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SKLÁŘSKÉ a KERAMICKÉ STROJE

Výroba skla a keramiky patří k tradičním odvětvím výrobní činnosti člověka a produkty této výroby 
zpříjemňují člověku každodenní život (již několik tisíc let). Vedle užitných vlastností poskytuje sklo
krásu a má velký potenciál tvořit i vysoké estetické hodnoty. Vývoj moderních sklářských 
technologií je po staletí provázený umem a řemeslnickou zručností. 

Fyzikální vlastnosti skla (a porovnání některých vlastností s jinými materiály):

Hustota: 2,45 až 3,9 kg/dm3 délková roztažnost (7 až 10).10-6 , křemenné sklo 0,5.10-6 (ocel 12.10-6)

Tepelná vodivost Sklo  0,96 W/mK skelná vata 0,03 W/mK, korek 0,04 W/mK

Modul pružnosti E = (3 až 4,7) .104 MPa ocel  E = 2.1.105 MPa

Pevnost v tahu 550 až 700 MPa velmi kvalitní ocel   1000 MPa

Pevnost v ohybu 650 až 800 MPa

Ze skelných vláken se zhotovuje skelná tkanina (rohože), ze kterých se zhotovuje kompozitní materiál (laminát = 
skelná tkanina + epoxidová nebo polyesterová pryskyřice).

Vlastnosti skelného laminátu: Ocel:

Pevnost 45O MPa 1000 MPa

Hustota 1800 kg/m3 7700 kg/m3

Měrná pevnost 22 MPa/kg 13 MPa/kg

Při stejné pevnosti má součást ze sklolaminátu cca 60% hmotnosti součásti vyrobené z oceli. 
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Sklo je látka amorfní, jeho vnitřní struktura postrádá pravidelnost vnitřního uspořádání (tím se liší
od krystalických látek). Chemicky jde o soustavu oxidů, z nichž nejvýznamnější je sklotvorný oxid 
křemičitý SiO2, obsažený ve všech průmyslově vyráběných sklech.

SKLO nemá bod tání a jeho základní vlastností je dynamická viskozita (opak tekutostií): dynamická
viskozita je funkcí chemického složení, ale především závisí na teplotě. Mění se v širokých mezích 
od 10 Pas při teplotě tavení, do 1014 Pas při teplotách chlazení, kdy je sklo prakticky tuhé.

Viskozitní křivka představuje základní
charakteristiku skloviny, která je 
důležitým předpokladem k zajištění
optimálního procesu tvarování a tím 
bezporuchového procesu výroby.

Pro proces tvarování je velmi důležitá
znalost průběhu a rozložení teplotních 
polí ve vytvářeném výrobku. 
Rozložení teplot je ve značné míře 
určováno konstrukčním řešením, 
provedením a materiálem vytvářecích 
nástrojů (sklářských forem) a závisí
také na způsobu provedení a 
parametrech chlazení.
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Obecný technologický postup výroby skla ukazuje zjednodušené schéma: přípravu surovin a 
jejich homogenizace, vsázka do sklářského tavícího agregátu, dávkování roztavená sklovina 
vhodným způsobem (např. ve formě kapky) do sklářského tvarovacího stroje a vytvoření výrobku 
(zatepla) požadovaného tvaru, řízené chlazení výrobku (nejčastěji v pásové chladící peci s řízeným 
průběhem teplot tak, aby došlo k odstranění nežádoucích vnitřních pnutí) na teplotu cca 20 - 30°C. 
Zušlechťování skla (řezání, lámání, vrtání, broušení, frézování, zabrušování hran, leštění, broušení
dekorů apod.), je realizováno specifickými postupy jak na jednoúčelových strojích, tak na 
moderních víceosých CNC obráběcích centrech. Používají se také chemické postupy (nanášení
barev, emailů, sítotisk, vakuové napařování tenkých vrstev, chemické leštění, lepení atd.) a 
kombinované tepelné technologie pro speciální aplikace.

Výroba plochého skla systémem Float (plavením)

Výroba plochého skla systémem FLOAT PROCESS (plavené sklo - patent firmy Pilkington z roku 
1902) představuje technologickou špičku výroby plochého skla: ploché sklo zaujímá svým objemem 
první místo v produkci skla (v ČR je to cca 45%). Technologie zaváděné v pol. minulého století jsou 
založeny na principu přivádění utavené skloviny na hladinu roztaveného cínu, na níž je nepřetržitě
tvarován pás skla o vysoké kvalitě povrchu. 

Sklářský kmen
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Výroba obalového skla (lahví) je jednou ze základních 
výrobních položek (produkce obalového skla je v ČR cca 
400 000 tun) a je zajišťována převážně na plně
automatických strojích. Moderní tvarovací automaty 
využívají rozdělení tvarovacího cyklu na dvě části: 
nejprve je vytvarováno ústí a přední tvar obalového skla, 
následně je potom dokončeno tvarování v konečné
formě. Podle konstrukční koncepce jsou sklářské
automaty buď karuselové stroje (s jedním nebo dvěma 
karusely) s formami po obvodu kruhového stolu nebo 
řadové stroje s individuálními sekcemi v řadě. Řadové
stroje mívají 6 až 12 sekcí a dosahují výrobnosti až 7200 
–10 800 ks/h, tj. 170 až 260 000 kusů za den. 
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Keramika je polykrystalická látka s polyfázovou strukturou a většinou složitou mikrostrukturou.

Složená keramika: různé, většinou přírodní suroviny - příklad porcelán

Oxidová keramika: většinou z umělých surovin - příklad korund, karbidy, nitridy.

Syrový střep vzniká tvarováním (za mokra z plastické hmoty, licí břečky, za sucha z prášku, granulátu) 

Výsledný střep se vytvoří slinováním - výpalem.

Důležitými vlastnostmi každé keramiky jsou: pórovitost (nasákavost), barva střepu a vzhled lomové
plochy.

Na rozdíl od skla je proces 
tvarování prováděn za studena a 
výsledné vlastnosti získá syrový 
střep výpalem.
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Výrobní postup keramických předmětů točením je odvozen od hrnčířského kruhu, pracuje 
se ale pomocí vhodných nástrojů: mezi sádrovou formu a kovový (popř. plastový) 
vytvářecí nástroj je vložen plátek vlhké vytvářecí hmoty Tvarování točením je realizováno 
interaktivním působením sádrové formy a kovové vytvářecí hlavy na plastickou hmotu za 
rotace. Sádrová forma i vytvářecí hlava se přitom otáčejí souhlasně, ale s rozdílnými 
otáčkami. Vytvářecí hlava se přibližuje v procesu tvarování k formě

Syrový výrobek má při vlhkosti vytvářecí hmoty (w = 23 - 25%) tak malou pevnost, že 
v tomto stavu nelze bez zpevnění výrobek oddělit od formy. Výrobek s formou prochází
sušárnou, kde je vysušen na vlhkost w = 16% a poté je sejmut z formy a vložen 
manipulátorem s podtlakovou úchopnou hlavicí do druhé sušárny „do bílého stavu“ a 
vysušen na rovnovážnou vlhkost w = 1 – 2 %. Po kontrole je výrobek přenesen do 
glazovací linky ke konečné úpravě. 
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Výroba keramických dílů izostatickým (hydrostatickým) lisováním:  princip je založen na 
stlačování suchého keramického prášku uzavřeného v pružné pryžové formě vysokým 
tlakem až 400 MPa - tím dojde k vytvoření pevného, hutného střepu s rovnoměrným 
rozdělením pórovitosti. Používá se od 60. letech min.století (výroba keramických tvarovek 
pro kosmický výzkum, izolátory zapalovacích svíček), v současné době i spotřební
keramika.

Tvarovací hmota je vyrobena rozprachovým sušením, musí mít velmi dobré tokovými
vlastnosti. Granulát vytéká v prví fázi tvarovacího procesu do dutiny v uzavřené formě, 
axiální deformací membrány dojde ke stlačení prášku a jeho zhutnění. Po následné
řízené dekompresi se otevře forma a po kontrole je keramický výrobek přesunutý do 
glazovací linky.  


