 1550-SA LCC andalusit, šamot 1550 8 > 100 

Oba typy žárobetonů s nízkou roztažností kameniva mají své teplotní omezení. Kordieritové díky nižší 

žárovzdornosti samostatného kordieritu, u křemenného skla je to skutečnost, že při dlouhodobém vystavení 

teplotě nad 1000°C dochází k postupné rekrystalizaci a vznikající krystalické modifikace SiO2 jsou naopak na 

změny teplot velmi citlivé. 

3.3. Zvýšení tepelné vodivosti žáromateriálu 

Nejčastěji používanou surovinou, zvyšující tepelnou vodivost žáruvzdorného materiálu, je siliciumkarbid. 

Existuje široká škála žáromonolitů s různým podílem SiC. Důvody podílu SiC jsou různé. Nejedná se jen 

o zvýšení tepelné vodivosti, ale například i zvýšení odolnosti vůči pronikání alkálií. Tyto materiály se uplatňují 

v energetických zařízeních, spalovnách odpadů, cementářských pecích, metalurgii apod. Bohužel velkou 

nevýhodou SiC v žárobetonech je skutečnost, že při teplotách nad cca 1100°C dochází k jeho oxidaci, což 

vede ke zvětšení objemu a porušování vyzdívky. V Tab. 3 jsou uvedeny příklady našich hmot s rozdílným 

podílem SiC. 

Tab. 3 Žáromonolity s různým podílem SiC 

Materiál 
Typ 

žárobetonu 
Materiálová 

báze 
Klasifikační 
teplota (°C) 

Viditelná trhlina 
(cykly) 

OZT 
(cykly) 

NOVOBET 1450-SIC-5-RA LCC šamot, SiC 1450 18 > 100 

CHEMOBET 1500-A-SIC-25-sol CC andalusit, SiC 1500 72 > 100 

NOVOBET 1500-SiC-75 LCC SiC 1500  > 100 

RUDOPLAST DH-1700-SIC-P dusací hmota SiC 1700  > 100 

3.4. Úprava matrixu 

Jde o metody, které jsou v posledním období v naší sféře zájmů. Jedná se o velmi účinnou cestu, jak zvýšit 

OZT žáromonolitů. V principu je jejich cílem snížit modul pružnosti (křehkost) materiálu, který je vysoký 

zejména u vysokopevnostních ztekucených žárobetonů a dle vztahu (3) výrazně ovlivňuje maximální přípustní 

teplotní gradient v tělese.   

3.4.1. Snížení pevnosti běžných žárobetonů 

V Tab. 1 jsou uvedeny hodnoty OZT u běžných žárobetonů. Existuje již poměrně starý způsob, jak tyto hodnoty 

zlepšit. Jde o snížení podílu cementu v žárobetonové směsi, které vede ke snížení pevnosti vazby. Toto 
opatření zvýší OZT u běžných žárobetonů asi na dvojnásobek. Příčinou je omezení šíření trhlin v matrixu. 
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Tab. 4 Žárobeton se sníženým podílem cementu 

Materiál 
Typ 

žárobetonu 
Materiálová báze 

Klasifikační 
teplota (°C) 

Viditelná trhlina 
(cykly) 

OZT 
(cykly) 

ŽÁROBET 1550-RA DC  vysocehl. šamot 1550 3 48 

ŽÁROBET 1700-HT DC tabulární alumina 1700 6 52 

3.4.2. Vytváření heterogenní struktury v matrixu 

Jedná se o metodu, která je velmi vhodná pro v současnosti snad nejrozšířenější ztekucené LCC žárobetony. 

Tyto žárobetony mají nízkou pórovitost, a tím i předpoklad k nízké OZT. Protože se jedná o velmi žádané 

materiály díky velké odolnosti proti korozi, erozi ap., vyvinuli jsme celou řadu LCC žárobetonů odolných 

změnám teploty. Jejich upravená struktura matrixu způsobí, že během výpalu dojde k vytvoření heterogenní 

struktury. Tato pak při kolísání teplot přenáší vzniklé napětí ve vyzdívce a brání šíření trhlin a následné 

destrukci vyzdívky. Současně nejsou touto úpravou narušeny mechanické pevnosti vyzdívky. Některé 

upravené ztekucené žárobetony jsou uvedeny v Tab. 5. 

Tab. 5 Žárobetony s heterogenním matrixem 

Materiál 
Typ 

žárobetonu 
Materiálová 

báze 
Klasifikační 
teplota (°C) 

Viditelná 
trhlina (cykly) 

OZT 
(cykly) 

NOVOBET 1450-RA-HT LCC  šamot,  1450 21 > 100 

NOVOBET 1600-A-HT LCC andalusit 1600   > 100 

NOVOBET 1550-M-SIC-ZR-

RA-HT 
LCC 

mullit, SiC, 

zirkon 
1550 8 > 100 

3.5. Konstrukční zásady ochrany vyzdívky před teplotními změnami 

Jak bylo řečeno v kapitole 2, příčinou vzniku vnitřního napětí ve vyzdívce, na kterou působí teplotní spád, je 

nestejné, na teplotě v konkrétním bodě závisející protažení jednotlivých vrstev v průřezu. Ze vztahu (1) je 

patrné, že absolutní délka protaženého tělesa l přímo závisí na jeho počáteční délce l0. To znamená, že 

velikost napětí ve vyzdívce lze ovlivnit velikostí jednotlivých prvků, ze kterých je vyzdívka zhotovena, 

respektive dostatečným dilatováním vyzdívky. To v běžných případech nebývá tak velký problém u pálených 

kusových staviv, které jsou obvykle menších rozměrů, a část napětí od změny teploty absorbují spáry, které, i 

když jsou kvalitně slepené, umožňují alespoň částečné dotvarování. Naopak palčivým se problém stává 

u monolitů. Zde se dilatační spáry obvykle navrhují empiricky pouze s ohledem na teplotní roztažnost a trvalé 

délkové změny žárobetonu. U masivních vyzdívek trvale pracujících agregátů je tento přístup jistě v pořádku, 

pokud však teplota v agregátu kolísá, je nezbytně nutné rozměry 

jednotlivých dilatační celků zmenšovat. V extrémních případech, 

kdy vyzdívka cyklicky vychládá z pracovní teploty až na teplotu 

okolí, neměly by rozměry dilatačních celků překračovat 500 mm. 

[5] 

Další důležitou konstrukční zásadou je optimalizace tvaru 

vyzdívky. Na Obr. 3 je ilustrativní schéma teplotního pole ve 

fragmentu chladnoucí vyzdívky po odstavení agregátu. [1] Barevně 

jsou schematicky naznačeny jednotlivé izotermy od červené 

(nejteplejší) až po modrou (nejstudenější). Povšimněte si zakřivení 

teplotního pole v okolí tvarových změn vyzdívky. Z obrázku je 

jasně patrné, že ostré rohy chladnou rychleji, což zvětšuje teplotní 

gradient ve vyzdívce, a tím i její vnitřní napětí. Je tedy vhodné 

navrhovat vyzdívky s maximálně kompaktním tvarem. Rohy je 

 

Obr. 3 Znázornění teplotního pole 

chladnoucí vyzdívky 
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třeba navrhovat pouze v nevyhnutelných případech, ostrou hranu je vždy lepší odpovídajícím způsobem 

zaoblit či alespoň zkosit tak, aby se tvar povrchu vyzdívky co nejvíce přiblížil teoretickému průběhu teplotní 

izotermy. 

4. ZÁVĚR 

Předložený příspěvek popisuje cesty, jak zvýšit odolnost náhlým změnám teplot u žáromonolitů, především 

žárobetonů. V celkovém komplexu vyzdívky to vždy vyžaduje spolupráci všech zúčastněných stran. Je nutné 

sladění jak vhodného žáromateriálu, tak konstrukčního řešení vyzdívky. Jde vždy o dialog mezi výrobcem 

žáromateriálu (jeho technology) a projektantem vyzdívky. Svoje řešení by však měli také vysvětlit provozovateli 

tepelného agregátu, protože provozní režim má na životnost vyzdívky často rozhodující vliv. 
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Abstrakt  

Takzvaná ocelárenská hvězda představuje nezbytný prvek licích cest. V současnosti je primární technologií 

těchto výrobků ve firmě SEEIF Ceramic, a.s. výroba z plastiky, která vyžaduje velké zapojení lidské práce a 

nese s sebou několik podstatných nevýhod. Příspěvek popisuje vývoj a testování této licí tvarovky lisované z 

polosuchých směsí - drolenkovou technologií. Z důvodů maximální snížení ekonomických nákladů na formu 

je tvarovka vyráběna ze dvou dílů. Tímto způsobem byl vyvinut prototyp a otestován u zákazníka. Výroba 

dělené drolenkové hvězdy představuje ekonomickou alternativu k celodrolenkovým tvarovkám a v provozních 

zkouškách se potvrdila jako funkční a bezpečná, přičemž její vlastnosti v mnohém překračují původní výrobek. 
Dokáže však tento způsob výroby přesvědčit konzervativního zákazníka? 

Klíčová slova: Dělená ocelárenská licí hvězda, drolenka, lepení keramiky tmelem 

1. ÚVOD 

Příspěvek se zabývá technologií výroby licí ocelárenské tvarovky sloužící pro rozvětvení toku kovu do více 

směrů tzv. licí hvězdy. V současnosti je technologie výroby převážně ruční práce, což je velice náročné. Práce 

je těžká a i přes částečné strojní vybavení, vyžaduje manipulaci s těžkými formami a výrobky. Předpřipravená 

plastická hmota pro tuto výrobu navíc musí být velice tvárná (tedy vlhká), což ovlivňuje výsledné parametry a 

vzhled výrobku. Soustavné vykonávání náročné práce má samozřejmě i negativní vliv na zdraví zaměstnanců, 

a proto se vynakládá hodně energie a investic na robotizaci, automatizaci a usnadnění těžkých pracovních 

činností ve výrobě. Tento trend je i ve společnosti SEEIF Ceramic, a.s., která se neustále snaží o usnadnění 

těžké práce a zefektivnění výroby.  

Pro dosažení lepších fyzikálně mechanických parametrů výrobku se nabízí drolenková technologie, nicméně 

formy a zařízení na výrobu celého tvaru hvězdy z drolenky jsou velice drahé. Z důvodu, že vyráběné tvarovky 

pro ocelárny nejsou harmonizované, by pak takových zařízení a forem musela být celá řada. Rozdělení 

tvarovky na poloviny ale umožňuje snazší výrobní technologii, „jednoduchým“ lisováním a to dokonce obou 

polovin současně, při použití „dvou-hnízdových“ forem. Výroba tak dostává i ekonomický smysl. Celý koncept 

je ale postavený na předpokladu dokonalého spojení dvou polovin lepícím speciálním žáruvzdorným tmelem. 

Dělený způsob výroby a následné lepení přináší několik komplikací a potenciálně problémových míst. Z těchto 

důvodu bylo provedeno opakované testování v elektroocelárně v Třineckých železárnách, a.s., kde byla 

ověřena funkčnost tvarovky v praxi. 

2. STANOVENÍ CÍLŮ  

V případě tohoto úkolu byly stanoveny následující cíle: 

• Funkční prototyp výrobního zařízení: 

o Seřízená forma, odladěný proces lisování (dostatečný tlak, výrobky bez trhlin, ostré hrany, 

rozměry v toleranci i po smrštění výpalem) 

• Parametry výsledných výrobků: 
o Pevnost min. 25 MPa, ideálně však alespoň 35 MPa 

o Pórovitost max. 22 % 
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• Žáruvzdorný lepící tmel dosahující dostatečných parametrů: 
o Odolnost slepované spáry vůči kovu 

o Dostatečná adheze a pevnost zaručující, že v případě porušení k němu dojde mimo spojovací 

plochu. Samozřejmou podmínkou je také dostatečná pevnost, aby nedošlo k oddělení 

jednotlivých polovin tvarovky. 

• Úspěšně otestovat výrobek u zákazníka. 

3. FORMA A ZKUŠEBNÍ VÝROBA 

Forma byla navržena a vyrobena poměrně v krátkém čase. Bez výrazných komplikací byla sestavena a 

proběhly první zkoušky lisování. Při první zkušební výrobě nebyla ještě odladěná hmota na novou 

technologii výroby, a proto se nedosáhlo tak vysokých parametrů. Hned na první pokus došlo ale k dobrému 

odlisování a výrobky měly ostré hrany a zatažený hladký povrch. Dvě poloviny navíc přesně pasovaly do 

sebe. Celý technologický postup výrobního procesu je: 

• Odlisování, 

• kontrola jakosti a rozměrů, 

• přesun a lepení na separátním pracovišti, 

• sušení, 

• výpal, který probíhá ve slepeném stavu, 

• a finální kontrola jakosti. 

 

Obr. 1 Forma s nasypaným materiálem 

 

Obr. 2 Odlisované poloviny hvězdy 
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Obr. 3 Složená hvězda po odlisování 

Po prvních zkouškách lisování se začalo pracovat na procesu lepení a proběhlo několik sérií zkoušek s lepícím 

tmelem, kdy se při prosté zkoušce mechanickým poškozením slepené hvězdy nikdy neoddělily části výrobku 

v lepené spáře. Lomová plocha vždy vznikla ve hmotě výrobku - tento výsledek svědčí o vysoké pevnosti 

použitého tmelu. 

Při lepení je nutné nanést dostatek lepícího tmelu a také dbát na vrstvu, protože pro zachování dokonale 

kulatých otvorů je nutné mít vrstvu tmelu okolo 1 mm.  

 

Obr. 4 Detail slepení hvězdy 

 

Obr. 5 Vrstva lepidla musí být cca 1 mm, aby výstupní otvory byly přesné, kruhové 
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4. VÝSLEDNÉ PARAMETRY  

Parametry prvních zkoušek dopadly podle očekávání. I bez ladění výrobního procesu bylo ihned dosaženo 

lepších hodnot, než při zachování původní technologie. Následně se seřizoval lis a ladila vlhkost hmoty tak, 

aby se dosahovalo ještě lepších vlastností. Po procesu ladění se nakonec dosáhlo pórovitosti okolo 20 %. 

Požadavky na pórovitost, které byly v počátku požadovány, byly tedy splněny.  

5. TESTOVÁNÍ V ELEKTROOCELÁRNĚ 

Byly dosaženy parametry, které byly na počátku stanoveny. Zkouška lepení tmelem potvrdila pevnost 

lepeného spoje keramického výrobku ze dvou částí a tak se mohlo přistoupit k vlastnímu testování 

v Třineckých železárnách. Laboratorní výsledky totiž nejsou vždy snadno přenositelné do praxe a tak bylo 

domluveno několik zkušebních lití. První lití proběhlo u výrobního sortimentu na méně náročné použití dne 17. 

4. 2019. Parametry lití byly: 

• Materiál: nízkouhlíková, středně legovaná ocel 
o C - 0,2 

• Teplota lití 1570 °C 

• Doba lití 15 min 

• Počet ingotů - 2ks 

• Hmotnost jednoho ingotu: 5200 kg 

• Suma lité oceli: 10400 kg 

• Stripování po 2 hod a 45 min, tedy 165 minutách 

První lití proběhlo bez výrazných komplikací až na nutnost zaslepení nepotřebných otvorů na hvězdě. 

Zkušební forma na dělenou hvězdu totiž počítala se čtyřmi výstupními otvory, ale pro zkušební lití bylo třeba 

v elektroocelárně pouze dvou otvorů. I přes tuto komplikaci proběhlo lití v pořádku a zákazník neměl větších 

připomínek než lepšího systému zaslepení zbytečných otvorů. Vzhledem k tomuto faktu byla následně 

připravena změna na formě tak, aby v budoucnu byla možnost lisovat i hvězdu se dvěma výstupními otvory 

namísto čtyř.  

 

Obr. 6 U prvního testování nebyly k dispozici záslepky a tak se nepotřebné otvory zaslepily  

plastickou keramikou 
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Druhé lití: 

• Materiál: ocel EN 10028/2 (středně legovaná ocel) 
o C - 0,16 Cr - 0,80; Mo - 0,50 

• Teplota lití 1571 °C 

• Doba lití 12 min 

• Počet ingotů - 4ks 

• Hmotnost jednoho ingotu: 2500 kg 

• Suma lité oceli: 10 000 kg 

• Stripování po 1 hod a 50 min, tedy po 110 minutách 

Druhé lití již proběhlo s využitím všech čtyř otvorů a opět proběhlo bez výrazných komplikací. Doba lití tentokrát 

byla kratší, a i suma lité oceli byla o něco málo nižší. Toto lití ale mělo být i přes to podle zákazníka o něco 

náročnější, než lití první.  

 

Obr. 7 Lící cesta ingotů - první lití 

 

Obr. 8 Líci cesta ingotů - druhé lití 
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Obr. 9 Kost z hvězdy po druhém odlití 

6. ZÁVĚR 

Na počátku jsme stáli před úkolem vývoje nové výrobní technologie lící hvězdy s důrazem na ekonomickou 

stránku. Vize dělené tvarovky nakonec byla dotažena až do fáze úspěšného otestování u zákazníka. 

Parametry doposud vyráběných tvarovek odpovídají výrobní technologii a bylo nutné se v tomto ohledu 

zdokonalit. Stanovené cíle byly dosaženy. Dá se tedy říct, že drolenková dělená hvězda ve všech ohledech 

předčila hvězdu ručně vytvářenou. Funkčnost a bezpečnost navrženého řešení byla prověřena u zákazníka. 

Na straně SEEIF Ceramic, a.s. představuje tento způsob řešení vyřazení těžké lidské práce a usnadnění 

výroby a na straně zákazníků by mělo dojít ke spokojenosti vlivem vyšší jakosti dodaného výrobku. Od 

zmíněných zkušebních lití již proběhlo několik dalších a všechny byly úspěšné. Pro určenou aplikaci odlévání 

malých odlitků cca do 10 tun je tento nový výrobek vhodný.  

Podle stanoviska Třineckých železáren, a.s. byla dodržena mikročistota i ostatní sledované parametry. 
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Zvláštní poděkování patří zaměstnancům elektroocelárny v Třineckých železárnách, a.s., kteří byli 
ochotní a nápomocni při testování netradiční dělené tvarovky a Ing. Maralíkovi za odborné 
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Abstrakt 

Na oceliarni v Železiarňach Podbrezová prešlo riešenie výmuroviek panvy určitými etapami, ktoré vyústilo až 

do súčasnej komplexnej podoby. Liaca panva (primárna metalurgia) používa šamotové tvarovky v celom 

priereze. Rafinačná panva (sekundárna metalurgia) používa kombináciu tehál a žiarobetónu tj. trvalá 

výmurovka používa šamotové tvarovky a žiarobetón, pracovná výmurovka na stenách a dne je tvorená 

monolitickou výmurovkou, trosková čiara je vymurovaná magnéziovouhlíkovými stavivami a pod límec panvy 

sa používa žiaruvzdorná hmota. Panva ďalej používa vrchnú a spodnú výlevku zo žiarobetónu a rýchlo tuhnúci 

tmel pre spájanie žiaruvzdorných materiálov. V súčasnosti sa na dno a steny používa žiarobetón 

nízkocementový. Súčasným trendom vo svete je zavádzanie pracovných výmuroviek panví s veľmi nízkym 

obsahom cementu, ktoré v porovnaní s nízkocementovými žiarobetónmi majú znížený obsah nízkotaviteľných 

zložiek a tým vyššie vysokoteplotných vlastnosti, čo v konečnom dôsledku pozitívne vplýva aj na aplikačno-

prevádzkové vlastnosti.  

Kľúčové slová: Ultranízkocementový žiarobetón, dno a steny panvy, monolitická výmurovka 

1. ÚVOD  

Vo výrobe ocelí majú z hľadiska celkovej spotreby žiaruvzdorných materiálov veľmi významnú úlohu 

výmurovky liacich a rafinačných panví. Tieto žiaruvzdorné výmurovky sú jedným z prvkov, ktoré ovplyvňujú 

kvalitu oceli, pretože sú možným zdrojom nečistôt a vtrúsenín. Preto je značné úsilie zamerané na zníženie 

mernej spotreby žiaruvzdorných materiálov. Spotreba žiaruvzdorného materiálu má taktiež aj ekonomické 

dopady, pretože využívanie nových technológií zhotovovania výmuroviek je jednou z ciest ako znižovať 

náklady. Zavádzanie nových technologických procesov vo výrobe a spracovaní ocele vyvoláva trvalú potrebu 

vývoja nových kvalitnejších žiaruvzdorných materiálov. Klesá spotreba tradičných druhov žiaromateriálov a 

zvyšuje sa spotreba špeciálnych, ale aj drahých výrobkov, ktoré sa využívajú v panvovej metalurgii.  

Za posledných 20 rokov je viditeľný nárast v používaní žiarobetónov s obsahom magnézium-aluminátových 

(MA) spinelov s nízkym obsahom cementu a nízkym prídavkom vody. V súčasnej dobe sa však už na trhu 

začínajú objavovať betóny s veľmi nízkym obsahom cementu s prídavkom spinelu označované ako 

ultranízkocementové žiarobetóny ULCC. Základným materiálom je buď tabulárny oxid hlinitý (Tabular 

Alumina) alebo biely tavený korund (White Fused Alumina). Spinel sa používa v jemných frakciách.  

2. ULCC S PRÍDAVKOM MA SPINELU 

2.1. Charakteristika 

Termín „spinel“ znamená pre triedu minerálov, kde dva oxidy sú usporiadané v kubickej kryštalickej štruktúre. 

Ich samotná formula môže byť vyjadrená AB2O4: „A“ reprezentuje divalentné kovové ióny ako horčík, železo, 
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nikel mangán alebo zirkón, a „B“ trivalentné ako hliník, železo, chróm a mangán. Najviac používanými spinelmi 

v žiaruvzdorných systémoch sú tie, ktoré obsahujú železo, horčík, hliník a chróm (FeF2O4, FeAl2O4, MgFe2O4, 

MgAl2O4, MgCr2O4). Medzi nimi spinely MgAl2O4 (MA) a MgCr2O4 (MCr) poskytujú vynikajúce chemické 

a fyzikálne vlastnosti, vrátane vysokej žiaruvzdornosti a odolnosti voči chemickým vplyvom. 

V dôsledku karcinogénnemu účinku Cr6+, je MCr spinel postupne nahrádzaný MA spinelom. MA spinel je 

jednoduchou zlúčeninou v MgO-Al2O3 binárnom systéme (71,67 hmot% Al2O3 a 28,33 hmot% MgO alebo v 

molárnom pomere 1:1 pre stechiometrické zloženie), ako je ukázané na Obr. 1. 

 

Obr. 1 Binárny diagram MgO-Al2O3 

MA spinel má vysokú teplotu tavenia (2135 °C) a vďaka rozdielnej teplotnej rozťažnosti jeho fáz (MgO a Al2O3), 

vykazujú žiarobetóny obsahujúce spinel vysokú odolnosť voči náhlym zmenám teploty. 

Efektívne použitie MA spinelu v žiarobetónoch z pohľadu odolnosti voči korózii troskou a hĺbky jej infiltrácie je 

podmienené znalosťou jeho optimálneho prídavku a samotnou zrnitosťou. Na Obr. 2 a 3 máme možnosť vidieť 

ich vplyv. 

 

Obr. 2 Index koróznej odolnosti a hĺbky infiltrácie pri rozdielnych MA obsahoch v spinelových žiarobetónoch 
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Obr. 3 Vplyv veľkosti zŕn spinelu na hĺbku infiltrácie spinelových žiarobetónov 

Z uvedených diagramov vyplýva, že optimálny obsah MA spinelu v žiarobetónoch sa má pohybovať 

v rozmedzí od 15 do 25 % a v zrnitosti od 0 do 1 mm. 

Špičkové ULCC spinelové žiarobetóny s prídavkom vody 3,9 % vykazujú nasledovné typické vlastnosti, ktoré 

sú uvedené v Tab. 1 [1]. 

Tab. 1 Typické vlastnosti špičkového ULCC spinelového žiarobetónu  

Vysušený po 110 °C Vypálený po 1500 °C 

Pevnosť 
v ohybe  

(MPa) 

Pevnosť 
v tlaku 

 (MPa) 

Objemová 
hmotnosť 

(g.cm-3) 

Zdanlivá 
pórovitosť  

(%) 

Pevnosť 
v ohybe  

(MPa) 

Pevnosť 
v tlaku 

 (MPa) 

Trvalá 
dĺžková 
zmena 

(%) 

10 50 3,20 12,1 52 270 - 0,42  

2.2. Experimentálne výsledky  

Na základe už spomínanej úlohy sa v roku 2018 začal už konkrétny laboratórno-prevádzkový vývoj 

ultranízkocementového žiarobetónu s prídavkom MA spinelu. Uvedený typ betónu pod označením ŽNU 1800 

SP je vyvíjaný pre spoločnosť ŽIAROMAT a.s., ktorý ma byť následne aplikovaný a používaný v ŽP a.s. na 

pracovnú výmurovku dna a stien panvy. 

V súčasnej dobe je na oceliarni v ŽP a.s. na pracovnú výmurovku dna a stien panvy používaný 

nízkocementový spinelový žiarobetón pod označením ŽN 1750 SP (typické vlastnosti Tab. 2) s prídavkom 

vody na úrovni 4,4 % od spoločnosti ŽIAROMAT.  

Tab. 2 Typické vlastnosti nízkocementového žiarobetónu ŽN 1750 SP  

Vysušený po 110 °C Vypálený po 1400 °C 

Pevnosť 
v ohybe  

(MPa) 

Pevnosť 
v tlaku 

 (MPa) 

Objemová 
hmotnosť 

(g.cm-3) 

Zdanlivá 
pórovitosť  

(%) 

Pevnosť 
v ohybe  

(MPa) 

Pevnosť v tlaku 

 (MPa) 

Trvalá 
dĺžková 
zmena 

(%) 

13 75 3,00 19 42 133 − 0,3  
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Na základe dôslednej rešerše a vykonanej analýzy ULCC žiarobetónov v roku 2017 sa navrhla skúšobná 

prototypová receptúra na základe ktorej sa zabezpečili vstupné komponenty. Ako základné vstupné 

komponenty boli použité tabulárny korund, reaktívny oxid, MA spinel a spinelitický cement. Navážené vstupné 

komponenty sa miešali za sucha po dobu 5 minút v laboratórnej miešačke s navážkou 16 kg. Následne sa 

pridala voda o objeme 480 ml (2,9 %) a doba miešania za mokra bola 4 minúty. Zavlhlá žiarobetónová hmota 

bola uložená do formy v podobe 5 skúšobných hranolov o rozmeroch 55 × 65 × 235 mm. Skúšobné hranoly 

boli odformované po 24 hodinách. Na týchto skúšobných hranoloch boli stanovené vlastnosti za studena 

(teplota okolia), ktoré sú uvedené v Tab. 3. 

Tab. 3 Typické vlastnosti vyvíjaného ULCC spinelového žiarobetónu ŽNU 1800 SP 

Vysušený po 110 °C Vypálený po 1400 °C 

Pevnosť 
v ohybe  

(MPa) 

Pevnosť 
v tlaku 

 (MPa) 

Objemová 
hmotnosť 

(g.cm-3) 

Zdanlivá 
pórovitosť  

(%) 

Pevnosť 
v ohybe  

(MPa) 

Pevnosť v tlaku 

 (MPa) 

Trvalá 
dĺžková 
zmena 

(%) 

23 107 3,23 13,25 63 > 142 + 0,09  

Z Tab. 1 a 3 vyplýva, že prototypová skúšobná receptúra ULCC spinelového žiarobetónu pod označením ŽNU 

1800 SP dosiahla ešte lepšie vlastnosti za studena ako špičkový ULCC žiarobetón z literatúry [1], ktorý je 

uvedený v Tab. 1. Konkrétne sa nám podarilo dosiahnuť: 

1) Nižší prídavok vody o 1 %, tj. zníženie o 25 %. 

2) Po vysušení skúšobných hranolov na 110 °C: 

• vyššiu pevnosť v ohybe o 13 MPa, tj. nárast o 130 %, 

• vyššiu pevnosť v tlaku o 57 MPa, tj. nárast o 114 %, 

• vyššiu objemovú hmotnosť o 0,03 g.cm-3, tj. nárast o 1,4 %. 

3) Po vypálení skúšobných hranolov na 1400 °C: 

Naše skúšobné ULCC hranoly boli pálené len na 1400 °C, tj. o 100 °C nižšie, čoho dôsledkom bola dosiahnutá 

vyššia pórovitosť o 1,15 %, tj. nárast o 9,5 %. Dá sa však predpokladať, že pri výpale na 1500 °C by sa dosiahla 

pórovitosť úrovne 12 %. Čo sa týka pevnosti v ohybe, tak bola zaznamenaná vyššia o 11 MPa (nárast o 21 

%), aj napriek výpalu len na 1400 °C. Pevnosť v tlaku je zložitejšie hodnotiť nakoľko prístroj na stanovenie 

pevnosti v tlaku v ŽIAROMAT a.s. stanovuje pevnosti v tlaku maximálne do 142 MPa. Môžeme však počítať 

aj v tomto prípade s nárastom pevnosti v tlaku na základe nárastu pevnosti v ohybe a to až na úroveň 320 

MPa pri výpale na 1500 °C. Trvalú dĺžkovú zmenu v tomto prípade nebudeme porovnávať nakoľko sa jedná 

o dve rozdielne teploty výpalu 1500 a 1400 °C. 

Ak sa zameriame na porovnanie vlastností za studena kvality ŽN 1750 °C (v súčasnej dobe používanej na 

dno a steny panvy) a ŽNU 1800 SP (vyvíjaný ULCC žiarobetón), tak zistíme nasledovné aj z Tab. 2 a 3: 

1) Nižší prídavok vody o 1,5 %, tj. zníženie o 34 %. 

2)  Po vysušení hranolov na 110 °C: 

• vyššiu pevnosť v ohybe o 10 MPa, tj. nárast o 77 % 

• vyššiu pevnosť v tlaku o 32 MPa, tj. nárast o 43 %, 

• vyššiu objemovú hmotnosť o 0,23 g.cm-3, tj. nárast o 7,7 %. 

3) Po vypálení hranolov na 1400 °C: 

• nižšiu pórovitosť o 5,75 %, tj. zníženie o 30 %, 

• vyššiu pevnosť v ohybe o 21 MPa, tj. nárast o 50 %, 
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• vyššiu pevnosť v tlaku, presnú hodnotu nevieme určiť nakoľko hranol kvality ŽNU 1800 SP 
nepodľahol deštrukcii ani pri maximálnej stanoviteľnosti prístroja 142 MPa. 

Znížená hutnosť a zvýšené pevnostné vlastnosti ultranízkocementového žiarobetónu v kvalite ŽNU 1800 SP 

boli dosiahnuté: 

• Špeciálne upravenou zrnitostnou skladbou vstupných komponentov a výslednej zamiešanej 
zmesi.  

• Znížením prídavku vody. 

• Použitím špeciálneho reaktívneho oxidu hlinitého a aditíva tuhnutia. 

ZÁVER 

Cieľom vývoja je vyvinúť nový typ žiarobetónu pre pracovnú výmurovku dna a stien panvy, ktorý bude 

vykazovať lepšie úžitkové a aplikačné vlastnosti ako stávajúci typ žiarobetónu.  

Prvé výsledky vývoja ultranízkocementového žiarobetónu pod označením ŽNU 1800 SP pre pracovnú 

výmurovku dna a stien panvy naznačajú, že receptúra bola optimálne navrhnutá z pohľadu zvýšenej hutnosti 

a pevnosti za studena. V nasledujúcom období je však potrebné potvrdiť pozitívne výsledky aj stanovením 

vlastností za vysokých teplôt a taktiež koróznymi testami a opäť porovnať so súčasne používanou kvalitou 

nízkocementového žiarobetónu ŽN 1750 SP na oceliarni v ŽP a.s.  
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Abstrakt  

Při výrobě speciálních žárovzdorných materiálů se neobejdeme bez ostřiv se zvýšeným obsahem Al2O3. Cena 

těchto ostřiv na trhu je velmi vysoká. Vývoj a následně výroba těchto speciálních ostřiv ze surovin dostupných 

v České republice je jednou z možností, jak snížit surovinové náklady na výrobu žárovzdorných materiálů 

specifických vlastností. Experimentální práce je zaměřena na ověření možnosti výroby ostřiv se zvýšeným 

obsahem Al2O3 z dostupných surovin. Vstupními surovinami jsou kaolíny a jílovce. Pro dosažení vyššího 
obsahu Al2O3 v ostřivu je využit mullitový odprach. Za účelem zlepšení fyzikálně mechanických vlastností ostřiv 

jsou použity vybrané modifikační přísady, u kterých se předpokládá, že pozitivně ovlivní výslednou hutnost 

ostřiva při současném zachování žárových vlastností. 

Klíčová slova: Mullit, jílovec, speciální ostřivo, modifikační přísada 

1. ÚVOD 

Mullitická ostřiva patří díky svým výborným žárovým vlastnostem mezi vyhledávaná ostřiva. Spadají do 

kategorie vysocehlinitých, obsah Al2O3 je tedy vyšší než 45 %. Z fázového diagramu Al2O3-SiO2 je hlavní fází 

mullit, který zaručuje odolnost proti deformaci v žáru. Dalšími fázemi jsou korund, cristobalit nebo křemen, 

v závislosti na teplotě výpalu. 

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. Vlivem přítomnosti těchto oxidů dochází snížení eutektické teploty a 

vytváří se podmínky pro slinování za účasti taveniny. Jejich pozitivem je snížení teploty výpalu při zachování 

hutnosti ostřiva. Negativním projevem jejich přítomnosti je tvorba skelné fáze, která má vliv na zhoršení 

vlastností v žáru. 

Důvodem použiti modifikačních přísad je snaha ovlivnit a v ideálním případě vylepšit fyzikálně mechanické 

vlastnosti ostřiv a jejich mineralogické složeni. První možností je dotovat ostřivo surovinou bohatou na Al2O3 

a zvýšit tak potenciál vstupní suroviny. Druhou možností je například použití fosfátů. Fosforečná vazba vzniká 

přídavkem kyseliny fosforečné nebo sloučenin na bázi fosforečnanů do směsi ostřiva. Reakcí kyseliny 

fosforečné s ostřivem vznikají fosforečnany hlinité. 

Motivací pro další invence v této oblasti je snižování zásob kvalitních surovin v České republice. Dostupnost 

surovin je v současné době poměrně problematická. Současné zdroje jílových surovin jsou na mezi 

vyčerpanosti, otevírání nových ložisek je poměrně komplikované. Společně s tím, že k dispozici je několik set 

tun kvalitní suroviny pro výpal lupku (deponie tisíce tun podsítného jílovce W super), je na místě hledat řešení, 

jak tento materiál kvalitně zpracovat a zajistit tak kvalitní ostřivo na další roky. 

2. METODIKA 

Na základě výsledků z předchozích experimentů ve vývoji ostřiv byly vybrány vybrány jako vstupní suroviny 

kaolíny GP3, KN83 a DS1, dále byl použit jílovec W super. Pro dosažení kvality vysocehlinitého ostřiva, je 
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potřeba kaolinitickou surovinu dotovat jinou surovinou bohatou na oxid hlinitý. Z tohoto důvodu byl vybrán 

mullitový odprach MOTIM s obsahem oxidu hlinitého 76,2 %.  

Tab. 1 Chemické složení vstupních surovin 

Surovina Z.Ž. Al2O3 SiO2 Fe2O3 TiO2 CaO MgO Na2O K2O 

Jílovec W super 14,24 42,15 53,19 1,03 1,68 0,38 0,17 0,45 0,85 

Kaolín KN83 13,47 43,53 53,57 0,43 1,5 0,29 0,07 0,15 0,36 

Kaolín GP3 13,15 42,04 54,86 0,87 0,81 0,24 0,23 0,28 0,57 

Kaolín DS1 12,46 37,93 56,49 0,61 0,68 0,12 0,24 0,10 3,53 

Mullit MOTIM 0,19 73,47 22,71 3,30 0,02 0,01 0,00 0,01 0,00 

Poměr složek byl navržen na 85 % jílu nebo kaolínu a 15 % mullitu MOTIM, aby všechny receptury dosáhly 

obsahu Al2O3 alespoň 45 %. Chemické složení je uvedeno v Tab. 2. 

Tab. 2 Chemické složení základních receptur 

Označení ostřiva Al2O3 SiO2 Fe2O3 TiO2 CaO MgO K2O Na2O 

MO45G 48,53 48,86 0,76 0,67 0,26 0,20 0,49 0,25 

MO45K 49,74 47,82 0,40 1,23 0,30 0,07 0,31 0,14 

MO45D 45,20 50,19 0,54 0,56 0,32 0,20 2,89 0,10 

MO45W 48,62 47,51 0,88 1,37 0,37 0,15 0,71 0,38 

Směsi byly vysušeny, homogenizovány na kolovém mísiči po dobu 10 minut, následně bylo ke všem 

recepturám přidáno 10 % vody. Lisování vzorků probíhalo na lisovacím zařízení Herzog při tlaku 5 MPa. Výpal 

byl proveden v superkanthalové peci při teplotách 1250 °C, 1450 °C a 1550 °C, výdrž na maximální teplotě 

činila 5 hodin.  

Navržené receptury ostřiv jsou v tabulkách a textu označeny ve formátu MO45X, kdy MO označuje mullitové 

ostřivo, číslo 45 značí minimální obsah Al2O3 a písmeno na konci vyjadřuje základní surovinu, ze které je 

ostřivo vyrobeno. (G - kaolín GP3, K - kaolín KN83, D - kaolín DS1, W - jílovec W super). 

3. OVĚŘENÍ MODIFIKACE MULLITOVÝM ODPRACHEM 

Tab. 3 Fyzikální parametry ostřiv vypálených na teplotu 1250 °C 

Ostřivo 

Celkové 
smrštění 

Zdánlivá 
pórovitost 

Nasákavost 
Objemová 
hmotnost 

Zdánlivá 
hustota 

[%] [%] [%] [kg ∙ m-3] [kg ∙ m-3] 

MO45G 9,6 24,5 11,7 2100 2780 

MO45K 8,5 9,4 4,0 2370 2620 

MO45D 9,0 7,8 3,3 2400 2600 

MO45W 5,6 20,3 9,3 2190 2750 
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Tab. 4 Fyzikální parametry ostřiv vypálených na teplotu 1450 °C 

Ostřivo 

Celkové 
smrštění 

Zdánlivá 
pórovitost 

Nasákavost 
Objemová 
hmotnost 

Zdánlivá 
hustota 

[%] [%] [%] [kg ∙ m-3] [kg ∙ m-3] 

MO45G 12,9 13,6 5,8 2359 2731 

MO45K 10,5 2,0 0,8 2506 2558 

MO45D 10,8 3,9 1,6 2473 2574 

MO45W 7,5 15,0 6,5 2330 2742 

Tab. 5 Fyzikální parametry ostřiv vypálených na teplotu 1550 °C 

Ostřivo 

Celkové 
smrštění 

Zdánlivá 
pórovitost 

Nasákavost 
Objemová 
hmotnost 

Zdánlivá 
hustota 

[%] [%] [%] [kg ∙ m-3] [kg ∙ m-3] 

MO45G 15,7 5,0 2,0 2514 2648 

MO45K 10,3 1,7 0,7 2312 2352 

MO45D 10,5 2,0 0,9 2345 2393 

MO45W 9,4 5,6 2,3 2455 2602 

Pro určení základních požadavků na zkoušená ostřiva se vychází z (již neplatné) normy ČSN 72 1300 - Pálené 

žárovzdorné jílové suroviny. Na to, abychom dosáhli zdánlivé pórovitosti pod 5 %, je potřebná teplota výpalu 

alespoň 1450 °C u ostřiv na bázi kaolínů MO45K a MO45D. Teplota výpalu 1550 °C u zmíněných ostřiv, 

vzhledem k vyšším nákladům na výpal, s sebou nenese výrazné snížení zdánlivé pórovitosti nebo zvýšení 

obsahu mullitu v ostřivu. U ostřiva z kaolínu DS1 může být problémový vysoký obsah alkálií 3 %, a to z hlediska 

dalších aplikací ve vysocehlinitých kamenech. Hodnota obsahu alkálií by se měla ideálně pohybovat pod 

hranicí 1 %, nicméně použití v žárobetonech není bezpředmětné. Pro dosažení požadované zdánlivé 

pórovitosti u ostřiv z kaolínu GP3 a jílovce W super je potřeba teplota výpalu vyšší než 1550 °C. Ostřiva na 

bázi kaolínů mají obecně vyšší množství amorfní skelné fáze, než je tomu u ostřiva z jílovce W super. Pro 

hlinitokřemičitá ostřiva je obecně velmi důležitý obsah mullitu. Nejvyšší obsah mullitu se vyskytuje u ostřiv z 

kaolínu GP3 a jílovce W super. 

  

Obr. 1 Distribuce pórů v jednotlivých ostřivech při různém režimu výpalu 
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Z výsledků vysokotlaké rtuťové porozimetrie je zřejmé, že objem pórů v ostřivu klesá s rostoucí teplotou výpalu 

u ostřiv MO45G a MO45W. Tento jev však neplatí u ostřiv MO45K a MO45D při zvýšení teploty výpalu z  

1450 °C na 1550 °C, dochází zde k malému nárůstu objemu otevřených pórů, a to v důsledku tvorby uzavřené 

pórovitosti. Zvýšení teploty výpalu na 1450 °C vede u ostřiv MO45K a MO45D k vysokému slinutí ostřiva, 

převažují zde strukturální póry o velikosti 0,01 - 1 µm, technologické póry jsou zastoupeny pouze v malém 

objemu. V ostřivu na bázi jílovce W super převládají především technologické póry o velikosti 1 - 40 μm při 

teplotě výpalu 1250 °C, v případě ostřiv na bázi kaolínů při stejné teplotě převládají strukturální póry o velikosti 

0,1 - 1 μm. S rostoucí teplotou dochází u všech ostřiv nejen k celkovému úbytku pórů, ale také k posunu z 

oblasti strukturální do oblasti technologických pórů o průměrné velikosti 5 - 30 μm. 

 

Obr. 2 Makroskopické posouzení ostřiv při různých režimech výpalu 

4. MODIFIKACE VYBRANÝMI PŘÍSADAMI 

Výsledné parametry zkoušených ostřiv jsou relativně uspokojivé, ale je na místě dosáhnout ještě vyšší hutnosti 

ostřiva při nižších teplotách výpalu. Jako tzv. modifikační přísady byly vybrány kyselina fosforečná, Alufos 50 

(dihydrogenfosforečnan hlitnitý), jíl GEP a tripolyfosfát sodný. Modifikační přísada byla přidána v dávce 2 % 

na celkovou hmotnost navážky. V tabulce níže jsou uvedeny nové receptury. Modifikovaná ostřiva jsou dále 

značena MO45X-Y, kde X značí základní surovinu a Y modifikační přísadu. (F - kyselina fosforečná, A - Alufos 

50, G - jíl GEP, T - tripolyfosfát sodný) 

Pro dosažení zdánlivé pórovitosti pod 5 %, je potřebná teplota výpalu alespoň 1450 °C u všech testovaných 

ostřiv, výsledky po výpalu na teplotu 1250 °C proto nejsou uvedeny. Možnost pálit ostřivo při nižších teplotách 

je možné pozorovat pouze u ostřiva MO45K modifikovaného tripolyfosfátem sodným (MO45K-T) viz Tab. 7. 

Zde je dosaženo výborných výsledků z hlediska zdánlivé pórovitosti. Je možné zde uvažovat o snížení teploty 
výpalu, a to z důvodu snižování nákladů na výpal. Negativem může být zvyšování obsahu sodných iontů 

v ostřivu, které mají za následek tvorbu vyššího množství skelné fáze. Při vyšších teplotách výpalu nedochází 

k výraznému zvyšování hutnosti ostřiva, modifikační přísady zde ztrácí účinek. Modifikace ostřiva MO45K 

nemá výrazný vliv na výsledné parametry. Z hlediska mineralogického složení obsahuje toto ostřivo menší 

množství mullitu, než je tomu u ostřiv MO45G a MO45W.  

Ostřivo MO45G (Tab. 6) pro dosažení potřebné hodnoty pórovitosti 5 % potřebuje teplotu výpalu 1550 °C, tato 

teplota je však pro uvažovaný výpal v šachtových pecích poměrně vysoká. Možnost využití nižší teploty je 
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možné u ostřiva MO45G modifikovaného tripolyfosfátem sodným při teplotě výpalu 1450 °C. Modifikované 

ostřivo dosahuje hodnoty zdánlivé pórovitosti 5,4 %. Pro splnění požadované hranice je možností zvýšit teplotu 

výpalu na 1500 °C, nebo případně zvýšit dávku modifikační přísady. U teploty výpalu 1450 °C je dále potřeba 

brát zřetel na fakt, že v ostřivu je stále přítomný cristobalit, a to z důvodu jiné teplotní roztažnosti, než kdyby 

místo něj byla přítomna jen skelná fáze. 

Tab. 6 Výsledné vlastnosti modifikovaného ostřiva MO45G a MO45K 

 

Pro dosažení požadované hodnoty zdánlivé pórovitosti 5 % u ostřiva MO45D potřebujeme teplotu výpalu 

alespoň 1450 °C. Teplota výpalu 1550 °C výrazné zlepšení výsledků nepřináší, navíc modifikační přísady u 

tohoto ostřiva zdánlivou pórovitost zvyšují. Z hlediska mineralogického složení obsahuje pouze mullit a 

skelnou fázi. Zvýšení teploty výpalu ze 1450 °C na 1550 °C nemá na mineralogii významný vliv. 

Ostřivo MO45W pro dosažení požadované hranice potřebuje nejvyšší teplotu výpalu 1550 °C, nižší teploty 

výpalu nejsou pro tohle ostřivo použitelné viz Tab. 7. Nemodifikované ostřivo dosahuje při nejvyšší teplotě 

výpalu 1550 °C zdánlivé pórovitosti 5,6 %, modifikace Alufosem 50 (MO45W-A) a tripolyfosfátem sodným 

snižují tuto hodnotu na 3,3 %. Pro dosažení nižší zdánlivé pórovitosti by bylo vhodné zvýšit teplotu výpalu 

nebo ověřit fungování vyšší dávky modifikační přísady. Z hlediska mineralogického složení přídavek Alufosu 

50 (MO45-A) neovlivňuje tvorbu mullitu. Modifikace tripolyfosfátem sodným však ano, dochází ke vzniku 

vyššího množství amorfní fáze. 

F A G T F A G T

Parametr Jednotka

Celkové smrštění % 13,7 14,3 13,6 14,6 10,1 9,8 9,9 8,0

Nasákavost % 3,6 3,6 5,5 2,2 0,6 0,8 1,4 1,5

Zdánlivá pórovitost % 8,7 8,9 13,0 5,4 1,6 1,9 3,5 3,5

Objemová hmotnost kg · m-3 2423 2453 2359 2449 2500 2430 2430 2300

Zdánlivá hustota kg · m
-3 2654 2693 2713 2588 2540 2480 2520 2390

Mullit % 70 68 69 62 56 56 57 50

Cristobalit % 26 26 25 2 0 0 0 0

Křemen % 0 0 0 0 0 0 0 0

Skelná fáze % 4 6 6 36 44 44 43 50

Parametr Jednotka

Celkové smrštění % 13,9 15,0 15,5 12,8 10,0 9,9 10,1 9,7

Nasákavost % 2,0 2,2 1,9 1,6 0,7 0,2 1,7 0,8

Zdánlivá pórovitost % 5,1 5,6 4,9 3,8 1,6 0,5 3,7 1,7

Objemová hmotnost kg · m
-3 2508 2493 2501 2344 2270 2270 2240 2180

Zdánlivá hustota kg · m-3 2642 2641 2629 2436 2310 2280 2320 2220

Mullit % 70 69 71 62 55 55 55 51

Cristobalit % 7 7 3 0 0 0 0 0

Křemen % 0 0 0 0 0 0 0 0

Skelná fáze % 24 24 26 38 45 45 45 49
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Tab. 7 Výsledné vlastnosti modifikovaného ostřiva MO45D 

 

5. DISKUSE VÝSLEDKŮ 

V první fázi experimentu bylo potvrzeno, že ostřiva s obsahem 45 % Al2O3 lze úspěšně vyrábět. Pro dosažení 

uspokojivých parametrů ostřiv je potřebná teplota výpalu 1450 °C u ostřiv na bazi kaolinů KN83 a DS1,  

a 1550 °C u ostřiva na bázi kaolínu GP3. U ostřiva na bázi jilovce W super je potřebná teplota výpalu vyšši 

než 1550 °C. Z hlediska vhodnosti výpalu v šachtové peci jsou výhledově vhodná ostřiva na bázi kaolinů KN83 

a DS1. 

Druhá fáze experimentu ukazuje možné způsoby, jak ovlivnit fyzikální parametry a mineralogické složení 

vyráběných ostřiv. Ostřiva z kaolínu KN83 lze vyrábět bez nutnosti modifikace již při teplotě 1450 °C. Totéž se 

dá tvrdit i u ostřiv na bázi kaolínu DS1, u kterých přídavek modifikačních přísad nepřináší významné zlepšení 

sledovaných kriterií. Modifikace ostřiva z jílovce W super je vhodná přídavkem přísady Alufos 50, ostřivo 

dosahuje cílených parametrů, přičemž obsah mullitu neklesá, jako je tomu v případě modifikace tripolyfosfátem 

sodným. Na základě výsledků můžeme konstatovat, že modifikovaná ostřiva dosahují ve většině případů 

lepších výsledků než ostřiva nemodifikovaná, předevšim z hlediska zdánlivé pórovitosti, která je důležitá pro 

klasifikaci ostřiva. Pro každý typ ostřiva je vhodná jiná modifikační přísada. Přídavek jílu GEP nijak výrazně 

vlastnosti ostřiv neovlivňuje, v některých případech spíše zhoršuje. 

F A G T F A G T

Parametr Jednotka

Celkové smrštění % 10,6 10,2 10,0 7,8 8,1 7,6 6,9 5,5

Nasákavost % 0,8 1,0 0,9 1,9 5,5 5,5 6,4 5,2

Zdánlivá pórovitost % 1,9 2,4 2,2 4,2 12,9 12,8 14,9 11,6

Objemová hmotnost kg · m-3 2500 2470 2440 2210 2350 2350 2310 2230

Zdánlivá hustota kg · m-3 2550 2530 2490 2310 2700 2700 2720 2520

Mullit % 56 54 57 50 67 67 67 62

Cristobalit % 0 0 0 0 21 21 18 3

Křemen % 0 0 0 0 1 1 1 1

Skelná fáze % 44 46 43 50 11 10 13 34

Parametr Jednotka

Celkové smrštění % 10,5 10,5 10,3 9,1 8,5 8,4 8,6 4,4

Nasákavost % 1,0 1,3 1,4 1,5 1,9 1,3 2,3 1,5

Zdánlivá pórovitost % 2,2 3,0 3,3 3,3 4,5 3,3 5,7 3,3

Objemová hmotnost kg · m-3 2260 2270 2280 2170 2420 2450 2450 2170

Zdánlivá hustota kg · m-3 2310 2340 2360 2250 2530 2530 2600 2250

Mullit % 54 55 55 49 66 65 65 60

Cristobalit % 0 0 0 0 5 6 8 4

Křemen % 0 0 0 0 0 0 0 0

Skelná fáze % 46 45 45 51 29 29 27 36
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6. ZÁVĚR 

Mullitická ostřiva jsou vyhledávaná v různých aplikacích pro svoje výborné žárové vlastnosti. Hlavním 

důvodem vývoje nových ostřiv je zvýšení kvality vstupních surovin v produkt s vyšší přidanou hodnotou. 

Ostřiva mohou v některých případech konkurovat již zaběhlým materiálům díky jejich nižší ceně a jejich 

specifickým vlastnostem. Kvalita materiálu v kombinaci s jejich dostupností je vzhledem ke snižujícím se 

zásobám kvalitních surovin zajímavá pro český a evropský trh. Použití modifikačních přísad přináší nové 

možnosti, jak ovlivnit výsledné parametry vyráběných ostřiv.  
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Abstrakt 

V rámci rozšíření produkce vysocejakostních ocelí na konvertorové ocelárně v TŽ, a.s. bylo uvedeno do 

provozu zařízení na odsíření surového železa v nálevací pánvi. Tato nová technologie přispěla ke zvýšení 

sortimentu vyráběných jakostí, avšak zároveň přispěla ke snížení životnosti vyzdívky nálevací pánve. Vyvstal 

úkol najít vhodné řešení pro zvýšení životnosti vyzdívky nálevací pánve a její provozní spolehlivosti. Článek 

popisuje historický vývoj v oblasti konstrukčních řešení a použití různých materiálů v jednotlivých částech 

nálevací pánve. V článku jsou analyzovány faktory, jež ovlivňují životnost nálevacích pánví v podmínkách TŽ, 

a.s.. Je zde prezentováno použití nového druhu materiálu na bázi Al2O3-SiO2-SiC-C (ASC materiály) s 

pryskyřičnou vazbou. V závěru jsou shrnuty a porovnány dosažené výsledky konstrukční a materiálové 

optimalizace vyzdívky nalévacích pánví v TŽ, a.s.. 

Klíčová slova: Nalévací pánev, vysocehlinité tvarovky, životnost dna a stěny, odolnost vůči korozi 

1. ÚVOD 

Transportní nádoby pro surové železo neslouží pouze k transportu surového železa od vysoké pece k 

agregátu pro zkujňování, ale i ke snížení obsahu síry, fosforu a křemíku v surovém železe. Ke snížení obsahu 

těchto nežádoucích prvků jsou používány: okuje (ke snížení obsahu Si), CaC2 nebo CaO v kombinaci s MgO 

(ke snížení obsahu S, F). Nové technologie měly významný vliv na efektivnost výroby vysokojakostních ocelí. 

Známý je fakt, že tyto technologické procesy probíhající v transportních nádobách (nalévací pánev, pojízdný 

mísič) mají negativní vliv na životnost vyzdívky těchto agregátů a jejich celkový provoz.  

V roce 2008 bylo v Třineckých železárnách, a. s. (TŽ) uvedeno do provozu zařízení pro odsíření surového 

železa. Cílem této investiční akce bylo rozšíření možností produkce vysokojakostních ocelí na konvertorové 

ocelárně v TŽ. Nové technologické procesy probíhající v nalévací pánvi byly příčinou snížené životnosti 

vyzdívky. Životnost pracovní vyzdívky nalévací pánve je dána více faktory. Kromě provozních podmínek je 

životnost agregátu dána materiálovým a konstrukčním řešením vyzdívky. Dalším faktorem, který ovlivňuje 

provozování nalévací pánve, je technologie oprav vyzdívky v průběhu provozování tohoto agregátu. 

2. OPTIMALIZACE VYZDÍVKY NALÉVACÍ PÁNVE 

Po uvedení zařízení pro odsíření surového železa do provozu nastal problém se sníženou životností vyzdívky 

nalévací pánve. Řešení tohoto problému se zaměřilo na materiálové a konstrukční řešení pracovní vyzdívky 

dna a stěny pánve.  

Konstrukční řešení dna do sférického tvaru mělo eliminovat kritickou oblast, tj. oblast dopadu tekutého kovu 

při plnění pánve. Během provozních zkoušek byly zkoušeny tvarovky na bázi andaluzitu a bauxitu.  

Stěny pánve byly rozděleny na zónu kovu a strusky. Pro vyzdění obou těchto zón byly použity tvarovky na 

bázi andaluzitu a bauxitu. Dosažené výsledky z provozního sledování životnosti materiálu jsou znázorněny na 

Obr. 1.  



                                                                         3. - 4. října 2019, Rožnov pod Radhoštěm 

 

 

60 

Z obrázku je patrné, že ze všech vyzkoušených materiálů dosáhly nejdelší životnosti tvarovky zhotovené z 

vysocehlinitých směsí na bázi andaluzitu a bauxitu.  

 

Obr. 1 Životnost dna, stěny (zóna kov a struska) 

Ve druhé etapě optimalizace byl vývoj vyzdívky zaměřen na stěnu pánve, a to konkrétně na kritickou oblast - 

zónu strusky. Strusková zóna tvoří 40 % celkové plochy stěny pánve. Na základě dostupných výsledků použití 

různých materiálu na struskovou zónu v evropských ocelárnách a na základě laboratorních testů byl použit 

nepálené tvarovky na bázi Al2O3-(SiO2)-SiC-C (ASC materiály) s pryskyřičnou vazbou. Vyzdívka nalévací 

pánve je znázorněna na Obr. 2. 

 

Obr. 2 Nalévací pánev 
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3. ASC materiály 

ASC materiály, jejichž chemické složení udává Tab. 1, ve srovnání s šamotovými nebo vysocehlinitými 

tvarovkami mají větší odolnost vůči korozi a zároveň lépe snášejí tepelné šoky. Vlivem působení grafitu a SiC 

je dominantní vlastností ASC tvarovek vysoká odolnost proti korozi a odlupování. Grafit se vyznačuje 

chemickou odolností, vysokou tepelnou vodivostí a zároveň nízkou roztažností, což je podmínkou pro 

zmíněnou odolnost vůči korozi a odlupování. SiC plní zároveň roli antioxidanta a brání spalování C uvnitř 

tvarovek. 

ASC materiály jsou používány v různých modifikacích, v různých částech vyzdívky. Modifikace mají zvýraznit 

nebo naopak zredukovat některou vlastnost důležitou pro danou zónu. Například oxidace SiC na povrchu 

tvarovek je důležitá pro tvorbu ochranné vrstvy. 

Tab. 1 Parametry ASC materiálů tří výrobců A, B, C 

Parametry Jednotka 
Výrobce 

A B C 

Al2O3 

(%) 

77,0 77,0 73,0 

SiO2 11,0 7,0 6,5 

SiC 5,0 10,0 7,0 

C 7,0 12,0 9,0 

OH (g·cm-3) 3,00 2,80 2,78 

PZ (%) 9,0 7,0 10,9 

PTL (MPa) 90 50 35 

Tepelná vodivost ASC materiálu dosahuje hodnoty 1,7 - 2,1 W·m-1·K-1 při teplotě 800 °C, a je tedy vyšší ve 

srovnání s pálenými šamotovými nebo vysocehlinitými tvarovkami. Tuto vlastnost je nutné kompenzovat 

použitím vhodných izolačních materiálů při zdění pánve. 

Použití kovového Al jako antioxidantu pro ochranu grafitu významně zvyšuje odolnost proti průniku strusky do 

vyzdívky. Al má vysokou afinitu ke kyslíku, reaguje s SiO2 za přítomnosti C přičemž vzniká Al2O3 a SiC. 

Přítomnost C a SiC zabraňuje průniku strusky do vyzdívky. 

4. POUŽITÍ ASC MATERIÁLŮ 

Vlastnosti ASC materiálů byly ověřeny na konvertorové ocelárně v TŽ. Jejich testování probíhalo ve třech 

etepách. Jako první byla testována následující varianta: andaluzitové sférické dno, stěny vyzděny ASC75K 

materiálem - dosažená životnost 920 lití. Druhá etapa byla realizována v kombinaci andaluzitové sférické dno 
- stěna (zóna tekutého kovu) bauxitová - stěna (strusková část) ASC materiál - dosažená životnost 970 lití. 

Třetí etapa - andaluzitové sférické dno, stěny vyzděny ASC80K materiálem (vylepšená verze ASC75K) - 

dosažená životnost 1 055 lití.  

Jak již bylo výše zmíněno, životnost vyzdívky nálevací pánve ovlivňuje také použitá technologie oprav. S cílem 

navýšit životnost nálevací pánve je od roku 2014 aplikovaná opravářská hmota na pracovní vyzdívku (shotcre-

ting) v době odstavení pánve. Hmota je aplikována většinou 2× během životnosti vyzdívky, a to po cca 600 

tavbách a následně po cca 900 tavbách. Dosažené výsledky jsou znázorněny na Obr. 3. Z obrázku je zřejmé, 

že použití opravářských hmot výrazně navyšuje životnost vyzdívky nalévacích pánví v podmínkách TŽ, a. s. 
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Obr. 3 Životnost dna, stěny (zóna kov a zóna struska) 

5. ZÁVĚR 

Po uvedení zařízení pro odsíření surového železa do provozu vznikl problém se sníženou životností pracovní 

vyzdívky nalévacích pánví. Snížená životnost byla řešena konstrukční a materiálovou optimalizací vyzdívky. 

Cílem této akce bylo eliminovat sníženou životnost pracovní vyzdívky provozovaných pánví po zavedení 

procesu odsíření na ocelárně v TŽ. Nejlepším řešením v podmínkách třinecké ocelárny je kombinace vyzdívky: 

sférické andaluzitové dno - stěna vyzděna tvarovkami na bázi ASC materiálu a aplikace opravářských hmot 

během odstavení pánve. Dosažené výsledky životnosti vyzdívek od doby zavedení procesu odsíření surového 

železa jsou 320 až 1410 lití, což představuje významné zlepšení provozování nalévacích pánví. Maximum 

odlitých taveb 1500 představuje historicky nejlepší provozní výsledek v TŽ Třinec. 
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NOVÉ BEZKONTAKTNÍ TEPLOMĚRY A TERMOKAMERY 
FLUKE PROCESS INSTRUMENTS 

Libor KELLER 

TSI System s.r.o., Mariánské nám. 1, 617 00, Brno, Česká republika, EU, info@tsisystem.cz 

 

Abstrakt 

Fluke Process Instruments uvedl dvě nové řady bezkontaktních teploměrů a nové stacionární termokamery. 

ThermAlert 4.0 pro měření teploty od -40°C do 2250 °C jsou moderní měřicí přístroje, které plně využívají 

aktuální možnosti senzoriky a elektroniky a které jsou navrženy pro nasazení v nejnáročnějších provozních 

podmínkách. Využití technologie Plug & Play a výkonný systémový program DataTemp Multidrop plně 

zabezpečují potřeby sledování teploty výrobních procesů. 

Endurance jsou bezkontaktní teploměry s širokým teplotním rozsahem od 50 °C do 3200 °C a s vynikajícím 

optickým rozlišením až 300: 1. V kompaktním provedení nebo s optickým kabelem jsou odolné okolní teplotě 

do 315°C v nejtvrdších výrobních prostředích. Jsou vybaveny analogovým výstupem, rozhraním RS485 a 

ethernetovým připojením. Systémový program Endurance podporuje jejich snadnou konfiguraci a provozní 

nasazení. 

ThermoView 40 jsou nové systémové termokamery, které vynikají technickými parametry a vysokou odolností 

a jsou tak určeny pro použití v náročných průmyslových podmínkách. S měřicím rozsahem od -10°C do 

1200°C, rozlišením až 640 x 480 pixelů a s využitím technologie IR-Fusion lze kontrolovat rozložení teploty, 

monitorovat teplotní trendy a hlídat hraniční teploty důležitých výrobních technologií. S podporou výkonným 

analytickým programem ThermoView tyto termokamery plně zajišťují teplotní monitorování výrobních procesů 

a technologických zařízení. 

Klíčová slova: ThermAlert, Endurance, ThermoView, bezkontaktní teploměr, termokamera, teplota 

Fluke Process Instruments vychází z dlouholetých zkušeností s výrobou měřicí techniky a navazuje na světově 

známé bezkontaktní teploměry a termokamery výrobců Raytek a Ircon. Pod značkou Fluke Process 

Instruments jsou nyní k dispozici dvě nové řady bezkontaktních teploměrů: inteligentní teploměry ThermAlert 

4.0 pro měření nízkoteplotních i vysokoteplotních průmyslových procesů a vysokoteplotní poměrové teploměry 

Endurance ve dvou konstrukčních provedeních. Fluke Process Instruments také nabízí novou řadu 

průmyslových termokamer ThermoView TV40 pro všeobecné použití. 

1. ThermAlert 4.0 

Inteligentní bezkontaktní teploměry ThermAlert 4.0 jsou určeny pro měření teploty od -40 °C do 2250 °C v 

průmyslovém prostředí. Řada zahrnuje 13 modelů s různými spektrálními odezvami a optickými 

charakteristikami. Modely LT pokrývají měřicí aplikace obecných nízkoteplotních měření, modely G5 a G7 jsou 
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určené pro měření povrchové teploty skla, modely P3 a P7 umožňují měření teploty plastových fólií, modely 

MT slouží pro měření teploty žáruvzdorných materiálů a zpracování kovů plamenem a vysokoteplotní modely 

HT najdou uplatnění při indukčním kalení a v dalších technologiích tepelných úprav kovů. Většina modelů má 

vestavěné laserové zaměřování. 

Základní provedení ThermAlert 4.0 podporuje dvouvodičovou smyčku se společným napájením a analogovým 

proudovým výstupem. Další provedení umožňuje propojení šestipólovou svorkovnicí, která poskytuje 

proudový a napěťový výstup a rozhraní RS485. ThermAlert 4.0 má také rozhraní USB, které za podpory 

systémového programu DataTemp Multidrop slouží pro vzdálenou konfiguraci, monitorování, provozní 

kalibraci a aktualizaci firmware teploměru. 

Tělo přístroje je vyrobeno z nerezové oceli s krytím IP65. Odolnost proti vlivu okolní teploty je do 85 °C bez 

vnějšího chlazení, při požadavku vyšší odolnosti je možné použít termoplášť, který zaručí funkci až do 315 °C 

okolní teploty. 

 
Obr. 1 Bezkontaktní teploměr ThermAlert 4.0 

2. Endurance 

Poměrové pyrometry Endurance mají široký měřicí rozsah od 250 °C do 3200 °C, který pokrývá většinu 

průmyslových vysokoteplotních aplikací. Nejčastější využití je při výrobě oceli, ve slévárnách, v kovárnách, ve 

válcovnách, při indukčním ohřevu a při tepelném zpracování kovů, ve výrobě skla a při laserovém svařování. 

Poměrový režim umožňuje měření v obtížných podmínkách, kdy je měřený objekt malý nebo tvarově 

proměnný anebo když není stabilně v zorném poli pyrometru. V tomto režimu je také možné přesně měřit 

v případě až 95 % obstrukce zorného pole mechanickými překážkami nebo prachovými částicemi. 

Pyrometry Endurance jsou dostupné ve dvou provedeních: kompaktní provedení v pouzdru z nerezové oceli 

a provedení s optickým kabelem s oddělenou optickou hlavicí a elektronickou jednotkou. Verze s optickým 

kabelem je vhodná pro použití v nejtvrdších průmyslových podmínkách a je odolná elektromagnetickému 

rušení. Obě provedení mají krytí IP65. Standardní teplotní odolnost kompaktní verze Endurance je do 65 °C, 

s termopláštěm je použitelná až do 315 °C. Provedení Endurance s optickým kabelem je standardně odolné 

okolní teplotě do 200 °C a přidáním ochranných prvků odolá teplotě až 450 °C. 

Kompaktní Endurance umožňuje průhledové zaměřování a prostřednictvím vestavěné kamery je navíc možné 

sledovat výrobní proces. Obě provedení Endurance umožňují vnější kontrolu správného zaměření vestavěným 

bodovým laserem. 
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Zařazení teploměrů Endurance do libovolného systémového uspořádání umožňuje analogový proudový 

výstup a digitální komunikační rozhraní, jako je protokol RS485 s plně duplexní komunikací, Ethernet, Profinet 

a EtherNet/IP. 

 
Obr. 2 Bezkontaktní teploměr Endurance v kompaktním provedení 

3. ThermoView TV40 

Termokamera ThermoView TV40 vyniká technickými parametry a vysokou odolností: Je určena pro nasazení 

do nejnáročnějších průmyslových podmínek. Měří v teplotním rozsahu -10 až 1200 °C s rozlišením 320 x 240 

nebo 640 x 480 a se snímkovou frekvencí 9 Hz nebo 60 Hz. 

Vysoká odolnost ThermoView TV40 je charakterizovaná krytím IP67 a spolu se širokým montážním 

příslušenstvím umožňuje použití v opravdu drsném výrobním prostředí. Dálkově ovládané zaostření objektivu 

je vyřešeno bez pohybujících se vnějších částí objektivu. K dispozici je několik kalibrovaných předsádkových 

objektivů. Vestavěná kamera pro viditelné světlo umožňuje pomocí technologie IR-Fusion kombinovat obrazy 

v infračerveném a viditelném spektru pro dosažení vysoké informační hodnoty získaných zobrazení teplotních 

polí. 

 

Obr. 2 Průmyslová termokamera ThermoView TV40 
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S podporou výkonného analytického programu ThermoView poskytuje plně integrované řešení pro kontrolu 

rozložení teploty, monitorování jejího trendu a hlídání hraničních teplot a umožňuje archivaci naměřených dat, 

čímž je dokumentováno řízení výrobního procesu a kvalita výroby. ThermoView také umožňuje analýzu 

teplotních údajů v reálném čase, aby nedošlo k žádnému přehlédnutí teplotních anomálií výrobního procesu 

nebo diagnostikovaného zařízení. Spojením více záznamů z několika teplotních zobrazovačů TV40 zajistí, že 

bude pod kontrolou každý detail výrobního procesu a technologických zařízení. 

LITERATURA 

[1] Firemní literatura Fluke Process Instruments, 2018, 2019. 
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POROVNANIE VLASTNOSTÍ KLASICKÝCH BAUXITOVÝCH ŽIAROBETÓNOV S 
BAUXITOVÝM ŽIARUVZDORNÝM BETÓNOM SO SOL GEL POJIVOM 

Ivan PRIESOL, Miroslava KLÁROVÁ, Nikola PRIESOLOVÁ 

IPC Refractories s.r.o., Košice, Slovenská republika, EU 

VŠB Ostrava, Česká republika, EU 

Abstrakt 

Pred niekoľkými rokmi sa objavila možnosť substituovať cementové pojivá v žiarobetónoch novým druhom 

pojív. Jedná sa o roztoky koloidnej siliky, tzv. sol-gel systémy. 

Prínos uplatnenia tohto druhu pojív spočíva najmä v absencii prítomnosti chemicky viazanej vody v systéme 

žiaruvzdorného betónu. Táto skutočnosť umožňuje výrazne skrátiť periódu sušenia betónu za súčasne 

podstatného zvýšenia bezpečnosti tohto procesu. 

Spoločnosť IPC Refractories sa v spolupráci s VŠB Ostrava venovala dôslednému vývoju tohoto druhu 

betónov, rovnako ako vývoju vlastných sol-gelových systémov.Tento vývoj viedol ku uvedeniu novej generácie 

bauxitových žiarobetónov na trh. 

Porovnanie vlastností novej generácie žiarobetónov a ich porovnanie s vlastnosťami klasických 

nízkocementových žiarobetónov ukazuje na porovnateľné výsledky alebo dokonca na očakávateľné zlepšenia 

týchto vlastností pri priemyselnom využití sol -gel betónov. 

Kľúčové slová: Žiarobetón, sol 
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VÝROBKŮ S ŠIROKOU VELIKOSTNÍ DISTRIBUCÍ PÓRŮ 
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Abstrakt  

Příspěvek se zabývá problematikou stanovení porozity objemové keramiky s velikostí pórů v širokém rozmezí, 

která se pohybuje od stovek nanometrů až po jednotky milimetrů. Pro tento účel byly vybrány metody 

Archimedovské a rtuťové porozimetrie. Výsledky měření prokázaly, že rtuťová porozimetrie dosahuje nejvyšší 
přesnosti, ale s rostoucí velikostí pórů a zmenšujícími se rozměry vzorků se i přesnost této metody snižuje. 

Podobná závislost přesnosti na velikosti pórů vykazovala rovněž Archimedova metoda, kde základní 

nepřesnost vznikala ztrátou sytící kapaliny v průběhu měření. Nepřesnost metody měření rtuťové porozimetrie 

byla u objemových žárovzdorných výrobků s širokou velikostní distribucí pórů stanovena na 3 % a u 

Archimedovy metody pak na 6 %. Metoda rtuťové porozimetrie umožnila, kromě objemové porozity, stanovit i 

distribuci velikosti pórů zkušebních vzorků připravených ze žárovzdorných výrobků. 

ÚVOD 

Společnost Best Business, a.s. se zabývá výrobou brusných nástrojů s keramickou nebo pryskyřičnou vazbou 

a žárovzdorných desek z karbidu křemíku pro použití do 1300 °C. U obou typů produktů hraje velmi důležitou 

roli porozita výrobku. U brusných nástrojů se jedná o jednu z hlavních strukturních složek, která v kombinaci 

s pevností pojiva udává funkční vlastnosti brusného nástroje a přímo ovlivňuje proces broušení [1, 2]. U 

žárovzdorných desek se také jedná o důležitý ukazatel kvality, ale na rozdíl od brusných nástrojů je u nich 

vyžadována velmi nízká porozita a vysoká objemová hmotnost, díky čemuž je docíleno optimální pevnosti 

výrobku za vysokých teplot a minimální deformace v žáru.  

Protože porozita hraje tak významnou roli v kvalitě produků vyráběných společností Best Business, její přesné 

měření se stalo nezbytnou součástí systému řízení kvality a metrologie. Vzhledem k charakteru vyráběných 

produktů připadají v úvahu jako vhodné metody pro měření porozity Archimedova metoda založená na principu 

působení vztlakové síly na těleso ponořené do kapaliny a metoda rtuťové porozimetrie využívající vysoké 

povrchové napětí a tedy nízkou smáčivost mezi keramikou a tekutou rtutí. 

EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

Experimentální materiál 

Pro měření porozity byly vyrobeny zkušební vzorky skládající se z bílého korundu zrnitosti F 100 (Motim) a 

keramického pojiva 49FK (Mefrit Mělník). Pro vytvoření rozdílné porozity jednotlivých vzorků s širokým 

rozsahem velikosti a četnosti pórů byly do keramických směsí přidány porotvorné složky různých velikosti. Pro 

vytvoření otevřené porozity byly přidány spalitelné porotvorné složky, v tomto případě drcené broskvové pecky 

tříděné na různé velikostní frakce. Pro tvorbu uzavřených pórů byl použit dutý kuličkový korund. Korund byl 

jako materiál zvolen pro jeho pevnější spojení s pojivem, díky čemuž bylo možné přesně nařezat malé vzorky 

potřebné pro měření pomocí rtuťové porozimetrie. Složení jednotlivých vzorků je uvedeno v Tab. 1. 
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Tab. 1 Kompozice jednotlivých vzorků, lisovací tlak a objemové hmotnosti 

sloh A99 F100 
[%] 

poj. 49FK 
[%] 

KKW 1-2 
[%] 

pecky č.8 
[%] 

pecky č.10 
[%] 

pudr jemný 
[%] 

lis. tlak 
[MPa] 

obj. hm. 
[g/cm3] 

9V 83 17     80 2,04 

10V 82 18    2 85 2,12 

13V 81 19 2 5   55 1,83 

14V 81 19   1 4   55 1,87 

Keramická směs pro přípravu vzorků byla míchána na laboratorním mísiči SENCOR STM 6351GR, ze směsi 

byly následně vylisovány disky o průměru 150 mm tloušťky 20 mm. Tyto disky byly vypáleny v muflové 

elektrické odporové peci na teplotě 1040 °C. Z vypálených vzorků byly následně řezány trámečky o rozměrech 

5x5x15 mm, což je největší možný rozměr vyžadovaný velikostí komory rtuťového porozimetru.  

EXPERIMENTÁLNÍ METODIKA 

Archimedova metoda 

Měření porozity pomocí archimedovy metody je popsáno technickou normou ČSN EN 993-1 [3]. Metoda 

využívá principu archimedova zákona, podle kterého působí na těleso pod hladinou kapaliny síla, která je 

rovna tíze kapaliny vytlačené ponořenou částí tělesa. Měřený vzorek je před měřením vysušen a zvážen, 

následně je nasycen kapalinou a zvážen pod vodou pomocí hydrostatických vah. Pro měření porozity touto 

metodou je základním předpokladem nasycení veškerých pórů kapalinou stejné hustoty, jako má posléze 

kapalina, ve které je vzorek vážen. Po zvážení vzorku pod hladinou je vzorek povrchově osušen a znovu 

zvážen. Ze tří hodnot hmotnosti je následně vypočítána zdánlivá porozita podle vztahu: 

# = �$�%
�$�& ∗ 100	�%�,           (1) 

Kde: 

 m1 [g] je hmotnost vysušeného zkušebního vzorku 

 m2 [g] je hmotnost zkušebního vzorku ponořeného do kapaliny 

 m3 [g] je hmotnost nasyceného povrchově osušeného zkušebního vzorku 

Sycení kapalinou probíhá dle normy ČSN EN 993-1 pomocí nádoby, do které je vzorek umístěn, následně je 

nádoba vakuována a poté zaplněna sytící kapalinou. Jako sytící kapalina se nejčastěji používá destilovaná 

voda. Pro zaplnění submikrometrových pórů je třeba použít aditiva pro snížení povrchového napětí mezi vodou 
a keramikou. Jak je z popisu zřejmé, tato metoda je vhodná pouze pro měření porozity těles s otevřenými 

póry. V případě, že se ve vzorku nachází uzavřené póry, nedojde v průběhu sycení k jejich zaplnění vodou, 

ale zůstane v nich plyn. Plyn v uzavřených póŕech má zpravidla nižší hustotu než sytící kapalina a při 

následném vážení vzorku pod vodou zkresluje výsledek vážení.  

Přesnost měřící metody byla stanovena z následujících vlivů: 

• Přesnost vah je 0,0001 g, průměrná hmotnost zkušebního vzorku se pohybuje kolem 0,7 g, maximální 

chyba měření hmotnosti je pak 0,01 %. 

• Nepřesnost způsobená osušením povrchu vzorku: při osušení se z povrchu vzorku může v důsledku 

povrchového reliéfu odstraňit více vody, než je předpokládáno. Pro kvalifikovaný odhad chyby 

způsobené povrchovým osušením lze předpokládat, že vzorek je vysušen do hloubky pod povrchem, 

která odpovídá polovině velikosti korundového zrna, což je v rámci této studie 0,125 mm. Vysušený 

objem pro vzorek 5 x 5 x 15 mm tak může být až 20 mm3 z celkového objemu vzorku (375 mm3), což 

odpovídá chybě dosahující až 5,3 %. Pokud však byla použita organická pórotvorná složka, může být 
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tato chyba mírně vyšší. V případě použití hrubých organických pórotvorných složek všeobecně platí, že 

čím je velikost pórotvorné složky větší, tím snadněji se voda ze vzniklého póru odstraňuje. V Tab. 2 je 

uveden přehled spalitelných organických pórotvorných složek využitých v jednotlivých zkušebních 

vzorcích a množství jejich objemového podílu přidávaného do zkušebních vzorků. 

Tab. 2 Objemový podíl spalitelných pórotvorných složek ve vzorcích 

sloh pecky č.8 [%] pecky č.10 [%] Pudr jemný [%] objemový podíl ve vzorku 
[%] 

  9V    0 

  10V   2 4,5 

  13V 5   10,5 

  14V 1 4  10,5 

Celkovou chybu měření pomocí Archimedovy metody lze s ohledem na výše zmíněné činitele působící na 

přesnost měření odhadnout na maximálně 6%. 

Rtuťová porozimetrie 

Metodu měření zdánlivé pórovitosti pomocí rtuťové porozimetrie popisuje norma ISO 15901-1 [4]. Měření bylo 

provedeno na přístroji PASCAL 140/240 (ThermoFisher Scientific). Princip metody spočívá v infiltraci 

otevřených pórů měřeného vzorku pomocí rtuti. Vzhledem k vysokému povrchovému napětí mezi rtutí a 

keramikou, což se projevuje nízkou smáčivostí, je nutné k infiltraci pórů vyvinout vnější tlak na hladinu rtuti. 

Podle teorie kapilárních jevů je tlak potřebný k infiltraci póru závislý na velikosti póru (resp. průměru vepsané 

kapiláry). Díky této skutečnost může metoda rtuťové porozimetrie poskytnout také informaci o statistické 

distribuci velikostí pórů.  

Vlastní měření probíhalo ve dvou fázích. Nejprve byla provedena nízkotlaká analýza, před kterou byla komora 

se vzorkem evakuována a zaplněna rtutí. Měření v této fázi probíhalo při tlakovém rozmezí od 0,003 do 0,13 

MPa. Při použití tlaku v tomto rozmezí se rtutí zaplní póry o poloměru od 100 do 4 μm. Póry většího poloměru 

(včetně nerovnosti povrchu) tato metoda nezaznamená. Ve druhé fázi byla provedena vysokotlaká analýza 

v rozmezí tlaku od 0,13 do 400 MPa. V této fázi došlo k zaplnění pórů o poloměru větším než 3 nm. 

Z naměřeného úbytku rtuti v zásobní nádobce byla vypočtena zdánlivá pórovitost pomocí Young-Laplaceova 

vztahu: 

ℎ ∙ - ∙ . = # = − 01∙2345
6 ,             (2) 

Kde: 

γ [N/m] je povrchové napětí rtuti  

ρ  [g/m3] je hustota rtuti 

R  [m]  je poloměr kruhového póru  

g  [m/s2] je tíhové zrychlení  

h  [m] je výška sloupce rtuti v póru  

θ  [°] je úhel smáčení póru rtutí  

p [Pa] je celkový tlak pod nímž rtuť vniká do póru  

Teoretická rovnice je pro účely praktického měření upravena Washburnem do podoby: 

7 ∙ 80 ∙ # = −27 ∙ 8 ∙ : ∙ cosΘ,                (3) 
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Přesnost této metody měření je zatížena  zejména spolupůsobením následujících vlivů: 

• Přesnost vah s měřením na 0,0001 g, kdy průměrná hmotnost zkušebního vzorku se pohybovala kolem 
0,7 g. Maximální chyba měření hmotnosti pak byla 0,01 %. 

• Chyba vyplývající z přesnosti měření změny tlaku přístroje byla 0,2 %. 

• Výpočtem, který je založen na idealizovaných předpokladech tvaru pórů, kde chyba může nabývat až 
do 2,5 %. 

• Metoda registruje pouze póry o poloměru menším než 0,1 mm, v důsledku vyhoření hrubých 

porotvorných přísad mohou vznikat póry větší, které tato metoda na povrchu neregistruje a uvnitř jejich 

velikost chybně vyhodnotí jako menší (rovnou velikosti kapiláry, kterou musí rtuť protéci před zaplněním 

tohoto póru).  

Celková chyba měření u vzorku bez s minimální porozitou o poloměru větším než 0,1 mm je do 3 %.  

Výpočet skutečné pórovitosti 

Pro zhodnocení přesnosti naměřené pórovitosti různými metodami je třeba porovnat naměřené hodnoty se 

skutečnou pórovitostí, kterou však nelze změřit žádnou metodou o řádově vyšší přesnosti. Skutečná pórovitost 

byla tedy spočtena díky znalosti složení vzorku následovně: 

Byla změřena objemová hmotnost vzorků po výpalu před nařezáním. Přesnost měření rozměrů a hmotnosti je 

v této fázi vysoká díky velkým rozměrům disků a použití kalibrovaných měřidel.  

Při znalosti objemové hmotnosti a složení vzorků lze tak vypočítat skutečnou pórovitost podle vztahu:  

u#? = @�AABC −
%DEF
 DEF −

%!GHI
 !GHIJ ∗ KL	�%�,        (4) 

Kde: 

 ps [%] je skutečná porozita, 

 OH  [g/cm3] je objemová hmotnost změřená po výpalu 

 %poj  [%] je procentuální obsah pojiva v lisovací směsi 

 ρpoj  [g/cm3] je hustota pojiva po výpalu (pro využité pojivo 2,60 g/cm3) 

 %brus [%] je procentuální zastoupení pojiva v lisovací směsi 

 ρbrus  [g/cm3] je hustota br siva po výpalu (pro korund 3,96 g/cm3) 

Jelikož se jedná o skutečnou porozitu, která zahrnuje jak otevřenou, tak uzavřenou porozitu, byla u vzorku 

s obsahem dutého korundu odečtena pórovitost tvořená jeho objemem, aby bylo možné spočtenou hodnotu 

porovnat se zdánlivou porozitou měřenou oběma zkoumanými metodami.  

VÝSLEDKY MĚŘENÍ A DISKUZE 

Během výroby zkušebních vzorků byla po výpalu změřena objemová hmotnost a vypočtena skutečná 

pórovitost (Tab. 3). U vzorku s označením 13V, který obsahoval 2 % dutého korundu, byla od hodnoty 

vypočtené skutečné pórovitosti odečtena pórovitost způsobená obsahem tohoto korundu, konkrétně 1,6 %.  

Výsledky měření pórovitosti oběma předmětnými metodami jsou uvedeny v Tab. 4 včetně vypočtené průměrné 

hodnoty. Naměřená zdánlivá pórovitost a vypočtená skutečná pórovitost pro jednotlivé vzorky jsou uvedeny 

na Obr 1. Úsečky prezentované u jednotlivých naměřených hodnot vyznačují chybu měření použitých metod, 

jež byla diskutována separátně u jejich podrobného popisu v předešlé kapitole.  
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Tab. 3 Výsledky výpočtu skutečné porozity 

Sloh objemová hmotnost kotouče po výpalu 
[g/cm3] 

skutečná porozita 
[%] 

9V 2,04 43,90 

10V 2,12 41,42 

13V 1,83 49,20 

14V 1,87 48,08 

Na rozdíl od Archimedovy metody poskytla metoda rtuťové porozimetrie také informaci o velikosti a relativní 

četnosti pórů v jednotlivých vzorcích. Na Obr. 2 jsou uvedeny distribuční křivky velikosti pórů ve všech 

měřených vzorcích.  

Z výsledků je zřejmé, že nejlepší přesnosti dosahuje metoda rtuťové porozimetrie. K podobnému závěru došel 

ve své studii Bruckschen a kol. [5], ve které se autoři věnovali volbě vhodné měřící metody pro měření porozity 

tištěných scaffoldů z biokeramiky. Při hodnocení vhodnoti měřící metody je však kromě přenosti nutno zvážit 

také investiční a provozní náklady. Z tohoto pohledu je metoda rtuťové porozimetrie velmi nákladná na rozdíl 

od Archimedovy metody, která je investičně relativně levná a jejíž provozní náklady jsou zanedbatelné. Dobrá 

přesnost Archimedovy metody byla prokázána ve studiích Bruckschena a kol. [5] a Spieringse a kol. [6]. Autoři 

těchto studií také dospěli k závěru, že s přihlédnutím k praktičnosti a nízkým provozním nákladům je i přes 

nižší přesnost Archimedova metoda vhodná pro tento typ studované aplikace. 

Tab. 4 Výsledky měření zdánlivé porozity jednotlivých zkušebních vzorků 

Sloh 

Archimedova metoda Rtuťová porozimetrie 

arit. průměr  arit. průměr 

[%]  [%] 

9V 33,44  40,96 

10V 35,11  35,93 

13V 30,36  34,2 

14V 29,02  33,39 

 
Obr. 1 Výsledky měření zdánlivé porozity a výpočtu skutečné porozity 
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Obr. 2 Distribuce velikosti a relativní četnosti pórů stanovená metodou Rtuťové porozimetrie 

ZÁVĚR 

Z porovnání výsledků naměřené zdánlivé porozity pomocí Archimedovy metody a rtuťové porozimetrie lze 

vyvodit následující závěry: 

• Měření obou uvažovaných metod je z jejich podstaty zatíženo určitou chybou, u Archimedovy metody 

byla tato chyba odhadnuta na ca 6 %, u rtuťové porozimetrie na ca 3 %. Chyba obou těchto metod se 

vzhledem k charakteru produkce a vlivu porozity na vlastnosti výrobku jeví jako únosná. Skutečná 

porozita, vypočtená pomocí objemové hmotnosti, je vyšší než naměřená zdánlivá porozita pomocí obou 

využitých metod. Odchylka mezi zdánlivou a skutečnou porozitou je způsobena měřením pouze 

otevřené porozity a to v případě obou využitých měřících metod, kdežto vypočtená skutečná porozita 

zahrnuje i porozitu uzavřenou. 

• Jako nejpřesnější metodu pro stanovení zdánlivé porozity lze uvažovat rtuťovou porozimetrii, a to nejen 

z pohledu stanovení podílu pórů v objemovém vzorku připraveného z brusného nástroje, ale i z důvodu 

navíc poskytované informaci o velikosti a relativní četnosti pórů, která je patrná zejména u využití slohů 

keramických žárových produktů s nejednoznačně stanovenou distribucí velikosti spalitelné pórotvorné 

složky.  

• Zejména z ekonomických důvodů (pořizovací cena měřící technologie a provozní náklady) byla 
upřednostněna Archimedova metoda, jejíž chyba měření je pouze nepatrně vyšší než u metody rtuťové 

porozimetrie. Archimedova metoda zároveň umožňuje měření podstatně rozměrově větších vzorků než 

v případě metody rtuťové porozimetrie.  
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PŘÍSTROJE PRO TERMICKOU A MECHANICKOU ANALÝZU VYSOKOTEPLOTNÍ KERAMIKY 

Jaroslav KOLEJKA  

TA Instrument, Praha, Česká republika, EU 

 

Abstrakt 

Cílem prezentace bude přiblížit moderní metody termické a mechanické analýzy, tak jak jsou v roce 2019 u 

předního výrobce - firmy TA Instruments. Z oblasti termické analýzy je to zejména termogravimetrická analýza 

(TGA) s navazujícími technikami spektrální a nebo kombinované chromatograficko-spektrální analýzy TGA-

GC-MS. Tato metoda si klade za cíl určení složení a stability materiálu. Z hlediska fyzikálních vlastností je to 

pak zejména nepřímá metoda stanovení tepelné vodivosti pomocí laseru (LFA) a také měření koeficientu 

teplotní roztažnosti a případně fázových změn pomocí dilatometrie. Zmíněny budou též základní moderní 

systémy pro žárovou mikroskopii a optickou dilatometrii. Výhodou obou metod je možnost práce s geometricky 

nedefinovatelnými vzorky bez nutnosti jejich úpravy." 
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VLIV POUŽITÉHO KOLOIDNÍHO ROZTOKU SIO2 NA KONZISTENCI, DOBU TUHNUTÍ A 
PARAMETRY PO VÝPALU U BEZCEMENTOVÝCH ŽÁROBETONŮ 

Lucie KERŠNEROVÁ, Karel LANG, David ZEMÁNEK 

P-D Refractories CZ a.s.; Nádražní 218 679 63 Velké Opatovice, Česká republika, EU 

 lucie.kersnerova@pd-group.com 

Abstrakt  

Článek popisuje experimentální práce zabývající se aplikací metody sol-gel při výrobě bezcementového 

žárobetonu na bázi andalusitu. Při použití pojivové vazby bez vápenatých iontů se zvyšuje žárovzdornost 

materiálů a je možné rychlejší vysoušení. 

Bylo testováno šest koloidních roztoků od firmy CWK Bad Köstritz na bázi SiO2, které se lišily jednak 

koncentrací a velikostí částic, ale také hodnotou pH. 

Byl zjišťován vliv křemičitých solů na konzistenci žárobetonu, počátek tuhnutí a dobu tuhnutí a také byl 

zjišťován vliv na základní parametry po výpalu - objemová hmotnost, pórovitost, pevnost v ohybu a tlaku.  

Klíčová slova: Žárobetony, sol-gel technologie, koloidní roztok, stabilizovaný sol 

1. ÚVOD  

Jako bezcementové žárobetony jsou označeny ty směsi, které obsahují méně než 0,2 % CaO. Standardní 

hydraulická vazba je nahrazena vazbou na bázi hydratovaného oxidu hlinitého, nebo fosfátovou vazbou nebo 

právě vazbou využívající metodu sol-gel. 

Pod pojmem „metoda sol-gel“ rozumíme skupinu postupů přípravy oxidických a příbuzných materiálů, jejichž 

společnými znaky jsou homogenizace výchozích složek ve formě roztoku, jejich převod na sol a následně na 

gel při zachování jejich homogenity. Běžně se však tento termín používá v širokém slova smyslu i pro označení 

všech příbuzných postupů, které jsou charakterizované homogenizací výchozích složek v roztoku bez ohledu 

na přítomnost fáze gelu.  

Na základě výchozích surovin můžeme postupy přípravy metodou sol-gel rozdělit do dvou velkých skupin. 

První skupinu tvoří postupy vycházející z anorganických alkoxidů a druhou postupy využívající stabilizovaných 

vodných solů (např. solu SiO2). 

Stabilizované soly jsou koloidní systémy, tedy suspenze nanočástic ve vodě. Velikost částic se pohybuje v 

rozmezí 2 - 150 nm, částice jsou různého tvaru, diskrétně, nebo aglomerovaně strukturované. Čím nižší je 

průměr částic, tím nižší je koncentrace roztoku a naopak. Roztoky s nižší koncentrací jsou průhledné, se 

zvyšující se koncentrací se stávají mléčně zakalené, opalizují. Tyto materiály jsou známé, hojně využívané a 

jsou nabízeny pod obchodními značkami Levasil, Lithosol, Köstrosol, Bindzil, Nyacol, Tosil, … 

Samotný proces při metodě sol-gel probíhá ve dvou krocích - hydrolýze a polykondenzaci. V případě částic 

koloidního solu, který je již částečně zhydrolyzovaný, začne probíhat polykondenzace M-OH vazeb po dodání 

„impulsu“. Tímto impulzem může být řízená změna pH, změna koncentrace pevných částic, obsah elektrolytů, 

organických přísad a změna teploty. Polykondenzací se vytvoří hustá pórovitá síť neboli gel. Vysušením této 

sítě vzniká tzv. xerogel, který se dále upravuje (např. tepelně pro přípravu hutné nanokeramiky, extrakcí pro 

přípravu aerogelu) 

Xerogel je vysoce porézní materiál, který je zpravidla dále zhutňován na neporézní skelný, skelně krystalický 

nebo krystalický produkt. Toto zpracování je spojeno s rozkladem organických zbytků v materiálu, eliminací 
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otevřených pórů slinováním a značnými změnami vnějších rozměrů. Podmínky tepelného zpracování závisejí 

jak na chemickém složení xerogelu, tak na požadované formě produktu.  

Metoda sol-gel je využívána už několik desítek let v různých odvětvích průmyslu. Nejčastěji se používá při 

přípravě tenkých vrstev pro povrchovou úpravu materiálu, např. příprava nanokeramiky pro bio či elektronické 

aplikace, reflexní vrstvy na ploché sklo, ochranné antikorozní a otěruvzdorné vrstvy na kovové i nekovové 

materiály, konzervační vrstvy historického skla, soch i zdiva, ochranné vrstvy dioptrických skel atd. Dále se 

pomocí této metody vyrábí různá vlákna, skla, destičky a jiné součástky, které díky svým pokročilým 

vlastnostem jsou vhodné pro kosmický průmysl. Jako superizolační materiál se používá speciální aerogel, 

který lze také připravit metodou sol gel. 

Náhrada hydraulické vazby vazbou na bázi sol-gel je vhodná pro žárobetony z několika důvodů. Přítomnost 

vápenatých iontů způsobuje při výpalu tvorbu nízkotavitelných fází, tudíž jejich eliminací zvyšujeme 

žárovzdornost nebo únosnost v žáru. Dále je možné výrobky nebo samotný agregát rychleji vysoušet nebo 
zahřívat na provozní teplotu. 

Použití koloidních solů s sebou nese i rizika. Křemičité soly jsou citlivé na obsah nečistot a teploty pod 5 °C. 

Žárobetonové směsi s obsahem koloidních solů se chovají odlišně z hlediska konzistence a doby tuhnutí, je 

nutné použít jiné typy plastifikátorů, a je nutné věnovat zvlášť pozornost době tuhnutí. [1], [2], [3], 

Nízkocementové žárobetony se vyznačují nízkým obsahem záměsové vody, cca 4 - 6 %. Při použití čistých 

křemičitých solů se toto množství zvyšuje až k 12 - 15 %. Tian a kol. [4] se zaměřili na rozdíl mezi recepturami, 

kde byly přidány 3 křemičité soly s rozdílnou koncentrací. Přídavky solů se pohybovaly od 6 do 9 %, přičemž 

bylo dosaženo průměrného rozlití po vibraci 140 - 200 %. Čím vyšší byla koncentrace solu, tím měla směs 
nižší rozlití, na druhou stranu po vysušení dosahovaly vzorky vyšších hodnot pevnosti v tlaku i ohybu. 

Badiee a kol. [5] testovali různé přídavky (8 - 13 %) solu do směsi. Čím vyšší bylo množství solu, tím byla lepší 

zpracovatelnost, ale také se prodloužila doba tuhnutí. Se zvyšujícím se množstvím solu také docházelo ke 

snížení pevnosti v ohybu a pevnosti v tlaku. 

Sarkar [6] zjišťoval vliv kombinace solu a vody na recepturách s cementem i bez cementu na parametry 

zpracovatelnosti a parametry po výpalu. Bylo zjištěno, že se zvyšujícím se obsahem cementu je nutné přidat 

více tekutin k dosažení stejné konzistence. Přídavek solu zvýšil pevnosti v tlaku po výpalu, a to tím více, čím 

více ho receptura obsahovala. 

VaV práce ve společnosti P-D Refractories se zabývají vývojem bezcementových žárobetonů v obecné rovině. 

Cílem je popsat chování různých typů matrixů, které pak bude možné kombinovat s vybraným kamenivem pro 

konkrétní aplikaci. Bylo zjištěno, že je vhodné přidat kombinaci solu a vody jako záměsové tekutiny. Je 

dosaženo lepší zpracovatelnosti, obzvlášť u samotekoucích směsí. Dalším aspektem je doba tuhnutí. Pro 

srovnání byly testovány receptury s obsahem cementu i bez cementu. Jestliže směs obsahuje křemičitý sol a 

cement, dochází k rychlejšímu tuhnutí. U směsí bez cementu a dalších urychlovačů tuhnutí se prodloužila 

doba tuhnutí o několik hodin. Po výpalu měly vzorky bez cementu vyšší pevnost v tlaku a srovnatelnou 

pórovitost, přestože obsah záměsových tekutin byl vyšší. Vzorky však mají nižší pevnosti po vysušení a u 

některých receptur se objevily trhliny v průběhu vysoušení. [7] 

Tento článek navazuje na provedené experimenty. Byla vybrána receptura, kde byl testován Kostrosol 1530 

a na této stejné receptuře byly zjišťovány rozdíly při použití křemičitých solů odlišujících se koncentrací, 

velikostí částic a hodnotou pH (s čímž souvisí stabilizátor solu).  

2. POUŽITÉ SUROVINY, METODIKA PRÁCE 

Pro experimentální práce byla vybrána receptura na bázi andalusitu (4 frakce), jemné podíly tvoří tabulární 

korund se zrnitostí 325 mesh, 3 reaktivní oxidy hlinité a mikrosilika. Receptura byla sestavena podle 
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Andreasenovy křivky zrnitosti s koeficientem q=0,25, přičemž maximální zrno je 5 mm. Pro ztekucení byl použit 

práškový polykarboxylát od firmy BASF. 

U všech směsí byly přidány 3 % solu a voda podle potřeby k dosažení optimální konzistence samotekoucích 

hmot. Receptura je uvedena v Tab. 2, proměnnou tvoří druh křemičitého solu. 

Křemičité soly byly všechny od společnosti CWK Bad Kostritz, jejich obchodní název je Köstrosol. Číslice 

v označení popisují průměrnou velikost částic a koncentraci rozotku (1530 - d50=15 nm; koncentrace 30 %) 

Köstrosol 0730 - použití: betony s portlandským cementem, shotcrety, malby, nátěry, pigmenty, formy pro lití 

v automotive  

Köstrosol 1530 - použití: žárovzdorné materiály, povrchy a impregnace textilu, inkousty, lití v automotive a 

leteckém průmyslu; v žároprůmyslu nejčastěji využívaný tento typ  

Köstrosol 4550 - použití: elektronika a optika, ohnivzdorné sklo 

Köstrosol K 1530 - použití: výroba textilu a vláken, výroba papíru 

Köstrosol WA 1530 - použití: malby, nátěry, pigmenty; chemicky a farmaceutický průmysl 

Köstrosol AD 2035 - použití: barvy, nátěry, textil a vlákna  

Tab. 1 Vlastnosti používaných křemičitých solů 

Označení stabilizace měrný povrch hustota pH volné alkálie 

  m2.g-1 g.cm-3  % 

0730 Na+ 352 1,208 9,8 0,57 

1530 Na+ 198 1,204 9,8 0,28 

4550 Na+ 51 1,388 9,8 0,12 

K 1530 Cl- 188 1,221 4,1 - 

WA 1530 OH 204 1,202 2,3 - 

AD 2035 OH 135 1,251 3,7 - 

Tab. 2 Výchozí receptura pro experimentální práce 

Surovina Podíl 

Andalusit 0 - 5 mm 70 % 

Tabulární korund 325 mesh 8 % 

Reaktivní Al2O3 18 % 

Mikrosilika 4 % 

Plastifikátor 0,15 % 

Kostrosol 3 % 

Voda Dle potřeby 

Suroviny byly smíseny za sucha v laboratorní míchačce po dobu 2 minut. Poté byla směs ovlhčena vodou, 

lehce zamísena a byl přidán Köstrosol. Další voda byla přidána dle potřeby k dosažení konzistence 

samotekoucích hmot. 

Po zamíchání bylo měřeno rozlití samovolné (self-flow) a po vibraci. Rozlití je udáno jako nárůst průměru 

rozlitého koláče po 90 s od zvednutí testovacího kužele a pro vibraci je měřeno po 30 s vibrace. Na směsích 

byla měřena obě rozlití po dobu 2,5 hodiny, každých 30 minut. Po uplynutí této doby byla míra zatuhnutí 

zjišťována pohmatem a vpichem tyčinky. 
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Z každé směsi byly připraveny zkušební trámečky o rozměrech 40x40x160 mm. Vzorky byly po 24 hodinách 

odformovány a dalších 24 hodin byly vysoušeny při 110 °C. Po vysušení byly vzorky vypáleny v tunelové peci 

na teplotu 1050 a 1430 °C. Po vysušení a po výpalech byly zjišťovány základní fyzikálně-mechanické 

parametry, tj. objemová hmotnost, nasákavost, zdánlivá pórovitost a hustota, pevnost v ohybu a v tlaku. 

3. VÝSLEDKY EXPERIMENTÁLNÍCH PRACÍ 

U všech záměsí došlo ke ztekucení, celkové množství přidaných tekutin se pohybovalo od cca 5,5 do 6,5 %. 

U každé směsi došlo ke ztrátě „medovitosti“, která je typická pro směsi bez solu. Konzistence byla spíše 

měkká, více nadýchaná, ale kompaktní. Po zamíchání byly vizuální rozdíly mezi jednotlivými recepturami 

zanedbatelné. Na všech recepturách byl proveden „ball-in-hand“ test podle ASTM C860. U receptur č. 3 a č. 

6 se hmota více roztékala, u ostatních se potřásáním ruky vytvořila pravidelná koule.   

Tab. 3 Množství tekutin a rozlití po zamíchání 

Označení 1 2 3 4 5 6 

Sol 
3 % 

0730 1530 4550 K 1530 WA 1530 AD 2035 

Voda 3,25 % 2,80 % 2,8 % 2,47 % 2,71 % 3,37 % 

Rozlití samotekoucí 150x135 140x140 170x160 130x110 150x140 170x160 

Rozlití vibrací 280x280 300x290 310x305 280x270 300x285 310x300 

V průběhu měření konzistence v čase se rozdíly začaly projevovat po prvních 30 minutách od zamíchání. 

Směs č. 1, která obsahovala sol s nejmenšími částicemi, tuhla nejrychleji. Již po první půlhodině se neroztekla 

ani vibrací, po 2,5 hodinách byla hmota téměř zatuhlá v celém objemu. Po prvních 30 minutách došlo 

významnému snížení samotekutosti také u směsí se soly K 1530 a WA 1530, vibrací se dále roztékaly. Ke 

ztrátě tvarovatelnosti vibrací docházelo po cca 4 hodinách od zamíchání. 

  

Obr. 1 Vlevo - receptura 1 self-flow po zamíchání; vpravo - receptura 1 po vibraci 

Naopak receptury se soly 4550 a AD 2035 byly zpracovatelné i po 2,5 hodinách po zamíchání a ke ztrátě self-

flow začalo docházet až po cca 4 hodinách od zamíchání. Po 6 hodinách od zamíchání byly směsi ještě měkké 
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a přetvárné vibrací. Po 24 hodinách bylo možné odformovat všechny vzorky, ale výše jmenované směsi č. 3 

a 6 nebyly ve spodní části formy zcela zatuhlé.   

Pro srovnání standardní ultranízkocementový žárobeton, ze kterého vychází receptura, potřebuje přídavek 

5 % vody k dosažení samovolného rozlití 135x135 mm a vibračního rozlití 275x275 mm. Rozlití se v čase 

postupně snižuje, ke ztrátě samovolného roztečení dochází po až 3 hodinách od zamíchání, ale poté už hmota 

tuhne v celém objemu a záhy dochází i ke ztrátě vibrovatelnosti. 

 

Obr. 2 Self-flow v průběhu 2,5 hodin 

 

Obr. 3 Rozlití vibrací v průběhu 2,5 hodin 
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Z hlediska hodnot objemové hmotnosti a pórovitosti jsou rozdíly mezi recepturami minimální. Zdánlivá 

pórovitost se pohybuje okolo 13 %, u směsi č. 6 byla pórovitost o trochu nižší, přestože obsahovala vyšší 

množství vody. Pro srovnání jsou v tabulce také uvedeny hodnoty ULCC na bázi andalusitu, ze kterého 

vychází receptura pro sol-gel betony. Po výpalu na 1050 °C je vyšší pórovitost, což souvisí s rozkladem CAH 

fází z hlinitanového cementu. Zvýšením teploty výpalu dochází ke tvorbě keramické vazby a pevnost se 

zvyšuje. 

Pevnost v ohybu a pevnost v tlaku je nižší u všech testovaných receptur ve srovnání s ULCC. Zajímavý je i 

vývoj pevnosti v tlaku. U všech receptur je nejvyšší hodnota u vzorků pálených na 1050 °C, zvýšením teploty 

pevnost klesá a nedosahuje hodnot žárobetonu s cementem. 

Tab. 4 Parametry vzorků po vysušení a po výpalu  

  NV OH PZ ZH POH PTL 

1 

110 °C 4,63 2785 12,90 3198 1,4 14,3 

1050 °C 5,23 2752 14,40 3215 7,1 82,4 

1430 °C 5,04 2731 13,77 3167 6,9 62,0 

2 

110 °C 4,70 2802 13,10 3178 2,1 17,8 

1050 °C 5,00 2787 13,10 3215 6,9 106,2 

1430 °C 5,00 2769 13,70 3160 7,3 83,1 

3 

110 °C 4,41 2800 12,36 3195 1,6 23,1 

1050 °C 4,94 2769 13,69 3209 7,7 116,5 

1430 °C 4,88 2740 13,37 3163 8,6 82,7 

4 

110 °C 4,45 2805 12,48 3205 2,0 18,9 

1050 °C 4,80 2797 13,43 3231 8,9 97,5 

1430 °C 4,72 2758 13,03 3171 10,4 76,7 

5 

110 °C 4,45 2812 12,52 3215 2,1 22,4 

1050 °C 4,90 2786 13,67 3227 10,0 102,7 

1430 °C 4,72 2761 13,03 3175 9,0 76,9 

6 

110 °C 3,89 2858 11,11 3215 1,9 21,8 

1050 °C 4,26 2831 12,06 3219 8,5 112,9 

1430 °C 4,49 2771 12,45 3165 8,9 80,7 

ULCC 

110 °C 5,10 2754 14,10 3200 3,0 23,5 

1050 °C 5,60 2724 15,10 3132 12,5 102,5 

1430 °C 4,80 2688 12,80 3295 17,3 131,6 

  

Obr. 4 Vzorky č.1 (vlevo) a č.3 (vpravo) po vysušení a po výpalech 
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Již po vysušení se u vzorků č. 1, č.4 a č.5 objevily mikrotrhliny na povrchu, které se zvýraznily výpalem. Toto 

pravděpodobně souvisí s rychlostí tuhnutí, při kterém dochází ke většímu smrštění. Obecně je známo, že 

vysoušením xerogelu dochází k výraznému smrštění. Tento fakt je nutné brát v úvahu při výrobě rozměrově 

větších tvarovek. 

4. ZÁVĚR 

Cílem VaV prací bylo srovnat vliv různých křemičitých solů na konzistenci bezcementového žárobetonu a vliv 

těchto solů na parametry po výpalu. Křemičitý sol s nejmenšími průměrnými částicemi nejrychleji tuhne. 

Zároveň však dochází ke tvorbě trhlin, což negativně ovlivňuje pevnost v ohybu i v tlaku. Jestliže se velikost 

částic zvětšuje, je tuhnutí pomalejší a nedochází k praskání vzorků. Avšak pevnosti jsou u všech 

bezcementových směsí nižší než u standardního žárobetonu.  

V další fázi vývoje je nutné se zaměřit na rychlost tuhnutí s ohledem na vznik trhlin a s tím související zvýšení 

pevností.  
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Abstrakt  

Problematika odpadních plastů a také hledání alternativních zdrojů energie jsou v současnosti důležitá 

celosvětově diskutovaná témata jak v rámci legislativních opatření, tak na poli vývoje a výzkumu. Proces 

pyrolýzy představuje jednu z možností, jak lze spojit nakládání s odpadními produkty spolu se ziskem surovin 

pro energetické nebo chemické využití. Jde o tepelný rozklad bez přístupu vzduchu, při němž dochází ke 

štěpení polymerů na menší fragmenty. V závislosti na typu pyrolyzovaného materiálu může jít o kyslíkaté látky, 

uhlovodíky podobné ropným frakcím, polycyklické aromatické uhlovodíky atd. Obsah heteroatomů jako jsou 

kyslík, dusík, chlór, bróm nebo síra, často snižují další využitelnost produktů pyrolýzy, a zároveň také způsobují 
významné procesní komplikace ve formě koroze, repolymerace (stárnutí) produktů apod. Přestože koroze byla 

v minulosti shledána jako významný faktor při tomto procesu, je jen velmi málo studií zabývající se touto 

problematikou. V rámci našeho výzkumu byly naplánovány pokusy pro sledování koroze ve vyhřívané peci, 

do které jsou napuštěny plyny z procesu pyrolýzy. Testovány jsou komerční materiály na bázi šamotu a karbidu 

křemíku spolu s vyvíjenými geopolymery. 

Klíčová slova: Pyrolýza, koroze, odpadové hospodářství, alternativní zdroje energie 

1. ÚVOD  

Pyrolýza je proces tepelného rozkladu organických materiálů, při němž dochází za nepřístupu vzduchu 

k tvorbě uhlí, pyrolýzní kapaliny a plynů. Lidstvo po tisíciletí pyrolýzu využívalo zejména k produkci dřevěného 

uhlí, a přestože se k tomuto účelu pyrolýza stále v menší míře využívá, došlo v posledních 40 letech ke zvýšení 

zájmu zejména o kapalný produkt a využití pyrolýzy k recyklaci plastových odpadů, zisku motorových paliv 2. 

generace, případně chemických látek z biomasy [1, 2]. Proces pyrolýzy je klíčový pro opětovné využití odpadů 

i náhradu fosilních surovin (ropa, zemní plyn, uhlí) biomasou, tedy pro koncept cirkulární ekonomiky, který je 

integrální součástí trvale udržitelného rozvoje. V současné době se využití pyrolýzy pro tyto účely nachází na 

rozhraní mezi vývojem a uvedením do praxe. Výzkum a vývoj v této oblasti se potýká s řadou problémů, 

zejména heterogenitou a nestabilitou pyrolýzní kapaliny, kterou způsobují heteroatomy jako O, N, S, Cl, Br 

apod. Přítomnost těchto atomů způsobuje problémy také v samotném procesu pyrolýzy, kde mohou 

způsobovat inaktivaci katalyzátorů a korozi zařízení [3]. I přesto, že lze řadou technik tyto heteroatomy 

z finálního produktu odstranit, často tak nelze učinit ihned v pyrolýzním reaktoru, jelikož sorbenty a zejména 

katalyzátory jsou často umístěny mimo samotný reaktor, aby nedocházelo k jejich inaktivaci [4]. V některých 

případech je k odstranění nežádoucích atomů navíc potřeba využít dalších technik např. hydrogenace za 

zvýšených tlaků apod. [5]. V případě pyrolýzy biomasy dochází ke vzniku řady kyslíkatých látek, jako jsou org. 

kyseliny, aldehydy, ketony, fenoly, voda atd., přičemž pH těchto kapalin se pohybuje mezi 2 - 4 [6] a stejně 

jako v případě pyrolýzy plastů, při které může vznikat např. HCl a HBr [7], dochází v pyrolýzním reaktoru a také 

dalších částech pyrolýzní jednotky k tvorbě vysoce korozivního prostředí. To že jde o důležitý procesní 

parametr pyrolýzy, ukazuje také havárie, ke které došlo v roce 2009 v německém Hammu na zplyňovací 

jednotce komunálního odpadu [8] a také koroze vyzdívky v německém Karlsruhe (2004) [9]. Koroze v procesu 

pyrolýzy nebyla dosud podrobněji zkoumána a je jen málo studií na toto téma [10-12]. Většina studií se zabývá 

korozí ve spalovnách odpadů [13] nebo zplyňovacích jednotkách [14], nicméně podmínky při těchto procesech 

jsou odlišné od podmínek pyrolýzy a nelze tedy ve větší míře přejímat takto zjištěné korozivní účinky. 
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V rámci výzkumu UniCRE byly navrženy experimenty na vsádkové pyrolýzní jednotce vybavené externí pecí 

pro testování koroze, do které jsou napouštěny páry z procesu pyrolýzy. Testován je nově vyvinutý materiál 

na bázi SiC, materiály na bázi šamotu a vyvinuté geopolymerní materiály. Cílem výzkumu koroze je 

identifikace látek vznikajících při procesu pyrolýzy různých materiálů, zjištění jejich vlivu na korozi nekovových 

materiálů a posouzení vhodnosti různých materiálů pro konstrukci pyrolýzních jednotek. 

2. SOUČASNÝ STAV POZNÁNÍ A TECHNOLOGIE 

Narůstající zájem o proces pyrolýzy v poslední době je způsoben zejména zvyšováním požadavků na recyklaci 

plastových, ale i dalších typů odpadů jako jsou pneumatiky apod. Jelikož řadu plastů nelze využít 

k mechanické recyklaci, pyrolýza představuje alternativní možnost, jak s těmito plasty naložit a je na ní 

nahlíženo jako na proces, který v budoucnu může nahradit skládkování a také spalování odpadů [15]. Další 

téma, které je spojováno s procesem pyrolýzy, je závislost lidstva na fosilních palivech, tedy zejména 

rafinérských a petrochemických produktech. S tím souvisí také problematika globálního oteplování, snaha 
omezit emise CO2 atd. Z hlediska rafinérského a petrochemického vznikají při pyrolýze produkty, které lze 

využít buď jako surovinu pro výrobu paliv (paliva 2. generace), nových polymerů, případně dalších látek 

využitelných v chemickém průmyslu. Přes svůj potenciál se zatím pyrolýza v tomto směru v praxi příliš 

neuplatňuje, což je dáno zejména vyššími náklady v porovnání s přímým spalováním odpadů nebo 

skládkováním a také náročností optimalizace celého procesu [16, 17].  

2.1. Pyrolýza  

Proces pyrolýzy a tudíž i výtěžek jednotlivých fází spolu s jejich složením ovlivňuje celá řada faktorů, zejména: 

1) složení vsádky - biomasa, plasty, směs, předúprava a velikost částic  

2) procesní parametry - teplota, rychlost ohřevu, dobra zdržení materiálu a par v reaktoru 

3) typ reaktoru - vsádkový, fluidní, rotační, ablační atd.  

4) katalyzátory/sorbenty - zeolity, kovy a jejich sloučeniny atd. 

V závislosti na použitých parametrech pyrolýzy následně vznikají plynné, kapalné a pevné produkty s různým 

výtěžkem a odlišným složením. Pro pyrolýzu většiny materiálů postačuje teplota kolem 500 °C, v případě 

plastů může být optimální teplota i nižší [18]. Největšího podílu kapalné fáze z pyrolýzy biomasy (až 75 %) 

bývá dosaženo při tzv. rychlé pyrolýze s vysokou rychlostí ohřevu a krátkou dobou zdržení plynu a matrice 

v reaktoru. Těchto parametrů bývá dosaženo zejména v reaktorech s fluidním ložem [19]. V případě plastů 

může vznikat při nevhodně zvolené teplotě pyrolýzy také vosková fáze např. u polyethylenu (PE) [20]. 

Pyrolýzou polyolefinů (PE, PP) dochází k náhodnému štěpení a následným reakcím, díky kterým vzniká směs 

uhlovodíků (alkany, alkeny, cykloalkany, aromáty), z nichž většina je v rozmezí C6 - C20 a podobá se do 

značné míry klasickým palivům typu diesel [18]. Pokud vstupní materiál obsahuje heteroatomy jako např. 

PVC, biomasa nebo různé aditivované plasty, dochází často při procesu štěpení k zabudování těchto atomů 

do nově vzniklých struktur. Následně se pak tyto sloučeniny objevují v kapalné fázi, kde způsobují nežádoucí 

jevy jako je např. nízká výhřevnost oleje, repolymerace (stárnutí oleje) nebo koroze, která je podrobněji 

zmíněna dále [19].  

2.2. Koroze 

V rámci studia koroze při procesu pyrolýzy bylo publikováno několik studií, z nichž se většina věnuje korozi 

kovových materiálů. Již dříve bylo popsáno, že pyrolýzní olej způsobuje silnou korozi hliníku, materiálů 

z měkké oceli a niklu i při nízkých teplotách, zatímco ocel obsahující příměsi kobaltu a molybdenu je výrazně 

odolnější. Korozivita pyrolýzního oleje je připisována zejména vysokému obsahu organických kyselin a roste 

s jejich obsahem, teplotou a obsahem vody [21]. Dalším významným činitelem jsou např. HCl a HBr vznikající 

při pyrolýze PVC [22], elektronických zařízení [23] nebo houževnatého polystyrenu (HIPS) [24]. Některé studie 
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se věnují spíše problematice transportu a skladování. Například Keiser a kol. testovali korozní parametry 

pyrolýzní kapaliny z pyrolýzy biomasy při nízkých teplotách (50 °C). Zjistili výraznou korozi u většiny 

testovaných materiálů v přímém kontaktu s pyrolýzní kapalinou, v menší míře docházelo ke korozi také v parní 

fázi. Z použitých materiálů by jen dva druhy nerezové oceli (304L a 316L) bylo možné použít pro účely 

skladování a  transportu. Rentgenovou difrakcí byl také stanoven produkt koroze z nelegované oceli a 2¼ Cr-1 

oceli jako mravenčan železitý, jde tedy o produkt reakce s kyselinou mravenčí. Kromě samotného působení 

pyrolýzní kapaliny, Keiser a kol. testovali také vliv působení mechanické síly na ponořená tělesa. Výsledkem 

zkoušky bylo prasknutí nelegované oceli a 2¼ Cr-1 po pouhých 250 a 500 hodinách [25]. Při navazující studii 

se Keiser a kol. zaměřili také na korozní podmínky v průběhu pyrolýzy biomasy při 500 - 550 °C. Testovali 

celou řadu ocelí s různým obsahem niklu: 316L a 347 nerezovou ocel (∼8-12 % Ni), 310 nerezovou ocel (∼20 

% Ni) a slitiny (30 % a >50 % Ni). Z výsledků SEM vyplívá, že všechny použité materiály vystavené podmínkám 

pyrolýzy podléhaly plošné a v některých případech lokalizované korozi v relativně krátkém čase. V místech 

koroze byla detekována přítomnost Cl, Ca a K spolu s kyslíkem. Cabrini a kol., nezjistili při 250 °C významnější 

korozi ocelí 304L a 316L, což může být dáno nižší použitou teplotou, případně odlišným typem vsádky [12]. 

Lai dokumentuje problémy s tvorbou sulfidů při pyrolýze odpadů z chemického průmyslu obsahujících větší 

množství síranů při teplotě 800 °C, kdy nerezová ocel typu 316 v prostředí s vyšším obsahem síry neobstála, 

a bylo potřeba pokrýt povrch reaktoru slitinou na bázi kobaltu [11]. Pokud vezmeme v úvahu, že korozi 

způsobují také již upravené pyrolýzní kapaliny, které lze použít jako bio-paliva, vzniká problém koroze 

motorových součástí. Této problematice se věnoval např. Fazal a kol., kteří v rámci hodnocení korozních 

vlastností bio-dieselu kromě koroze některých materiálů zjistili také změnu vlastností kapalné fáze v jejich 

přítomnosti [26].  

V případě koroze nekovových materiálů ve spojení s pyrolýzou jsou v literatuře spíše zmínky a chybí relevantní 

data. Ze studií, které se okrajově zabývají touto problematikou lze zmínit např. práci Wright a Wolff, kteří 

popsali mechanismus koroze různých žáromateriálů za vysokých teplot (>1300 °C) při pyrolýze zemního plynu 

[27]. Možnost použití žárovzdorných materiálů jako vyzdívek pyrolýzních reaktorů při pyrolýze biomasy 

a odpadů zmiňuje např. Iisa a kol. [28] nebo Dutta a kol. [29], nicméně chybí studie zabývající se problematikou 

koroze těchto materiálů v závislosti na provozních podmínkách a složení vyzdívky. 

3. PROBÍHAJÍCÍ VÝZKUM PROCESU PYROLÝZY 

Výzkum koroze, který je v současné době na svém začátku, je prováděn v rámci výzkumu pyrolýzy, který má 

za cíl zejména vytipovat suroviny pro pyrolýzu v Ústeckém kraji, optimalizaci procesu pro maximalizaci 

kapalných výtěžků, úpravu kapaliny a identifikaci jednotlivých produktů. Jako regionální suroviny pro pyrolýzu 

byly vybrány nejběžnější typy plastů (HDPE, LDPE, PP, PVC a PS), které se běžně vyskytují v plastovém 

komunálním odpadu. Uvažován je nejprve výzkum čistých neaditivovaných plastů, následně plastů s aditivy, 

konečných plastových výrobků a směsí plastů. V případě biomasy bude prováděna pyrolýza dřevní hmoty 

v podobě pilin a dřevní štěpky a odpadu z mletí mouky, obsahujícího nevyhovující zrna, plevy apod. 

Optimalizace procesu se zaměřením na kapalný produkt je v závislosti na typu pyrolyzovaného materiálu 

prováděna pomocí nastavení vhodného teplotního režimu, tedy finální teploty pyrolýzy, rychlosti ohřevu, doby, 
po kterou je pyrolýza prováděna a průtoku N2. Kromě zmiňovaných parametrů ovlivňuje výtěžek také velikost 

částic materiálu a použití katalyzátorů nebo sorbentů.  

Úprava kapaliny je prováděna v závislosti na typu pyrolyzovaného materiálu např. pomocí katalyzátorů na bázi 

zeolitů a geopolymerů. V případě pyrolýzy halogenovaných plastů obsahujících Cl a Br bude v rámci výzkumu 

testována např. kroková pyrolýza pro odstranění Cl při nižší teplotě (cca 300 °C) nebo využití sorbentů na bázi 

kovů a jejich sloučenin (Fe, Ca, Na, K a Mg). Ty vážou Cl a Br ve formě příslušných chloridů resp. bromidů 

a v některých případech mohou sloužit také jako katalyzátory pro tvorbu HCl [30]. Vůbec poprvé budou v tomto 

směru testovány také vybrané geopolymery, které disponují jak teplotní tak chemickou odolností [31]. Jelikož 

ve své struktuře obsahují ionty Na+ a K+, mají geopolymery potenciál vázat halogenované sloučeniny. Navíc 



                                                                         3. - 4. října 2019, Rožnov pod Radhoštěm 

 

 

86 

se mnoha vlastnostmi podobají zeolitům a lze je využít také jako katalyzátory pro nejrůznější reakce. Rozsah 

jejich použitelnosti a selektivitu lze upravovat např. aditivy před procesem tuhnutí, iontovou výměnou nebo 

impregnací [32].  

Identifikace jednotlivých produktů pyrolýzy bude prováděna celou řadou analytických technik. V případě 

plynné a kapalné fáze zejména plynovou chromatografií s hmotnostní detekcí (GC-MS a GCXGC-MS) 

a s plamenovou ionizační detekcí (GC-FID). Výsledky budou porovnávány také s výstupem pyrolýzního 

chromatografu (Py-GC-MS). Tuhý zbytek bude analyzován např. pomocí rentgenové fluorescenční 

spektroskopie (XRF), rentgenové difrakční fázové analýzy (XRD) nebo skenovací elektronové mikroskopie 

(SEM). 

3.1. Uspořádání pyrolýzní jednotky 

Pyrolýza je prováděna na nové vsádkové pyrolýzní jednotce (Obr. 1). Jednotka je řízena řídícím panelem (1), 

který odesílá veškerá data do PC. Inertní atmosféra je zajištěna průtokem dusíku, který je přesně regulován 
regulátorem průtoku (2). Do proudu dusíku lze také dávkovat kapalinu (např. H2O) pomocí čerpadla (3). 

K pyrolýze dochází v pyrolýzním reaktoru (4), odkud jsou páry unášeny vyhřívanou cestou do prvního 

kondenzačního stupně (6) s teplotou až 350 °C. Nezkondenzované páry dále pokračují do druhého (7) a třetího 

(8) kondenzačního stupně s teplotami 20 °C a -30 °C, kde je teplota udržována dvěma kryostaty (9). Plyny 

CH4, CO2 a CO jsou následně detekovány v analyzátoru plynů (11). Kromě toho je plyn v pravidelných 

intervalech vzorkován pomocí tedlarových vaků před průchodem plynoměry na výstupu z aparatury (12). 

Koroze je testována v testovací peci (5), která se po napuštění párami odpojí od zbytku systému. Vodokružná 

vývěva (10) slouží k evakuaci aparatury, ověření její těsnosti a rychlejšímu napuštění dusíku.  

 

Obr. 1 Pokusná pyrolýzní jednotka 

3.2. Průběh korozních zkoušek  

Koroze je v rámci výzkumu testována ve vyhřívané peci (viz. Obr. 1), do které je napuštěn plyn z procesu 

pyrolýzy. V peci jsou následně simulovány podmínky typické pro pyrolýzu daného materiálu. Pec je opatřena 

nerezovým držákem na uložení vzorků a má objem 20 l. Testovány jsou komerční a experimentální kovové 
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a nekovové materiály, v případě nekovových se jedná o komerční materiály na bázi šamotu, karbidu křemíku 

a vyvíjených geopolymerů. Materiály jsou v uzavřené peci ponechány po dobu, za kterou se předpokládá 

projevení korozních účinků procesu a podrobeny řadě analytických metod. Změny v porozitě materiálu jsou 

analyzovány pomocí plynové a kapalinové porozimetrie, změny morfologie pomocí skenovacího 

elektronového mikroskopu (SEM) a změny v chemickém složení pomocí rentgenové fluorescenční 

spektroskopie (XRF) a rentgenové difrakční analýzy (XRD). Dále je také na vliv koroze usuzováno ze  zkoušek 

mechanických vlastností exponovaných materiálů (pevnosti v tlaku a tříbodovém ohybu). 

4. ZÁVĚR  

Proces pyrolýzy je v současné době perspektivním řešením mnoha aktuálních problémů, jako je nakládání 

s odpady, hledání alternativních zdrojů energie nebo nahrazení ropných produktů. I přes velký potenciál a řadu 

výhod, které jsou s procesem pyrolýzy spojeny, technologie stále nenašla větší uplatnění, což je dáno řadou 

technologických a také ekonomických překážek. Po celém světě je vynakládáno velké úsilí výzkumníků 
a technologů pro zefektivnění procesu tak, aby byl dlouhodobě udržitelný a výsledné produkty našli na trhu 

své místo. Hlavními problémy, se kterými je třeba se vypořádat, jsou heterogenita vstupního materiálu 

a následně pyrolýzní kapaliny. Přesto, že byla navržena řada postupů pro zlepšení vlastností pyrolýzního oleje 

a jeho následného využití, nebyl dosud podrobněji zkoumán efekt koroze, který vznik těchto často velmi 

reaktivních kapalin a plynů doprovází. Tento výzkum má za cíl věnovat se podrobněji tomuto jevu a zjistit jeho 

vliv na řadu konstrukčních materiálů.  
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PCO ŻARÓW S.A.  
REFRACTORY AND INSULATING PRODUCTS FOR THERMAL DEVICES 

Robert KOSTRZEWSKI 

PCO ŻARÓW Sp. z o.o., Żarów, Poland, EU 

Abstract  

The thermal devices applied nowadays in several industries require high quality refractory and insulating 

products resistant against the stresses and impacts coming from all the thermal, mechanical and chemical 

processes being in these devices. Growing demand for these products obliges manufacturers to continued 

development and improvement. This article aims to present the experience and capabilities of PCO ŻARÓW 

Sop. z o.o. in manufacturing and supplying of refractory materials. 

Keywords: Refractory bricks, insulating bricks, fiber products, refractory castables, insulating castables,  

                   mortars 

INTRODUCTION 

Growing demands, arising from the stringent environmental requirements, energy efficiency, or new materials 

and technologies creates a huge challenge to refractory materials manufacturers. To meet these requirements, 

knowledge of narrow specialization is not enough today. Creating innovative and effective solutions requires 

combining interdisciplinary knowledge. 

OUR MISSION 

PCO ŻARÓW Sp. z o.o., being one of the most modern companies in Europe, who manufactures 

aluminosilicate refractories is ready to take on such challenge. Implemented by our company strategy of 

"synergy effect", which consists of combining the knowledge from entire area of refractory materials. Beginning 

with close cooperation with the customer, by own engineering department and experienced R & D department 

with well-equipped laboratory, and ending with the own service company, allows us to create much more value 

solutions for our partners. 

Our Products and Solutions 

BURNT SHAPED ALUMINOSILICATE REFRACTORIES 

• with Al2O3 content from 25 ÷ 95% 

• in over 35 000 different shapes 

• based on: 
o CHAMOTTE,  

o ANDALUSITE,  

o BAUXITE,  

o MULLITE,  

o CORUNDUM,  

o SIC,  

o CORDIERITE,  

• special properties: 

o increased acid resistance 

o increased cryolite resistance 
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o increased abrsion resisatnce 

o increased CO resistance 

o chemically bonded 

FIRECLAY AND HIGH ALUMINA BURNT INSULATING BRICKS 

• temperature  classification from 1150 ÷1760°C  

• with density range from 450 ÷1250 kg/m3 

• grades with low iron content and high cold crushing strength 

PERLITE UNBURNT INSULATING BRICKS 

• classification temperature up to 1200°C  

• with density range from 450 ÷1070 kg/m3 

CERAMIC FIBERS 

• Ceramic fiber blankets 

• Ceramic fiber paper 

UNSHAPED ALUMINOSILICATE MONOLITHICS PRODUCTS 

• Monolithics:  
o with alumina content from 25 ÷ 95%  

o Insulating, dense, mortars  

o application temperature from 600 ÷1700°C 

o based on  
� CHAMOTTE,  

� ANDALUSITE,  
� BAUXITE,  

� MULLITE, 
� CORUNDUM,  

� CARBORUNDUM 
� CORDIERITE 

o cement content: RCC, MCC, LCC, ULCC 

o castable, self-flowing, vibrated, hot and cold gunned 

• Ramming mixes 

• Mortars 

o In a dry form to mix with water 

o In mastic form, ready to use 

Our product portfolio covers qualities: 

Burnt shaped refractories 

• QUARTZ-CHAMOTTE BRICKS - SITONEX 

• ACID RESISTANT BRICKS - RESIMAX 

• FIRECLAY BRICKS - NORMATON, EXTRATON and SUPERTON 

• CORDIERITE PRODUCTS - KORMAX 

• HIGH ALUMINA BRICKS BASED ON SYNTHETIC MULLITE GROGS - MULITEX 

• HIGH ALUMINA ANDALUSITE BRICKS - ANDALUX 

• SILICON CARBIDE BRICKS - SICALUX 

• HIGH ALUMINA BAUXITE BRICKS - BAUXITEX 
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• HIGH ALUMINA CORUNDUM BRICKS - CORALEX 

• HYDRAULIC BONDED INSULATING PEARLITE BRICKS - PERLITEX 

• REFRACTORY INSULATING BRICKS - ISOLUX 

• ABRASION RESISTANT BRICKS - ABRAL 

Unshaped monolithics products 

• INSULATING REFRACTORY CASTABLES - ISOCAST 

• REFRACTORY CASTABLES - PCOCAST 

• LOW CEMENT CASTABLES BASED ON SYNTHETIC MULLITE GROGS - MULCAST 

• LOW CEMENT CASTABLES BASED ON SILICON CARBIDE - BNNSIC 

• ALUMINOSILICATE GUNNING MIXES - PCOLIT  

• ALUMINOSILICATE RAMMING MIXES - ALPLAST 

• REFRACTORY MORTARS - MORTALEX 

• INSULATING MORTARS - MORTISOL 

1. Our experience CEMENT AND LIME INDUSTRY 

PCO “Żarów” Sp. z o.o. has been working out several new solutions, 

dedicated for particular devices of cement kiln installation (cyclones, 

calciners, rising ducts, rotary kilns, tertiary air ducts, kiln hoods and 

coolers). We provide our customers individual selection of refractories for 

each particular device of cement production unit including installation of 

refractories and supervising. 

 

Cement kiln devices 

 

Relining works in Maerz kiln 

PCO “Żarów” Sp. z o.o. is continuously extending the offer for lime 
industry. We have worked out new qualities of gunning mixes, 

which can be applied on basic and alumina-silicate lining. Besides 

that, we possess in our scope high alumina castables for pillars of 

Maerz kilns. We can offer complete range of shapes for Maerz and 

single shaft kilns. Answering to the market demand, our company 

has developed complete range of refractories supplemented by 

designing, engineering, supervision as well as installation services. 

2. COKE-MAKING 

Our product range includes lining of alumina-silicate section of coke oven 

batteries that covers the area of regenerator and its filling, hearth of the 

battery and its roof. Fireclay bricks we manufacture are used for linings 

of gas passes, lighting kilns as well as the acid resistant bricks used for 

chimneys and installations of dry coke cooling. These bricks are 

equivalent to E65, KA40 and KA30 acc. to German standard DIN 1089-

2. Special bricks with increased abrasion resistance are used for lining of 

coke wharfs. Besides that insulating refractories provide excellent 

insulation properties for individual fragments of the lining 
 

Roof with charging holes 
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3. POWER INDUSTRY AND WASTE INCINERATORS 

 

Slag cone boiler 

The choice of refractory materials in the energy industry is connected with 

the conditions in which occurs the processes of combustion and heat 

transfer in boilers. Refractory materials exposed to high temperatures 

interaction often work in conditions of heavy abrasion by fuel (coal), ash, 

slag, fly ash or sand. 

PCO offers 5 kinds of application techniques: 

- casting in formwork (with vibrating or not) 

- the dry spray (torcret) 

- plastics mass for whipping       

- prefabrication 

- bricklaying with shaped materials - shape bricks 

 

 

4. IRON AND STEEL METALLURGY 

PCO “Żarów” Sp. z o.o. offer products applicable as working or 

safety lining of following thermal devices: 

• blast furnaces and their heaters, 

• pouring ladles and hot metal transport ladles, among others 
including Torpedo ladles, 

• hot metal mixers, 

• casting ladles and tundishes, 

• electric furnaces, 

• any type of heat treatment furnaces.  

Delta roof 
 

 

Tundish 

 

Checker 

 

Nozzle 

 

Pig iron torpedo ladle 

5. CERAMIC INDUSTRY 

Wide range of refractory materials and special products 

offered by PCO “Żarów” are applied in different devices as 

specific qualities, e.g.: 

• fireclay, high-alumina, andalusite materials 

• complex shape systems made of KORMAX, SiC and 

fireclay-cordierite quality and installation shapes. 
 

Tunnel kiln 
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These solutions include refractories for the lining of: 

• tunnel kilns, 

• cars for tunnel kilns, 

• kiln furniture for kiln cars for firing of building bricks, 
roof tiles, sanitary ware and tableware, 

• chambers and burners, 

• high-temperature dryers. 

 

Kiln cars furniture 

6. INDUSTROIAL CHIMNEYS 

 

Abu Qir Thermal Power Plant 

One of the fundamental groups of materials manufactured by PCO 

“Żarów” Sp. z o.o. are refractories resistant to inorganic acids, used for 

the construction of chimney installations for removal of combustion 

gases in each industrial branch and as the covering of inner linings of 

chimney ducts. 

PCO’s many-year experience with the manufacture of numerous various 

and complicated shapes was proved by the execution of projects both 

in Poland and abroad, including chimneys with heights from 80 meters 

up to even 200 meters. 

 

7. ALUMINUM AND NON-FERROUS METALLURGY 

Deliveries of refractories for the producers of copper, lead 

and zinc, aluminum include the wide range different 

qualities applicable depending on place of application and 

device operational conditions. There are fireclay 

refractories: NORMATON, EXTRATON, SUPERTON, 
high alumina: SICALUX, CORALEX, MULITEX,, 
andalusite: ANDALUX A60 as well as castables, mixes, 

mortars and insulating qualities ISOLUX.  

anode baking furnace 

The above mentioned refractories are utilized as working lining as well as back and safety lining in the 

following devices:  

• shaft kilns, 

• flash end electric furnaces,  

• stationary anode furnaces and rotary kilns,  

• sintering and fluidization kilns, 

• converters,  

• metal transport ladles, 

• anode baking furnaces, 

• aluminum pot lines, 

• holding and melting furnaces of aluminum 
secondary, 

• other melting devices.  
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8. GLASS INDUSTRY 

Our offer includes refractories for: 

• insulating layer in a glass tank as well as roof, 

• bottom plates, 

• large-size blocks, 

• burner and peephole shapes, 

• feeder covers, 

• lining of walls and filling of regenerators and remunerators. 

 

Glass furnace 

SUPERVISING 

 

With our service company PCO SERWIS S.A. we offer supervision and 

servicing to ensure smooth running of the whole process related to the 

execution of installation works - from small repairs to large investment 

projects 

ENGINEERING 

The engineering support covering: 

� design of linings and new constructional and material solutions 

� technical and technological advice connected with optimization of linings in respect of materials and 

costs 

� access to the latest researches in the domain of refractory materials through permanent cooperation 

with scientific institutes, 

� readiness to solve problems resulting from the utilization of thermal devices 

� study of heat flow 

CONCLUSION 

Combining the advantages of over 165 years of PCO’s experience in refractory domain with 

modern solutions, PCO offers its customers products adjusted to their individual requirements, thus enabling 

them to achieve higher performances of their processes. 
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2) Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ostrava, Česká republika, EU 

Abstrakt  

Žárovzdorná vyzdívka v pecních agregátech spalující či zplyňující biomasu je degradována chemickou korozí 

hlavně alkáliemi a eutektickými taveninami, ale i dalšími vlivy jako je abraze. Současně používané 

žáromateriály jsou šamotové tvarovky, které díky nízkému obsahu oxidu hlinitého vykazují nízkou odolnost 

vůči taveninám, naopak vysoce-hlinité žáromateriály mají nízkou odolnost vůči alkalické korozi. V rámci 

projektu byly navržené nové žáromateriály vhodné pro spalování biomasy, které mají jednak vysokou odolnost 
vůči korozi, ale i abrazi. V příspěvku jsou uvedené nejen základní žárové vlastnosti nových prototypů, ale i 

doplňující materiálové vlastnosti. 

Klíčová slova: Spalování biomasy, koroze, žárovzdorné materiály 

1. ŽÁROVZDORNÁ VYZDÍVKA V PECNÍCH AGREGÁTECH SPALUJÍCÍ BIOMASU 

Pecní agregáty spalující biomasu mají provozní teploty do 1200 °C, kdy při této teplotě nevzniká tavenina. 

Proto z důvodu nízkých provozních teplot jsou běžně aplikované šamotové tvarovky, které vykazují dostačující 

odolnost vůči alkalické korozi, ale také i proti změnám teplot. 

Vliv taveniny, tj. roztavené strusky, na korozi běžného šamotu kvality STV je uveden na Obr. 1 po laboratorní 

výpalu na teplotu 1200 °C a 1400 °C s výdrží na teplotě 5 hodin. Z výsledku je patrné, že při teplotě 1200 °C 

není patrná výrazná reakce s žáromateriálem, zatímco při teplotě 1400 °C dochází k viditelnému odtavování 

vyzdívky. Z tohoto pohledu běžný šamot není odolný vůči lokálnímu přehřátí, které může být způsobené 

uhasnutím spalované sázky a částečnou pyrolýzou, kterou následuje náhlé vzplanutí a provozní teploty se 

můžou zvýšit o více jak 200 °C. 

     

Obr. 1 Kelímková korozní zkouška struskou u jakostní známky STV, vlevo po laboratorním výpalu 1200 °C / 

5 hodin, vpravo po laboratorním výpalu 1400 °C / 5 hodin 

Současné nabízené žárovzdorné materiály pro spalování či zplyňováni biomasy jsou uvedené v Tab. 1.  

V Tab. 2 jsou vyznačené odolnosti proti korozi. V případě spalování biomasy se jedná o odolnost vůči alkalické 
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korozi, taveninou a odolnost vůči abrazi a náhlým změnám teplot. Z tabulky je patrné, že jakostní známky 

z produkce P-D Refractories CZ nevykazují zároveň vysokou odolnost proti alkalické korozi a také proti 

taveninám, protože vysocehlinité žáromateriály odolávající vůči taveninám neodolávají alkalické korozi.  

Tab. 1 Současně nabízené žáromateriály P-D Refractories CZ a.s. pro spalování biomasy 

obr

 

Tab. 2 Vysoká odolnost vůči korozi u žáromateriálů tvarových a netvarových 

 

Příkladem nižší odolnosti proti taveninám byla neúspěšná aplikace jakostní známky ARS50 (obsah Al2O3 

50 %, vysoká odolnost vůči alkalické korozi) v pecním agregátu spalující vylisované zbytky slunečnicových a 

řepkových slupek z rostlinných olejů, jak je patrné na Obr. 2, fotografie vlevo. Pracovní část vyzdívky je 

odtavená a předpokládá se, že provozní teploty mohly být až 1500 °C.  

Jiný případ použití žáromateriálu s nižší odolnosti proti alkalické korozi byl andalusitový žáromateriál jakostní 

známky A65S (obsah Al2O3 65 %) při spalování prachu z dřevotřískových desek, viz. Obr. 2, fotografie vpravo. 

Po 1,5 roku aplikace vlivem alkalické korozi došlo k úbytku vyzdívky a část klenby zmizela. V tomto případě 

musel být aplikován vysocehlinitý žáromateriál, protože provozní teploty byly kolem 1400 °C. 
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Chemické složení

Al2O3 % 39 27 24 25 40,5 41 40 50 45 60 66,5 32 97,5

SiO2 % 36 28,5 13 68 53,5 53 54 38 28 36,5 31 65 2

Fe2O3 % 0,4 0,3 0,3 1,3 2,1 1,8 1,4 1 0,7 1 0,5 0,4 0,15

CaO % 1,4 1,4 0,9

SiC % 20,5 40 60 5 23

Objemová hmotnost kg/m3 2470 2630 2580 2250 2150 2250 2300 2450 2650 2550 2730 2100 3150

Zdánlivá pórovitost % 10 9,5 15 14 19 18,5 13 13 14 15 14 18 17

Pevnost v tlaku MPa 110 110 110 60 30 40 60 60 80 65 > 80 45 80

Odolnost proti náhlým 
změnám teplot cykly 80 200 200 10 15 15 15 30 30 > 30 > 50 > 50 > 30

netvarové tvarové
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Obr. 2 Odtavená vyzdívka jakostní známky ARS50 při spalování slupek z rostlinných olejů (vlevo) a klenba z 

andalusitového žáromateriálu A65S po 1,5 roku aplikace při spalování prachu z dřevotřískových desek 

2. NOVĚ NAVRŽENÉ ŽÁROMATERIÁLY S VYŠŠÍ ODOLNOSTÍ PROTI KOROZI A ABRAZI 

V rámci optimalizace žáromateriálů pro spalování biomasy byly navrženy čtyři nové žáromateriály. Z důvodů 

předpokládané provozní teploty 1200 °C, která může být i krátkodobě překročená až 1400 °C způsobená 

zakolísáním výhřevnosti biopaliva, byl požadován vyšší obsah Al2O3 nad 60 % z důvodů odolnosti proti 

eutektickým taveninám. Prvním prototypem je andalusitový tvarový žáromateriál A60S-ZB s 60 % Al2O3 

vyznačující se vysokou hutností danou zdánlivou pórovitostí do 13 %. Vysocehlinitý tvarový materiál A80K-ZB 

s obsahem 80 % Al2O3 je s přídavkem SiC. Třetím prototypem je korundový tvarový žáromateriál A98K-ZB s 

98 % Al2O3, který bude vhodný do redukčního prostředí atmosféry CO a vodíku díky minimálnímu obsahu 

SiO2. Ve velmi redukční atmosféře za přítomnosti H2 dochází při teplotách nad 1000 °C k redukci SiO2 za 

vzniku plynného SiO, což způsobuje praskliny ve struktuře a destrukci materiálu [4]. Čtvrtou jakostní známkou 

je žáromateriál určený pro technologii výroby vibračního lití, kterou lze vyrobit složité a velké tvarovky. V tomto 

případě byl zvolen žáromateriál s vyšší tepelnou vodivostí a vysokou odolností proti změnám teplot, tj. 

žáromateriál se 70 % SiC. 

        

Obr. 3 Provozní odzkoušení nových prototypů, vytváření na lisu SACMI a odlívání do forem (vpravo) 

V prvních třech případech u vysocehlinitých žáromateriálů bylo nutné vyřešit odolnost proti alkalické korozi, 

protože odolnost proti taveninám je dána hlavně obsahem oxidu hlinitého. V našem případě jsme se zaměřili 

na dosažení vyšší hutnosti, která zaručuje menší infiltraci nežádoucích oxidu. Vyšší odolnost proti alkalické 

korozi byla také docílená použitím fosfátové vazby a přídavkem SiC, které s alkáliemi snadno reaguje za 

vzniku většího množství taveniny, která uzavře strukturu žáromateriálu a k další korozi nedochází. 

Po laboratorním odzkoušení byly prototypy připravené pro velkoobjemovou provozní zkoušku. První tři 
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prototypy byly vytvářené na vysokotlakých hydraulických lisech typu SACMI, čtvrtý prototyp byl zpracován 

technologií vibračního lití s následnou tepelnou úpravou výpalem v tunelové peci - viz. Obr. 3. 

Nejen základní vlastnosti žáromateriálů, ale doplňující zkoušky nových prototypů jsou uvedené v Tab. 3. 

Tepelná vodivost žáromateriálů byla stanovená metodou horkého drátu podle normy ČSN EN 993-15. Další 

vlastnost, která charakterizuje chování žáromateriálu v žáru je pevnost v ohybu při zvýšených teplotách,  

v Tab. 3 jsou uvedené hodnoty u žáromateriálů vytvářené lisováním při teplotách 25 °C, 1000 °C a 1400 °C. 

Tab. 3 Laboratorní výsledky provozních zkoušek nových prototypů 

 

Pro stanovení odolnosti proti korozi byla použitá standardní kelímková zkouška. Byla zkoušená jednak 

odolnost proti alkalické korozi, ale také odolnost vůči tavenině. V případě odolnosti proti alkalické korozi bylo 

použité korozní činidlo K2CO3 a laboratorní výpal na teplotu 1100 °C s výdrží 5 hodin. Výsledek zkoušky je 

uveden na Obr. 3, který je vyhovující, protože vzorky nevykazovaly expanzi a vznik trhlin. Odolnost proti 

taveninám byla zkoušená nejvíce agresivní struskou [6] při teplotách 1400 °C s výdrží 5 hodin, viz. Obr. 4. Při 

této teplotě nebylo patrné protavení žáromateriálu, pouze reakce strusky s žáromateriálem, které obsahovaly 

SiC. 

Jakostní známka A60S-ZB A80K-ZB A98K-ZB ZBU155-75SiC-ZB

Chemické složení

Al2O3 % 61,76 81,08 98,02 20,61

TiO2 % 0,2 0,01 0,03 0,05

Fe2O3 % 1,02 0,45 0,06 0,27

CaO + MgO % 0,47 0,11 0,43 0,83

K2O + Na2O % 0,41  - 0,70  -

SiC %  - 10,57  - 73,18

P2O5 % 1,39  -  -  -

Objemová hmotnost kg/m3 2680 3129 3271 2547
Zdánlivá pórovitost % 10,2 13,6 16,8 20,7
Pevnost v tlaku MPa 71,9 105,6 85,1 96,6

Teplotní roztažnost při 1000 °C
% 0,47 0,67 0,72 0,47

Odolnost proti kyselinám % 0,25 0,13 0,23

Odolnost vůči abrazi cm3 10,4 10,5 18,7 7,9
Odolnost proti náhlým zněmám 
teplot

cykly > 100  > 100 56 > 100

Trvalé délkové změny                                             
při 1500 °C / 5 hodin % 0,01 0,07 0,00  -

Pevnost v ohybu při zvýšených teplotách:
25 °C MPa 13,3 18,2 18,5  -

1000 °C MPa 19,4 17,8 13,3  -
1400 °C MPa 5,3 3,1 2,1  -

Tepelná vodivost při teplotě:

200 °C W/mK 2,3 5,95 7,26 11,97
400 °C W/mK 2,25 5,24 6,05 11,26
600 °C W/mK 2,12 4,77 4,96 11,09
800 °C W/mK 2,17 4,61 4,47 11,00

1000 °C W/mK 2,37 4,74 4,14 11,23
1100 °C W/mK 2,52 5,12 4,19 11,59
1200 °C W/mK 2,64 5,59 4,34 12,14
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Velmi důležitou vlastností je odolnost proti abrazi u žáromateriálů použité v pecních agregátech spalující 

biomasu. Nové prototypy byly zkoušené metodou podle ASTM C 704. Standartní šamotové tvarovky vykazují 

abrazi kolem 30 cm3. Žáromateriály s velmi dobrou odolnosti proti abrazi vykují úbytek objemu do 12 cm3. Na 

Obr. 6 jsou uvedené vzorky po zkoušce abraze, u jakostní známky ZBU155-70SiC-ZB byla zkouška stanovená 

po výpalu na požadovanou teplotu v tunelové peci. 

 
  A60S-ZB      A80K-ZB        A98K-ZB      ZBU155-70SiC-ZB 

Obr. 4 Odolnost proti alkalické korozi u nových žáromateriálů (výpal při 1100 °C / 5 hod.) 

 
 A60S-ZB    A80K-ZB       A98K-ZB      ZBU155-70SiC-ZB 

Obr. 5 Odolnost vůči taveninám u nových žáromateriálů (výpal při 1400 °C / 5 hod.) 

 
A60S-ZB    A80K-ZB      A98K-ZB     ZBU155-70SiC-ZB 

Obr. 6 Vzorky po stanovení odolnosti proti abrazi podle normy ASTM C704 

Doplňujícími zkouškami je odolnost proti kyselinám, která je také vyhovující, a trvalé délkové změny v žáru při 

teplotě 1500 °C. Při této teplotě žáromateriály vyráběné lisováním vykazují minimální objemové změny. 

3. DISKUSE 

Koroze je velmi komplexní a dosud neúplně popsaný proces, ve kterém se kombinuje řada mechanismů. 

Důkazem složitosti je také fakt, že zatím neexistuje norma přesně definující korozi a popisující jevy 

odehrávající se během působení korozního média s žáromateriálem. Nicméně je možné opírat se o normový 

předpis ČSN P CEN/TS 15418, který obsahuje způsoby sledování koroze žárovzdorných materiálů. Základním 

pravidlem vždy zůstává, že podmínky experimentu by měly být nastaveny tak, aby co nejlépe korespondovaly 
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s provozními podmínkami, ve kterých má zkoušený materiál fungovat, a které budou mít zásadní vliv na jeho 

životnost [3]. 

Zůstaneme-li u případu interakce žárovzdorného materiálu s taveninou, je možné definovat základní faktory 

ovlivňující korozi žáromateriálu takto: 

• Reaktivnost taveniny s jednotlivými složkami žáromateriálu - možnost tvorby reakčních produktů, difuzní 
koeficient taveniny. 

• Smáčivost, viskozita a chemické složení taveniny, velikost styčné plochy mezi taveninou a 

žáromateriálem. 

• Pórovitost, velikost povrchu, struktura a chemické složení žáromateriálu. 

• Proudění taveniny kolem žáromateriálu (přirozená či nucená konvekce způsobená například mícháním 

nebo bouřlivým procesem tavení) 

• Teplota a její kolísání, čas interakce, kolísání hladiny korozního média atd. 

V našem případě se jedná o tvarové hlinitokřemičité žáromateriály s obsahem Al2O3 nad 40 %, které jsou 

degradovány především alkalickými produkty spalováním bioodpadu a taveninou popela. Co mají tato paliva 

společného je určitý obsah nízkotavitelných složek (alkalické hlinitokřemičitany), které při spalování tvoří 

taveninu. Dochází obvykle k reakci alkalických látek, sodných a hlavně draselných, a k poškození vyzdívky 

hlavně v důsledku změny objemu, ke které dojde při vzniku nových minerálů, například živců, leucitu, nefelinu 

atd. Změna objemu může být až v desítkách procent, což má za následek deformaci vyzdívky nebo její 

odlupování, protože nově vzniklé produkty mají jiné vlastnosti než zbytek původní vyzdívky. Ve vyzdívce tak 

vzniká pnutí, které může vést kromě deformace také k praskání vyzdívky a opět k její degradaci [4]. 

Co se týká reakce s taveninou, tou je obvykle nízkotavitelná sloučenina na bázi alkálií. Její množství, složení 

a viskozita pak určují rychlost interakce s vyzdívkou. Pro zjištění chování popelovin v žáru je používaná 

zkouška tavitelnosti dle STN ISO 540, při které se definují teploty deformace, měknutí, tání a tečení,  

viz. Obr. 8. V případě vybrané zkoušené strusky byla stanovená teplota deformace při 1340 °C až 1360 °C, 

teplota měknutí při 1344 až 1370 °C, teplota tavení při 1346-1370 °C a tečení při 1363-1375 °C. Záznam  

ze zkoušky je uveden na Obr. 7, kde vylisovaný váleček byl položen na žáromateriál A98K-ZB. Použitá struska 

při korozních zkouškách náleží do středně tavitelných popelovin, která je dána teplotním intervalem  

1200-1450 °C.  

 

Obr. 7 Stanovení tavitelnosti zkoušené strusky dle normy STN ISO 540 
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Obr. 8 Stanovení teplot popelovin podle normy STN ISO 540 

Na základě provedených zkoušek a obsahu oxidů hlinitého byly určené provozní teploty odzkoušených 

prototypů. U jakostní známky A60S-ZB je teplota použití do 1300 °C, korundový žáromateriál A80K-ZB je 

vhodný do teplot 1400 °C. Tyto žáromateriály jsou určené pro vyzdívky standardních roštových pecních 

agregátů spalující biomasu. Jakostní známka A98K-ZB má teplotu použití nad 1500 °C a lze ji aplikovat při 

plazmovém spalování bioodpadu. Žáromateriál ZBU155-70SiC-ZB vyráběný technologii vibračního lití je určen 

pro složité velkorozměrové tvarovky, které jsou odzkoušené v pecních agregátech zplyňující biomasu. 

4. ZÁVĚR 

Z důvodu očekávaného vzestupu používání obnovitelných zdrojů energie, které lze také označit pojmem 

biomasa [1], byla věnována pozornost nejen poznání vlastností popíků a škváry vzniklé při spalování, ale také 

samotnému mechanismu koroze žáromateriálů. Na základě poznání vlivů degradace žárovzdorné vyzdívky, 

které jsou dány hlavně alkalickou korozí, byly vyvinuté nové žáromateriály, u kterých hlavní důraz byl kladen 

na hutnost žáromateriálu, která zajistí nejen minimální infiltraci žáromateriálu, ale i prostup korozního činidla 

na ocelovou část pecního agregátu. Nejvýznamnějším výsledkem u nových žáromateriálů určené pro tepelné 

zpracování biomasy bylo dosažení vysoké odolnosti proti korozi jak alkalické, tak proti eutektickým tavením a 

současně také nové žáromateriály vykazují vysokou odolnost proti abrazi. 
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Abstrakt 

Zařízení pro plynulé odlévání oceli se skládá z několika hlavních agregátů, přičemž jeden z nejdůležitějších je 

mezipánev. K hlavním úkolům mezipánve patří zajištění stabilního a rovnoměrného toku tekuté oceli do licích 

proudů, a separace nečistot do rafinační strusky. Vzhledem k funkcím mezipánve je kladen důraz nejen na její 

rozměry a tvar, ale především na kvalitu žáruvzdorné vyzdívky. Vyzdívka mezipánve je tvořena izolační, 

trvalou a pracovní částí. Použití různých materiálů v jednotlivých vrstvách, ale i jejich aplikace má vliv na kvalitu 

vyráběné oceli, ale i na efektivitu provozování mezipánví s ohledem na životnosti jednotlivých vrstev vyzdívky. 

Klíčová slova: Mezipánev, žárobeton s nano vazbou, robotické torkretování 

1. ÚVOD 

V minulosti končila výrobní fáze oceli odléváním do kokil, kde tuhla v ingoty, tedy zhotovením ocelového bloku 

přichystaného k dalšímu zpracování. V 90. Letech minulého století došlo k rozšíření o výrobní proces 

kontinuálního lití v podmínkách Třineckých železáren. Při kontinuálním lití již ocel není převáděna do kokil 

k vytvoření ingotu, ale roztavený kov se nechává tuhnout do polotvarovaného bloku pro následné válcování. 

Přechodem z odlévání ingotů na kontinuální lití docházelo k nižším ztrátám, dosáhlo se vyšší kvality a 

produktivity. Z tohoto důvodu se stala metoda plynulého odlévání oceli dominantní technologií pro výrobu oceli 

na celém světě.  

Tekutá ocel je z konvertoru dopravována pomocí licí pánve skrz šoupátkový uzávěr a stínící trubice do 

mezipánve, kde ocel dopadá na usměrňovač licího proudu. Mezipánev slouží jako zásobník taveniny, z níž 

teče ocel ponornou výlevkou do krystalizátoru. Hlavní úlohou krystalizátoru je počáteční odvod tepla tekuté 

oceli, její zatuhnutí na povrchu, tvorba tuhé slupky a formování kontislitku. Z krystalizátoru je předlitek pomocí 

válců a tažných stolic tažen do sekundární zóny chlazení, kde pomocí vodního chlazení dochází k zatuhnutí 

taveniny i v jádře předlitku. Dále následuje terciální chlazení, které probíhá pouze radiací a přirozenou 

konvekcí do okolí. Na konci procesu kontilití jsou předlitky řezány do požadovaných délek.  

Hlavní funkcí mezipánve je zásobování tekuté oceli a její rozdělení do jednotlivých licích proudů. Poskytuje 

dostatek času k výměně licí pánve, aniž by došlo k předčasnému přerušení licího proudu oceli do 

krystalizátoru. Mimo zmíněné hlavní funkce zajišťuje mezipánev také řadu dalších funkcí, které ovlivňují 

stabilitu procesu lití. Umožňuje regulaci hmotnostního toku tekuté oceli do krystalizátoru, snižuje ferrostatický 

tlak tekutého kovu, zrovnoměrňuje rychlost licího proudu, minimalizuje rozstřik oceli, zrovnoměrňuje teplotu 

oceli, odstraňuje turbulenci licího proudu a odděluje ocel od struky. Mezipánev je jedna z posledních možností, 

jak ovlivnit výslednou čistotu oceli a musí být odstraněny nebo eliminovány zdroje znečištění oceli. Vlastnosti 

oceli lze tedy ovlivnit například ochranou licího proudu, tvorbou mezipánvové strusky či úpravou proudění oceli 

v mezipánvi. 

Vlastní mezipánev je tvořena ocelovým pláštěm, izolační částí vyzdívky, trvalou vyzdívkou, pracovní vrstvou 

a prvky ovlivňujícími proudění oceli v mezipánvi, jako jsou usměrňovače proudu a přepážky (Obr. 1). Pro 

snížení tepelných ztrát tekuté oceli jsou mezipánve zakryty víky. Proces vytékání tekuté oceli z mezipánve je 

řízen zátkovými tyčemi a šoupátkovými uzávěry skrz ponornou výlevku, a vtékání do mezipánve skrz stínící 

trubici z licí pánve [31]. 
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Obr. 1 Schématická ukázka složení mezipánve [31] 

2. TRVALÁ VRSTVA MEZIPÁNVE 

Hlavní vyzdívka mezipánví se dělí na trvalou a pracovní část. Trvalá, tedy nepracovní část vyzdívky je tvořena 

izolační a hutnou vrstvou. K zajištění co nejnižších tepelných ztrát je mezipánev odizolována systémem 

izolačních materiálů [32]. V minulosti byla izolace stěn provedena izolačními deskami a izolačním 

torkretovacím žárobetonem a šamotovými izolačními tvárnicemi na dně v několika vrstvách. Ke zvýšení 

efektivity byl v minulém roce změněn systém izolace mezipánví na použití dvou typů izolačních desek na 

stěnách a šamotových izolačních tvárnic na dnu v několika vrstvách. Hutná vrstva může být aplikována 

různými technikami z různých materiálů. V minulosti byla hutná část trvalé vyzdívky vyzděna alumo-

silikátovými tvárnicemi. Ty však sebou nesly spoustu nevýhod v podobě pracnosti při vyzdívání, tvorbou spár 

mezi jednotlivými kusy a tím i snížením životnosti, proto se v průběhu vývoje přešlo k monolitickému vyzdívání 

trvalé hutné části vyzdívky. Materiály, které se ke stavbě monolitické vyzdívky používají, jsou nejčastěji 

nízkocementové, případně ultranízkocementové žárobetony na bázi bauxitu či andaluzitu. V podmínkách TŽ 

se dlouhodobě vyžívá nízkocementový žárobeton na bázi bauxitu s hydraulickou vazbou.  

V posledních desetiletích dochází k prudkému vývoji v oblasti nanomateriálů. Za nanomateriál se považuje 

ten, jehož velikost částic by měla být ve všech třech dimenzích v rozsahu 1-100 nm. Koloidní roztoky 

nanočástic, ale i mikročástic, nabývají na významu ve všech možných odvětvích. Hrají významnou roli ve 

velkém spektru keramiky, nejen v klasických keramických materiálech jako je porcelán nebo cihly, ale i v 

různých speciálních keramických materiálech používaných v zubním lékařství či raketové technice. Koloidní 

roztoky nanočástic SiO2 a Al2O3 se v žárokeramice používají jako pojivo s tzn. nano-vazbou. Principem oproti 

hydratačním reakcím cementu je převedení koloidní suspenze na gel. Procesem polykondenzace dochází 

k tvorbě trojrozměrné gelovité sítě skrz celý roztok, následuje sušení a odpaření přebytečné vody, zatuhnutí 

ve formě a vhodnou tepelnou úpravou dochází ke krystalizaci a slinování produktu. Výhodou žárobetonu 

s nanovazbou je skutečnost, že většina vody lze ze směsi odstranit již při 100 stupních celsia a celkově proces 

sušení je rychlejší než u betonů s hydraulickou vazbou. Tuhnutí žárobetonu s nanovazbou je proces velmi 

náročný a choulostivý na podmínky aplikace žárobetonu (teplota okolí apod.).  
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Obr. 2 Trvalá vyzdívka mezipánve z žárobetonu s nanovazbou 

Životnost trvalé vyzdívky mezipánve je ovlivněna řadou různých vlivů. Vyzdívka je částečně vystavena 

působení korozí tekutou oceli a ochranné strusky, ale i mechanickému namáhání při odstraňování pracovní 

části po ukončení lití. Vzhledem k náročným požadavkům na trvalou hutnou část vyzdívky s dlouhou životností, 

nízkým výskytem trhlin a dosažení vyšší mikročistoty oceli se již několik let ověřuje nový trend žárobetonu 

s nano-vazbou při použití jako hutné části trvalé vyzdívky (Obr. 2). V nedávné době proběhlo srovnání 

bauxitového žárobetonu s hydraulickou vazbou s žárobetonem s nanovazbou s ohledem na mikročistotu oceli. 

Testy byly provedeny na několika mezipánvích. Výsledky prokázaly pozitivní vliv použití žárobetonu 

s nanovazbou na mikročistotu oceli.  

3. PRACOVNÍ VRSTVA MEZIPÁNVE 

Hlavní funkcí pracovní vrstvy vyzdívky je ochrana trvalé části, která umožňuje odstranění zbytků zatuhlé oceli 

po ukončení sekvence bez poškození trvalé vyzdívky. Rozdílný koeficient teplotní roztažnosti pracovní a 

nepracovní části vyzdívky způsobuje při změnách teplot napětí mezi vrstvami, což může mít za následek vznik 

trhlin [32]. Pracovní část vyzdívky se kromě nástřikové vrstvy skládá z dopadových, usměrňovacích desek a 

výtokových bloků. Na pracovní vyzdívku jsou kladeny velké nároky, jelikož přímo ovlivňuje životnost trvalé 

části, ale také má vliv na mikročistotu oceli.  

Pro pracovní vrstvu se používají torkretovací hmoty na bázi magnezitu nebo olivínu. Vzhledem k tomu, že tato 

vrstva je v přímém styku s ocelí, je důležitá minimální koroze ocelí a struskou s ohledem na mikročistotu oceli. 

Princip torkretace spočívá ve smísení směsi s vhodným přídavkem vody a následnou dopravou k trysce, kde 

se přidávají další přísady a směs je nastříkána na povrch. Pro nástřik je důležité samotné nastavení přístroje, 

ale především obsah přidané vody, zrnitostní křivka a aditiva žárobetonu. Směs nesmí být ani příliš hrubá, ani 

příliš jemná, aby docházelo k nejlepší adhezi materiálu na povrch. Torkretace je specifická metoda aplikace 

žárobetonu a může při nástřiku dojít k řadě problémů. Vrstva může téct, sklouzávat, odlupovat se, odrážet se, 

delaminovat nebo praskat. Těmto problémům lze zamezit vhodným nastavením zrnitostní křivky a vhodnými 

aditivy. 

Dlouhá léta byly pro pracovní vyzdívku mezipánví používány nástřikové hmoty na bázi magnezitu. 

Odzkoušeno bylo velké množství hmot a průběhu let se postupně přešlo z magnezitových na olivínové 

nástřikové hmoty, které se používají dodnes. Poslední inovací v oblasti torkretace je nástup robotického 
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nástřiku hmot mezipánví (Obr. 3). Robotický nástřik přináší celou řadu výhod. Čas nanášecího cyklu je 

zkrácený, dosahuje se vysoké rovnoměrnosti celého nástřiku a je ušetřeno namáhavé práce zaměstnanců 

v těžkých podmínkách. Při robotickém nástřiku je dosahováno úspory torkretovacích hmot a robotizace je krok 

k celkovému zkvalitnění oceli, jelikož pracovní vrstva má přímý vliv na kvalitu oceli vzhledem k možnému 

odpadávání vrstev nástřiku a vtahování do oceli.  

 

Obr. 3 Robotický nástřik mezipánve [33] 

4. ZÁVĚR 

Mezipánev je stěžejním agregátem v procesu výroby oceli v TŽ. Je jedna z posledních možností, jak ovlivnit 

výslednou čistotu oceli. Z těchto důvodů jsou kladené velké nároky na veškeré materiály používané v tomto 

agregátu. Jednak jsou důležité vlastnosti pracovních vyzdívek, jelikož jsou v přímém kontaktu s tekutou ocelí, 

ale kromě mikročistoty velmi ovlivňují i životnost trvalé vyzdívky. Jak se ukázalo, i použití kvalitnějších 

žárobetonů s jiným typem vazby v oblasti trvalých vyzdívek má přímý vliv na mikročistotu oceli. Mimo tyto 

základní materiály lze kvalitu oceli ovlivnit i například ochranou licího proudu, tvorbou mezipánvové strusky či 

úpravou proudění oceli v mezipánvi. 
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Abstrakt 

Zkoušení jednotlivých vlastností žárovzdorných výrobků se dnes provádí ve většině případů podle evropských 

(EN) nebo mezinárodních (ISO) norem. Jejich aplikace tak umožňuje mezinárodně porovnatelný způsob 

posuzování jejich vlastností. Zavedené zkušební normy dnes pokrývají zkoušení žárovzdorných výrobků 

tvarových, různých druhů výrobků netvarových, ale i výrobků vláknitých. Obsahem prezentace je výčet 

platných normových zkoušek, jejich stručný popis a význam zkouškami zjištěných údajů. 

Klíčová slova: Žárovzdorné materiály, zkoušky, normy  

1. ÚVOD 

Pro obchodování je důležitá znalost parametrů prodávaných výrobků. Platí to pochopitelně i pro žárovzdorné 

výrobky, kde navíc situaci komplikuje skutečnost, že řada zkoumaných parametrů je uzančních a záleží u nich 

na postupu a způsobu provedení zkoušky. Z tohoto důvodu byly zkušební postupy pro žárovzdorné výrobky 

postupně sjednocovány a normalizovány. V normách uváděné postupy byly postupně zdokonalovány v nově 

vydávaných verzích norem a sjednocovány i s postupy používanými v zahraničí. Postupně tak byly 

nahrazovány československé a později české normy ČSN normami se širší platností. Za minulého režimu se 

jednalo o přebírání norem RVHP, které často již tehdy vycházely z mezinárodních norem ISO. Po roce 1990 

se začaly intenzivně do soustavy ČEN zavádět nejprve normy ISO. Od roku 1997, kdy se Česká republika 

stala členem organizace CEN a z tohoto členství vznikla povinnost zavedení evropských norem (EN) do 

soustavy národních norem do 6 měsíců po vydání evropského originálu. V té době nastal největší nárůst 

zaváděných technických norem, protože již před vstupem do organizace CEN bylo nutné co nejrychleji přijmout 

i již dříve vydané evropské normy a následně přijímat i normy nově vydávané. Přejímané normy se přejímají 

až na drobné výjimky bez úprav přímým překladem a takto převzaté normy se označují jako normy ČSN ISO 

(převzaté mezinárodní), nebo ČSN EN (převzaté evropské normy). V současné době nastává další fáze 

normalizace. Mezinárodní normy ISO se zpracovávají poměrně pomalu, protože vyžadují projednání v mnoha 

státech na všech kontinentech. Evropské normy se vzhledem ke geografické blízkosti vytvářejí rychleji. Aby 

se celý normalizační proces urychlil a nedocházelo ke zdvojování normalizačních prací, byla učiněna dohoda 

mezi oběma organizacemi ke vzájemnému přejímání norem. Z důvodu přehlednosti se tyto normy pak 

označují jako EN ISO a po jejich zavedení do soustavy ČSN pak jako ČSN EN ISO. Z tohoto označení je pak 

zřejmé, že stejná norma jaká platí v České republice, platí i v jiných evropských státech, ale i v zámoří 

(například v Japonsku, Austrálii, Číně, Rusku). Nicméně stále ještě existuje celá řada oblastí, kde se používají 

národní normy. V naší praxi se nejčastěji setkáváme například s normami americkými (ASTM), které jsou 

často založeny na zcela jiném principu než normy ISO a výsledky zkoušek si pak ani číselně neodpovídají. 

V tomto směru bude v normalizaci i v budoucnu ještě hodně práce. 

2. NORMY PRO ŽÁROVZDORNÉ MATERIÁLY A VÝROBKY 

Vydané normy pro žárovzdorné výrobky můžeme rozdělit do několika kategorií. Největší skupinou norem jsou 

normy zkušební, určující sjednocené zkušební postupy pro provádění zkoušek. K této skupině je možné 

přiřadit i normy na určení postupu odběru vzorků. Druhou významnou skupinou jsou normy klasifikační. 

Žárovzdorných výrobků se vyrábí obrovské množství a výrobci je označují různými názvy. Aby bylo zřejmé, 
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k jakému účelu jsou vhodné, roztřiďují se do skupin, nejčastěji podle chemického složení, ve kterých mají 

výrobky podobné vlastnosti a tedy i podobné použití. Třetí skupinou norem je skupina norem předmětových. 

V těchto normách se předepisují materiálové vlastnosti výrobků. Vzhledem k širokému sortimentu výrobků, 

rozdílné surovinové základně a rozdílným technickým možnostem výrobců tyto normy v oboru žárovzdorných 

výrobků prakticky neexistují. Vlastnosti výrobků obvykle výrobci uvádí ve vlastních materiálových listech nebo 

obdobných technických specifikacích. Uvedené hodnoty obvykle vychází z technických a materiálových 

možností výrobce v návaznosti na požadavky odběratelů. Smlouvy mezi výrobci a odběrateli pak obvykle 

vychází z těchto dokumentů. 

3. NEJDŮLEŽITĚJŠÍ VLASTNOSTI ŹÁROVZDORNÝCH MATERIÁLŮ A VÝROBKŮ 

Žárovzdorných výrobků je řada skupin a materiálové vlastnosti se proto u jednotlivých skupin liší: 

3.1. Žárovzdorné výrobky tvarové hutné 

3.1.1. Chemické složení 

Stejně jako u jiných druhů žárovzdorných výrobků chemické patří chemické složení ke hlavním klasifikačním 

znakům. Z obsahu hlavních složek (zejména Al2O3, ale i ZrO2, Cr2O3, MgO, CaO, C, SiC) je možné odhadnout 

žárové, ale i jiné vlastnosti, jako například smáčivost, oxidovatelnost, vhodnost pro použití v kyselém nebo 

zásaditém prostředí aj. Naopak z obsahu škodlivých složek, jakými jsou nejčastěji Fe2O3, Na2O, K2O, ale i 

TiO2 a někdy dokonce i CaO, je možné zjistit, zda očekávané vlastnosti nebudou těmito složkami nepříznivě 

ovlivněny. 

3.1.2. Zdánlivá pórovitost a objemová hmotnost 

Zdánlivá pórovitost společně s objemovou hmotností a dříve i používanou nasákavostí se nechají poměrně 

jednoduše zjistit hydrostatickým vážením. Zdánlivá pórovitost velmi těsně koresponduje s technologií výroby 

počínaje přípravou vstupních surovin a jejich zrnitostním složením, způsobem lisování, sušení a dobou a 

zejména teplotou výpalu. Jakýkoli nevhodně zvolený článek v tomto technologickém řetězci se projeví na 

zdánlivé pórovitosti. Jedná se přitom o velmi důležitou vlastnost samu o sobě, která má přímý vliv na penetraci 

taveninami a tím i na korozní odolnost. Mimo to zdánlivá pórovitost velmi těsně koreluje s dalšími důležitými 

vlastnostmi, jakými je zejména pevnost v tlaku nebo otěruvzdornost. Při stejném chemickém složení ale 

zdánlivá pórovitost ovlivňuje i další vlastnosti, jakými jsou zejména trvalé délkové změny, únosnost v žáru 

nebo tečení (creep) za vysokých teplot. Až na výjimky je obvykle snahou u hutných výrobků dosáhnout co 

nejnižší zdánlivé pórovitosti. Ta se u špičkových výrobků pohybuje mírně nad hranicí 12 %. Výrobky s takto 

nízkou zdánlivou pórovitostí mají obvykle velmi vysoké pevnosti, vysokou odolnost proti korozi a abrazi. Jejich 

nevýhodou je ale často jejich křehkost a menší odolnost proti náhlým změnám teploty. Proto u některých druhů 

výrobků (například kamnářský šamot) se používají výrobky s vyšší pórovitostí až kolem 30 %. Se zdánlivou 

pórovitostí souvisí objemová hmotnost. Nižší zdánlivé pórovitosti u výrobku stejného složení odpovídá vyšší 

objemová hmotnost. Objemová hmotnost ale závisí na chemickém a mineralogickém složení, takže její použité 

k hodnocení kvality hutných žárovzdorných výrobků již není tak jednoznačné. 

3.1.3. Pevnost v tlaku 

Pevnost v tlaku je další velmi důležitou vlastností všech žárovzdorných výrobků, hlavní význam ale má u 

žárovzdorných výrobků hutných, které se používají jako konstrukční a musí odolávat hmotnosti stavby, 

dilatačním tlakům při změně teploty a i jinému mechanickému namáhání, například otlukem v rotačních pecích, 

kde se ale uplatňuje i křehkost materiálu. Obyčejné hutné žárovzdorné materiály mají pevnost v tlaku alespoň 

10 MPa, špičkové 60 MPa a více. Ještě vyšších pevností mohou dosahovat některé netvarové výrobky, 

například nejpevnější hutné žárobetony mohou mít pevnosti i přes 200 MPa. V této souvislosti je třeba ale 
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zvážit, zda hon za extrémně vysokými pevnostmi má při konkrétním použití smysl. Například při použití na 

stěny při základní pevnosti 10 MPa a objemové hmotnosti 2000 kg/m³ by se tyto výrobky začaly drtit vlastní 

vahou teprve při výšce stěny 500 m! Pochopitelně pokud takováto stěna nese klenbu nebo nějaké jiné zařízení 

byla by tato výška nižší, ale i tak pokud se jedná o statické namáhání, je honba za extrémně vysokými 

pevnostmi zbytečná. Při jiném způsobu namáhání (například rázy) je tomu pochopitelně jinak. 

3.1.4. Únosnost v žáru 

Únosnost v žáru je u žárovzdorných výrobků hutných nejdůležitější žárovou vlastností. Udává teplotu, při které 

se za normou stanovených podmínek (zatížení 0,2 MPa, nárůst teploty rychlostí 5°C/minutu) zkušební vzorek 

tvaru dutého válce o průměru a výšce 50 mm stlačí o určitou výšku, obvykle se vyhodnocuje tzv. T0,5, kdy se 

zkušební těleso stlačí o 0,5 % oproti jeho původní velikosti (tedy o 0,25 mm). Takto zjištěná teplota velmi dobře 

koresponduje s maximální teplotou použití zkoušeného materiálu při všestranném ohřevu za běžných 

podmínek. Při hodnocení maximální teploty použití je ale vždy tuto hodnotu korigovat s ohledem na podmínky 
použití. Například při jednostranném ohřevu se nosnou stranou stane studenější strana vyzdívky a maximální 

teplota použití při tomto uspořádání může být i o mnoho desítek stupňů vyšší, naopak při všestranném ohřevu 

po dlouhou dobu bude maximální teplota použití pochopitelně nižší. Samostatnou kapitolou je však použití 

v prostředí jiného než suchého žáru (například taveniny), kdy vedle působení teploty je třeba vzít v úvahu i 

tyto skutečnosti a maximální teplota použití se velmi sníží. 

3.1.5. Žárovzdornost 

Žárovzdornost je žárová vlastnost, kdy se ve zkušební peci sleduje chování zkušebních žároměrek, tj. 

trojbokých jehlanů při stoupající teplotě. Při vysoké teplotě u nich dochází z důvodu slinování a vzniku kapalné 

fáze k postupnému ohýbání až nakonec se při teplotě žároměrné deformace špička žároměrek dotkne 

podložky. Žárovzdornost se vyjadřuje pomocí čísel tzv. referenčních žároměrek, které se ohýbají stejně jako 

žároměrka zkušební. Podle platné normy ČSN EN 993-13 jsou referenční žároměrky odstupňované po 20°C 

v rozmezí teplot 1500°C až 1800°C. Zkoušení této vlastnosti je ale účelné zejména pro zkoušky keramických 

surovin a jejich vzájemné porovnání. Bez provádění zdlouhavého chemického rozboru může vyhodnotit 

vzájemné působení žárovzdorných (například Al2O3) a škodlivých (například Fe2O3, alkálie) komponent. Při 

použití u hotových žárovzdorných výrobků je ale třeba pamatovat na to, že stanovená teplota žároměrné 

deformace je mnohem vyšší než teplota použití zkoušeného materiálu, jak se někdy chybně výsledky této 

zkoušky interpretují. Žároměrná deformace nastává při teplotě, kdy se materiál bortí již vlastní hmotností a 

nastává při teplotě i o několik set °C vyšší, než je teplota stanovená zkouškou únosnosti v žáru. 

3.1.6. Teplotní roztažnost (dilatace) 

Při zvyšování teploty obvykle dochází k dilatačnímu nárůstu, který je při nejvyšších teplotách následován 

postupným smršťováním vlivem slinování a vznikem taveniny. Při konstrukci vyzdívek je nutné s dilatací 

počítat umístěním vhodných dilatačních spár nebo vhodnou konstrukcí umožňující tento nárůst eliminovat. 

Zanedbání teplotní roztažnosti vede ke vzniku obrovských tlaků ve vyzdívce, které jsou schopné rozdrtit i 

nejpevnější materiály. Dilatace má rovněž vztah k odolnosti proti náhlým změnám teploty. Proto výrobky 

s malou dilatací mívají i tuto odolnost lepší. 

3.1.7. Další vlastnosti žárovzdorných výrobků tvarových hutných 

Vedle výše uvedených hlavních vlastností se u tvarových hutných výrobků zkouší i další významné vlastnosti, 

kterými jsou zejména:  

• trvalé délkové změny - žárová vlastnost, kterou můžeme rychle a bez složitějšího přístrojového 

vybavení zjistit, zda výrobek při určité teplotě narůstá nebo zda se smršťuje a zda je pro použité při této 

teplotě použitelný; 
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• otěruvzdornost - významná vlastnost zejména tam, kde dochází k abrazivnímu namáhání; 

• tepelná vodivost - hraje významnou úlohu v tepelné bilanci tepelných agregátů, a při návrhu 

vícevrstvých vyzdívek, kde další vrstvy jsou limitovány maximální teplotou; protože v celkové tepelné 

bilanci vícevrstvých vyzdívek má největší význam izolační vrstva s největším tepelným odporem, má 

stanovení tepelné vodivosti větší význam než u hutných materiálů u materiálů izolačních; 

• rozměry a povrchové vady - tyto vlastnosti se nejsnáze kontrolují přímo při přejímce bez použití 
složitějších přístrojů, mají význam zejména při konstrukci složitějších vyzdívek a zároveň mohou 

nepřímo ukazovat i na jiné vlastnosti - například drolivé hrany a rohy obvykle signalizují nízkou pevnost 

a špatné linutí; 

• kyselinovzdornost - stanovuje se pouze u materiálů používaných v kyselém prostředí - například 

reaktory v chemickém průmyslu, vyzdívky komínů a podobně; 

• hustota - má význam zejména u dinasových výrobků, hustota u nich indikuje stupeň přeměny původně 

přítomného křemene (2650 kg/m³) na tridymit (2280 kg/m³) a cristobalit (2270 kg/m³), pomocí hustoty a 

objemové hmotnosti je možné rovněž vypočítat skutečnou pórovitost+ 

• propustnost pro plyny - uplatní se zejména v plynotěsných zařízeních, nebo naopak u pórovitých 
výrobků tam, kde žárovzdorným výrobkem má procházet například kyslík+ 

• pevnost v ohybu - za normální teploty obvykle vychází několikrát (typicky 3×) nižší než pevnost v tlaku, 

s pevností v tlaku těsně souvisí, proto se u běžných výrobků obvykle nezkouší, ale uplatňuje se spíše u 

tenkých výrobků, kde by nebylo možné připravit dostatečně velké normou předepsané zkušební těleso 

na stanovení pevnosti v tlaku+ 

• tečení v tlaku (creep) - zkouší se na stejných vzorcích jako únosnost v žáru, avšak zkouška únosnosti 
v žáru probíhá při stoupající teplotě, kdežto stanovení tečení probíhá při izotermické výdrži po dobu 

nejčastěji 25 hodin, u některých výrobků ale i 50 nebo 100 hodin; zkouška se používá při testování 

dlouhodobého působení provozní teploty na zkoušený materiál a umožňuje stanovit očekávanou 

deformaci vyzdívky tepelného zařízení; 

• odolnost proti náhlým změnám teploty - u periodicky pracujících tepelných zařízení hrozí vlivem 

změn teploty k destrukci popraskáním, toto nebezpečí může uvedená zkouška odhalit; 

3.2. Žárovzdorné výrobky tvarové izolační 

U žárovzdorných výrobků tvarových izolačních se uplatňují některé stejné vlastnosti jako u žárovzdorných 

výrobků hutných. Některé vlastnosti mají ale svoje specifika a význam některých se liší. U izolačních výrobků 

nemá smysl zkoušet otěruvzdornost nebo kyselinovzdornost. Vzhledem ke způsobu zkoušení obvykle není 

možné stanovovat hydrostaticky zdánlivou pórovitost, ale stanovuje se objemová hmotnost měřením a 

vážením a za použití výsledků hustoty je z těchto údajů možné stanovit i skutečnou pórovitost. U izolačních 

výrobků, které se obvykle nepoužívají jako konstrukční, již nemá tak velký význam stanovení pevnosti v tlaku, 

ale nejdůležitější vlastnost izolačních je jejich izolační schopnost charakterizovaná výsledky stanovení tepelné 
vodivosti.  

3.2.1. Tepelná vodivost 

Tepelná vodivost je nejdůležitější vlastnosti charakterizující tepelně izolační výrobky. Tepelná vodivost těchto 

materiálů vzhledem k obvyklému obsahu pórů a uplatňováním radiační složky přenosu tepla při vyšších 

teplotách stoupá a to zejména v závislosti na velikosti pórů. Nejlepších výsledků se proto dosahuje s výrobky 

s malými póry, kterých tepelná vodivost s teplotou stoupá pomalu. U výrobků s velkými póry je tepelná vodivost 

při vysokých teplotách vyšší. 

3.2.2. Objemová hmotnost 

Objemová hmotnost má u izolačních výrobků větší význam než u výrobků hutných. Jednak z důvodu, že se u 

nich lépe měří, ale hlavně z důvodu, že je v těsném vztahu s tepelnou vodivostí. Výrobky s nižší objemovou 
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hmotností mají nižší (výhodnější) tepelnou vodivost. Protože stanovení tepelné vodivosti je poměrně nákladné, 

je možné tepelnou vodivost odhadnout i ze stanovené objemové hmotnosti. 

3.2.3. Klasifikační teplota 

U žárovzdorných výrobků izolačních, které jsou charakteristické velkým množstvím pórů, se uplatňuje 

stanovení klasifikační teploty. Využívá se skutečnosti, že při vysoké teplotě se vlivem slinování začínají póry 

uzavírat a vnějším projevem této skutečnosti je smršťování měřené jako trvalé délkové změny v žáru. 

Klasifikační teplota u těchto materiálu je taková nejvyšší teplota (v krocích po 50°C nebo u vyšších teplot po 

100°C), kdy smrštění právě ještě nepřekročí 2 %. Klasifikační teplota často zaměňuje s maximální teplotou 

použití, ale i tady je třeba zohlednit i konkrétní podmínky použití (například jednostranný ohřev).  

3.3. Žárovzdorné výrobky netvarové 

Žárovzdorné výrobky netvarové jsou nepálené výrobky dodávané v sypkém, plastickém, kapalném stavu nebo 

i jako prefabrikáty. Před fyzikálními zkouškami je většinou třeba z nich nejdříve připravit zkušební tělesa, která 
se obvykle zkouší po vysušení, po výpalu na střední teplotu (obvykle 800°C) a po výpalu na maximální teplotu 

použití. Žárobetony se dělí na řadu podskupin, u kterých se liší i zkoušené vlastnosti: 

3.3.1. Žárobetony, torkretovací materiály 

Žárobetony se dělí na řadu podskupin (hutné a izolační, s chemickou nebo hydraulickou vazbou, podle obsahu 

cementu). Stanovuje se u nich chemické a granulometrické složení a po přípravě zkušebních těles se u nich 

provádí obdobné zkoušky jako u hutných nebo izolačních tvarových výrobků, ale jak bylo uvedeno výše po 

vysušení, výpalu na střední a výpalu na maximální teplotu. 

3.3.2. Tvarovatelné materiály (plastické nebo dusací směsi) 

Tento druh výrobků se při zkoušení liší od žárobetonů pouze způsobem přípravy zkušebních těles. Další 

zkoušky se provádí stejně. 

3.3.3. Malty a tmely (spojovací materiály) 

U zkoušek malt a tmelů se provádí obvykle stanovení chemického rozboru, který charakterizuje použitelnost 

výrobku, žárovzdornost a vzhledem k účelu použití těchto materiálu ještě pojivová schopnost po vysušení, 

výpalu na střední teplotu a výpalu na maximální teplotu použití. 

3.3.4. Ucpávkové směsi pro odpichové otvory 

Zkouší se obdobně jako tvarovatelné materiály, pouze vzhledem k charakteru výrobků je třeba tyto výrobky 

obvykle nejdříve místo zkoušek po vysušení zkoušet po temperování na 200°C nebo 300°C podle druhu a 

vzhledem k obsahu uhlíku případně SiC je nutné výpaly provádět v redukční atmosféře chemický rozbor 

provádět podle odpovídajících norem. 

3.3.5. Suché směsi, vstřikovací směsi a nátěry 

Tyto materiály e nejčastěji charakterizují granulometrickým a chemickým rozborem případně i žárovzdorností. 

3.4. Žárovzdorné výrobky vláknité 

Vláknité výrobky jsou zvláštním druhem izolačních výrobků, tvořených různými druhy tepelně odolných 

tenkých vláken pojených mechanicky nebo pomocí různých pojiv. Výrobky se dělí na volnou vlnu, rohož, rohož 

s pojivem, plsť, desky papír a tvarovky. Vedle stanovení rozměrů, objemové hmotnosti, tepelné vodivosti, 

trvalých délkových změn a klasifikační teploty, které se provádí oproti jiným izolačním materiálům vhodně 

modifikovanými zkušebními postupy i některá specifická stanovení: 
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3.4.1. Vratná deformace 

Zkouší se u rohoží a plsti. Výsledek stanovení vypovídá o tom, jak je výrobek schopný po stlačení se znovu 

zvětšit svoji tloušťku. Tato vlastnost je důležitá z toho důvodu, že se tyto materiály používají často jako výplně 

dilatačních spár nebo se používají jako bezespárové izolace a je důležité, aby po zahřátí na provozní teplotu 

a po ochlazení nedošlo k otevření spár, které by tvořily tepelné mosty, ale aby spáry zůstaly uzavřené. 

3.4.2. Pevnost v tahu 

Tato vlastnost se u jiných druhů výrobků nezkouší. Zkouška je použitelná zejména pro rohože a papír, ale 

může se použít i pro plsť a desky. 

4. ZÁVĚR 

Vedle výše uvedených zkoušek je možné provádět i jiné nenormové zkoušky, normované jsou naopak i další 

postupy používané při hodnocení kvality žárovzdorných výrobků. Zejména se jedná o postupy odběru vzorků, 

statistické vyhodnocení výsledků zkoušek ale i o klasifikaci výrobků. Další informace je možné čerpat 
z platných norem, jejichž výčet je uveden v následující kapitole. 

5. PLATNÉ NORMY ČSN TŘÍDY 72 6000 AŽ 72 6299 - (STAV: ŘÍJEN 2019) 

Třídicí 
znak 

Označení ČSN Název Vydání 

726001 ČSN EN ISO 1927-1 Žárovzdorné výrobky netvarové (monolitické) -  
Část 1: Úvodní ustanovení a klasifikace 

2013-05-01 

726001 ČSN EN ISO 1927-2 Žárovzdorné výrobky netvarové (monolitické) -  
Část 2: Odběr vzorků 

2013-07-01 

726001 ČSN EN ISO 1927-3 Žárovzdorné výrobky netvarové (monolitické) -  
Část 3: Zkoušení v dodaném stavu 

2013-07-01 

726001 ČSN EN ISO 1927-4 Žárovzdorné výrobky netvarové (monolitické) -  
Část 4: Stanovení konzistence žárobetonů 

2013-07-01 

726001 ČSN EN ISO 1927-5 Žárovzdorné výrobky netvarové (monolitické) -  
Část 5: Příprava a zpracování zkušebních těles 

2013-07-01 

726001 ČSN EN ISO 1927-6 Žárovzdorné výrobky netvarové (monolitické) -  
Část 6: Stanovení fyzikálních vlastností 

2013-07-01 

726001 ČSN EN ISO 1927-7 Žárovzdorné výrobky netvarové (monolitické) -  
Část 7: Zkoušení prefabrikátů 

2013-07-01 

726001 ČSN EN ISO 1927-8 Žárovzdorné výrobky netvarové (monolitické) -  
Část 8: Stanovení doplňkových vlastností 

2013-07-01 

726002 ČSN EN ISO 20182 Příprava vzorků ze žárovzdorných výrobků - Příprava vzorků 
ze žárovzdorných nástřikových směsí pneumatickou 
torkretovací pistolí 

2008-10-01 

726006 ČSN 72 6006 Žiaruvzdorné stavivá. Ukladanie, skladovanie, balenie a 
doprava zásaditých výrobkov 

1976-04-01 

726008 ČSN ISO 5022 Žárovzdorné výrobky tvarové. Odběr vzorků a přejímací 
zkoušky 

1993-03-01 

726009 ČSN 72 6009 Šamotové, dinasové a tuhové výrobky. Balení, skladování 
a přeprava 

1989-08-01 

726010 ČSN ISO 8656 Žárovzdorné výrobky. Odběr vzorků surovin a netvarových 
výrobků. Systém vzorkování 

1994-04-01 
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Třídicí 
znak 

Označení ČSN Název Vydání 

726011 ČSN ISO 10080 Žárovzdorné výrobky. Klasifikace hutných tvarových výrobků 
odolných proti působení kyselin 

1994-01-01 

726014 ČSN EN ISO 10081-1 Klasifikace žárovzdorných výrobků tvarových hutných - 
Část 1: Hlinitokřemičité výrobky 

2005-11-01 

726014 ČSN EN ISO 10081-2 Klasifikace žárovzdorných výrobků tvarových hutných - 
Část 2: Zásadité výrobky obsahující méně než 7 % 
zbytkového uhlíku 

2005-11-01 

726014 ČSN EN ISO 10081-3 Klasifikace žárovzdorných výrobků tvarových hutných - 
Část 3: Zásadité výrobky obsahující 7 % až 50 % zbytkového 
uhlíku 

2005-11-01 

726014 ČSN EN ISO 10081-4 Klasifikace žárovzdorných výrobků tvarových hutných - 
Část 4: Speciální výrobky 

2015-06-01 

726020 ČSN EN 993-1 Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné - 
Část 1: Stanovení objemové hmotnosti, zdánlivé pórovitosti 
a skutečné pórovitosti 

2019-10-01 

726020 ČSN EN 993-2 Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné. 
Část 2: Stanovení hustoty 

1997-01-01 

726020 ČSN EN 993-3 Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné - 
Část 3: Zkoušení žárovzdorných výrobků obsahujících uhlík 

1998-10-01 

726020 ČSN EN 993-4 Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné. 
Část 4: Stanovení propustnosti pro plyny 

1997-01-01 

726020 ČSN EN 993-5 Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné - 
Část 5: Stanovení pevnosti v tlaku za studena 

2019-10-01 

726020 ČSN EN 993-6 Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové (hutné) - 
Část 6: Stanovení pevnosti v ohybu při teplotě okolí 

2019-10-01 

726020 ČSN EN 993-7 Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné - 
Část 7: Stanovení pevnosti v ohybu za zvýšené teploty 

1999-08-01 

726020 ČSN EN 993-9 Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné - 
Část 9: Stanovení tečení v tlaku 

1998-10-01 

726020 ČSN EN 993-10 Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné - 
Část 10: Stanovení trvalých délkových změn v žáru 

1999-03-01 

726020 ČSN EN 993-11 Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné - 
Část 11: Stanovení odolnosti proti náhlým změnám teploty 

2008-06-01 

726020 ČSN EN 993-12 Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné - 
Část 12: Stanovení žárovzdornosti 

1998-06-01 

726020 ČSN EN 993-13 Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné. 
Část 13: Referenční žároměrky pro laboratorní použití. 
Specifikace 

1997-01-01 

726020 ČSN EN 993-15 Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné - 
Část 15: Stanovení tepelné vodivosti metodou topného 
drátu (paralelní uspořádání) 

2006-01-01 

726020 ČSN EN 993-16 Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné. 
Část 16: Stanovení odolnosti proti kyselině sírové 

1996-12-01 

726020 ČSN EN 993-17 Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné - 
Část 17: Stanovení objemové hmotnosti zrněných materiálů 
rtuťovou metodou 

1999-11-01 
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Třídicí 
znak 

Označení ČSN Název Vydání 

726020 ČSN EN 993-18 Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné - 
Část 18: Stanovení objemové hmotnosti zrněných materiálů 
vodní vakuovou metodou 

2003-09-01 

726020 ČSN EN 993-19 Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné - 
Část 19: Stanovení teplotní roztažnosti diferenční metodou 

2005-01-01 

726021 ČSN EN ISO 12676 Žárovzdorné výrobky - Stanovení odolnosti proti oxidu 
uhelnatému 

2004-08-01 

726022 ČSN P CEN/TS 
15418 

Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky hutné - Směrnice 
pro stanovení koroze žárovzdorných výrobků působením 
tavenin 

2007-03-01 

726029 ČSN ISO 12678-1 Žárovzdorné výrobky - Měření rozměrů a vnějších vad 
žárovzdorných výrobků tvarových - Část 1: Rozměry a jejich 
shoda s výkresy 

2002-09-01 

726029 ČSN ISO 12678-2 Žárovzdorné výrobky - Měření rozměrů a vnějších vad 
žárovzdorných výrobků tvarových -  
Část 2: Poškození rohů a hran a jiné povrchové vady 

2002-09-01 

726031 ČSN 72 6031 Žiaruvzdorné materiály. Metóda stanovenia dĺžkovej 
teplotnej roztažnosti 

1984-01-01 

726032 ČSN 72 6032 Netvarové žárovzdorné materiály. Stanovení 
zpracovatelnosti plastických žárovzdorných směsí 

1987-05-01 

726033 ČSN 72 6033 Netvarované žárovzdorné materiály. Příprava zkušebních 
vzorků z plastických žárovzdorných směsí 

1987-05-01 

726036 ČSN EN ISO 1893 Žárovzdorné výrobky - Stanovení únosnosti v žáru - 
Diferenční metoda při stoupající teplotě 

2009-03-01 

726040 ČSN EN ISO 12680-1 Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky -  
Část 1: Stanovení dynamického Youngova modulu (MOE) z 
vibrace vybuzené úderem 

2007-12-01 

726041 ČSN EN ISO 16282 Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné - 
Stanovení otěruvzdornosti při pokojové teplotě 

2009-02-01 

726047 ČSN EN ISO 8894-1 Žárovzdorné materiály - Stanovení tepelné vodivosti -  
Část 1: Metoda topného drátu (křížové uspořádání a 
uspořádání s odporovým teploměrem) 

2011-02-01 

726066 ČSN EN ISO 14720-1 Zkoušení keramických surovin a výrobků - Stanovení obsahu 
síry v práškových a zrnitých neoxidických keramických 
surovinách a výrobcích -  
Část 1: Zkušební postup s infračervenou detekcí 

2013-10-01 

726066 ČSN EN ISO 14720-2 Zkoušení keramických surovin a výrobků - Stanovení obsahu 
síry v práškových a zrnitých neoxidických keramických 
surovinách a výrobcích - Část 2: Optická emisní 
spektrometrie s induktivně vázaným plazmatem (ICP OES) 
nebo iontová chromatografie (IC) po spá 

2013-10-01 

726067 ČSN EN ISO 12677 Chemický rozbor žárovzdorných výrobků rentgenovou 
fluorescenční analýzou - Metoda tavené perly 

2012-06-01 

726068 ČSN EN ISO 14719 Chemický rozbor žárovzdorných materiálů, skla a glazur - 
Stanovení Fe2+ a Fe3+ spektrofotometricky s  
1,10-fenantrolinem 

2012-07-01 
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Třídicí 
znak 

Označení ČSN Název Vydání 

726069 ČSN EN ISO 26845 Chemický rozbor žárovzdorných materiálů - Všeobecné 
požadavky pro chemický rozbor mokrým způsobem, 
atomovou absorpční spektrometrií (AAS) a atomovou emisní 
spektrometrií s induktivně vázanou plazmou (ICP-AES) 

2008-11-01 

726070 ČSN EN ISO 20565-1 Chemický rozbor žárovzdorných výrobků chromitých a 
chromitých surovin (alternativa k rentgenové fluorescenční 
analýze) - Část 1: Přístroje, chemikálie, rozklad a vážkové 
stanovení oxidu křemičitého 

2009-09-01 

726070 ČSN EN ISO 20565-2 Chemický rozbor žárovzdorných výrobků chromitých a 
chromitých surovin (alternativa k rentgenové fluorescenční 
analýze) - Část 2: Mokrý způsob 

2009-09-01 

726070 ČSN EN ISO 20565-3 Chemický rozbor žárovzdorných výrobků chromitých a 
chromitých surovin (alternativa k rentgenové fluorescenční 
analýze) - Část 3: Postup pomocí plamenové atomové 
absorpční spektrometrie (FAAS) a emisní spektrometrie s 
induktivně vázanou plazmou (ICP-AES) 

2009-09-01 

726071 ČSN EN ISO 21587-1 Chemický rozbor žárovzdorných výrobků hlinitokřemičitých 
(alternativa k rentgenové fluorescenční analýze) -  
Část 1: Přístroje, chemikálie, rozklad a vážkové stanovení 
oxidu křemičitého 

2008-06-01 

726071 ČSN EN ISO 21587-2 Chemický rozbor žárovzdorných výrobků hlinitokřemičitých 
(alternativa k rentgenové fluorescenční analýze) -  
Část 2: Mokrý způsob 

2008-06-01 

726071 ČSN EN ISO 21587-3 Chemický rozbor žárovzdorných výrobků hlinitokřemičitých 
(alternativa k rentgenové fluorescenční analýze) -  
Část 3: Postup s induktivně vázanou plazmou a pomocí 
atomové absorpční spektrometrie 

2008-06-01 

726072 ČSN EN ISO 21079-1 Chemický rozbor žárovzdorných výrobků obsahujících oxid 
hlinitý, zirkoničitý a křemičitý - Žárovzdorné výrobky 
s obsahem ZrO2 od 5 % do 45 % (alternativa k rentgenové 
fluorescenční analýze) - Část 1: Přístroje, chemikálie 
a rozklad 

2008-12-01 

726072 ČSN EN ISO 21079-2 Chemický rozbor žárovzdorných výrobků obsahujících oxid 
hlinitý, zirkoničitý a křemičitý - Žárovzdorné výrobky 
s obsahem ZrO2 od 5 % do 45 % (alternativa k rentgenové 
fluorescenční analýze) - Část 2: Mokrý způsob 

2008-11-01 

726072 ČSN EN ISO 21079-3 Chemický rozbor žárovzdorných výrobků obsahujících oxid 
hlinitý, zirkoničitý a křemičitý - Žárovzdorné výrobky s 
obsahem ZrO2 od 5 % do 45 % (alternativa k rentgenové 
fluorescenční analýze) - Část 3: Plamenová atomová 
absorpční spektrofotometrie (FAAS) a 

2008-12-01 

726073 ČSN EN 14945 Žárovzdorné materiály a výrobky - Spektrofotometrické 
stanovení obsahu šestimocného chrómu v žárovzdorných 
výrobcích chromitých, před a po použití 

2006-06-01 

726074 ČSN EN 12698-1 Chemický rozbor žárovzdorných výrobků z karbidu křemíku s 
nitridovou vazbou - Část 1: Chemické metody 

2008-01-01 
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Třídicí 
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Označení ČSN Název Vydání 

726074 ČSN EN 12698-2 Chemický rozbor žárovzdorných výrobků z karbidu křemíku s 
nitridovou vazbou - Část 2: XRD metody 

2008-01-01 

726075 ČSN EN ISO 21078-1 Stanovení obsahu oxidu boritého v žárovzdorných výrobcích 
- Část 1: Stanovení celkového obsahu oxidu boritého v 
oxidických materiálech pro keramiku, sklo a glazury 

2008-10-01 

726075 ČSN EN ISO 21078-2 Stanovení obsahu oxidu boritého v žárovzdorných výrobcích 
- Část 2: Postup s kyselou extrakcí ke stanovení obsahu oxidu 
boritého v pojivech 

2008-06-01 

726076 ČSN EN ISO 21068-1 Chemický rozbor žárovzdorných výrobků a surovin 
obsahujících karbid křemíku -  
Část 1: Základní informace a příprava vzorku 

2009-05-01 

726076 ČSN EN ISO 21068-2 Chemický rozbor žárovzdorných výrobků a surovin 
obsahujících karbid křemíku -  
Část 2: Stanovení ztráty žíháním, obsahu celkového uhlíku, 
volného uhlíku a karbidu křemíku, celkového a volného 
oxidu křemičitého a celkového a volného křemíku 

2009-05-01 

726076 ČSN EN ISO 21068-3 Chemický rozbor žárovzdorných výrobků a surovin 
obsahujících karbid křemíku - Část 3: Stanovení obsahu 
dusíku, kyslíku, kovových a oxidických složek 

2009-05-01 

726077 ČSN EN ISO 10058-1 Chemický rozbor žárovzdorných výrobků magneziových a 
dolomiových (alternativa k rentgenové fluorescenční 
analýze) - Část 1: Přístroje, chemikálie, rozklad a vážkové 
stanovení oxidu křemičitého 

2009-09-01 

726077 ČSN EN ISO 10058-2 Chemický rozbor žárovzdorných výrobků magneziových a 
dolomiových (alternativa k rentgenové fluorescenční 
analýze) - Část 2: Mokrý způsob 

2009-09-01 

726077 ČSN EN ISO 10058-3 Chemický rozbor žárovzdorných výrobků magnéziových a 
dolomiových (alternativa k rentgenové fluorescenční 
analýze) - Část 3: Postup pomocí plamenové atomové 
absorpční spektrometrie (FAAS) a atomové emisní 
spektrometrie s induktivně vázanou plazmou (ICP-AE 

2009-09-01 

726078 ČSN EN 15991 Žárovzdorné materiály a výrobky - Přímé stanovení 
hmotnostních podílů nečistot v práškovém a zrnitém karbidu 
křemičitém optickou emisní spektroskopií s indukčně 
vázaným plazmatem (ICP-OES) a s elektrotermickým 
odpařením (ETV) 

2016-07-01 

726079 ČSN EN 15979 Zkoušení keramických materiálů a výrobků - Přímé stanovení 
hmotnostních podílů nečistot v práškovém a zrnitém karbidu 
křemičitém optickou emisní spektroskopií (OES) po excitaci 
stejnosměrným obloukem (DC) 

2011-08-01 

726080 ČSN EN 1094-1 Žárovzdorné výrobky izolační -  
Část 1: Terminologie, klasifikace a metody zkoušení 
žárovzdorných izolačních vláknitých výrobků 

2009-02-01 

726080 ČSN EN 1094-2 Žárovzdorné výrobky izolační -  
Část 2: Klasifikace tvarových výrobků 

1999-08-01 

726080 ČSN EN 1094-4 Žárovzdorné výrobky izolační. Část 4: Stanovení objemové 
hmotnosti a skutečné pórovitosti tvarových výrobků 

1997-01-01 
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Třídicí 
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Označení ČSN Název Vydání 

726080 ČSN EN 1094-6 Žárovzdorné výrobky izolační - Část 6: Stanovení trvalých 
délkových změn v žáru tvarových výrobků 

1999-08-01 

726081 ČSN EN ISO 8895 Žárovzdorné výrobky tvarové izolační - Stanovení pevnosti v 
tlaku při pokojové teplotě 

2007-01-01 

726100 ČSN 72 6100 Žáruvzdorné malty, tmely a nátěry. Společná ustanovení 1991-09-01 

726101 ČSN 72 6101 Šamotové, dinasové a tuhové výrobky tvarové. Označování a 
značení 

1989-12-01 

726102 ČSN 72 6102 Žárovzdorné plastické a dusací směsi. Společná ustanovení 1991-09-01 

726106 ČSN 72 6106 Šamoty všeobecného použití. Společná ustanovení 1991-07-01 

726112 ČSN 72 6112 Vysocehlinité žáruvzdorné tvarové výrobky. Společná 
ustanovení 

1993-02-01 

726122 ČSN 72 6122 Žiaruvzdorné materiály. Zásadité zrnité hmoty. Akosť 1992-10-01 

726200 ČSN ISO 5019-1 Žárovzdorné tvarovky. Rozměry. Část 1: Pravoúhlé tvarovky 1994-08-01 

726200 ČSN ISO 5019-2 Žárovzdorné výrobky. Rozměry. Část 2: Klíny 1994-08-01 

726200 ČSN ISO 5019-3 Žárovzdorné tvarovky. Rozměry.  
Část 3: Pravoúhlé tvarovky pro mřížoví rekuperátorů 

1994-08-01 

726200 ČSN ISO 5019-4 Žárovzdorné tvarovky. Rozměry.  
Část 4: Tvarovky pro klenby elektrických obloukových pecí 

1994-08-01 

726200 ČSN ISO 5019-5 Žárovzdorné tvarovky. Rozměry. Část 5: Záklenky 1994-08-01 

726200 ČSN ISO 5019-6 Žárovzdorné tvarovky - Rozměry - Část 6: Zásadité tvarovky 
pro vyzdívky ocelářských kyslíkových konvertorů 

2015-08-01 

726201 ČSN ISO 5417 Žárovzdorné tvarovky pro vyzdívání rotačních pecí. Rozměry 1994-08-01 

726202 ČSN ISO 9205 Žárovzdorné tvarovky pro vyzdívání rotačních pecí. 
Žárovzdorné značení lícní plochy 

1994-08-01 

726503 ČSN 72 6503 Žiaruvzdorné stavivá. Zásadité stavivá. Spoločné ustanovenia 1978-07-01 
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CHEMICKY VÁZANÝ ŽÁROBETON 

Miroslava KLÁROVÁ, Jozef VLČEK, Michaela TOPINKOVÁ, Ivan PRIESOL 

VŠB - TU Ostrava, Česká republika, EU 

IPC REFRACTORIES, s.r.o., Košice, Slovenská republika, EU 

Abstrakt 

Vývoj a aplikace chemické pojivo na křemičito-hlinité bázi je předmětem tohoto příspěvku. Kromě způsobu 

výroby, sledování změny vlastností s teplotou, bylo nově připravené pojivo také testováno v bauxitovém 

žárobetonu. Pojivo bylo charakterizováno z hlediska chemického a fázového složení, měrného povrchu, 

množství a velikosti pórů, apod. U podstatných vlastností byl studován jejich vývoj s teplotou. Funkčnost pojiva 

pak byla ověřena implementací do původně nízkocementového bauxitového žárobetonu, kde byl právě 

cement nahrazen nově vyvinutým pojivem. Aby bylo možné srovnání s komerčně běžně dostupnými 

žárobetony tohoto typu, byly na vzorcích žárobetonu nejprve stanoveny základní vlastnosti, jako je zdánlivá 
pórovitost, pevnost a zajímavé bylo sledovat také chování pojiva při přípravě žárobetonové směsi.  

Pro experimenty byly použity metody RTG fluorescence (chemické složení), RTG difrakce (fázové složení), 

BET metoda (měrný povrch a velikost a množství pórů), vodní metoda sycení vzorku (zdánlivá pórovitost a 

objemová hmotnost). Jako dodatečné vlastnosti byly stanoveny například hustota, pH pojiva, hodnocena 

reaktivita a funkčnost pojiva za odlišných podmínek.  

Výsledkem je chemicky čisté a homogenní pojivo, které lze snadno připravit a které přináší celou řadu výhod 

pro konečný žáruvzdorný materiál, mezi něž patří zjednodušení fáze sušení, snížení potřebné teploty výpalu 

pro tvorbu keramické vazby, apod.   

PODĚKOVÁNÍ 

Příspěvek vznikl za podpory projektů VŠB-TUO SP 2019/74 a SP 2019/43. 

 

  



                                                                         3. - 4. října 2019, Rožnov pod Radhoštěm 

 

 

118 

ALTERNATIVNÍ MATERIÁL PRO SLÉVARENSTVÍ  

Hana OVČAČÍKOVÁ1, Libor BRAVANSKÝ2, Jozef VLČEK3 

1,3VŠB-TUO, Katedra tepelné techniky, 17. Listopadu 15, 708 33, Ostrava-Poruba, Česká republika, EU 

hana.ovcacikova@vsb.cz,  

2SEEIF Ceramic, a.s, Rájec-Jestřebí, Spešovská 243, 67902, Rájec, Česká republika, EU 

libor.bravansky@seeifceramic.cz 

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.  

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

                  
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 v tab. (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.  

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 
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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.  

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.  
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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 výchozímu vnitřnímu průměru trubice. Měření 

hodnot tlouštěk stěn a průměrů odlitku byly měřeny opakovaně v různých místech a z těchto hodnot byl 

stanoven průměr.  

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). 
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Obr. 8 Průměrné opotřebení trubic 

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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Abstrakt  

Žárovzdorná vyzdívka významně ovlivňuje životnost pecního agregátu. Mezi aktivní činitele, které mají vliv na 

spalovací zařízení jsou - teploty, použitý pecní a spalovaný materiál, reakce probíhající mezi jednotlivými 

složkami, spalovací medium, kontinuita spalování a další. Různorodost biomasy s ohledem na její chemické 

složení je často pro nastavení optimalizace vhodnosti vyzdívek obtížným úkolem. Provozní teplota pro 

spalování biomasy se pohybuje do 1200 °C, zvýšení teploty o 200 °C má již vliv na degradaci žárovzdorných 

materiálů a tedy na životnost vyzdívky. Nově vyvinuté žárovzdorné materiály přinášejí nové aplikační možnosti 

v oblasti spalování biomasy.  

Klíčová slova: Žárovzdorné materiály, koroze, biomasa  

1. ÚVOD 

Žárovzdorné materiály používané v zařízeních pro termické zpracování biomasy a bioodpadů jsou vystaveny 

specifickému korozivnímu účinku, který je odlišný při použití konvenčních technologií určených pro spalování 

tradičních paliv. Je prokázáno, že procesní parametry termického využití biosložek jsou ve srovnání s 

parametry spalování konvenčních paliv odlišné.  

2. TESTOVANÉ PROTOTYPY 

Pro testování byly postupně zkoušeny čtyři prototypy. Prvním je andalusitový tvarový žáromateriál A60S-ZB 

s 60 % Al2O3 vyznačující se vysokou hutností danou zdánlivou pórovitostí do 13 %. Druhým prototypem je 

vysocehlinitý tvarový materiál A80K-ZB s obsahem 80 % Al2O3 s přídavkem SiC. Třetím prototypem je 

korundový tvarový žáromateriál A98K-ZB s 98 % Al2O3. Posledním prototypem je žáromateriál 70 % SiC. 

Tento žáromateriál je určený pro technologii výroby vibračního lití, kterou lze vyrobit složité a velké tvarovky. 

V Tab. 1 jsou uvedeny fáze z XRD difrakční fázové analýzy jednotlivých žárovzdorných materiálů.  

Tab. 1 Prototypy, označení a XRD fáze 

Prototyp Označení Složení 

Prototyp 1: A60S - ZB 01718 mullit / A3S2 , andalusit / Al2SiO5, cristobalit / SiO2 

Prototyp 2: A80K - ZB 01818 korund / Al2O3, moissanit/ SiC, mullit, cristobalit / SiO2 

Prototyp 3: A98K - ZB 01618 korund / Al2O3 

Prototyp 4: ZBU15570SiC - ZB 02018 korund / Al2O3, moissanit / SiC, mullit / A3S2, cristobalit / SiO2 

3. ANALÝZA ŽÁROVZDORNÝCH MATERIÁLŮ  

Pro analýzu žárovzdorných materiálů byly využity dvě metody - metoda SEM-EDS a rtuťová porozimetrie.  
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A. METODA SEM-EDS  

Pro charakterizaci vzorků na elektronovém mikroskopu byly vzorky upraveny následujícím způsobem. Ze 

vzorků výchozích žáromateriálů byly pomocí diamantové pily chlazené vodní emulzí vyřezány tělíska rozměrů 

cca 10x10x10 mm. Z korozních kelímků byly stejným způsobem vyřezány vzorky z vnitřní boční stěny kelímku 

pod hladinou taveniny tak, aby v ploše výřezu byla jak korodovaná tak i neovlivněná část stěny. Vyřezaná 

tělíska byla zalita pod vakuem do epoxidové pryskyřice, čímž se pryskyřicí vyplnily všechny otevřené póry a 

tělíska se zpevnila pro další mechanické operace. Zalité vzorky byly dále vybroušeny a leštěny diamantovou 

pastou.  

Charakterizace vzorků byla provedena pomocí skenovací elektronové mikroskopie na mikroskopu Zeiss Evo 

LS10 s prvkovou analýzou EDS detektorem Oxford Instruments X-Max 80 za použití vyhodnocovacího 

software AZtec. Měření bylo prováděno ve standardním vakuu (cca 10-3 Pa). Vzorky byly pozorovány pomocí 

detektoru zpětně odražených elektronů. Vzorky byly před pozorováním povrchově upraveny naprášením cca 
5 nm zlata. Na výbrusech byly pořízeny vždy série snímků při zvětšeních 50x, 100x, 250x, 500x, příp. 1000x. 

Následně byly naměřeny prvkové mapy při vhodných zvětšeních. V případě korodovaných žáromateriálů byly 

mapy naměřeny na korozním rozhraní. 

V první fázi byly analyzovány původní prototypy. Ze záznamu SEM - EDS analýzy dle prvkové mapy byly 

detekovány u vzorku 01618 (A98K-ZB) prvky Na, Si, Al, u vzorku 01718 (A60S-ZB) prvky P, Si a Al (Obr. 1). 

Uvzorku 01818 (A80K-ZB ) jsou prvky Si a Al (Obr. 2) a u vzorku 02018 (ZBU155-75SiC) to jsou prvky Si, Al 

a dále Ca, Fe, C. Prvková mapa koresponduje s chemickým složením nových žárovzdorných materiálů.  

  
Obr. 1  SEM - EDS analýza vzorků a) 01618  b) 01718 

  
Obr. 2  SEM - EDS analýza žárovzdorného materiálů a) 01818 b) 02018 
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Dále byly tyto nově navržené žárovzdorné materiály testovány na korozní odolnost. Při použití jsou 

žáruvzdorné materiály vystaveny chemickému a fyzikálnímu působení okolního prostředí. Chemické působení 

můžeme rozdělit následující procesy: a) hydrataci b) reakce s roztoky kyselin a hydroxidů c) chemická koroze 

taveniny. Při působení některých chemických kapalných činidel (např. voda, roztoky kyselin a hydroxidů) na 

žáruvzdorný materiál, hlavně při nízkých teplotách, může docházet k chemické reakci s jednotlivými pevnými 

fázemi za vzniku nových sloučenin. V případě reakcí při vysokých teplotách dochází na povrchu pevné fáze 

ke kontaktu s taveninou (kapalná fáze), která může být tvořena oxidy (strusky), sulfidy, chloridy nebo 

roztaveným kovem. Koroznímu působení kapalin nejméně odolává skelná fáze žáruvzdorných materiálů. 

Otevřené póry tento proces usnadňují, protože zvětšují kontaktní povrch. Odolnost žáruvzdorných materiálů 

vůči působení chemických činidel je možno ovlivňovat změnou chemického a fázového složení, resp. změnou 

mikrostruktury.  

Z kinetického hlediska lze vzájemnou reakci žáruvzdorného materiálu a taveniny posuzovat jako proces 
rozpouštění tuhé látky v kapalině. Hmotnostní úbytek žáruvzdorného materiálu vznikající jeho rozpouštěním v 

tavenině jako kritický jev kromě chemického a fázového složení, které ovlivňuje především na průběh 

chemických reakcí, jde zejména o kritéria hutnosti, které určují velikost styčné plochy pro reakci s taveninou. 

Kromě pórovitosti je důležitá i velikost pórů, jejich rozložení a vzájemné propojení. Větší a spojité póry 

umožňují snadněji pronikání taveniny do keramického střepu [1, 2]. 

Vzorky byly podrobeny dvěma korozním činidlům a to K2CO3 a dále byla vybrána struska, která v průběhu 

předešlých testování vykazovala největší agresivní účinky oproti ostatním z řady testovaných strusek, popelů 

a škvár. Pro stanovení odolnosti proti korozi byla využita standardní kelímková zkouška. V případě odolnosti 

proti alkalické korozi bylo použité korozní činidlo K2CO3 a laboratorní výpal na teplotu 1100 °C s výdrží 5 hodin. 

Z vizuálního i korozního hlediska lze výsledky zkoušky označit za vyhovující, protože vzorky nevykazovaly 

expanzi a vznik trhlin na vzorcích. Opět tyto vzorky byly podrobeny hodnocení SEM - EDS analýzám.  

Odolnost proti taveninám byla zkoušená nejvíce agresivní struskou, (z testovaných korozních medií 

odebraných z různých provozoven, kde se spaluje biomasa), při teplotách 1400 °C s výdrží 5 hodin, viz. 

Obr. 4. Při této teplotě nebylo patrné protavení žáromateriálu, pouze reakce strusky s žáromateriálem, které 

obsahovaly SiC. Jednalo se o strusku odebranou z průmyslového kotle na spalování biomasy. Chemické 

složení korozního media bylo následující: chemické složení: (3,61 % Al2O3; 41,71 % SiO2; 3,86 % P2O5; 13 % 

K2O8, 0,38 % Na2O; 0,2 % TiO2; 4,30 % MgO, 3,86 % Fe2O3; 33,85 % CaO; 19,86 % ZŽ), fázová analýza 

prokázala přítomnost majoritních fází (kalcit CaCO3, portlandit Ca(OH)2, hematit Fe2O3) a minoritních fází 

(křemen / SiO2, ortoklas/ KAlSi3O8, mikroklin / KAlSi3O8 , leucit / KAlSi2O6).  

 
Obr. 3 SEM - EDS analýza žárovzdorného materiálů po alkalické korzi K2CO3 a) 01718  b) 01818 
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Obr. 4  SEM - EDS analýza žárovzdorného materiálů  po korozi struskou  a) 01718 b) 01818 

Záznam po alkalické korozi K2CO3 u vzorku 01718 (A60S-ZB) detekuje prvky K, Si a Al a po působení struskou 

jsou přítomny prvky Mg, Ca, K, Si, Al. Podle záznamu XRD difrakční fázová analýza u vzorku 01718 po 

alkalické korozi K2CO3 prokázala přítomnost K, Si a Al a dle XRD analýzy obsahuje fáze (mullit, kaliofylit / 

KAlSiO4, andalusit / Al2SiO5, cristobalit / SiO2) a po působení strusky byly detekovány fáze (mullit, andalusit / 

Al2SiO5, cristobalit / SiO2 ). V případě vzorku žáromateriálu 01818 po reakci s K2CO3 jsou v materiálu přítomny 

fáze (korund / Al2O3, moissanit / SiC, mullit, cristobalit / SiO2) a po působení taveniny (korund / Al2O3, moissanit/ 

SiC, mullit). SEM - EDS analýza zaznamenala přítomnost prvků po působení K2CO3 Al, Si, K, P, Na, Ti a Fe 

a v případě působení taveniny jsou zaznamenány prvky Al, Si, Ca, K, Mg, P, Na, Fe.  

B. RTUŤOVÁ POROZIMETRIE 

Ke stanovení distribuce velikosti pórů lze využít metodu rtuťové porozimetrie. Rtuť je využívána proto, že je 

za normálních podmínek kapalná, nereaktivní a nesmáčivá. Metoda je založena na zvyšování tlaku intruzní 

kapaliny a postupném zaplňování pórů od největších po nejmenší. Čím vyšší tlak použijeme, tím menší póry 

se zaplní. Měření probíhá ve dvou režimech.  

Prvním je nízkotlaké měření, kdy se evakuovaný vzorek začne zaplňovat rtutí, poté se pokračuje přes normální 

tlak a měření je ukončeno při 50 psi. Poté je vzorek společně s rtutí umístěn do vysokotlaké stanice, kde se 

začíná s testováním na tlaku 20 psi a pokračuje do tlaku 33000 psi (227,5 MPa). Metoda je destruktivní, jelikož 

po měření zůstává v pórech rtuť a při měření může docházet k destrukci původní struktury vlivem použitého 

tlaku. I přes použití nebezpečné rtuti je metoda hojně využívána, jelikož dochází ke změření distribuce jak 

makro tak mezo pórů a celé měření trvá většinou pouze desítky minut. Využívá se přístroj Poremaster 33 

(Quantachrome Instrument), který dokáže měřit v rozmezí velikosti pórů 6,4 nm - 1,1 mm.  

Na začátku realizace projektu se stanovila optimální pórovitost nových žárovzdorných materiálů. V případě 

všech materiálů je zdánlivá pórovitost nižší než stanovené cíle. Na základě změn granulometrického složení, 

vybraných vstupních surovin, ale i technologii zpracování jednotlivých žárovzdorných materiálů se podařilo 

dosáhnout požadované pórovitosti. 

Tab. 2 Výsledky rtuťové porozimetrie testovaných prototypů 

Materiál 01618 01718 01818 02018 

Známka žáromateriálu A98K - ZB A60S - ZB A80K - ZB ZBU155-75SiC-ZB 

Celková porozita [%] 16,06 10,51 13,41 18,49 
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4. DISKUSE 

Tento článek prezentuje poslední část testovacích sérií, které byly provedeny v rámci vývoje nových 

žárovzdorných materiálu pro spalování biomasy v rámci realizace projektu. SEM - EDS analýzou lze potvrdit 

přítomnost prvkové zastoupení v žárovzdorných materiálech, které byly vystaveny koroznímu testování dvou 

vybraných respektive nejagresivnějších činidel. Koroze bezesporu patří k hlavním ukazatelům životnosti 

vyzdívek. Reakční produkty vznikající během chemických reakcí mezi vyzdívkou a daným médiem negativně 

degradují vyzdívku. Lze však připravit materiály a tento jev eliminovat již například vstupními materiály, 

úpravou granulometrie, technologickým zpracováním a dodržováním stanovených teplot v pecním agregátu. 

Ovšem nastavení všech těchto parametru může degradovat samotná biomasa a její vlastní zpracování. Na 

základě provedených zkoušek a obsahu oxidů hlinitého byly určené provozní teploty odzkoušených prototypů. 

U jakostní známky A60S-ZB je teplota použití do 1300 °C, korundový žáromateriál A80K-ZB je vhodný do 

teplot 1400 °C. Tyto žáromateriály jsou určené pro vyzdívky standardních roštových pecních agregátů spalující 
biomasu. Jakostní známka A98K-ZB má teplotu použití nad 1500 °C a lze ji aplikovat při plazmovém spalování 

bioodpadu. Žáromateriál ZBU155-70SiC-ZB vyráběný technologií vibračního lití je určen pro složité 

velkorozměrové tvarovky, které jsou odzkoušeny v pecních agregátech zplyňujících biomasu. 

5. ZÁVĚR 

V rámci vývoje a testování nových žárovzdorných materiálů pro zpracování biomasy se podařilo vyvinout 

materiály, které jsou připraveny pro provozní testování v podniku, kde se spaluje biomasa. Proběhlo již 

poloprovozní testování na VŠB-TU Ostrava, které ukázalo odolnost těchto materiálů vůči koroznímu působení. 

Variabilní teplota použití, korozní odolnost, abraze a pórovitost nových žárovzdorných materiálu předurčuje 

jejich životnost v pecních agregátech pro spalování biomasy.  
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Abstrakt 

Každý průmyslový podnik se snaží co možná nejefektivněji využívat svých druhotných zdrojů energie, kterými 

by zefektivnil výrobu své produkce. Proto při provozu energetických zařízeních může ve vhodných poměrech 

spalovat několik druhů paliv, která lze zaměňovat podle různých parametrů, jako je rychlost hoření, stabilita 

plamene, dokonalost spalování, výhřevnost, teplota spalování, množství a složení spalin. Složení směsi plynů 

musí být řízeno podle vhodně stanovených kritérií, zejména výhřevnosti paliva, Wobbeho čísla atd. Na příkladu 

je ukázán praktický dopad zaměnitelnosti plynných paliv na provoz tunelové pece pro výpal keramických 

produktů. Omezená dostupnost koksárenského plynu byla v průběhu sledovaného období kompenzována 
nárůstem poměru zemního plynu. Přestože byla zachována stejná výhřevnost nové směsi plynů, změna 

směšovacího poměru vedla ke zvýšení spotřeby plynu. V článku je analyzován vliv na účinnost pece a zvýšení 

spotřeby plynu, kde hlavní příčiny byly zjištěny v poklesu Wobbeho čísla, snížení výroby a změny teploty spalin 

a chemického složení.  

Klíčová slova: Zaměnitelnost plynů, tunelové pece, Wobbeho číslo, výhřevnost, účinnost vytápění 

1. ÚVOD 

Záměnnost plynných paliv je vlastnost, umožňující náhradu jednoho druhu plynného paliva za druhé a vztahuje 

se vždy k určitému spalovacímu zařízení, tj. k hořáku, kdy se posuzuje, zda vyhovují vlastnosti hořáků pro 

bezpečné a ekonomické spalování záměnného paliva. 

Záměnnost plynů je posuzována podle různých parametrů, jako je rychlost hoření, stabilita plamene, 

dokonalost spalování, výhřevnost, spalné teplo, spalná teplota, množství a složení spalin, přičemž většinou 

nelze splnit všechny kritéria najednou [1]. Výběr a pořadí důležitosti ukazatelů jsou dány požadavky 

konkrétního technologického pochodu. 

Každý provozovatel energetického zařízení si je vědom těchto skutečností a snaží se využít svých druhotných 

zdrojů energie, např. v podobě vysokopecního a koksárenského plynu, které jsou vedlejším produktem výroby 

železa a koksu. Energie těchto plynů se dá využít např. jako palivo pro ohřev vsázky v tunelové peci. Vhodným 

mísením těchto plynů se zemním plynem, vzniká směsný plyn o požadovaných vlastnostech. 

2. METODY ZÁMĚNNOSTI PLYNŮ 

Metody určování záměnnosti umožňují posoudit vlastnosti příslušného plynu, aniž je nutno spalovat plyn ve 

zkušebním hořáku. Jako základní ukazatel záměnnosti se většinou užívá tepelného výkonu hořáku. Jiné 

metody v sobě zahrnují také spalovací rychlost topného plynu, což bývá většinou obtížně stanovitelné, a proto 

se zjišťuje pouze empiricky, čímž lze dosáhnout pouze omezené přesnosti. Záměna spalovaného plynu přináší 

změnu výhřevnosti, změnu spalné teploty, změnu složení a objemu spalin a tím i změnu jejich fyzikálních 

vlastnosti jako je měrná tepelná kapacita, hustota, emisivita atd. Dochází tak ke změně využitelnosti paliva. 

Ve snaze minimalizace negativních vlivů záměny paliv je nutné nové složení směsi plynu řídit podle zvolených 

kritérií [2]. 

Za základní kritérium lze považovat směšování na konstantní výhřevnost. Metoda se používá tam, kde se 

směšují plyny přibližně stálých jakostí při malých změnách chemického složení. Pak výsledná směs má, kromě 
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výhřevnosti, přibližně konstantní také ostatní spalovací vlastnosti a hustotu. Pokud není známa výhřevnost 

složek, je možno měřit výhřevnost výsledné směsi automatickým plynovým kalorimetrem a dle její hodnoty 

údaje korigovat přes zpětnou vazbu směšovací poměr. Tato metoda není vhodná při rychlých změnách složení 

plynů, protože kalorimetr má při měření značné časové zpoždění. 

Dalším kritériem pro tvorbu alternativní směsi plynného paliva je tzv. Wobbeho číslo. Metoda Wobbeho čísla 

byla odvozena na základě požadavku zachování konstantního tepelného příkonu při změnách výhřevnosti a 

hustoty plynu (při konstantním tlaku plynu) podle vztahu 

W = 
Qi

N ρ
1,293

 (1) 

kde Qi je výhřevnost plynu a ρ je hustota plynu 

Z uvedené rovnice je patrné, že při zajištění konstantní hodnoty Wobbeho čísla u různých směsí plynů bude 

zabezpečen, při konstantním tlaku plynu, také konstantní příkon pece a potřebné množství přisátého 

primárního vzduchu (spalovací poměr). Proto u atmosférických (injektorových) hořáků, musí být zabezpečeno 

přisátí potřebného množství primárního vzduchu při změně výhřevnosti plynu [3]. 

Směšování plynů lze také řídit Delbourgovou metodou. Tato metoda určuje spalovací vlastnosti topných plynů 

dvěma ukazateli. Prvním je korigované Wobbeho číslo charakterizující tepelný příkon plynu v hořáku a druhým 

je potenciál spalování, charakterizující spalovací rychlost plynu. Tyto dva ukazatele lze vyjádřit pomocí 

diagramu záměnnosti i s oblastí, ve které může stavový bod ležet, aby mohlo k záměně plynu dojít. Tato 

metoda je mnohem komplexnější a lépe vystihuje požadavky na kvalitu ohřevu. V provozní praxi se však příliš 

nevyužívá pro velké množství vstupních veličin, které by bylo nutno zadat a pro praktickou nemožnost kontroly 

spalovacího potenciálu [4]. 

Provozovatele agregátů spalujících plynná paliva mohou tato paliva směšovat také podle kritéria na konstantní 

kyslík ve spalinách. Pro mísení směsných plynů se v tomto případě využívá zpětnovazební přímé řízení mísení 

spálením směsného plynu hned za směsnou stanicí a analyzátorem spalin je měněno aktuálně potřebné 

množství jednotlivých spalných plynů s ohledem na tři parametry: konstantní spalovací poměr směsného plynu 

a vzduchu, konstantní zbytkový kyslík ve spalinách a konstantní přetlak ve směsné stanici [5]. Tato metoda je 

výhodnější než Wobbeho metoda tam, kde výrazně kolísá chemické složení vstupních složek. Průtok se 

reguluje zpětnovazebně podle signálu z kyslíkové sondy ve spalinách z referenční pícky. Sonda je relativně 

rychlá a levná, proto je možno dosáhnout kvalitnějšího regulačního pochodu, než v případě pomalého 

kalorimetrického měření u výše popsaných metod. 

3. POUŽITÍ SMĚSNÉHO PLYNU PRO OHŘEV TUNELOVÉ PECE 

Praktický vliv záměnnosti paliv na provoz tunelové pece určené pro tepelné zpracování keramických výrobků 

je objasněn na následujícím příkladu. Sledovaný výrobní podnik dlouhodobě využíval jako palivo pro tunelovou 

pec směsného plynu s konstantním složením, díky čemuž pec vykazovala poměrně vyrovnanou absolutní 

spotřebu plynu. Směsný plyn byl složen z koksárenského plynu a dále z vysokopecního a zemního 

(96,5 : 2,0 : 1,5 obj. %). Celkově bylo sledováno období v délce 21 měsíců. V důsledku omezené dostupnosti 

koksárenského plynu bylo přistoupeno k jeho částečné náhradě, a to zvýšením přídavku zemního (na úroveň 

16 obj. %) a vysokopecního plynu (na úroveň 14 obj. %). Tato záměna byla provedena s ohledem na 

zachování konstantní výhřevnosti nové směsi plynu ve srovnání s předchozím stavem, viz. Obr. 1. Přes toto 

opatření způsobila změna průměrnou absolutní spotřebu plynu přibližně 1,4 krát, což vedlo ke zvýšení nákladů 
na vytápění materiálu. Jedním z možných důvodů je to, že Wobbe číslo kleslo na přibližně 90 % v důsledku 

změny hustoty plynu. Tímto způsobem nebyla zajištěna podmínka udržování konstantního příkonu tepla a 

přebytku vzduchu pro atmosférické hořáky po výměně paliva. 
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Obr. 1 Spotřeba složek směsného plynu, výhřevnost a Wobeho číslo 

Obr. 2 ukazuje množství výroby za měsíc během referenčního období, absolutní energetickou hodnotu plynu 

a měrnou energetickou hodnotu plynu na tunu výroby za měsíc. Z diagramu je vidět prudký nárůst absolutní 

spotřeby plynu za poslední tři měsíce, tj. po změně směšovacího poměru, asi o 40 %. Paradoxně, i když se 

relativní objemová část koksárenského plynu v novém složení snížila, jeho absolutní spotřeba se nezměnila. 

Spotřeba zemního plynu, která je pro provozovatele pece nejdražší, se naopak zvýšila. 

 

Obr. 2 Výkonnost pece, absolutní a měrná spotřeba energie 

Pro objasnění příčin zvýšené spotřeby plynu v období posledních třech měsíců je potřebné situaci analyzovat 

v širších souvislostech. Rozbor je limitován dostupnosti potřebných dat, z kterých jsou známé spotřeby 

jednotlivých plynů, jejich složení a výrobnost zařízení. Je zřejmé, že během 13. měsíce se měrná spotřeba 
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plynu na 1 kt produkce zvýšila oproti prvnímu měsíci 2,9 krát, zatímco produkce klesla na 24 %. Tato situace 

nemusí být provozovateli pece zjevná na první pohled, protože s poklesem produkce absolutní spotřeba klesla 

rovněž. Nárůst měrné spotřeby plynu při poklesu výrobnosti zařízení je očekávatelný, otázaná je přiměřenost 

tohoto nárůstu. 

Obr. 3 ukazuje účinnost pece pro každý měsíc vyhodnocený jako poměr užitečného tepelného toku k chemicky 

vázanému tepelnému toku. Výpočet účinnosti vyhází z předpokladu, že pro ohřev 1t materiálu se spotřebuje 

1,6 GJ energie. Je zřejmé, že účinnost pece se snížením výrobnosti klesá, a to až o 65 procent. Dramatický 

pokles účinnosti ohřívacího procesu a stoupající nároky na měrnou spotřebu energie při klesající výrobě 

dokládají potřebu soustředit se na opatření, které sníží ztrátové tepelné toky při snížené výrobě. 

 

Obr. 3 Účinnost pece a teplota spalin plynu 

Z další analýzy získaných dat a závislostí plyne, že zvýšenou spotřebu plynu při změně jeho složení nelze 

přičíst pouze faktu klesající účinnosti s klesající výrobnosti zařízení. Při porovnání hodnot účinnosti na Obr. 3 

v 10. a 19. měsíci při použití různých palivových směsí při stejném výkonu pece (Obr. 2) je zřejmé, že účinnost 

změny spotřeby paliva se po změně mísícího poměru snížila. Výhřevnost paliva, i když patří k nejdůležitějším 

jeho vlastnostem, nemůže zcela objektivně ocenit palivo, protože se nepřihlíží k jeho využití v pracovním 

prostoru pece. Vysvětlení spočívá v rozboru využití entalpie spalin, jejíž matematickou podobu můžeme 

popsat rovnicí 

I	=	Vsp	∙	cp,sp	∙	tsp (2) 

Tuto rovnici lze vyjádřit jako součin tepelné kapacity Vsp cp,sp a teploty tsp, což lze graficky znázornit jako plochu 

obdélníku. Různá paliva o stejné ploše tohoto obdélníku, tedy o stejné hodnotě entalpie, nemají stejnou 

využitelnost, více Obr. 4. Skutečnost je daná faktem, že pro ohřev materiálu je využitelná pouze ta část plochy 

obdélníka, a tedy i energie, která je nad mezi požadované teploty pro ohřevu materiálu. Aby pec plnila svůj 

účel, spaliny odcházející do komína nemohou mít nižší teplotu, než je teplota materiálu. 
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Obr. 4 Využití entalpie spalin 

Využití paliva je omezeno jeho teoretickou teplotou spalin, kterou lze získat z vzorce 

tt	=	 Qi	+	Ip	+	Ivz

Vsp	∙	cp,sp
 (3)	

kde Ip je entalpie paliva a Ivz je entalpie vzduchu. 

Pokud se provede analýza teoretické teploty spalin pro každou referenční období, viz Obr. 3., pak se zjistí, že 

pro období po změně poměru míchání paliva je charakteristický pokles teploty spalování, což snižuje množství 

energie, kterou lze použít k ohřevu materiálu [6]. 

Na spotřebu plynu v tunelové peci mají vliv i další parametry. Změna složení plynu se projevila změnou jeho 

chemického složení. Došlo k výraznému snížení složky vodíku (H2) z přibližně 55 obj. % na 37 obj. % na úkor 

zvýšení metanu (CH4) z  26 obj. % na 33 obj. % a dusíku (N2) z  8 obj. % na 17 obj. %. Změna složení spalin 

přináší i změnu jejich fyzikálních vlastností a tím i změnu schopnosti ohřívat vsázku pece [7]. 

4. ZÁVĚR 

Změna složení směsného plynu může být příčinou nárůstu jeho měrné spotřeby. Regulace záměnnosti 

plynného paliva podle požadavku stejné výhřevnosti se nejeví jako optimální. Kalorická hodnota paliva nemůže 

palivo úplně posoudit, protože jeho použití v pracovním prostoru pece se nebere v úvahu. Opatření nedodržuje 

požadavek zajištění stejného Wobbeho čísla, které zabezpečí konstantní příkon a přebytek vzduchu při změně 

složení spalovaného plynu. Také konstantní výhřevnost paliva negarantuje stejnou využitelnost entalpie 

spalin. Pokud se změna složení plynu projeví ve snížení spalné teploty, pak podíl entalpie spalin využitelné 

pro ohřev materiálu se sníží rovněž. 

Při provozu pece je neméně potřebné také dbát na udržení přiměřené měrné spotřeby plynu. Praktický příklad 

provozovatele tunelové pece prokázal, že s poklesem produkce dochází k nárůstu měrné spotřeby paliva. 

Uvedený nárůst může lehce převyšovat nezbytně nutnou míru, která je spojená s krytím mandatorních 

tepelných ztrát. Nárůst měrné spotřeby způsobený poklesem výroby může být provozovatelem tepelného 
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zařízení lehce přehlédnutelný, nakolik je daná situace obvykle doprovázená poklesem absolutní energetické 

spotřeby. Celkový pokles energetické spotřeby nemusí být přiměřený k intenzitě poklesu výroby. Je nutné 

sledovat měrnou spotřebu a podle jejího vývoje přijímat opatření, která tuto hodnotu udrží pokud možno na 

konstantní hodnotě.  
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