Silikáty 27, s. 343-353 (1983)

PŘÍSPĚVEK KE STANOVENÍ REOLOGICKÝCH VLASTNOSTÍ
KERAMICKÉHO TĚSTA

vLA.DIMÍR LACH, ALOIS TOPOLÁNEK*
Vyaoké učení rechnwké, Stavební fakulta., Gorkého 7, 662 38 Bmo
*Pferovské strojírny, n. p. 750 53 Pferov

Došlo 6. 10. 1982
Původní pfistroj pro stanovení reologických vlaatnoatí plastického kera
mického těsta je postaven na principu kapilární reometrie. PH.stroj umolňuje
standardní pfípravu z"1debnwh tllíaek a provedení zkou,šky plaatwké suroviny
ti rouahu bělných provozních konzistencí pfi dodrlení zvolené teploty. Výsledek
je zaznamenáván soufadnicovým zapi,sovačem tie formě pseudoreog,'amu - je
ukázán způaob jeho pfepo/5tu na reogram a in,t,erpretau konzistenční rovnwí.
Ddle je naznačen strukturně reologický pfíatup na základě Sobotkova reologického
modelu plastického těsta.

ÚVOD

Stěiejní operací cihlářské výrobní linky je nepochybně vytvá.fení, na. kterém
závisí i průběh navazujících technologických opera.cí - sušení a. výpalu. V pře
Yážné většině závodů se dnes jako vytvářecího stroje používá. šnekového lisu, který
z plastické výrobní směsi vytváří souvislé pá.srno, často velmi složitého profilu.
Průběh toku suroviny lisem a. formová.ní pá.srna. v jeho předústí a ústí závisí
jedna.k na. strojním provedení funkčních částí lisu, a. jedna.k na. vlastnostech suro
viny. Má-li pracovat za. optimálních podmínek, musí být jeho strojní provedem
přizpůsobeno vlastnostem suroviny, které jsou dány lokalitou závodu, takže je
lze korigovat jen v omezené míře.
Studium vytvářecích vlastností konkrétní suroviny spadá. do oblasti fenomenolo
gické reologie, pokud se v prvním přiblížení pominou vztahy mezi mikrostrukturou
plastického těsta a. jeho reologickými parametry. Úkol lze formulovat také jako
stanovení konzistenční rovnice plastického keramického těsta.
Vzhledem k předpokládanému cíli je nutné, a.by reologické pa.ra.metry by]y
stanoveny ve smyslu svých fyzikálních definic, jiné údaje by nemohly být dále
matematicky zpracovány.
REOLOGICKÉ VLASTNOSTI KERAMICK:11:HO Ttl:STA

Keramické těsto je složitým třífázovým systémem, jehož pevnou fázi tvoří zrna
převá.faě silikátových minerálů různé disperzity, kapalnou fází je voda s roz
puštěnými elektrolyty a koloidy a vždy je přítomno ur6ité množství vzduchu.
Reologické vlastnosti komplexně vystihuje Sobotkův šestiprvkový reologický
model (obr. 1).
Pruln.ý prvek Hookův H1 vyjadřuje pružnost spojenou s objemovými změna.mi
a. nezávislou na. čase. Ta.to pružnost je z hlediska strukturní reologie dá.na. přede
vliím množstvím pórů v keramickém těstě, vyplněných vzduchem. Za. běžných
vytvářecích tlaků ji u dobře odvzdušněného těsta můžeme za.nedbat.
Prostřední člen Sobotkova. modelu je složen z Newtonova. viskózního prvku N1
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a paralelního St. Venantova plastického prvku StV1, které jsou v tomto řaz�ní
ně.kdy pokládány za základní reologický typ látky a označovány jako vláčná látka..
Až po dosažení mezního napětí se vláčná látka jeví jako pevná, po jeho překročení
jako visk6zní kapalina. Přetváření nad mezi toku je nevratné, neboť plastická.
deformace je trvalá. Vzrůstá-li dále napětí, probíhá přetváření vyšlíí rychlostí.

Obr. 1. Reologwký model Sobotkovy látky.

Třetí člen je složen ze tří paralelních prvků, pružného H2 , viskózního N2 a plastic
kého StV2 • Vyjadřuje deformaci závislou na čase, která při zatíženi vzrůstá a po
odlehčení opět klesá až na určitou konečnou hodnotu danou parametrem St.
Venantova prvku. Z hlediska mikrostruktury plastického těsta můŽeme existenci
tohoto členu připsat restauraci vodních sfér minerálních zrn, porušených při
přetváření. Pružnost H2 odpovídá pružnosti vodního obalu a je dána afinitou mo
lekul vody k povrchu pevné fáze. Viskozita N2 je viskozitou vody, která. však
v tomto případě nemá ryze kapalný charakter, neboť molekuly vody jsou v určité
vrstvě pevně vázány a mají sníženou pohyblivost. Plasticita StV2 reprezentuje
vzájemné tření minerálních zrn o sebe, jež brání ustálení rovnováhy a jež musí
být při přetváření překonány.
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Pfíspěvek ke stanovení reologických vlastností keramického těsta
Fig. 1. Sobotkaa rheological model.
Fig. 2. Schematic diagram oj the extrusion rheometer.
Fig. 3. Overall view oj the extruaion rheome,t,er.
Fig. 4. View oj the open rheometer.
Fig. 5. Gonversion oj a pseudorheogram to a 'l'heogram.
Fig. 6. The properties oj a ceramic paste and its water content. Raw material jrom the Prosenice
locality, temperature .23 °G.
Fig. 7. Properties oj a ce'l'amic paste and it8 temperature. Raw material Jrom the Štíty locality wuh
20.19 % water content.

Silikáty č. 4, 1983

353

