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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 důležitou 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.  POSTUP PRACÍ 

ETAPA I. - METAKAOLINY A JEJICH CHARAKTERIZACE 

 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. 1: Chemické složení některých dostupných metakaolinů: 

 
Chemické složení 

ZŽ 
Al 2O3 SiO2 Fe2O3 TiO 2 alkálie CaO MgO 

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 

 
Tab. č. 2: 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 3 je ukázka 
některých chemicko-technologických vlastností českých metakaolinů. V obrázku 1 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. 3: Sítový rozbor hrubších zrnitostních frakcí metakaolinů 

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

hmotnost  780[kg/m3] 1000[kg/m3] 

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 
 
 

    
     Obr. č.1:  Zrnitostní křivky metakaolinu I META ve frakci 0-1 mm a S META 0-2 mm    
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Tab. č. 4:  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 Q 0,08, K 0,0 95,0 1195 

S META 0-2 mm Q 1,8, K 0,2, M 3,0 92,7 1181 

I META 0-4 mm Q 2,2, K 0,8, M 1,5 91,4 1165 
 

Tab. č. 5: 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. 6: 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 
 

Vliv p řídavku 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. 2: Vliv přídavku metakaolinů na průběh sušení 

Příprava vlastního metalupku BVP 

V rámci studia dostupných metakaolinů a metalupků byly laboratorně připraveny i vzorky 
metalupku z vlastních surovin. Jílovec patří mezi středně vazné jíly s vazností 40 %, 
žárovzdorností 173 – 175 a obsahem garantovaného průměrného obsahu Al2O3 nad 40 %. 
Díky nízkému obsahu alkálií jíl BVP v žáru snadno mullitizuje.  

 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 

 Tab. č.7: 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 - 
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Obr. č.3: Pucolánová aktivita podle výdrže na teplotě 700°C a porovnání s hrubozrnným 

I Meta a metalupkem Mefisto L05  

 

 

Obr.č.4: Difrakční spektrum Jílu BVP před temperací a po temperaci s výdrží 8h 

 

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.  
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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 
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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. 

Z dosažených výsledků je patrný vliv na výsledné vlastnosti žárobetonových směsí. 
Přídavek metakaolinu zřetelně ovlivňuje reologii., při rostoucím množství metakaolinu se 
směs stává více lepivou, což snižuje rozlití, ovšem nemá výrazně negativní vliv na zatečení 
do formy.      

        

       

Obr. č. 5: Závislost pevností (tlakových a ohybových)  na objemové hmotnosti při 1400°C 

( porovnání se sytemu Al2O3 – CaO – vpravo) 

 

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.  

 

V případě šamotových kamenů s přídavkem metakaolinu zkoušky prokazují možnost 
zlepšení procesu mullitizace za nižších teplot, kdy materiál s přídavkem metakaolinu 
vykazuje vyšší obsah mullitu již při teplotě výpalu 1400°C než bez jeho přídavku. Nedochází 
k významnému ovlivnění fyzikálně mechanických parametrů výrobku. Struktura metakaolinu 
má však pozitivní vliv na možnost použití určitých typů odpadních materiálů.  
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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.  

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. 

 

III.  DISKUSE VÝSLEDKŮ 

 

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.  

- 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.  
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Obr. č. 6: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, granulátu, 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 
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 
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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 sypnou 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..  

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.7: Kalorimetrie hydraulických pojiv 
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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.   

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 8: 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 
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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 
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. 9: 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. 10: 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 poze 
subjektivně, jelikož její exaktní vyjádření je obtížné, je ale velice důležitá z hlediska 
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 
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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 rámc 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 
utestované 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.  

 

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  



Aplikace metakaolinu v žárovzdorných materiálech                                                           Ing. Lukáš Tvrdík 

Teze disertační práce 

20 
 

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 porozitu žáromateriálů. 

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: 
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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. 8: 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). 

Tab. č. 9: 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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IV.  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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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 also is called "harakiri effect". At the same time there is 
a constant pressure to the lowest prices of products. 

Metakaolin seems 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. 

 


