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Abstrakt 

Žárovzdorné materiály mají nezastupitelné místo ve všech průmyslových oblorech, 
kde je zapotřebí použití vysokých teplot. Tato práce je zaměřena na použití metakaolinu 
v žárovzdorných materiálech, které umožňují provozování takových zařízení. V posledních 
desetiletích byl v jejich vývoji učiněn výrazný kvalitativní pokrok, který prodloužil výdržnost 
žáromateriálů při jejich použití a výrazně tak klesla měrná spotřeba žáromateriálů 
v jednotlivých technologiích. Tento jev také bývá nazýván "harakiri efektem". Současně 
dochází k neustálému tlaku na co nejnižší ceny dodávaných výrobků. 

Metakaolin se jeví jako vhodná surovina, která může pomoci k dosažení zajímavých 
kvalitativních efektů. Může ovlivnit řadu vlastností od vlivu na chování hmot při zpracování, 
přes fyzikálně mechanické a žárové parametry až po ekonomickou efektivitu výroby.  

 

Klí čová slova 

Žáromateriály, žárobetony, tmely, prefabrikáty, metakaolin, žárové vlastnosti, 
reologie, rozlití, únosnost v žáru. 

 

Abstract 

Refractory materials are irreplaceable in all industrial fields where it is necessary to 
use high temperatures. This paper deals with the use of metakaolin in refractory materials that 
allows the operation of such facilities. In recent decades has the development made significant 
progress in quality parametres, which extended life period of refractory materials in their use 
and significantly decreased the specific consumption of refractory materials in various 
technologies. This phenomenon is also called "harakiri effect". At the same time a constant 
pressure to the lowest prices of products is on the refractory market. 

Metakaolin seems to be appropriate raw material, which may help to achieve 
interesting qualitative effects. It may affect many properties of the influence on the behavior 
of materials during processing, through physico-mechanical parameters and dipping to the 
economic efficiency of production. 

 

Keywords 

Refractories, castables, mastics, prefabricated shapes, metakaolin, refractory 
properties, rheology, refractorinness under load. 
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I. ÚVOD 

Žárovzdorné výrobky jsou řazeny mezi speciální keramické výrobky s vlastnostmi, 
které umožňují uplatnění při vystavení vysokým teplotám. Umožňují tak celou řadu 
technologických procesů, při kterých je zapotřebí působení "žáru". Jsou tak nezastupitelným 
konstrukčním materiálem např. v oblasti metalurgie barevných kovů, železa a oceli, 
ve sklářském průmyslu, při výrobě koksu atp.. Tyto výrobky bývají aplikovány v podobě 
žárovzdorných materiálů tvarových (tvarovek), které slouží k výstavbě zděných konstrukcí 
a žáromateriálů v zrněné formě (tedy žárobetonů), popřípadě speciálních licích hmot 
pro prefabrikované výrobky a v neposlední řadě také jako žárovzdorné tmely a malty. 

 Stále častějším trendem současné doby jsou požadavky na speciální vlastnosti 
žáromateriálů, které bývají často připravovány „na míru“ podmínkám konkrétního použití. 
Ruku v ruce s tím dochází k postupnému odklonu od materiálů tvarových k žárobetonům. 
Současně je vyvíjen tlak na cenu výrobků i navazující ekonomická hlediska (například 
následná rychlost instalace, rychlost sušení atp.). Vhodným prostředkem k řešení daných 
problémů může být díky svým specifickým vlastnostem metakaolin, který je tepelně 
a granulometricky upraveným jílovcem nebo kaolinem stabilního chemického složení (jedná 
se o vysoce aktivní pucolán na bazi metakaolinitu)  

Metakaolin a je dnes v celé řadě průmyslových oborů velice atraktivním materiálem. 
Používá se například jako přísada do betonů (stříkaných, vysokopevnostních nebo lehčených), 
do maltových směsí, izolačních systémů, protipožárních systémů, ve vybraných aplikacích 
jako náhrada mikrosiliky, při výrobě geopolymerů, jako plnivo do kompozitů a plastů a jako 
přísada do tmelů. Právě stavebnictví je v jeho použití zřejmě nejdále. Jeho hlavní předností je 
zde zvýšení pevností, snížení hrubé porozity matriálu, zvýšení mrazuvzdornosti, nárůst 
teplotní odolnosti, snížení porozity, zvýšení chemické odolnosti, snížení vzniku výkvětů 
a potlačení alkalicko - kemičité reakce. 

Vzhledem k jeho charakteristickým vlastnostem jsou však nasnadě další aplikační 
možnosti, jejichž příkladem může být i žárovzdorný průmysl. Zde je možné využít jeho 
základní vlastnosti, kterými jsou zvýšená pórovitost (způsobená odchodem chemicky vázané 
vody), vysoký měrný povrch, reaktivita nejjemnějších částic a v neposlední řadě i chemické 
složení (Al2O3 38 – 44 % a různý obsah alkálií). Kromě zmíněných vlastností predikují jeho 
úspěšné využití v žáromateriálech i možnosti využití zrnitostních frakcí pro ovlivnění reologie 
a licích vlastností směsí.  

Pro dosažení počátečních pevností po vytvoření je pak zajímavou vlastností i latentní 
hydraulicita a schopnost tvořit geopolymerní vazbu. Na základě těchto předpokladů je 
žádoucí věnovat se praktickým možnostem uplatnění metakaolinu v žáruvzdorných výrobcích 
jak tvarových, tak i netvarových. 
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II.  ŽÁROMATERIÁLY  

2.1  ROZDĚLENÍ ŽÁROMATERIÁL Ů 

Jak již bylo řečeno v úvodu, žárovzdorné výrobky mají nezastupitelné místo v těch 
oblastech průmyslu, kde je zapotřebí technologií provozovaných za vysokých teplot a jsou 
tedy nezastupitelným konstrukčním materiálem v tepelných technologických agregátech. 
V průběhu použití jsou vystaveny značnému namáhání nejen účinkem vysoké teploty, ale 
i vlivem tavenin (sklo, kov, struska), otěrem (koksárenské baterie, rotační pece), agresivními 
plyny atp.. Výroba žáromateriálů vychází zejména z použití oxidů SiO2 (teplota tavení 
1720°C), Al2O3 (2050°C), ZrO2 (2700°C), MgO (2800°C), Cr2O3 (2275°C), CaO (2600°C). 
Vlastnosti žáromateriálů pak závisí zejména na jejich chemickém a mineralogickém složení. 

 Tyto materiály rozdělujeme podle řady různých hledisek, dle technologie výroby, 
chemického složení, fyzikálně mechanických vlastností a podobně. Za základní rozdělení 
považujeme dělení na materiály tvarové (sloužící převážně ke zdění)  a netvarové (výroba 
monolitických konstrukcí), které můžeme dále dělit na hutné a izolační a dále podle dílčích 
specifických charakteristik viz obr. 1. 

 

 

Obr. č. 1:  Základní rozdělení žáromateriálů 
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Tab. č.1: Rozdělení hlinitokřemičitých materiálů 

Vysoce hlinité výrobky, skupina 1 Al 2O3 >56% 

Vysoce hlinité výrobky, skupina 2 45%<Al2éO3< 56% 

Šamotové výrobky 30%<Al2O3<45% 

Křemičito-šamotové výrobky 10%<Al2O3< 

Křemičité výrobky 85%<SiO2<93% 

Dinasové výrobky SiO2>93% 

Zásadité výrobky  

Speciální výrobky  

 

Rozdělení hlinitokřemičitých materiálů je uvedeno v tab. č. 1  dle druhu výrobku. 
Z hlediska klasifikace žáromateriálů lze konstatovat, že metakaolin by mohl nalézt uplatnění 
ve skupinách vysoce hlinitých výrobků, šamotových výrobků popřípadě křemičito-
šamotových a speciálních výrobků.  

 

Parametry základního rozdělení netvarových žáromateriálů: 

Izolační žárobetony (IC), objemová hmotnost < 1800 kg.m-3 

Hutné – konstrukční žárobetony (DC), objemová hmotnost > 1800 kg.m-3 

Chemicky vázané žárobetony (CBC)  

Hydraulicky vázané žárobetony (HBC) 

Běžné žárobetony (RCC) – obsah cementu 15 – 30 % (CaO > 3,5%) 

Vysoce pevné žárobetony (HCC) – pevnost v tlaku 60 – 160 MPa 

Nízkocementové (LCC) s obsahem cementu 3 – 6 % (CaO 1 - 3,5 %) 

S velmi nízkým obsahem cementu 1 – 3 % (ULCC) (CaO 0,2 - 1 %) 

Bezcementové žárobetony (NCC) (CaO pod 0,2 %) 

Samotekoucí žárobetony SFC 
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2.2 URČENÍ OBLASTÍ POUŽITÍ METAKAOLINU 

Oblasti, ve kterých je předpokládána úspěšná možnost aplikace metakaolinu jsou 
vyznačeny na obr. č.2.  

 

Obr. č. 2: Základní rozdělení žáromateriálů - oblasti možné aplikace metakaolinu 

 

Oblasti použití metakaolinu lze na základě jeho charakteristických vlastností a ceny 
hledat spíše ve speciálních výrobcích se specifickými požadavky na určité vlastnosti. Obecně 
lze konstatovat, že jeho využití bude prospěšné zejména v oblasti netvarových žáromateriálu 
a to hutných i izolačních a v neposlední řadě ve tmelech s požadavky na speciální vlastnosti, 
jako je například kyselinovzdornost. 

2.3 TECHNOLOGIE VÝROBY TVAROVÝCH ŽÁROMATERIÁL Ů  

Technologie výroby je velmi různorodá a každý způsob zpracování má své výhody 
a nevýhody. Základní rozdělení je dáno instalací žáromateriálů, tj. materiály tvarové hutné, 
tepelně izolační a netvarové výrobky (žárobetony, malty, tmely, nátěry). 

Základní rozdělení technologie výroby spočívá v přípravě pracovní hmoty, procesu 
vytváření, sušení, výpalu, případně další úpravy tvarovek, např. kalibrace. 
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2.3.1 Lisování 

Lisování je proces, kdy tvarujeme a zpevňujeme výlisek ze zrnité keramické směsi 
(pracovní hmoty) která může být připravena v rychlomísiči nebo kolomísiči působením 
jednoosého či tříosého tlaku. Podle vlhkosti pracovní hmoty lze rozdělit výrobní směsi na: 

suché (vlhkost 1 - 8 %) 

zavlhlé (vlhkost 8 - 15 %) 

plastické (vlhkost 15 - 25 %) 

Podle vlhkosti, množství a charakteru jílové vazby a struktury výlisku volíme lisovací 
tlaky a technické zařízení (lisy hydraulické, vzduchové, mechanické). Pro výrobu tvarovek se 
používá izostatické lisování, vysokotlaké lisování, lisování či dusání zavlhlých směsí. 
Lisování je výhodné díky rozměrové přesnosti, nízké vlhkosti, vysoké výkonnosti 
a automatizaci výrobní linky. Při lisování se volí tlak 1 - 20 MPa u zavlhlých směsí, 15 - 80 
MPa u suchých směsí. K modernímu způsobu vytváření používané v jemné keramice patří 
izostatické lisování, kde je působení tlaku (až 100 MPa) na pracovní směs rovnoměrné 
a výlisek je homogenní s vysokou pevností.  Příprava pracovní hmoty je dána technologií 
vytváření, která je určená tvarem a rozměrem výrobku. K základním technologiím pro výrobu 
žáromateriálů řadíme: 

Lisování z polosuchých hmot 

Lisování je z ekonomického hlediska výhodným způsobem výroby, protože se 
do výrobků nevnáší vyšší procento vody, a tím odpadá i nákladné odstraňování této vody 
z výlisků v sušárnách. Vysocehlinité žárovzdorné materiály mají pro lisování vlhkost 2-8 %. 
Způsoby lisování jsou čtyři, a to přetokové, pístové, izostatické a žárové.  

Nejčastěji využívaným lisem pro lisování z polosuchých hmot je hydraulický lis. 
Vlhkost drolenky pro tento způsob vytváření je přibližně 5% a vhodný lisovací tlak je určován 
dle typu a charakteru výrobku (až 80 MPa). 

 

 

Obr. č. 3: Hydraulický lis 
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Přetokové lisování 

Při tomto způsobu tvarování se do otevřených kovových forem dávkuje přebytek 
drolenky o vlhkosti 15 – 21 %. Výlisek má výšku shodnou s hloubkou dutiny lisovací formy. 
Při lisování se dosahuje tlaku 5 až 8 MPa, výlisek musí mít dostatečnou mechanickou pevnost 
a musí se snadno vyjímat z formy.  

Přetokovým lisováním se vytvářejí především malá tělesa složitých tvarů, od kterých 
není požadována vysoká mechanická pevnost. Výhodou tohoto způsobu jsou nižší nároky 
na lisovací formy. 

Pístové lisování 

Pístovým lisováním se vytvářejí výlisky z práškové keramické směsi s nízkým nebo 
nulovým obsahem vody. Při tomto způsobu probíhají současně dva procesy – uspořádávání 
částic směsi a jejich deformace. 

Pří pístovém lisování je třeba dosáhnout rovnoměrného rozložení objemové hmotnosti 
výlisku. To záleží na: 

a) rovnoměrnosti násypu lisovací směsi do formy 

b) způsobu působení lisovací síly 

c) poměru výšky k průměru  

Lisovací síla může působit jednostranně, dvoustranně nebo izostaticky. Jednostranný 
lisovací tlak není vhodný, protože se tlak ve výlisku rozdělí nerovnoměrně. Homogenní 
objemové hmotnosti se dosáhne při použití dvoustranného lisovacího tlaku. 

Izostatické lisování 

Izostatické lisování je lisování všesměrné. Lisuje se většinou z granulované lisovací 
směsi s nízkou vlhkostí vysokými lisovacími tlaky (100 – 400 MPa). Existují dva základní 
způsoby lisování, do mokré formy a do suché formy. Lisováním do mokré formy se vytvářejí 
velkorozměrové výlisky jednoduchého tvaru. Lisování do suché formy slouží k výrobě 
menších, tvarově rozmanitějších těles. 

Žárové lisování 

Žárové lisování je zvláštním způsobem tvarování, kdy se lisuje vysokými tlaky 
v grafitové formě při teplotách 1200 – 2000 °C v ochranné atmosféře. Využívá se poznatku, 
že zvyšováním teploty roste u grafitu jeho pevnost v tahu. Metoda se používá pro přípravu 
výlisků z oxidových a neoxidových prášků, je nákladná a neproduktivní. 
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2.3.2 Vytváření z plastického těsta 

Pro tvarování z plastického těsta je nutné dosáhnout optimální vlhkosti v celém jeho 
objemu. Homogenní vlhkosti je dosahováno odležením těsta v odležárnách tak, aby nedošlo 
k vysychání jeho povrchových částí. Plastické těsto se obvykle homogenizuje a odvzdušňuje 
na šnekovém lisu. Z nepřetržitého pásu se konečný tvar odřezává, případně se vyrobí 
předtažky, které se ještě malým tlakem formují na lise, či ručně formují do konečného tvaru. 
Tento způsob se používá hlavně k výrobě tyčí, trub a složitých tvarovek.  

 

2.3.3 Sušení 

Procesy sušení a výpalu ovlivňují kvalitu tvarovek. Proces sušení je dán technologií 
výroby. Volnoprostorové sušení ve vlhkém prostředí se používá u technologie lití a plastiky, 
které mají větší vlhkost a smrštění hmoty. Následně se tvarovky suší vlhkostním režimem 
v kanálové nebo komorové sušárně do předepsané zbytkové vlhkosti. U lisovaných tvarovek 
ze suché drolenky můžeme použít rychlejší režim.  

Hlavním účelem sušení je zbavit surový výrobek vlhkosti. Zbytková vlhkost může 
negativně působit při výpalu, kdy dochází k takzvanému odprýskávání, což je dáno uzavřenou 
vlhkostí ve zboží.  

Sušení je v keramické výrobě procesem, který nelze podcenit. Sušením se z výrobků 
odstraňuje voda, která byla potřebná při vytváření těles. Během sušení dochází ke smršťování, 
které musí probíhat tak, aby se zamezilo vzniku trhli. Vzniklé trhliny by mohli snížit výsledné 
mechanické vlastnosti výrobků nebo negativně ovlivnit jejich fyzikální vlastnosti. Důležitým 
faktorem je kromě rychlosti a teploty sušení i množství neplastických surovin použitých 
v surovinové směsi. Čím menší podíl ostřiva se ve výrobku nachází, tím je smrštění sušením 
větší. 

Při výrobě žáruvzdorných materiálů lisováním se do suroviny nevnáší vysoké procento 
vody, a proto jsou i smrštění a počet a velikost trhlin malé a rovněž klesá i energetická 
náročnost sušení. Sušení může probíhat v kanálových, tunelových nebo komorových 
sušárnách. 

 

2.3.4 Výpal 

Vypálením dochází k nabytí tvarové stálosti a získání pevnosti keramických výrobků. 
Během výpalu dochází ve výrobcích k chemickým a fyzikálním změnám, které jim dávají 
nové vlastnosti. 
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Výpal žáruvzdorných výrobků se provádí v periodických nebo kontinuálních pálících 
agregátech (v pecích tunelových, kanálových nebo vozokomorových) nejčastěji za použití 
zemního plynu. Nejčastější tunelová pec má obvykle tři pásma, a to předehřívací, žárové 
a chladící. Výrobky projíždějí postupně pásmy po kolejích na pecních vozech. Rychlost 
tohoto posunu je závislá na dané pálící křivce. Teplota výpalu se pohybuje ve velkém rozmezí 
teplot, dle materiálové báze výrobku (1000-1800°C) a doba výpalu bývá v řádu desítek hodin. 

Chlazení vypálených výrobků musí být postupné, aby na jejich povrchu nevzniklo 
tahové napětí a nedošlo k porušení. 

 

2.4 TECHNOLOGIE VÝROBY NETVAROVÝCH ŽÁROMATERIÁL Ů 

Žárobetony musí vyhovět řadě provozních požadavků, mezi kterými jsou dostatečně 
rychlé tvrdnutí za normálních podmínek, malý pokles při přechodu mezi hydraulickou 
a keramickou vazbou při výpalu žáromonolitu, malé trvalé lineární změny po výpalu, 
dostatečná únosnost v žáru. 

Základní složkou všech žárobetonů je hrubozrnná frakce s velikostí zrna > 45µm 
a vhodným zrnitostním složením, jenž tvoří 65 - 75 % z celkového složení žárobetonu. Mezi 

jemné frakce do < 45µm tvořící matrix řadíme jemné kamenivo, pojivo, přísady, 
mikropřísady, ztekucovadla nebo regulátory tuhnutí.  

Plnivo v žárobetonu nám předurčuje výsledné vlastnosti žárobetonů především 

v oblasti teploty použití. Do teplot 1300 - 1400°C jsou vhodná cordieritová ostřiva, pálený 

lupek, šamotová drť. Do teplot 1400-1600°C zařazujeme pálené lupky s vyšším obsahem 

Al 2O3, kaolínové ostřivo, bauxit, silimanitové suroviny. Nad 1600°C se používá 
např. syntetický mullit a mullitokorund a další ostřiva vyráběná z čistých oxidů, popřípadě 

neoxidických z SiC, která jsou vhodná až do 2500°C, nebo grafitové a uhlíkové nad 3000 °C. 

 

2.4.1 Pojiva a vazby pro bezcementové žárobetony 

Pojiva pro bezcementové žárobetony můžeme rozdělit do následujících skupin: 

 

•  hydratovatelné oxidy hlinité (Alphabond)  

 Jejich dávkování je 3 – 7 % a díky tixotropním vlastnostem mohou výrobky nabývat 
pevnosti v tlaku po vysušení nad 50 MPa. Při zpracování je důležitá teplota okolí v rozmezí 

od 18 °C až po 38 °C. Při vyšší teplotě může dojít k okamžitému zatuhnutí a je nutná větší 
rychlost při míchání.  
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•  fosforečná vazba  

 Fosforečná vazba spočívá v přídavku kyseliny fosforečné nebo fosforečňanů, hlavně 
Al(H2PO4)3, do směsí ostřiva, případně ostřiva s nižším přídavkem jílů. Používá se hlavně 
u ostřiv na bázi hlinitokřemičitanů. Působením kyseliny fosforečné vznikají většinou 
fosforečnany hlinité, které výpalem přechází až na AlPO4. Použití s uhličitany nebo s volnými 
oxidy MgO, CaO má za následek pokles pevnosti díky reakci s Al(H2PO4)3.  

•  vazby na bázi chloridů a síranů hořečnatého odpovídající Sorrelovu cementu 

•  organické vazby na bázi dehtu, vhodné pro bazická staviva, nebo 
karboxymetylcelulosa, polyvinylalkohol apod. 

•  jiná pojiva, jako např. vodní sklo, koloidní roztok alkalických křemičitanů 
Na2Si2O5, které vnášejí do žárobetonu alkálie a tím snižují teplotu použití až 

pod 1000 °C. 

Součástí žárobetonů musí být i plastifikátory zabraňující deflokulaci jemných částic 
při extrémně nízkém obsahu záměsové vody. Často se používá lignosulfátový derivát, 
polyfosforečnan trojsodný, který je výborné ztekucovadlo pro mikrosiliku a reaktivní Al2O3. 

Další aditiva jsou regulátory tuhnutí, tj. retardéry a urychlovače, jejichž kombinací 
mohou nastat různé stupně hydratace. Používá se např. kombinace uhličitanu lithného Li2CO3 
s citrátem trojsodným. 

 

2.4.2 Hydraulická pojiva 

Důležitou roli hraje druh pojiva. Hydraulická vazba tvořená cementy tuhne a následně 

se zpevňuje za normální teploty, která se ztrácí při výpalu v intervalu 200 - 600°C a je spojena 
s poklesem pevnosti. Ke vzrůstu pevnosti dochází teprve vznikem keramické vazby 

nad teplotu cca 800°C. 

Vhodným pojivem je hlinitanový cement, který obsahuje základní složky CaO, Al2O3 
a často i SiO2. Hydraulickými složkami těchto cementů jsou především sloučeniny 
12CaO.7Al2O3, CaO.Al2O3 a CaO.2Al2O3. Obecně platí, že s obsahem Al2O3 roste kvalita 
cementu z hlediska žárovzdorného, kdy pro nízkocementové žárobetony je optimální 
množství Al2O3 v cementu okolo 70 %. 

Aktivita hydraulických pojiv může být sledována izotermální kalorimetrií pomocí. 
Při hydrataci hydraulických pojiv dochází k vývoji tepla, které je z důvodu udržování 
konstantní teploty vzorku odváděno přes termočlánek. Výsledkem zaznamenaného tepelného 
toku je kalorimetrická křivka, která svým tvarem popisuje průběh hydratace. 
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2.4.3 Vliv složení na reologii čerstvého žárobetonu 

Hlavní vliv na reologické vlastnosti čerstvé směsi má zrnitostní složení, které nám 
určuje výslednou pórovitost a pevnost žáromonolitu. Plynulá křivka zrnitosti umožňuje co 
největší zaplnění prostoru a i snížení obsahu záměsové vody. Lze vycházet například 
z klasického Andreassenova vztahu: 

α)(*100
0x

x
y =

 

kde x je velikost zrna, y podíl zrn menších než x (propad) v %, x0 teoretické maximální zrno, 

α exponent zrnitosti, který je ukazatelem stejnoměrnosti zrnění, jehož hodnoty mají 
následující vlastnosti: 

α = 0,50: Dosahujeme optimální zaplnění volného prostoru zrny kulového tvaru, ale také 

horší zpracovatelnosti, proto volíme exponent α u LCC žárobetonů do α=0,30. 

α = 0,25: Žárobeton má největší tekutost.  

α < 0,25: Zvyšuje se podíl jemných zrn a tím i větší potřeba záměsové vody. 

Dodržení křivky zrnitosti je nutné i pro matrix, tj. zrna do velikosti 45 µm. Do matrix 
započítáváme jemné odprašky ostřiv, hlinitanový cement nebo jiné pojivé složky a další 
přísady, které nám nejen korigují křivku zrnitosti, ale zlepšují i výsledné vlastnosti 
žáromateriálů, jako např. mikropřísady mikrosilika, reaktivní Al2O3, mikromletý křemen. 
Docilujeme tak hutnější struktury, zjemnění pórovitosti a menší distribuce pórů. Zmenšení 
dodatečných lineárních změn lze docílit například pomocí surového kyanitu a dalších surovin, 
u kterých při výpalu nastávají objemové změny. 

 

2.4.4 Zpracování žárobetonových směsí  

Složení žárobetonů je úzce spjato s jeho instalační technikou, která určuje nejen 
výsledné vlastnosti, ale také dobu výstavby, celkové investiční náklady a další parametry. 
Přehled použitých technologií je uvedeno v tab. č. 2.   

Žárobetony LCC a ULCC jsou zpracovatelné na monolit pouze vibrací vzhledem 
k tixotropnímu chování směsi s velmi nízkou vlhkostí. Zvýšení vlhkosti vede sice ke zvýšení 
litelnosti, avšak zároveň se snižuje pevnost monolitu. Při složitějších tvarech je zároveň 
omezeno použití těchto typů materiálů vzhledem k tomu, že složitý monolit nelze většinou 
tvarovat vibrací. Proto byly vyvinuty tzv. samotekoucí žárobetony (SFC – Self-Flowing 
Castables). SFC mají zásadní změny v zrnitosti, obsahují mikropřísady a speciální 
deflokulační činidla. Obsah vlhkosti je cca 6% (prakticky shodné s LCC), dosahované 
pevnosti jsou shodné s LCC. U těchto hmot je uváděnou nevýhodou nízká pevnost 
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po zatuhnutí, při výpalu v rozmezí teplot 800°C do 1200°C dochází k výraznému zvýšení 
pevností. U žárobetonů SFC jsou zvýšené požadavky na konstrukci bednění. 

Tab. č. 2: Instalační techniky netvarových žáromateriálů a názvy pro používané hmoty 

Instalační technika Název hmot 

dusací plastické (ramming), dusací 

lití litelné (casting ) 

samotečení samotekoucí (self-flowing) 

vibrace ztekucené (vibrating ) 

stříkání (spraycast ) shotkretovací (shotcreting ) 

metání torkretovací (gunning) 

 

Při zpracování je nutné dodržet množství záměsové vody. Při nízkém obsahu je hmota 
těžko zpracovatelná a při vyšším dochází k segregaci hrubých zrn ostřiva a zhoršují se 
výsledné vlastnosti, především pevnost s pórovitostí. Další vliv u záměsové vody může mít 
pH a způsob dávkování (kdy se doporučuje dvoustupňové).  

Při prvním uvedení pecního agregátu do provozu je zapotřebí po důkladném vysušení 
dodržet rychlost nárůstu teplot. Pomalý vzrůst teploty by měl být uplatňován především 
v oblasti teplot, při kterých ze žárobetonu odchází zbytková fyzikální vlhkost, pak chemicky 
vázaná voda a v oblasti objemových změn. Pro každý agregát je nezbytné zpracovat 
temperační křivku, kterou je nutné dodržet (může dojít i k fatálním poruchám konstrukcí). 

Výrobci obvykle dodávají směsi, které se pak na stavbě pouze mísí s vodou. Ke směsi 
se v míchačce přidá předepsané množství vody. Jak nedostatek vody, tak její přebytek 
zhoršuje konečné pevnosti. Hotová směs se většinou lije do dřevěných forem. 

Vyzdívka je obvykle rozdělena dilatačními sparami na bloky. Teplota pří zpracování 
by neměla překročit 25°C. Při vyšších teplotách se stejně jako u jiných cementů vylučuje 
hydrát hlinitý a snižuje se obsah účinné složky. Stejně tak by směs neměla zmrznout. Vše 
uvedené vede ke snížení pevnosti. 

Další možný způsob vytvářené izolace z předem připravených směsí je torkretace, 
tj. stříkání pomocí stlačeného vzduchu. Vyžaduje to příslušné technické vybavení, 
tj. torkretovací stroj. Torkretací se nanáší lehčená žárovzdorná směs obvykle na svislé stěny, 
rovné stropy či klenby, tj. na nosnou konstrukci. Stěny se musí očistit a ovlhčit, tloušťka 
vrstvy se na kontrolních bodech sleduje. 
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2.5 TECHNOLOGIE VÝROBY IZOLA ČNÍCH ŽÁROBETON Ů PRO 
PREFABRIKÁTY 

Pro přípravu lehčených monolitů se používají lehčená plniva, a to zejména 
expandovaný perlit, vermikulit, drť z lehčeného šamotu, kuličkový korund, mikrosféry, duté 
kuličky na bázi systému SiO2 - Al2O3 apod. Jako pojivo se používají nejčastěji hydraulické 
vazby, dále pak pojiva fosforečná, křemičitá, vodní sklo a zcela výjimečně i pojiva jílová. 
Z cementů se osvědčily cementy hlinitanové nebo vysocehlinitanové s obsahem Al2O3 
nad 40 %. Pro nižší teploty použití a nižší žárové nároky vyhovuje portlandský cement. 

Při zpracování směsi litím obvyklým způsobem se pro zhutnění a důkladné zatečení 
do rohů a ke stěnám používají ponorné vibrátory nebo vibrační stoly. V první fázi 
po dohotovení je nezbytné zabránit úniku vody z polotovaru, nejlépe zakrytím fólií. Příliš 
rychlé vysoušení má negativní vliv na konečné pevnosti. 

Po důkladném odstranění volné vody vysušením je možno přistoupit k prvnímu 
výpalu. Vede se opatrně s ohledem na velikost a uvolňování chemicky vázané vody. 
Při maximální teplotě se doporučuje výdrž, pro vytvoření keramické vazby. 

Další typy lehčených žáromonolitů se používají méně, především pro speciální účely. 
Pro dosažení vyšších pevností lze použít fosforečné vazby obvykle na bázi fosforečnanů 
hlinitých nebo chromitohlinitých. V prostředí kyselém vyhovují monolitické materiály 
s křemičitou vazbou nebo s vodním sklem. Použitelné jsou též další druhy chemických vazeb, 
například hořečnaté s dutým kuličkovým korundem, kdy tvorba spinelu MgO.Al2O3 dává 
záruku velmi vysokých žárových vlastností. 

Přednosti monolitů jsou zřejmé lépe vyhovují požadavkům projektantů a stavitelů 
zařízení - dají se z nich vytvářet  složité konstrukce vyzdívek, přičemž odpadá přisekávání, 
řezání nebo obrušování cihel. 

odstraňují prolémy se značným množstvím spar u cihlových vyzdívek 

úspora energie - nižší tepelná vodivost oproti páleným výrobkům 

lze vyrobit velké tvarovky, které nelze vylisovat 

Využití všech těchto předností avšak vyžaduje přesné dodržování technologického postupu 
a jisté aplikační zkušenosti. 

 

2.5.1 Lehčení 

Lehčení je proces, při kterém dochází ke snížení objemové hmotnosti keramického 
materiálu. K tomuto procesu se používají látky, které se označují jako lehčiva. Tyto látky 
mohou mít přímý a nebo nepřímý (sekundární) účinek na materiál. Přímá lehčiva jsou 
žárovzdorné látky s velmi nízkou objemovou hmotností a jsou přidávána do pojiva, kde plní 
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funkci ostřiva. Lehčiva s nepřímým účinkem jsou látky převážně organického charakteru, 
které při výpalu vyhoří. Vzniklá porozita sníží objemovou hmotností materiálu. Dále může 
lehčení probíhat chemickou cestou. V čerstvém materiálu dochází k chemické reakci 
produkující plynné látky, které surový materiál napění. Méně používaným způsobem je 
napěňování plynem nebo přimíchávání vodné pěny k surovému materiálu. V obou případech 
musí být pěna stabilizována. 

 

Přídavek lehčiv 

Přídavek lehčiv je nejjednodušší metodou lehčení materiálu. Lehčiva jsou látky 
o nízké objemové hmotnosti, které v žárobetonu plní funkci kameniva. Po výpalu zůstávají 
v materiálu v nezněměné podobě. Tyto látky mohou být přírodního charakteru (křemelina, 
pemza), odpadního (škvára), upravené (expandovaný perlit nebo vermikulit), syntetické 
(keramzit, mikrosféry). Jejich hlavní výhodou použití je jednoduchost: odpadá stabilizace pěn, 
operace se speciálními pěnotvornými činidly, při výpalu nedochází k uvolňování plynů, 
samostatné plnivo je schopno přenášet napětí a další. Nejvhodnější mísení žárobetonu 
s přídavkem lehčiv je ruční, ale vzhledem k objemu materiálu se používají mísiče s nuceným 
oběhem lopatek. Pro žárobetony s objemovou hmotností do 800 kg×m3 je vhodné použít 
gravitační stavební míchačky u kterých lze snadno hlídat možné odmíšení. Dlouhé mísení 
a jeho vysoká intenzita (převážně u přídavku lehčiv z perlitu a vermikulitu) rozbíjí lehké 
částice a materiál se tím zhutňuje a zhoršují se jeho cílené vlastnosti. 

 

Rozklad organických látek 

Tato technika používá plnivo, které během výpalu vyhoří a sníží objemovou hmotnost 
materiálu. Póry zaujímají přesně tvar použitého plniva. Jedná se převážně přírodní organické 
látky. Tato plniva mohou být škrob, dřevěné piliny, semena, pryskyřice, uhlí, grafit , aj., aby 
jejich funkce byla správná, musí být homogenně rozptýlena v materiálu. Také je možné 
pomocí přísad a pH vytvořit na anorganických a organických částicích opačné náboje a 
generovat řízenou koagulaci. Touto metodou lze získat velmi malé a homogenní póry než 
prostým smísením těchto látek. Velkou výhodou použití těchto plniv je snadné řízení velikosti 
a morfologie vzniklých pórů. Nevýhoda této metody spočívá ve vývoji toxických látek během 
vyhořívání organické fáze Při příliš rychlém vyhořívání mohou unikající plyny porušovat 
povrchovou strukturu. Syntetické a přírodní organické látky jsou pyrolyzovány při teplotách 
200 – 600 °C zastavením teplotního růstu dokud není pyrolýza dokončena. Dlouhá doba 
potřebná na úplné dokončení pyrolýzy a veliká produkce páchnoucích plynných produktů 
během tohoto procesu jsou hlavními nevýhodami použití této metody. Bylo zjištěno, že 
rychlost pyrolýzy organických materiálů je limitována rychlostí vyhořívání 0,23 % za minutu, 
které odpovídá maximální rychlosti ohřevu 1 °C za minutu, jinak dochází vlivem 
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odcházejících plynů k destrukci stěn pórů. Vznik trhlin v porézní struktuře může také vyvolat 
rozdílná tepelná roztažnost keramických surovin a organické matrice. 

Nevýhody této metody mohou být částečně vyřešeny použitím kapalných činidel 
(emulze oleje ve vodě) nebo tuhé snadno sublimovatelné látky (naftalen). I přes použití těchto 
látek je čas potřebný k odchodu vytvořených plynů neustále značný. Ovšem nedochází 
k vývoji toxických plynů a materiál má při tomto ději menší náchylnost k porušení porézní 
struktury. 

 

Napěňování povrchově aktivní látkou 

Metoda napěňování povrchově aktivní látkou je založena na přímém napěňování vody 
nebo keramické suspenze. Jsou dva způsoby: v prvním případě se nejprve připraví vodná pěna 
a ta se následně zamíchá do připravené suspenze nebo se pěnotvorné činidlo přidá 
do suspenze a intenzívním mícháním se tato suspenze napění. Napěněná suspenze se pak 
vlévá do forem. Porozita je pak přímo úměrná množství vzduchu, které se podaří do suspenze 
vmíchat. Velikost póru je úměrná stabilitě připravené pěny před zatuhnutím cementu. 

Pěny jsou termodynamicky nestabilní systémy, ve kterých kontinuálně probíhá 
Osfaldovo zrání, odvodňování a praskání filmu za snižování celkové energie systému. Tato 
destabilizace výrazně ovlivňuje velikost pórů, které se v čase srůstáním zvětšují. Je nutné 
použití stabilizované pěny, která je stabilní po dobu tuhnutí připraveného materiálu. 
Odvodňování pěn je jev, na který má vliv gravitace. Kapalina o vyšší hustotě stéká 
a ve spodních částech bublin se zvyšuje její koncentrace. Plyn má tendenci stoupat vzhůru 
a koncentrovat se v horní vrstvě bublin. Ztenčená vrstva kapaliny má pak za následek 
náchylnost k praskání a slučování s vedlejšími bublinami. Pěnu nelze trvale stabilizovat, 
protože mechanismus destabilizace pěny je řízen rozdílem Laplaceova tlaku mezi bublinami 
o rozdílných velikostech. Ke stabilizaci pěn se používají některé látky obsahující dlouhé 
řetězce, jako jsou tuky nebo bílkoviny. Tyto molekuly zpomalují stárnutí pěn vlivem jejich 
adsorpce na povrchu pórů a snižují povrchové napětí voda - vzduch.  

Při použití této metody je třeba použití dostatečně rychle tuhnoucího pojiva. Úspěšná 
příprava jemně porézního materiálu je založena na kombinaci obou efektů, tedy kvalitně 
stabilizované pěny a rychlotuhnoucího pojiva. Během sušení dochází k výraznému smrštění. 
Touto technikou lze dosáhnout pórovitosti 40 - 95 %. Póry jsou sférické a mohou být jak 
otevřené tak uzavřené, závisí na použitém surfaktantu a kinetice tuhnutí pojiva. Kompatibilita 
mezi nábojem surfaktantu a keramických částic se smykovou rychlostí má hlavní vliv 
na porézní strukturu. V poslední době je tato technika velmi perspektivní. 
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Napěňování chemicky uvolněným plynem 

Práškový hliník se již dlouhou dobu používá v žárobetonech jako činidlo 
minimalizující jeho drolení při sušení nebo inhibitor oxidace uhlíku během zpracování uhlík 
obsahujících materiálů. V prvním případě hliník zvyšuje permeabilitu žárobetonu vytvářením 
H2 po reakci s vodou dle reakce a vytváří otevřenou porositu. V druhém případě je žádoucí 
aby co nejméně hliníku reagovalo s vodou a tím se zabránilo následné oxidaci uhlíku 
při zpracování. 

 

 Tento způsob napěňování je zpravidla nejvíce používaný při výrobě pórobetonu. 
Do surové směsi je přimícháno práškové činidlo, které následně reaguje se složkou ve směsi, 
která uvolňuje plyn a směs napěňuje. Podmínkou správné funkce této metody je činidlo v co 
nejjemnější formě a dokonale dispergované. Při výrobě pórobetonu se používá reakce 
práškového kovu(nejčastěji hliníku, ale i hořčíku, vápníku) v alkalickém prostředí za vývoje 
vodíku dle reakce: 

 

Na kvalitu hliníkového prášku je při této metodě kladen velký důraz. Musí obsahovat 
nejméně 94 % aktivního Al s odchylkou maximálně 1 %. Částice musí mít šupinovitý tvar 
o specifickém povrchu v rozmezí 700 – 1200 kg/m2 a obsah mastnoty do 1 %. Tyto kritéria 
jsou nezbytná pro správný vývoj plynu. Při malém specifickém povrchu dochází k pomalému 
a nerovnoměrnému vývoji plynu, který produkuje nehomogenní a příliš velké póry. Mastnota 
na částicích kovu způsobuje opožděnou reakci a následný vývoj plynu. Používá se v práškové 
formě nebo ve formě pasty. Pro správnou dispergaci ve směsi je třeba použití organického 
dispergačního činidla. Tato technika nahrazuje v žárobetonech použití vyhořívajících 
a napěňovacích činidel. Složení žárobetonu a jeho rychlost tuhnutí musí být v tomto případě 
navržena s ohledem na dobu potřebnou k vývoji plynu, ale tak aby po ukončení vývoje plynu 
došlo k zafixování porézní struktury. Při napěňování keramických suspenzí lze snadno řídit 
velikost pórů množstvím přidaného hliníku jako napěňovacího činidla. Jeho maximální 
přídavek je do 0,15 %, při tomto přídavku osahuje porozita materiálu okolo 80 %. Větší 
přídavek způsobuje tvorbu velkých a nestabilních pórů. Průměrná hodnota velikosti pórů se 
pohybuje v rozmezí 200 – 900 µm. 
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2.5.2  Sušení prefabrikátů 

Z ekonomického hlediska je účelné sušit předměty vytvarované ze směsí obsahující 
vodu co nejrychleji. Rychlost sušení je však omezena nebezpečím deformací nebo vznikem 
trhlin, kdyby sušení probíhalo příliš rychle. Toto je zásadní rozdíl od sušení sypkých 
materiálů, u nichž porušení soudržnosti nebo tvaru není závadou. Po vytvrdnutí obsahuje 
materiál ještě velké množství vody, která musí být před výpalem odstraněna. Během sušení, 
které probíhá do teploty 100 °C, odchází většina volné vody. Po sušení se teplota betonu zvýší 
ze 100 °C na teplotu okolo 350 °C. Při této teplotě odchází hydratační voda, tato voda, kterou 
nelze z betonu odstranit při teplotě do 100 °C. Na průběh výpalu má velký vliv mnoho faktorů 
(použití, tloušťka, typ materiálu). V praxi platí pravidlo maximální rychlosti ohřevu 50 °C 
za hodinu do teploty 500 °C a výdrží na této teplotě kolem 6 hodin. Následná rychlost ohřevu 
na pálící teplotu bývá zpravidla ještě pomalejší. Sušení a výpal betonů o mocnosti větší než 
500 mm prakticky není možné. Při této tloušťce materiálu nelze dostatečně zajistit odvod 
vlhkosti, která zůstává uvnitř betonu. Pro snazší odvod vody se přidává malé množství 
porézního plniva nebo organických vláken (např. polypropylen). Obsažené póry umožní 
snazšímu odvodu vody ze středu. 

  

2.5.3  Výpal a slinování  

Slinování je proces, kterým se samovolně zpevňují disperzní látky za zvýšené teploty. 
Obvykle je doprovázeno objemovou kontrakcí a zhutňováním (snížením pórovitosti). Vzniká 
tak polykrystalická hmota, v níž jsou původní částice navzájem pevně spojeny. Průběh 
slinování se nejčastěji sleduje měřením změn pevnosti, smrštění nebo objemové hmotnosti 
výlisků. Slinování může probíhat v pevném stavu nebo účinkem taveniny. I když mohou 
při slinování vícesložkových systémů nastávat paralelní chemické změny, je slinování 
v podstatě procesem fyzikálním, který není chemickými ději podmíněn. V reálných systémech 
je polydisperzita příznivým faktorem, který vede k větší konečné hustotě materiálu a zároveň 
vyšší rychlosti slinování způsobené větším počtem styčných míst. Volně sypané látky se 
vzhledem k velkému množství pórů nemohou slinováním zhutnit (Al2O3 s pórovitostí nad 
70 % se při slinování zhutňuje jen velmi málo, ale při 60 % již značně). Keramické látky mají 
tu nevýhodu, že mají vysoký modul pružnosti a prakticky se plasticky nedeformují, což 
způsobí nízkou efektivitu použití vysokých lisovacích tlaků. Při zvyšování teploty dochází 
ke konstantnímu zvyšování smrštění do teploty 300 °C, které vede ke smrštění cementové 
fáze. Od 300 °C do 1000 °C je tento efekt minimální a nad touto teplotou dochází k expanzi. 
Cement v tento okamžik expanduje rychleji než žárobeton dle reakce a dochází ke snížení 
porozity a mikrotrhlin mezi cementem a plnivem. 
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Nad teplotou 1100 °C také roste modul elasticity, dochází k reakci za dalšího snížení 
tohoto rozdílu. Fáze CA2 je spojena objemovou expanzí 13 %. 

 

Od 1300 °C dochází k reakci mezi cementem a plnivem, při které dochází k růstu 
modulu elasticity. Mezi teplotou 1000 – 1300 °C se mechanické vlastnosti vztahují k rozdílné 
granulometrii a složení cementu a plniva. Přítomnost mullitu v žárobetonech zvyšuje jejich 
mechanické, chemické i fyzikální vlastnosti. Je jedinou stabilní krystalickou fází v binárním 
fázovém diagramu SiO2 – Al2O3, často je připravován tepelným rozkladem aluminosilikátů. 
Vzniká důsledkem reakce při výpalu. Enthalpie této reakce je nad teplotou 1500°C kladná 
a volná energii má díky příspěvku entropie nulovou hodnotu za teploty 981°C, s dalším 
zvýšením teploty je záporná. Reakci lze zapsat následovně.  

 

2.5.4  Použití  

Tyto materiály se používají především jako izolace v odvětvích, které jsou založeny 
na vysokoteplotních procesech s pracovními teplotami i více než 1800 °C. Těmito obory jsou 
metalurgie železa, neželezných kovů, petrochemie, keramický a sklářský průmysl. Žárobetony 
připravené na základě klasického hlinitanového cementu a šamotu se používají v pecích, které 
jsou navržené do teploty 1200 °C, jako obložení domovních, ale i průmyslových komínů. 
Pro použití ve spalovacích prostorách, kde se spalují různé materiály (uhlovodíky, dřevo, 
papír, pneumatiky). Hořící materiály vytváření lokální intenzivní žár a produkují velké 
množství plynů a chemikálií, které napadají povrch žáromateriálů. 

 

2.6 TESTOVANÉ VLASTNOSTI ŽÁROMATERIÁL Ů 

Pro zjištění, zda materiál bude vhodný pro danou aplikaci, lze použít následující 
laboratorní zkoušky, které se často odlišují od zkoušek prováděných na běžných stavebních 
materiálech [54-63]:  

Objemová hmotnost a zdánlivá pórovitost dle ČSN EN 993-1: Objemová hmotnost a tím 

i zdánlivá pórovitost nám určují základní charakteristiky žárovzdorných materiálů, tj. zda se 

jedná o hutné žáromateriály s objemovou hmotností nad 1800 kg.m-3, nebo tepelně izolační. 

Hustota dle ČSN EN 993-2: Hustota je méně sledovaná vlastnost u žárovzdorných materiálů, 

ale je jednou z charakteristik popisující mikrostrukturu. 
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Pevnost v tlaku dle ČSN EN 993-5: Pevnost v tlaku je zárukou vysoké mechanické odolnosti 

a je jedním z určujících faktorů při aplikaci žáromateriálů. 

Pevnost v ohybu při teplotě místnosti dle ČSN EN 993-6: Pevnost v ohybu je důležitá 

pro pálící pomůcky, např. pro desky, které jsou zatíženy na ohyb.  

Pevnosti v ohybu za zvýšené teploty dle ČSN EN 993-7: Určujícím faktorem je pevnost 
v ohybu za zvýšených teplot, která nám umožní vypočítat dovolené zatížení. K zjištění je však 

zapotřebí speciální zkušební zařízení. 

Únosnost v žáru t0,5 dle ČSN EN 993-8: Únosnost v žáru určuje chování žáromateriálů                 

v závislosti na kombinovaném účinku tlaku, stoupající teplotě a času. Vyhodnocením je 

počáteční teplota t0,5, při které je zkušební těleso stlačeno z bodu největší roztažnosti o 0,5% 

původní délky. 

Tečení v tlaku dle ČSN EN 993-9: Bývá méně častou uváděnou hodnotou u cordieritových 

materiálů. Zkouška spočívá ve sledování délkových změn při dané teplotě a zatížení za danou 

dobu. Je určujícím faktorem pro materiály, které jsou vystaveny stálému žáru a zatížení, např. 

vyzdívka tunelové pece v žárovém pásmu. 

Trvalé délkové změny v žáru dle ČSN EN 993-10: Jedná se o nevratné změny, které často 

poškozují stabilitu vyzdívky. Hlavním technologickým parametrem ovlivňující trvalé délkové 

změny je průběh výpalu tvarovek. Snaha je, aby tato hodnota při dané teplotě byla minimální. 

Odolnost proti náhlým změnám teplot dle ČSN EN 993-11: Určuje, jak materiál odolává proti 

teplotním šokům. 

Žárovzdornost dle ČSN EN 993-12: Žárovzdornost je převážně dána chemickým složením, ale 

může být i ovlivněna fázovým složením. Lze ji též charakterizovat odolností materiálu vůči 

zvýšeným teplotám. Je to schopnost odolávat měknutí, deformaci a tavení při vysokých 

teplotách. 

Tepelná vodivost dle ČSN EN 993-14, 993-15: Určující parametr při návrhu skladby pecní 

vyzdívky, velmi důležitá vlastnost u tepelně-izolačních materiálů. 

Teplotní roztažnost diferenční metodou dle ČSN EN 993-19: Teplotní délková roztažnost je 

nejen určujícím faktorem při konstrukci pecního agregátu, ale může i ovlivňovat výdržnost 

materiálu, pokud dochází k tepelným rázům. Délková teplotní roztažnost je vratná, čili 

reverzibilní a je jedním z faktorů ovlivňujících odolnost proti náhlým změnám teplot. Vysoká 

teplotní roztažnost způsobuje pnutí a možnou destrukci tvarovek nejen při náhlých změnách 

teplot, ale i v případě, když tvarovky (vyzdívka pecního agregátu, pálící pomůcky) nemůžou 

volně dilatovat.  

Otěruvzdornost při teplotě místnosti dle ČSN EN 993-20: Zkouška spočívá v nárazu zrn SiC 

o materiál předepsanou rychlostí a množství. Z objemu úbytku materiálu lze usuzovat, zda 

bude materiál vhodný do míst vystavených abrazi. 
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Únosnost v žáru ta dle DIN 51064: Rozdíl v únosnosti podle ČSN EN 993-8 je ve zkoušené 

atmosféře, která je redukční, zatímco dle EN je oxidační. Vyhodnocením je počáteční teplota 

ta, při které je zkušební těleso stlačeno z bodu největší roztažnosti o 0,6% původní délky. 

Odolnost proti náhlým změnám teplot  dle DIN 51068-1: Častěji používaná zkouška výrobci 

žáromateriálů pro stanovení odolnosti proti náhlým změnám teplot. 

Chemické složení dle ČSN 720100: Chemické složení nám vypovídá nejen o základních 

vlastnostech žáromateriálů, ale je i určující faktor při určování fází. Obsah alkálií, CaO, 

TiO2 má vliv nejen na nižší žárovzdornost, ale i na užitné vlastnosti jako např. únosnost 

v žáru. 

Ztráta žíháním dle ČSN 720103: Doplňující faktor chemického složení je ztráta žíháním, která 

určuje kvalitu vypáleného zboří, hlavně u lehčených žáromateriálů, kde při výrobě byly 

použity vyhořívající přísady. Standardně je měřenou veličinou u lupků. 

Kyselinovzdornost dle ČSN EN 13063-2: Stanovuje se hmotnostní úbytek vzorku, který nesmí 

překročit hodnotu 2%. Postup zkoušky je následující: 

Připravíme tmel rozděláním s vodou nebo jinou kapalinou. Takto připravený tmel 

promícháme a intenzivně jej ručně natlačíme forem o vnitřním průměru a výšce 25 mm. 

Vzorky necháme 24 hodin nezakryté za běžných laboratorních podmínek oschnout z jedné 

strany, druhý den je otočíme a necháme je ve formě oschnout dalších 24 hodin i z druhé 

strany. Vytlačená zkušební tělesa necháme sušit dalších 7 dnů na vzduchu za běžných 

laboratorních podmínek. Vzorky, které jsou po této době již dostatečně stabilní pak sušíme 

v sušárně nejdříve opatrně 3 dny při 70°C a konečně pak další 3 dny při 110°C. Na takto 

vysušených vzorcích provádíme vlastní zkoušku kyselinovzdornosti podle normy. 

Protože kyselina sírová se ze vzorků může dostat ven pouze pomalou difúzí, je skutečně 

potřeba velmi důkladné promývání se střídáním teplé a studené vody. Při nedokonalém 

promývání dochází v důsledku zbytkové kyseliny sírové ve vzorku dokonce k nárůstu místo 

úbytku hmotnosti. Vzorky vložíme do kádinky (do jedné kádinky jen jeden vzorek) a přelijeme 

studenou destilovanou vodou. Na elektrickém vařiči obsah kádinky přivedeme k varu 

a po krátkém povaření (cca 2 až 3 minuty) sejmeme z vařiče, necháme ochladit tak, aby se 

s kádinkou mohlo bez nebezpečí manipulovat, vodu s vyvařenou kyselinou sírovou opatrně 

slijeme, do kádinky nalijeme novou destilovanou vodu a celý postup opakujeme. Vzorek 

po dobu všech cyklů z kádinky nevyjímáme, jen znovu a znovu vyměňujeme promývací vodu. 

Zkouška dokonalosti promytí s chloridem barnatým je ale s přibývajícími cykly stále méně 

spolehlivá (zákal se při malé koncentraci tvoří jen velmi pomalu – i několik hodin), proto 

prakticky vždy provádíme nejméně 50, ale obvykle 80 až 100 promývacích cyklů. Díky střídání 

teplot (studená voda, var) se roztahuje i kapalina v pórech a dochází k jejímu střídavému 

mírnému nasávání do pórů chladnoucího tělesa a následném vypuzování z pórů zahřátého 

vzorku. Po posledním promývání vzorek důkladně vysušíme v sušárně a po ochlazení 

v exsikátoru zvážíme. 
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III.  METAKAOLIN 

 

3.1 SUROVINY PRO VÝROBU METAKAOLINU A JEJICH ÚPRAVA 

Mezi nejvýznamnější producenty metakaolinu v ČR patří Sedlecký kaolin a.s. 
Božičany, ČLUZ a.s. Nové Strašecí, Keramost a.s.Most. Výrobci nejčastěji využívají vlastní 
suroviny z několika lokalit těžby. Používají se plavené kaoliny, jíly a jílovce různé kvality 
a některé také sekundární suroviny. Zde je zřetelná rozdílnost ve výběru potenciálních surovin 
pro výrobu metakaolinu. Suroviny v ložisku jsou dále členěny do podskupin a vhodné 
vlastnosti produktů se získávají mícháním jednotlivých typů. Technologická úprava surovin 
umožňuje dále ovlivňovat potřebné kvalitativní vlastnosti upravených produktů (např. 
chemické a mineralogické složení, granulometrii částic, reologické vlastnosti atd.). Z jednoho 
typu suroviny je možné připravit hned několik druhů plavených kaolinů a tedy i několik typů 
metakaolinu. 

Metakaolin je možné vyrábět ze surovin přírodních (jílovce, jíly, hlíny atd.) 
bez výrazné ekonomické náročnosti na úpravu (těžba, drcení, případně sušení, kalcinace, 
mletí a třídění).  

Mezi produkty druhotné (odpadní) mohou například patřit kaolinitická jílovina 
vznikající při čištění a třídění nejlepších sklářských, slévárenských, technických, filtračních 
aj. písků, úlety a odprašky z mletí a výpalu kaolinitických nebo křemičitých surovin, popílky 
vznikající při spalování, vysokoteplotní slévárenské strusky, produkty vznikající při mletí 
a odlučování ve vápenkách a cementárnách apod. Díky své jemnosti a tím i velkému 
měrnému povrchu částic mohou být používány jako tzv. katalyzátory procesů spojených 
s využitím metakaolinu. Tvar částic a mineralogické složení ještě navíc umocňuje účinnost 
takových produktů (např. amorfní jemný křemen) k urychlení potřebných reakcí metakaolinu. 

Metakaolin vzniká z minerálu kaolinitu výpalem (kalcinací) po odchodu chemicky 
vázané vody. Záleží tedy na množství kaolinitu v plaveném kaolinu, což lze technologicky 
ovlivnit selektivním výběrem suroviny a úrovní třídění. Záleží i na velikosti a tvaru částeček 
kaolinitu, na stavu jejich povrchu, na stupni rozrušení atd., což je opět možné ovlivnit 
například hlubokou delaminací aglomerátů kaolinitu apod. před kalcinací. Rychlost odchodu 
chemicky vázané vody, a tedy i reaktivita konečného produktu, je tak přímo úměrná výsledku 
technologické úpravy plaveného kaolinu a postupu při kalcinaci (forma kaolinu, typ pece, 
doba zdržení, průběh a atmosféra kalcinace atd.). Konečnou úpravou vypáleného metakalinu 
je zpravidla suchý způsob delaminace mletím a tříděním s využitím odprašků a úletů. Mokrý 
způsob (koncentrovaná suspenze, resp. tixotropní mletá forma) se využívá málo, zpravidla 
v kombinaci s plaveným kaolinem nebo jako speciální aktivovaná součást keramických směsí 
a hmot. [14] 
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Diskutovaná je velmi často teplota výpalu (kalcinace) metakaolinu. Je možné 
konstatovat, že teplota výpalu je podle typu plaveného kaolinu, formy výpalku (prášek, 
granulát, peletka, nudlička, drť, cihla, tvárnice apod.), způsobu vsázky, typu pece (rotační, 
tunelová, vozokomorová, šachtová, fluidní, komorová, elektrická atd.), doby zdržení atd. 
v rozmezí cca 600 až 900°C. 

Progresivní způsob kalcinace jemných prášků plavených kaolinů a jílů se u nás teprve 
testuje. Umožňuje však výrazně snížit ekonomickou náročnost výroby metakaolinu 
s možností suché úpravy surových kaolinitických surovin. 

 

3.2 VÝROBA METAKAOLINU 

Metakaolin se vytváří pálením plavených kaolinů, jílů a jílovců různé kvality a také 
sekundárních surovin jejichž složkou je minerál kaolinit. Kaolinit je dvouvrstvý nerost, 
chemického složení Al2O3 · 2SiO2 · 2H2O tedy 39,5%  46,6%  13,9% (po ztrátě vody 45,9% 
Al 2O3 a 54,1% 2SiO2). Jeho dvouvrství je tvořeno Si – O tetraedry a Al – O – OH oktaedry. 
Hmota je z 90% tvořena kyslíkem, tloušťka dvouvrství je rovna 0,7 nm (0,715)  a dle 
pravidelnosti uspořádání může být TRIKLINICKÝ (velmi pravidelná dvouvrství), nebo 
PSEUDOMONOKLINICKÝ  (posunutá dvouvrství). 

 

 

Obr č. 4: model struktury kaolinitu 

Metakaolin se vyrábí kalcinací kaolinu při teplotách 600-900°C, kdy je struktura 
kaolinitu degradována za současného uvolňování vody. Při teplotě 100°C je uvolňována voda 
adsorbovaná a při teplotách nad 400°C probíhá dehydroxylace. Při dalším zvyšováním teploty 
nad 900°C dochází k dalším reakcím z nichž se vytváří oxid křemičitý a mullit. Kaoliny 
po kalcinaci mohou obsahovat kromě mullitu 3Al2O3·2SiO2 též cristobalit SiO2, křemen 
a amorfní podíly jejichž množství je závislé na složení výchozí suroviny a podmínkách 
kalcinace. 
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Na vlastnosti metakaolinu mají velký vliv nejen podmínky při kalcinaci, ale také 
struktura suroviny a velikost krystalů. Výroba metakaolinu se v průmyslových podmínkách 
obvykle provádí ve válcových rotačních pecích, popřípadě kalcinací ve fluidním loži. Je však 
možné používat k výpalu i šachtové, tunelové, mikrotunelové, komorové, flash pece atp. 
Pro různé způsoby výpalu jsou vždy specifické požadavky na vlastnosti suroviny. Výhodné 
jsou kulaté částice, které mají velmi příznivé vlastnosti. Jejich nevýhodou však je značná 
technologická pracnost a energetická náročnost, která se promítá v ceně produktu. 

           

      Obr. č. 5: Rotační pec                                        Obr. č. 6: Výpal ve fluidním loži 

 

                Obr. č. 7: tunelová pec                                             Obr. č. 8: šachtová pec     

Důležitým faktorem kalcinace je i pálicí křivka. Krátká reakční doba v pecním 
agregátu se často projevuje zvýšenou ztrátou žíháním, nezreagovaným kaolinitem a z toho 
plynoucí nižší reaktivitou.  Teplotu výpalu metakaolinu je možné specifikovat pouze 
při znalosti pecního agregátu, způsobu zavážky a pálicí křivky. Mimo teploty a doby výpalu 
je pro kvalitu metakaolinu rozhodující také prostředí v peci, vsázka, tvar a velikost částic, jež 
mohou být v prášku, granulátu, drti, cihlách atd. 

Technologické vlastnosti jsou mimo pouhého způsobu výpalu a druhu suroviny 
významně ovlivněny také způsobem drcení, mletí a třídění vypáleného metakaolinu. 
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V průběhu těchto úprav je možné také pozměňovat vlastnosti přídavkem aktivátorů, 
regulátorů, nebo metakaolinových úletů. [14] 

 

3.3 VLASTNOSTI METAKAOLINU 

Metakaolin je amorfní materiál a vysoce reaktivní pucolán připravovaný kalcinací 
kaolinu při teplotách 600 až 900°C. Během kalcinace dochází k mírnému poklesu hustoty, 
která je 2580 kg/m3 u kaolinu a 2450 kg/m3 u metakaolinu po kalcinaci do teploty 800°C. 
Při kalcinaci na teplotu vyšší než 800°C opět dochází k jejímu nárůstu na hodnotu přesahující 
2600 kg/m3. Pokles je spojen s dehydratací a vznikem volnější struktury a její opětovný nárůst 
pravděpodobně se slinováním a tvorbou dalších produktů. Při kalcinaci se také mění 
distribuce velikosti částic, ta se se zvyšující teplotou zvyšuje. 

Velikost částic metakaolinu je asi 10x menší než částice cementu. Metakaolin se 
vyznačuje velice vysokým specifickým povrchem (více než 12000 m2/kg). Z tohoto důvodu je 
metakaolin schopen nahradit křemičité úlety jako aktivní mikroplnivo. 

V ČR se pro výrobu metakaolinu zpracovávají  středně hrubozrnné nebo jemnozrnné 
plavené kaoliny (pro metakaolin) nebo jílovce (pro výpal kalcinovaného lupku, v praxi také 
nazývaným metalupek) či jejich směsi. V oblasti suchého mletí se výrobci zaměřují hlavně 
na nejjemnější prášky metakaolinu se středním zrnem D50 kolem 2, 4, 6 a 8 mikrometrů. 
Nejjemnější české metakaoliny mají maximální zrnitostní hranici pod 10, resp. 7 µm, hrubší 
metakaoliny běžně kolem 40 až 60 µm a nejhrubší metakaoliny kolem 100 až 150 
mikrometrů.  

Aplikace metakaolinu a geopolymerních reakcí v současném stavebnictví: 
Vysokopevnostní betony, Samozhutňující betony, Stříkaný beton , Mosty a přehrady, Jaderné 
elektrárny, Aplikace v zemědělství (zejména silážní jámy, drůbežárny), Vodní konstrukce; 
podzemní konstrukce, Betony s metakaolinem jsou vhodné též pro opravy, Malty (zejména 
pro rekonstrukce historických objektů) a tmely.[26] 

 

3.4 POTENCIÁL POUŽITÍ METAKAOLINU V ŽÁROMATERIÁLECH 

Použití metakaolinu v žáromaterálech lze předpokládat zejména na základě využití 
následujících charakteristik:  

Využití pucolánové aktivity metakaolinu v reakci metakaolin a Ca(OH)2. Reakce 
probíhá za přítomnosti vody, která je vázána do hydratovaných sloučenin. Pucolány reagují 
s nasyceným roztokem hydroxidu vápenatého za vzniku CSH gelů. Aktivace latentně 
hydraulických látek ionty Ca2+ probíhá i za účasti CaO. Těchto vlastností lze teoreticky využít 
pro žárobetony s portlandským cementem pro relativně nízké teploty aplikace – do 1200°C.  
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Alkalická aktivace: proces rychlého utvoření pevné struktury vyvolaný reakcí 
přítomných složek => geopolymer. Geopolymer je materiál, který vzniká alkalickou aktivací 
metakaolinu a má amorfní až semikrystalickou strukturu z tetraedrů SiO4 a AlO4, které jsou 
spojeny střídavě přes kyslíkové můstky.  

Geopolymery patří do skupiny anorganických polymerů. Chemické složení 
geopolymerních, resp. alkalicky aktivovaných materiálů je podobné zeolitům, ale na rozdíl 
od zeolitů mají geopolymery převážně amorfní charakter. Polymerizační proces v podstatě 
zahrnuje chemické reakce v zásaditých podmínkách probíhající na Si-Al minerálech. 
Výsledkem tohoto procesu jsou trojrozměrné jednoduché a kruhové řetězce, tvořící tuto 
strukturu obsahující Si-O-Al-O vazby. 

 

Mn{– (Si–O)z – Al – O}n × wH2O     kde M jsou kationy K, Na případně Ca.  

 

Náhrada mikrosiliky – využití vysoké jemnosti mletí jako náhrady mikrosiliky, která 
je jako surovina stále méně dostupná a velice nákladná, například v žárobetonech a tím 
dosažení požadovaných reologických vlastností 

Využití vysoké reaktivity v matrixu – možnost částečné nebo úplné náhrady pojiva  

Kombinace – tyto možnosti je možné i kombinovat dle požadovaných vlastností 
produktu  

 

 

Obr. č. 9: Granulometrie – porovnání s Al2O3 a microsilikou 
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3.5 VÝROBCI METAKAOLIN Ů A JEJICH TECHNICKÁ DATA 

V české republice jsou tři zavedení výrobci metakaolinů, kteří tento produkt připravují 
z různých vstupních surovin. Jsou to Sedlecký kaolin a.s., ČLUZ a.s. a Keramost a.s.. Všichni 
teito výrobci deklarují jen základní charakteristické vlastnosti jako chemismus a zrnitost. 

 

České lupkové závody a.s. 

Tradiční výrobce jehož hlavním oborem je těžba, výpal a granulometrická 
úprava žáruvzdorných ostřiv – lupku a kaolínu, nabízí tři základní typy metakaolinů jejichž 
základní charakteristické vlastnosti jsou uvedeny v tab. č. 3. 

Tab. č. 3 : Deklarované vlastnosti metakaolinů ČLUZ a.s.[68] 

 Al 2O3 Fe2O3 TiO 2 SiO2 MgO Zrnitost 
 [%] [%] [%] [%] [%]  

Mefisto L05 41,9 1,1 1,8 52,9 0,18 D50=3µm; D90=10µm 

Mefisto K05 38,5 0,72 0,5 58,7 0,38 D50=3µm; D90=9µm 

Mefisto LB 70 37,5 3,5 1,3 54,4 0,25 D50=7,5µm; D90=70µm 

 

Keramost a.s. 

Společnost Keramost a.s. je tradičním dodavatelem přírodních surovin, jako jsou jíly, 
kaoliny a keramické hmoty. V jeho produktové řadě je zastoupen i metakaolin KM 60 jehož 
parametry jsou uvedeny v tabulce č. 4. 

Tab. č. 4: Deklarované vlastnosti metakaolinů Keramost a.s.[67] 

 Al 2O3 Fe2O3 TiO 2 SiO2 MgO Zrnitost 

KM 60 
[%] [%] [%] [%] [%] <0,063 min 98% 
40 1,45 0,8 52,5 0,35 <0,040 min 97% 

 

Sedlecký kaolin a.s. 

Společnost Sedlecký kaolin a.s. je předním českým dodavatelem plavených kaolinů 
a výrobků na bázi kaolinu určených především pro keramický, papírenský a chemický 
průmysl. Mimo tradiční produkci těchto plavených kaolinů, je společnost také producentem 
řady metakaolinů různých charakteristik. Portfolio společnosti zahrnuje dle dostupných údajů 
asi nejširší paletu metakaolinů na českém trhu a je významným dodavatelem těchto materiálů 
v Evropě. Základní dostupné charakteristické údaje produktů jsou uvedeny v tabulce č. 5. 
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Tab. č. 5: Deklarované vlastnosti metakaolinů Sedlecký kaolin  a.s. [66] 
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ZŽ 

[%] 

0,7 0,7 0,5 0,5 1,4 4,34 2 

SiO2 52 52 54 54 54 54 52,8 

Al 2O3 42 42 41 41 42 35 41 

Fe2O3 1,5 1,5 1 1 1,2 1,34 1,72 
TiO 2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,41 0,4 
CaO 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 1,23 0,27 
MgO 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,38 0,28 
K2O 1 1 1,4 1,4 1,2 2,67 1,55 
Na2O 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,21 0,01 

T
ec

hn
ic

ké
 p

ar
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ry

 

Barva  
oranžovo 
čevená 

      

Bělost 
[%] 

R457 
55-65 55 83 85 76  52 

AMM [mg/g] 6 6 3,5  6   
Olejové 
číslo 

[g/100g] 60 57 63 65 66 63 65 

OH [kg/m3] 360  480  450   

Z
rn

ito
st

 

D50 
[µm] 

4,5  4,5  4,5   
D90 9,5  9,5  9,5   
D99 15       

 

Sedlecký kaolin a.s. – Lehčené metakaoliny 

Sedlecký kaolin a.s. je schopen kromě výše zmíněných metakaolinů produkovat 
a dodávat i metakaoliny s odlišným zrnitostním složením, které se současně vyznačují 
vlastnostmi, které odpovídají izolačním ostřivům, zákaldní udávané vlastnosti jsou uvedeny 
v tabulce č. 6. Sypná hmotnost těchto metakaolinů je dekalrována v rozmezí 650 až 1000 
Kg/m3. 

Tab. č. 6: Deklarované vlastnosti metakaolinů Sedlecký kaolin  a.s[66] 

  Al 2O3 TiO 2 SiO2 MgO Zrnitost  
 [%] [%] [%] [%] mm 

S Meta 43,5 0,5 53 0,45 0-2 
MKIII 39 1,5 55 0,3 0-0,5 
I Meta 42 0,5 54 0,4 0-1 
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3.6 ZÁKLADY TECHNOLOGIE GEOPOLYMERU 

Komerční a průmyslové využití alkalicky aktivovaných aluminosilkátových pojiv 
známých pod termínem geopolymery se stále více rozšiřuje a nabývá na intenzitě 
v posledních několika desetiletích, jako výzkum vysoce-užitných anebo environmentálně 
udržitelných alternativních pojiv k portlandskému cementu.  

Vývoj geopolymerní technologie byl historicky zaměřen spíše na aplikaci než 
na technologii, což znamená, že mechanismus procesu tvorby geopolymeru není stále plně 
znám. Nicméně pro kompletní využití a přijetí geopolymerní technologie je výzkum 
mechanismu geopolymerizace nezbytný. 

 

3.6.1 Geopolymery – alkalicky aktivované aluminosilikáty 

Termín „geopolymer“ byl použit v 70-desátých letech minulého století pro široký 
rozsah alkalicky aktivovaných aluminosilikátových pojiv jejichž složení je 
M2O.mAl2O3.nSiO2 obvykle s m=1 a 2<n<6, kde M představuje jeden nebo více alkalických 
kovů (Davidovits 1982a, 1991). Nedávno však bylo řečeno, že ve skutečnosti mohou být 
geopolymery tvořeny s hodnotou n v rozsahu 0,5<n<300 (Fletcher et al. 2005), avšak na toto 
tvrzení nejsou důkazy. 

Některé související soustavy jsou znázorněny na obr. č. 10. Amorfní až 
semi-krystalické trojrozměrné křemičito-hlinité struktury byly nazvány geopolymery typu: 

 

 

 

 

 

 

 

       

      Si:Al>3      Spojení sialát ů 

 

 

 

Obr. č. 10: Schéma základních geopolymerních struktur dle Davidovitse 
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Krystalický poly(sialat) Mn-(-Si-O-Al-O-)n a poly(sialat-siloxo) 
Mn-(-Si-O-Al-O-Si-O-)n vznikají při hydrotermálních podmínkách. 

Schématické formování geopolymerního materiálu může být znázorněno a popisováno 
podle rovnic (2-2) a (2-3) [3, 15]. 

 

Geopolymerizace, která je chemickou reakcí může být složena z následujících kroků [3, 12]. 

- Přechodu Si a Al atomů obsažených ve vstupní surovině při reakci hydroxidových iontů 
do roztoku. 

- Přesun nebo orientace nebo kondenzace prekursorů v monomery. 

- Spojování nebo polykondenzace/polymerizace monomerů v polymerní struktury 

Jelikož se tyto tři kroky překrývají jeden přes druhý a probíhají téměř současně, je těžké je 
izolovat a zkoumat je samostatně [7]. 

Rovnice (2-3) ukazuje, že voda uvolňující se během probíhající chemické reakce při vytváření 
geopolymerů, je vyloučena z geopolymerní matrice během ošetřování a vysychání 
a zanechává nespojité nano-póry v pojivu, které jsou výhodné pro vlastnosti geopolymerů. 
Voda v geopolymerní směsi se proto nezúčastňuje chemické reakce, ale slouží pouze 
pro vytvoření zpracovatelné směsi. Je to tedy obráceně jak u chemické reakce vody 
a portlandského cementu během hydratace. 

Některé geopolymery také obsahují kovy alkalických zemin, zejména Ca2+ 
v produktech připravených z průmyslových odpadů jako je granulovaná vysokopecní struska 
nebo popílek, ačkoliv otázka zda-li kationty alkalických zemin jsou skutečně zabudované 
v geopolymerní struktuře, zůstává dodnes neúplně zodpovězena. 

Geopolymery mohou vznikat alkalickou aktivací v normálních podmínkách nebo 
za zvýšené teploty z průmyslových odpadů (Krivenko 1994, van Jaarsveld et al. 1997, Palomo 
et al 1999a. Allahverdi and Škvára 2001, Cheng and Chiu 2003, pálených jílů (Davidovits 
1982b., Palomo and Glasser 1992, Rahier et al. 1996a), vyvřelých aluminosilikátů (Hos et al. 
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2002), přírodních minerálů (Xu and van Deventer 2000a), nebo směsí dvou a více těchto 
materiálů (Xu et al. 2001). Aktivace je dosažena přídavkem vysoce koncentrovaného 
hydroxidu alkalického kovu nebo roztoku křemičitanu. Pro zlepšení požadovaných vlastností, 
včetně pevnosti a objemové hmotnosti, mohou být použity jemné materiály včetně běžných 
kameniv do betonu jako je čedič aj.(Davidovits 1982b, Helferich a Shook 1984, Meyer et al. 
2000, Phair et al. 2000) (Helferich 1989). Nicméně charakterizovat strukturu jak odpadních 
materiálů, tak i geopolymerů z nich vyrobených je obecně komplikované díky vysoké 
proměnlivosti těchto systémů vzhledem k proměnlivému složení odpadních surovin, a užití 
přírodních surovin nebo uměle vyrobených pro geopolymerizace není zatím rozšířeno.  

 

3.6.2  Alkalické roztoky aktivátory 

Na aktivaci aluminosilikátových látek, je možné použít zásaditě reagující látky, jako 
jsou hydroxidy, alkalické uhličitany či křemičitany (např. vodní sklo sodné nebo draselné). 

Nejvíce používaným alkalickým roztokem pro aktivaci je kombinace hydroxidu 
sodného nebo hydroxidu draselného a křemičitanu sodného nebo křemičitanu draselného 
jehož působením na výsledné vlastnosti vzniklých geopolymerních materiálu se zabývalo 
mnoho zahraničních studií. Bylo studováno i užití jen jednoho druhu alkalického aktivátoru.  

Palomo a spolupracovníci v roce 1999 došli ve své práci k závěru, že typ aktivátoru 
hraje významnou roli v polymerizačním procesu. Reakce probíhají vysokou rychlostí, když 
alkalický aktivátor obsahuje rozpustné silikáty (křemičitan sodný nebo draselný), ve srovnání 
s užitím pouze alkalických hydroxidů. Xu a van Deventer o rok později jeho závěry potvrdili, 
a došli také k závěru, že přídavek křemičitanu sodného k roztoku hydroxidu sodného zvýšil 
rychlost a stupeň reakce. Kromě toho ve své studii geopolymerizace Al-Si minerálů dále 
vypozorovali, že obecně roztok NaOH rozpouští větší množství minerálů než roztok KOH. 

 

3.6.3  Syntéza geopolymeru, názvosloví a aplikace 

Geopolymerizace je komplexní multifázový proces zahrnující reakce jako je 
rozpuštění – přeuspořádání – zpevnění, podobné těm, které se objevují při hydrotermální 
syntéze zeolitů (van Jaarsveld et al. 1997). Značná část pozornosti výzkumných pracovníků 
byla zaměřena na syntézu pojiv s nízkým obsahem Ca.  Obzvláště zajímavý pro výzkumné 
pracovníky je příprava „cementů“ s nízkým obsahem vápníku pomocí geopolymerizační 
reakce, poskytující velmi pevné a trvanlivé (odolné) produkty.  

Charakteristika vzájemného působení mezi aluminosilikátovým gelem a alkalickým 
roztokem, obzvláště ve vztahu na syntézu zeolitů, byla předmětem detailního zkoumání více 
než 50 let. (Barrer a White 1951; Krznarić et al. 1997). Rozpouštěcí a srážecí reakce 
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probíhající během smísení metakaolinu s alkalickým hydroxidem nebo roztokem křemičitanu 
jsou relativně dobře popsány pro podmínky, při kterých se formují určité druhy zeolitů 
(Barrer a Mainwaring 1972a; b; Madani et al. 1990). 

Termín „geopolymer“ byl zdrojem několika rozporů mezi některými autory 
(Almendros et al 1997; Cody a Sághi-Szábo 1999), kteří používali stejné slovo pro popis 
organických materiálů polymerizovaných při geotermálních podmínkách. Nicméně, pojem 
„geopolymer“ se používá pro popis alkalicky-aktivovaných aluminosilikátových materiálů. 
Pojem „polysialate“ a jeho varianty dle složení (Davidovits 1982a, 1991) je někdy užíván 
v obecném popisu geopolymerních pojiv. Nicméně tyto pojmy není možné adekvátně použít 
pro popis celého rozsahu složitějších geopolymerních struktur a systémů, kde se výrazně mění 
poměr Si/Al. „Inorganic polymers glass“ (Rahier et al. 1996a) a „hydroceramic“ (Bao et al. 
2003) jsou alternativními termíny používané při popisování materiálů, které mohou být také 
klasifikovány jako geopolymery, ale ani jeden není běžně používán. Oba termíny byly použité 
jen na určitou omezenou skupinu materiálů, které mohou být popisovány jako geopolymerní, 
a tak nejsou obecně použitelné v širším slova smyslu. 

Fáze geopolymerního pojiva bývá často popisována jako amorfní. (Palomo and 
Glasser 1992, Barbosa et al. 2000). Mnoho autorů popisuje formující se fáze jako semi-
krystalické nebo polykrystalické (Palomo a Glasser 1992, Palomo et. al. 1999b, van Jaarsveld 
et. al. 2002, Rowles a O´Connor 2003), obzvláště u produktů vznikajících při relativně 
vyšších teplotách (Davidovits 1991). Nicméně fyzikálně-chemická podstata těchto fází byla 
zřídka podrobena detailním analýzám a je velmi obtížné ji stanovit z důvodu komplikovanosti 
vnitřní podstaty pojivových fází a přítomnosti značného množství nezreagované vstupní 
suroviny.  

Hydrotermální techniky byly používány v procesu syntézy více než 50 let (Barrer 
1966), zejména v produkci široké škály umělých (syntetických) aluminosilikátových struktur.  
Některé z těchto syntetizovaných materiálů jsou zeolity, kterým byla věnována značná 
pozornost v jejich aplikacích jako katalyzátory a molekulová síta. Je proto známo mnoho 
o hydrotermální syntéze zeolitů a tato znalost může být použita k získání dalších znalostí 
a vědomostí chemismu příbuzných systémů.  

Bylo stanoveno, že geopolymery mohou být vnímány jako amorfní podobné zeolitům 
(Xu a van Deventer 2000a; Palomo a de la Fuente 2003) a jejich syntéza může probíhat 
při podobných hydrotermálních podmínkách. Přítomnost „zeolitické vody“ byla také určena 
pomocí DTA-analýzy (Davidovits 1982, Krivenko 1994).  

Na počátku vývoje geopolymerů jako průmyslových produktů byla pro jejich syntézu 
použita teplota vyšší jak 150°C, tvořící tak z geopolymerizace hydrotermální proces.  
(Davidovits 1999). Později bylo zjištěno, že syntéza geopolymerů za normální teploty dává 
vyšší pevnosti vzniklých produktů (Cioffi et al. 2003), ale stále platí klasifikace 
geopolymerizace jako hydrotermálního procesu. 
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Obr. č. 11 :Hydrotermální polykondenzace Na – Poly(sialatu) 

 

Amorfní geopolymerní struktura je často označována jako hlinitokřemičitý gel 
(Palomo and Glasser 1992; van Jaarsveld et al. 1998; Lee a van Deventer 2002a; Phair et al. 
2003) Tato struktura byla navržena, že je příbuzná hlinitokřemičitým prekursorním gelům, 
ze kterých jsou hydrotermálně připravovány (syntetizovány) zeolity (Palomo et al. 1999a; 
Krivenko a Kovalchuk 2002). Díky problémům spojených s podrobnou strukturní analýzou 
systému v gelové fázi, nebyl tento návrh podroben detailnímu zkoumání.  

Někteří autoři (Davidovits 1991; Rahier et al. 1996a; Palomo et al. 1999b; Barbosa et 
al. 2000; Allahverdi a Škvára 2001; Rahier et all 2003) také popsali geopolymerní fázi jako 
„skelnou“. Toto tvrzení je založeno především na zjevné neuspořádanosti (amorfnosti) 
geopolymerního pojiva a analogii popsané mezi geopolymerizací a sol-gel přípravou skla. 
Nicméně díky malému množství provedených detailních analýz v této oblasti a nepřítomnost 
organických podílů z geopolymerní (pasty) bude nepochybně způsobovat značné strukturní 
odlišnosti od běžných alkoxysilanových skel připravených pomocí sol-gel procesu. Vliv 
přítomnosti nebo nepřítomnosti (absence) organických složek na výsledný geopolymer je 
oblast, která si zaslouží další výzkum, ale provézt takovou analýzu bude možné, jakmile bude 
lépe pochopena fyzikálně-chemická povaha geopolymerních materiálů.  

Z chemického, termodynamického a mechanického hlediska je vysoce 
pravděpodobné, že koncept geopolymeru se skládá z aglomerovaných nanokrystalických 
zeolitických (zeolitových) fází spojených dohromady hlinitokřemičitým gelem a zároveň 
tento koncept napomáhá v interpretaci některých existujících experimentálních dat, jež 
doposud bránily komplexním analýzám.  
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3.7 METODY POSUZOVÁNÍ VHODNOSTI POUŽITÍ METAKAOLINU 
V OBLASTI VÝROBY ŽÁROMATERIÁL Ů 

3.7.1  Chemická analýza 

Postup chemické analýzy žáruvzdorných materiálů je uveden v normě 
ČSN EN ISO 12677 Chemický rozbor žárovzdorných výrobků rentgenovou fluorescenční 
analýzou – Metoda tavené perly. V normě jsou uvedeny kalibrační rozsahy a detekční limity 
pro nejdůležitější oxidy v různých materiálových třídách. Tato zkouška není vhodná 
pro neoxidové materiály, jako je například karbid křemičitý. 

Podstatou zkoušky je rozrušení práškového vzorku roztavením s vhodným tavivem 
a odlití skelné perly. V rentgenovém spektrometru se změří intenzita fluorescenčního záření 
a chemické složení se vypočte porovnáním s kalibračními křivkami. 

Pro tuto zkoušku se používá tavící kelímek a licí formy z nesmáčivé platinové slitiny 
a elektrická odporová pec, která se může vyhřát až na teplotu 1250 °. Zkušební vzorek musí 
být nadrcen a velikost zrn nesmí být větší než 100 µm. Vzorek se musí v tavivu zcela rozložit 
a při lití nesmí vypadávat z taveniny. Tavivo musí být čisté, nečistoty by mohly negativně 
ovlivňovat výsledky stanovení.  

3.7.2  Mineralogické složení 

K zjišťování mineralogického složení krystalických látek se používá rentgenová 
difrakční analýza, která je založena na principu difrakce. K měření se používají rentgenové 
difraktografy se zdrojem monochromatického záření, které obsahuje spektrální linie s přesně 
měřitelnými vlnovými délkami. Měří se mezirovinné vzdálenosti v prostorové mřížce 
krystalu, podle kterých se určí mineralogické složení materiálu. Musí být splněna Braggova 
rovnice: 

 

kde  λ – vlnová délka [m] 

  n * λ – dráhový rozdíl paprsků [m] 

θ – úhel dopadu paprsků původního svazku [°] 

Analyzovaný vzorek je nutno rozemlít na jemný prášek o velikosti zrn menších než 0,063 
mm. Hmotnost vzorku by měla být asi 3 g. 

Záznam zkoušky se nazývá difraktogram, obsahuje píky minerálů obsažených 
v materiálu. Difraktogram lze vyhodnotit pomocí tabulek, které jsou k nalezení v odborné 
literatuře nebo na internetu, ale víc se v posledních letech používá pro vyhodnocování 
software. V tabulkách jsou pro difrakční úhly 2θ uvedené mezirovinné vzdálenosti v nm 
a podle mezirovinných vzdáleností se určí druh minerálu a jeho intenzita. 
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Rentgenová difrakční analýza je zkouškou kvalitativní, ale pokud známe standard 
minerálu, lze ji použít i jako kvantitativní. 

 

     

Obr. č. 12: Přístroj pro provádění rentgenové difrakční analýzy 

 

3.7.3  Rentgenová spektrální analýza (XRF, RFA) 

Metoda označovaná jako fluorescenční a rentgenová difrakční fázová analýza jsou 
nedestruktivní metody vhodné pro sledování složení anorganických látek a jejich krystalické 
struktury. Geopolymery jsou látky anorganické povahy a jsou amorfní a krystalické. To 
umožňuje velmi dobře využít rentgenové metody pro jejich charakterizaci. Rentgenová 
fluorescenční analýza umožňuje stanovit prvkové složení, rentgenová difrakční analýza určuje 
strukturu látky v případě, že se jedná o látku krystalické povahy. 

Interakce rentgenového záření s pevnými látkami je možno využít jak ke studiu jejich 
složení, tak i ke studiu jejich krystalové struktury. Rentgenová difrakční analýza využívá jevu 
difrakce rentgenového záření na krystalech. Difrakce monochromatického rentgenového 
záření na práškových krystalických materiálech se využívá k identifikaci, případně 
kvantitativní analýze krystalických látek. Rentgenová spektrální analýza umožňuje zjišťovat 
složení anorganických látek na základě buzení sekundárního RTG záření. Výhodou těchto 
metod je relativní jednoduchost a rychlost stanovení. Velkou předností je, že se pevné látky 
nemusí převádět do roztoku. Příprava vzorku k analýze spočívá v jeho rozemletí 
a homogenizaci. Metodou rentgenové fluorescence lze stanovit všechny prvky periodické 
soustavy s výjimkou plynů a prvků lehčích než bor.     
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3.7.4  Mikroskopický popis materiálu 

Optická mikroskopie slouží k pozorování struktury materiálů, její pomocí je možno 
rozeznávat jednotlivé krystaly. Povrch pozorovaného vzorku by měl být rovný, ideálně 
zabroušený a zbavený prachových částic. Tím se dosáhne větší ostrosti snímku. Pomocí 
mikroskopu připojeného k počítači je možné měřit například i velikost zrn a šířku trhlin.  

 

Obr č. 13: Popis optického mikroskopu a jeho praktické využití 

Optický mikroskop: 1) okulár, 2) tubus okuláru, 3) hlavice, 4) rameno mikroskopu, 5) držák preparátu, 6) makro 

zaostřování, 7) mikro zaostřování, 8) základna mikroskopu, 9) kolektor osvětlení, 10) kondenzor, 11) pracovní 

stolek, 12) objektivy, 13) otočná hlavice pro objektivy 

3.7.5  Typická pucolánová aktivita 

Metoda podle ČSN EN 196-5: Do polyethylenové láhve s destilovanou vodou 
neobsahující CO2 a vytemperovanou na 40 °C se naváží testovany pucolán, poté se 
polyethylenová láhev vloží do sušárny a zahřívá se na teplotu 40 °C po dobu 8 dní. 
Po uplynutí této doby byl obsah polyethylenové láhve zfiltrován a ve filtrátu stanovena 
koncentrace hydroxidovych iontů titrací odměrnym roztokem kyseliny chlorovodíkové 
a koncentrace oxidu vápenatého titrací roztokem EDTA. 

Metoda stanovení zbytkového Ca(OH)2 (upravený Chapelleho test) identifikuje 
pucolánovou aktivitu jako úbytek hydroxidu vápenatého v reakční směsi v suspenzi, 
obsahující testovany pucolán a oxid vápenaty. Do tlakové nádoby o objemu 80 ml se naváží 
CaO připraveny vypalem CaCO3 a testovany pucolán a zaleje se vodou neobsahující CO2. 
Tlaková nádoba se vloží do sušárny a zahřívá se na 93 °C za současného míchání po dobu 24 
hodin. Po vyjmutí, ochlazení a otevření tlakové nádoby je její obsah kvantitativně převeden 
do Erlenmayerovy baňky vypláchnutím veškerého obsahu nádoby roztokem sacharózy, poté 
je baňka uzavřena a reakční směs je míchána po dobu 15 min. Suspenze je poté zfiltrována 
a 40 ml filtrátu je napipetováno do titrační baňky a titrováno odměrnym roztokem HCl 
na fenolftalein. K sacharátové metodě byl použit filtrát připraveny pomocí předchozí metody 
– objem 25 ml se doplní do 100 ml destilovanou vodou, přidá se 10 g sacharózy a indikátor 
thymolftalein. Takto připraveny roztok se titruje odměrnym roztokem HCl. 
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3.7.6  Jemnost mletí 

Stanovení granulometrie nad 0,063 mm - sítovým rozborem plavením s následným 
sítováním zbytku na sítě 0,063 mm a stanovením křivky zrnitosti. 

Stanovení mikrogranulometrie pod 0,063 mm - sedimentační rozbor (zkrácený 
sedimentační rozbor) podle Andreasena nebo metoda použití hustoměru podle Cassagranda. 
Princip sedimentace (odlišná rychlost usazování částic s odlišnou velikostí v kapalině 
se známými vlastnostmi podle Stokesova zákona) využívá i přístroj firmy Micromeritics 
s názvem SediGraph, který dokáže stanovit distribuci velikosti částic. Pro detekci 
sedimentujících částic využívá Sedigraph úzký rovnoběžný svazek rentgenového (RTG) 
záření. Podrobný popis metody techniky SediGraph je uveden v normě ISO 13317-3:2001 
Stanovení distribuce velikosti částic sedimentační metodou - Část 3: RTG gravitační technika. 

Laserová analýza velikosti částic - Laserová difrakce je dnes nejvíce rozšířená metoda 
pro analýzu velikosti částic. Dnešní komerční přístroje jsou rychlé a flexibilní 
(od standardních laboratorních přístrojů až ke specifickým modulům - k “on-line“ kontrole 
výrobních procesů v průmyslu, od suspenzí k suchým práškům, pro velikosti částic 
od několika nm až k několika mm). Jsou málo náročné na přípravu vzorku a dávají obvykle 
výsledky s vysokou reprodukovatelností. Proto tato metoda nahrazuje postupně jiné metody 
analýzy velikosti částic, zejména sedimentační metody.  

Typický přístroj k měření velikosti částic laserovou difrakcí má světelný zdroj (laser), 
průtokovou optickou celu (v podstatě se jedná o průtokovou kyvetu specifické geometrie se 
dvěma přesně paralelními okny, spojenou s reservoirem vzorku, popř. s kádinkou) 
a fotodetektor (např. polokruhový, čtvrtkruhový, klínový, nebo segmentovaný), který 
transformuje optický signál (intenzitu světla v závislosti na úhlu rozptylu), na elektrický 
signál (z jednotlivých segmentů fotodetektoru), který je pak dále transferován do počítače 
a použit k vygenerování dat.  

 

3.7.7  Bělost  

Vlastnost zkoušená dle ČSN 721089, jedná se o množství světelného toku odraženého 
povrchovou vrstvou. Vyjadřuje se v procentech světelného toku odraženého základním 
normálem bělosti za stanovených podmínek. Zajímavá vlastnost pro pigmenty. Může být 
vhodná pro použití metakaolinu žáromateriálech pro vyzdívky krbových topenišť, kde je 
žádoucí světlá až bílá barva.  
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3.7.8  Abrazivita  

Zkoušená dle ČSN 72 1090 – jedná se o schopnost látky (abraziva) působit pohybem 
zrn rozptýlených v suspenzi otěr.   

 

3.7.9  Míra rozprostření (rozlití) 

Zkouškou se testuje konzistence směsi pucolánu s vodou v poměru 650 gramů : 660 
gramů vody, což je míra stékavosti nebo obsahu vody a měří se jako průměr vytvořeného, 
rozprostřeného (rozlitého) koláče v mm. 

 

3.7.10 Olejové číslo 

Stanovuje se u vzorků plnidel po sorpci lněného oleje potřebného k vytvoření nelepivé 

kuličky. Vyjadřuje se v g/100 g vzorku. 

 

3.7.11 Reaktivita 

Jinou verzí stanovení pucolánové aktivity  je Chapelleho test, kdy se nechá reagovat 
navážka pucolánu s navážkou čerstvě připraveného hydroxidu vápenatého v suspenzi 
umístěné v baňce se zpětným chladičem, v níž se po dobu 16 hodin suspenze zahřívá 
při teplotě  85±5 °C.  Následně se stanoví koncentrace nezreagovaného Ca(OH)2 sacharátovou 
metodou a vypočítá se spotřeba hydroxidu na 1 g pucolánu. 

 

3.7.12 Sorpční zkouška metylenovou modří – Methylene blue index (MBI) 

Pomocí sorpční zkoušky metylenovou modří (MM) je možno kvantitativně určit obsah 
jíloviny v jílovité surovině, tzn. určit stupeň plasticity Gp, který představuje objem 0,01 M 
vodného roztoku MM v mililitrech sorbovaný na 1 g jemně utřeného vzorku. Níže popsaný 
postup stanovení stupně plasticity Gp nabízí ASTM C873-09 – zde se stanovuje tzv. metylene 
blue index (MBI). 

Příprava vzorku: 

 Vzorek vysušený na 110 °C v laboratorní sušárně do konstantní hmotnosti se 
v laboratorním mlýně podrtí na hrubost pod 2 mm. Z takto připraveného vzorku se odebere 
cca 50 g. Vzorek ještě homogenizujeme a po dokonalém promíchání se odeberou 3 lžičky 
(cca 10g), které se beze zbytku prosejí přes síto 0,09 mm. Ke zdrobnění zrn nad 0,09 mm se 
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použije porcelánová třecí miska. Po konečném prosátí se vzorek dokonale promíchá, pak je 
připraven k navažování. 

Postup zkoušky: 

 Navážka vzorku upravená podle předpokládané spotřeby MM se naváží na laboratorní 
váze s citlivostí min. 1 mg. Přidá se asi 1,5 g jemného praného křemičitého písku TS 100 
(křemičitý písek 0,1- 0,5mm) a asi 50 ml. destilované vody, vše se promíchá a vaří 5 minut 
pod hodinovým sklíčkem. Po vychladnutí se stěny kádinky a sklíčko opláchnou a objem 
suspenze se upraví na cca 50 mililitrů. Pak se přidají 2 ml 0,5 M kyseliny sírové H2S04 
(úprava pH) a suspenze se zamíchá. 

 Z automatické byrety se přidá najednou 5 ml vodního roztoku 0,01 M metylenové 
modře a nechá se 3 minuty míchat na elektromagnetické míchačce. Poté se skleněnou 
tyčinkou odebere středně velká kapka modré suspenze a kápne na archový filtrační papír. 
Průměr vsáklé kapky má být 6 - 7 mm. Pak se přidá 0,5 ml MM a nechá se 0,5 – 1,0 min. 
působit a odebere se další kapka. Takto se přidává po 0,5 ml MM až do utvoření zřetelného 
zelenomodrého okraje kolem kapky. 

  

Obr. č. 14 : Bod ekvivalence na líci papíru při zkoušce sorpce MM 

 Po zaschnutí kapek na papíře za asi 30 min se určí bod ekvivalence tj. maximální 
sorpce MM na navážku vzorku. Bod ekvivalence (obr. 2.35) je v okamžiku, kdy se na líci 
papíru tvoří sotva znatelný zelenomodrý okraj okolo kapky a na rubu zřetelný zelenomodrý 
okraj. 

m

V
GMBI p ==

  [mg.l-1]       

V…objem roztoku MM v bodě ekvivalence [ml]  

m…navážka vzorku [g] 
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 Celkový objem MM se odečítá s přesností na ¼ ml MM. Velikost navážky vzorku se 
upravuje podle předpokládané spotřeby MM tak, aby spotřeba MM byla 5 - 10 ml. Vyjde-li 
spotřeba vyšší nebo nižší, je vzhledem k přesnosti nutno upravit navážku vzorku a zkoušku 
opakovat. 

 Rozdělení surovin a jejich směsí podle stupně plasticity Gp: 

do 5   málo plastická 

5 – 10  středně plastická 

10 – 15 plastická 

15 – 20 velmi plastická 

nad 20  velice plastická 

Příprava 0,01 M roztoku MM: 

 Na skleněnou lodičku se naváží 4.600 g prášku metylenové modře - indikátor 
a opatrně se spláchne střičkou do titrační láhve a přidá se 1150 ml destilované vody. Láhev se 
dokonale uzavře a promíchá. Míchání je nutno provádět několikrát během dne a MM se nechá 
alespoň 4 dny rozpouštět. Po rozpuštění se provede kontrola kvality nově připraveného 
roztoku. Kontrola se provádí pomocí suroviny o známé hodnotě Gp - plavený kaolin Sedlec 
Ia. Okrajové hodnoty kaolinu jsou Gp = 5,3 – 5,4 ml/g při navážce 1.1 – 1.3 g. Při nižších 
hodnotách se do roztoku přidá voda, naopak při vyšších se přidá MM. Ráno před započetím 
běžného měření se roztok promíchá. 

 Roztok MM je třeba v průběhu používání kontrolovat v pravidelných intervalech 1x 
za tři měsíce a chránit před přímým slunečním světlem zabalením lahve do alobalu. V 
případě, že při kontrole roztoku nevyhoví hodnotám daným pro kontrolu, připraví se nový 
roztok. Po ukončení titrace po běžném měření se vypustí zbytek roztoku zpět do titrační 
lahve. Nepoužívá–li se roztok delší dobu, tak se před první titrací vypustí zbytek roztoku MM, 
který zůstane v byretě nad vypouštěcím kohoutem a roztok v lahvi se důkladně promíchá. 

Příprava roztoku 0.5 M H2SO4: 

 Do 1000 ml odměrné baňky se ve válci odměří 14 ml koncentrované 96% H2SO4 p.a. 
a dolije se po rysku destilovanou vodou.  

 

3.8 METODY PRO STANOVENÍ MIKROSTRUKTURY 

 

 Pro zjištění mikrostruktury můžeme použít různé metody. Mezi hlavní znaky patří 
druh fází a jejich koncentrace, velikost, tvar a orientace jednotlivých fází včetně nulové fáze – 
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pórová struktura. K doplňujícím znakům náleží koncentrace fází, objem pórů, velikost pórů 
a další. Nejběžnější metody zjištění mikrostruktury jsou následující: 

3.8.1  Rastrovací elektronová mikroskopie REM 

 Rastrovací elektronová mikroskopie je velmi efektivní metoda umožňující studium 
mikrostruktury materiálů. Svazek elektronů dopadající na povrch vzorku pod určitým úhlem 
vyvolává ionizaci sekundárních elektronů, které jsou snímány detektorem. Detektor moduluje 
elektronový paprsek na obrazovce synchronně se snímacím paprskem.  Obraz vzniká 
na základě různého excitačního proudu. Kontrast snímaného vzorku je dán výtěžkem 
sekundárních - odražených elektronů. 

Rastrovací elektronová mikroskopie slouží ke sledování prostorového uspořádání vnitřní 
struktury materiálu, je vhodná i pro členité povrchy.  

3.8.2  Optický mikroskop 

 Obraz z optického mikroskopu Sony je možné sledovat na obrazovce osobního 
počítače pomocí kamery Nikon. Mikroskop umožňuje zvětšení 40x až 250x, obraz převedený 
v digitální podobě lze dále upravovat a vyhodnocovat, např. pomocí softwaru LUCIA. 
Pomocí tohoto programu lze na připravených vzorcích sledovat makropóry obsažené 
ve vzorcích a stanovit pórovou strukturu. 

3.8.3  Vysokotlaká rtuťová pórozimetrie 

 Metoda vysokotlaké Hg pórozimetrie se používá k určení množství a velikosti 
mikropórů v rozmezí podle druhu přístroje od 100µm do 0,006µm. Metoda je zalo enα 
na principu vnikαnν rtuti do mikropσrω vzorku vlivem definovanιho, rovnomµrnµ se 
zvy ujνcνho tlaku. Urθenν velikosti pσrω je zalo eno na chovαnν nesmαθivύch kapalin 
v kapilαrαch, kterι vyvolαvajν jev zvanύ kapilαrnν deprese. Ze znαmύch charakteristik rtuti 
(povrchovι napµtν ν=0,48 N.m-1, smáčecí úhel θ=141,3º, hodnota tlaku rtuti) lze stanovit 
velikost mikropórů  

podle Waschhurnovy rovnice: 

        
( ) ( )

ppp
r

75,03,141cos.48,0.2cos..2 === θχ
      [ m ] 

3.8.4  Diferenční termická analýza 

 Diferenční termická analýza (DTA) je založena na měření rozdílů teplot mezi 
zkoušeným vzorkem a inertním standardem. 
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IV.   EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST  

 

4.1 I. ETAPA 

4.1.1  Charakterizace vstupních surovin 

Tato etapa je zaměřena na výběr a posouzení stěžejních vstupních surovin, jejich popis 
a charakterizaci v souvislosti s jejich možnou aplikací v kombinacích s metakaolinem. 

 

 Metakaoliny a metalupky běžného typu 

 

ČLUZ - Mefisto K05, Mefisto L05 (metalupek) 

SEDLECKÝ KAOLIN – N Meta, S Meta, I Meta,  

 Charakter metakaolinu ovlivňují tři základní momenty. Prvním je charakteristika 
výchozí suroviny, druhým je způsob tepelného zpracování a třetí je kvalita mechanické 
úpravy. 

 Metakaolin se vyrábí kalcinací kaolinu při teplotách 500-800°C, je to převážně bílý, 
amorfní hlinitokřemičitan a také velice reaktivní pucolán. Průmyslová výroba je prováděna 
v rotačních pecích, popřípadě kalcinací ve fluidním loži. Na vlastnosti vyprodukovaného 
Metakaolinu má kromě podmínek při kalcinaci velký vliv také vlastnosti suroviny, zejména 
jeho struktura, velikost krystalů a stupeň krystalinity. 

 Kalcinací různých druhů kaolinu a rozdílným způsobem jeho přípravy tedy vznikají 
kvalitativně rozdílné Metakaoliny. Jejich vlastnosti jsou kromě chemického složení vyjádřeny 
granulometrií, olejovým číslem, bělostí atd. 

 

 Tab. č. 7: Chemické složení některých dostupných metakaolinů: 

Typ Chemické složení [%]  
 Al 2O3 SiO2 Fe2O3 TiO 2 alkálie CaO MgO ZŽ 

MEFISTO 
K05 

40,74 56,6 0,49 0,47 0,93 0,25 0,32 
-

1,05 
KM 40, 60 40-42 51-53 1,2-1,4 0,7-0,75 1,35-1,45 0,25-0,3 0,35-0,40 -1,5 
S-META 42 53 1,2 0,2 1,4 0,3 0,3 -1,9 
I-META 36 54 1,8 0,5 0,83,3 0,8 0,7 -2,5 
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Obr. č. 15: REM Metakaolinitu 

 

 Na scanu zobrazeném v obr. č. 15 je možno pozorovat reziduální zbytky 
po kaolinitických zrnech spolu s vlivem mletí na amorfizaci produktu.  

 

Tab. č. 8: Granulometrie metakaolinu MEFISTO K 05 

síto (mm) 0,02 0,01 0,005 0,003 0,001 Pod 0,001 

propad % 0,03 2,8 19,81 24,2 41,24 11,92 

 
 

Tab. č. 9: Chemické vlastnosti a míra rozprostření českých metakaolinů z  plavených  kaolinů 

 Mefisto K05 N META 4 S META 4 I META 4  

SiO2 59,00 53,52 53,08 52,94 

Al 2O3 37,50 43,42 42,47 41,04 

Fe2O3 0,70 0,91 1,03 1,64 

TiO2 0,53 0,59 0,33 0,36 

CaO 0,11 0,32 0,33 0,26 

MgO 0,26 0,25 0,24 0,30 

K2O 0,72 0,45 0,95 1,63 

Na2O 0,01 0,01 0,04 0,01 

Ztráta žíháním 1,21 0,43 1,43 1,81 

Míra rozprostření (mm) 130 200 130 160 
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 Metakaoliny s odlišným zrnitostním složením  

  Tradiční metakaoliny v prášku typu I META a S META jsou dostatečně známy, ale 
zcela nové jsou tyto umělé pucolány v zrnitostní frakci 0-0,5 mm, 0-1 mm, 0-2 mm, resp. 
i 0-5 mm atd., tj. jako směsi vysoce reaktivního jemného pucolánového pojiva a aktivního 
jemného kameniva se zvýšenou porozitou. Přitom mají tyto alternativní metakaoliny vysokou 
pucolánovou aktivitu. Například odprašek z fluidní sušárny ve frakci 0-0,5 mm má 
po kalcinaci reaktivitu 1165 mg Ca(OH)2/gram pucolánu, jemné podsítné kaolinu Sedlec Ia 
v zrnitostní frakci 0-1 mm 1195 mg Ca(OH)2/gram pucolánu a I META ve frakci 0-4 mm má 
stále vysokou pucolánovou aktivitu 1181 mg Ca(OH)2/gram pucolánu apod.. Perspektivní 
v různých aplikacích je především jejich granulometrické složení umožňující významné 
využití zvláště vysoce porézního a odlehčeného jemného kameniva, které přirozeně reguluje 
licí a reologické vlastnosti takto zrnitostně upravených metakaolinů. V tabulce 10 je ukázka 
některých chemicko-technologických vlastností českých metakaolinů. V obrázku  16 jsou 
zrnitostní křivky metakaolinů ve frakci 0-1 mm se středním zrnem d50 kolem 0,35 mm 
a ve frakci 0-2 mm se středním zrnem cca 0,50 mm.  

 

Tab. č. 10: Sítový rozbor hrubších zrnitostních frakcí metakaolinů 

Označení: I META 0-1 mm S META 0-2 
Sypná hmotnost 

[kg/m3] 
780 1000 

Síto/mm/ propad zbytek propad zbytek 

3 100 0 100 0 

2 100 0 96,6 3,4 

1,5 99,55 0,05 89,9 6,7 

1 99,85 0,1 82,8 7,1 

0,63 86,15 13,7 63,1 19,7 

0,5 75,65 10,5 54,1 9 

0,315 47,75 27,9 34 20,1 

0,25 29,95 17,8 27,2 6,8 

0,125 14,55 15,4 12,7 14,5 

pod 0,125  14,55  12,7 
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Obr. č.16:  Zrnitostní křivky metakaolinu I META ve frakci 0-1 mm a S META 0-2 mm    
 

Tab. č. 11:  Mineralogický rozbor kvantitativní 

označení vzorku mineralogické složení 
krystal.f. hm.% 

obsah amorfní 
fáze (hm.%) 

pucolánová aktivita 
mg Ca(OH)2/g vz. 

I META fr. 0-1 mm 
S META 0-2 mm 
I META 0-4 mm  

Q 0,08, K 0,0 
Q 1,8, K 0,2, M 3,0 
 Q 2,2, K 0,8, M 1,5 

95,0 
92,7 
91,4 

1195 
1181 
1165 

 
Tab. č. 12: Chemické složení použitých metakaolinů 

Typ Chemické složení [%] 
  SiO2 Al 2O3 TiO 2 Fe2O3 CaO MgO K2O Na2O 

S Meta 53,02 43,48 0,3 0,84 0,46 0,45 0,88 0,23 
MKIII 55,42 38,81 1,23 1,88 0,23 0,27 1,53 0,29 
I Meta 54,56 41,87 0,52 0,9 0,35 0,38 0,75 0,24 

 
Tab. č. 13: Sítový rozbor a sypná hmotnost použitých metakaolinů 

Síta 5 4 3 2 1 0,5 0,2 0,09 0,063 pod0,063 SYH 
S Meta 0,3 0 0 0,4 14,2 23 28,8 20 3,4 9,9 1027 
MKIII 0 0 0 0 0 0,4 0,1 0,4 0,5 98,6 642 
I Meta 0 0 0 0 0 18,3 40,5 22,6 3,6 15 779 

 

Předpoklady pro použití metakaolinů s odlišným zrnitostním složením v žáromateriálech 

Použití metakaolinu v oblasti lehčených žárobetonů lze předpokládat na základě některých 
jeho základních vlastností:  

Dosažení požadovaných reologických vlastností 

Využití vysoké reaktivity v matrixu – možnost částečné náhrady pojiva 
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Využití pucolánové aktivity metakaolinu v reakci metakaolin a Ca(OH)2. Reakce probíhá 
za přítomnosti vody, která je vázána do hydratovaných sloučenin. Pucolány reagují 
s nasyceným roztokem hydroxidu vápenatého za vzniku CSH gelů. Aktivace latentně 
hydraulických látek ionty Ca2+ probíhá i za účasti CaO případně CaSO4. Těchto vlastností lze 
teoreticky použít pro žárobetony s portlandským cementem pro relativně nízké teploty 
aplikace – do 1200°C  

 

4.1.2  Vliv přídavku metakaolinů na průběh sušení 

 Některé vybrané průmyslově vyráběné a standardně dodávané metakaoliny byly 
testovány i z hlediska vlivu jejich použití na sušení výrobků. Byla použita zkušební tělesa 
připravená za použití referenční receptury složené z matrixu tvořeného hlinitanovým 
cementem CA 14M a reaktivními oxidy hlinitými a plnivem ve formě páleného zlomu 
SL8P140. K této receptuře byly vytvořeny porovnávací směsi přídavkem metakaolinu Mefisto 
K 05, metalupku Mefisto L05 a hrubozrnného metakaolinu S Meta 0-1.  

 Pro sledování vlivu na rychlost sušení byla zvolena sušárna se záznamem hmotnosti 
a sušící program byl nastaven dle křivky uvedené v grafu. 

 Porovnáním záznamů změny hmotnosti v průběhu sušení lze dojít k závěru, že 
přídavek metakaolinu usnadňuje odchod vody ze sytému a tím může docházet i k vyšší 
bezpečnosti sušení. Nejlépe se v tomto směru logicky projevuje přídavek metakaolinu S Meta 
0-1, kdy k vysušení vzorku dochází nejrychleji.   
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Obr. č. 17: Vliv přídavku metakaolinů na průběh sušení 
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4.1.3  Příprava vlastního metalupku BVP 

 V rámci studia dostupných metakaolinů a metalupků byly laboratorně připraveny 
i vzorky metalupku z vlastních surovin. Jedná se o metalupek připravený výpalem (temperací) 
v laboratorní peci s použitím vlastního žárovzdorného jílovce BVP. Tento jílovec z lokality 
Březinka, který jehož  převládajícím minerálem je kaolinit (typicky pro žárovzdorné jílovce 
v ústecké synklinále), v nepatrném množství je také zastoupen montmorillonit, ojediněle také 
hydrargillit. 50 až 65 % jílovce je tvořeno jemnou frakcí s velikostí částic do 2 µm. V nižších 
polohách v profilu cenomanu je typický výskyt sideritu a ve vyšších polohách pyritu, který je 
v jílovci rozptýlen ve formě jemných zrnek. Na jeho vzniku se výrazně podílely chemické 
pochody, které provázely rozklad organických zbytků a bakteriální činnosti. V ložisku se 
ojediněle objevují železité proplástky vzniklé vysrážením železa v oxidačním prostředí 
vlivem proudění podzemní vody po puklinovém systému. V jílovci je množství organických 
látek 2 – 4 %, které jsou tvořeny odumřelými zbytky rostlin, které jsou zuhelnatělé až 
sgrafitované. 

 

 Jíl BVP  

 Jílovec patří mezi středně vazné jíly. Jeho vaznost je 40 %, žárovzdornost 173 – 175 
a obsahem průměrného obsahu Al2O3 nad 40 %. Typické hodnoty chemického složení jsou 
uvedené v tab. č. 14,  hodnoty ze stanovení teploty slinutí jsou v tab. 16 , která je 1290 °C. 
Smrštění sušením je 6,3 % při rozdělávající vodě 34,1 %  a smrštění výpalem při 1400 °C je 
11,7 %. Průběh dilatačních změn společně se změnou hmotnosti a DTA jsou uvedené v obr.. 
Díky nízkému obsahu alkálií jíl BVP v žáru snadno mullitizuje.  

 

 Granulometrie 

 Granulometrie jílu byla stanovována pomocí sítového rozboru plavením. Jíl BVP 
obsahuje pouze 0,1 až 0,2 % částic větších než 0,063 mm, jedná se v převážné míře 
o organické zbytky. 

  

Obr. č. 18: Ukázka zbytek na sítě 0,063 mm 
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Chemické a mineralogické složení, žárovzdornost 

Tab. č. 14: Chemické složení jílu BVP v závislosti na roku analýzy 

rok 
Obsah oxidu [%] 

SiO2 Al 2O3 TiO 2 Fe2O3 CaO MgO K 2O Na2O 
2009 54,15 39,68 1,89 2,11 0,39 0,35 0,68 0,35 
2010 50,23 43,05 2,03 2,26 0,41 0,36 0,95 0,31 
2011 53,43 41,88 1,72 1,27 0,65 0,19 0,57 0,11 
2015 51,4 42,42 2,2 2,31 0,31 0,34 0,54 0,14 

 

Mineralogické složení jílu BVP je pro tento typ suroviny naprosto standardní, hlavními 
detekovanými minerály jsou kaolinit a křemen. 

 

 

Obr. č. 19 : Záznam RTG analýzy jílu BVP 

 
Tab. č. 15: Charakteristické vlastnosti jílu BVP 

 

Rozdělávací voda   33,0 % 

Délková změna sušením   -8,6 % 
CSB 1,02 

DSI-B 1,44 

Legenda: CSB – Citlivost k sušení podle Bigota, DSI-B – Drying sensitivity index 
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Obr. č. 20: Bigotova křivka – jíl BVP a stanovení citlivosti k sušení CSB a DSI-B 

 

 Vlastnosti ve vztahu k výpalu 

 Dilatometrická termická analýza KDTA se využívá ke stanovení mineralogického 
složení keramických surovin. Reakce, které při zahřívání vzorku probíhají (např. 
dehydroxylace, vznik nových fází, slinování) se projevují na křivce KDTA. Tyto křivky jsou 
charakteristické pro jednotlivé minerály, které lze takto identifikovat, pomocí standardních 
křivek jílových minerálů. 

 Jíl BVP byl v kusovém stavu, byl vysušen při 60 °C do konstantní hmotnosti za sucha 
pomlet ve vibračním mlýně a následně z něho bylo připraveno plastické těsto o deformačním 
poměru 0,7 podle Pfefferkorna, z něhož byly ručním stloukáním do kovové formy připraveny 
vzorky o rozměru 100x20x20 mm. Zkušební tělesa byla analyzována na teplotním 
dilatometru, kde byl nastaven vypalovací režim: nárůst teploty 5 °C/min do maximální 
nastavené teploty 1350 °C bez výdrže na této teplotě. Porovnávacím standardem při kalibraci 
přístroje byl vzorek korundu přibližně stejné velikosti jako zkoušené vzorky. 

Jíl BVP vykazuje smrštění výpalem (1350 °C) – 10,3 %.  

 

Obr. č. 21: KDTA jílovce BVP 
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 Chování jílu BVP při výpalu velmi dobře popisuje diferenční termická analýza - 
DTA,. Hmotnost jílové suroviny BVP se v průběhu termické analýzy (obr.22) provedené 
do teploty 1300 °C snížila o 15,8 %. První endotermní pík s teplotou maxima 145,2 °C 
přísluší odpařování zbytkové vlhkosti ze vzorku, které vedlo k redukci hmotnosti o 0,8 %. 
Při teplotě 258 °C se na DTA objevuje další endotermní pík a na EGA lze zachytit uvolňování 
vodní páry ze vzorku. Vzorek BVP také obsahuje větší množství organických látek, které 
velmi intenzivně vyhořívají od teploty 370 °C. 

 Na záznamu EGA se objevují pásy oxidu uhličitého a uhelnatého. Na křivce DTA 
dosahuje proces maximální rychlosti při teplotě 410,5 °C. S rostoucí teplotou však rychlost 
tohoto děje klesá v důsledku probíhající dehydroxylace (520,9 °C) a na záznamu EGA se 
objevují pásy vody. Krystalizaci kubické fáze s defektní spinelovou strukturou náleží 
exotermní s teplotou maxima 985,5 °C. S rostoucí teplotou dochází k syntéze mullitu 
a krystalizaci cristobalitu z amorfní křemičité fáze (1230,4 °C). Exotermní píky příslušné 
uvedeným dějům však nejsou na termogramu příliš zřetelné. [70] 

 

 

Obr. č. 22: Diferenčně termická analýza jílu BVP 

 

 

Obr. č. 23: EGA analýza plynných produktů paralelně stanov. při DTA, TG analýze 
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 Slínavost jílu BVP byla stanovována na vzorcích připravených z plastického těsta 
s optimální vlhkostí, těsto bylo připraveno z vysušeného a pomletého jílu. Po vysušení 
do konstantní hmotnosti při 110 °C byly vzorky zváženy a poté vypáleny na pět rozdílných 
teplot, maximální teplota byla 1400 °C. V peci byl nastaven následující pálicí režim nárůstu 
teploty 180 °C/min, výdrž na max. teplotě 60 minut. 

 

Tab.č. 16: Slínavost jílu BVP 

Výpal [°C] ZŽ [%] DP [%] NV [%] OH [kg.m-3] 
1000 15,1 -10,7 25,8  1601  
1100 15,3  -14,3 17,6  1848  
1200 15,5  -17,7  8,6 2224  
1300 15,5  -18,4  1,9  2413  
1400 15,5  -18,9  0,3  2426  

Legenda: ZŽ – ztráta žíháním, OH - objemová hmotnost, DP – délková změna pálením, 
NV - nasákavost 

 

 Teplota slinutí je 1300 °C. Smrštění výpalem stanovené při měření slínavosti 
koresponduje s hodnotami stanovenými při dilatometrickém měření. 

Z průběhu dilatačních změn společně se změnou hmotnosti a DTA bylo zjištěno, že při 
teplotě 500 - 520°C dochází k dehyroxylaci kaolinitu za vzniku metakaolinitu. Na základě 
těchto údajů byl navržen experimentální výpal jílovce BVP v laboratorní peci na teplotu 
700°C s výdrží 0, 2, 4, 6 a 8 hodin. Takto připravený metalupek byl podroben kompletní 
chemické analýze, mineralogické analýze a stanovení pucolánové aktivity.    

 Stanovení pucolánové aktivity: Chapelleho test 

Zkouška stanovení pucolánové aktivity pomocí modifikovaného Chapelleho testu vychází 
z francouzského standardu NP F 18-513, příloha A. Principem tohoto testu je stanovení 
množství hydroxidu vápenatého vázaného pucolánovým materiálem za použití odměrné 
analýzy. 

Seznam analyzovaných vzorků: 

1 - Jíl BVP výpal 700°C/0h 

2 - Jíl BVP výpal 700°C/2h 

3 - Jíl BVP výpal 700°C/4h 

4 - Jíl BVP výpal 700°C/6h 

5 - Jíl BVP výpal 700°C/8h 
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Tab. č. 17: Výsledky stanovení pucolánové aktivity testovaných vzorků. 

označení vzorku 
Výdrž na 
teplotě 

množství vázaného 
Ca(OH)2 

variační 
koeficient 

[h] [mg/g] [%] 
1 0 970 1,3 
2 2 969 0,3 
3 4 1141 4,8 
4 6 1018 2,6 
5 8 1030 1,3 

REF.1 I Meta 1180 - 
REF.2 Mefisto L05 998 - 

 

 

Obr. č.24: Pucolánová aktivita podle výdrže na teplotě 700°C a porovnání s hrubozrnným I 

Meta 

 

 

Obr.č. 25: Difrakční spektrum Jílu BVP před temperací a po temperaci s výdrží 0h 
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Obr. č. 26: Difrakční spektrum Jílu BVP po temperaci s výdrží 2h a 4h 

 

 

Obr.č. 27: Difrakční spektrum Jílu BVP po temperaci s výdrží 6h a 8h 

Lze konstatovat, že připravený metalupek BVP, má pucolánovou aktivitu poměrně 
vysokou, srovnatelnou s hrubozrnným metakaolinem I Meta z produkce Sedleckého 
kaolinu a.s.. 

Takto připravený metalupek má vysokou pravděpodobnost úspěšného použití 
v obdobných materiálech jako metakaolin I Meta s předpokladem podobných výsledků 
po aplikaci.  

 

4.1.4  Kaolin Sedlec Ia  

 Kaolin Sedlec Ia, je na trh dodávaný společností Sedlecký kaolín a.s.. Dle údajů 
výrobce obsah kaolinitu v plaveném produktu přesahuje 90 % hmot. Materiál obsahuje 36,5 
až 37% hmot. oxidu hlinitého, 0,85 % Fe2O3 a 0,20 % TiO2. Ztráta žíháním je 13 % hmot. 
 Medián ekvivalentního průměru částic je 1,2 až 1,4 µm a obsah částic na 60 µm 
nepřesahuje 0,03 % hmot.  
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Analýza kaolinu  

 Měrná a hygroskopická vlhkost analyzovaného vzorku kaolinu Sedlec Ia činí 0, 5 ± 0, 
1 a 1, 5 ± 0, 1 %. Ztráta hmotnosti žíháním je 13, 7 ± 0, 1 % Měrný povrch vzorku je 
20 m2 ·g−1. Chemické složení je uvedeno v tabulce 18. 

Tab. č. 18: Chemické složení vzorku kaolinu Sedlec Ia 

 Typ Chemické složení [%] 
 SiO2 Al2O3 TiO2 Fe2O3 CaO MgO 

Kaolin Sedlec Ia 48,3 36,8 0,2 0,6 0,2 0,2 

  

 Měrná a hygroskopická vlhkost analyzovaného vzorku kaolinu Sedlec Ia činí 0,5± 0,1 
a 1, 5±0, 1 %. Ztráta hmotnosti žíháním je 13, 7±0, 1 %. Difraktogram kaolinu říká, že je 
složen z kaolinitu a illitu. Vzhled kaolinu je zobrazen na obrázku 28.  

 

Obr. č. 28: Kaolin 

4.1.5  Hydraulická pojiva 

Cementy 

Jedná se o jemně mletý anorganický materiál, který po smíchání s vodou vytváří kaši, 
která v důsledku chemické hydraulické reakce tuhne a tvrdne. Po předchozím zatuhnutí 
na vzduchu dále tuhne a tvrdne i pod vodou, při zachování pevnosti a stability. Cementů 
existuje velké množství druhů které dávají celé spektrum provozních teplot. Běžně komerčně 
jsou dostupné dva typy cementů (portlandský a hlinitanový). Oba mají svoje klady a zápory. 
Klasický portlandský cement lze trvale používat do teplot 300 – 400 °C, za to speciální 
hlinitanové cementy s vysokým obsahem oxidu hlinitého až do teploty 2000 °C. 
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Portlandský 

Nízká teplotní odolnost klasického portlandského cementu je způsobena obsahem 
portlanditu, který se nad teplotou 500 °C rozkládá dle reakce: 

Ca (OH)2  CaO+  H2 O               

 Vzniklý CaO je silně hygroskopickou látkou a okamžitě přímá vodu (i ze vzdušné 
vlhkosti) za vzniku portlanditu. Během této části reversibilní reakce dochází k expanzi 
objemu a vzniku defektů v daném materiálu. 

Hlinitanový 

Hlinitanový cement je univerzální cement používaný ve speciálních aplikacích, které 
využívají jeho chemické odolnosti, vysoké pevnosti, žáruvzdornosti, odolnosti proti otěru, aj.. 

Ve stavebnictví pro konstrukční účely bylo používání těchto betonů v ČR zakázáno z důvodu 
přeměny metastabilních fází. Tato přeměna způsobuje pokles pevností v čase zatvrdlého 
betonu. Hlinitanový cement obsahuje CaO a Al2O3 jako hlavní oxidy. Oxid křemičitý 
obsahuje velmi málo nebo vůbec. Doba zpracovatelnosti je u vysocehlinitanového cementu 
přibližně stejná jako u běžných cementů, tvrdnutí tohoto cementu probíhá podstatně rychleji. 
Po jednom dni dosahuje pevnost v tlaku přibližně 60 MPa. Ve zcela zatvrdlém stavu dosahují 
konečné pevnosti v tlaku správkových malt nebo zátěžových betonů 80 - 100 MPa. 
Po smíchání s vodou dochází k jeho rozpouštění za součastného uvolňování vápenatých, 
hlinitanových a hydroxylových iontů. V okamžiku nasycení roztoku těmito ionty dochází 
k tvorbě pevných hydrátů. 

V hlinitanovém cementu se během hydratace netvoří Ca(OH)2 a tím nedochází k jeho 
rozrušování rehydratací vzniklého CaO, tak jako u cementu portlandského. Obecným 
omezujícím faktorem cementů jako žáruvzdorných pojiv je obsah nízkotajících eutektik 
obsahující CaO. Se zvyšujícím se obsahem Al2O3 se snižuje obsah těchto eutektik a tím se 
zvyšuje použitelná provozní teplota hlinitanového cementu. Tento trend snižování množství 
obsahu CaO vedl až ke vzniku systémů prostých na CaO založených na přechodných γ nebo r 
- Al2O3.  Běžně dostupný hlinitanový cement obsahuje bezvodé fáze CA (40-70 %), CA2 (<25 
%), a C12A7 (<3 %). Nejžáruvzdornější je fáze CA2, ale její hydratace je velmi pomalá, za to 
fáze C12A7 vykazuje nízkou žáruvzdornost, ale vysokou rychlost hydratace, která může 
urychlit hydrataci fáze CA. 
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 Dobré vytvrzení betonu je velmi důležité. Nedostatečně vytvrzený beton vede 
k drolení povrchu betonu a následně může způsobit poruchu zařízení. Beton se během 
hydratace musí udržovat vlhký pro dobrý průběh hydratace. Počátek tvrdnutí je podobný jako 
u konvenčních betonů a začíná přibližně po 3 hodinách. Vyšší vývoj hydratačního tepla 
hlinitanového cementu vede k ukončení hydratace po 24 hodinách. 

 

 Aktivita hydraulických pojiv 

Aktivita hydraulických pojiv může být sledována izotermální kalorimetrií pomocí. 
Při hydrataci hydraulických pojiv dochází k vývoji tepla, které je z důvodu udržování 
konstantní teploty vzorku odváděno přes termočlánek. Výsledkem zaznamenaného tepelného 
toku je kalorimetrická křivka, která svým tvarem popisuje průběh hydratace. 

 

  SiO2 Al 2O3 CaO Fe2O3 TiO 2 MgO Tuhnutí 
  [%] Počátek Konec 

Secar 71 0,7 69,2 31 0,35 0,4 0,6 5,3 7 
Secar 51 6,2 49,8 39,5 2,9 3,8 0,8 7,15 8 
CA 270 0,6 73 26,3 0,14 0,02 0,3 5 6,45 
CA 14M 0,88 70,5 26,9 0,14 0,01 0,7 3,3 4,45 

SrA 0,5 49,7 48,9           

Alphabond 300 0,4 89,2 0,1           

Tab. č. 19: Chemické složení průběh tuhnutí vybraných hydraulických pojiv 

 

 Tři CAC s obsahem Al2O3 70 % jsou nejčastěji používány jako pojivo v žárobetonech. 
Z grafu (Obr.29) je vidět rozdíl v počátku hydratace. Velikost částic byla provedena pomocí 
přístroje Helos KR (SympaTEC) a měrný povrch byl proveden pomocí přístroje NOVA2200e 
(Quantachtome instruments). Střední velikost částic CAC se pohybuje okolo 8µm . Míra 
hydraulické aktivity těchto CAC je dána specifickým povrchem. Vyšší hodnota specifického 
povrchu způsobuje rychlejší rozpouštění fází a tím nasycení roztoku ionty Al(OH)4−. Ostatní 
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pojiva tvoří hydráty odlišným mechanismem a nelze je proto srovnávat z hlediska 
specifického povrchu. Alphabond je z chemického hlediska Al2O3, který při styku s vodou 
tvoří gel AlO(OH) po smočení povrchu částic a následně dochází ke krystalizaci Al(OH)3. 
Kalorimetrická křivka obsahuje v osmé hodině hydratace nevýrazný pík, který 
příslušíkrystalizaci jehlicovitého bayeritu (Al(OH)3) a zafixuje celý systém (ekvivalenttvorby 
hydrátů cementu). Graf (Obr.č. 30) zobrazuje celkové teplo uvolněné během hydratace, které 
reprezentuje množství vytvořených hydrátů. Nejrychleji hydratující cement CA14M dosahuje 
z CAC nejnižšího hydratačního tepla. Jeho použití je vhodné při potřebě rychlého zafixování 
systému, pokud není třeba rychlá fixace je vhodnější použití cementu CA270 nebo Secar 71. 
Secar 51 v žároaplikacích není příliš vhodný pro vysoký obsah CaO a Fe2O3 iontů.  

 

Obr. č. 29: Kalorimetrie hydraulických pojiv 

 

Obr. č. 30: Celkové hydratační teplo hydraulických pojiv 
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Obr.č. 31: Distribuce velikosti částic hydraulických pojiv 

 

Tab.č. 20: Hydraulická pojiva – velikost částic a specifický povrch 

 D50 D90 D99 Specifický povrch 
 [µm] [m2/g] 

Secar 71 8,2 48,6 96 1,3 
Secar 51 9,3 46,7 93,3 1,1 
CA 270 5,8 41,5 84,9 2 
CA 14M 8,8 47,2 91,8 5,1 

Alphabond 300 4,8 17 19,2 198,3 

 

 Alphabond dosahuje výrazně nižšího hydratačního tepla, protože pouze část 
boehmitového gelu vykrystalizuje za vzniku bayeritu. Jeho hydratace je po strontnatém 
(doplněn pro ilustraci) cementu nejrychlejší. Jeho perspektiva je převážně ve snižování 
obsahu CaO a jako pojivo ve vysocehlinitých žáromateriálech. Hydraulická pojiva s vysokým 
obsahem Al2O3 uvedené v tabulce (Tab.č.20) ukazují, že reaktivita CAC je právě funkcí 
specifického povrchu a ne střední velikosti částic, která je nezbytná pro návrh skladby 
matrixu s vhodnými reologickými vlastnostmi.  

 

4.1.6  Plniva  

Pálené jílovce 

 Pálené lupky vždy budou významnou a často využívanou surovinou pro výrobu 
tvarových i netvarových žárovzdorných materiálů. Lupky jsou diageneticky zpevněné 
žárovzdorné jíly a jílovce, které se skládají z několika důležitých minerálů a příměsí. 
Nejdůležitějším jílovým minerálem je kaolinit, dále obsahují křemen a slídu. Sloučeniny 
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železa jako je pyrit, limonit, siderit nebo hematit jsou nežádoucí. Základními parametry 
pro posuzování kvality lupků je obsah Al2O3 a hodnoty zdánlivé pórovitosti (ČSN 72 1330, 
ČSN 72 1300). 

Lupky jsou vypalovány v šachtových, rotačních nebo tunelových pecích a každá 
z těchto technologií má své výhody i nevýhody. Kvalita vstupní suroviny a technologie 
výpalu jsou dva hlavní parametry ovlivňující výslednou kvalitu ostřiva. Po výpalu je hlavní 
složkou šamotových ostřiv mullit, cristobalit a křemen. 

Nejčastěji používanými pálenými lupky v P-D Refractories CZ a.s. jsou lupky kvality 
A111 a B253, které jsou vyráběny na Divizi 06 v šachtových pecích.  

Výpalem jílovců v šachtové peci je dosaženo požadovaného mineralogického složení 
lupků. Důraz je kladen na vysoký obsah mulitu a nízký obsah ostatních složek v ostřivu. 
Při makroskopickém pozorování vypálených lupků je charakteristická jejich různobarevnost.  

       

Obr.č. 32: REM lupku B 253 

 

Elektronová rastrovací mikroskopie dokladuje, že v lupku B253 je značné množství 
pórů a to jak uzavřených tak otevřených. Krystaly mullitu jsou identifikovány převážně jen 
v pórech a jejich velikost i množství není velké. Vyskytují se zcela ojedinělé trhlinky, které 
naznačují laminární charakter původní struktury.  

Elektronová rastrovací mikroskopie dokladuje, že v lupku A111 je podstatně menší 
množství pórů a to jak uzavřených tak otevřených. Krystaly mullitu jsou identifikovány 
na všech lomových plochách a jejich velikost a množství je typické pro vysoce jakostní 
šamotové ostřivo. 

 

20 200 
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Obr.č. 33: REM lupku A 111 

Rastrovací elektronová mikroskopie ukázala stejnorodou slinutou mikrostrukturu 
bez většího výskytu pórů. Zřetelné jsou pravidelně uspořádané krystalky mullitu (v úhlech 60 
a 120°), což je zřejmý odraz charakteru výchozí kaolinitické suroviny. Rozměr krystalů 

mulitu se pohybuje v délce 0,8 až 2,5 µm v tloušťce 0,15 - 0,3 µm. Cristobalit není dost dobře 
identifikovatelný. 

Tab.č.21: Chemické a fyzikální vlastnosti posuzovaných pálených lupků 

    B 253 A 111 
Zdánlivá pórovitost % 9,4 2,6 

Objemová hmotnost kg/m3 2347 2550 

Nasákavost % 4 1 

SiO2 % 54,69 52,92 

Al 2O3 % 40,53 43,17 
TiO 2 % 1,74 1,83 

Fe2O3 % 1,65 0,73 

CaO % 0,22 0,16 

MgO % 0,23 0,13 

K2O % 0,62 0,63 

Na2O % 0,12 0,07 

 

Chemické složení obou lupků odpovídá použitým jílovcům a je dokladem, že české 
jílovce jsou kvalitní a lze z nich vyrobit standardní nebo i vysoce jakostní ostřiva, která jsou 
použitelná i pro vysoce jakostní žáromateriály. 

Izolační ostřiva - šamotová 

K nejlevnějším kvalitním surovinám nabízeným na trhu patří lehčená šamotová 
ostřiva, která mají objemovou hmotnost kolem 1400 kg.m-3 s teplotou použití až 1400 °C. 
Jsou průmyslově vyráběna jen jednou firmou v Německu v jedné jakosti a několika frakcích. 

20 200 
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Výroba je realizována na slinovacím roštu, téměř bez dotyku lidí. Obsah Al2O3.je okolo 37%, 
SiO2 cca 55% Fe2O3 je cca 3%. 

 Jako izolační ostřiva se používají drcené zlomky a výmět z výroby isolačních šamotu, 
ale množství je omezené a kvalita proměnlivá, avšak jako vhodný zdroj lehčeného ostřiva je 
s úspěchem používán materiál s označením Zlom SL 8P140, který je stabilní vlastní 
surovinou. 

Tab. č. 22: Chemické složení  

 Typ Chemické složení [%] 
 ZŽ SiO2 Al 2O3 TiO 2 Fe2O3 CaO MgO K2O Na2O 

zlom SL 8P140 -0,61 39,5 56,11 0,79 1,43 0,66 0,21 0,7 0,12 

 

  

Obr. č. 34:  Struktura páleného zlomu s reziduálními útvary vstupních surovin 
 
Izolační ostřiva - kaolinová 
 
Ostřivo KTM 43 

 
Kalcinovaný kaolin z produkce Sedlecký kaolin a.s., produkt je standardně dodáván se 

sypnou hmotností 500 a 700 kg/m3 a je tedy velice dobře použitelný jako lehčivo v izolačních 
žáromateriálech 
 

Tab. č. 23: Chemické a fyzikální vlastnosti  

Typ   Chemické složení [%] 
 SiO2 Al2O3 TiO2 Fe2O3 CaO MgO K2O Na2O 

KTM 43-500 53,72 42,62 0,4 1,21 0,38 0,3 1,01 0,26 
KTM 43-700 54 42,52 0,39 1,21 0,43 0,27 0,87 0,21 
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Obr. č. 35:Difrakční spektrum ostřiva KTM 43 - 500 

 

 
Obr. č. 36: Difrakční spektrum ostřiva KTM 43 - 700 
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obr. č.37: Struktura KTM 43-500 

 

 
Obr. č. 38:  Struktura KTM 43-700 

 
Ultralite HT a Ultralite B 
 

Kaolinová ostřiva Ulterlite se vyznačují velice nízkou objemovou hmotností, jsou 
vyráběna pravděpodobně jako napěněná suspenze, která je rychle vypálena ve vznosu ve 
formě nudliček.  

 
Tab. č. 24: Chemické složení ostřiva Ultralite B a HT 

Typ Chemické složení [%] 
 ZŽ SiO2 Al 2O3 TiO 2 Fe2O3 CaO MgO K2O Na2O 

Ultralite B -0,73 63,19 31,39 1,11 1,02 0,42 0,56 1,36 0,83 

Ultralite HT  -0,47 63,8 30,63 1,3 1,02 0,42 0,56 1,37 0,8 
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 Obr. č. 39: Difrakční spektrum ostřiva Ultralite B 

 

 
Obr. č.40: Struktura Ultralite B a HT 

 
 
Synteticky vyráběná lehčiva 

Ke špičkovým materiálům patří kuličkový mullit, kuličkový korund a mikroporézní 
materiály na bází CA6. Teplota použití těchto surovin je nad 1700 °C. Jedná se o velmi 
kvalitní suroviny s výbornými užitnými vlastnostmi, ale také s vysokou cenou.  
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Tab. 25: Chemické složení kuličkového korundu 

 Typ Chemické složení [%] 
 SiO2 Al 2O3 TiO 2 Fe2O3 CaO MgO K2O Na2O 

KULI ČKOVÝ KORUND  2,48 96,61 0,03 0,1 0,08 0,02 0,17 0,15 

 

   

Obr. č. 41: Struktura kuličkového korundu 
 
Expandovaný perlit 

Perlit je amorfní křemičitan hlinitý sopečného původu. Má poměrně vysoký obsah 
alkálií a nízký obsah oxidu železa a titanu. Vhodným tepelným zpracováním upravené 
horniny (expandací) při teplotách 900-1300°C expanduje na pórovitý produkt do formy 
drobných dutých kuliček různé velikosti – expandovaný perlit. Při expandaci se objem perlitu 
zvětšuje 5 až 10 krát. Expandovaný perlit je chemický inertní, nehořlavý, odolný vlhku 
i mrazu a má výborné tepelné a zvukoizolační vlastnosti. K jeho dobrým vlastnostem patří 
vysoká pórovitost, nízká objemová hmotnost a nízký koeficient tepelné vodivosti. 

   

Obr. č. 42: Expandovaný perlit 
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Tab.č. 26 : Chemické složení kuličkového korundu 

Typ Chemické složení [%] 
  SiO2 Al 2O3 TiO 2 Fe2O3 CaO MgO K2O Na2O 

Perlit EP 150 72,99 17,21 0,34 2,37 2 0,52 4,65 0,27 

 

Křemičité písky 

Křemičité písky jsou velmi reaktivní přísadou, která je používána pro svoji relativně 
vysokou čistotu a možnosti volby vhodné granulometrie.. S úspěchem jsou dobře použitelné 
pro vysoce čisté dinasy, kyselé šamoty a speciální tmely. Malé přídavky jsou vhodné jako 
mullitizační přísada do matrixu vysocehlinitých materiálů. Nejčastěji používanými písky 
pro výrobu žáromateriálů v ČR jsou písky z lokality Střeleč a Provodín.  

Tyto materiály jsou v práci používány v oblasti přípravy kyselinovzdorných tmelů 
a jejich výhodou je vysoká chemická čistota a přesná specifikace typů dle granulometrie.    

Tab. č. 27 : Chemické složení vybraných křemičitých písků Střeleč 

Typ Chemické složení [%] 
  ZŽ SiO2 Al 2O3 TiO 2 Fe2O3 CaO MgO K2O Na2O 

ST2 -0,1 99,28 0,096 0,03 0,09 0,14 0,014 0,05 0,07 

ST9 -0,1 99,35 0,12 0,08 0,08 0,15 0,015 0,05 0,075 

STJ 25 -0,15 99,44 0,2 0,03 0,07 0,1 0,02 0,08 0,04 

ST 21 -0,15 99,3 0,05 0,03 0,08 0,14 0,02 0,04 0,03 

 

Mikrosiliky 

Křemičité úlety - mikrosilika (fumed silica) - jsou velmi jemné práškové materiály. 
Částice křemičitých úletů lze považovat za rentgenoamorfní látky. Tato skutečnost je důležitá 
i z hygienického hlediska při manipulaci s úlety. Chemické složení křemičitých úletu závisí 
na druhu vyráběné feroslitiny. Převládající složkou úletu je amorfní oxid křemičitý SiO2, 
jehož obsah se zpravidla pohybuje mezi 85 až 95%. V menší míře jsou zastoupeny ostatní 
složky jako např. oxid hlinitý, oxid hořečnatý, oxid vápenatý či oxidy sodíku a draslíku. 
 Částice křemičitých úletů vznikají kondenzací par vycházejících z obloukové pece. 
Částice úletu jsou spojovány do shluku a mají hladký povrch a sférický tvar. Průměr většiny 
částic se pohybuje v submikroskopické oblasti tzn. mezi 0,1 až 0,2 µm. V porovnání 
s běžnými cementy jsou částice křemičitých úletu přibližně stonásobně menší. Měrný povrch 
křemičitých úletů se zpravidla pohybuje v rozmezí 15000 až 25000 m2/kg. Měrná hmotnost 
křemičitého úletu je přibližně 2200 kg/m3, což zhruba odpovídá tabulkové hodnotě pro oxid 
křemičitý. Sypná hmotnost se pohybuje v rozmezí 150-250 kg/m3 pro nezhutněný úlet. 
Zhutněné úlety mají sypnou objemovou hmotnost mezi 500-700 kg/m3, což má velkou 
výhodu s ohledem na manipulaci a zejména na přepravu.  
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Tab. č.28: Chemické složení vybraných mikrosilik 

Typ Chemické složení [%] 
 ZŽ SiO2 Al 2O3 TiO 2 Fe2O3 CaO MgO K2O Na2O 

RW Fuller Q1 -1,68 98,15 0,59 0,04 0,07 0,22 0,03 0,39 0,2 
Mikrosilika 983B -1,82 98,66 0,34 0,02 0,1 0,31 0,09 0,32 0,16 

 

         

Obr. č. 43: Struktura mikrosiliky 

 

Fluidní popílek  

Fluidní popílek vzniká fluidním spalováním jemně mletého paliva (velikost částic uhlí 
se pohybuje od 150 µm do 3 mm) společně s vápencem nebo dolomitem. Spalovací proces 
probíhá při teplotách cca 750 – 850 °C, tlaku 0,1-2,0 MPa. Účinnost spalování dosahuje až 91 
%. Nízká teplota potlačuje tvorbu oxidů dusíku, vznikající oxid siřičitý se přímo v ohništi 
váže do sloučenin s přidávaným vápencem.  

Nevýhodou fluidního kotle je, že vzniklý anhydrit nelze oddělit od popela a využít 
pro stavebnictví. Vápenec se musí dávkovat v přebytku, jeho spotřeba je vetší než u metod 
založených na mokré vypírce. Fluidní kotle se uplatňují především v menších elektrárnách, 
kde výstavba nákladného odsiřovacího zařízení za kotlem není ekonomicky výhodná.  

Proces vzniku anhydritu při fluidním spalování probíhá podle rovnic: 

Nejprve dochází k rozkladu vápence:  

 

Vzniklý oxid vápenatý se váže na oxid siřičitý za vzniku anhydritu: 

 

Mineralogické složení fluidního popílku se značně liší od mineralogického složení 
popílku klasického vysokoteplotního. Pro fluidní popílky je typický vyšší obsah vápníku, 



Aplikace metakaolinu v žárovzdorných materiálech  

 
 

73 

 

který je obsažen zejména v anhydritu (CaSO4), dále pak v portlanditu (Ca(OH)2), sádrovci 
(CaSO4.2H2O), kalcitu (CaCO3), či jako volný oxid vápenatý. V menší míře může být 
obsažen křemen, metakaolinit (Al2O3.2SiO2), ettringit (C3A.3CaSO4.32H2O), hematit (Fe2O3), 
magnetit (Fe3O4), atd.  

Klasický vysokoteplotní popílek obsahuje především mullit, křemen, v menším 
množství cristobalit a také skelnou fází. Přítomnost amorfní skelné fáze se projevuje typickým 
obloukovitým průběhem RTG křivky. 

Tab. č. 29: Fluidní úletový popílek – elektrárna Tisová – 2015 

 5 4 3 2 1 0,5 0,2 0,09 < 0,09 
granulometrie 0 0,2 0,5 1 1,1 1,4 3,3 12 80,5 

 SiO2 Al 2O3 TiO 2 Fe2O3 CaO MgO K2O Na2O zž 
chem. složení 42,6 24,1 4,63 7,13 19,6 0,59 0,56 0,21 -4,09 
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 Obr. č. 44: Difrakční spektrum úletový popílek Tisová  
(Pozn: Q – křemen; AH – anhydrit) 

 

Reaktivní oxidy hlinité  

 Další skupinou mikroplniv jsou tzv. reaktivní oxidy hlinité. V čistých Al2O3 
soustavách s cementovou vazbou způsobuje mikrosilika v matrixu značný pokles 
termomechanických vlastností. Proto se v žárobetonech s nízkým obsahem cementu používají 
tzv. reaktivní oxidy hlinité – velmi čisté kalcinované oxidy hlinité (obsah původních oxidů 
<0,4%) se střední velikostí částic od 0,1µm. Obvykle obsahují 99,8 % A12O3. Vzhledem 
ke způsobu přípravy - mikromletím aglomerátů drobných krystalů korundu - se tvar 
jednotlivých krystalů a stupeň jejich aglomerace výrazně liší od mikrosiliky. Z použití těchto 
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prášků reaktivního oxidu hlinitého, tak vyplývá i jejich méně výrazný pozitivní účinek 
na zpracovatelnost směsí ve srovnání s mikrosilikou.   

 Reaktivní oxidy hlinité jsou dostupné o různé zrnitosti charakterizované měrným 
povrchem od 5 do 11 m2.g-1 a střední velikostí částic od 0,2 do cca 5,0 µm, tyto produkty se 
vyznačují vysokou reakční schopností s dalšími složkami matrixu. K dispozici jsou též 
reaktivní oxidy hlinité obsahující spinel (MgO.Al2O3). Do této skupiny lze mezi mikropřísady 
zařadit též i velmi jemně mletá slinutá nebo tavená korundová nebo spinelová kameniva 
obsahující cca 99,5 % A12O3 s deklarovanou zrnitostí pod 20 µm, ale ve skutečnosti se střední 
velkostí částic cca 3,5 µm. Jejich přítomností v žárobetonových směsích se zvyšuje 
rozměrová stálost matrixu.  

 

4.1.7  Plastifikační přísady 

Jejich hlavním působištěm je příprava betonových směsí s vysokou užitnou 
hodnotou, nacházejí však velmi dobré uplatnění v oblasti výroby žáromateriálů, jak 
tvarových, tak i netvarových. Funkce konkrétních výrobků je však vždy třeba ověřit 
na daném typu aplikace, jelikož nebyly pro daný typ hmot přímo určeny výrobcem.   

Superplastifikačni přísady na bázi polykarboxylatů (v současné úrovni poznáni 
plastifikačních přísad se jedná o nejúčinnější bázi). Jedná se o komplexní a flexibilní 
molekulu, která je na rozdíl od ostatních přísad složena z několika funkčních skupin 
s rozdílnou délkou řetězce, a dále je složena z cele řady řetězců bočních. A pravě tyto řetězce 
dovoluji za probíhající hydratace ztekucující účinek v rozpětí 60 až 120 minut. Mezi hlavni 
výhody těchto účinných přísad patří vliv na parametry čerstvého i zatvrdlého betonu. 
V případě čerstvého betonu se jedná o sníženi dávky záměsové vody o 35 až 40 %, a tím 
snížení vodního součinitele i pod hodnotu 0,30, což dovoluje výrobu betonu vysoké tekutosti, 
aniž by docházelo k segregaci jednotlivých složek betonové směsi. To je důležitý faktor 
umožňující ukládaní betonové směsi bez hutnění vibrací. dále jsou zajištěny minimální změny 
ve zpracovatelnosti čerstvého betonu po dobu 60-90 minut. 

Polymery akrylátového typu se objevily na trhu koncem devadesátých let. Označuji se 
jako superplastifikátory na bázi polykarboxylátů, karboxylterů nebo polyakrylátů (Kinoshita 
et al. 1994). Uvedené polymery dispergují cementová zrna sterickým odpuzováním. Ukázalo 
se, že tyto superplastifikatory jsou mnohem účinnější než polysulfonáty a snížilo se tak 
výrazně dávkovaní vody. Postupně bylo zjištěno, že tyto molekuly mohou být využity 
k nevídaně redukci vody a přitom si zachovávají stejnou zpracovatelnost. Syntetické 
molekuly máji takovou účinnost, že lze dosáhnout tekuté konzistence při vodním součiniteli 
pod 0,30. Během vývoje technologie výroby superplastifikatorů se dosáhlo takového 
zdokonalení, že současné superplastifikátory udrží vysokou zpracovatelnost 45 až 90 min. 
Avšak stále existují portlandské cementy, se kterými se plastifikátory nechovají příznivě. 
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Problém komptability bývá spojen s kinetikou tvorby ettringitu, která závisí na typu, množství 
a reaktivitě intersticiální fáze, na typu a rozpustnosti síranů obsazených v cementu 
a na počáteční reaktivitě C3S. Struktura molekuly je tvořena základními řetězci polyakrylátu 
nebo polymetakrylatů, na které se vážou boční řetězce z polyetylenoxidů (PEO) nebo 
polypropylenoxidů (PPO). 

Rozložení molekul připomíná hřeben, stavba hřebenů a jejich tvar má vliv na adsorpci 
molekul na pevné částice, na disperzní schopnosti a na celkové vlastnosti superplastifikátoru. 
Mechanizmus působeni superplastifikatorů na povrchu zrn pojiva; u polykarboxylatů s vyšší 
koncentraci aniontů COO- v molekule má hlavni úlohu prostorový efekt, který je dán délkou 
a ozvětvením řetězce makromolekuly superplastifikátoru.  

Současny stav řešené problematiky rozvětvenými molekulami přísady ovlivňuje 
sterický (prostorový) a deflokulační efekt daného superplastifikátoru, stejně jako tvorba vazeb 
mezi hydratujícími slínkovými materiály a minerálními příměsemi. Musí byt zajištěna 
vzájemná snášenlivost mezi přísadou, pojivem a kamenivem. V současnosti se pro výrobu 
reaktivních práškových betonů nejvíce používají plastifikátory tzv. „IV. generace“ na bázi 
polykarboxylatů nebo polykarboxyléterů s rozvětvenými řetězci molekul, které umožňuji 
vysokou redukci vody a vykazuji dlouhou dobu působení. Je také nutné klást důraz na ostatní 
vlivy, protože působení (super)plastifikátorů je ovlivněno teplotou, intenzitou míchaní, 
obsahem jemného podílu, druhem příměsi apod. 

 

4.2 II. ETAPA 

 

V rámci zkoušek ve druhé etapě disertační práce bylo prováděno testování materiálů  
tvarových a netvarových v jejich jednotlivých odvětvích. S pomocí výsledků první etapy byly 
vytipovány vstupní suroviny a sestaveny vhodné receptury. Směsi byly navrženy s ohledem 
na zrnitostní složení dle Andreassenovi křivky zrnitosti (s vhodným koeficientem alfa pro 
jednotlivé typy výrobků), teplotu použití (tedy chemické a mineralogické složení surovin) atp. 
Následně byla vyrobena zkušební tělesa. Navržené receptury byly modifikovány přídavkem 
vhodného metakaolinu a byly sledovány vlastnosti takto vytvořených produktů. 

V této etapě byl sledován zejména průběh přípravy směsí, způsob dávkování, doba 
mísení, zpracovatelnost, tuhnutí, reologie, vzhled atp. Další součástí této etapy bylo stanovení 
potřebných vlastností experimentálních vzorků jak bez tepelné úpravy, tak po výpalu (tedy 
fyzikálně mechanických a žárových vlastností). Na základě výsledků dosažených v této etapě 
bylo provedeno kritické zhodnocení výsledků a přistoupeno k výběru vhodných oblastí 
aplikace metakaolinu a výběru a optimalizaci receptur vhodných k dalšímu rozvoji ve třetí 
etapě experimentálních prací. 
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Schéma č. 1: Etapa II 
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4.2.1 Netvarové výrobky 

 Žárobetony hutné 

 Možnost použití metakaolinu v žárobetonech byla ověřována aplikací produktu 
MEFISTO K05, jako prosté náhrady mikrosiliky a hlinitanového cementu CA 14M.  

 

 

Obr. č. 45: Vzhled připravovaných zkušebních těles (40x40x160mm) po výpalu na 1050 a 1450°C 

 Receptura referenčního žárobetonu obsahovala žáruvzdorné ostřivo A111VSS různých 
frakcí pro dosažení optimálních reologických vlastností pro samotekoucí žárobetony, 
reaktivní oxidy a plastifikační přísadu. Metakaolinem byla nahrazována mikrosilika 
a hlinitanový cement. Zkoušky probíhaly na šesti směsích, jejichž receptury jsou uvedeny 
v tabulce 30. U připravených receptur bylo sledováno množství potřebné záměsové vody, 
rozlití kužele (Ø 10 cm) a současně byla prováděna zkouška „ball in hand“, dle americké 
normy ASTM, tedy vliv přídavku metakaolinu na reologii hmoty. Z každé záměsi byla odlita 
zkušební tělesa pro stanovení vlastností po vysušení při 110°C a  po výpalu na teploty 
1050 °C a 1450 °C. Takto připravené vzorky byly podrobeny fyzikálně mechanickým 
zkouškám, jejichž výsledky jsou uvedeny v následující tab 31,32,33. 

 

Tab. č. 30: Složení žárobetonových směsí 

    REF. M 2 M 2,5 M 3 M 8 M 9 
Lupek A 111 

[%] 

78 80 78 78 78 78 

NO 625-31 a 325 11 11 11 11 11 11 

MIKROSILIKA  6 3 4 3 3 0 

CA 14 M  5 4 4,5 5 0 2 

MET. K05  0 2 2,5 3 8 9 

w  7 8.5 8,6 8,3 9,3 11,5 

Rozlití  [mm] 210 200 210 250 270 330 
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Tab. č. 31: Vlastnosti po vysušení 110°C 

    REF. M 2 M 2,5 M 3 M 8 M 9 

Pevnost v tlaku  [MPa] 82,8 27,1 45,6 43,7 6,3 5 

Pevnost v ohybu  [MPa] 10,1 4 5,3 6,2 2,3 1,5 

Pórovitost  [%] 13,4 17,7 16,7 15,5 18,8 24,5 

Nasákavost  [%] 5,7 7,8 7,3 6,7 8,4 11,7 

Objem. hmotnost  [kg/m3] 2350 2260 2290 2310 2230 2095 

 

Tab. č. 32: Vlastnosti po výpalu na 1050°C 

    REF. M 2 M 2,5 M 3 M 8 M 9 

Pevnost v tlaku  [MPa] 122 65 78,4 78 56,2 23,1 

Pevnost v ohybu  [MPa] 13,6 9,1 10,8 11,3 6,4 3,4 

Pórovitost  [%] 15,7 19 18,8 18 19,7 25,5 

Nasákavost  [%] 6,7 8,4 8,3 7,9 8,8 12,1 

Objem. hmotnost  [kg/m3] 2340 2260 2260 2290 2230 2110 

 

Tab. č. 33: Vlastnosti po výpalu na 1450°C 

    REF. M 2 M 2,5 M 3 M 8 M 9 
Pevnost v tlaku  [MPa] 125 87 82,8 100 74 43,7 

Pevnost v ohybu  [MPa] 13,8 13,3 12,9 14,2 11,9 7,8 

Pórovitost  [%] 15,1 18,6 18,3 17,1 18,8 22,8 

Nasákavost  [%] 6,5 8,2 8,1 7,5 8,4 10,6 

Objem. hmotnost  [kg/m3] 2330 2260 2270 2290 2240 2150 

 

Složení žárobetonových směsí a jejich fyzikálně mechanické vlastnosti. 

 Z výsledků zkoušek vyplývá, že zvyšující se dávka metakaolinu má sice negativní vliv 
na fyzikálně mechanické vlastnosti, ale zároveň je pozitivně ovlivněna reologie a dochází 
ke změně charakteru hmoty, která má vyšší přídržnost a nižší viskozitu.  

 Dalšímu sledování byly podrobeny různé druhy plastifikačních přísad v součinnosti 
s použitím metakaolinu. Byla vytvořena receptura obsahující kromě metakaolinu v množství 
3 %hm. také 3 %hm. mikrosiliky a 4%hm. hlinitanového cementu. Daná směs byla 
kombinována se čtyřmi druhy různých plastifikátorů podle doporučeného dávkování vždy se 
shodným přídavkem vody 8,3 %hm. Zkouškami rozlití bylo prokázáno, že hmota je velice 
dobře ztekucená přídavkem trojkombinace  Melment F20  - kyselina citronová - Li2CO3, 
případně komplexem hlinitanového cementu a aditiv Secar Xeniom. 
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1. Dolapix FF7 v množství 0,4%                              2.  Castament FS 20 v množství 0,5% 

  rozlití 230 x 230 mm                                                 rozlití 200 x 195 mm 

                    

 

3. Trojkombinaci Mement F20,                           4. Secar Xeniom, který je kombinací    
kyselina citronová, Li2CO3                                             hlinitanového cementu a aditiv 
v množství 0,1 – 0,05 – 0,05 %                      

    

     rozlití 290 x 290 mm                rozlití 250 x 250 mm                                                                         

                    

Obr. č. 46: Rozlití žárobetonových směsí 
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Obr. č.47: Vliv přídavku metakaolinu Mefisto K05 na pevnostní charakteristiky 

 

 Žárobetonové směsi izolační 

S použitím lehčených ostřiv: 

Zkoušené žárobetonové směsi byly navrženy podle andreasenovy granulometrické 
křivky s koeficientem α = 0,27. Po zamísení bylo zkoušeno rozlití jednotlivých směsí dle 
normy ČSN EN 1402-4 – roztečením komolého kužele Ǿ 100/80 mm po 120 s a  sledován byl 
vliv přídavku metakaolinu na rozlití při zachování stálého přídavku záměsové vody = 10% .  

Tab. č. 34: Složení navržených směsí 

 [%] KK1 KK2 KK3 KK4 
Kuli čkový korund 61 61 61 61 
Reaktivní Al2O3  33 33 33 33 

Plastifikační přísady 0,4 0,2 0,2 0,2 
Mikrosilika 6 4 2 0 
Metakaolin 0 2 4 6 

suma 100 100 100 100 
w (%) 10 10 10 10 

rozlití (mm) 125 170 140 110 
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Obr. č. 48: Rozlití izolačních žárobetonových směsí 

 

Směsi byly navrženy jako plynulá řada s postupným zvyšováním obsahu metakaolinu 
jako náhrady mikrosiliky od množství 6 % hm. mikrosiliky až po 6 % hm metakaolinu (viz 
tab. 34) a po zkoušce rozlití byla vytvořena zkušební tělesa 40x40x160mm, která byla 
po odformování vysušena při 110°C/24h a poté vypálena v laboratorních podmínkách 
na 1400°C s výdrží 5h.  

 U jednotlivých zkušebních těles byly sledovány fyzikálně mechanické parametry 
jednak po vysušení a také po výpalu. Z hlediska pevností v tlaku nebyl pozorován významný 
vliv ani pozitivním, ani negativním směrem. Poměr mezi pevností v tlaku a pevností v ohybu 
se však snižuje s rostoucím množstvím metakaolinu ve směsi, což je pro daný typ výrobku 
zajímavé.  

 Další ze sledovaných parametrů je délková změna po výpalu, zde byl jednoznačně 
prokázán pozitivní vliv metakaolinu a dochází k zajímavému snížení smrštění (obr. 49), které 
je způsobeno mullitizací matrixu.  
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Tab. č. 35: Fyzikálně mechanické vlastnosti 

Označení receptury KK1 KK2 KK3 KK4 
110°/24h 

OH kg/m3 1310 1220 1470 1480 
NV % 48,5 54,5 40,8 40 
ZP % 63,4 66,4 59,9 59,4 

POH MPa 0,5 0,5 0,5 0,4 
PTL MPa 2,5 1,2 2,2 2,2 

1400°/5h 
OH kg/m3 1320 1210 1490 1520 
NV % 48,2 54,9 40,1 39,2 
ZP % 63,5 66,6 59,7 59,4 

POH MPa 8,8 7,2 13,1 11 
PTL MPa 23,4 20,9 32,8 28 
DLZ % -0,13 -0,04 -0,03 -0,02 
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 Obr. č. 49 : Vliv přídavku metakaolinu na délkové změny 

 

 Objemová hmotnost materiálu se pohybuje v intervalu 1220 – 1520 kg/m3. Jak bylo 
uvedeno výše, požadovaná objemová hmotnost by se měla pohybovat v rozmezí 1200 – 1500 
kg/m3. Rostoucí objemová hmotnost spojená s vyšším přídavkem není způsobena materiálem, 
ale změnou konzistence směsi, při zvyšující se dávce metakaolinu je směs více „medová“ což 
snižuje provzdušňující účinek plastifikátoru.  

 Z dosažených výsledků je patrný vliv na výsledné vlastnosti žárobetonové směsi. 
Přídavek metakaolinu zřetelně ovlivňuje reologii. Nejlepší výsledek zkoušky rozlití byl 
dosažen u receptury KK 2 s dvěma procenty metakaolinu (rozlití 170 oproti 125 u směsi 
bez metakaolinu), při rostoucím množství metakaolinu se směs stává více lepivou, což snižuje 
rozlití, ovšem nemá výrazně negativní vliv na zatečení do formy.  
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Obr. č. 50: Závislost pevností (tlakových a ohybových)  na objemové hmotnosti 

při 1400°C 

  

 
Obr. č. 51: Závislost pevností (tlakových a ohybových)  na objemové hmotnosti 

při 1400°C pro porovnání v sytemu Al2O3 - CaO 

 

 Výrazná změna byla pozorována v případě stanovení trvalých délkových změn 
materiálu. Se vzrůstajícím množstvím metakaolinu se smrštění snižuje, což je přisuzováno 
větší mullitizaci produktu výpalem. 

 Z hlediska ekonomiky je nezanedbatelné snížení materiálových nákladů výrobku až 
o 1000 Kč/t při plné náhradě mikrosiliky metakaolinem, což je v současné době enormních 
tlaků na cenu výrobků jedno z rozhodujících hledisek. 



Aplikace metakaolinu v žárovzdorných materiálech  

 
 

84 

 

S použitím metakaolinů s odlišným zrnitostním složením 

U připravených směsí, kde byl použit shodný přídavek 15% záměsové vody byla 
sledována zpracovatelnost zkouškou rozlití kužele. Zde se projevil pozitivní vliv zrnitostně 
odlišných metakaolinů v porovnání s použitím šamotového ostřiva označeného SL8 
a metalupku Mefisto L05 (ČLUZ). Rozlití kužele u těchto směsí bylo v případě metakaolinu 
I Meta, S Meta i MK III teměř shodné. Výsledky jsou uvedeny v tabulce (Tab. 36). 

Tab. č. 36: Složení směsí a výsledky 

  I II III IV V VI 
Matrix  100 50 45 45 45 45 

Ostřivo SL8 0-1  50 45 45 45 45 
I Meta 0-1   10    
S Meta 0-2    10   
MK III      10  

Mefisto L05       10 
PP vlákna  0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

w  15 11 15 15 15 15 
rozlití 60s 300x300 200x200 230x240 240x240 250x250 220x220 

 120s  240x240 280x280 280x280 270x270 250x250 
OH sušené g/cm3 1991 1858 1751 1803 1708 1746 
OH pálené g/cm3 2048 1836 1760 1810 1740 1770 

POH sušené 48h MPa  4,7 5 6 4,5 6 
POH sušené 

90dnů 
MPa 2,5 5 7,8 8,2 6,6 8,8 

PTL Mpa  95,9 70 84 65 73 
POH pálené MPa  18,5 12,3 12,3 12,5 20 

 

Dalšími sledovanými parametry byly fyzikálně mechanické vlastnosti, tedy objemová 
hmotnost, pevnost v ohybu a pevnost v tlaku. Zajímavé, byť pro účely aplikace v oblasti 
žáromateriálů méně podstatné jsou výsledky pevností v ohybu, kde v čase dochází u vzorků 
s použitím metakaolinů i metalupku k nárůstu hodnot. Porovnání pevnostních charakteristik 
po výpalu ukazuje vzhledem k objemovým hmotnostem na velmi dobré výsledky, byť 
při použití metakaolinů s odlišným zrnitostním složením mírně nižší hodnoty. 
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Obr. č. 52: Rozlití pracovní směsi (vlevo), pevnost v ohybu v čase (vpravo) 
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Obr. č. 53: Závislost pevnosti v tlaku a v ohybu vzorků II až VI s použitím metakaolinů  
dle objemové hmotnosti 

 

Lze konstatovat, že použití metakaolinů s odlišným zrnitostním složením sebou nese 
pozitivní vliv na zpracovatelnost směsí spolu s lepšími fyzikálně mechanickými parametry 
po vysušení. Tyto parametry jsou důležité s ohledem na technologii výroby litím 
samotekoucích, popřípadě vibrovatelných hmot, kde je zapotřebí dosažení optimální reologie 
směsi a potřebných manipulačních pevností po 24 hodinách, které zajistí bezproblémové 
odformování výrobku (tedy bez tzv. "trhání povrchu" v důsledku nízkých pevností) a snadnou 
manipulaci. 

 

 Torkretační žárobetony s použitím lehčených ostřiv 

Ověřování aplikace metakaolinu v izolačním žárobetonu na materiálové bázi liaporu 
určeném pro aplikaci torkretací. 

 Jako hlavní surovinová báze byl použit keramzit liapor – jedná se o kamenivo 
zakulaceného tvaru vyráběné z lehce tavitelných jílů, které při výpalu na teploty 1100-1200°C 
za současné ztráty hmotnosti zvětšily svůj objem vytvořením dutinek plynů – jde tedy 
o expandované jíly vhodného složení.  

Keramzit není hygroskopický a je objemově stabilní při teplotách do max. 1200°C. 
Izolační žárobetony z něj vyrobené mají tedy maximální teplotu použití do cca. 1200°C. 
Dalším surovinovým vstupem jsou „šedé“ mikrosféry, hlinitanový cement ISTRA 40 a aditiva 
zvyšující adhezi (tedy přilnavost nutnou k úspěšné aplikaci torkretací). 

Receptury izolačních torkretačních žárobetonů byly sestavovány důsledně objemově. 
Byly stanoveny podíly jednotlivých surovin tak, aby bylo dosaženo plynulé křivky zrnitosti 
podle Andreassena s koeficientem α = 0,30-0,35.  
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Obr. č. 54: Křivka zrnitosti navrhovaného torkretačního žárobetonu 

Tab. č. 37: Složení směsí  

  REF LT - 1 LT - 2 
Liapor 4-8 12 12 12 

 2-4 12 12 12 
 0-2 25 25 25 

Istra 40  26 25 24 
RW fuller  5 5 5 

Mefisto K 05  0 1 2 
Alo EX 30  8 8 8 
PGL 0-0,5  6 4 4 
PGL 0-1  6 8 8 

Suma  100 100 100 

 w(%) 25 25 25 
 

Tab. č.38: Vlastnosti torkretačního žárobetonu po vysušení a výpalu na 1200°C 

  REF LT - 1 LT - 2 
  110°C 1200°C 110°C 1200°C 110°C 1200°C 

OH kg/m3 1070 1090 1070 1100 1070 1100 
NV % 57,1 44,2 57,5 43,8 59 44 
ZP % 61,1 48,3 61,2 48,2 62 49 

POH MPa 3 2,3 2,8 2,3 4 3,5 
PTL MPa 8 10 7,2 9 9,5 10 

 

Lze konstatovat, že výsledné hodnoty fyzikálně mechanických parametrů jsou 
vzhledem k dosažené objemové hmotnosti dosahující 1000 popřípadě 1100 kg/m3 jsou velmi 
dobré, přičemž zároveň naznačují i jisté možnosti modifikací pro konkrétní účely použití. 
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Žárobetonové směsi aditivované přídavkem metakaolinu vykazují změnu poměru 
pevnostních charakteristik. Lze konstatovat, že v případě použití metakaolinu, ať už 
hrubozrnného, nebo standardně jemnozrnného, dochází ke zvýšení poměru pevnosti 
ohybové ku pevnosti tlakové.  

Lze také konstatovat, že přídavek metakaolinu v množství 2 - 10 % (dle konkrétního 
použití) příznivě ovlivňuje reologii, dochází k příznivé změně konzistence a má vliv 
na kvalitu povrchů výrobku. 

 

 Žáruvzdorné tmely kyselinovzdorné 

Použití metakaolinu v kyselinovzdorných tmelech je predikováno předpokladem 
pozitivního vlivu na zvýšení kyselinovzdornosti. Jako referenční byl použit tmel určený 
k lepení keramických komínových vložek. Receptura tohoto tmelu obsahuje izolátorový 
porcelán, mikromletý písek, mikrosiliku, sodné vodní sklo suché, jíl B1 a tvrdidlo. 

Kyselinovzdorný tmel byl v první variantě (ozn. KVM-1) modifikován metakaolinem 
MEFISTO K05, jako částečnou náhradou mikrosiliky a úplnou náhradou jílu spolu 
s vypuštěním tvrdidla. Takto připravený tmel je oproti referenční záměsi, která se vyznačuje 
velice dobrou plasticitou a po cca 6 hodinách začíná tvrdnout, výrazně méně plastická a velmi 
obtížně aplikovatelná (špatná přilnavost k vypálenému keramickému střepu). Z tohoto důvodu 
bylo přistoupeno k přípravě druhé varianty (ozn. KVM-2). Zde byl z důvodu zachování dobré 
plasticity obsah jílu ponechán a zcela byla vypuštěna mikrosilika. Tmel je v tomto případě 
velice dobře plastický a vykazuje lepší přilnavost ke střepu oproti referenčnímu tmelu. 
Při uložení v PE sáčku bez přístupu vzduchu velice pomalu tuhne, což je způsobeno relativně 
velkým obsahem rozdělávací vody. Tato voda je však při aplikaci na keramický střep 
odváděna pórovou strukturou a za přístupu vzduchu dochází k rychlému vytvoření pevného, 
hladkého spoje (obr. 56). 

Tab. č. 39: Navržené receptury kyselinovzdorného tmelu 

 Tmel KV-REF. Tmel KVM-1 Tmel KVM-2 

Ostřivo 76 76 76 

Mikrosilika 7 4 0 

Metakaolin 0 10 10 

Jíl B1 4 0 4 

Suché vodní sklo sodné 10 10 10 

Tvrdidlo 3 0 0 

W 15 20 17 
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Obr. č. 55: Zkušební tělíska kyselinovzdorného tmele po vysušení na 110°C 

 

Obr. č. 56: Spoj střepu komínové tvarovky 

Referenční tmel a tmel připravený dle receptury s označením KVM-2 byly podrobeny 
zkouškám kyselinovzdornosti dle normy ČSN EN 13063-2 kdy jsou zkušební tělesa ponořena 
do 70% kyseliny sírové a následně promývány vřelou destilovanou vodou. Kyselinovzdornost 
je vyjádřena procentní ztrátou hmotnosti sušiny. V případě tmelu s obsahem metakaolinu 
došlo ke zlepšení odolnosti vůči působení kyselin o 1,2% bodu (tedy z hodnoty 4% úbytku na 
2,8%), což sice nesplňuje limit požadovaný normou (do 2%), ale je poměrně výraznou 
změnou.  

Na základě těchto základních zkoušek bylo rozhodnuto, že problematika 
kyselinovzdorných tmelů bude dále rozpracována v další etapě. 
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Schéma č. 2: Etapa II 
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4.2.2  Tvarové výrobky 

Jako další oblast aplikace metakaolinu v žáruvzdorných materiálech byly vybrány 
šamotové kameny lisované ze zavlhlé drolenky. V rámci zkoušek byla navržena referenční 
receptura, která obsahuje žáruvzdorné ostřivo (lupek) jakosti A 122 VSS, odprašky B 253, 
izolátorový porcelán a jako vazba jíl B1 a BNV/B1. K této referenční směsi byly navrženy 
dvě upravené s 5% obsahem metakaolinu jednou jako částečná náhrada jílu BNV/B1 
a v druhém případě jako jeho úplná náhrada. 

Zkušební tělesa byla odlisována měrným tlakem 40MPa na hydraulickém lise. 
Tvarovky byly vysušeny při 110°C/24h a výpal byl proveden v tunelové peci na teploty 
1400°C a 1430°C, po výpalu byly provedeny fyzikálně mechanické zkoušky (objemová 
hmotnost, nasákavost, pórovitost, pevnost v tlaku a stanoveno mineralogické složení 
a chemismus. 

 

Obr. č. 57: Vzhled tvarovky po výpalu na 1430°C 

 

Obr. č. 58: Křivka zrnitosti navržených směsí  
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Tab. č. 40: Navržené receptury šamotových kamenů a vlastnosti po výpalu 

[%] 1. 2. 3. 
Ostřivo  80 80 85 
Jíl B1 10 10 10 
Jíl BNV/B1 10 5 0 
Metakaolin 0 5 5 
w 9 9 9 
Vlastnosti: 1400°C 1430°C 1400°C 1430°C 1400°C 1430°C 
Objemová 
hmotnost 

[kg/m
3] 

2250 2190 2210 2210 2240 2210 

Nasákavost [%] 7,0 8,0 8,0 7,6 7,1 7,7 
Pórovitost [%] 15,7 17,5 17,7 16,7 15,9 16,9 
Pevnost 
v tlaku  

[MPa] 19 29 14 29 16 37 

Cristobalit  [%] 8 5 9 6 7 8 
Křemen [%] 3 2 2 3 3 2 
Mullit [%] 27 31 31 33 32 32 

 

Obr. č. 59: Difrakční spektrum vzorku rec. č.1 po výpalu na 1400 a 1430°C  

 

Obr. č. 60: Difrakční spektrum vzorku rec. č.2 po výpalu na 1400 a 1430°C  
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Obr. č. 61: Difrakční spektrum vzorku rec. č.3 po výpalu na 1400 a 1430°C  

Tab. č. 41: Chemické složení pracovních směsí 

 1. 2. 3. 
 [ % ] 

Al 2O3 44,28 44,65 44,95 
SiO2 50,28 50,34 50,19 
TiO 2 1,42 1,36 1,38 
Fe2O3 1,34 1,16 1,08 
CaO 0,27 0,25 0,24 

alkalie 1,62 1,55 1,49 
ZrO2 0,00 0,00 0,00 
MgO 0,17 0,17 0,18 

SUMA 99,37 99,48 99,50 

Lze konstatovat, že aplikací metakaolinu Mefisto K05 nedošlo k významnému 
ovlivnění fyzikálních parametrů vzorků jednotlivých receptur, pevnosti v tlaku i hodnoty 
nasákavosti a zdánlivé pórovitosti dosahují srovnatelných hodnot. Lze však pozorovat mírné 
zvýšení tvorby Mullitu již výpalu na 1400°C a potvrzuje se tak teoretický předpoklad podpory 
mullitizace.    

Další aplikace v této oblasti byla provedena na základě receptury s kordieritovým 
ostřivem s přídavkem odpadního materiálu z broušení výrobků z oblasti zpracování hliníku 
značeného ALUCOR. 

Tab. č. 42: Chemické složení odpadního materiálu ALUCOR 

Typ Chemické složení [%] 

 SiO2 Al 2O3 TiO 2 Fe2O3 CaO MgO K2O Na2O P2O5 

ALUCOR  8,61 58,43 0,84 1,61 9,68 20,4 0,1 0,1 0,07 
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Byla připravena referenční receptura obsahující kordieritové ostřivo, izolátorový 
porcelán, kysličník hlinitý ALO EX 30, Jíl B1 a mastek HK70, která byla upravena v první 
variantě přípravkem popsaného odpadního materiálu v množství 10% jako částečná náhrada 
kordieritového ostřiva a jílu B1 a ve druhé variantě kombinací tohoto odpadu 
s 5% metakaolinu. 

Tab. č. 43: Vlatnosti vzorků připravených s použitím ostřiva ALUCOR a metakaolinu 
MEFISTO K05 

 1. 2. 3. 

  [%] [%] [%] 

Kordieritové ostřivo 47,1 42,2 40,2 

Izolátorový prcelán 30,1 25 22 

ALO EX30 6 6 6 

Jíl B1 4,8 4,8 0 

Mastek HK 70 12 12 12 

ALUCOR 0 10 10 

MEFISTO K 05 0 0 5 

Voda 5 5,75 6 

Vlastnosti fyzikálně mechanické 
Objemová 
hmotnost [kg/m3] 1940 2080 2170 

Nasákavost [%] 13 10,3 8,1 

Pórovitost [%] 25,3 21,4 17,5 

Pevnost v tlaku [MPa] 70,7 138,1 133,1 

 V tomto případě se po výpalu na 1290°C v tunelové peci pozitivně projevil účinek 
kombinace Alucoru (který se projevuje jako tavivo) a metakolinu, který dokázal omezit 
porézní strukturu redukčního jádra v kamenu. Tento vliv dokumentují následující fotografie. 

 

Obr. č. 62: Zkušební tělesa  
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Obr. č. 63: Detail struktury kamenů bez přídavku metakaolinu (vlevo) a s přídavkem 
(vpravo) 

Šamotové kameny s přídavkem metakaolinu prokazují možnost zlepšení procesu 
mullitizace za nižších teplot, kdy materiál s přídavkem metakaolinu vykazuje vyšší 
obsah Mullitu již p ři teplotě výpalu 1400°C než bez jeho přídavku 

Nedochází k významnému ovlivnění fyzikálně mechanických parametrů výrobku, 
je však třeba upozornit na riziko rozlasování vzorku po odlisování v případě vyššího 
dávkování metakaolinu, než cca 10%hm. Díky laminární struktu ře je zde totiž 
nebezpečí, že nedojde k dostatečnému odvzdušnění pracovní hmoty při zalisování a také 
může dojít k tzv. "odpružení" výlisku.  

Struktura metakaolinu má však pozitivní vliv na možnost použití určitých typů 
odpadních materiálů jako byl v našem případě odpadní materiál z výroby hliníku 
Alucor.  

 

4.3 III. ETAPA 

Třetí etapa je již zejména směřována k optimalizaci poměrů vstupních surovin 
za účelem dosažení optimálních vlastností výsledného produktu. Je zde využito poznatků 
z předchozí etapy a návrh výrobků je směřován k materiálům schopným zavedení 
do výrobního procesu.  

Vzhledem k šíři předchozí etapy byly dále rozvíjeny zejména kyselinovzdorné tmely, 
žárobetony a hmoty pro výrobu prefabrikovaných žáromateriálů u kterých dosažené výsledky 
dávaly předpoklad úspěšného použití.  
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Byly vyrobeny další sady zkušebních těles u nichž je cílem dosáhnout takových 
vlastností, aby bylo možné vytvořit jakostní známky, které bude možné zavést do sériové 
výroby v provozních podmínkách P-D Refractories CZ a.s.. Proto nové receptury musí 
splňovat některá kritéria, jako je  například možnost přípravy hmoty na stávajících zařízeních, 
zpracovatelnost a doba tuhnutí materiálu s ohledem na 24h cyklus výroby (tedy doby od odlití 
výrobku po jeho odformování) v případě materiálů pro prefabrikáty a také další specifické 
požadavky které jsou žádány technickou praxí. 

 

 

Schéma č. 3: Etapa III 
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4.3.1 Kyselinovzdorné tmely  

Kyselinovzdorný tmel zkoušený v předchozí etapě prostým přídavkem metakaolinu 
Mefisto K05 v množství 10% byl vzhledem k zajímavým výsledkům kyselinovzdornosti 
kompletně přepracován tak, aby byl dobře zpracovatelný. Současně byl přídavek metakaolinu 
Mefisto K 05 snížen tak, aby byl eliminován jeho negativní vliv na potřebu záměsové vody.  

Bylo tedy přistoupeno k testování řady tmelů navržených dle Andreassenovy křivky 
zrnitosti s optimálním koeficientem α = 0,37 a s přídavkem metakaolin Mefisto K05 
v množství 0,5 až 2% a jednoho referenčního (bez přídavku metakaolinu). Průběh křivky 
zrnitosti je zobrazen v obr.64. Nesoulad mezi křivkou vypočtenou a skutečnou (stanovenou 
sítovým rozborem) je způsoben vynecháním suchého sodného vodního skla jako rozpustné 
složky ve výpočtu.  

  

 

 

Obr. č. 64: Křivka zrntosti kyselinovzdorných tmelů 
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Tab. č. 44: Složení pracovních směsí a výsledky kyselinovzdornosti 

  Ref. A B C D 
STJ 25 28 28 28 28 28 
ST 21 19 19 19 19 19 
ST 2 12 12 12 12 12 
ST 9 24 24 24 24 24 

RW Fuller Q1 3 3 3 3 3 
Kaolin Sia 1 1 1 1 1 
Lithopix S2 10 10 10 10 10 

Fabutit 320 3 3 3 3 3 

Mefisto K05 0 0,5 1 1,5 2 

Suma 100 100,5 101 101,5 102 

w 8,5 8,5 8,5 9 9 

OPK průměr 2,9 0,8 1,76 1,67 1,38 

 

Tab. č. 45: Výsledky kyselinovzdornosti tmelů přídavkem metakaolinu 

  Ref. A B C D 
vzorek 1 2,9 0,8 1,65 1,75 1,3 
vzorek 2 2,8 0,8 1,65 1,72 1,45 
vzorek 3 2,9 0,7 1,7 1,7 1,4 
vzorek 4 3 0,75 1,66 1,6 1,45 
vzorek 5 2,8 0,95 1,7 1,5 1,35 
vzorek 6 2,9 0,9 2 1,65 1,4 
vzorek 7 2,8 0,7 1,94 1,8 1,4 
vzorek 8 3 0,8 1,74 1,6 1,3 
Průměr hodnot 2,9 0,8 1,76 1,67 1,38 

 

 

Obr. č. 65: Výsledky kyselinovzdornosti tmelů v závislosti na přídavku metakaolinu 
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Tab. č. 46:Chemické složení tmelů s přídavkem metakaolinu 

  Ref. A B C D 
SiO2 94,38 94,3 94 93,95 93,88 
Al 2O3 0,92 1,06 1,27 1,47 1,67 
TiO 2 0,05 0,04 0,05 0,05 0,05 
Fe2O3 0,07 0,05 0,07 0,07 0,07 
CaO 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 
MgO 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 
K2O 2,78 2,8 2,76 2,74 2,69 
Na2O 0,05 0,04 0,05 0,05 0,05 

 

Jak lze pozorovat z výsledků hodnot stanovení kyselinovzdornosti, lze i při relativně 
malém přídavku Metakaolinu Mefisto K05 sledovat významný vliv na stanovené hodnoty. 
 Zkouška, která je pro testované materiály velmi náročná a požadavek normy (ČSN EN 
13063-2) pro tyto materiály je charakterizována úbytkem hmotnosti do 2% a probíhá 
následovně: 

Je připraven tmel rozděláním s vodou. Takto připravený tmel promícháme 
a intenzivně jej ručně natlačíme do trubkových forem o vnitřním průměru a výšce 25 mm. 
Vzorky necháme 24 hodin nezakryté za běžných laboratorních podmínek oschnout z jedné 
strany, druhý den je otočíme a necháme je ve formě oschnout dalších 24 hodin i z druhé 
strany. Po tomto oboustranném osušení ve formě opatrně oschlé vzorky pomocí razníku 
o průměru odpovídajícím průměru formy z ní vytlačíme. Je nutno pracovat opatrně, protože 
oba konce jsou již zatuhlé, ale střed vzorku je ještě měkký. Vytlačená zkušební tělesa 
necháme sušit dalších 7 dnů na vzduchu za běžných laboratorních podmínek. Vzorky, které 
jsou po této době již dostatečně stabilní pak sušíme v sušárně nejdříve opatrně 3 dny při 70°C 
a konečně pak další 3 dny při 110°C. Na takto vysušených vzorcích provádíme vlastní 
zkoušku kyselinovzdornosti podle normy. 

 

Obr. č. 66: Průběh sušení vzorků kyselinovzdorného tmele 
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Závěrečné vypírání kyseliny sírové je vzhledem k poměrně velké velikosti zkušebních 
těles velmi zdlouhavé. Protože kyselina sírová se ze vzorků může dostat ven pouze pomalou 
difúzí, je skutečně potřeba velmi důkladné promývání se střídáním teplé a studené vody. 
Při nedokonalém promývání dochází v důsledku zbytkové kyseliny sírové ve vzorku dokonce 
k nárůstu místo úbytku hmotnosti. Provádíme tedy několikatýdenní promývání. Vzorky 
vložíme do kádinky (do jedné kádinky jen jeden vzorek) a přelijeme studenou destilovanou 
vodou. Na elektrickém vařiči obsah kádinky přivedeme k varu a po krátkém povaření (cca 2 
až 3 minuty) sejmeme z vařiče, necháme ochladit tak, aby se s kádinkou mohlo bez nebezpečí 
manipulovat, vodu s vyvařenou kyselinou sírovou opatrně slijeme, do kádinky nalijeme novou 
destilovanou vodu a celý postup opakujeme. Vzorek po dobu všech cyklů z kádinky 
nevyjímáme, jen znovu a znovu vyměňujeme promývací vodu. Při tomto postupu prakticky 
nedochází k mechanickému poškození vzorků. Zkouška dokonalosti promytí s chloridem 
barnatým je s přibývajícími cykly stále méně spolehlivá (zákal se při malé koncentraci tvoří 
jen velmi pomalu – i několik hodin), proto prakticky vždy provádíme nejméně 50, ale obvykle 
80 až 100 promývacích cyklů. Díky střídání teplot (studená voda, var) se roztahuje i kapalina 
v pórech a dochází k jejímu střídavému mírnému nasávání do pórů chladnoucího tělesa 
a následném vypuzování z pórů zahřátého vzorku. Po posledním promývání vzorek důkladně 
vysušíme v sušárně a po ochlazení v exsikátoru zvážíme. 

 

         

Obr. č. 67: Příprava zkušebních těles pro zkoušku kyselinovzdornosti 

 

Z výsledků kyselinovzdornosti jednotlivých tmelů vyplývá, že již přídavek 0,5 % 
Metakaolinu Mefisto K05 má velmi pozitivní vliv na dosahované hodnoty a je možno 
konstatovat, že je možné bez negativního vlivu na zpracovatelnost dosáhnout normou 
požadované hodnoty OPK do 2% úbytku hmotnosti. V případě variant s 1,5 a 2% přídavku 
bylo množství vody zvýšeno  o 0,5% pro dosažení stejné zpracovatelnosti a výsledky OPK 
jsou mírně zhoršené, byť stále v normou požadovaném limitu.    
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Obr. č. 68: Zkušební vzorek kyselinovzdorného tmelu před zkouškou kyselinovzdornosti 

(vlevo) a po zkoušce (vpravo) 

 

Obr. č. 69: Zkušební vzorek kyselinovzdorného tmelu při orientační zkoušce pevnosti 

po 24 hodinách 

 

4.3.2  Žárobetonové hmoty izolační - pro aplikaci torkretací 

 Na základě zkušeností z předchozí etapy byly navrženy další izolační žárobetonové 
pracovní směsy pro aplikaci torkretací.  

 Testování proběhlo ve dvou postupných krocích. Nejdříve byl připraven referenční 
žárobeton a k němu dva aditivované 5% přídavkem metakaolinu Mefisto K05, tyto byly 
zkoušeny jednak z hlediska reologických vlastností (prostým hozením na stěnu a subjektivním  
posouzením přilnavosti), dále byla odlita zkušební tělesa velikosti 40x40x160 mm 
pro stanovení fyzikálně mechanických parametrů a posouzení chování za zvýšených teplot.      
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Tab. č. 47: Receptury torkretačního žárobetonu 

    REF 1 2 
Liapor 2-4 25 25 25 

  0-2 33 33 33 
Perlit 170 3 3 0 

  150 0 0 3 
PGL 2   7 7 7 
Istra 40   25 22 24 

RW fuller   6 4 2 
Bentonit 70   1 1 1 
Mefisto K05  0 5 5 

    100 100 100 
voda (%) 35 35 35 

 

Z hlediska fyzikálně mechanických parametrů i z hlediska chování při vystavení 
teplotám 800°C a 1200°C bylo dosaženo dobrých hodnot, avšak z hlediska zpracovatelnosti 
a zejména přilnavosti při aplikaci na kolmý povrch docházelo k určitému stékání. Pracovní 
hmoty byly proto upraveny tak, aby se snížila potřeba záměsové vody při zachování stejné 
výsledné objemové hmotnosti.    

 

Tab. č. 48: Fyzikálně mechanické parametry zkušebních žárobetonů 

označení   R.1 R.2 R.3 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 
Výpal  °C  1200 800 110 1200 800 110 1200 800 110 

DLZ (°C/2h) % -3,09 -0,29   -4,24 -0,28   -3,74 -0,45   
OH kg/m3 1050 990 1000 1060 960 960 1080 1000 990 
NV % 57,8 56,2 52,2 57,2 58,8 56,6 55,6 55,3 53,9 
ZP % 60,7 55,4 52 60,5 56,5 54,2 60 55,5 53,2 

POH MPa 3,6 1,7 2,8 3,8 1,1 1,8 3,9 1,5 1,6 
PTL MPa 8,4 5,7 7,8 9,4 4,2 6,8 10,9 6 8,1 

 

Tab. č. 49: Chemické složení žárobetonových směsí 

REF. SiO2 Al2O3 TiO2 Fe2O3 CaO MgO K2O Na2O 
  40,1 29,25 2,58 9,9 13,63 1,83 1,7 0,47 
1 SiO2 Al2O3 TiO2 Fe2O3 CaO MgO K2O Na2O 
  42,07 29,25 2,5 9,18 12 1,82 1,67 0,51 
2 SiO2 Al2O3 TiO2 Fe2O3 CaO MgO K2O Na2O 
  42,45 28,56 2,44 8,8 12,62 1,8 1,63 0,51 
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Takto upravené receptury s přídavkem metakaolinu Mefisto K05 již byly testovány 
průmyslovou aplikací torkretačním zařízením specializovanou firmou. Tímto zařízením byl 
proveden nástřik izolačních žárobetonových směsí do kovových forem rozměru 
600x400x100mm umístěných vertikálně. Po zatvrdnutí směsí byla zkušební tělesa rozřezána 
a byly stanoveny fyzikálně mechanické parametry.   

Tab. č. 50: Receptury upraveného torkretačního žárobetonu 

  fr.  1. 2. 3. 4. 
Liapor 4-8 12 12 12 12 

  2-4 12 12 7 12 
  0-2 35 27 35 35 

Mikrosféry JET B   0 8 4 8 
Istra 40   27 27 27 0 

RW fuller   5 4 3 3 
bentonit 70   0 0 0 0 
Mefisto K05   1 2 3 3 

CA14M        27 
Alo EX 30   8 8     
Ponholz       4   
 Suma   100 100 95 100 
 Voda (%) 25 25 25 25 

Z hlediska aplikačního byly všechny zkoušené žárobetony hodnoceny pracovníkem, 
který je aplikoval velmi pozitivně. Nejlépe byla hodnocena pracovní směs s přídavkem 2% 
metakaolinu Mefisto K05 (tato žárobetonová směs měla nejlepší přilnavost k povrchu, 
žárobeton vůbec nestékal a pracovalo se s ním velice dobře). Stejně dobře byl hodnocen i tzv. 
"Rebound", tedy materiál, který je při aplikaci odražen mimo torkretovanou oblast. 

Vytvořená zkušební tělesa byla po odformování rozřezána jedna část byla vysušena 
při 110°C do konstantní hmotnosti a zbylá dvě vypálena na 1150°C a 1200°C, na těchto  byly 
stanoveny fyzikálně mechanické parametry. Z hlediska stanovených parametrů lze 
konstatovat, že jejich vlastnosti ve všech případech splňují požadované parametry. Z hlediska 
teploty použití je samozřejmě nejvýhodnější varianta 4, kde byl použit vysocehlinitý cement 
CA 14M.  

Tab. č. 51: Fyzikálně mechanické parametry zkušebních žárobetonů 

    1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 
 Výpal °C  1200 1150 110 1200 1150 110 1200 1150 110 1200 1150 110°C 

OH kg/m3 1040 980 1070 1020 980 1070 980 940 1000 960 940 1000,0 
NV %  60,3 61,9 46,4 61,9 61,7 44,2 63,8 65,2 50,8 66,0 63,3 47,9 
ZP %  62,8 60,9 49,6 62,8 60,7 47,1 62,7 61,1 50,5 63,1 59,3 47,7 

POH MPa 2,8 1,6 2,1 3,7 2,3 2,4 2,3 1,7 2,6 2,4 1,7 2,2 
PTL  MPa 8,1 6,9 11,2 9,7 8,1 12,5 5,8 2,3 8,4 6,9 6,2 11,2 
TDZ    -2,7 -0,6   -1,1 -0,1   -2,6 -0,5   -0,7 -0,2   



Aplikace metakaolinu v žárovzdorných materiálech  

 
 

103 

 

  

  

Obr. č. 70: Ukázky z průběhu torkretačních zkoušek 

 

4.3.3 Žárobetonové hmoty izolační - s použitím alkalické aktivace  

 

Pro přípravu hmoty s použitím vazby alkalickou aktivací byla zvolena referenční 
receptura, která je založena na ztekuceném matrixu složeném z oxidů hlinitých různé 
reaktivity a měrného povrchu, kde byl jako ostřivo použit zlom z izolačních cihel SL8P140 
ve frakci 0-1mm. Ve vazebném systému pak došlo k náhradě pojiva Alphabond 300 
kombinací Metalupku Mefisto L05, suchého vodního skla sodného Lithopix S2 současně 
s náhradou mikrosfér křemelinou.  

Ztekucený matrix který byl použit v obou případech shodný je navržen dle 
Andreassenovy křivky zrnitosti s koeficientem α = 0,15. Takto navržený matrix, který je 
základem pro úspěšné zpracování těchto materiálů, je následně plněn ostřivy a celá hmota 
je částečně napěněna přídavkem napěňovací přísady. V průběhu přípravy pracovní hmoty 
se postupuje tak, že nejdříve je v intenzivním mísiči Eirich připraven ztekucený matrix, který 
je schopen pojmout požadované množství ostřiv a díky přídavku napěňovací přísady dochází 
k dalšímu vylehčení. Jedná se tedy o kombinaci vylehčení vzduchem (pěnou) a ostřivy 
s nízkou objemovou hmotností. Vzniklá pracovní hmota se odlévá do forem velikosti 
200x700x500 mm.       
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Obr. č. 71: Křivka zrnitosti použitého ztekuceného matrixu 

 

Po odlití jsou bloky po 24 hodinách (nebo po zatuhnutí směsi) rozebrány, vysušeny 
a vypáleny na vhodnou teplotu. Připravené bloky byly páleny na teplotu 1400°C a 1430°C 
a následně bylo provedeno porovnání fyzikálně mechanických a žárových vlastností. 

Tab. č. 52: Složení pracovní hmoty 

    REF L05 
    % % 

Matrix 

NO 325 2,8 2,8 

NO 625-10 3,5 3,5 

NO 625-30 6,3 6,3 

RW Fuller Q1 8,4 8,4 

CA 270 0,5 0 

Alphabond 300 5,9   

SIOXX 2,8 2,8 

SIOXX QUICK 2,8 2,8 

Plnivo 

Křemelina   6 

Omega WM 14   

Zlom 0-1 53 50 

Mefisto L05   14,4 
  Lithopix S2   3 

  Suma 100 100 

Z hlediska zpracování se hmota s použitím Metalupku Mefisto L05 chovala výrazně 
odlišně. Použití metalupku způsobuje změnu charakteru hmoty na "medovou", která je velmi 
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dobře ztekucená (rozlití 300x300mm). Vysoká viskozita hmoty a také použití suchého 
vodního skla však zabraňuje stejnému stupni napěnění a výsledný vzorek tedy dosahuje 
objemové hmotnosti přibližně o 350kg/m3 vyšší, než referenční. Tento rozdíl se podepisuje 
na zvýšené tepelné vodivosti, ale také na vyšších hodnotách pevností v tlaku a v ohybu. 

Je však nutno podotknout, že výsledné vlastnosti materiálu o objemové hmotnosti 
1000kg/m3, jsou velmi dobré. Doba tuhnutí směsi (doba, kdy bylo možné tvarovku bezpečně 
odformovat a vysušit) se prodloužila z 24h na 48h.      

Tab. č. 53: Fyzikálně mechanické vlastnosti 

označení  REF. L05 
teplota 
výpalu °C 1400°C 1430°C 1400°C 1430°C 

OH Kg/m3 632 665 999 1020 
PTL Mpa 3,4 3,4 6,4 8 
KT °C 1400 1450 1400 1450 

TDZ 12 Hod. % -0,42 -1,09 -0,86 -1,8 
POH 25 MPa 1 1,5 1,5 2 

POH 1000 MPa 1,4 0,7 1,3 1,4 
POH 1250 MPa 1 0,5 1,3 1,3 

 

Obr. č. 72: Průběh tepelných vodivostí 

Výsledky zkoušky potvrzují možnost stabilizace systému s pěnou pomocí alkalické 
aktivace, ale k vytvrzování dochází pomaleji a materiál je velice náchylný k lepení na povrch 
formy. Fyzikálně mechanické parametry i žárové vlastnosti jsou odpovídající dosaženým 
parametrům hutnosti.  
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4.3.4 Žárobetonové hmoty izolační 

S použitím metalupku L05 a hrubozrnných metakaolinů  

Ztekucený matrix který byl použit shodný s předchozí variantou alkalické aktivace byl 
tentokrát doplněn mimo přídavku metalupku L05 i hrubozrnnými metakaoliny, tak aby křivka 
zrnitosti finální záměsi odpovídala koeficientu α = 0,25. Vzniklá pracovní hmota se odlévá 
do forem velikosti 200x700x500mm.       

Tab. č. 54: Složení pracovní hmoty 

    L 05 + hrubé 
    % 

Matrix 

NO 325 2,8 
NO 625-10 3,5 
NO 625-30 6,3 
RW Fuller Q1 3,5 
CA 270 8,3 
SIOXX 2,8 

SIOXX QUICK  2,8 

Plnivo 

Křemelina 6 
I Meta 0-1 4,5 
S Meta 0-1 3,5 
Zlom 0-1 45 
MK3 4 

Mefisto L05 7 

Aditiva 
Lithopix S2 1 

Vlákna 0,48 

Suma   101,48 

 

Po odlití a odformování byl vzorek vysušen a vypálen. Před výpalem byl surový 
úlomek vzorku podroben pozorování na žárovém mikroskopu a na základě tohoto pozorování 
byl vypálen na teplotu 1050°C, která zajistila bezpečný výpal bez defektů. Bohužel v tomto 
případě byly defekty vneseny do výrobku již při odlévání do formy, kdy vlivem použití 
vysocehlinitého cementu CA 270 v kombinaci s malým přídavkem suchého sodného vodního 
skla dochází k velmi rychlému tuhnutí a tento efekt způsobuje rozvrstvení materiálu 
v průběhu odlévání.         

 Z hlediska dosažených parametrů lze konstatovat, že zkouška potvrzuje možnost 
uplatnění kombinací různých zrnitostí metakaolinu. Fyzikálně mechanické parametry však 
byly bohužel výrazně ovlivněny vnitřními vadami z lití, které vznikly v důsledku příliš 
rychlého tuhnutí směsi již v době odlévání.  
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Obr. č. 73: Záznam plochy v závislosti na teplotě z žárového mikroskopu 

 

Tab. č. 55: Chemické složení výrobku 

Chemické složení [%] 
SiO2 Al2O3 TiO2 Fe2O3 CaO MgO K2O Na2O 
48,98 44,85 0,58 1,28 2,56 0,5 0,66 0,23 

 

Tab. č. 56: Stanovení základních vlastností 

Výpal °C 1050 
OH Kg/m3 841 
PTL MPa 1,7 

TDZ (1400°C) % -2,65 

 

 

Obr. č. 74:  Detail povrchu 
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 S použitím hrubozrnného metakaolinu I Meta  

 

Při této zkoušce byl použit metakaolin Mefisto L05 spolu s metakaolinem I Meta 0-1 
(jehož zrnitost je v rozmezí 0-1mm). V průběhu přípravy se směs jejíž receptura je uvedena 
v tab. č. 57 chovala velice dobře, došlo k očekávané  změně konzistence a po odlití do formy 
došlo k rychlé stabilizaci pěnové struktury.  

Tab. č. 57: Složení pracovní hmoty 

    I Meta 
    % kg 

Matrix 

NO 325 2,8 1,12 
NO 625-10 3,5 1,4 
NO 625-30 6,3 2,52 
RW Fuller Q1 3,5 1,4 
CA 270 8,4 3,36 
SIOXX 2,8 1,12 
SIOXX QUICK 2,8 1,12 

   Ʃ 30,1 12,04 

Plnivo 

Křemelina 6 2,4 
I Meta 0-1 3 1,2 
S Meta 0-1   
Zlom 0-1 45 18 
Mefisto L05 15 6 

  
Lithopix S2 1 0,4 
Vlákna 0,48 0,192 

Suma   100,58 40,232 
pěna   0,75 
voda  30 12 
SYH    1230 

 

 

Obr. č. 75:  Záznam plochy v závislosti na teplotě z žárového mikroskopu 
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Tab. č. 58: Chemické složení výrobku 

Chemické složení [%] 
SiO2 Al 2O3 TiO 2 Fe2O3 CaO MgO K2O Na2O 
48,66 44,61 0,7 1,28 3 0,43 0,62 0,36 

 

Tab. č. 59: Stanovení vlastností 

OH Kg/m3 917 
PTL MPa 4,6 
TDZ (1400°C) % -3,56 
POH 25°C MPa 0,8 
POH 1000°C MPa 1 
POH 1250°C MPa 0,5 
Ú 0,5 °C 1022 
Ú 1,0 °C 1070 

 

Teplota výpalu byla stanovena po analýze teplotních změn na žárovém mikroskopu 
na 1050°C a následně byly stanoveny fyzikálně mechanické a žárové vlastnosti výrobku.   

S ohledem ke zkušenostem z předchozí zkoušky byl upraven režim mísení a zkrácena 
doba od přídavku suchého sodného vodního skla  po dobu odlití. Podařilo se tak připravit 
výrobek, který je již bez vnitřních vad a po výpalu na 1050°C byly stanoveny fyzikálně 
mechanické parametry a vybrané žárové vlastnosti.  

Z hlediska dosažených parametrů a vytvoření i výpalu bez vnitřních vad, lze zkoušku 
považovat za úspěšnou. 

 

 

Obr. č. 76:  Detail povrchu 
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S použitím hrubozrnného metakaolinu S Meta 

  

Tab. č. 60: Složení pracovní hmoty 

    S Meta 
    % kg 

Matrix 

NO 325 2,8 1,12 
NO 625-10 3,5 1,4 
NO 625-30 6,3 2,52 
RW Fuller Q1 3,5 1,4 
CA 270 8,4 3,36 
SIOXX 2,8 1,12 
SIOXX QUICK 2,8 1,12 

    30,1 12,04 

Plnivo 

Křemelina 6 2,4 
I Meta 0-1   
S Meta 0-1 3  
Zlom 0-1 45 18 
Mefisto L05 15 6 

  
Lithopix S2 1 0,4 
Vlákna 0,48 0,192 

Suma   100,58 39,032 
pěna   0,75 
voda  30 12 
SYH    1300 

 

 

 

Obr. č. 77: Záznam plochy v závislosti na teplotě z žárového mikroskopu 
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Při zkoušce byl použit metakaolin Mefisto L05 spolu s metakaolinem S Meta 0-1 (jehož 
zrnitost je v rozmezí 0-1mm). V průběhu přípravy se směs chovala velice dobře, došlo 
k očekávané  změně konzistence a po odlití do formy došlo k rychlé stabilizaci pěnové 
struktury.  

Teplota výpalu byla stanovena po analýze teplotních změn na žárovém mikroskopu 
na 1050°C a následně byly stanoveny fyzikálně mechanické a žárové vlastnosti výrobku.   

Upravený režim mísení a zkrácená doba od přídavku suchého sodného vodního skla  
po dobu odlití byla zachována stejně jako v předchozím testu. Podařilo se tak opět připravit 
výrobek, který je již bez vnitřních vad a po výpalu na 1050°C byly stanoveny fyzikálně 
mechanické parametry a vybrané žárové vlastnosti.  

Z hlediska dosažených parametrů a vytvoření i výpalu bez vnitřních vad, lze zkoušku 
považovat za úspěšnou. 

Tab. č. 61: Chemické složení výrobku 

Jakost Chemické složení [%] 
 SiO2 Al 2O3 TiO 2 Fe2O3 CaO MgO K2O Na2O 

A 45 48,08 45,44 0,65 1,29 2,88 0,44 0,62 0,25 

 

Tab. č. 62: Stanovení vlastností 

OH Kg/m3 993 

PTL MPa 5,7 

TDZ (1400°C) % -3,08 

POH 25°C MPa 1,2 

POH 1000°C MPa 1,7 

POH 1250°C MPa 0,8 

ÚT0,5 °C 1089 

ÚT1,0 °C 1148 

 

Uvedené zkoušky prokazují dobrou použitelnost metakaolinů s odlišným zrnitostním 
složením a vhodnost jejich použití v tomto typu výrobků i možnost částečného použití 
geopolymerní vazby. Tato kombinace vede k omezení vnitřních vad výrobků a ukazuje 
na velice dobrou možnost aplikace ve výrobcích.  

Z hlediska chování v průběhu výpalu  byl prokázán velice dobrý vliv na homogenitu 
a eliminaci vnitřních vad výrobku. Limitujícím faktorem jsou však alkálie vnášené 
geopolymerní vazbou a je tedy nutné brát zřetel na množství použitého vodního skla 
s ohledem na teplotu použití. Jednoprocentní přídavek jako v těchto případech můžeme 
považat za zanedbatelný.  
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S použitím metalupku L05 pro nižší klasifikační teploty 

Následující zkoušky jsou zaměřeny na výrobky s nižší klasifikační teplotou a nižší 
ekonomickou náročností.  

Jako pojiva je zde použito hlinitanového cementu Istra 40. V receptuře je dále použit 
popílek z elektrárny Tisová v kombinaci metalupkem Mefisto L05 (ve dvou krocích, 
v přídavku 2 a 4%), zlom z vlastní produkce a perlit. Lze tedy konstatovat, že receptura je 
zaměřena zejména na optimalizaci nákladů a použití levných surovin, které však při vhodné 
kombinaci umožňují dosažení velice dobrých výsledků.   

• S použitím metalupku Mefisto L05 a popílku var. A 

Tab. č. 63: Složení pracovní hmoty 

    Istra 2 
    % kg 

Matrix 
ISTRA 40 10 5 
RW Fuller Q1 3 1,5 
SIOXX 4 2 

Plnivo 

Popílek 10 5 
Mefisto L05 2 1 
Zlom 0-1 61 30,5 
EP 180 10 5 

Další 
Schaumungsmittel 0,15 0,075 
voda 38 19 
Vlákna 0,48 0,24 

Suma   100 50 
Voda   42 21 

 

Tab. č. 64: Chemické složení výrobku 

jakost Chemické složení [%] 
 SiO2 Al 2O3 TiO 2 Fe2O3 CaO MgO K2O Na2O 

A30 50,68 37,75 0,03 3,06 5,67 0,42 1,2 1,09 

 

V průběhu přípravy se pracovní hmota chovala velice dobře, došlo k optimálnímu 
napěnění hmoty a po odlití k velice rychlé stabilizaci celého systému.Odformování bylo 
možné již po 6 hodinách (umožňuje velice efektivní a flexibilní způsob výroby.)  Výpal byl 
proveden na teplotu 1050°. Po výpalu, Byl výrobek rozřezán na potřebná zkušební tělesa 
a podroben potřebným zkouškám. Bylo dosaženo velice dobrých parametrů z hlediska 
dosažené objemové hmotnosti, pevnostní charakteristiky jsou nižší, výrobek je však 
manipulovatelný a z má dobré vlastnosti z hlediska chování při vystavení teplotám použití 
do 1100°C.    
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Tab. č.65: Stanovení vlastností 

OH  Kg/m3 722 

PTL  Mpa 1,8 

UT0,5  °C 1069 

UT1,0  °C 1104 

TDZ 1100°C/12h % -0,35 

POH 25°C Mpa 0,5 

POH 800°C Mpa 0,4 

POH 1000°C Mpa 0,3 

MU  % 44 

CRI  % 15 

Q  % 1 

Anortit  % 23 

Korund  % 17 

 

 

Obr. č. 78: Křivka únosnosti v žáru 
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Obr. č. 79: Pracovní hmota v mísiči Eirich a detail povrchu po výpalu 

 

Obr. č. 80: Výrobek po výpalu 

 

   

Obr. č. 81: Struktura výrobku po výpalu 
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• S použitím metalupku Mefisto L05 a popílku var. B 

Tab. č. 66: Složení pracovní hmoty 

    Istra 3 
    % kg 

Matrix 
ISTRA 40 10 5 

RW Fuller Q1 3 1,5 

SIOXX 4 2 

Plnivo 

Popílek 8 4 

Mefisto L05 4 2 

Zlom 0-1 64 32 

EP 180 7 3,5 

Další 
Schaumungsmittel 0,15 0,075 

voda 38 19 

Vlákna 0,48 0,24 

Suma   100 50 

Voda   46 23 

 

Tab. č. 67: Chemické složení výrobku 

jakost Chemické složení [%] 
 SiO2 Al 2O3 TiO 2 Fe2O3 CaO MgO K2O Na2O 

A30 50,35 38,25 0,03 3 5,3 0,39 1,14 1,11 

 

Tab. č. 68: Stanovení vlastností 

OH  Kg/m3 752 

PTL  Mpa 2,6 

U0,5  °C 1113 

U1  °C 1131 

TDZ 1100°C/12h % -0,01 

POH 25°C Mpa 0,7 

POH 800°C Mpa 0,5 

POH 1000°C Mpa 0,7 

MU  % 45 

CRI  % 15 

Q  % 1 

Anortit   % 22 

Korund   % 17 
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V průběhu přípravy se pracovní hmota chovala velice dobře, došlo k optimálnímu 
napěnění hmoty a po odlití k velice rychlé stabilizaci celého systému. Odformování bylo 
možné již po 6 hodinách (umožňuje velice efektivní a flexibilní způsob výroby.)  Výpal byl 
proveden na teplotu 1050°. Po výpalu, Byl výrobek rozřezán na potřebná zkušební tělesa 
a podroben potřebným zkouškám. Bylo dosaženo velice dobrých parametrů z hlediska 
dosažené objemové hmotnosti, pevnostní charakteristiky jsou nižší, výrobek je však 
manipulovatelný a z má dobré vlastnosti z hlediska chování při vystavení teplotám použití 
do 1100°C.    

 

Obr. č. 82:Křivka únosnosti v žáru 

 

   

Obr. č. 83: Výrobek v průběhu odformování a  po výpalu 



Aplikace metakaolinu v žárovzdorných materiálech  

 
 

117 

 

 

Obr. č. 84: Zkušební tělesa - výrobek po výpalu 

   

Obr. č. 85: Struktura výrobku po výpalu 

 

Tyto zkoušky, které byly provedeny za účelem přípravy materiálů s nízkými 
výrobními náklady dosahují velice dobrých výsledků, jak z hlediska dosažených 
objemových hmotností (a tedy tepelně izolačních vlastností), tak i z hlediska fyzikálně 
mechanických parametrů a žárových vlastností.  

Velice pozitivní je velice dobrá hodnota únosnosti v žáru a je nutno podotknout, že 
nejen nízké náklady na surovinové vstupy, ale i rychlost tuhnutí směsi po odlití velice 
pozitivně ovlivňují ekonomiku výroby. Jsou to tedy výrobky s velkou perspektivou 
uplatnění na trhu. 
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4.3.5  Žárobeton se zvýšenou odolností vůči působení kyselého prostředí 

Pro stanovení kyselinovzdornosti žáruvzdorných výrobků (tvarových hutných) 
v současnosti platí norma ČSN EN 993-16: Stanovení odolnosti proti kyselině sírové, kde se 
zkouší podrcený vzorek z tvarového výrobku. Je měřen hmotnostní úbytek po vaření 
v kyselině sírové.  

Podle ČSN ISO 10080 se výsledná hodnota zatřídí do jedné ze tří skupin:  

1. skupina - ztráta hmotnosti menší nebo rovna 2%,  

2. skupina - ztráta hmotnosti větší než 2% a menší nebo rovna 4%,  

3. skupina - ztráta hmotnosti je mezi 4 až 7%.  

Pro posouzení vlivu přídavku metakaolinu na fyzikálně mechanické parametry 
i parametry odolnosti proti působení kyselin byla použita dříve připravená receptura 
kyselinovzdorného žárobetonu založená na izolátorovém porcelánu jako ostřivu. Tato byla 
modifikována metalupkem Mefisto L05 a hrubozrnným metakaolinem I Meta dle receptur 
uvedených v následující tabulce.   

 

 

Obr.č. 86: Křivka zrnitosti referenční žárobetonové směsi 

 

Z takto připravených směsí byly vytvořeny zkušební trámečky o rozměrech 
40x40x160mm. Tyto byly testovány z hlediska fyzikálně mechanických parametrů jednak 
za surova (po vysušení na 110°C) a dále po výpalech na 1050°C a 1200°C. 
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Tab. č. 69: Složení směsí kyselinovzdorných žárobetonů 

      REF. I II III 
KV01 porcelán izolátor. 3 - 6 24 24 24 24 
   1 - 3 14 14 14 14 
   0 - 1 13 13 13 13 
A111VSS  0 - 1 12 12 12 12 
PGM Jaro  0 - 0,09 5 5 4 4 
LITHOPIX S2   5 5 5 5 
Mikromletý písek ST2   5 5 5 5 
Aluminium oxid NO325   10 10 10 10 
RW Fuller Q1   10 5 3 3 
Metakaolin I Meta   0 - 1 0 0 3 4 
Metakaolin mefisto L05   0 5 5 4 
FABUTIT 320   2 2 2 2 
      100 100 100 100 

 

Tab. č. 70: Vlastnosti kyselinovzdorných žárobetonů 

    REF. A 
    110°C 1050°C 1200°C 110°C 1050°C 1200°C 

OH Kg/m3 2060 2050 2030 2180 2170 2040 

NV % 10,7 10,7 10,6 7,4 8,1 10,5 

ZP % 22,1 21,8 21,6 16,2 17,6 21,4 

POH Mpa 5,9 6,2 9,5 10,4 7,1 12,6 

PTL Mpa 15,1 13,9 17,8 24,7 23,8 47,6 

TDZ %     -0,31     1,59 

OPK % -5     -2     

 

Tab. č. 71: Vlastnosti kyselinovzdorných žárobetonů 

    B C 
    110°C 1050°C 1200°C 110°C 1050°C 1200°C 

OH Kg/m3 2130 2120 2090 2130 2120 2080 

NV % 8,7 9,4 9,4 8,5 9,6 6,9 

ZP % 18,5 19,9 19,7 18,1 20,3 20 

POH Mpa 10,3 6,2 13,5 10,4 6,8 11,7 

PTL Mpa 26,5 21,7 43,1 24,1 21,7 40,6 

TDZ %     0,94     0,85 

OPK % -1,5     -3     
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Obr. č.87: Zkušební tělesa 40x40x160 kyselinovzdorných žárobetonů 

 

Mimo fyzikálně mechanických parametrů byly vzorky testovány dle ČSN EN 993-16 
Stanovení odolnosti proti kyselině sírové a na základě tohoto stanovení lze konstatovat, že 
referenční tmel spadá do 3. skupiny odolnosti s úbytkem hmotnosti 5%, vzorek C. pak do 2. 
skupiny s hmotnostním úbytkem 3% a vzorky A a B do 1. skupiny kyselinovzdornosti 
s úbytkem hmotnosti menším nebo rovným 2%.  

U testované řady materiálů došlo k velmi pozitivnímu vlivu na odolnost vůči působení 
kyselin při zachování velmi dobrých fyzikálně mechanických parametrů.  

 

Tab. č. 72:  kyselinovzdornost žárobetonů dle přídavku metakaolinu 

  1 2 3 4 
I Meta 0-1 0 0 3 4 
Mefisto L05 0 5 5 4 
Kyselinovzdornost 5 2 1,5 3 

 

 

Obr. č. 88:  kyselinovzdornost žárobetonů dle přídavku metakaolinu 
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V. DISKUSE VÝSLEDKŮ 

 

 

 

Schéma č. 4:Kritéria vyhodnocení 

 

 Výsledky uvedené v jednotlivých etapách disertační práce, která se věnuje 
praktickému použití metakaolinu v žáromaterálech, jsou podkladem pro diskuzi následujících 
problematik.  

Teoretická část: 

 Předkládaná práce ve své teoretické části shrnuje základní poznatky o žáromateriálech, 
jejich výrobě, rozdělení a vymezuje oblasti, u kterých je možné predikovat úspěšné použití 
metakaolinu. Základní předpoklady pro jeho použití pak byly v teoretické části shrnuty 
do následujících bodů:  

- Možnost využití pucolánové aktivity metakaolinu v reakci metakaolin a Ca(OH)2 
čehož lze  teoreticky využít například pro žárobetony s portlandským cementem pro relativně 
nízké teploty aplikace (do 1200°C).  

- Možnost využití alkalické aktivace, která je procesem rychlého utvoření pevné 
struktury vyvolaným reakcí přítomných složek. Vzhledem k nutné přítomnosti alkálií lze 
využít pro nižší teplotní aplikace.  
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- Možnost náhrady mikrosiliky – využití vysoké jemnosti mletí jako náhrady 
mikrosiliky, která je jako surovina stále méně dostupná a velice nákladná, například 
v žárobetonech a tím dosažení požadovaných reologických vlastností. Tuto skutečnost 
ilustruje vyobrazení, kdy velikost částic běžných metakaolinů je velice blízká mikrosilikám 
a jemně mletým aditivům, které jsou s výhodou používány v oblasti „high performance“ 
betonů.  

 

Obr. č. 89:Granulometrie – porovnání s Al2O3 a mikrosilikou 

 

- Možnost využití vysoké reaktivity v matrixu, která otevírá možnost částečné nebo 
úplné náhrady standardně používaných pojiv.  

V neposlední řadě je možné tyto vlastnosti kombinovat a těžit tak z více výhod dle 
požadovaných vlastností finálního produktu, jeho použití a požadavků zákazníka.  

Samotný metakaolin je v současné době nejčastěji vyráběn z vysoce jakostních 
surovin, kterými jsou samozřejmě kaolíny, ale také vhodné jíly a jílovce. Tyto suroviny 
mohou být před tepelným zpracováním upravovány do podoby prášků, granálií, kousků, nebo 
cihel. Výrobci sice nejsou ochotni sdělovat způsoby výroby, kterými jsou metakoliny 
vyráběny, můžeme však tvrdit, že následná kalcinace je možná v rotační peci, tunelové peci, 
komorové peci, nebo ve vznosu (fluidní pec) což by mohl být perspektivní způsob výroby 
ekonomicky výhodného metakaolinu z dostupných zdrojů. Výsledné parametry jsou pak 
ovlivněny teplotou, izotermickou výdrží i granulometrií vstupní suroviny a samozřejmě 
i finální úpravou produktu mletím  a tříděním (tryskové mlýny, bubnové mlýny, vzdušné 
třídiče).  

Je však třeba konstatovat, že současné metakaoliny jsou vyráběny především pro jiné 
účely, než pro aplikaci v žáromateriálech a jejich vlastnosti jsou tedy optimalizovány 
pro jejich standardní oblasti použití. Jejich charakterizace jsou založeny především na 
chemickém složení barvě a granulometrii. Současně jsou vyráběny stále nové a lepší 
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produkty, které bude nutné testovat i z hlediska interakce s dalšími přísadami (plastifikátory, 
napěňovací přísady, akcelerátory tuhnutí atp.). 

První etapa: 

V rámci první etapy experimentálních prací, která je věnována zejména charakterizaci 
vstupních surovin, byly provedeny analýzy možných surovinových zdrojů vhodných pro 
použití v žáromateriálech jak tvarových, tak netvarových v kombinaci s metakaoliny. Dále 
byly analyzovány vybrané metakaoliny, které jsou dostupné na trhu i některé suroviny 
použitelné pro jeho přípravu. Zajímavou částí je mimo jiné i popis nepříliš známých 
metakaolinů s odlišným zrnitostním složením, které se při aplikaci v pracovních hmotách 
mohou chovat jako lehčené ostřivo (s nízkou specifickou hmotností) a současně jako 
povrchově reaktivní kamenivo.  

Další sledovanou problematikou v první etapě bylo sledování použití metakaolinů 
na sušení výrobků. Byla použita zkušební tělesa připravená za použití referenční receptury 
složené z matrixu tvořeného hlinitanovým cementem CA 14M a reaktivními oxidy hlinitými 
a plnivem ve formě páleného zlomu SL8P140. K této receptuře byly vytvořeny porovnávací 
směsi přídavkem metakaolinu Mefisto K 05, metalupku Mefisto L05 a hrubozrnného 
metakaolinu S Meta 0-1. Přídavek metakaolinu usnadňuje odchod vody ze sytému a tím může 
docházet i k vyšší bezpečnosti sušení. Nejlépe se v tomto směru logicky projevuje přídavek 
metakaolinu S Meta 0-1, kdy k vysušení vzorku dochází nejrychleji. Což můžeme přisuzovat  
laminární struktuře metakaolinu, která může vytvářet v pracovní hmotě systém "kanálků" 
a umožnit tak snadnější odchod vody v průběhu sušení.   

Lze konstatovat, že nejzajímavějším bodem této etapy je připravený metalupek BVP. 
Tento byl připraven z jílovce BVP, má pucolánovou aktivitu poměrně vysokou, která je 
na základě stanovení Chapelleho testu srovnatelná s hrubozrnným metakaolinem I Meta 
z produkce Sedleckého kaolinu a.s..  

 

Obr. č. 90: Pucolánová aktivita podle výdrže na teplotě 700°C a porovnání s hrubozrnným 

I Meta a metalupkem Mefisto L05 
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Takto připravený metalupek má vysokou pravděpodobnost úspěšného použití 
v obdobných materiálech jako metakaolin I Meta s předpokladem podobných výsledků 
po aplikaci, tedy zejména v izolačních žárobetonových směsích, kde byl prokázán mimo jiné 
velmi pozitivní vliv na pevnosti v ohybu.  

Další zajímavou oblastí této kapitoly je část věnující se aktivitě hydraulických pojiv 
(sledované izotermální kalorimetrií), ze které vyplynulo, že pro případy, kdy je třeba rychlé 
stabilizace systému je vhodné použití hlinitanových cementů. Z tohoto porovnání lze 
predikovat vhodnost použití jednotlivých cementů s ohledem na konkrétní aplikaci 
a předcházet tak problematickým momentům v průběhu aplikace. 

 

Obr. č. 91: Kalorimetrie hydraulických pojiv 

První etapa dále přináší určitý přehled surovin, které je vhodné a možné v kombinaci 
s metakaolinem v žáromateriálech kombinovat a dostahovat zajímavých užitných vlastností. 
Jsou zde uvedeny zejména suroviny, které byly v následujících etapách používány a bylo 
využíváno jejich specifických vlastností. 

Druhá etapa: 

Ve druhé etapě byly testovány různé typy žárovzdorných materiálů z oblasti tvarových 
i netvarových.  

Aplikace metakaolinu v hutných žárobetonech byla v této etapě ověřována jako prostá 
náhrada mikrosiliky a hlinitanového cementu metakaolinem. Lze konstatovat, že z hlediska 
fyzikálně mechanických parametrů došlo k jejich negativnímu ovlivnění, zejména pak hodnot 
pevností v tlaku, avšak pevnosti v ohybu (které jsou z hlediska aplikační praxe možná 
i důležitější) zůstávají na zcela srovnatelné úrovni. Lze tedy pozorovat posun poměru 
PTL : POH. Současně však dochází k pozitivnímu ovlivnění reologie a také ke změně 
charakteru pracovní hmoty, která má již při 2% přídavku metakaolinu lepší přilnavost 
k povrchům.   
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Obr. č. 92: Vliv přídavku metakaolinu na POH a PTL 

V izolačních žárobetonech byly testovány přídavky metakaolinu na úkor mikrosiliky 
při zachování stejného přídavku záměsové vody a byly zde sledovány opět zejména fyzikálně 
mechanické parametry a reologie pracovních hmot. Z hlediska pevností jak v tlaku, tak 
i v ohybu, ale stejně jako v případě hutných žárobetonů dochází k zajímavé změně poměru 
POH a PTL. Z hlediska reologických vlastností je již při přídavku 2%. hm. metakaolinu 
patrný zásadní vliv na reologii, kdy pracovní směsi dosahují výrazně lepšího rozlití. Dalším 
významným poznatkem je vliv přídavku metakaolinu na délkové změny po výpalu 
na 1400°C, které připisujeme vyššímu stupni mullitizace matrixu. 

Zajímavou oblastí druhé etapy bylo i ověření metakaolinů s odlišným zrnitostním 
složením. Tyto metakaoliny se projevily zejména pozitivním vlivem na zpracovatelnost 
a lepšími fyzikálně mechanickými parametry po vysušení současně s využitím jejich nízké 
specifické hmotnosti, což je zajímavé pro uvažovanou technologii výroby izolačních 
prefabrikovaných dílců litím ze samotekoucích hmot. Zde je nutné dosažení optimální 
reologie a manipulačních pevností po 24 hodinách, které zajišťuje bezproblémové 
odformování výrobků (při odlévání prefabrikátů do forem je velice důležité aby se pracovní 
směs nelepila k povrchu formy a aby bylo dosaženo manipulačních pevností v co možná 
nejkratší době). Problematiku lepení k povrchu forem je samozřejmě možné řešit použitím 
různých separačních prostředků a tím pomoci zajistit dobrou ekonomiku výroby nezvyšující 
potřebu velkého množství forem.    

Při použití metakaolinu v oblasti torkretačních izolačních žárobetonů bylo prokázáno, že 
výsledné hodnoty fyzikálně mechanických parametrů jsou vzhledem k dosažené objemové 
hmotnosti na velmi dobré úrovni. Současně došlo k modifikací vlastností z hlediska adheze 
k povrchům což je velmi důležitá a specifická vlastnost těchto materiálů, která nejen 
usnadňuje, ale i umožňuje jejich úspěšnou aplikaci. 

Obecně bylo v této etapě prokázáno, že žárobetonové směsi aditivované přídavkem 
metakaolinu vykazují změnu poměru pevnostních charakteristik. Lze konstatovat, že 
v případě použití metakaolinu, ať už hrubozrnného, nebo standardně jemnozrnného, dochází 
ke zvýšení poměru pevnosti ohybové ku pevnosti tlakové.  Lze také konstatovat, že přídavek 



Aplikace metakaolinu v žárovzdorných materiálech  

 
 

126 

 

metakaolinu v množství 2 - 10 % (dle konkrétního použití) příznivě ovlivňuje reologii, 
dochází k příznivé změně konzistence a má pozitivní vliv na kvalitu povrchu výrobků. 

V další části druhé etapy experimentální části byl testován vliv použití přídavku 
metakaolinu v kyselinovzdorných žárovzdorných tmelech pro použití v komínových 
systémech, kde došlo k náhradě mikrosiliky a jílu a byl sledován vliv na kyselinovzdornost 
tmelů. Přídavek zde prokázal vliv na lepší hodnoty kyselinovzdornosti. 

V oblasti tvarových výrobků pak lze konstatovat, že nedochází k významnému vlivu 
na fyzikálně mechanické parametry, ale použití metakaolinu pozitivně ovlivňuje mullitizaci. 
Šamotové kameny s přídavkem metakaolinu prokazují možnost zlepšení procesu mullitizace 
za relativně nižších teplot, kdy materiál s přídavkem metakaolinu vykazuje vyšší obsah 
Mullitu již při teplotě výpalu 1400°C než bez jeho přídavku. Přídavek metakaolinu pak může 
mít pozitivní vliv na možnost použití určitých typů odpadních materiálů (jako byl 
v experimentální části použit odpad z výroby hliníku). 

 

 

Obr. č. 93: Difrakční spektrum vzorku rec. s 5% metakaolinu po výpalu na 1400 a 1430°C  
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Třetí etapa: 

Ve třetí etapě byly použity poznatky z předchozích etap a pracovní směsi 
v jednotlivých oblastech byly optimalizovány za účelem jejich validace, prohloubení znalostí 
o chování směsí a ověření reálných možností použití metakaolinu nejen z hlediska získaných 
vlastností, ale i při reálné výrobě žáromateriálů často i v provozních podmínkách.  

V oblasti kyselinovzdorných tmelů můžeme konstatovat, že byly připraveny zkušební 
receptury tmele, které jsou schopné produkční výroby. Dosažené výsledky velice zajímavě 
prokazují, že již přídavek 0,5 % Metakaolinu Mefisto K05 má velmi pozitivní vliv 
na dosahované hodnoty odolnosti vůči působení kyselin a je možné bez negativního vlivu 
na zpracovatelnost dosáhnout normou požadované hodnoty OPK do 2% úbytku hmotnosti. 
Takto připravený tmel má současně velice dobré parametry přilnavosti a v případě reálného 
použití je docíleno pevného spoje. V případě variant s 1,5 a 2% přídavku metakaolinu bylo 
množství záměsové vody zvýšeno o 0,5% pro dosažení stejné zpracovatelnosti a výsledky 
OPK jsou mírně zhoršené, byť stále v normou požadovaném limitu. Jako optimální se však 
jeví použití metakaolinu pouze v aditivním množství 0,5% - 1%.  

 

Obr.č. 94: Výsledky kyselinovzdornosti tmelů v závislosti na přídavku metakaolinu 

Torkretační žárobetony byly ve třetí etapě testovány průmyslovou aplikací 
torkretačním zařízením specializovanou firmou. Z hlediska aplikačního byly všechny 
zkoušené žárobetony hodnoceny pracovníkem, který je aplikoval velmi pozitivně. Nejlépe 
byla hodnocena pracovní směs s přídavkem 2% metakaolinu Mefisto K05 (tato žárobetonová 
směs měla nejlepší přilnavost k povrchu, žárobeton vůbec nestékal a pracovalo se s ním velice 
dobře). Také z hlediska množství odraženého odpadu (tzv. "rebound") byl nejlépe hodnocen 
žárobeton s přídavkem 2% metakaolinu. Tato specifická vlastnost je sice hodnocena pouze 
subjektivně, jelikož její exaktní vyjádření je obtížné, je ale velice důležitá z hlediska 
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ekonomiky a usnadňuje aplikaci.  Z hlediska stanovených parametrů lze konstatovat, že jejich 
vlastnosti ve všech případech splňují požadované parametry a použití metakaolinu 
v torkretačních žárobetonech je vhodné žádoucí.  

Dále byly validovány poznatky z oblasti izolačních žáromateriálů vyráběných litím 
ze samotekoucích hmot. V průběhu vývoje se podařilo připravit materiály, které se chovají 
velice dobře jak z hlediska zpracování, tak z hlediska výsledných parametrů. Byly testovány 
materiály které jsou vesměs schopny výrobního procesu. 

V oblasti izolačních hmot s použitím alkalické aktivace bylo prokázáno, že toto 
použití umožňuje stabilizaci systému s pěnou i když k vytvrzování dochází pomaleji a takto 
připravený materiál může být náchylný k lepení na povrch forem. Současně je třeba v těchto 
materiálech přistupovat velice obezřetně ke způsobu a režimu míchání, kdy je velice žádoucí 
tuto dobu zkrátit a zabezpečit tak dobré odlití pracovní hmoty bez vnesení vnitřních vad do 
výrobků. Úspěšně zde byla ověřena aplikovatelnost metakaolinů s odlišným zrnitostním 
složením. Obecně tyto materiály dosahují odpovídajících parametrů dle dosažených 
objemových hmotností. Vzhledem k ekonomické náročnosti přípravy těchto výrobků byly 
v rámci třetí etapy testovány i receptury u kterých byl kladen důraz na nízkou cenu 
surovinových vstupů. Takto připravené materiály vykazují velice dobré vlastnosti z hlediska 
dosažených objemových hmotností díky schopnosti pojmout velké množství vzdušné pěny 
a její rychlé fixace a tím i stabilizace. Z hlediska žárových vlastností lze konstatovat, že jejich 
klasifikační teplota přesahuje 1100°C a únosnost v žáru dosahuje také relativně vysokých 
hodnot. 

Je třeba zdůraznit, že bylo dosaženo pozitivních výsledků zejména v materiálech 
s nižší klasifikační teplotou a nižší ekonomickou náročností v kombinaci s použitím popílku. 
Zde dochází k optimálnímu napěnění hmoty a po odlití k velice rychlé stabilizaci celého 
systému. Bylo dosaženo zajímavých parametrů z hlediska dosažené objemové hmotnosti, 
pevnostní charakteristiky jsou sice nižší, výrobek je však manipulovatelný a má dobré 
vlastnosti z hlediska chování při vystavení teplotám použití do 1100°C.    

Poslední testovanou oblastí byly žárobetony se zvýšenou odolností vůči kyselinám, 
kde u testované řady materiálů došlo k velmi pozitivnímu vlivu na jejich odolnost 
při zachování velmi dobrých fyzikálně mechanických parametrů. Pozitivně se zde projevuje 
i vliv kombinace metalupku Mefisto L05 a hrubozrnného metakaolinu I Meta 0-1, kdy v této 
kombinaci dochází k nejlepším výsledkům kyselinovzdornosti při dosažení vynikajících 
fyzikálně mechanických parametrů.  
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Výše zmíněné výsledky této práce je možné shrnout do následujících bodů: 

• Při aplikaci v oblasti žárobetonů hutných dochází k pozitivnímu ovlivnění: 

reologických vlastností  

vlastností povrchu 

pevností v ohybu 

odolnosti vůči agresivnímu prostředí - působení kyselin 

• Při aplikaci v oblasti žárobetonů izolačních dochází k pozitivnímu ovlivnění: 

reologických vlastností  

vlastností povrchu 

pevností v ohybu 

konzistence pracovních hmot a stabilizace systémů využívajících napěnění 

• Při aplikaci v oblasti torkretačních žárobetonů dochází k pozitivnímu ovlivnění: 

reologických vlastností 

přilnavosti 

zlepšení schopnosti aplikace torkretováním 

• malt a tmelů dochází k pozitivnímu ovlivnění: 

odolnosti vůči agresivnímu prostředí - působení kyselin 

• Při aplikaci v oblasti tvarových žáromateriálů   

je podpořena mullitizace při "nižších" teplotách výpalu 

laminární struktura metakaolinu a jemnost jeho mletí, umožňuje vyšší bezpečnost použití 
(resp. Zapracování) některých obtížně využitelných např. odpadních materiálů  

• Obecné  

 Jeho použití je efektivní ve všech zkoumaných oblastech spíše v aditivním množství, 
kdy už přídavky v řádu jednotek procent vykazují pozitivní efekty.  

 Vyšší přídavky již obvykle pozitivní efekty neposkytují. Při dávkování překračujícím 
relativně nízká dávkovací optima dochází totiž obvykle spíše k negativním jevům, které 
můžeme shrnout jako: 

a) Negativní ovlivnění reologických vlastností - žárobetonové hmoty se stávají 
"lepivými", zvyšuje se viskozita a rozlití je horší než bez jeho použití. 

b) Vyšší potřeba vody, která je znatelná při nevhodném (vyšším než optimálním) 
dávkování metakaolinu ovlivňuje výslednou porózitu žáromateriálů. 
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c) Obtížná lisovatelnost hmot s vysokým (vyšším než optimálním) obsahem metakaolinu. 
Laminární struktura metakolinu v tomto případě může způsobit tzv. odpružení hmoty, 
kdy nedojde k uvolnění vzduchu z lisované hmoty a tato se po uvolnění lisovacího 
tlaku potrhá v horizontálních vrstvách. 

 Vzhledem k tomu, že optimální dávkování metakaolinu ve všech zkoumaných 
oblastech je relativně velmi nízké a přináší pozitivní efekty, je jeho použitelnost poměrně 
snadno odůvodnitelná i z hlediska ekonomického. 

Ekonomické hledisko: 

Z hlediska ekonomického je nutné problematiku použití metakaolinu posuzovat 
ze dvou pohledů: 

V případě, že je metakaolin používán v netvarových žáromateriálech, dochází zde 
jednoznačně k úspoře nákladů na surovinové vstupy. Zejména v případech, kdy je metakaolin 
použit jako náhrada mikrosiliky, která je jako surovina stále hůře dostupná a ruku v ruce s tím 
i velice nákladná dochází ke značné úspoře. Totéž platí i v případech, že je omezováno 
množství vysocehlinitých cementů.  

Cena metakaolinu je přibližně 8000 Kč/t suroviny (metakaolin Mefisto K05), cena 
mikrosiliky 22000 Kč/t (RW Fuller Q1) a cena hlinitanového cementu je pak přibližně 30000 
Kč/t (CA14M).  

Tab. č. 73: Náklady na porovnávané vstupní materiály – porovnání dopadu 

 Cena původní/1t Cena s náhradou /1t Úspora Kč/1t 
Náhrada 5% Mikrosiliky 1100 400 700 
Náhrada 2% CAC  600 160 440 

 

Výše uvedená tabulka uvádí příklad dopadu do ceny surovinových vstupů jedné tuny 
výrobku v případě použití náhrady mikrosiliky a hlinitanového cementu (CAC). Je třeba 
konstatovat, že úspora v řádech stovek korun na 1t výroby není vzhledem k velkému tlaku na 
ceny pro konečného zákazníka nezajímavá, naopak je velice žádoucí. 

Opačný ekonomický efekt je však nutno zmínit také. Použití metakaolinu v případě 
výroby tvarových žáromateriálů. V takových případech bude metakaolin vstupovat do 
receptur na úkor levnějších surovin (například jílu, nebo jemných podílů běžných šamotových 
ostřiv). Zde  se situace obrací a ekonomickou nevýhodu je třeba eliminovat výrazným 
kvalitativním efektem (získáním nové vlastnosti), nebo úsporou například na energiích 
potřebných k sušení nebo výpalu. 

Cena metakaolinu je přibližně 8000 Kč/t suroviny (metakaolin Mefisto K05), cena jílu 
je 2500 Kč/t (Jíl B1) a cena jemného šamotového ostřiva je přibližně 2300 Kč/t (odprašky). 
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Tab. č. 74: Náklady na porovnávané vstupní materiály – porovnání dopadu 

 Cena původní/1t Cena s náhradou /1t Zdražení Kč/1t 
Náhrada 5% Jílu 125 400 275 
Náhrada 5% Ostřiva 115 400 285 

 

Vzhledem ke skutečnosti, že jednotlivé jakostní známky tvarových materiálů jsou 
vyráběny obvykle v řádech stovek tun, je jakékoli zvýšení surovinového vstupu velmi obtížně 
akceptovatelné trhem, potažmo výrobcem. Jak je však dokumentováno v experimentální části, 
efekty které mohou podpořit opodstatnění použití metakaolinu i ve tvarových žáromateriálech 
lze najít. 
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VI.  ZÁVĚR 

V souladu se zadáním disertační práce jsou prezentovány výsledky, které ukazují 
na vhodnost a účelnost použití metakaolinu při výrobě žárovzdorných materiálů. 
V překládané práci jsou k vyhodnocení použity mimo exaktní posouzení vlastností 
i dlouholeté pracovní zkušenosti v různých oblastech výroby těchto v průmyslu 
nezastupitelných materiálů a je tak představen rámec možností, za jakých předpokladů je 
vhodné o použití metakaolinu uvažovat. 

Vzhledem k nezadržitelnému trendu stále náročnějších a specifičtějších požadavků 
(jak z hlediska užitných vlastností, tak z hlediska ekonomiky) na aplikované žáromateriály 
ve všech oblastech použití je stále nutné se zabývat rozvojem možností materiálů i inovacemi 
stávajících jakostních známek pro stále náročnější oblasti použití. Veškeré tyto požadavky 
vedou k nutnosti nových přístupů. Jedná se jednak o rozvoj v oblasti surovinových vstupů 
a pojiv, ale také o možnosti aplikační. Všechna tato hlediska je možné ovlivňovat vhodnou 
volbou surovinových vstupů. Na základě výsledků uvedených v této práci je možné 
konstatovat, že k řešení dané problematiky by mohl pomoci i zatím v této oblasti „opomíjený“ 
metakaolin.  

Současně je třeba konstatovat, že průmysl výroby žárovzdorných materiálů zažívá 
v posledních letech (spíše desítkách let) stagnaci, která vzhledem ke změnám technologií 
na straně spotřebitelů a ke stálému zkvalitňování žáromateriálů samotných bude pokračovat 
i v budoucích letech. Tento problém nazývaný též harakiri efekt vede ruku v ruce i ke stagnaci 
vývoje a je tak třeba hledat stále efektivnější způsoby výroby, výrobní postupy a je také nutné 
hledat ekonomické přínosy nových vstupních surovin. 

Na základě této práce, která je úvodem do dané problematiky lze vyvodit několik 
obecných závěrů.  

Sledování vlastností metakaolinu je nutné nejen z hlediska vlastností požadovaných 
pro účely běžných stavebních aplikací, ale i dalších vlastnosti vyžadovaných pro výrobu 
například žárovzdorných materiálů, které ovlivňují například reologické vlastnosti 
ztekucených hmot i samotnou teplotu použití žáromateriálů. 

Využití metakaolinu v žárovzdorných materiálech je možné i jako pojiva. Tedy je 
možné vytvořit geopolymerní vazbu v součinnosti s vhodnými alkalickými aktivátory. 
V tomto případě jsme však limitováni maximální teplotou požití, jelikož zvyšujeme obsah 
tavicích příměsí, které jsou použitelné pro výrobu žárovzdorných materiálů pouze v nižších 
aplikačních teplotách.  

Použití metakaolinu v žárovzdorných materiálech jako mikroplniva, kterými zejména 
u netvarových žárovzdorných materiálů upravujeme reologické vlastnosti a zvyšujeme 
hutnost žáromateriálů doplněním křivky zrnitosti v nejjemnějších podílech pracovní hmoty je 
velmi vhodné. 
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Popsání chování geopolymerů na bázi metakaolinu nebo samotného metakolinu 
v žáru, případně sledování chování samotného metakaolinu bez aktivátorů s ostatními 
hlinitokřemičitými surovinami, může snížit požadovanou teplotu výpalu pro dosažení 
žádaných parametrů, mezi které patří hlavně únosnost v žáru. 

 Metakaolin je v oblasti žárovzdorných materiálů aplikací velmi progresivní a doposud 
málo probádanou.  Jeho vlastnosti se však pro jeho použití v dané oblasti přímo nabízí a bylo 
tedy nutné jej pro tuto oblast zpřístupnit a jeho možnosti experimentálně ověřit. 

 Na základě dosažených výsledků v této práci, které vycházely z teoretických 
předpokladů, chemické i mineralogické podstaty metakaolinu i jeho fyzikálně mechanických 
vlastností lze vyvozovat úspěšnou možnost aplikace tohoto materiálu v oblasti výroby 
žárovzdorných materiálů. Tyto předpoklady byly podpořeny pozitivními výsledky 
experimentálnch zkoušek v různých oblastech použití. Na základě těchto výsledků lze 
konstatovat, že je možné metakaolin s výhodou použít a jeho výhody uplatnit ve všech 
alumosilikátových materiálech. Současně je třeba si uvědomit, že tato práce se stává spíše 
širším úvodem pro další experimentální činnosti, jejichž cílem by mělo být větší rozšíření 
použití metakaolinu v žároprůmyslu.   

 Ekonomické hledisko je nutno brát také jako velice pozitivní z hlediska použití 
v netvarových žáromateriálech, kde se projeví jak úspora na potřebných surovinových 
vstupech, tak na sušení a výpal výrobků.  

 Předkládaná práce ukazuje možné směry jakými se lze při uplatnění metakaolinu 
v žáromateriálech ubírat. Pro jeho větší rozšíření v této oblasti je nutné pokračovat jak 
ve studiu vlastností metakaolinu a jejich vlivu na výrobky, tak i na získávání dalších 
zkušeností při vývoji a výrobě žáromateriálů. Dále je třeba  pracovat na jeho dalším 
ekonomickém zpřístupnění pro tyto aplikace, zejména využíváním alternativních 
surovinových vstupů a efektivních způsobů výpalu a úpravy.  
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK: 

 

OH - Objemová hmotnost (dle ČSN EN 993-1, Zkušební metody pro žárovzdorné 
výrobky tvarové hutné Stanovení objemové hmotnosti, zdánlivé pórovitosti a skutečné 
pórovitosti) 

NV - Nasákavost (dle ČSN EN 993-1, Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky 
tvarové hutné Stanovení objemové hmotnosti, zdánlivé pórovitosti a skutečné 
pórovitosti) 

ZP - Zdánlivá pórovitost (dle ČSN EN 993-1, Zkušební metody pro žárovzdorné 
výrobky tvarové hutné Stanovení objemové hmotnosti, zdánlivé pórovitosti a skutečné 
pórovitosti) 

PTL  - Pevnost v tlaku  

POH - Pevnost v ohybu 

TDZ  - Trvalé délkové změny 

OPK - odolnost proti působení kyselin 

KT  - Klasifikační teplota 

Ú0,5 - Únosnost v žáru (ČSN EN ISO 1893 stanovuje při jaké teplotě zkušební těleso 
zatížené předepsaným zatížením změkne tak, že se zdeformuje o hodnotu 0,5 %ä. 

Ú1 - Únosnost v žáru (ČSN EN ISO 1893 stanovuje při jaké teplotě zkušební těleso 
zatížené předepsaným zatížením změkne tak, že se zdeformuje o hodnotu 1%). 

MU  - Mullit 

CRI  - Cristobalit 

Q - Křemen 

AH  - Anhydrit 

EP - Expandovaný perlit 

MET  - Metakaolin 

MM  - Metylenová modř 

ZŽ  - Ztráta žíháním 


