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Důsledkem přednostní orientace jílových částic při tvarování plastického 
těsta a lití ze suspenze je anizotropie smrštění sušením a pálením. S rostoucí 
deformací roste smrštění ve směru kolmo ke vznikající orientaci částic. 
Anizotropie smrštění roste s plastičností těsta, z něhož jsou připraveny zku
šební vzorky. U těsta s polovinou plastické složky jsou malé rozdíly ve smrštění 
sušením, ale při pálení je smrštění kolmo k orientaci částic až trojnásobkem 
hodnoty v rovnoběžném směru. U plastických těst anizotropie smrštění BUŠe
ním může být i větší než anizotropie smrštění pálením. V provozních vzorcích 
je výrazná anizotropie smrštění pálením. 

ÚVOD 

Fyzikální vlastnosti krystalických materiálů jsou v mnoha případech anizo
tropní - jejich hodnoty v jednotlivých krystalových rovinách se mohou lišit 
i řádově. Pro monokrystalické materiály je anizotropie spíše častější případ než 
izotropie, která se vyskytuje u systémů polydisperzních a amorfních. Keramické 
materiály jsou většinou polydisperzní systémy, za syrova tvořené velkým podílem 
anizometrických částic jílových minerálů. 

Dojde-li při zpracování těchto materiálů k vytvoření jednosměrné, popř. pře
vládající orientace částic v jednom směru, potom i fyzikální vlastnosti vytvoře
ného tělesa mohou být anizotropní. Procesem, který nejčastěji způsobuje vy
tvoření přednostní orientace částic, je tvarování těles z plastického těsta nebo 
litím ze suspenze. 

Při plastické nebo viskózní deformaci se jílové částice progresívním skluzem 
orientují svými krystalovými plochami (001) rovnoběžně se směrem pohybu (1). 
Při dostatečně velké deformaci se v plastickém těstě vytvoří jednosměrná orien
tace, pozorovatelná i pouhým okem na lomových plochách [2, 3]. Jednosměrná 
orientace jílových částic, obalených vodní lyosférou, má za následek orientované 
smršťování při sušení - menší ve směru rovnoběžně s orientací částic, větší 
v kolmém směru. Charakterizací těchto jevů v plastických těstech se ve svých 
pracích �abýval Williamson, chybí však kvantitativní údaje o vlivu těchto jevů 
na smrštění [4, 5]. Vztah smr�ění sušením a deformace u kaolínových těst studo
val Jedlička a nalezl výrazný růst smrštění s deformací [6]. 

U jílových suspenzí dochází k orientovanému ukládání jílových částic při fil
traci, ale větší praktický dopad má orientace částic, vytvořená při lití do sádro
vých forem. Orientačními jevy a z toho plynoucím anizotropním smršťováním 
při sušení vysvětlili Bruckner a Dietze! defekty vznikající při lití jílových suspenzí 
[7, 8]. 

Cílem této práce je konkretizovat údaje o anizotropii smrštění sušením, na 
kterou v minulosti upozornila řada prací, současně je však postižena i anizotropie 
smrštění pálením, která má ještě větší praktické důsledky. 
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