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KERAMIKA = soudržná polykrystalická látka získaná z anorganických nekovových látek
Výroba, suroviny
• Připravuje se vytvarováním plastické hmoty a následným vysoušením a vypalováním výrobků v žáru (=
slinování)
• Dochází ke zpevnění pomocí slinování, k vytvoření mikrostruktury, k získání požadovaných vlastností
• Postup:
o Příprava výchozí směsi
o Tvarování výrobku
o Sušení
o Výpal (slinování)
o Úprava povrchu
a) PŘÍPRAVA SMĚSI
• kvalita výrobku závisí především na mikrostruktuře materiálu
• zpracování – čím je zrno jemnější, tím má výsledná keramika vlastnosti na vyšší úrovni (pokročilejší)
a její příprava je reprodukovatelnější
• velikost zrn odpovídá nárokům na keramiku (nanokeramika od několika nm do 5 μm, stavební
keramika několik mm)
• mletí v bubnových mlýnech
b) TVAROVÁNÍ VÝROBKU
• Lisování práškových směsí
o Vhodné pro ploché tvaru (dlaždice)
o je zaručena rozměrová přesnost výrobku
• Tvarování z plastického těsta
o Na hrnčířském kruhu = základní
o Tažením (cihly, trubky)
o Tažení a dolisování (střešní krytina)
o Vytáčení (talíře)
• Lití tekutých suspenzí
o Pro nesymetrické a komplikované tenkostěnné tvary
• Vstřikování
o Speciální složité tvary, užívá se směs s voskem
= Lití, lisování a vstřikování se mohou provádět i za vyšší teploty a tlaku
c) SUŠENÍ
• účelem sušení je snížení obsahu vody
• odstranění vody snižuje při výpalu riziko popraskání
d) VÝPAL = SLINOVÁNÍ
• nejdůležitější stupeň technologie keramiky
• reakce při výpalu, závisí:
o na složení a zrnitosti výchozí surovinové směsi
o na teplotě
o na době výpalu
o na prostředí výpalu
o nad1200°C vzniká mullit
▪ nejcennější fáze v mikrostruktuře keramiky
▪ velká pevnost, vysoká žárovzdornost, odolnost proti korozi, malý součinitel objemové
roztažnosti, jehličkovitý tvar
e) ÚPRAVA POKVRCHU
• povrch klasické keramiky bývá fixován výpalem skelné nebo skelně krystalické vrstvy (glazury),
hutné vrstvy (engoby), příp. i keramickou barvou

GLAZURY = nízkotavitelné jíly nebo skla
-

nanášení za mokra – poléváním nebo máčením v glazuře
nanášení za sucha – poprašováním

ENGOBY = vrstvy jemně mletých keramických směsí (zakrytí nerovností povrchu nebo nevhodného zbarvení)
-

nanášení – poléváním, ponořením, natírání štětcem na polovysušený výrobek
vypaluje se současně se střepovou hmotou

KERAMICKÉ BARVY
PREPARÁTY DRAHÝCH KOVŮ
SUROVINY NA VÝROBU KERAMIKY
• Dělíme na
o Přírodní
▪ Plastické
• Jílové suroviny – kaoliny, jíly, hlíny
▪ Neplastické
• Ostřiva – písek, oxid hlinitá, mulit
• Taviva – živce, směsné živce, sklo
▪ Minerály
▪ Pomocné suroviny
o Syntetické – oxidy, oxidické soli, nitridy, karbid, grafit, sialony
o Odpadní – popílky, strusky, uhelné kaly
a) Plastické (přírodní) suroviny
• Plastické suroviny tvoří základ budoucího keramického materiálu – suroviny jílové (kaoliny, jíly, hlíny)
• S přídavkem vody tvoří tvarovatelné těsto
b) Ostřiva (neplastické přírodní suroviny)
• Neplastické suroviny mají funkci aditiv (nejsou schopny vytvářet plastické těsto), mají ostrohranná,
hrubší zrna
• Ostřivo snižuje smršťování výrobku při osušení
• Zmenšuje adhezi těsta k formám a podložkám, ale zvyšuje teplotu výpalu keramické směsi
• Nejvýznamnější křemičitý písek, šamot (pálený kaolin), méně běžněji korund a SiC
c) Taviva (neplastické přírodní suroviny)
• Neplastické suroviny mají funkci aditiv (nejsou schopny vytvářet plastické těsto)
• Snižuje teplotu výpalu keramické směsi
• Usnadňuje tvorbu taveniny, vyplňuje póry v mikrostruktuře a stmeluje obtížně tavitelné složky
(ostřivo)
• Živce, směsné živce, sklo
Druhy keramického střepu
• Jemná keramika
o Střep je tenký a jemnozrnný
o Patří zde porcelán a bílá kamenina, obkládačky, laboratorní, zdravotnická a technická
keramika
• Hrubá keramika
o Střep je silnostěnný a hrubozrnný
o Patří zde cihlářské zboží, kamenina, žáruvzdorné výrobky
Vlastnosti keramiky
• Výhodné
o Vysoká tvrdost a otěruvzdornost
o Chemická odolnost
o Žáruvzdornost při relativně nízké hmotnosti

•

Nevýhodné
o Křehkost
o Obtížná opracovatelnost a špatné plastické chování
o Obtížné spojování s jinými materiály

Užití keramiky
• Tradiční keramika:
- Užitková (talíře, hrnky, džbány)
- umělecká (šperky, zahradní keramika, mozaiky, fontány)
- stavební (cihly, tašky, obklady, šamot)
- technická (tech. porcelán, oxidová keramika)
- sanitární (umyvadla, wc mísy, bidety, pisoáry)
• Konstrukční keramika:
- řezná, brusná (řezání, broušení a leštění materiálů s nižší tvrdostí)
- metalurgická (žáruvzdorná keramika)
- elektrotechnická (vysokoteplotní vodiče–palivové články, baterie, tepelné stroje, elektrody)
- biokeramika (náhrady, pomůcky, nástroje, sklokeramika)
- kosmická (raketové trysky, součásti spalovacích motorů, pancéřování strojů, tepelný štít)
- automobilová (keramické brzdy, ložiska, keramické spojky)
Cihlářské výrobky
• pórovité keramické výrobky
• barva střepu – do červena, červenohněda nebo okrova následkem přítomnosti oxidů železa v surovinách
• suroviny pro výrobu – cihlářské jíly a hlíny, jako přísady slouží písek a další ostřiva (např. popílek), ke
zvýšení pórovitosti a tepelně izolačních vlastností se přidávají spalitelné látky (dřevěné piliny, práškové uhlí)
• tvarování – lisováním ve šnekových lisech a tažením nebo ražením
• sušení a vypalování se při teplotě 850–1050 °C v tunelových pecích
• použití jako základní stavební materiál pro zdění, konstrukce stropů, jako krytina střech apod.
Kamenina
• z přírodních (eventuálně zčásti vypálených) surovin s barevným, nejčastěji šedým až hnědým střepem a s
hmotnostní nasákavostí do 7%
• hlavní surovinou pro výrobu kameniny jsou tzv. kameninové jíly, které se vyznačují tím, že slinují již při
1200–1300 °C
• dělí se na:
o jemná slinutá
▪ kameninové jíly s vysokým obsahem živců pro výrobu vysoce slinutých dlaždic (glazované,
neglazované)
o hrubá hutná
▪ většinou bez přídavku živcových taviv
▪ povrch se upravuje nejčastěji solnou nebo živcovou glazurou – uplatnění v chemickém a
potravinářském průmyslu - chemická kamenina
• výrobky – kameninové trouby, komínové vložky, tzv. hospodářská kamenina (nádoby, žlaby), užitkové
předměty (nádoby, džbány, mísy), okrasné výrobky (vázy, figury) a hrubozrnné dlaždice
Žáruvzdorná keramika
• Samostatná skupina keramických materiálů odolné při teplotě 1500 °C (i vyšší)
• Většinou materiály na bázi žárovzdorných oxidů; např. SiO2, Al2O3, MgO, Cao
• Používají se pro vysokoteplotní namáhání (např. jako vyzdívky průmyslových pecí)
• Rozlišujeme:
o Tvarové
▪ Již vypálené, z nichž se vyzdívka sestaví
o Netvarové
▪ Zásyp nebo výduska, monolitická vyzdívka – vypálí se na místě
Sanitární keramika
• Na výrobu umyvadla, WC…

•
•

Výroba tlakovým litím
formy z porézního plastu - licí hmota = šlika – směs vody, jílů, kaolinů, živce, křemičitého písku a přísady
jemně mletých keramických střepů
o postup
▪ forma pro tlakové lití se naplní licí hmotou
▪ po naplnění dojde k navýšení tlaku
▪ začíná se formovat v keramický střep (působením tlaku hmota přilne k povrchu formy a přes
porézní stěny formy odteče ven voda)
▪ po vytvoření střepu dojde k vypuštění přebytečné šliky z formy a následnému ztuhnutí
výlisku
▪ po vyjmutí výlisků a jeho opracování (vypíchnutí otvorů, odřezání přebytečné hmoty) se
předsuší v mikrovlnné sušárně a opracuje se, zkontroluje se
▪ glazování
• glazura složená z kaolinu, frity (drcené sklo) a z jemného písku se nanáší ručním
stříkáním v rovnoměrné tloušťce
▪ vypálení
• v peci při teplotách až 1250 °C (cca 14 hodin)

Keramické obklady, tř. A
• extrudované = tažené
• Postup:
o Suroviny se napřed za sucha semelou
o Uhněte se hmota s vlhkostí cca 17 %, směs je strojově (ručně) tvarovaná, odlévána nebo tažena
o Poté je upravena do požadovaného tvaru (odřezávač) a formátu
o Povrch může být upravován glazurou
o Výrobky se suší v sušárně
o Vypaluje se při teplotě od 1000 do 1250 °C v závislosti na druhu směsi
Keramické obklady, tř. B
• Lisované
• Postup:
o Všechny suroviny se melou v bubnových mlýnech s cca 40 % vody
o Suší se a granulují v bubnových sušárnách
o Prášková směs se zahušťuje, tvaruje a pak se vypaluje při teplotě 1200-1250 °C
Mozaiky
• Velikost
o Mikro mozaika – od 11 x 11 mm
o Malá mozaika – od 18 x 18 mm, 25 x 25 mm
o Střední mozaika – od 48 x 48 mm
o Velká – 98 x 98 mm
• Rozlišujeme řezanou nebo lisovanou
• Plošná výroba, ornamentální nebo figurální, sestavena z drobných různobarevných obkládaček malých
rozměrů
Keramické dlažby
- Důležité hledisko estetické (barva, tvar, velikost, struktura povrchu, spáry)
- Hledisko technické (tvrdost, nasákavost, otěruvzdornost, protiskluznost, odolnost proti změnám teploty)
- Lisované nebo tažené
- Glazované – neglazované
Režná cihla, formáty
• Klinker – nejvyšší kvalita režné cihly
o Německý formát NF (normální)
o Německý formát NFO (obkladový)
o Český formát
• Licové cihly – belgické, holandské, anglické

240 x 115 x 71 mm (zvýšený metrický)
240 x 65 x 71 mm (pro nevětrané zdivo)
290 x 140 x 65 mm

o
o
o
o
o

Formát
215 x 102 x 65 mm
Výroba ražením, tažením, ručně
Povrch: hladký, reliéfní, pískovaný
Různobarevný
Doplňkový sortiment:
▪ Tvarovky, dlažby, parapety, obkladové a rohové pásky

Skladba stěny, spárořez

Spárořez = obkladačský plán (aby ta dlažba dobře vyšla – esteticky)
Překlady v režném zdivu
• Překlady ploché, překlady vysoko nosné, překlad roletový (dál bych psala o cihle :D )
DŘEVO = Organicky, nehomogenní, anizotropní a hygroskopický materiál
Chemické složení
• Hmota organického původu
• Základem stavby dřeva jsou rostlinné buňky spojené do pletiva (kambium), mají vodivou a zpevňující funkci
a funkci zásobní a vyživovací
• Aktivnímu vedení vody a roztoků slouží mladší letokruhy, jejich činnost s lety nahradí nové letokruhy, starší
letokruhy se zabarvují tmavými látkami, které se ukládají v jejich buňkách a stěnách
• Chemické složení: 49,5% uhlíku; 44,2% kyslíku; 6,3% vodíku; 0,12%dusíku a malé množství minerálních
sloučenin
• Heterogenní systém složek s rozdílnou chemickou strukturou - složení–
- Celulóza (40-50%)–přírodní polysacharid, vláknitá podoba
- Hemicelulóza (20–30%)
- Lignin (20–30%)–prolíná a vyplňuje mezery
- + další látky(1-3% ,u tropických dřevin až 15%
- Látky zvyšující odolnost dřeva proti houbám, plísním a hmyzu…
Voda ve dřevě
• Živý strom obsahuje značné množství vody, fotosyntetickou reakci vytvoří dřevní hmota
• Ve dřevě se nachází tzv. volná voda a vázaná voda
o Vázaná voda se nachází v buněčných stěnách
o Volná voda se nachází v dutinách buněk (v živém stromu dopravuje živné látky)
• Voda je transpirační prostředek, umožňuje přepravu živin z kořene do listů
• Nachází se i ve dřevě zpracovaném → hygroskopický materiál
o Schopný přijímat nebo odevzdávat vodu
o Schopný měnit svoji vlhkost podle vlhkosti okolního prostředí
• Voda ve dřevě ovlivňuje vlastnosti dřeva, způsobuje jejich zhoršení
• Změna obsahu vody – změna fyzikálních a mechanických vlastností, odolnost proti houbám a napadení
hmyzem a další procesy
o Základní požadavky na užitkovou vlhkost výrobku 12-14% truhlářské výrobky, 5-7% hudební nástroje
• Bobtnání – schopnost zvětšit své rozměry
• Sesychání dřeva
• Borcení dřeva – změna tvaru při sesychání nebo bobtnání

Vlastnosti dřeva
• Díky jeho nestejnoměrné struktuře má v různých směrech velice odlišné vlastnosti– výrazně anizotropní
materiál
• Objemová hmotnost dřeva - podíl hmotnosti a objemu při určité vlhkosti, s vlhkostí se zvyšuje, hmotnost a
objem nerostou stejným způsobem
• Tepelná vodivost – dobrý tepelný izolátor-zvláště ve směru napříč vláken

o

Tepelná vodivost dřeva závisí na hustotě a vlhkosti dřeva, podíl i pórovitosti
• Hořlavost – určována bodem vzplanutí, bodem hoření a bodem
• Akustické vlastnosti – velmi dobré, se schopností materiálu utlumit, vést nebo zesílit zvuk
Předurčen na hudební nástroje a ke zlepšení akustických – společenských místností (kina, divadla. Koncertní síně)
• Tvrdost dřeva – schopnost dřeva klást odpor proti vnikání jiného tělesa do jeho struktury
o Zjišťování spočívá v zatlačování ocelové kuličky daného průměru nebo kuličky padající volným pádem

•

Pevnost dřeva – zvyšuje se s rostoucí hustotou; se stoupající vlhkostí a teplotou se pevnostní a pružností
vlastnosti dřeva snižují

•

Pevnost v tlaku – ve směru vláken je proti pevnosti v tahu asi 2,5x menší, zatím co v příčném směru je
tlaková pevnost srovnatelná s pevností v tahu

•
•
•

Pevnost v tahu – velké rozdíly ve směru podélném a příčném
Pevnost ve smyku – nejlepší v příčném směru
Pevnost v ohybu – nejlepší ve směru vláken

Růstové vady
SUKY
• zbylé části větví obrostlé dřevem, není možné zabránit jejich vzniku – rostou ve směru kolmém na osu kmene
• velkým počet suků – jehličnaté dřeviny (největší suky – listnáče dub a buk)
• pokud suk není ve dřevě žádoucí jako estetický prvek, vyvrtá se a otvor se zaplní zátkou ze stejného dřeva
•

SMOLNÍKY
místo v němž se soustřeďuje větší množství pryskyřice

•

TOČIVÝ VZRŮST
Nepravidelný růst – vyskytuje se u stromů rostoucích na okraji lesa

•
•

DŘEVO SVALOVITÉ
Dřevo, které nadměrně sesychá a bortí se
Vznik růstovými poruchami a změnami během života dřevin

•

TRHLINY
Vznikají násilním oddělením buněk – různé příčiny

Škůdci dřeva
Dřevokazné houby, plísně a bakterie
•

•

HNILOBA – houby pomocí enzymů rozkládají dřevní hmotu = zdroj potravy a energie
- Často napadají už živý strom – proces pokračuje ve znehodnocování hotového výrobku, projevuje se až
ve stádiu, kdy již nebývá možné dřevo zachránit
- Napadá dřevo s vlhkostí nad 20%
- Odbourávají
o LIGNIN – dřevo zesvětlí, změkne a drobí se
o CELULÓZU – dřevo postupně hnědne, kostkovitě se rozpadá
Dřevomorka domácí
- nejdříve se objevuje bělavá vatovitá vlákna povrchového mycelia, později plodnice
- je sytě oranžová až hnědočervená s bílými okraji
- rozpadá dřevo na kostky, postupuje dovnitř a končí destrukcí

•

•

•

Koniofora sklepní – sklepní plíseň
- napadá dřevo, které je v kontaktu s vodou, vlhké prostory
- způsobuje hnědou hnilobu dřeva
- dřevo hnědne, dochází k rozkladu na malé kostky až se rozmělní na prach
Trámovka plotní
- houba je nahnědlá, přirostlá ke dřevu (obvykle jehličnan – smrk, pokácený strom – mrtvý)
- roste nejdříve uvnitř, potom se na povrchu objeví plodnice → nutná konstrukce nebo odstranění
části dřeva
Pornajtka Vaillantova

DŘEVOKAZNÝ HMYZ
•
•
•

hmyz poškozuje dřevo v živém stromě i dřevo zpracované
škody působí jejich larvy – živí se celulózou, hemicelulózami a obsahem buněk - vyhlodávají spleť chodeb
časem je dřevo znehodnoceno, ztrácí pevnost a rozpadá se
o červotoči – proužkovaný, umrlčí
o kůrovci – lýkožrout smrkový
o pilořitky
o tesaříci – krokový, fialový, obrovský, skladištní, smrkový

Řezivo
• Všechny pilařské polotovary, vyráběné z kulatiny nebo výřezů podélným dělením, eventuálně zkrácené
nebo opracované
• dělení dle tvarů a rozměrů příčného průřezu
o řezivo deskové – prkna, fošny, krajiny
o řezivo hraněné – hranolky, hranoly
o řezivo drobné – lišty, latě
• dle způsobu výroby
o neomítané
o omítané
➔ rozeznávání pravé (blíž k jádru) a levé strany je důležité zvláště při spojování
• výroba
o řezivo se nařeže na katru, rámové pile s pilovými listy
o počet a umístění pilových listů závisí na vyráběném řezivu
• použití
o stavební konstrukce: trámy, sloupy, krokve, vaznice
o dřevostavby – srubové stavby, roubenka
Výrobky pro konstrukci a povrchy podlah
• Parketové vlisy
o Vlis – plovoucí podlaha (nazýváme parketa)
o Dub, buk, jasan
o 21x70x400 mm
o Sestavy vlysů:
▪ Rybina
▪ řemen na vazbu
▪ dvojitý řemen
▪ šachovnice, na střih, průplet
• velkoformátové masivní parkety (palubky)
o 20x140x2400 mm
o Dub, jasan, sibiřský javor, exotické dřevo
• Mozaikové parkety
o Parketa podlepena síťkou
o Průmyslová mozaika – pro těžké namáhání
• Parkety pro plovoucí podlahy
o Dvouvrstvé, třívrstvé, s dýhou
• Dlažba z dřevěných kostek a špalíků

•
Dýhy
•
•

•

•

•

Podlahové rošty

Tenké listy dřeva
Druhy
o Konstrukční
▪ Tloušťka: 1,2-4 mm
▪ Vyrobené loupáním
▪ Používají se pro výrobu překližek a laťovek (polotovar)
o Okrasné
▪ Tloušťka: 0,6-2,5 mm
▪ Krájené a řezané dýhy (jako polotovar)
▪ Povrch pro DTD, DVD, laťovky
Způsob výroby
o Krájení
▪ Fláce
▪ přířezy se po očištěni hydrotermicky upravuji (plastifikuji), aby se dřevo změkčilo, snížila se
možnost tvorby vnitřních trhlin v důsledku pnuti a zvýšila se možnost jeho tváření
▪ krájení na vodorovných (výřez je pevně upevněn a pohybuje se nůž a tlakovnice) nebo
svislých krájecích strojích (při svislém krájení se pohybuje výřez)
o Loupání
▪ výřez je upnut v loupacím stroji a otáčí se, vozík s nožem a tlakovnici se přibližuje ke středu
▪ uprostřed zbytkový valeček průměru 80-120 mm nevznikají jednotlivé listy dýh, ale
„nekonečny“ pas, který se po formátovaní a usušeni používá především pro výrobu překližek
a laťovek
▪ nejčastěji vyráběný formát překližek na délky asi 1300 a 2550mm
spojování
o lepící páskou (pro dýhové přířezy o tloušťce 1,2-3,7 mm)
o tavným vláknem (v současné době nejlevnějším a nejpoužívanějším)
o na tupou spáru lepidlem (drahé, přesnost, kvalita přířezu)
speciální druhy
o aerodýha – dýha s reprodukovanou texturou
▪ z dýh různých dřevin – vrství se na sebe a vzájemně se slepí; slepené soubory dýh se pote
znovu kraji
o mikrodýha – velmi tenká dýha, tloušťka 0,1-0,1 mm
▪ při výrobě je podlepována papírem nebo textilií pro usnadnění manipulace a aby
nedocházelo k jejich destrukci
▪ jsou používány pro dýhování zaoblených tvarů a hran
o 3D dýha
▪ Dýhy, které jsou tvarovatelné ve více rovinách
▪ Při výrobě jsou listy dýh o tloušťce 0,5-1 mm ve speciálním stroji krájeny na 1 mm široké
proužky

Lepené lamelové dřevo
• Lepené z:
o Prken (nosníky, rámy, oblouky)
o Latí (rámy oken, deska spárovka)
➔ vrstvy mají rovnoběžná vlákna
• lepení probíhá pod tlakem za studena, tepla, horka
• použití
o pro nosné konstrukce → zejména měkká, pórovitá dřeva
▪ velké rozpony, oblouky mohou být až 100 m
▪ lamelované dřevo má vyšší odolnost ve velkém prostředí → vhodné užití pro bazény,
zemědělské stavby
Překližky, laťovky
• Překližky = slepené dýhy – vždy lichý počet vrstev, vlák na sousedních vrstev kolmo na sebe – nekroutí se

Překližky TRUHLÁŘSKÉ pro všeobecné použití
• Několik vrstev loupaných dýh spojených močovino-formaldehydovým lepidlem
• Rozlišujeme
o celobuková překližková deska
o kombi – vrchní dýha buková, ostatní vrstvy jsou tvořeny kombinací dřevin topol, smrk, buk
Překližky VODOVZDORNÉ pro všeobecné použití
Překližky VODOVZDORNÉ s povrchovou úpravou
• Z obou stran speciálně chráněna proti působení vody fenolickou fólií
• Hrany opatřeny ochranným vodovzdorným nátěrem (nátěr pouze snižuje pronikání vlhkosti do
desky, nezabraňuje mu úplně)
Překližky VODOVZDORNÉ s povrchovou úpravou – fasádní AQUAGARANT
Překližky se sníženou hořlavostí
• Jednotlivé vrstvy impregnovány speciálními roztoky – roztoky plní funkci retardéru hoření
• Použití
o Kde je potřeba, aby byl člověk chráněn před ohněm a kouřem
o Vnitřní vybavení veřejných budou – letiště, nádraží, sportovní haly, divadla, hotely, MHD
Překližky bez formaldehydu
• Několik vrstev loupaných dýh spojených disperzním PVAC lepidlem, které neobsahuje formaldehyd
Překližky protihlukové a antivibrační
• Speciální vrstva technické pryže o tloušťce cca 3 mm, absorbuje hluk a vibrace
o Především při výrobě dopravních prostředků pro přepravu osob
LAŤOVKY (jádrové desky)
• Vrstvené desky (jádro z latí nebo destiček, povrch: dýha)
o 3-vrstvé, 5-ti vrstvé, 5-ti vrstvé zdvojené
• Použití
o V minulosti základní materiálů pro výrobu nábytku, nyní nahrazený DTD (→ třískové desky)
• Rozlišujeme:

Dřevovláknité desky DVD
• Celkem 7 typů s rozdílnými vlastnostmi
• Klasifikace dle hustoty a způsobu výroby
• Druhy dřevovláknitých desek
o Suchý proces
- ekologický, nový, proudem vzduchu přeprava materiálu do matrace, lepení syntet. lepidly,
lisování – desky mají hladkou strukturu = MDF deska
o Mokrý proces
- Hobra (měkké, lehká)
- SOLOLIT (tvrdé, jedna strana upravená)
- LAKOLIT
Dřevotřískové desky DTD
• Nejrozšířenější materiál ( základ výroby nábytku – povrch - surový, lamino, dýhový, postforming)
• Třísky lepeny pod tlakem organickými lepidly s přísadou parafinové emulze
Dřevoštěpkové desky OSB (oriented strand board)
• Desky z orientovaných plochých třísek
• Slepeny ze 3 vrstev štěpků (plochých třísek) kladených v opačných směrech

•

Použití: konstrukční desky dřevostaveb, nosné prvky stropních a střešních konstrukcí staveb, pro opravy a
rekonstrukce – nosné a nášlapné vrstvy plovoucích podlah

Thermowood
• Tepelně upravené dřevo – vylepšení vlastností
• Zahřátí, impregnace parou(2-4hod,190-212°C ) a prudké ochlazení dřeva
• Tvrdost dřeva se zvyšuje asi o 60%
• Rozměrová a tvarová stálost se zvyšuje asi od 50%
• Fasádní a obkladové palubky, podlahové palubky a dílce, rámy, zábradlí, ploty
• Povrchová úprava nutná (přírodní oleje, lazury, pigment, nátěr)
Vrstvené dřevěné materiály
• Vysoká únosnost, trvanlivost a požární odolnost → univerzální použití
KERTO S, Q
-

Materiál podobný překližce, všechny vrstvy dýhy jsou lepeny vzájemně rovnoběžně, jsou možné větší
rozměr délky tak i tloušťky desky – skvělá pevnost a tuhost
o Užití pro inženýrské (nosné) konstrukce
▪ Nosníky, trámy (příhradové kce, vazníky pro hospodářské haly, úzké trámy, vaznice, krokve)
▪ Výztužné desky vodorovné i svislé (nosné záklopy střech a stropů, střešní a akustické
panely)
• PARALLAM
• MICROLLAM
o výroba z dýh nařezaných na pásky široké 20 ÷ 30 mm a dlouhé až 2400 mm
o po naneseni lepidla se pásky souběžně zalisuji v kontinuálním lisu a vytvrdí mikrovlnným ohřevem
• INTRALLAM
o výroba z velkých paralelních třísek:
o po naneseni polyuretanoveho lepidla se pásky souběžně zalisuji v kontinuálním lisu a vytvrdí
mikrovlnným ohřevem velikost výrobků:

Zhuštěné a modifikované dřevo
• ZHUŠTĚNÍ Vysokotlakovým lisováním – technologie zvýšení hustoty dřeva slisováním na poloviční objem
→výsledek je poloviční objem
• Používají se jako tenké příložky do exponovaných spojů dřevěných konstrukcí
• MODIFIKACE – je zvýšena odolnost dřeva vůči dřevokazným houbám, dřevo nepracuje
• Užití – rámy oken, okenice, lepené prvky pro mostní konstrukce
Povrchové úpravy dřeva
účel – vytvořit na povrchu povlak - chrání dřevo před mechanickými a fyzikálními vlivy
•
•
•

•

vytváří esteticky vzhled
o zvýšit účinnost makroskopických vlastnosti dřeva, tj. struktury a textury dřeva, barvy různě
zušlechtěných dřevěných materiálů
usnadňuje údržbu
příprava a zušlechťování povrchů dřeva před povrchovými úpravami
o operace, které vytvářejí podmínky pro dosaženi vyšší užitkové a estetické úrovně PÚ
▪ přirozené a uměle sušeni
▪ opracovaní
▪ oprava vad
▪ vyrovnaní a hlazeni povrchu – broušeni
▪ zvýšení adheze nátěrových hmot (odstraněním nežádoucích látek, izolováním povrchu)
příprava povrchu před povrchovými úpravami – estetická
o operace směřující ke zvýšení výtvarně estetických vlastnosti dřeva
▪ běleni
▪ lazurovaní
▪ moření
▪ barveni

•

▪ další speciální způsoby barevné úpravy
zvláštní úpravy povrchu dřeva
o čpavkovaní, opalovaní, páleni, pískovaní, kartáčovaní, potiskovaní, ražení, kartovaní a patinovaní
▪ tyto způsoby se však používají v omezeném rozsahu v individuální výrobě výrobků ze dřeva

Povrchové úpravy desek na bázi dřeva
nejčastěji používané materiály pro foliování a laminovaní v současné době:
o papírové folie s potiskem impregnované melaminoformaldehydovou pryskyřici s transparentní
povrchovou vrstvou = overaly
o kontinuálně lisovaná laminátová folie - CPL – (povrch odolný teměř srovnatelny s LTD)
o plastové folie na bázi PVC, PP, ABS, ABS/PMMA (kvalitni folie, např. s vysokym leskem)
• patří zde
o dýhování
o lepení folie
o laminování
o vakuové lisování plastových fólií
A. DÝHOVÁNÍ
• lepeni dýhy na podkladové materiály je jednou z nejstarších technologii (původně ruční…)
• dýhovaní se provádí buď přímo u výrobců desek na cele formáty, častěji ale u konečných výrobců –
nábytku, dveří
• dokončeni úpravy povrchu = tekutými nátěrovými hmotami (až u výrobce nábytku na jednotlivé dílce)
B. LEPENÍ FOLIE
• použiti dílců s touto povrchovou úpravou - vhodné na málo mechanicky namáhané plochy vyrobků,
např. boky a police skříni
C. LAMINOVÁNÍ
• provádí se na cele formáty desek přímo ve vyrobním závodě po vyrobeni surovych desek, při jednom
lisovacim cyklu se nalepuje z obou stran na broušenou surovou desku papir předem napuštěny
močovino-melamin-formaldehydovou pryskyřici (po zahřati v lisu vytvrdne a přilepi laminovací papir k
surove desce) - v různém barevném provedeni nebo s potiskem různych dezenů dřeva
• použiti laminátů - odolná povrchová úprava známa jako Umakart
D. DIGITÁLNÍ POTISK DESEK A FÓLIÍ
E. VAKUOVÉ LISOVÁNÍ PLASTOVÝCH FÓLIÍ
BETON
Složení betonu
• materiál ze směsi cementu, hrubého a drobného kameniva a vody, s přísadami nebo příměsemi nebo bez
nich, který získává své vlastnosti hydratací cementu
POJIVO – cementy portlandské nebo portlandské směsné
PLNIVO – přírodní hutné kamenivo těžené nebo drcené, drobné(písky), hrubé (štěrky, drtě)
VODA - kvalitní, neutrální, bez škodlivých látek
PŘÍSADY A PŘÍMĚSI – plastifikační, provzdušňující, těsnící, zpomalující nebo urychlující tuhnutí a tvrdnutí
VÝZTUŽ: - s ocelovou výztuží (dráty, pruty, sítě, mříže… ) = železobeton
Vlastnosti betonu (třídy betonu)
• VÝHODY
o Schopný přijmout libovolný tvar
o Vysoká pevnost v tlaku
o Odolnost vůči účinkům prostředí

•

•
•
•

•
•
•
•

o Nepropustnost vody
o Ohnivzdornost
NEVÝHODY
o Vysoká objemová hmotnost
o Nízká pevnost v tahu
o Tepelná a zvuková vodivost
o Špatná opravitelnost
Součinitel tepelné vodivosti λ = 1,2 ÷ 1,8 W/mK → nutnost dilatačních spár
Soudržnost (výztuž), přídržnost (povrchové úpravy)
Trvanlivostí vlastnosti
o Odolnost povrchových vrstev betonu
o Odolnost proti průsaku tlakové vody
o Mrazuvzdorností
o Odolnost proti chemickým rozmrazovacím látkám (CHRL)
Objem, změny – smrštění (vysycháním), dotvarováním
Pružnost je krátkodobá
Smršťování je během 1. roku
Dotvarování – změna objemu konstrukce během 3-5 let

Druhy betonu dle výroby, použití

Dělení dle vyztužení, použití
• Prostý beton
- Určený pro budování podkladních vrstev, základových konstrukcí a jádrových částí přehradních konstrukcí
- Železobeton
o s ocelovou výztuží (dráty, pruty, sítě, mříže) tahová napětí přenáší vloženou betonářskou výztuží,
dokonalá soudržnost mezi ocel. výztužemi a zatvrdlým cementovým kamenem
o s rozptýlenými vlákny – zvýšení nízké pevnosti v tahu betonu a pevnosti v tahu při ohybu
o drátkobeton – vlákna ocelová

-

o vláknobeton – skleněná, vlákna polypropylenová, celulózová
Předpjatý beton
o Předem – výztuž se po umístění do bednění napne a zakotví zalije se betonem, po dostatečném
zatvrdnutí se výztuž uvolní
o Dodatečně – v betonu kanálky, kterými se pak protáhne kabel

Lehké betony
• Dělení dle způsobu vylehčení
o Betony mezerovité
▪ Zrna kameniva spojena cementovým tmelem v bodech dotyku
▪ Hrubší frakce hutného nebo pórovitého kameniva a menší množství cementového tmelu –
obalená zrna jsou spojená v místech dotyku
o Betony nepřímo lehčené
▪ Plnivem pórovité kamenivo
▪ Plnivo
• Přírodní pórovité kamenivo:
o Sediment – tufy, tufity
o Horniny vulkanického původu – láva, pemza
• Průmyslové odpady
o Škvára, struska, drcené cihly, popílek
• Umělé pórovité kamenivo
o Liapor = keramzit, expandovaný perlit, drcené pěnové sklo
o Betony přímo lehčené = PÓROBETON
▪ Póry přímo ve hmotě
Liaporbeton
• Mezerovitý tepelně izolační konstrukční beton
• Složení
o Liapor – lehké keramické kamenivo vyráběné expandací přírodních jílů
o Cement
o Voda
• Krychelná pevnost: 2-8 MPa
• Objemová hmotnost: 600-1200 kg/m3
• Součinitel tepelné vodivosti: λ = 0,32 W/mk
• Použití
o Lehké výplňové monolitické vrstvy
o Lehké konstrukční betony
o Zdicí tvárnice
o Tvárnice pro zahradní architekturu a opěrné nebo protihlukové zdi
o Zásypy
• LIATHERM – zdicí systém z Liaporbetonu
o Voštinové tvárnice vyrobeny vibrolisováním v přesných ocelových formách
o Výškový modul 250 m

Pórobetony
• Snížení objemové hmotnosti a vylehčení → vytvoření pórů v hmotě
• Rozlišujeme

o
o

MIKROPÓROVITÉ – odpaření přebytečný vody ze směsi
MAKROPÓROVITÉ – pěnobeton – plynobeton -vyhlečení pl

Nebo

•

•

•

o
o
Složení
o
o
o
o
Výroba
o

PĚNOBETON – vmícháním předem přidané pěny
PLYNOBETON – vylehčené plynem, vzniklým při chemické reakci
Plnivo – křemičitý písek, elektrárenský popílek
Pojivo – nehašené vzdušné vápno, cement (CEM I, II)
Voda
Plynotvorná přísada – hliníkový prášek nebo pasta

Směs jemně rozemletého křemenného písku, vápna, cementu, přísada a vody se nalije do odlévacích
forem
o Reakcí hliníku v alkalickém prostředí vzniká ve směsi vodík, který směs nakypří a vytvoří v ní velké
množství malých pórů
o Po zatuhnutí se vyjme z formy surový pórobetonový blok, který se krájí na kráječce pomocí tenkých
drátů na výrobky požadovaných rozměrů (vysoká rozměrová přesnost, velká variabilita rozměrů
krájených výrobků)
o Nakrájené bloky postupují do autoklávů, kde se parou vytvrzují
Pórobetonové stavební systémy
o XELLA (HEBEL, YTONG)
▪ Kompletní systém s prvky pro stěny vnější, vnitřní, stropy a střech
▪ Některé dílce jsou vyztužené, chráněné proti korozi
o Vlastnosti:
▪ P 2-400 (λ = 0,096 W/mK)
▪ P 2-500 (λ = 0,15 W/mk)
▪ P 4-500 (λ = 0,18 W/mk)
▪ P 6-700
o Výrobky
▪ Přesné tvárnice a příčkovky
▪ Plošné bloky Jumbo
▪ Příčkové dílce pro svislé kladení
▪ Schodišťové stupně
▪ Překlady – nosné, nenosné, obloukové
▪ U-profily – bednící prvky pro zhotovení věnců, překladů
▪ Stropy
• Stropní desky – panely (do 7,5 m)
• Stropní konstrukce (polomontovaný z poloprefabrikovaných nosníků a vložek)
▪ Střešní desky pro ploché nebo šikmé střechy

Pohledový beton
• nezakrytý betonový povrch v různých úpravách
• konstrukce má splňovat nejenom technické, ale zejména estetické požadavky definované architektem a
designérem
• pod pojmem betonový povrch bez dalších krycích vrstev se skrývá nečekané množství různých variací úprav
• základní členění povrchů betonových konstrukcí
o povrchy vytvořené otiskem formy či bednění
a) tvořen otiskem hrubých nehoblovaných prken, které se upravují různým způsobem
(sesazené palubky tvoří na povrchu betonu různé vzory)
b) otisk bednění s hladkým povrchem
c) otisk profilovaného bednění (do bednění se vloží speciální plastová matrice)
o povrchy opracované v měkkém stavu

o

o

▪ tyto povrchy charakterizuje přiznaná ruční výroba
a) hlazení, válečkování nebo jemné poťukávání
cílem je ihned po vyjmutí z bednění či formy vytvořit pravidelně se opakující vzorek
- Lze dosáhnout i vzhledu zdánlivě připomínající omítku
- Ke zpracování se používá:
▪ Houbové hladítko → vytvoří se hebký hladký vzorek
▪ Ocelové hladítko – hladká plocha
▪ Dřevěné hladítko – hrubší vzhled
b) Vymývání
- Tradiční X inovovaný způsob úpravy v měkkém stavu
- Používá se zpožďovač tuhnutí betonových povrchů
povrchy opracované v tvrdém stavu
▪ technologie nastupuje až po vytvrzení betonu
▪ z tvrdého povrchu betonu se odstraňuje cementový kámen a odhaluje více pórů, dosahuje se
větší barevné jednoty
a) suché pískování
- odstraňuje se plošně cementový kámen, odhalí se více pórů a povrchová struktura
betonu se změní
b) měkké pískování
- neodhaluje kamenná zrna, odstraňuje pouze tenkou prachovou vrstvu cementového
kamene
c) kartáčování
- sametový betonový povrch
- obvykle se provádí po několika dnech tvrdnutí betonu – vykartáčováním vrstvy
cementového pojiva, je třeba dávat pozor, aby se nepoškrábala kamenná složka betonu
d) úprava povrchu kyselinou
e) broušení, leštění
povrchy z barveného betonu → viz. otázka 42. barevný beton

Barevný beton
• barevnost závisí v první řadě na použitém cementu
o beton tak muže mít – aniž by byly použity zvláštní příměsi - barvu od bílé (vápenatou složku cementu
tvoří vysokoprocentní vápenec nebo křída, hlinitou složku bílý jíl či kaolín) až po tmavě šedou (třeba
pokud cement obsahuje popílek či mletou strusku)
• pro probarvování jsou používány anorganické pigmenty
o oxidy kovu (oxidy a hydroxidy železa, oxidy manganu, chromu a titanu) a uhlík
o výrobky jsou ve většině případu vystaveny vlivům povětrnosti a působení slunečního záření –
odolnost pigmentu alkalickému prostředí a světlostálost (aby neměnily odstín vlivem UV záření)
• vliv na barvu povrchu má i použité kamenivo
Prefabrikovaný beton
• Hromadná výroba stavebních dílů (předvýroba)
• Nejznámější betonové prefabrikáty jsou stavební díly – panely, ale může se jednat i celou škálu stavebních
dílů
• Druhy:
o Stropní desky
o Obvodový plášť
o Mostní prvky
o Překlady
o Opěrné zdi
o Drenážní kanály
• Výhody prefabrikace → prefabrikovaný beton má stejné přednosti jako monolitický beton
o Libovolný tvar
o Trvanlivost

•

•

o Požární odolnost
Prefabrikovaný beton má však i další výhody
o Vyšší jakost, lepší povrch
o Rychlejší výstavba
Prefabrikovaný beton povrch vysoké jakosti zaručuje trvanlivost i vzhled

Monolitický beton
• Monolitický beton (konstrukce) je beton, který se ukládá do bednění na stavbě. V bednění beton ztuhne a
ztvrdne. Pak se prvek nebo konstrukce odbední. Je to tedy konstrukce vyrobená z jednoho kusu, která však v
sobě téměř vždy má pracovní a dilatační spáry.
Vláknobeton = sklocement = sklovláknobeton = ortobeton = polycon

Grafický beton
• princip
o aplikace retardéru (zpomalovače tuhnutí) na speciální membránu, kterou se přenese na povrch
betonu a vytvoří na něm grafický vzor
o membrána je potištěna běžnou tiskařskou technologií, ale namísto tiskařské barvy se používá
zpomalovač tuhnutí betonu
o obvykle druhý den je retardovaná část povrchu betonu vymytá tlakovou vodou, čímž se odhalí
vnitřní struktura kameniva
o vymytá část povrchu betonu opticky vystoupí z okolního nevymytého povrchu a díky hrubosti a
barevnému kontrastu dobře vynikne odhalená struktura betonu
o je možné na povrchu betonu vytvářet libovolné grafické vzory
• výsledek
o hladký, vzorovaný nebo zcela hrubozrnný povrch
• cement muže být pigmentovaný (barva pohledového betonu)
• muže být použito kamenivo různých barev – patrné na hrubozrnných místech
Reflexní beton
• materiál z betonu a skleněných kuliček, který odráží světlo od určité plochy do směru, z kterého právě
přicházíte – reflexe
• výtvarnice Heike Klussmann a architekt Thorsten Klooster (Berlín) - do povrchové vrstvy betonu zalili
skleněné mikrokuličky – optická kvalita tradičního materiálu
• světlo se odráží od určité plochy do směru, z kterého právě přicházíte
• dopadající světelné paprsky se na základě daných fyzikálních principu odrazu a lomu světla odrážejí zpět ke
zdroji světla
• Bling Crete (světlo, beton)
o Vytváří nové designérské a architektonické možnosti v mnoha oblastech

o

Např. viditelné značení na veřejných prostranstvích a veřejné dopravě – dělá dobře viditelné hrany
stěn, schodišťové stupně nebo hrany nástupišť

Průhledný a průsvitný beton
• Materiál z betonu skla, který propouští světlo
• Průsvitnost materiálu vytváří skleněná vlákna, která vedou světlo hmotou betonu mezi protilehlými povrchy
prvků
• Základní složky průsvitného betonu
o Skleněná vlákna
o Jemnozrnný beton
• Mezi 2 povrchy každého bloku z průsvitného betonu vedou tisíce paralelně uspořádaných optických
skelněných vláken a vytvářejí matrici
• Vlákna jsou schopna přenášet světlo bez výrazných ztrát až do tloušťky 20 m
• Skleněná vlákna nemají žádný negativní vliv na pevnost betonu v tlaku → je možné jej použít i na nosné
konstrukce
o 1. sériově vyráběných prefabrikovaných bloků a panelů je dosahována pevnost v tlaku 32 až 40 MPa
• Z nového typu betonu lze vyrábět především prefabrikované stavební dílce a panely o různých velikostech
• REALIZACE
o Poprvé v roce 2002 pro pochozí povrch náměstí ve vnitřní části Stockholmu bloky o rozměrech 350 x
350 x 50 mm tvoří během dne zdánlivě jednoduchý typ betonové dlažby, po západu slunce se
rozzáří díky zdrojům světla, které jsou umístěny pod nimi
o Stavba malého kostelíku 2003 na předměstí Stockholmu
o Europe Gate (Evropská brána) vytvořena na oslavu Maďarska do EU

PRŮHLEDNÝ BETON LiCrete
•
•
•

•

Česká firma Gravelli – Jiří Peters a Ladislav Eberl
průhledný beton umožnuje pronikání světla z více stran
princip
o zalití určité struktury z plexiskla do betonové směsi (do pruhu z pevného plexiskla vyřezané drážky,
jednotlivé pruhy do sebe přesně zapadají – vytvoří mřížku)
o vytváří se tak jednotlivé stavební kvádry
využití
o panely
o zdicí tvárnice a schodišťových stupňů
o stavba dělících příček, nosných zdí

KÁMEN
Druhy kamene pro stavební použití
• Do interiéru – žuly a mramory
• Pro venkovní schodiště a masivní stupně – pískovec a žuly
• Dlažební kostky – žula, diorit, čedič a andezit
Vlastnosti kamene
• Kámen pro architektonické a stavební účely
• Kamen pro zdění, obklady, schody, dlažební kostky a prvky pro chodníky a silnice, střešní krytiny, prvky
drobné architektury

•
•
•
•
•

Objemová hmotnost (kg/m3)
Tvrdost podle Mohse
Pevnost v tlaku (MPa)
Pevnost v ohybu (MPa)
Nasákavost (%)

Úpravy povrchu kamene
• Opracování povrchu má vliv na barevnost a lesk kamene
• Povrchové úpravy kamene mohou mít vliv na úroveň některých vlastností (skluz, omyvatelnost, čistitelnost)
• Povrchové úpravy je možné kombinovat (např. opalování a broušení, opalování a kartáčování)
A.
•
•
•
•

OPALOVÁNÍ
opalovaní tvoři vzhled přírodního povrchu – odlomeného kamene, zvýrazňuje strukturu a texturu kamene
povrch drsný s ostrými hranami krystalů
vytváří bezpečny neklouzavý povrch pro pochůzné plochy (např. venkovní schodiště)
hořák nebo linka s hořáky pro vysokoteplotní opracovaní plamenem (ktery je hnan stlačenym vzduchem)

B. BRAŠOVÁNÍ (ANTIK)
• je kombinaci dvou povrchových uprav
• povrch kamene je tryskaný pístem nebo opálen ohněm a následně je povrch zjemněn diamantovými
kartáči
• povrch je plasticky, ale na rozdíl od opalovaného povrchu – hladký a příjemný na dotek
o v současné době velmi oblíbená povrchová úprava zejména na výrobu kuchyňských desek
C. BROUŠENÍ
• vytváří hrubší, matný, neklouzavý povrch
• předem upraveny povrch je opracován brousicími prostředky a nástroji
• broušená povrchová úprava je matná a neodráží světlo tolik jako lesk na omak zcela hladký povrch
D. LEŠTĚNÍ
• nařezané desky jsou několika technologickými postupy vyleštěny
• rozdíl mezi broušením a leštěním:
o broušením získáme povrch rovny, bez zřetelných pórů nebo výčnělků
o matný lesk docílíme až leštěním, při kterém se na povrchu kamene zahřátím vytváří leskla
sklovitá vrstvička
• povrch odráží obraz, jsou viditelné odlesky ve slídových zrnech, možný pohled do hmoty zrn průhledných
minerálů, viditelna struktura kamene, přiměřenou optikou lze pozorovat všechna zrna horniny
• na omak zcela hladký povrch

•

používají se
o lešticí kotouče, plstě

E. PEMRLOVÁNÍ
• velmi hrubá povrchová úprava
• opracovaní ploch pomoci pemrlice
o pravidelné výstupky na povrchu
o šeda barva s nádechem dle původní barevnosti horniny
o drsný povrch
• strojně nebo ruční pemrlice (kladivo nebo nástavec s jehlanovými ohroty)
F. PÍSKOVÁNÍ
• nařezaná deska se tzv. pískováčkou pod atmosférickým tlakem pískuje pomoci abrazivních částic
• nejsou vidět odlesky slídových materiálů, šedý nádech v barevnosti, nelze rozlišit jednotlivá zrna
• povrch je na dotek drsný a je protiskluzný
G. ŘEZÁNÍ
• nepravidelné různě hluboké rýhy, jejichž tvar (přímé nebo obloukové) a směr závisí na technologii řezaní
o šeda barva s nádechem dle původní barevnosti horniny
o drsný povrch
• různé druhy pil (rámová, řetězová, kotoučová)
• vodní paprsek s abrazivem
H. ŠTÍPÁNÍ
• štípaná povrchová úprava se vyrábí na tzv. štípačce
• kamen se tímto strojem děli prudkým nárazem a vzniká nepravidelná povrchová úprava, působí plasticky
a jakoby nedbale
I.

BOSÍROVÁNÍ
• lícní plochy vzniknou rozpojením kamene kliny, nerovnosti ploch se otloukají palici nebo prýskačem
• povrch lícních ploch je hrubý, málo opracovaný

J.

LÁMÁNÍ
• lámané plochy, které mají vyvýšená místa, se opracovávají do roviny bosírováním nebo špicováním tak,
aby hrbolky nebo prohlubně nepřesáhly 20 mm

K. RÝHOVÁNÍ
• je opracovaní kamene ryhovačkou (dláto šířky asi 60 mm)
• po ryhovačce zůstávají mělké rýhy, kterými ohraničujeme plochy odlišně kamenicky opracované
L. ZUBOVÁNÍ
• pravidelné rýhy, barva s nádechem dle původní barevnosti horniny, drsný povrch
• ruční nebo strojní zubák (dláto se zubovitým ostřím)
M. ŠPICOVÁNÍ
• opracovaní nerovných ploch do roviny tak, aby stopy po špičáku byly po cele ploše rozvrženy
rovnoměrně
• podle hloubky a hustoty důlků po špičáku rozeznáváme špicovaní hrubé, střední a jemné
Kamenné zdivo
• zdivo patří k nejstarším způsobům zdění a dnes se užívá minimálně (cena, tepelně a technické vlastnosti)
• nejpoužívanější: opuka, pískovec, žula
• výhody: neprodyšnost, trvanlivost, odolnost proti povětrnostním a mechanickým vlivům
• nevýhody: velká objemová hmotnost, obtížná opracovatelnost, pracnost zdění, špatné tepelně izolační
vlastnosti

ZDIVO Z LOMOVÉHO KAMENE
-

každý kámen musí být plně uložen v maltě
dutiny mezi velkými kameny vyplněny menšími
malta při zdění musí ustupovat zhruba o 30mm, tyto spáry se dospárují po vyzdění celé konstrukce

HKLÍKOVÉ ZDIVO
•
•
•
•

Kamenné svisle provazované zdivo
Svislé provázání se provádí přes 2-3 vrstvy
Svislý provazovací kámen – haklík – podle něj se nazývá celé zdivo
Použití:
o Zdivo plotů, opěrné zdi, nábřeží

Kamenné obklady v interiéru
• Reprezentační místnosti–vstupní haly, vestibuly, schodiště, koupelny, parapety, ostění oken a dveří, obklad
sloupů, desky stolů a barových pultů, kuchyňské pracovní desky
• obkladové desky různých formátů, tl. 20-50mm
• desky vznikají rozřezáním bloků přírodního kamene (mramor, travertin, pískovec, žula, syenit, andezit)
• Povrchová úprava řezáním, broušením, leštěním, pemrlováním, špicováním, zubováním, tryskáním,
opalováním
Kamenné obklady v exteriéru
• fasády, sokly a sloupy, schodiště
• obkladové desky různých formátů, tl. 20-50mm
• desky vznikají rozřezáním bloků přírodního kamene (mramor, travertin, pískovec, žula, syenit, andezit)
• Povrchová úprava řezáním, broušením, leštěním, pemrlováním, špicováním, zubováním, tryskáním,
opalováním

Kamenné dlažby v interiéru
• Čtvercové, obdélníkové – kladené do písku, cementové malty nebo tmelu
• Podlahy, koupelny – hygienické, nenasákavé
Kamenné dlažby v exteriéru
• Chodníky, náměstí, zahrady, nádvoří, kolem bazénů

Anglická

Benátská

Románská

Teracové dlažby
• mramorová drť, spojená tmelem a pak broušená
• monolitická podlahovina, která vznikne vybroušením zhutnělé vrstvy betonu (do10mm) složené ze směsi
hydraulického pojiva (cementu), vhodných druhů a frakcí kameniva ( nejčastěji mramorové drtě)
• jednovrstvá nebo dvouvrstvá nevyztužená dlaždice vyráběna hlavně vysokotlakým vibrolisováním
• různá skladba cementů, kameniva a barevných pigmentů – broušená lícová plocha s dekorativními vzory
Dlažba z tavného čediče
• Výroba
o Vyrobena přetavením přírodního čediče a odlitím zpravidla do kovových forem
• Vlastnosti
o Nenasákavost
o Mrazuvzdornost
o Otěruvzdornost
o Ekologická a hygienická nezávadnost
o Chemická odolnost
o Vysoká pevnost v tlaku
o Tvrdost podle Mohse minimálně stupeň 8
o Vysoká životnost v nejnáročnějších podmínkách
• Barva
o Přírodní – daná povahou přírodního materiálu a nelze ho měnit či barvit
• Povrch
o Hladký nebo protiskluzový
• Sortiment
o Čtverec, šestiúhelník, florentinské …
o Soklové, L-kusy, atypické
• Použití
o V mechanicky nebo chemicky namáhaných průmyslových provozech
o Pro svůj atraktivní vzhled používaný i v esteticky náročnějších prostorách
Schodišťové stupně z kamene
• použití: všechny typy staveb (interiér, exteriér, terén)
• druhy schodů: desky pro obklad (tl.20, 30, 50mm)/ masivní stupně (samonosné nebo nesené)

•

•
•

druhy kamene: do interiéru – žuly a mramory – jemně broušené a leštěné, které dávají vyniknout barvě a
kresbě kamene/ do exteriéru: pískovce a žuly – hrubé povrchové úpravy (hrubébroušení, pemrlování,
tryskání nebo opalovaný povrch) pro zvýšení protiskluzných vlastností (i smirkové pásy do stupnicových
ploch)
tvary: stupně přímé, kosé a obloukové
různé profily přední hrany (=splávku)

Dlažební kostky
• žula, diorit, čedič, andezit, méně vhodný vápenec, mramor nebo umělý kámen
• mozaikové 40x40x40 a +/drobné 60x60x60 a +/velké 160x160x160 a +
• mozaiky: kříže, hvězdy, znak města
• divoká mozaika, kroužková řádková dlažba, divoká dlažba
Prvky pro chodníky a silnice
• Druhy
o Krajníky
▪ Silniční nebo perónní zpevnění okrajů vozovky nebo nástupišť
o Obrubníky
▪ Zpevnění okrajů chodníků a nástupišť, vyrovnání výškových úrovní
o Patníky, mezníky, zaměřovací kameny
Střešní krytina z kamene
• Štípané šablony z břidlice
• Dlouhodobá stálost a odolnost vůči klimatickým vlivům
• Masivní a rustikální podoba poskytuje stavbám dlouhou životnost
• Odhlučňuje potřebné prostory a pomáhá kumulovat teplo v interiéru
Umělý kámen
• Složení
o Plnivo
▪ Přírodní praný sklářský písek, mletý vápenec, drť z mramoru, žuly …
o Pojivo
▪ Cement (příprava hydraulického vápna)
▪ Epoxidové nebo polyesterová pryskyřice
o Pigmenty
• Použití
o Desky pro obklady a dlažby v interiéru a exteriéru
o Obnova památek (doplnění nebo náhrada chybějící původní hmoty)
SKLO
Sklotvorné látky, složení a struktura skla
• Sklo je amorfní pevná látka – obvykle ztuhnutím taveniny bez krystalizace
• zákl. surovina:
o sklářské (pevné) písky – zrnité
o světle zbarvené až bílé horniny (křemenné písky, málo zpevněné pískovce)
• primární obsah SIO2 v rozmezí 60 až 80 %, dále zrna jiných materiálů
o nejčastěji živců, slíd
o tzv. těžkých minerálů
o jako pojivo zpravidla jílové minerály (kaolinit)
o karbonáty
o oxihydroxidy Fe
• teplota tání SiO2 je poměrně vysoká a dosahuje hodnoty 1726 ºC
• nutno je upravovat drcením, praním (odstranění odplavitelných, jílovitých částic) a tříděním (požadovaná
zrnitost)

•

•

•
•
•

•

•

•

•

pro výrobu skla vyšších jakostí
o náročnější způsoby úpravy
o snížení obsahu barvicích oxidů (Fe2O3, TiO2)
o požadován je také limitní obsah SiO2
hlavní oxid křemičitý
o z křemenu, nebo křemenného písku (teplota tání kolem 2000 °C)
o přidává se soda a potaš, které snižují na cca 1000 °C a oxid vápenatý
o zlepšuje odolnost vůči vodě
homogenní amorfní tuhý materiál, výroba z viskózní skloviny tavené ve sklářské peci (jako karamel)
o Rychlé zchlazení materiálu způsobí, že se nestihne zformovat regulérní krystalová mřížka
o Transparentní, pevný a odolný materiál
STABILIZÁTORY ovlivňují
o mechanické, fyzikální, optické, tepelné, chemické a elektrické vlastnosti skloviny, případně skla
(„doladí“ vlastnosti skla k účelu jejich použití)
dalšími základními složkami běžných skel jsou CaO a alkálie (Na2OaK2O)
o CaO nejčastěji ve formě jemně mletého vápence (CaCO3)
o tavením kmene přechází uhličitan vápenatý na oxid vápenatý, obsah upravuje rozpustnost a
chemickou odolnost skla.
o Oba alkalické oxidy se do kmene přidávají také ve formě uhličitanů sody Na2CO3, potaše – K2CO3
TAVIVA
o obsah alkálií ve sklářském kmeni ovlivňuje hlavně teplotu tavení vsázky
o významně snižují tavící teplotu sklářského písku(1726ºC) na teplotu1400 -1500 ºC snižuje se
energetická náročnost tavícího procesu a zvyšuje životnost tavících agregátů
DRCENÉ ODPADNÍ SKLO (skleněné střepy)
o Ke zrychlení tavícího procesu a zlepšení počáteční homogenity sklovin
o snižují energetickou náročnost tavení
o použitím skleněných střepů dochází k materiálovému využití odpadů, úspoře primárních surovin
o požadavek na použitelnost střepů je jejich stejnorodost, čistota a chemické složení
o střepy mohou být zvláštní produkce nebo cizí, pro výrobu skel s vysokými nároky na kvalitu přicházejí
v úvahu pouze střepy VLASTNÍ!
POMOCNÉ SUROVINYPROVÝROBU SKLA
o dodávají sklu některé požadované vlastnosti
o čeřící (sírany, dusičnany), odbarvovací, barvící (různé soli a oxidy kovů – měď, kobalt (modře), zlato
(rubínově červeně), stříbro(žlutě), mangan, síra, chrom), zakalovací (fosforečnany a fluoridy), glazury
(lehce tavitelné sklo, kovy)
Sklotvorné suroviny:
o sklářský písek (křemenný), kaolín, fonolit, pegmatity

Tvarovací postupy skla
• Využívá se viskózní deformace a silné závislosti viskozity skloviny na teplotě
• Během tvarování nesmí dojít ke krystalizaci skloviny
• Tvarování se provádí od ručních po plně automatizované procesy
• Foukání, tažení, plavení, válcování, lití nebo lisováním, popřípadě kombinacemi
Ploché sklo plavené
VÝROBA
• Dnes se tak vyrábí většina plochého skla
• Proud skla vstupuje přes nádobkový práh do jednotky s kontrolovanou atmosférou (N2 + H2) s lázní
roztaveného cínu
• Sklovina se roztéká do šíře a tloušťka je výsledkem gravitačních sil a rychlosti tažení
• Obě strany pásu se automaticky vyhladí (spodní stykem s lázní, horní účinkem povrchového napětí)
• Pás se řízeně chladí a vstupuje do chladící pece

•
•

•
•

Výhody:
o Vysoká kvalita, velký výkon, dlouhodobý provoz, možnosti nejrůznějších povrchových úprav
Varianta
o Spektrofloat
o Elektrofloat – pohlcující část slunečního záření a zabraňují přehřívání prostorů v budovách
Účinkem stejnosměrného napětí se přivedou do povrchové vrstvy ionty Cu a Pb, vytvoří se bronzové
zbarvení
IR reflexní skla zabraňují naopak unikání tepla z vytápěných prostor a antireflexní skla jsou důležitá pro
sluneční kolektory

DRUHY
a) Protisluneční
• K zachycení tepelných složek slunečního záření při zachování dobré propustnosti světla
• Rozlišujeme 2 druhy:
o Absorpční (Planibel)
▪ Přidání oxidů kovů při tavení – ve hmotě
o Reflexní
▪ Tvrdé pokovení (Stopsol) – s pyrolytickým pokovením transparentní vrstvou kovů
▪ Měkké pokovené (Solarbel) – s elektromagnetickým pokovením vrstvou oxidů
kovů nebo vzácných kovů
b) S nízkou emisivitou
• Sklo s nanesenou transparentní vrstvou oxidů kovů, která odráží dlouhovlnné tepelné záření zpět
do místnosti (snížení tepelných ztrát)
• Pyrolytické nebo elektromagnetické pokovení
c) Bezpečnostní
• Tepelně tvrzené
o Kalené sklo
o Tepelná úprava
▪ Metoda řízeného ohřevu a rychlého ochlazení (zahřívání na teplotu kolem 600 °C a
rychlé zchlazení pomocí vzduchových trysek)
▪ Na povrchu silné tlakové napětí, které zvyšuje jeho mechanickou a tepelnou
odolnost
▪ Rozbití na malé neostré střepy
o Polotvrzené
▪ Velké střepy s ostrými hranami
o Úprava povrchu
▪ Před tepelným procesem
▪ Po vytvrzení nelze sklo řezat, vrtat ….
• Vrstvené (lepené)
o Minimálně 2 tabule skla vzájemně spojené pomoci mezivrstvy (PVB, EVA)
▪ Mezivrstvy spojuje tabule skla, zlepšuje vlastnosti konečného výrobku
o Úlomky skla ulpívají po rozbití na fólii
• Speciální lepené
o Sklo pro schodnice, stupnice, podlahy, střechy
o Lepené sklo s barevnou fólií

d)

e)

f)
g)

h)
i)

o Lepené sklo s dekorační fólií
o Lepené sklo s poplašným drátem
o Lepená zrcadla
o Lepené sklo elektricky vyhřívané
Protipožární
• Sklo s nabobtnávajícími transparentními mezivrstvami, které teplotou napění, vytvoří matnou
stěnu, brání postupu požáru nebo tepla
Dekorovaná skla
• S potiskem
o Na plochém plaveném skle jsou naneseny vzory vrstvou nízkotavitelného skla metodou
sítotisku nebo digitálním tiskem a pak vytvrzeno při teplotě více než 600 °C
• Smaltované
o Vrstva barevného keramického smaltu
• Lakované
o Neprůhledný vzhled
o Nanesení vysoce kvalitního dvousložkového laku na zadní stranu skla, rovnoměrné a přesné
nanesení barvy lakovací clonou
o Pro interiérové aplikace
• Matové – saténový povrch skla, průsvitné, neutrální
o Lakované – jednostranně lakované s matným lakem
o Pískované – opracování povrchu pískem pod vysokým tlakem
o Leptané – matované kyselino HF
Zrcadla
• Zadní strana je opatřena reflexním povlakem stříbra s ochranným lakem (postříbření)
Izolační dvojskla
• Standardní
• Se zvýšenou tepelnou izolací
o plyn, sklo s nízkou emisivitou
• S protisluneční ochranou
o Skla absorpční, reflexní, se zabudovanými žaluziemi
• Bezpečnostní
o S lepeným nebo tvrzeným sklem, s drátosklem, s vloženou mřížkou
• Se zvýšenou zvukovou izolací
o S plynem, zvýšení tloušťky vzduchové mezery, kombinace tloušťky skel, s lepeným sklem
• kombinované
Fasádní panely
Speciální skla
• Difuglas
o Rovnoměrný rozptyl světla
• Polopropustná zrcadla
o Jednostranně průhledná (např. pozorovací kabiny)
• Skla s LED diodami
• Smart glass (priva lite)
o Čiré lepené sklo s LC fólií
• Sklo s fotovoltaickými články → solární energie

Skleněné trubice – výroba
• používají se 4 procesy
o Dannerův proces
o Sklovina natéká na rotující trn (píšťalu) a za současného foukání vzduchu píšťalou a tažení se
vytahuje trubice
o Rychlost tažení 10-200 m/min, průměry zhruba do 40 mm
o Tažení vzhůru

o

o

o

Sklo se táhne vzhůru přes dutý žárovzdorný kužel, který je uvnitř rotujícího rukávu částečně
ponořeného do skloviny, kuželem se profukuje vzduch
o Především se vyrábějí tlustostěnné trubice větších průměrů
Tažení dolů
o Sklo vtéká do kruhové komory, obtéká formovací kužel, kterým se profukuje vzduch a vznikající
trubice je tažena směrem dolů
▪ Tlakem vzduchu nebo slabým pod tlakem se řídí vnitřní průměr a tloušťka trubice
o Umožňuje výrobu širokého rozmezí průměrů a tlouštěk stěn
Vello proces
o Sklovina obtéká kužel, který nerotuje a kterým se profukuje vzduch, trubice je tažena dolů a dále
se ohýbá do horizontálního směru
o Proces umožňuje změny příčných průřezů a vytváření barevných pásů
o Trubice mají vysokou kvalitu

Skleněná vlákna, výroba, použití
- běžná skleněná vlákna pro elektroizolační účely a lamináty se vyrábějí z bezalkalické skloviny (do 1% Na2O +
K2O) zvané sklo E (Eutal)
- tavení: kontinuální vanové pece, teploty kolem 1550 °C
- výroba vlákna – dvoustupňová (přes skleněné kuličky) nebo přímá jednostupňová
- izolační, filtrační a akustická vlákna se vyrábějí z celé řady skel neobsahujících B2O3 nebo obsahujících alkálie
(sodnovápenaté skloviny, tavené horniny, strusky – tzv. minerální vlákna)
- mikrovlákna se vyrábějí dvojím tažením (nehořlavý a filtrační papír)
- vyrábějí se též dutá vlákna pro lehké lamináty
- skleněná vlákna do stavebních hmot (Na2O-SiO2-ZrO2 zirkonsilikátové sklo odolné vůči korozi v alkalickém
prostředí)
- zvláštním odvětvím jsou tzv. optická vlákna (optické vlnovody – zejména pro telekomunikační účely) možnost vedení světla na dálku (světelné informace) ve vlákně, jehož vnitřní část (jádro) má vyšší index lomu
než vnější část (obal), na hranici dochází k odrazu záření a světelný paprsek je nesen dál vláknem (přenesení
informace – mimořádná čistota skla) – připravují se speciálními metodami
skleněná vlákna se vyrábí v 5 formách
1. vlákna nekonečná (3 - 13mm) – pro textilní zpracování elektroizolační tkaniny pro sklo lamináty přetavením
skloviny (kuliček) v PtRh peci se vytahuje svazek vláken malými otvory ve dnu pece, po lubrikaci se sdružují
do pramene a navíjejí
2. střiž (5–12 mm) – pro výrobu filtračních tkanin a izolačních rohoží- odfukováním vláken z PtRh pece proudem
vzduchu nebo páry vzniká střiž délky 5-30cm. Rotaflex vzniká rozfukováním z rotující hlavy s otvory na
obvodu
3. vata (20–30 mm) – pro tepelné a zvukové izolace – litím pramínku skloviny na rotující keramický kotouč
4. mikrovlákna (1-3 mm) – pro speciální filtrační a izolační účely – rozvlákněním primárního vlákna vytaženého
z PtRh pece proudem spalin
5. vlákna-pro telekomunikační účely – metoda tažení z dvojitého kelímku, metodami CVD a metodou sol-gel
Křemenné sklo
- jde o čistý SiO 2 ve skelném stavu
výroba:
-

surovina-velmi čistý žilný křemen nebo z čistého křišťálu
tavením vakuu při teplotě kolem 2000°C (čistýS iO2-teplotatání1727C )
tavení indukční v grafitových kelímcích nebo odporově v kelímcích z W nebo Mo
trubice se táhnou otvorem ve dnu kelímku
pro optické účely se sklo vyrábí postupným natavováním prášku S iO2v kyslíkovodíkovém nebo plazmovém
hořáku

vlastnosti:
-

vysoká teplota měknutí spojená s transparentností
mimořádně nízký koeficien troztažnosti (5.10-7zanormálníteploty)

-

vysoká propustnost v UV oblasti o výborný elektrický izolant
má vysokou chemickou odolnost vůči vodným roztokům, zejména kyselým

použití:
-

kelímky, trubice pro výbojky, astronomická zrcadla, chemické aparatury, optická skla a vlákna, izolační
destičky

Vodní sklo
= sodno-křemičité sklo Na2O-SiO2
• Binární sklo, označuje se jako vodní sklo, protože se dá rozpustit ve vodě

Křemičité sodno-vápenaté sklo – skla plochá a obalovaná
•
•

•
•
•
•

•

Nejběžnější typ chemická soustava skla
Ustálené složení plochého a obalového skla
o SiO2 70-75,5%
o Al2O3 0,6-2%
o CaO 6-11%
o MgO 1,5-4,5
o Na2O 13-15%
Odchylky vyvolány způsobem zpracování, např, ploché sklo vyráběné procesem Float má nižší obsah alkálií
než sklo pro proces Fourcault
podobné je i složení obalových skel
požadavek na strojní tvarování – vyšší obsah alkálií a nižší SiO2 + Al2O3
barevná obalová skla skla se liší obsahem barvicích oxidů
o zelená skla s olivovým odstínem 1,5-2% Fe2O3 a 0,3-0,08 % MnO
o plný zelený odstín přídavkem Cr2O3 nebo Cr2O3 + Fe2O3
o hnědé zbarvení kombinací Fe2O3 + MnO (1:2); (1:3)
barevná obalová skla chrání potraviny a nápoje před UV zářením

Křišťálové sklo, úpravy povrchů
• křišťálem se označuje kvalitní druh čirého skla s vysokým leskem a světelnou propustností
• reprezentant
o český křišťál (draselno-vápenatý)
o anglický křišťál (draselno-olovnatý)
• dle mezinárodní konvence je
o křišťálové sklo pouze olovnaté s více než 24% PbO a n (indexem lomu) vyšším než 1,545
o pravé olovnaté křišťály obsahují 24-32% PbO
• křišťálová skla se taví ze surovin s nízkým obsahem tavicích složek, zejména oxidů Fe (méně než 0,025 %
Fe2O3) a Cr

•

křišťálová skla se často taví v pánvích (umělecká výroba), existuje rozvinutá strojní výroba v kontinuálních,
nejčastěji elektrických pecích
vyrábí se z něj především
o umělecké a dekorační výrobky
o užitkové (např. stolní sklo)
o má i optické aplikace
kromě uvedených typů skel je PbO a K2O častou součástí skel optických nebo zátavových
povrchová úprava
o rytím a broušením
o leptání směsí HF a fluoridů
▪ pro lesklý hluboký lept
▪ HF + H2SO4 + H2O
o matovým leptáním
▪ HF, vodnými roztoky soli (KHF2, K2CO3) s HF nebo leptacími pastami
(NH4HF2 + BaSO4)
▪ Zde leptání probíhá mezi krystaly produktu a vzniká tak drsný matový produkt
o malováním skel
▪ používají se prášky nízkotavitelných skel s přídavkem barvících látek nanesené v kaši
▪ vypalují s při 500-600 °C (smalty)
o lazurami
▪ difúzi barvící látky do povrchu skla v oblasti 500-600 °C
▪ provádí se směsi kaolinu s vodou a AgCl
o kovovými povlaky
▪ redukcí sloučenin Ag a Pt za zvýšených teplot

•

•
•

Tepelně odolná skla Na2O, B2O3-SiO2
•
•
•

•
•

Tepelně odolná skla s lineárním koeficientem teplotní roztažnosti α nižším než 5.10-6 K-1
První tepelně odolné (laboratorní) sklo bylo u nás vyrobeno v Sázavě 1837
Druhy
o Jenské sklo (75 % SiO2 a 8 % B2O3)
o Simax (u nás) (80 % SiO2 a 12,8 % B2O3)
Vyrábí se nejčastěji v elektrických pecích při tavících teplotách až 1620 °C
Použití
o Laboratorní nádobí, aparatury
o Potrubí
o Varné nádobí pro domácnosti

Zakalená skla, opály, osvětlovací skla
• Použití pro osvětlovací techniku, k dekoračním účelům pro bižuterii
• Opálová skla
o Mléčný zákal vyvolaný fluoridy, zaváděné do vsázky:
▪ Na3AIF6, CaF2, Na2SiF6
o Ve skle se tvoří sloučenina Pb3(AsO4) → emailový zákal
o Slabší je opalinový zákal, který se získá vnesením fosforečnanů Ca3(PO4)2
• Zákal je způsoben rozptylem světle částicemi s odlišným indexem lomu
• Velikost částic je kolem 200 μm – opalescence, v procházejícím světle žlutá, v odraženém namodralá
(opaliny)
• Nejběžnějším typem zakalených skel jsou fluoridové opály s obsahem 5-6 % fluoru
• Opálová skla se používají
o Pro výrobu domácího nádobí
o Ve stavebnictví
o V bižuterii

o

Vyrábějí se i barevné opály

Optická skla
• jsou charakteristická přesnými hodnotami indexu lomu a disperze
• vyžadována je i vysoká chemická a fyzikální homogenita a vysoká propustnost pro světelné záření
• k dispozici je dnes asi 250 druhů optických skel
• podle optických vlastností se optická skla dělí na:
o korunová skla s Abbeho číslem n > 55
o přechodná skla s n = 50 - 55
o flintová skla, n < 50
o speciální skla (fluoridová, fosforečná...)
• jako polooptická se označují skla
o brýlová
o signální
o skla pro kondensory
• výroba:
o vysoké požadavky na homogenitu i čistotu, zejména co se týká obsahu barvicích a záření
absorbujících složek
o nejběžnější typy:
▪ kontinuální vanové pece
▪ výrobkem pás, který se řeže a zpracovává
• speciální skla:
o elektricky diskontinuálně (indukčně ohřívaný kelímek)
o klasicky v pánvích, vylití do bloku a jemné chlazení

Barevná skla
• Původ barvy
o Základem barevnosti skel je absorpce části viditelného spektra
• Typy
o Přechodové kovy – barva je vázana na přítomnost určitého iontu
o Vzácné zeminy
o Barevné kovy – tzv. rubínové barvy vznikají absorpcí světla na nanočásticích kovů vyloučených ve skle
Bezpečnostní skla
1) Tepelně tvrzené
2) Tepelně opracované (polotvrzené)
3) Vrstvené (lepené)
4) Vrstvené neprůstřelné
5) Protipožární
6) Fólie – dodatečně
7) Lze zařadit i drátosklo

Dekorační skla
• s potiskem – na plochém plaveném skle jsou naneseny vzory vrstvou nízkotavitelného skla metodou sítotisku
nebo digitálním tiskem a pak vytvrzeno při teplotě více než 600 °C
• smaltované – vrstva barevného keramického smaltu
• lakované – neprůhledný vzhled, nanesení vysoce kvalitního dvousložkového laku na zadní stranu skla,
rovnoměrné a přesné nanesení barvy lakovací clonou; pro interiérové aplikace
• matované – saténový (hebký) povrch skla, průsvitné, neutrální
• pískované – opracování povrchu pískem pod vysokým tlakem
• leptané – matované kyselinou HF

