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ABSTRAKT 

V diplomové práci je ověřován vliv mechanické aktivace na výsledné parametry 

alkalicky aktivované granulované vysokopecní strusky. Mechanická aktivace probíhala ve 

vibračním a v bubnovém mlýnu. Při mletí v obou typech mlýnů se měnily provozní parametry 

mletí. Očekávaným výsledkem bylo přiblíţení se průmyslově mletým granulovaným 

vysokopecním struskám a porovnání výsledných vlastností. 

U namletých vzorků se stanovoval měrný povrch, granulometrie a byla provedena 

analýza na laserovém skenovacím konfokálním mikroskopu. Dále byly vzorky alkalicky 

aktivovány roztokem vodního skla a stanovovala se objemová hmotnost a pevnost v tlaku po 

2, 7 a 28 dnech hydratace. U vzorků byla po 28 dnech zastavena hydratace a provedena 

diferenční termická analýza + termogravimetrie a rentgenová difrakční analýza. 

Pomocí těchto zkoušek bylo zjištěno, ţe všechny pouţité způsoby mletí a typy zařízení 

jsou vhodné pro úpravu granulované vysokopecní strusky. Provedené analýzy prokázaly, 

ţe mletím granulované vysokopecní strusky ve vibračním i v bubnovém mlýnu je dosaţeno 

výsledků, které jsou srovnatelné s komerčně mletými struskami. 

Klíčová slova: mechanická aktivace, alkalická aktivace, latentně hydraulické látky, 

granulovaná vysokopecní struska, hydratace. 

 

ABSTRACT 

In the thesis is verified the influence of mechanical activation on the final parameters 

of alkali-activated granulated blast furnace slag. Mechanical activation was done in a 

vibration mill and a drum mill. During of grinding in both types of mills have changed 

operational parameters of grinding. The expected result was simillar milled granulated blast 

furnace slag as in industry and comparing final properties. 

By the grinded samples was determined by specific surface and granulometry, which 

was analyzed by laser scanning confocal microscope. Furthermore, the samples were alkali-

activated by sodium water glass. By the samples was determined bulk density and 

compressive strength after 2, 7 and 28 days hydration. After 28 days was stopped hydration 

by sample and was made differential thermal analysis, thermogravimetry and X-ray 

diffraction analysis.  

The tests proved that all the methods of milling and types of milling equipment are 

suitable for modification of granulated blast furnace slag. Analyses showed that grinding of 

granulated blast furnace slag in a vibration mill adn drum mill are comparable to 

commercially grinded slag.  

Keywords: mechanical activation, alkali activation, latent hydraulic materials, 

granulated blast furnace slag, hydravion. 
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1    ÚVOD 

V dnešní době je potřeba chovat se jak ve společnosti, tak i v podnicích 

co nejúsporněji, jak z ekonomického tak ekologického hlediska. Jedním z hlavních trendů je 

co nejefektivnější zhodnocení odpadních surovin a hledání nových moţností jejich vyuţití. 

Pro materiály brané dříve jako odpadní se nacházejí nová vhodná uplatnění. 

Pouţitím vedlejších produktů metalurgických závodů dochází k úspoře přírodních 

surovin. Velké uplatnění nacházejí tyto druhotné suroviny ve stavebním průmyslu. Výroba 

tradičních stavebních materiálů je energeticky náročná a výrazně zatěţuje ţivotní prostředí. 

Např. výroba portlandského cementu je ve stavebnictví jednou z energeticky i ekonomicky 

nejnáročnějších. 

K takovýmto průmyslovým odpadním materiálům patří strusky. Pouţívání 

granulované vysokopecní strusky jako cementové náhrady se pouţívá z technologického, 

ekonomického a environmentálního důvodu. Strusky jsou díky svým vlastnostem vhodnou 

náhradou nebo doplněním stavebních materiálů jako portlandské cementy, betony, kompozitní 

materiály různého sloţení apod. 

Charakteristikou strusek je jejich latentní hydraulicita. Struska se tak stává 

alternativním pojivem s vlastnostmi podobnými portlandskému cementu. Chemickému 

procesu alkalické aktivace strusek např. vodním sklem je v dnešní době věnována velká 

pozornost. 

Jednou z moţností jak zvýšit reaktivitu strusek je metoda mechanické aktivace 

resp. jemného mletí. Mechanickou aktivací se zvyšuje reaktivita, urychluje tuhnutí a ovlivňují 

výsledné pevnosti daných pojiv. 

Cílem této diplomové práce je ověření vlivu mechanické aktivace na výsledné 

parametry alkalicky aktivované granulované vysokopecní strusky (GVS). Mletí GVS provést 

v nejběţnějších typech mlýnů (vibračním a bubnovém) a porovnat různými analýzami vlivy 

mletí v těchto zařízeních na výsledné vlastnosti GVS. Očekávaným výsledkem je přiblíţení se 

vlastnostem průmyslově mleté GVS. 
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2    ZÁKLADY GRANULOMETRICKÉHO ROZBORU 

Řada materiálů a výrobků je kombinací dvou nebo tří základních typů fází, tj. fáze 

plynné, kapalné a pevné. Jestliţe jedna fáze tvoří spojitou část systému a druhá v něm existuje 

jako velké mnoţství vzájemně oddělených jednotek, nazývají se takové struktury disperzní 

systémy [1]. 

Suroviny a materiály, které se pouţívají při procesech a operacích v technologii 

silikátů jsou částicové a zrnité soustavy. Zrnitost keramických materiálů jako disperzních 

soustav lze popsat zrnitostní skladbou, kterou lze určit některou z metod stanovení velikosti 

částic (sítový rozbor, sedimentační analýza) nebo jej lze vyjádřit jedinou charakteristikou, 

jako je přímo určitelný měrný povrch. Zrnitost soustavy patří k rozhodujícím parametrům, 

které ovlivňují technologické vlastnosti keramických soustav. Zrnitost ovlivňuje především 

vlastnosti konečných výrobků (především při výrobě keramických a ţáruvzdorných výrobků), 

ale také rozhoduje o kvalitě produktů, k nimţ patří např. cement, vápno nebo sádra [2]. 

Měření velikosti částic a zrnitosti lze provádět přímými nebo nepřímými metodami. 

Nepřímé metody dávají statistický výsledek, často za předpokladu zjednodušené geometrie 

částic a bez rozlišení jednotlivých zrn od shluků. Mezi nepřímé metody patří [3]: 

a) sedimentační, 

b) elutriační, 

c) permeabilitní, 

d) adsorpční. 

Přímé metody měření dávají informaci o tvaru i textuře jednotlivých částic. K přímým 

metodám se řadí [3]: 

a) optická mikroskopie, 

b) elektronová transmisní mikroskopie. 

Granulometrickou analýzou se rozumí soubor metod slouţících ke zjišťování velikosti 

a tvaru jednotlivých zrn a částic pevné fáze a ke stanovení početního, hmotnostního 

a objemového zastoupení částic podle velikosti částic. Granulometrií se hodnotí základní 

materiály a suroviny a také materiály jiţ zpracované drcením, mletím, kalcinací apod. [1]. 

Metody, jimiţ lze stanovit rozdělení velikosti částic, se rozdělují na: 

a) sítové rozbory, 

b) sedimentační rozbory, 

c) počítače částic,  

d) třídiče. 

Při rozboru materiálu s širokým intervalem velikostí částic se pouţívá více neţ jedna 

měřící metoda. Často se kombinuje např. sítový a sedimentační rozbor propadu pod 

posledním sítem. Sedimentační rozbor můţe být doplněn mikroskopickým rozborem [2]. 

Dělící metody vyuţívají odlišného chování různých velikostí částic během měřícího 

procesu. Přitom se stále sleduje chování souboru nebo frakce jako celku. Tímto se např. sítové 

rozbory zásadně liší od počítacích metod, které se zabývají přímo jednotlivými částicemi a po 

proměření jejich dostatečného mnoţství se výsledky aproximují na celý soubor částic [1]. 
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Silikátové suroviny jako produkty drcení a mletí jsou polydisperzní systémy, 

které obsahují zrna a částice různých velikostí. Celé rozpětí velikostí zrn se dělí na jednotlivé 

intervaly, které se označují jako frakce. Mnoţství zrn v jednotlivých intervalech se vyjadřují 

hmotností nebo jejich počtem. Hmotnosti zrn v jednotlivých frakcích se přepočítávají 

na procentuální podíly, které se přisuzují průměrné velikosti intervalu [2]. 

2.1    Sítový rozbor 

Sítovým rozborem se určuje zrnitost soustav. Pouţívá se téměř v kaţdém 

technologickém procesu, kde se zpracovává nebo kde je výsledným produktem práškový 

materiál. V oblasti granulometrické analýzy patří sítová analýza k nejstarším kontrolním 

metodám a dosud má jako kontrolní metoda pro svou jednoduchost značný význam (obr. 1). 

Charakteristickým znakem dělících metod (sítové rozbory) je, ţe vzorek hodnoceného 

materiálu je v průběhu měření plně rozdělen na dvě či více frakcí, podle různých velikostí 

částic. Velikost částic v jednotlivých frakcích je dána velikostmi ok pouţitých sít [1].  

 

Obr. 1  Sítová analýza 

Sítový rozbor se pouţívá pro rozsah velikostí částic od 40 μm do 6 aţ 8 mm, 

výjimečně aţ do 125 mm. Dnes lze pouţít sítové rozbory i pro oblast 5 aţ do 40 μm 

(mikrosíta). Síta pro sítové rozbory se vyrábějí v sadách, které tvoří geometrickou 

posloupnost velikostí ok. Tyto řady sít jsou zachyceny v příslušných normových předpisech 

(ČSN EN 933 – 2). Ze sítové řady se vybírá podle hrubosti materiálu. Nejhrubší síto se volí 

tak, aby jím propadl všechen materiál [3]. 

Základními typy sít určených ke granulometrickým analýzám (kontrolní síta) jsou síta 

utkaná z kovových drátů (z bronzu, nerezu) a síta děrovaná do kovových plechů. Kontrolní 

síta tkaná z kovových drátů jsou nejrozšířenější. Pro potřeby granulometrických analýz částic 

menších neţ 40 μm je však kovové síto s vyhovující kvalitou obtíţné vyrobit. Více se 

osvědčila síta vyrobená z plastů (polyamidu) a velmi kvalitní síta připravená speciálními 

galvanotechnickými postupy, známými jako „elektroforming“ [1]. 

Při sítových rozborech mohou být výsledky zatíţeny chybami, které jsou způsobeny 

aglomerací částic a nedostatečnou dobou prosévání. Tyto chyby se odstraňují nuceným 

pohybem částic po povrchu síta (vibrací, setřásáním), proséváním pouţitím proudu vzduchu 

a proséváním za mokra [3]. 
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Ve srovnání s ostatními metodami je sítová analýza vhodná spíše pro hrubě disperzní 

systémy. Často se téţ kombinuje s jinými metodami vhodnými naopak pro menší velikosti 

částic [1]. 

Vyhodnocení sítového rozboru se provádí pomocí tabulky, sloupcového diagramu 

a histogramu, součtových křivek, grafů Záveského a Špačka a RRSB. 

Sloupcový diagram znázorňuje graf závislosti pi=f(di), kde ∑pi=1,00. Pokud by byly 

intervaly stejné, vyjadřoval by graf plochou jednotlivých obdélníků zastoupení zrnitostních 

podílů v soustavě [2].  

0m

m
p i

i      (1)             (1) 

kde pi je podíl z hmotnosti m0  (1), 

       mi -  hmotnostní frakce  (g). 

Histogram znázorňuje závislost hi=f(di). Plochy obdélníků jsou úměrné relativnímu 

zastoupení určité velikosti frakce v celkovém mnoţství vzorku. Maxima spojuje frekvenční 

křivka a její nejvyšší bod je modus, tj. nejpočetněji zastoupené zrno [2]. 

i

i

i
s

p
h      (mm

-1
)             (2) 

kde hi je výška histogramu  (mm
-1

), 

       si -  délka intervalu  (mm), 

       pi -  podíl z hmotnosti m0  (1). 

Součtová křivka (zrnitostní křivka) znázorňuje závislost R, D=f(di). Zrnitostní křivka 

je součtová čára, jejíţ kaţdý bod udává, kolik % z celkové hmotnosti vzorku činí hmotnost 

všech zrn menších neţ určitý průměr zrna d. Průnik křivek se nazývá medián a představuje 

prostřední hodnotu, tj. stejný počet zrn je větších i menších. 

Vyhodnocení podsítného podílu D vychází ze vztahu Záveského a Špačka [2]. 

100
0d

d
D      (%)            (3) 

kde D je podsítný podíl  (%), 

       d -  velikost zrna  (mm), 

       d0 -  teoreticky maximální zrno  (mm), 

       α -  exponent zrnitosti  (1). 

Pomocí tohoto vztahu lze určit pro jakoukoliv velikost zrna podsítné podíly (nastavení 

konkrétní receptury). Parametry α a d0 se vyhodnocují zpravidla graficky v logaritmické síti, 

do které se vynášejí procenta propadu [3]. 

Pokud je α = 0,5 jde o směs s nejmenší moţnou pórovitostí, zrna nejoptimálněji 

vyplňují prostor. Pokud je α > 0,5 – nastavují se takto ostřiva, kdyţ je α < 0,5 – nastavují se 

takto plniva [2]. 

Vyhodnocení nadsítného podílu R vychází ze vztahu RRSB (Rosin, Rammler, 

Sperling, Bennett) [2]. 
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n

d

d

eR ´100      (%)            (4) 

kde R je nadsítné pro velikost zrna d  (%), 

       d´ -  velikost zrna, které odpovídá nadsítnému %8,36
100

e
R   (mm), 

       d -  velikost zrna  (mm), 

       n -  konstanta závislá na druhu materiálu, většinou od 0,7 do 1,4. 

Protoţe n = tg α, lze tak z hodnoty α opět určit typ materiálu. Konstanta n 

charakterizuje rozměrnost zrnitosti materiálu a je dána vztahem [2]: 

D

R
tgn      (1)             (5) 

Čím více je jemného materiálu (a méně hrubého), tím větší bude n. 

Vyhodnocení se provádí v linearizující síti, která má pořadnici dělenou dvojitě 

logaritmicky 
R

100
loglog  a osu úseček logaritmicky (log d) [3]. 

2.1.1    Suché sítování 

Vlastní sítovou analýzu je moţno provádět dvěma způsoby: za sucha (disperzní 

prostředí je vzduch), nebo za mokra (disperzní prostředí je kapalina, nejčastěji voda). 

Při suchém sítování se jednotlivé frakce při váţení nemusí sušit. Suché sítování je však 

omezeno na síta velikostí ok větší neţ 0,063 mm (vyjma dělení větrným sítováním) [1]. 

Suché prosévání můţe být buď ruční, nebo mechanické – na vibračním zařízení, 

do kterého se upíná celá řada sít, s nejhrubším sítem nahoře. 

Mnoţství prosévaného materiálu se volí tak, aby síto nebylo přetíţeno. Rozhodující 

není naváţka, ale celkový objem vzorku, který má být u sít o průměru 200 mm asi 100 cm
3
 

(odpovídá obvykle naváţce 100 aţ 200 g). Při materiálech, které se obtíţně prosévají, je nutno 

očistit spodní povrch síta kaţdých 5 minut jemným štětečkem. Propadlé částice se přidají 

k odpadu. Doba ručního prosévání trvá nejméně 30 minut. Na mechanickém zařízení stačí 

zpravidla prosévat 10 minut [3]. 

Ruční prosévání se doporučuje pro přesná stanovení, mechanické pro sériové práce. 

Rozbor se však má ukončit ručním proséváním zbytků na sítech, počínajíc sítem nejhrubším. 

Zbytky na jednotlivých sítech se váţí aţ po uvolnění zrn zachycených v některých okách. 

Tato zrna se přidají k nadsítnému. Při velkém obsahu zrn blízkých velikosti oka se doporučuje 

přidávat na síto asi 30 g mosazných tyčinek délky 10 mm nebo pryţové krychličky [3]. 

Po ukončení sítového rozboru se jednotlivé zbytky na sítech váţí. Celková hmotnost 

všech frakcí se nemá lišit od naváţky více neţ o 1 aţ 2 %. Ztráty se doporučuje rozdělit 

na všechny frakce podle hmotnosti frakcí nebo počítat se součtem frakcí jako se 100 % [3]. 

Při běţných analýzách se pokládají za meze frakcí jmenovité velikosti oka. 

Při přesných rozborech se určují mikroskopicky z propadu získaného dalším proséváním 

zbytku a ze zbytku získaného při druhém prosévání propadu [3]. 

Prosévání proudem vzduchu je vyhovující pro jemná síta. Materiál na sítu se čeří 

proudem vzduchu přicházejícím otáčející se štěrbinovou tryskou radiálně směřující od středu 
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síta, umístěnou v malé vzdálenosti pod sítem. Nevýhodou této metody je, ţe pracuje jen 

s jedním sítem a ţe zachycení propadu – úletu není vţdy kvantitativní [3]. 

Aglomerující materiály se mohou úspěšně prosévat s malým mnoţstvím okolo 3 % 

jemného SiO2 asi pod 0,1 μm, který prochází téměř všechen do propadu a při váţení zbytku 

jej není třeba respektovat. 

Obecně suchý sítový rozbor je při určování podílů jemných částic méně účinný neţ 

mokrý, doporučuje se jen tehdy, je-li neţádoucí působení vody a pouţívá-li se materiál tak, 

ţe velikost individuálních částic má podruţný význam [3]. 

2.1.2    Mokré sítování 

Chceme-li sítováním oddělit menší částice nebo částice, které mají sklon k tvorbě 

aglomerátů, je nutno volit sítování mokré. Mokré sítování je účinnější, protoţe proudící 

kapalina napomáhá průchodu částic otvory síta [1]. 

Prosévání za mokra, označované téţ jako plavení na sítech, je vhodné v obtíţných 

případech, kdy suché třídění selhává. Například u materiálů s vysokým obsahem jemných 

primárních částic velkých řádově 1 μm a u snadno se elektrostaticky nabíjejících látek. 

Třídění probíhá v kapalině, nejčastěji ve vodě, ve zvláštních případech v benzínu nebo jiných 

uhlovodících [3]. 

V mnohých případech se doporučuje přidávat k prosévanému materiálu dispergační 

činidlo, smáčedlo, resp. prací prostředek. Plavení je ukončeno, kdyţ protékající voda je zcela 

čirá. Zbytek, zachycený na sítě, se spláchne na sadu ostatních sít a proplaví se najednou. 

Vytříděné zbytky zachycené na sítech se vysuší a zváţí [3]. 

Výhodou mokrého sítování je pouţitelnost této metody u jemných sít i u mikrosít. 

Nevýhodou mokrého sítového rozboru je nutnost sušení, a tím zdrţení výsledků o 20 aţ 

30 min. K urychlení se zde pouţívá odsávání vody. Urychlení se napomáhá téţ vibrací, 

popřípadě ultrazvukem [3]. 

2.2    Sedimentační metody 

Sedimentační metody jsou metody, při kterých se vyuţívá gravitačních nebo 

odstředivých sil k rozdělení původně homogenního systému částic podle té vlastnosti částic, 

která nejvíce ovlivňuje její pohyb v disperzním prostředí. Nejvýznamnější z těchto vlastností 

jsou hmotnost, objem a tvar částice. Pro sedimentační metody jsou typickým disperzním 

prostředím kapalina a plyn [1]. 

Sedimentační analýza je zaloţena na platnosti Stokesova zákona, který kvantifikuje 

poznatek, ţe velké těţké částice se usazují rychleji neţ malé lehké. Jestliţe se tedy měří 

koncentrace sedimentující suspenze v definované hloubce pod hladinou v různých dobách 

od počátku sedimentace, je moţné vypočítat rozdělení velikosti jejích částic. Koncentrace 

suspenze se stanovuje buďto ponorným hustoměrem (Cassagrandeho metoda), nebo váţkově 

jako sušina v odpipetovaném podílu (Andreasenova metoda) [4]. 

Sedimentační metody určují velikost částic nepřímo z pádové rychlosti v kapalném 

nebo plynném prostředí, v gravitačním nebo odstředivém poli. Proudí-li prostředí proti směru 

sedimentace částic, mluví se o metodách vyplavovacích – elutriačních, k nimţ patří i některé 

metody větrného třídění [3]. 
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Při dynamických metodách nastává dělení podle hmotnosti částic, kterou určuje nejen 

jejich velikost, ale i hustota. Důleţitou úlohu zde má tvar částic. Předpokladem pouţití 

metody je stejná hustota i tvar všech zrn. Jednoduché výpočty předpokládají kulatý tvar. 

Analyzovaná soustava musí splňovat tyto poţadavky [3]: 

a) částice musí být v prostředí dokonale dispergovány (rozptýlené), 

b) disperze musí být stálá, nesmí docházet ke shlukování, aglomeraci, agregaci, 

koagulaci, musí být dokonale peptizována, 

c) v soustavě nesmí být konvektivní proudění vzniklé například teplotními gradienty 

vedoucími k místním změnám hustoty suspenze. 

Rychlost částice v silovém poli vzrůstá, avšak s rostoucí rychlostí stoupá i odpor 

prostředí. Teoreticky po nekonečně dlouhou dobu, prakticky však za dobu velmi krátkou 

se obě síly vyrovnají a částice dosáhne maximální rychlosti, která se nazývá sedimentační 

rychlost. Zrna se stejnou sedimentační rychlostí jsou soupádná [3]. 

Z rovnice mezi tíhou částice zmenšenou o vztlak a odporem prostředí podle Stokesova 

vztahu plyne pro velikost zrna vyjádřenou jako průměr soupádné koule vztah [3]: 

v
g

d
s 1

18
     (m)            (6) 

kde d je průměr částice  (m), 

       η -  viskozita prostředí, kapaliny, plynu  (Pa.s), 

       g -  tíhové zrychlení  (m.s
-2

), 

       ρs -  hustota zrna, částice  (kg.m
-3

), 

       ρ1 -  hustota prostředí  (kg.m
-3

), 

       v -  určená sedimentační rychlost  (m.s
-1

). 

Platnost tohoto vztahu závisí na splnění podmínek Stokesova vztahu, tj. 

a) částice mají mít kulový tvar, 

b) laminární proudění prostředí kolem sedimentující částice omezuje metodu na 

maximální velikost částice asi 100 μm, 

c) zanedbatelný Brownův pohyb určuje minimální velikost analyzovaných částic asi 

na 0,5 μm, 

d) volná, tj. nerušená sedimentace určuje maximální koncentraci suspenze na 

0,1 objem. % a dostatečně velkou sedimentační nádobu, aby se vyloučil vliv stěn 

a povrchového napětí na hladině, 

e) při sedimentaci v plynném prostředí je nebezpečí „proklouznutí částice“, částice 

musí být dostatečně větší, neţ je střední volná dráha molekul plynu, která je 

u vzduchu za normálních podmínek asi 8.10
-2

 μm. 

Andreasenova metoda je nejjednodušší a také nejpouţívanější metodou 

pro sedimentační rozbory. Principem metody je rozdělení velikostí částic, které se stanoví 

odsáváním vzorku ze sedimentující suspenze v určité časové závislosti. Z obsahu pevné látky 

v odsátém vzorku lze vypočítat propadová procenta [3]. 
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Sedimentační váhy. Určování zrnitosti sedimentačními váhami patří mezi integrální 

sedimentační metody. Vycházejí ze stanovení hmotnosti částic, které projdou v závislosti 

na čase určitou sedimentační hloubkou. Tíha částic se automaticky kompenzuje a registruje. 

Miska vah zůstává ve stejné hloubce. Ze sedimentačních vah se získává záznam závislosti 

hmotnosti sedimentu na čase [3]. 

Absorpční sedimentometrické metody. Při sedimentaci částic rozptýlených v kapalině 

se mění fyzikální vlastnosti suspenze, a to v závislosti na čase a hloubce. Na sledování změn 

fyzikálních vlastností sedimentujících suspenzí jsou zaloţeny moderní metody, které patří 

k nejpřesnějším, jimiţ se měří rozdělení velikostí částic. Mezi fyzikální vlastnosti k měření 

v sedimentujících suspenzích patří nejčastěji absorpce záření v oblasti světelné nebo v oblasti 

RTG záření při průchodu suspenzí. Pevná látka musí dobře absorbovat pouţité záření. Kyveta 

se suspenzí se pohybuje v závislosti na čase. Měří se intenzita záření prošlého v různých 

hloubkách kyvety. Intenzita záření odpovídá koncentraci částic v suspenzi, hloubka, v níţ 

se měří, spolu s časovým údajem odpovídá velikosti částic [3]. 

Sedimentace v odstředivém poli. Podle většiny sedimentačních metod se uskutečňuje 

sedimentace v tíhovém poli. Odstředivé pole je vhodnou sedimentační analýzou koloidních 

disperzí. Doba pádu malých částic je dlouhá a analýza se tím prodluţuje. Ke zrychlení analýz 

se pouţívá silové působení odstředivé síly v ultracentrifugách [3]. 

2.3    Počítače částic 

K počítacím metodám granulometrické analýzy patří všechny metody, které jsou 

zaloţeny na posouzení vlastností nebo chování jednotlivých částic. Proměřením dostatečně 

velkého počtu částic se získá soubor výsledků, z něhoţ pak lze odvodit charakteristické 

veličiny popisující celý disperzní systém. Počítací metody jsou mikroskopické a pulsní [1]. 

Některé metody, jimiţ se zjišťuje rozdělení velikostí částic, vycházejí ze stanovení 

počtu částic a jim odpovídajících velikostí. V principu to jsou metody zjišťující četnost částic. 

Nejjednodušším způsobem, jak zjistit počet částic o určitém rozměru, je proměření 

mikroskopických snímků z optického nebo elektronového mikroskopu. Při tomto způsobu se 

zjišťuje počet částic, které mají určitý rozměr. Z údajů se pak sestrojuje křivka četnosti částic. 

Pouţitelnost pro způsoby, jimiţ lze stanovit rozdělení velikostí částic, je dána rozlišovací 

schopností mikroskopu. Pro stanovení křivky četnosti, která odpovídá skutečnému rozdělení, 

se musí změřit velký počet částic (několik set). Pouze v tomto případě se náhodně vybraný 

soubor částic blíţí souboru skutečnému. Proměření takového počtu částic je namáhavé, 

a proto se konstruují poloautomatické počítače částic z mikroskopických snímků [3]. 

Odlišné jsou počítače částic, které vycházejí z řádkovacích optických nebo 

elektronových mikroskopů. V těchto přístrojích prochází postupně zorným polem paprsek 

a příslušný detektor zjišťuje hranice částic, jimiţ paprsek neprochází. Po zjištění obrysu částic 

vyhodnocovací zařízení přiřadí částici určitý rozměr. Ve velmi krátké době se pak zjistí počet 

částic a jejich rozměr v zorném poli. 

Při pouţití mikroskopických metod se získávají výsledky nejčastěji ve tvaru křivky 

četnosti. Při přepočtu těchto četnostních křivek na křivky hmotnostních propadů nebo zbytků 

se naráţí na principiální obtíţ. Mikroskopické měření poskytuje údaj o jednom, max. o dvou 

rozměrech částice. Třetí rozměr, který je potřebný pro výpočet objemu a pak hmotnosti, 

se musí odhadnout. V případě anizometrických částic (destiček) tato chyba můţe být značná. 

Mikroskopické metody, jimiţ se zjišťuje rozdělení velikostí částic, nejsou vhodné pro 

soustavy se širokým spektrem velikostí částic. Tyto metody doplňují obvykle sedimentační 

metody [3]. 
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Počítací metody nabývají stále více na významu a stávají se nejrozšířenějším typem 

metod granulometrické analýzy. Analýzy jsou záleţitostí několika minut a statisticky 

zpracované výsledky včetně granulometrických křivek jsou běţným výstupem moderních 

přístrojů [1]. 

2.4    Třídiče 

Tato skupina metod zahrnuje způsoby, při kterých se na rozdíl od sedimentačních 

metod vyuţívá vlastností pohybujícího se disperzního prostředí. Proto se také tyto metody 

někdy nazývají dynamické. Aerodynamická metoda vyuţívá vzduchu, hydrodynamická 

metoda kapaliny jako disperzního prostředí. Pohybující se disperzní prostředí působí 

na kaţdou částici silou, která způsobuje její pohyb ve směru proudění. Působí-li v jiném 

směru další síly, např. gravitační nebo odstředivé, změní se více či méně směr pohybu částice, 

přičemţ tato změna je úměrná některým vlastnostem částice – velikosti, hmotnosti, tvaru 

apod. Třídění jako kontrolní metoda granulometrického sloţení se pouţívá poměrně málo [1]. 

Třídiče rozdělují danou soustavu částic podle jejich velikosti na dvě frakce. Soustava 

se rozděluje na jemnou a hrubou frakci kombinací silového působení, proudu vzduchu 

a sedimentace. Změnou podmínek při třídění je moţno pouţitím těchto přístrojů získat frakce, 

které jsou odděleny při různých velikostech částic. Z hmotnosti získaných frakcí lze sestrojit 

zbytkovou nebo propadovou křivku. Velikost částic ve frakcích se zjišťuje z mikroskopických 

měření nebo z kalibračních křivek. Tyto metody umoţňují poměrně rychle zjistit obsah částic 

v oblasti velikostí částic 2 aţ 100 μm [3]. 

2.5    Měření měrného povrchu 

Měrný povrch je celkový otevřený povrch prášku nebo porézní látky. Vyjadřuje se 

v plošné jednotce vztaţené na jednotku hmotnosti. Měrný povrch je vlastností pevných látek, 

která charakterizuje materiál a má přímý vztah k naadsorbovanému mnoţství na povrchu 

materiálu [2]. 

Pro popis disperzního systému je údaj o velikosti měrného povrchu v mnoha případech 

dostačující. V případech, kdy se fyzikální nebo chemické procesy odehrávají hlavně 

na povrchu částic (adsorpce, iontová výměna, katalýza apod.), je tento údaj dokonce 

i důleţitější neţ znalost velikosti částic. Základními dvěma skupinami metod měření měrného 

povrchu jsou metody permeabilitní a adsorpční.  

Permeabilitní metody udávají hodnoty povrchu určitého aproximovaného tvaru částic 

odvozeného z aerodynamických nebo hydrodynamických zákonů proudění plynu či kapaliny 

porézním prostředím. Určují jen vnější povrch částic [1]. 

Adsorpčními metodami je změřen povrch všech nerovností, trhlin a otevřených pórů 

v částici. Jsou tedy schopny určit skutečný celkový povrch a celou plochu styku pevné fáze 

s daným plynem nebo kapalinou. Pouţívá se obvykle adsorpční metody BET. 

Z dalších metod jsou to např. metody fotometrické. Měrný povrch lze téţ zjistit 

výpočtem, pokud známe granulometrické sloţení [1]. 

2.5.1    Permeabilitní metody 

Stanovení povrchu práškových látek metodou propustnosti plynu nebo kapaliny 

vychází z prací Kozenyho a Carmana, kteří definovali vztahy mezi pórozitou a propustností. 

Teoretické práce těchto autorů vyuţili Blaine, Lea-Nurse a Ţagar-Schumann. Vypracovali 
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metody, jimiţ lze na základě průtoku plynu porézní vrstvou vytvořenou stlačením práškových 

látek měřit jejich vnější povrch [3]. 

Pouţitím permeabilitních metod se měří tlakový spád a rychlost proudění (průtok) 

plynu nebo kapaliny měřeným vzorkem slisovaným na danou pórovitost. Převáţná většina 

permeabilitních metod vyuţívá proudění plynu [1]. Obecné vyjádření proudění plynů nebo 

kapalin porézním prostředím není dosud známo, a proto pouţívané rovnice jsou aproximací 

hydrodynamických zákonů a jejich porovnání s experimentálními výsledky [3]. 

Předností permeabilitních metod je značná jednoduchost měřícího zařízení. Měření je 

rychlé, vhodné pro provozní kontrolu, kde se sledují vlastnosti jednoho typu materiálu [1]. 

V praxi se nejvíce pouţívá metoda podle Blaina, která je v ČR normovanou zkouškou 

(ČSN EN 196 – 6) pro posuzování jemností cementu. Je vhodná k měření vnějších povrchů 

v rozsahu 150 aţ 900 m
2
.kg

-1
 [3]. 

Blainova metoda je zaloţená na propustnosti plynu porézní vrstvou stlačené práškové 

látky. Její princip spočívá ve stanovení rychlosti průchodu vzduchu vzorkem s danou 

pórovitostí a rozměrem. Čím je vzorek jemnější, tím déle trvá, neţ se hladina v manometrické 

trubici ustálí, vzorek klade větší odpor. To znamená, ţe měrný povrch vzorku s jemností roste 

a tím klesá jeho propustnost [2]. 

Přístroj se skládá ze dvou částí. Jedna část je válcová komůrka se zabroušeným 

a osazeným pístem, druhá je skleněná manometrická trubice naplněná parafínovým olejem. 

Obě části se vzájemně spojují zábrusem. Komůrka má na dně vyjímatelnou děrovanou 

destičku, na níţ se vytvoří vrstva z měřeného materiálu. V systému se nastavuje podtlak. 

Manometrická trubice je opatřena značkami a stanovení spočívá v měření času, za který 

poklesne meniskus kapaliny v manometrické trubici mezi těmito značkami [3]. 

2.5.2    Stanovení měrného povrchu z granulometrické křivky 

Tato metoda vychází ze znalosti rozdělovací funkce velikostí, tvaru a měrné hmotnosti 

částic. Na základě těchto údajů se vypočítají povrchy jednotlivých částic obsaţených v 1 g 

látky, které se sčítají. Při výpočtu se postupuje tak, ţe celé rozpětí velikostí částic se rozdělí 

na frakce o určitém rozpětí velikosti částic. V kaţdé frakci se určí střední velikost částice 

a hmotnost dané frakce a při výpočtu se předpokládá, ţe kaţdá z frakcí je monodisperzní. 

Povrchy jednotlivých frakcí s určenými středními velikostmi částic, o nichţ se předpokládá 

v tomto případě, ţe jsou kulové, se vypočítají. Pro měrný povrch se vypočtená hodnota 

povrchu vztáhne na 1 kg vzorku [3]. 

2.6    Mikroskopické zkoumání silikátů 

Mikroskopické zkoumání silikátů je metodou názornosti. Uplatňuje se v širokém 

rozsahu od makrostruktur aţ po nejjemnější mikrostruktury, tedy v oblasti vymezené přibliţně 

milimetry aţ nanometry. Umoţňují to metody optické a elektronové mikroskopie, jeţ na sebe 

navazují a vhodně se doplňují [3]. 

2.6.1    Mikroskopie v oblasti viditelného záření 

Optická mikroskopie je analytická metoda pro identifikaci látky. Podle jejich 

optických vlastností lze kvantifikovat strukturní parametry materiálu, podíly jednotlivých 

komponent, tvar, rozměr, morfologickou a optickou orientaci částic, intenzitu a charakter 

mikrotrhlin, podíl pórů atd. [5]. 
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Mikroskopické měření velikosti částic a zrnitosti má některé přednosti ve srovnání 

s nepřímými metodami (sedimentačními, elutriačními, permeabilitami a adsorpčními), neboť 

dává informaci o tvaru i textuře jednotlivých částic. Nepřímé metody dávají statistický 

výsledek, často za předpokladu zjednodušené geometrie částic a bez rozlišení jednotlivých zrn 

od shluků. 

Mikroskopicky lze zjišťovat rozdělení velikosti částic nebo pórů. Z poloautomatických 

přístrojů je třeba uvést analyzátor velikosti částic podle Endtera. Existují i plně automatické 

přístroje [3]. 

2.6.2    Elektronová transmisní mikroskopie 

Elektronová mikroskopie navazuje na mikroskopii optickou ve studiu mikrostruktur 

při zvětšení a rozlišení, jeţ se vymyká moţnostem optického mikroskopu. Elektronová 

transmisní mikroskopie umoţňuje kromě konvenčního kontrastního zobrazení studovat 

i krystalické látky pomocí difrakčního obrazce vzniklého v rovině zobrazení [3]. 

V konstrukci elektronového mikroskopu se vyuţívá vlnové vlastnosti elektronů. 

Vlnová délka elektronů λ [m] závisí na urychlujícím napětí U [V]. 

V elektronové mikroskopii se získané informace omezují zpravidla na morfologii 

částic a povrchů a na stanovení fázového sloţení metodou elektronové difrakce. Z přímých 

měření přichází v úvahu měření délek a ploch, rozdělení velikosti částic, popřípadě výšky 

částic [3]. 

Měření velikosti a disperze částic se provádějí při studiu suspenzí částic a navazují 

na škálu rozměrů zjišťovanou v optické mikroskopii, kterou prodluţují řádově do oblastí 10
-5

 

aţ 10
-7

 mm. Na rozdíl od optické mikroskopie se vyhodnocování těchto veličin provádí jen 

na fotografických snímcích, nikoliv přímo na objektu, protoţe nelze včlenit do přístroje 

podobná pomocná zařízení jako u optického mikroskopu. Rozdělení velikosti částic (disperze) 

se měří stejnými přístroji, ať uţ poloautomatickými, či plně automatickými, jako u optické 

mikroskopie [3]. 
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3    TEORIE MLETÍ 

Zdrobňování, rozmělňování případně rozpojování, desintegrace tj. drcení a mletí 

je dělení pevných těles na větší nebo menší počet dílčích kusů – částic. Dochází k němu 

překonáním vazebních sil převáţně mechanickým působením. 

Je jednou z hlavních operací uplatňujících se v řadě oborů. Rozmělňování se provádí 

za účelem [6]: 

a) oddělení hodnotných minerálů, 

b) je ţádán produkt o určitém rozdělení velikosti částic, 

c) je ţádán produkt s velkým měrným povrchem – jemný. 

Jedná se o operace velmi energeticky náročné. 

Důleţitou číselnou charakteristikou zrnitého systému je tzv. měrný povrch S (nebo 

také hustota povrchu Sv), coţ je parametr průměrné (střední) hodnoty hrubosti celého zrnitého 

systému. Při stejné hmotnosti pevné fáze systému stoupá velikost povrchu se zmenšující se 

velikosti částic hyperbolicky, čili měrný povrch je nepřímo úměrný velikosti částic [6]. 

m

A
S      (m

2
.kg

-1
)             (7) 

kde S je měrný povrch systému vztaţený na hmotnost  (m
2
.kg

-1
), 

       A -  celkový povrch systému  (m
2
), 

       m -  hmotnost systému  (kg). 

Povrch vztaţený na objem je označován jako hustota povrchu (měrný povrch dle objemu 

Sv). 

V

A
Sv      (m

-1
)             (8) 

Proces mletí probíhá v různých typech drtičů a mlýnů a je výsledkem současného 

působení zdrobňování a aglomerace. Právě aglomerace zrn zapříčiňuje, ţe od jisté doby 

uţ nedochází ke zvyšování měrného povrchu meliva, ale dokonce i k úbytku, viz obr. 2 [6]. 

 

Obr. 2  Mlecí křivka 
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Negativní vliv aglomerace se potlačuje pouţitím tzv. identifikátorů mletí. Jako účinný 

identifikátor mletí vystupuje voda, a to jako mlecí prostředí, případně jako vzdušná vlhkost 

[6]. 

3.1    Zdrobňovací stroje 

Rozdělení zdrobňovacích strojů pracujících na různých principech je velmi obtíţné. 

Základní rozdělení je na drtiče a mlýny. Děje se tak podle hrubosti zpracovávaného materiálu 

nebo produktu [6]. 

a) drtiče – velikost (medián) vystupující částice je větší neţ 1,25 mm, 

b) mlýny – velikost (medián) vystupující částice je menší neţ 1,25 mm. 

Podle rychlosti zdrobňovacích nástrojů se dělí na pomaluběţné, středněběţné 

a rychloběţné. V tabulce 1 je uvedeno rozdělení mlýnů podle zdrobňovacích nástrojů [6]. 

Tabulka 1  Zdrobňovací stroje – rozdělení 

A. se zdrobňovacími nástroji 

I. drtiče a mlýny s přímo poháněnými nástroji 

  

čelisťové 

  

kuželové 

válcové 

valivé 1. tíhové (kolové) 

  

  

2. odstředivé 

3. s vnější silou 

rotorové (dynamické, úderové, nárazové) 

  

1. s výkyvnými mlecími nástroji a) kladivové 

  b) tlukadlové 

2. s pevnými mlecími nástroji a) lopatkové 

  

b)svorníkové a kolíkové 

c) odrazové 

d) metací 

II. mlýny s nepřímo poháněnými nástroji (s volnými mlecími tělesy) 

  

gravitační bubnové, troubové (kulové, tyčové)   

planetové 

  

vibrační 

míchadlové 

B. bez zdrobňovacích nástrojů - mlýny 

  

pádové 

  

koloidní 

tryskové 

metací 

C. nemechanické metody zdrobňování 

Mlýny se zdrobňovacími nástroji jsou popsány v kapitolách 2.1.1 a 2.1.2. 

Další typy mlýnů jsou bez zdrobňovacích nástrojů. Velmi jemné mletí je moţné docílit 

četnými vzájemnými sráţkami částic v plynném nebo kapalném prostředí a namáháním částic 
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vysokým gradientem rychlosti. K tomu potřebné intenzivní víření a smykové napětí 

se dociluje v tryskových a koloidních mlýnech. Další mlýny bez mlecích nástrojů jsou pádové 

a metací [6]. 

K nemechanickým metodám zdrobňování patří metody tepelné, metody zaloţené na 

změně tlaku média (Sneyderův efekt), ultrazvukové, elektrotermické, elektrohydraulické, 

chemické [6]. 

3.1.1    Drtiče a mlýny s přímo poháněnými nástroji 

Pouţívají se na zdrobňování různých materiálů od tvrdých a křehkých aţ po měkké 

a plastické. 

Čelisťové drtiče se pouţívají k drcení velkých kusů surovin. Dělí se na jednovzpěrné 

a dvouvzpěrné a jsou tvořeny pohyblivou a pevnou čelistí.  

Kuţelové drtiče jsou obdobou čelisťových, ovšem jejich klínovitá tlama je kruhová 

a chod je plynulý bez otřesů. Mají menší spotřebu energie a větší výrobnost. Tyto drtiče 

se dělí na ostroúhlé, tupoúhlé a s pevným hřídelem [6]. 

Válcové drtiče a mlýny slouţí ke zdrobňování tlakem mezi dvěma rovnoběţnými válci 

otáčejícími se proti sobě. Velikost výstupního zrna určuje štěrbina mezi válci. Jeden z válců 

bývá k druhému přitlačován spirálovými pery nebo hydraulicky. 

Valivé drtiče a mlýny jsou zařízení, na kterých je materiál namáhán mezi dvěma 

vzájemně se odvalujícími plochami: mlecím tělesem tj. běhounem válcovým nebo kuţelovým 

(mlýny běhounové) nebo koulí (mlýny koloběţné) a mlecí dráhou, která je prstencová 

(prstencové mlýny) a to buď rovinná, mísovitá, kuţelová nebo válcová. Dělí se na tíhové – 

pomaluběţné (kolové mlýny), odstředivé – rychloběţné (kyvadlové, kuloběţné mlýny) 

a mlýny s vnější silou – středoběţné (mlýn Loescheho a kotoučový mlýn s dráţkovou mlecí 

dráhou). 

Rotorové drtiče a mlýny mají různé úderové nástroje, buďto výkyvné, tj. kladiva 

případně cepy nebo pevné, lopatky, kolíky, nosy a kříţe. Jejich úkolem je naráţet na materiál 

a roztloukat jej. Oproti drtičům a mlýnům s pomalým zatěţováním materiálu mezi dvojicí 

aktivních součástí se tady jedná o zatěţování velkými rychlostmi a to většinou na jedné 

pracovní ploše. Dělí se na rotorové drtiče a mlýny s výkyvnými mlecími nástroji (kladivové 

drtiče a mlýny a tlukadlové mlýny) a na rotorové drtiče a mlýny s pevnými nástroji 

(lopatkové, svorníkové a kolíkové, odrazové a metací) [6]. 

3.1.2    Mlýny s nepřímo poháněnými nástroji (s volnými mlecími tělesy) 

Do této skupiny patří mlýny, u nichţ se mlecí nástroje nepohybují v drahách přesně 

určovaných konstrukcí, ale tvoří je obvykle velký počet „nástrojů“ (koule, tyče, válečky, 

pazourky) nazývaných mlecí tělesa, která se pohybují volně v uzavřeném mlecím prostoru. 

Tělesa jsou urychlována tím, ţe se mlecí prostor buď otáčí, nebo koná planetový či vibrační 

pohyb nebo tělesy pohybuje míchadlo. 

Mletí v těchto mlýnech se děje jednak nárazy mlecích těles na melivo, jednak třením 

mezi mlecími tělesy, ale i vzájemným třením a nárazy mezi částicemi meliva. Četnost 

a intenzita nárazů a tření závisí na počtu otáček nebo kmitů za jednotku času, ale téţ na počtu 

mlecích těles, na jejich velikosti a hmotnosti – na hustotě jejich materiálu [6]. 
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Planetové mlýny (odstředivé, satelitové) vyuţívají kromě tíhového zrychlení současně 

odstředivého zrychlení, coţ vede při vysokých frekvencích k intenzivnímu zdrobňování. 

Slouţí k velmi jemnému mletí a mechanické aktivaci tvrdých materiálů. 

Míchadlové mlýny pracují na principu mletí nárazy a třením volných mlecích tělísek 

uváděných do pohybu míchadlem. Mele se v suspenzi. Míchadlo bývá ve formě ramen, 

kolíků, prstenců, kotoučů i šroubů. Jako mlecí těliska slouţí písek, skleněné kuličky nebo 

ocelové či kamenické kuličky [6]. 

Gravitační (kulové) a vibrační mlýny jsou popsány v kapitolách 2.2 a 2.3. 

3.2    Gravitační mlýny 

Zdrobňování probíhá nárazem, tlakem a třením padajících volných mlecích těles. 

Volná mlecí tělesa se převalují vlivem tíţe. Hlavním zástupcem gravitačních mlýnů jsou 

mlýny kulové [6]. 

3.2.1    Kulové mlýny (bubnové) 

Jedná se o jedny z nejčastěji pouţívaných mlýnů v klasické jemné keramice a při 

výrobě cementu. 

Kulové mlýny jsou v podstatě duté bubny nebo válce (viz obr. 3). Otáčejí se kolem 

vodorovné osy a uvnitř jsou zčásti vyplněny volnými mlecími tělesy – nejčastěji ţeleznými 

nebo keramickými koulemi. Při otáčení mlýna jsou mlecí tělesa působením odstředivé síly 

vynášeny vzhůru a po dosaţení určité výšky opadají. Materiál je padajícími a převalujícími se 

tělesy rozemílán úderem (nárazem), tlakem a roztíráním. V cementářském průmyslu se 

namletá surovina následně uskladňuje v homogenizačních silech. Tyto mlýny se dělí takto [6]: 

1.  Podle mlecího prostředí  a)  mletí za sucha 

    b)  mletí za mokra 

2.  Podle tvaru mlecí nádoby  a)  bubnové (L : D = 1 aţ 1,5) 

    b)  troubové (L : D = 2 aţ 8) 

    c)  kuţelové (s kuţelem na vstupu o úhlu 120° s kratší části 

         válcovou a kuţelem na výstupu s úhlem 60°) 

3.  Podle povahy provozu  a)  periodické 

    b)  kontinuální 

kde L je délka mlýna  (m), D je průměr mlýna  (m). 

 

Obr. 3  Typy kulových (bubnových) mlýnů 
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a) bubnový mlýn pro periodické mletí, b) bubnový mlýn kontinuální, c) bubnový mlýn 

s vynášecí komorou s výstupním roštem, d) troubový mlýn jednokomorový, e) troubový mlýn 

čtyřkomorový, f) kuţelový mlýn, g) bubnový mlýn sítový s obvodovým sítem nebo roštem 

[6]. 

Bubnový mlýn pouţívaný v keramice slouţí nejčastěji pro mokré mletí. Současně 

se můţe mísit několik surovin, nemají však být o příliš rozdílných melitelnostech. Plnění 

a vyprazdňování se děje otvorem s uzavíracím a vypouštěcím (s kohoutem) víkem, viz obr. 4. 

Proti němu je „odvzdušňovací“ otvor. Vyprazdňování se můţe dít přetlakem aţ 0,3 MPa [6]. 

 

Obr. 4  Bubnový mlýn 

Materiál, ze kterého jsou vyrobeny mlecí tělesa bývá ocel (viz obr. 5), pazourek, 

porcelán, steatit, korund, aj. [6]. 

 

Obr. 5  Mlecí tělesa 

Materiál vystýlky mlýna: silex, porcelán, steatit, korund, vulkolán, fuma. 

V praxi potřebujeme znát ještě optimální otáčky mlýna a informace o stupni plnění 

mlýna mlecími tělesy a melivem.  
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Zavážku mlecích těles mk lze vypočítat z následujícího vzorce [6]: 

k

2

k
4

L
D

fm      (t)           (9) 

kde f je objemový součinitel plnění mlýna  (1), 

      D -  průměr bubnu mlýna  (m), 

      L -  délka mlecího prostoru  (m), 

      ρk -  hustota mlecích těles  (t.m
-3

), 

      δ -  relativní hutnost náplně mlecích těles (pro koule o průměru 

   dk = 100 mm, δ = 0,56)  (1). 

Za vhodný stupeň plnění f bývá povaţována hodnota, při níţ má mlýn největší příkon 

a současně i největší výrobnost. Je zvláště důleţitý při suchém mletí, neboť spoluurčuje 

energii mlecích těles. U kovových koulí bývá f = 0,3 aţ 0,4 (tedy 30 aţ 40 %), u oblázků f = 

0,3 aţ 0,45. Při mokrém mletí je vhodný stupeň plnění f = 0,5 aţ 0,55 [6]. 

Plnění mlýna melivem fm lze získat ze vzorce: 

)1(m kmm

kk

k

m
m

m
f      (t)         (10) 

kde mm je hmotnost meliva  (t), 

      ρm -  hustota meliva  (t.m
-3

), 

      L -  délka mlecího prostoru  (m), 

      δk -  hutnost mlecích těles  (t.m
-3

), 

      δm -  hutnost meliva  (t.m
-3

). 

Zaplnění mezer melivem by mělo být dostatečné, při malém plnění je velké opotřebení 

mlecích těles = vystýlky. Empirický poměr hmotnosti meliva mm k hmotnosti mlecích těles 

mk se nazývá mlecí poměr. Důleţité je určité povlékání mlecích těles melivem, jím se dostává 

melivo do mlecí zóny, tj. do oblasti kontaktu mlecích těles. K vyjádření celkové náplně 

mlýna při mokrém mletí se uţívá koeficient celkového objemového plnění mlýna fc, který je 

vyjádřen vzorcem [6]: 

V

VVV
f wmk

c      (1)          (11) 

kde Vk je objem mlecích těles  (m
3
), 

      Vm -  objem meliva  (m
3
), 

      Vw -  objem vody  (m
3
), 

      V -  celkový objem mlýna  (m
3
). 

Při poměru hmotnosti meliva a mlecích těles mm/mk = 1 se doporučuje fc = 0,8 – 0,9. 

Mlýn je pak prakticky zaplněn aţ na malý rezervní prostor na roztaţnost během zahřívání. 

Důleţité je chování suspenze (viskozita, mez toku, tixotropie). 
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Praxe pouţívá empirický poměr hmotností mm : mk : mw = 1 : (1-2) : (0,8-1). Podle 

provozní praxe se pro mokré mletí porcelánových neplastických sloţek (křemen, ţivec) 

přidává do mlýna určité menší mnoţství kaolinu, který zabraňuje odměšování [6]. 

Velikost mlecích těles (nejčastěji koulí) udává vztah [6]: 

ndkd ok      (1)           (12) 

kde dk je průměr mlecí koule pro určitou frakci  (mm), 

       k  -  koeficient závislý na tvrdosti meliva (pro cement. slínek 15 – 25, 

                   obecně 10 aţ 33)  (m
3
), 

      do -  střední velikost výchozího zrna meliva, které je úzkou frakcí např. 

                   o poměru mezi 1 : 2, n = 0,3 aţ 0,5  (mm). 

Volí se tedy více velikostí mlecích těles současně. 

Praxe doporučuje, aby povrch meliva nepřestoupil více neţ 500krát povrch koulí, 

pro jemnější mletí je vhodné nahradit koule menšími nebo válečky (cylpebsy). Průměr mlýna 

omezuje velikost mlecí koule do vztahu [6]: 

2018
k

D
d      (mm)          (13) 

kde dk je maximální průměr koule  (mm), 

      D -  průměr bubnu mlýna  (mm). 

3.3    Vibrační mlýny 

Vibrační mlýny melou mlecími tělesy uváděnými do pohybu vibrací mlecí nádoby. 

Nádoba spočívá na pruţinách nebo gumových blocích. Vibrační mlýn je uveden na obr. 6. 

  

Obr. 6  Vibrační mlýn 

Amplituda kmitů je velmi malá, několik milimetrů. Mlecí nádoba koná kruhové kmity 

o frekvenci 1500 nebo 3000 cyklů za minutu, coţ je frekvence sítě (50 Hz) nebo poloviční. 

Mlecí tělesa jsou zpravidla koule o průměru 10 aţ 30 mm, u velkých mlýnů i 60 mm. Mohou 
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se pouţívat i tyče nebo válečky (odpad z výroby valivých loţisek) vhodné pro rozmělňování 

třením (viz obr. 7). Můţe se mlít za sucha i za mokra [6]. 

 

Obr. 7  Mlecí tělesa s mlecí nádobou 

Stupeň plnění mlýna je f = 70 aţ 80 %, maximální vstupní zrno je 5 mm. Velikost zrna 

produktu bývá 0,1 aţ 0,04 mm a mlýny mají výrobnost 1000 aţ 2000 kg.h
-1

. Melou se středně 

tvrdé aţ tvrdé materiály, nepříliš abrazivní [6]. 

3.4    Příprava keramických směsí 

Základem přípravy keramických směsí je rozdruţení výchozích sloţek na 

poţadovanou velikost částic a jejich následná co nejdokonalejší homogenizace. 

Náročnost těchto procesů je moţné posoudit podle maximální velikosti zrna sloţek 

směsi poţadované pro jednotlivé druhy keramiky [7]. 

V průběhu mletí se provádí kontrola velikostí částic meliva. K nejběţnějším způsobům 

stanovení velikosti částic během mletí patří stanovení zbytku na sítě např. 0,063 (tj. velikost 

oka 63 μm) nebo 0,09 (tj. velikost oka 90 μm). K dalším se řadí stanovení měrného povrchu, 

střední velikosti částic nebo rozdělení velikosti částic meliva [7]. 

3.4.1    Mletí keramických směsí 

Poţadovaného granulometrického sloţení keramické směsi se dosahuje nejčastěji 

různými způsoby mletí výchozích sloţek nebo směsi. Účinným a nejuţívanějším způsobem 

přípravy keramické směsi je společné mletí v bubnovém (kulovém) mlýnu na mokré mletí. 

Mletá směs je ve vodní suspenzi. V některých případech se melou pouze neplastické suroviny 

a jíly s malým mnoţstvím (cca 10 hm. %) plaveného kaolinu. Kaolin zajišťuje stabilitu mleté 

suspenze proti sedimentaci. Zbytek plaveného kaolinu se do takto připravovaných směsí 

přidává v rozplavovači nebo mísiči [7]. 

Mletí se provádí v bubnových mlýnech, jejichţ vnitřní povrch je vţdy vyzděn 

silexovými kameny, keramickou vyzdívkou, nebo je vyloţen otěruvzdornou pryţí. Mlecími 

tělesy jsou obvykle přírodní pazourky nebo keramické koule či válečky z materiálu 

s vysokým obsahem oxidu hlinitého (i čistě korundové). Jsou to např. alubitová mlecí tělesa. 

Mlecí koule jsou výhodnější, ale draţší neţ válečky. Při mletí je třeba počítat s určitým 

omelem vyzdívky mlýna a otěrem mlecích těles a tedy i kontaminací mleté směsi. 
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V některých případech se proto pouţívají i pryţové koule s ocelovým jádrem s cílem sníţení 

otěru mlecích těles [7]. 

Optimální zaplnění mlýna mlecími tělesy je cca 50 aţ 55 % jeho objemu. Celková 

náplň mlýna (mlecí tělesa + melivo + voda) nesmí při normálním reţimu mletí zaplnit více 

jak 80 % objemu mlýna. Doporučuje se, aby hladina mleté suspenze byla přibliţně 0,1 D 

(D = průměr mlýna) nad povrchem mlecích těles. Často se dodrţuje hmotnostní mlecí poměr: 

mlecí tělesa : voda : melivo = 1 : 0,6 : 1. 

Při pouţití alubitových mlecích těles se doporučuje mlecí poměr: mlecí tělesa : voda : 

melivo = 1,5 : 0,6 : 1. 

Mletí se uskutečňuje tím, ţe koule, které jsou přitlačovány odstředivou silou k vnitřní 

stěně mlýna, jsou vynášeny v závislosti na jeho otáčkách do určité výše, odkud padají na 

melivo a zbylá mlecí tělesa [7]. 

Obecně platí pro otáčky mlýna n za předpokladu, ţe průměr mlecí koule dk je mnohem 

menší, neţ je průměr mlýna (dk << D), vztah: 

1cos3,42 Dn      (min
-1

)         (14) 

kde n je otáčky mlýna  (min
-1

), 

       α -  úhel odpadu koule od stěny mlýna  (°), 

       D -  průměr mlýna  (m). 

Při kritických otáčkách nkrit. ustane mletí, protoţe koule jsou fixovány odstředivou 

silou na vnitřní stěně mlýna  α = 0 a potom platí [7]: 

Dnkrit /3,42.      (min
-1

)          (15) 

Průměr mlýna omezuje velikost mlecích koulí podle vztahu: 

18/Ddk  aţ 20/D      (m)          (16) 

Také se doporučuje, aby měrný povrch meliva S byl v následujícím vztahu k měrnému 

povrchu mlecích koulí: 

koulímeliva SS 5      (m
2
.kg

-1
)          (17) 

V praxi se pouţívá v jedné náplni mlýna více velikostí koulí. Zásadou je, ţe pro 

jemnější mletí se volí menší mlecí tělesa [7]. 

Při mletí v bubnovém mlýnu se mohou v závislosti na otáčkách pohybovat mlecí koule 

v podstatě ve dvou reţimech: kaskádním a kataraktním, viz obr. 8. 

 

Obr. 8  Schématické znázornění pohybu mlecích těles při mletí v bubnovém mlýnu 

a) kaskádní  b) kataraktní 
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Ke kaskádnímu reţimu mletí dochází při nízkých otáčkách nebo při malém plnění 

mlýna mlecími tělesy (cca do 30 % objemu mlýna). Mletí se uskutečňuje hlavně třením 

meliva mezi mlecími tělesy a vnitřním povrchem mlýna. Tento reţim je vhodný pro jemné 

mletí za mokra, kdy malá mlecí tělesa ještě tento proces zintenzivňují [7]. 

Kataraktní reţim mletí se ustavuje při otáčkách, které se blíţí kritickým. Dochází 

k němu také při plnění mlýna mlecími tělesy vyšším neţ 50 % jeho objemu. Mletí probíhá 

hlavně nárazem a zintenzivňuje se zvýšením hmotnosti mlecích těles (zvětšením průměru 

nebo zvýšením hustoty materiálu mlecích těles) nebo průměru mlýna. Tento reţim je vhodný 

zejména pro hrubé mletí [7]. 

Optimální otáčky mlýna byly pro tento reţim odvozeny z maximální kinetické energie 

mlecího tělesa (při úhlu odpadu koule α = 54° 40´), platí tedy: 

Dnopt /32.      (min
-1

)          (18) 

kde nopt.. je optimální otáčky mlýna  (min
-1

)  

V praxi však otáčky mlýna záleţí na řadě dalších faktorů (na stupni plnění mlýna 

mlecími tělesy, jejich velikosti a hustotě materiálu, na materiálu vyloţení mlýna, 

na vlastnostech mleté suspenze, poţadované jemnosti mletí apod.) [7]. 

Pro mokré mletí se proto doporučují otáčky mlýna v rozsahu podle vztahu: 

Dn /22  aţ D/36      (min
-1

)         (19) 

Pro výpočet otáček mlýna při mletí kaskádním reţimem se doporučuje dosadit do 

čitatele předchozího vztahu hodnotu v rozmezí 23 aţ 25. 

Při pouţití vhodného ztekutiva do mleté suspenze se zvýší její litrová hmotnost. Tímto 

způsobem se připravují koncentrované suspenze pro tvarování litím, nebo sušení 

v rozprašovacích sušárnách. Přídavek ztekutiv k mletým suspenzím, které jsou odvodňovány 

na kalolisech, však není vhodný [7]. 

Mokrým mletím v kulových mlýnech je moţné dosáhnout jemnosti částic meliva 

d < 20 μm. 

Při vypouštění umleté suspenze z mlýna je třeba zajistit její prolití vhodným sítem 

a magneticky odstranit případně přítomné částice ţeleza, kterými můţe být suspenze 

znečištěna. 

Další sloţky keramické směsi tvořené např. plavenými kaoliny nebo mikromletými 

surovinami se přidávají k umleté suspenzi v tzv. rozplavovačích nebo mísičích. Tam se také 

přidávají k čerstvě připravené suspenzi v určitém ověřeném poměru tzv. technologické 

odpady. Tím je míněna neznečistěná směs, která odpadá při tvarování těles, jejich sušení 

či obrábění za polosucha nebo po vysušení. V rozplavovači nebo mísiči se také provádí 

konečná úprava reologických vlastností suspenze. Podíl pevné fáze v suspenzi můţe 

dosáhnout aţ cca 72 hm. %. Upravená suspenze se přečerpá do míchače, kde se neustále 

míchá aţ do zpracování [7]. 

3.4.1.1    Kontinuální mokré mletí v bubnovém mlýně 

Kontinuální mokré mletí se uskutečňuje v dlouhém bubnovém mlýně rozděleném 

po délce do několika samostatných sekcí. Neplastické suroviny se do mlýna vnášejí přímo 

a plastické jíly ve formě suspenze, ze které se odstraní větší částice prolitím sítem. Veškerá 

umletá suspenze se převádí přes tři vibrační síta (např. velikost ok 1 mm, 180 a 125 μm). 

Tento způsob intenzivního mletí umoţňuje zvýšit podíl pevné fáze v suspenzi aţ na 70 
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aţ 72 hm. %. Umletá suspenze má vysokou teplotu kolem 70 aţ 80°C a tedy i dostatečně 

nízkou viskozitu, aby protékala uvedenými síty. Třídění suspenze umoţňuje dosaţení vysoké 

homogenity směsi [7]. 

3.4.1.2    Suché mletí v bubnovém mlýně 

U oxidových nebo neoxidových prášků pro přípravu keramiky se při jejich mletí často 

jedná o rozrušení aglomerátů velmi malých krystalických částic. Mletí se provádí 

v bubnových mlýnech za sucha v pruţném latexovém (pryţovém) vaku nebo v mlýně 

vyloţeném pruţnou latexovou vystýlkou nebo pevnou otěruvzdornou pryţí. Toto vyloţení 

mlýna elastickou vrstvou zabraňuje natloukání meliva na stěny mlýna a mlecí tělesa. 

Při suchém mletí se získá odlišné rozdělení velikosti a také tvar částic meliva neţ při mletí 

mokrém [7]. 

Při suchém mletí se pouţívá většinou podstatně vyšší hmotnostní poměr mlecí 

tělesa : melivo neţ při mletí mokrém (aţ 4 : 1). 

Pro suché mletí se doporučují otáčky mlýna: 

Dn /21  aţ D/40      (min
-1

)         (20) 

Hodnota v rozsahu 21 aţ 23 v předchozím vztahu zajišťuje kaskádní reţim mletí, 

který umoţňuje dosáhnout, aby umleté částice měly kulový tvar [7]. 

Kataraktní reţim mletí se dosáhne při otáčkách, které se vypočítají z předchozího 

vztahu po dosazení hodnoty 30. V tomto případě mají umleté částice úlomkovitý 

nepravidelný tvar. 

Při suchém mletí je důleţité zajistit deaglomeraci meliva. Toho se dosahuje přídavkem 

povrchově aktivní látky k melivu. Při mletí oxidu hlinitého se např. osvědčil přídavek 

stearanu hořečnatého (CH3(CH2)16COO)2Mg, který současně vnáší do mleté směsi slinovací 

přísadu. Po termickém rozkladu stearanu během výpalu zůstane ve směsi poţadované 

mnoţství MgO [7]. 

3.4.1.3    Mletí velmi jemných keramických prášků 

Velmi jemné prášky se melou v kontinuálních mlecích zařízeních, jejichţ funkční části 

jsou obloţeny keramickými tvarovkami (z téhoţ materiálu jako je melivo). Takovým 

zařízením je např. autogenní mlýn pro mletí za mokra. Mlecími tělesy jsou malé keramické 

kuličky. Tyto typy mlýnů je moţné také pouţívat k homogenizaci jemně disperzních 

keramických směsí. 

Dalším vhodným typem zařízení jsou míchadlové kulové mlýny – atritory. Melou 

diskontinuálně za mokra při počtu otáček n = 100 aţ 800 min
-1

 aţ na velikost částic 0,5 

aţ 2 μm. Mlecími tělesy jsou opět keramické kuličky o velikosti 3 aţ 10 mm [7]. 
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4    ALKALICKÁ AKTIVACE LATENTNĚ HYDRAULICKÝCH 

LÁTEK 

Celou řadu přírodních práškových materiálů a vedlejších průmyslových produktů 

bohatých na SiO2 a Al2O3 lze aktivovat pouţitím vhodných alkalických aktivátorů [8]. 

Hydraulická pojiva jsou látky, které účinkem vody vytvářejí produkty, které po počátečním 

zatuhnutí na vzduchu dále tuhnou a tvrdnou jak na vzduchu, tak ve vodě a vzniklé produkty 

hydratace jsou ve vodě nerozpustné. Za latentně hydraulické látky se povaţují ty, které 

v přítomnosti alkalického aktivátoru svoji hydraulicitu projeví [9]. Pro průběh alkalické 

aktivace je nutné, aby všechny nebo alespoň základní frakce SiO2 a Al2O3 pouţitých 

vstupních surovin byly přítomny v nekrystalické, reaktivní formě jako sklo nebo amorfní fáze. 

[10,11]. Materiál dále můţe a nemusí obsahovat větší mnoţství CaO, moţný je výskyt dalších 

doprovodných oxidů [8]. 

Alkalická aktivace představuje chemický proces. Prvním krokem reakce je přerušení 

vazby mezi křemičitanovými a hlinitanovými mnohostěny původního materiálu způsobené 

vysoce alkalickým prostředím, kde vzniklé iontové zbytky vstupují do tekuté fáze. Následuje 

tvorba nových reakčních produktů, které vyvolají tuhnutí a tvrdnutí. Mechanismus jejich 

vzniku je procesem „syntézy přes roztok“ [12,13]. 

V případě, ţe vstupní materiál kromě SiO2 a Al2O3 obsahuje významnější mnoţství 

CaO (jakým je např. granulovaná vysokopecní struska - GVS), je hlavním produktem reakce 

C-S-H fáze s významným mnoţstvím navázaného Al
3+

 a adsorbovaných alkálií. Naopak, 

pouţitím systému s malým či nulovým obsahem CaO (např. zaloţeném na metakaolinu) 

vznikají převáţně amorfní produkty typu zeolitů. Vedle dominantní tvorby amorfní fáze 

vznikají i fáze krystalické [12,13]. 

K vzbuzení hydraulicity latentně hydraulických látek je potřebná také voda, která 

umoţňuje tvorbu hydratačních produktů nebo umoţní distribuci aktivátorů. Přídavek vody 

při alkalické aktivaci můţe být částečně nebo úplně nahrazen alkalickým aktivátorem. 

Při přídavku vody k latentně hydraulické strusce nastává v důsledku nízkého obsahu volného 

CaO neomezená tvorba Ca(OH)2. Účinkem iontu OH
-
 dochází k rozpuštění Ca-O, Si-O, 

a Al-O struktur. Jelikoţ koncentrace OH
-
 je nízká, Si-O a Al-O vazby se výrazně nenaruší 

a k tvorbě C-S-H fází nedochází. Po přídavku alkalického aktivátoru, např. NaOH, vzroste 

pH, stejně jako koncentrace OH
-
 iontů a dojde k rozrušení dalších vazeb a následně vznikají 

C-S-H fáze [15]. 

Byly navrţeny dva modely alkalické aktivace, které mohou být závislé na primárních 

materiálech. První model představuje alkalická aktivace granulované vysokopecní strusky 

(Si+Ca) s alkalickým roztokem, kde hlavním reakčním produktem je CSH fáze. Druhý model 

je alkalická aktivace (Si+Al), kde hydratačním produktem jsou CAH fáze a hlavním 

příkladem je alkalická aktivace metakaolinu s alkalickým roztokem [16].  

Sled procesů tuhnutí a tvrdnutí v systému GVS a alkalického aktivátoru definoval 

Gluchovskij v [13,17] takto: 

a) částečný přechod kationtů alkalických kovů a alkalických zemin ze strusky do 

roztoku, 

b) vytvoření koloidní vrstvy sodných silikátů na povrchu částic strusky, 

c) rozpuštění hlinitých aniontů přímo v sodném silikátu, 

d) tvorba C-S-H fází v amorfním aţ semikrystalickém stavu, 
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e) vznik kalciumaluminátosilikátových hydrátů, 

f) tvorba zeolitických produktů různého sloţení. 

Stade (1989) navrhl, ţe začlenění alkálií do C-S-H fáze se zvyšující se teplotou 

probíhá následovně [9]: 

a) neutralizace kyselých Si-OH skupin Na
+
 nebo K

+
  

      C-S-H+M
+
→M

+
-C-S-H          (21) 

b) výměna iontů Na/K za Ca 

      C-S-H+M
+
→M-C-S-H+Ca

2+
         (22) 

c) štěpení Si-O-Si vazeb pomocí Na
+
 a K

+
  

      Si-O-Si+2M
+
→2Si-O-M          (23) 

První mechanismus probíhá převáţně u C-S-H fáze s nízkým poměrem Ca/Si, protoţe 

obsahuje vysokou koncentraci kyselých Si-OH skupin. Druhý mechanismus je zastoupen 

převáţně u C-S-H s vysokým poměrem Ca/Si. Třetí mechanismus závisí na povrchu C-S-H 

fáze. Začlenění alkálií do C-S-H fáze vzrůstá s klesajícím poměrem Ca/Si [9]. 

Působením roztoků křemičitanů sodného nebo draselného na mletou granulovanou 

vysokopecní strusku lze připravit hydraulická bezcementová pojiva. Aktivátory mají velký 

vliv na produkty hydratace. Hlavním produktem je C-S-H fáze, ale vedlejší produkty se liší 

podle pouţitého aktivátoru [9,13]. 

Míra tuhnutí a tvrdnutí alkalicky aktivovaných pojiv, kvalita a kvantita výsledných 

reakčních produktů závisí na celé řadě faktorů, včetně kvality původního aluminosilikátu, 

mnoţství alkalického aktivátoru a reakční teploty [12]. Faktory modifikujícími vlastnosti 

struskoalkalických materiálů jsou dále jemnost mletí strusky, roztokový součinitel při mísení 

směsí, doba a reţim tuhnutí [8]. 

Pro aktivaci latentně hydraulických látek přicházejí do úvahy sloučeniny alkalických 

kovů např. sodné, draselné, lithné. Dále to mohou být uhličitany, hydroxidy, křemičitany, 

hlinitany, vodní skla, ale téţ fluoridy nebo silikofluoridy, především sodné [8]. 

4.1    Latentně hydraulické látky 

Latentně hydraulické nebo také pucolanické materiály jsou pouţívány ve stavebnictví. 

Nyní jsou latentně hydraulické látky vyuţívány převáţně jako přísady do cementů se snahou 

nahradit tradiční stavební materiály jako např. portlandský cement. K tomuto účelu se hodí 

odpady z jiných průmyslových odvětví např. vysokopecní GVS, popílek aj. [18,19]. 

Přidáváním latentně hydraulických látek k např. portlandskému slínku v mnoţství 

aţ 95 % je podle normy EN 197-1 podstatou přípravy 25 druhů portlandských cementů. 

Společnou charakteristikou těchto cementů je účelné vyuţití druhotných surovin, úspora 

přírodních vápenců a sniţování emisí CO2 [8]. 

Jako hydraulické jsou označovány látky či systémy, které jsou schopné reagovat 

s vodou a kde výsledkem reakcí jsou hydráty, tedy sloučeniny obsahující vodu. Hydratační 

reakcí dochází k postupnému tuhnutí a tvrdnutí soustavy, přičemţ se vytváří nová 

mikrostruktura, zaručující růst mechanických vlastností systému, především pevnosti 

[8,20,21,22]. 
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Hydraulicitu LHL je potřebné vhodně aktivovat např. Ca(OH)2 nebo alkalickými 

roztoky. Mezi latentně hydraulické látky patří granulovaná vysokopecní struska, elektrárenské 

popílky, tepelně degradované jíly apod. [8,12]. 

V přírodě se nachází celá řada latentně hydraulických látek. Jsou označovány pojmem 

pucolány. Kromě přírodních pucolánů jsou známé i technogenní pucolány. Pucolány jsou 

látky s vysokým obsahem aktivních oxidů SiO2 a Al2O3. Výraz pucolán pochází od názvu 

italského města „Puzzuoli“, kde se vyskytovaly produkty sopečné činnosti [9]. 

Pucolány jsou anorganické látky, které samy o sobě netuhnou, netvrdnou, nejsou 

latentně hydraulické, ale obsahují amorfní SiO2, který je schopný reagovat s Ca(OH)2 

za vzniku C-S-H gelu [8]. 

Podle ASTM je pucolán popisován jako křemičitý nebo křemičitohlinitý materiál, 

který má sám o sobě velmi malé nebo ţádné pojivové schopnosti, ale za přítomnosti vody 

chemicky reaguje s hydroxidem vápenatým za normálních teplot a vytváří sloučeniny, které 

mají vlastnosti pojiva [8,9]. 

Pro pucolány jiţ bylo navrţeno několik klasifikačních systémů. Nejběţnější 

klasifikace rozděluje pucolány do dvou skupin – přírodní a umělé, viz obr. 9 [8,9]. 

  PUCOLÁNY   

       

Přírodní pucolány  Umělé pucolány 

       

Sopečná skla Sopečné tufy Křemičité  Pálené materiály Vedlejší prům. produkty 

Sopečný popel  Opál  Pálené jíly Popílek 

Pemza  Rozsívková  Pálené lupky Struska 

  zemina =   Pálený bauxit Mikrosilika 

  křemelina     

  Zeolity     

Obr. 9  Schéma rozdělení pucolánů 

K přírodním pucolánům patří zeolity. Zeolity jsou krystalické hydratované 

aluminosilikáty alkalických kovů a kovů alkalických zemin [15]. Mezi nejběţněji vyuţívané 

umělé pucolány, které vykazují latentní hydraulicitu patří granulovaná vysokopecní struska, 

která je běţnou součástí portlandských cementů a elektrárenský popílek pro výrobu různých 

stavebních materiálů [12]. 

4.1.1    Vysokopecní struska 

Vysokopecní struska vzniká jako vedlejší produkt při výrobě surového ţeleza 

ve vysoké peci, při teplotě 1400 – 1600°C, kde díky své nízké hustotě plave na povrchu 

roztaveného ţeleza a v daném čase je odebírána z jeho povrchu. Charakter strusky závisí 

na sloţení vstupních surovin, zpracování, průběhu výroby, palivu a poţadované kvalitě 

vstupních produktů [9]. 

Na základě chemického sloţení vstupních surovin je vysokopecní struska tvořena 

především z těchto oxidů: SiO2, Al2O3, MgO nebo vápna CaO a některých sulfidů (MnS, FeS, 

CaS). Vzhledem k tomu, ţe sloţení rudy a různých struskotvorných přísad je různé, můţe 

struska obsahovat ještě např. TiO2, P2O5, aj. oxidy [9,13]. 



 
34 

Vysokopecní struska se uplatňuje zejména ve stavebnictví. Je vyuţívána např. jako 

kamenivo do betonu, ke stavbě vozovek a kolejového loţe, přidává se k cementářským 

slínkům pro výrobu portlandského cementu. V jemně mleté formě ji lze vyuţít na přípravu 

silikátových nátěrových hmot, kde umoţňuje zvýšení mikrotvrdosti a obrusnosti, aniţ by byla 

zhoršena vodotěsnost, mrazuvzdornost, propustnost pro vodní páry a difuzi CO2. Náhrada 

přírodního křemičitého písku jemně mletou struskou je velmi výhodná i z ekonomického 

hlediska. 

Zásadité (bazické) vysokopecní strusky jsou vhodnou přísadou k cementu. 

V cementech se obvykle pouţívá granulovaná struska s chemickým sloţením, při kterém je 

podíl CaO/SiO2 mezi 0,5 a 2,0 a podíl Al2O3/SiO2 mezi 0,1 a 0,6 [8,20]. Existují i další 

strusky a to např. ocelářské a strusky z výroby neţelezných kovů [15]. 

Hydraulická reaktivita strusky závisí na jejím chemickém a mineralogickém sloţení, 

granulometrii, měrném povrchu a na podílu amorfní a krystalické fáze [8]. 

4.1.1.1    Granulace vysokopecní strusky 

Chlazení vysokopecní strusky můţe probíhat dvěma způsoby a to pomalým a rychlým 

chlazením, kde výsledkem rychlého chlazení je granulovaná vysokopecní struska [9]. 

Granulace vysokopecní strusky začala v roce 1853. 

Mletá granulovaná vysokopecní struska je skelný granulovaný materiál vznikající 

mletím vysokopecní strusky, která je rychle chlazená obvykle vodou z důvodu zvýšení jejích 

reakčních schopností. Hlavní sloţky GVS jsou SiO2, CaO, Al2O3 a MgO, které jsou běţnými 

sloţkami obsaţenými v křemičitém skle [23]. Rychle chlazená struska obsahuje 90 aţ 95 % 

skelné fáze a pomalu chladnoucí struska pouze 40 aţ 50 % skelné fáze [24]. 

Chlazení vysokopecní strusky se provádí vodou, vzduchem nebo kombinovaným 

způsobem, přičemţ na kvalitu strusky má vliv teplota roztavené strusky, kdy je optimum 1350 

aţ 1430°C [25]. 

Vodní granulace, tj. vytékání strusky do nádrţe nebo ţlabu s vodou produkuje strusku 

křehkou. Jiným způsobem můţe být vytékání proudu strusky do vodního proudu, který odnáší 

písek do nádrţí a odtud se vybírá drapákovým jeřábem [13,26]. 

Tlak vody je přibliţně 0,6 MPa a takto upravená struska obsahuje přibliţně 30 % vody 

a obsah sklovité fáze je cca 60 – 70 % [23]. 

Suchou neboli vzduchovou granulací nazýváme rozfuk strusky proudem stlačeného 

vzduchu na malé kapičky, které naráţejí na vnitřní stěny rotačního bubnu chlazeného vnitřně 

i vně. 

Kombinovaným způsobem se struska napění vodou a pak se rozfukuje vzduchem. 

Vzhledem k tomu, ţe takto získaná struska měla příliš velký objem, postup byl zlepšen tak, 

ţe struska se fouká bez předchozího napěnění a teprve pak se rozprašuje [13,26]. 

4.1.1.2    Fázové, chemické a mineralogické složení strusky 

Při rozsáhlých výzkumech strusek byly sestrojeny binární, ternární a kvaternární 

diagramy tavitelnosti struskových soustav. Pro strusky má základní význam ternární diagram 

soustavy CaO-SiO2-Al2O3, znázorněný na obr. 10 [27]. 
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Obr. 10  Ternární diagram soustavy CaO-Al2O3-SiO2 

Názvy a vzorce jednotlivých krystalických fází: cristobalit a tridymit SiO2, korund 

Al2O3, pseudowollastonit (CaO.SiO2, CS), rankinit (3CaO.2SiO2, C3S2), mullit 

(3Al2O3.2SiO2, A3S2), anorthit (CaO.Al2O3.2SiO2, CAS2), gehlenit (2CaO.Al2O3.SiO2, 

C2AS), alit (3CaO.SiO2, C3S), belit (2CaO.SiO2, C2S), (3CaO.Al2O3, C3A), C12A7, CA, CA2, 

CA6 [20]. 

Strusky se všeobecně dělí podle chemického sloţení na zásadité a kyselé. Tyto 

povahové vlastnosti můţe ovlivňovat sloţení rudy, druh vyráběného surového ţeleza, 

struskotvorné přísady, ale i chod vysoké pece a zplodiny. Zajištění nejlepších hydraulických 

vlastností spočívá v obsahu skla ve struskách [13,26]. 

Základním sklotvorným oxidem ve struskách je SiO2. Tetraedry SiO4 se ve skle 

neukládají uspořádaně, ale tvoří nepravidelné útvary, skla nemají uspořádanost na delší 

vzdálenost. Stupeň polymerizace aniontů [SiO4ˉ] ve sklech je spojený s mnoţstvím 

modifikujících iontů Ca
2+

, Mg
2+

, Na
+
, K

+
 aj., které tvoří neorientované iontové vazby. Tyto 

ionty jsou rozmístěné ve volných prostorách ve struktuře skla. Od nich začíná proces 

rozpouštění skla ve vodě, nejslaběji reagují s vodou ionty, které mají nejmenší koordinační 

číslo a tedy největší pevnost vazby [28]. 

Nejlepší metodou pro dosaţení skelného stavu je právě vodní granulace pod tlakem, 

která umoţňuje získání aţ 90 % skla. Dále se zde vyskytují některé krystalické fáze: gehlenit 

C2AS a akermanit C2MS, které patří mezi pyrosilikáty (jejich tuhé sloţky se označují pojmem 

melilit), merwinit C3MS2, monticellit CMS4 a další. Všechny tyto fáze váţou značné mnoţství 

Mg, proto není ve formě periklasu. Při větším obsahu MgO vice neţ 8 hm. % se tvoří spinel 

MA. Je to inertní fáze, která nereaguje s vodou [29]. 

V běţném mineralogickém sloţení vysokopecních strusek, pokud se jedná 

o krystalické fáze, jsou kromě melilitu: α-dikalciumsilikát, β-dikalciumsilikát, merwinit 

C3MS2, pseudowollastonit α-CS, monticellit CMS. Melilit patří k hlavním sloţkám 

vysokopecní strusky [30]. 
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Důleţitý je u strusek krystalizační sled. Největší nukleační schopnost a krystalizační 

schopnost mívá belit β-C2S a nakonec krystalizují minerály nejtavitelnější. Aktivní 

hydraulickou sloţkou ve strusce je především zmíněný belit [13,20]. 

4.1.1.3    Vlastnosti granulované strusky 

Struska patří mezi latentní hydraulické látky, tzn., ţe bez aktivátoru není reaktivní 

s vodou a hydratace je velmi pomalá. Struska vykazuje cementické vlastnosti, ale i 

pucolanický charakter (reakce s vápnem) [29]. 

Hydraulická reaktivita závisí na chemickém sloţení, obsahu skelné fáze, velikosti 

částic a povrchové morfologii. Hydraulická aktivita strusek se obvykle přibliţně posuzuje 

podle zastoupení hlavních oxidů. 

Modul bazicity (zásaditosti) Mb je definován jako poměr součtu látkových mnoţství 

zásaditých oxidů k součtu látkových mnoţství kyselých oxidů [9]: 

322 OAlSiO

MgOCaO
M b            (24) 

Dle hodnoty modulu zásaditosti se strusky dělí na zásadité (Mb>1) a kyselé (Mb<1). 

Modul aktivity Ma je vyjádřen jako poměr látkového mnoţství oxidu hlinitého 

k látkovému mnoţství oxidu křemičitého [31]: 

2

32

SiOn

OAln
M a            (25) 

Hydraulická aktivita strusek ve většině případů roste s rostoucí hodnotou stupně 

zásaditosti a zvláště pak s rostoucím modulem aktivity. Podle Budnikova je moţné 

charakterizovat strusky tzv. koeficientem kvality Kk [13,26]: 

MnOnSiOn

OAlnMgOnCaOn
K k

2

32          (26) 

Strusky s Kk>1,9 mají zvýšenou aktivitu, při 1,6<Kk<1,9 jsou středně aktivní a při 

Kk<1,6 málo aktivní [9]. 

Zásadité strusky s vyšší hodnotou modulu aktivity vykazují lepší hydraulické 

vlastnosti. Ty jsou stále ovlivňovány i obsahem příměsí, které ve vznikajících sloučeninách 

částečně nahrazují CaO, čímţ vznikají látky, které zvyšují nebo sniţují hydraulickou aktivitu 

strusky. Např. MnS, FeS a TiO2 mají negativní efekt, zatímco CaS zvyšuje reaktivitu amorfní 

fáze [31]. 

Stupeň iontového charakteru vazby minerálů obsaţených ve strusce ovlivňuje její 

schopnost reakce s vodou. Podle stupně iontového charakteru vazby lze silikátové 

a aluminosilikátové fáze strusky sestavit do této posloupnosti [26,32]: 

C3S > C4AF > C2S > C2AS > C3S2 > CS > CAS2        (27) 

Reakce C3S s vodou probíhá velmi lehce, zatímco u CS za zvýšené teploty. Na těchto 

reakcích tedy spočívá alkalická aktivace strusek, a proto budou praktičtější a výhodnější 

strusky zásadité [13,26,32]. 
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4.2    Alkalické aktivátory 

Alkalickou sloţkou vstupující do reakce s latentně hydraulickými látkami mohou být 

vodné roztoky hydroxidů, křemičitanů a uhličitanů sodných a draselných (NaOH a KOH, 

Na2CO3 a K2CO3, Na2SiO3 a K2SiO3), v úvahu přicházejí rovněţ soli lithné, fluoridy 

či silikofluoridy [8]. 

Gluchovskij (1980) klasifikoval 6 skupin alkalických aktivátorů podle chemického 

sloţení, které jsou schopny s latentně hydraulickými látkami tvořit pojivové systémy [9]: 

a) hydroxidy: MOH, 

b) soli slabých kyselin: M2CO3, M2SO3, M3PO4, MF aj., 

c) křemičitany: M2O.nSiO2, 

d) hlinitany: M2O.nAl2O3, 

e) hlinitokřemičitany: M2O.Al2O3.(2-6)SiO2, 

f) soli silných kyselin: M2SO4. 

Činidla, NaOH, M2CO3, Na2O.nSiO2, jsou nejrozšířenější a nejlevnější chemikálie [8]. 

Základním a nejběţnějším aktivátorem latentní hydraulicity je Ca(OH)2. V případě, 

ţe hydroxid vápenatý je schopen hydraulicitu určité látky aktivovat, je povaţována 

za pucolán. Existuje celá řada aktivátorů, které jsou účinnější neţ Ca(OH)2. Jedním z nejvíce 

pouţívaných alkalických aktivátorů je vodní sklo (Na2SiO3.nH2O) [15]. 

Roztoky alkalických křemičitanů známé pod názvem vodní sklo patří svým 

charakterem jak mezi základní anorganické chemikálie (sodné vodní sklo, draselné vodní 

sklo) tak i mezi chemické speciality. Výroba křemičitanu sodného přesahuje v Evropě 1 mil. 

tun. Mezi základní parametry alkalických silikátů udávaných výrobci patří: obsah pevných 

látek (sušina), obsah oxidu křemičitého, oxidu alkalického kovu, poměr (modul) mezi oxidy 

buď molární nebo hmotnostní, hustota a dynamická viskozita [33]. 

Základní surovinou pro produkty na bázi syntetických silikátů je křemenný písek, 

který je základním výchozím materiálem pro suché i mokré cesty výroby. Nejvíce vyráběným 

produktem jsou alkalické křemičitany v pevné i kapalné formě a podle typu jsou rozlišovány 

na [33]: 

a) roztoky vodního skla, dodávané jako rozpuštěné vodní sklo a zahuštěné vodní 

sklo, 

b) pevný křemičitan sodný (PKS). 

4.2.1    Vodní sklo 

Vodní sklo je nejčastěji pouţívaným alkalickým aktivátorem. Patří k nehydraulickým 

pojivům tvrdnoucím za normální teploty. Je to koloidní roztok alkalických křemičitanů, 

vznikající rozpouštěním alkalickokřemičitého skla, nejčastěji sodného ve vodě upravené 

roztokem hydroxidu sodného na poţadovaný silikátový modul (MS) [13,34]. 
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Molární poměr (tzv. silikátový modul) MS = SiO2 / Na2O u taveného vodního skla 

se pohybuje v rozmezí 3,2 aţ 3,3. Obsah vody je 40-60 hm. %. Pro alkalickou aktivaci strusek 

se doporučuje dávkovat vodní sklo se silikátovým modulem 1,3 aţ 2,0. Vodné vodní roztoky 

s niţším silikátovým modulem jsou méně stálé [13,20,33,35]. 

Ve vodních sklech reagujících silně alkalicky existuje hydrolytická rovnováha 

Na2SiO3 + 2H2O ↔ H2SiO3 + 2NaOH        (29) 

Takto vzniklá kyselina má sklon ke kondenzaci, resp. polykondenzaci, avšak při 

určitém pH zůstává vzniklá kyselina jako sol. Ke stabilizaci se mohou přidávat ochranné 

koloidy. Proto jiţ ve vodním skle existují vysokomolekulární křemičité kyseliny o rozličném 

kondenzačním stupni [36]. 

Vylučováním kyseliny křemičité ze solu ve formě gelu nastává tvrdnutí vodního skla, 

které je vyvoláno zejména sníţením hodnoty pH, např. jiţ vzdušným CO2 [36]. 

NaOH + CO2 ↔ NaHCO3          (30) 

NaHCO3 + NaOH ↔ Na2CO3 + H2O        (31) 

Ustavení nové rovnováhy způsobuje vylučování další kyseliny křemičité, která je dále 

silně kondenzována, aţ takto vzniklou vysokomolekulární metakřemičité kyseliny. Vytvoří se 

zmíněný gel, a tím nastane zpevnění za vzniku velmi rozvětvených polykřemičitých kyselin 

[36]. 

Nejvhodnější teploty pro tvrdnutí vodního skla jsou v rozmezí 15 aţ 25°C. Nad touto 

teplotou se tvrdnutí velmi urychluje, pod touto teplotou se zpomaluje. Při teplotách pod 10°C 

se zastavuje. Aktivní sloţkou vodního skla je Na2O. Čím vyšší je jeho obsah, tím je tuhnutí 

rychlejší [36]. 

Tekuté sklo se dodává jako rozpuštěné vodní sklo a zahuštěné vodní sklo. Přechod 

mezi pevným sklem a jeho vodným roztokem je tzv. hydratované vodní sklo [20]. 

4.3    Vlastnosti a použití alkalicky aktivovaných materiálů na bázi GVS 

Pouţitím odpadních surovin se šetří přírodní zdroje. Alkalicky aktivované látky jsou 

schopny úplně nebo částečně nahradit energeticky náročně vyráběné látky. Obyčejný 

portlandský cement je látka svou výrobou silně znečišťující ţivotní prostředí. Studie ukázaly, 

ţe se do ovzduší vypustí 1 tuna oxidu uhličitého při produkci 1 tuny cementu kdekoliv 

na světě. Směsné cementy jsou anorganická pojiva, která vedle portlandského slínku obsahují 

různé mnoţství přírodních aluminosilikátů (pucolánů) nebo častěji průmyslových odpadů. 

Jedinou výjimkou jsou tzv. „směsné cementy“, pouţívající ingredience jako jsou popílky, 

kde jsou emise CO2 mírně sníţeny, maximálně však o 10 – 15 %. Neexistuje zatím ţádná 

známá technologie pro redukci emisí oxidu uhličitého z produkce portlandského cementu. 

Alkalicky aktivované strusky představují vhodnou náhradu pojiva na bázi portlandského 

cementu. Struska vzniká jako odpadní produkt při výrobě ţeleza a při jejím pouţití dochází 

tedy k výrazným energetickým i finančním úsporám a sníţení produkce CO2 [37]. 

Produkty alkalické aktivace vyuţívá v mnoha směrech stavební průmysl. Jedná se 

především o druhotné suroviny (strusky, popílky, metakaolinit aj.) k výrobě kompozitních 

materiálů jako jsou betony, cementy, malty aj. [38]. 

Přechodem k cementům ze strusky a z přírodních hydraulických surovin jsou směsné 

cementy struskoportlandské a vysokopecní s různým poměrem strusky a portlandského 

cementu. Hranici mezi struskovým a portlandským cementem určuje převládající 

mechanismus tuhnutí. Z tohoto hlediska patří struskoportlandský cement k typu 
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portlandskému, kdeţto vysokopecní cement s vysokým obsahem strusky lze zařadit spíše 

do kategorie cementů struskových, neboť portlandský cement zde má hlavně funkci látky 

vzbuzující tuhnutí strusky [20]. 

První práce začaly psát o moţnosti chemické aktivace některých aluminosilikátů 

sloučeninami alkalických kovů jiţ v 50. letech. Cílem bylo vytvořit hutné bezcementové 

kompozity. Jako nejreaktivnější se ukázaly mleté granulované vysokopecní strusky. 

Podmínkou je amorfní stav strusky, která tak vykazuje latentně hydraulické vlastnosti, 

coţ znamená, ţe v přítomnosti vhodného aktivátoru (vodní sklo) dochází k hydratačním 

reakcím a vzniku C-S-H fází. Při hydrataci se vlivem vysokého pH (nad 13) přetrhají vazby 

mezi hlinitanovými a křemičitanovými tetraedry aluminosilikátů. Kromě C-S-H fází 

se v hydratovaném systému vyskytují fáze, které se vlastnostmi a uspořádáním podobají 

zeolitům [15,34]. 

Dalším důleţitým vstupním parametrem u strusek je granulometrie a chemické 

sloţení. Faktory modifikujícími vlastnosti alkalicky aktivovaných strusko-popílkových hmot 

jsou např. jemnost mletí (granulometrie), typ, sloţení a dávka alkalického aktivátoru, 

roztokový součinitel při mísení směsí, teplota, doba a reţim tuhnutí [42]. Výsledkem 

hydratační reakce dochází k tuhnutí a tvrdnutí materiálů. Proces alkalické aktivace GVS 

znamená vznik nových hydraulických pojiv [35,39]. Ukázalo se, ţe podle druhu a poměru 

reagujících komponent lze připravit malty či betony dosahující vysokých pevností [34]. 

Takto připravenými materiály jsou struskoalkalické betony (SAB), dnes nazývané 

alkalické cementy a betony. Jsou to bezslínkové hydraulické maltoviny tvrdnoucí ve vodě i na 

vzduchu, připravené z jemně mleté GVS aktivované hydroxidem, uhličitanem sodným nebo 

vodním sklem [40]. 

Struskoalkalické cementy patří do skupiny geopolymerních materiálů. Lze je připravit 

z jemně mleté strusky (310 aţ 350 m
2
.kg

-1
) a vodního skla, i kdyţ v tomto případě jsou 

ve vzniklém pojivu přítomny i vápenaté silikáty. Na struskoalkalické bázi je moţné připravit 

i vysokopevnostní betony [13,41]. 

V posledních letech se vyskytují práce navrhující vícekomponentní směsi pro přípravu 

malt či betonů. Vysokopecní struska je oblíbenou příměsí pro svůj kyselejší charakter 

ve srovnání s PC. Další významnou komponentou můţe být popílek, který nahrazuje část 

pojiva i část drobného kameniva. Působí i jako účinné mikrokamenivo, které vylepší 

granulometrii směsi. Umoţní sníţení vodního součinitele a tím dosaţení vyšších pevností 

[40]. 

Dále je moţno latentně hydraulické materiály kombinovat a nacházet tak optimální 

sloţení, fyzikální vlastnosti a parametry odpovídající běţně vyráběným cementům. Jsou to 

především pevnosti v tlaku. Je moţné připravit materiál, ze směsi GVS a elektrárenského 

popílku, které byly upraveny 3,1 hm. % Na2O se silikátovým modulem MS=2, kde pevnost 

v tlaku po 90 dnech dosahovala 114 MPa. Směs GVS a tepelně upraveného jílu s dávkou 

5 hm. % Na2O byla upravena na silikátový modul MS=2 a dosáhla pevnosti v tlaku 

po 80 dnech 120 MPa [40]. 

V práci [8] se připravovaly hmoty na bázi GVS a EP s pevným a kapalným Na2SiO3. 

Výsledky experimentů byly následující: po 2 dnech přesáhly PTL přes 30 MPa, 60 MPa za 7 

dní hydratace, po 56 dnech dosáhly pevnosti v tlaku 111 MPa. 

Struska je také vhodným materiálem pro přípravu lehčených materiálů. Základní 

surovinou pro aplikaci byla granulovaná vysokopecní struska a pro vylehčování směsi 

byl pouţit hliníkový prášek. Alkalickým aktivátorem je zde např. vodní sklo s MS=2. U těchto 

vzorků byly dosaţeny pevnosti aţ 5 MPa při objemové hmotnosti 860 kg.m
-3

. Za optimální 
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dávku se jeví 4,5 hm. % Na2O. Tyto vzorky byly připraveny bez energeticky náročného 

procesu autoklávování oproti běţně připravovaným lehčeným materiálům [43]. 

Druh a skupenství alkalického aktivátoru ovlivňuje přípravu směsí, tzn. přípravu, 

průběh hydratace a výsledné parametry. Většina LHL je aktivována vodním sklem. Kromě 

vodního skla to mohou být aktivátory v pevném stavu a to např. Na2SiO3, NaOH, KOH, 

Na2CO3, K2CO3, aj. Pouţitím pevného alkalického aktivátoru jsou dosaţeny srovnatelné 

výsledky, někdy dokonce příznivější, neţ při pouţití kapalného alkalického aktivátoru.  

Přídavek popílku ke GVS vnáší do směsi Al2O3. Tím se kromě C-S-H fází vytvoří 

předpoklad pro vznik geopolymerních fází, které dávají výrobku nové vlastnosti: lepší 

odolnost proti korozi, vyšší odolnost proti působení teploty. Je však důleţité připravit vzorky 

s optimálním poměrem GVS a EP, protoţe popílek ve vyšším mnoţství můţe i pevnosti 

v tlaku sniţovat [15]. 

Geopolymerní betony vyrobené z kalcinovaných materiálů (struska, popílek atd.) mají 

tyto přednosti [8]:  

a) vysoká pevnost v tlaku (PTL), 

b) vodotěsnost, 

c) mrazuvzdornost – 300 aţ 1300 zmrazovacích cyklů, 

d) vysoká chemická odolnost. 

Odolnost proti korozi je další sledovanou vlastností. Vzorky jsou vystaveny různým 

korozním mediím, kde se sleduje pevnost v tlaku v závislosti na době pobytu v lázni. 

Nejčastěji jsou vzorky vystaveny působením destilované vody, HCl, H2SO4, Na2SO3 

v různých koncentracích. Poměr sloţek ve směsi je důleţitý. Pokud je vzorek připraven pouze 

ze 100 % z GVS dochází k poklesu pevnosti. Pakliţe je vzorek připraven ze směsi GVS 

a popílku, pevnost v tlaku se odvíjí podle hm. % popílku ve směsi [21]. 
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5    POSOUZENÍ VLIVU MECHANICKÉ AKTIVACE LHL 

Pouţívání granulované vysokopecní strusky jako cementové náhrady např. do betonu 

a jiných stavebních materiálů se v praxi pouţívá z technologického, ekonomického 

a environmentálního důvodu. Na celém světě přitahuje stále větší pozornost vyuţívání 

velkého mnoţství strusky do směsi cementu. Nahrazení cementového slínku granulovanou 

vysokopecní struskou obvykle vede k niţším počátečním pevnostem. Jedna z moţností, jak 

zvýšit reaktivitu, je metoda jemného mletí resp. mechanická aktivace strusek. Jemné mletí 

vede k vytváření většího povrchu zatímco mechanická aktivace kombinuje rozbíjení částic 

(měrné plochy), objemové a povrchové fyzikálně-chemické změny, dislokace aj.. Zvýšená 

reaktivita zvyšuje tuhnutí a pevnosti výsledného cementu (betonu). Existuje mnoho zařízení, 

které jsou zkoušeny za účelem zvýšení reaktivity vstupních sloţek a nejenom cementu, 

ale i slínku, strusky a jiných materiálů [44].  

 

                     

Obr. 11  SEM analýza a) nemletá GVS b) mletá GVS 4200 cm
2
.g

-1
 

Rozsah aplikací zkušebních  mlecích zařízení můţe být rozdělen na tři hlavní větve: 

hrubé mletí, jemné mletí a mechanická aktivace. Hrubé mletí je nejběţněji aplikované mletí. 

Kinetika hrubého mletí je popisována dosaţenou energií. Na rozdíl od hrubého mletí 

mechanická aktivace sleduje ne velikost částic, ale změny struktury částic, vytvořenou 

mechanickou energií, jeţ jsou ukazatelem reaktivity. V tomto případě samotné pouţití energie 

není pouţitelné, protoţe existuje mnoho energetických toků. Různé toky ovlivňují různě 

reaktivitu, část energie se liší podle velikosti, stupně strukturního rozrušení atd. Jemné mletí 

je případem mezi hrubým mletím a mechanickou aktivací. Podobně jako hrubé mletí je 

určeno pro klesající velikost částic. Kvantitativní změny velikosti částic předkládají 

kvalitativní změny. V podstatě proces, aby poţadovaná výroba jemného a ultra jemného 

prášku byla základem pro pochopení fyzikální a mechanické energie. Tyto okolnosti dělají 

jemné mletí analogické k mechanické aktivaci [45]. 

Mletí a mechanická aktivace jsou obecně spojovány s velkou energetickou spotřebou. 

Sekulic a kol. [47] studovali mechanické aktivace PC v různých typech mlýnů jako 

laboratorní kulový mlýn, vibrační mlýn, a vibrační mlýn s krouţky aj.. Např. kulové mlýny 

jsou vysoce efektivní zařízení mechanické aktivace pro rychlé drcení pevných materiálů 

aţ mikrometrických velikostí částic. Vývoj pevnosti a mikrostruktury směsí závisí, zda jsou 

sloţky směsného cementu mechanicky aktivovány [46,47]. 

Autoři [44] sledovali závislost doby mletí na vzniku a intenzitě hydratačních fází 

a jiných produktů. Obr. 12 ukazuje XRD vzorků nemletých granulovaných strusek 

a přemletých strusek (5 a 10 min) po 28 dnech hydratace. V hydratovaném vzorku 

s neaktivovanou struskou je výsledkem CaO-SiO2-Al2O3-MgO a skelná struktura. Přítomnost 

C-S-H fází se vytváří během hydratace vápeno-silikátových fází C3S a C2S. Kromě C-S-H 

fází byl zaznamenán vznik α-C2SH v hydratačním produktu mechanicky aktivované strusky. 
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C3S je spotřebována rychleji v přemletých vzorcích neţ u běţně mletého cementového 

vzorku. Ve zrychlené hydrataci se nejjemnější částice strusky chovají jako nukleační činidla 

pro vznik C-S-H.  Hydratační produkty se výrazně liší v závislosti na době mletí. 

Hydratace C3S a C2S rozhoduje o vzniku fází Ca(OH)2 (dále jiţ CH). CH fáze, které 

vznikají během hydratační reakce, mohou být spotřebovány hydratací strusky. Intenzitu 

charakteristických píků CH lze pouţít jako měřítko reaktivity strusky: vyšší intenzita píku 

znamená menší spotřebu CH a naopak, menší reaktivitu strusky. Z toho vyplývá: (a) spotřeba 

CH začíná mnohem dříve v přemílaných vzorcích neţ v běţných vzorcích, (b) vyšší 

reaktivitou strusky díky mechanické aktivaci vede k větší spotřebě CH fáze [44].  

 

 

Obr. 12  XRD vzorku nemletá GVS a přemílána GVS po 28 denní hydrataci [44] 

XRD studie ukázaly, ţe C3S v přemletém vzorku má vyšší reaktivitu. Na základě XRD 

a TG / DTA analýzy hydratovaných vzorků je strusková reaktivita vyšší. Vyšší pevnosti 

v tlaku (50 MPa) dosahují vzorky s přemletou struskou po 28 dnech, coţ je zapříčiněno 

zvýšenou reaktivitou struskových částic, oproti vzorkům nepřemletým, kde pevnost dosáhla 

25 MPa. Jiné faktory, přispívající k vyšším pevnostem jsou výplň a pucolánový účinek 

strusky. Počáteční spotřeba CH dává nepřímý údaj o vyšší pucolánové reaktivitě strusky. 

Důleţité proměnné ovlivňující reaktivitu jsou: velikost částic (nebo plochy), skupenství, tvar, 

vady atd. Mletím je rovněţ zajištěna přítomnost hranatých částic s malými nebo ţádnými 

shluky. Proto vyšší reaktivita přemletých vzorků můţe být způsobena kombinovaným 

efektem menších částic, hranatým tvarem a volnými částicemi z shluků [44]. 

Autoři [46] se zabývali rozvojem nízkých pevností u struskoportlandského cementu 

prostřednictvím jemného mletí a mechanické aktivace cementových sloţek slínku a strusky. 

Distribuce velikosti částic v cementu s poměrně nízkou hydraulicitou GVS je kompenzována 

zvýšenou reaktivitou slínku v důsledku jeho zvýšené jemnosti. Současně platí, ţe zvýšením 

jemnosti povrchu strusky se zvýší pevnosti v tlaku neţ u slínku. I přes tyto rozdílné názory na 

jemnost strusky a slínku existuje všeobecná shoda, ţe pevnosti do značné míry závisí na 

jemném mletí směsi cementových sloţek [46].  

Autoři [46] zkoumali tři stupně mechanické úpravy vstupních surovin. Cement (ozn. 

IC-A, standardní), (ozn. IG-50S, zde byl GVS a slinek mletý dohromady v poměru 1:1) 

a cement (ozn. SG-50S, slínek a GVS mletá separovaně). Mletí bylo prováděno po dobu 

10 min při 1000 ot./min s pouţitím 2 mm ocelových koulí jako třecího media. Distribuce 

velikosti částic mletých surovin byla stanovena pomocí laserové difrakce velikosti částic.  

Částice cementu IG-50S a SG-50S měly velikosti 5,5 a 4,7 μm oproti průmyslovému cementu 

IC-A, kde velikost částic byla 16,3 μm. Pevnosti v tlaku byly stanoveny po 1, 3, 7 a 28 dnech. 

Pevnosti v tlaku po 28 dnech hydratace dosáhly u cementu SG-50S 35 MPa oproti IC-A, 
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kde PTL dosáhly 25 MPa. Hydratace strusky v závislosti na mletí pro různé délky času 

potvrdila, ţe mnoţství a charakter gelu CSH  vytvořeného během hydratace silně závisí na 

velikosti částic strusky. Strusky s menší velikostí částic hydratují rychleji. Na základě 

velikosti částic strusky, jak bylo zjištěno SEM analýzou, je pořadí reaktivity strusky 

následující: SG-50S > IG-50S > IC-A. Výsledky ukazují, ţe jemné mletí resp. mechanické 

aktivace v třecím mlýnu změní reaktivitu cementových sloţek, zejména strusky. Mechanická 

aktivace samostatného mletí sloţek cementu je více efektivní oproti jiným způsobům úpravy 

vstupních materiálů [46]. 

Fotografie ze SEM analýzy cementových vzorků (ozn. IC-A, IG-50S, a SG-50S) 

po jednodenní hydrataci jsou uvedeny na obr. 13. Jak je znázorněno na obr. 13, velké 

nezreagované částice strusky v matrixu hydratovaném slínku byly pozorovány 

v mikrostruktuře IC-A. U cementu IG-50S byla částice strusky větší neţ u cementu SG-50S 

[46]. 

       

Obr. 13  SEM analýza a) IC-A, b) SG-50S (c) IG-50 vzorky po 1 denní hydrataci 

(nezreagované částice strusky ozn. šipkou) 

Jiný kolektiv autorů zkoumal mechanickou aktivaci PC s 30 % GVS ve vibračním 

mlýnu po dobu 11 min. s dosaţeným měrným povrchem 550 m
2
.kg

-1
. Takto upravené vzorky 

zvýšily své pevnosti v tlaku v porovnání s PC (30 MPa) bez mechanické aktivace. Pevnost 

v tlaku po 28 dnech dosáhla 54,6 MPa u vzorků aktivovaných. Vzorky s neaktivovaným PC 

mají delší dobu tuhnutí neţ vzorky mechanicky aktivované, coţ můţe způsobovat struska, 

která je v původní granulometrii [48]. 

Mechanická aktivace strusky má příznivý účinek na počáteční pevnosti. Vývoj 

nízkých počátečních pevností byl hlavním handicapem při zvyšování podílu strusky v běţně 

připravovaných portlandsko-struskových cementech (PSC). V PSC pomocí mechanické 

aktivace slínku a strusky bylo zjištěno, ţe aţ 85 % nahrazení slínku struskou je moţné, aniţ 

by byla narušena pevnost běţných PC cementů obsahujících běţně 40 % strusky. Na rozdíl 

mletí strusky v kulovém bubnovém mlýnu, kde pevnost klesá na začátku jak 1-denní 

a 28-denní pevnosti, se PTL zvyšovala se zvyšujícím se mnoţstvím aktivované strusky aţ o 

70 %. Mechanickou aktivací dochází ke změnám ve vývoji mikrostruktury během hydratace: 

zvýší se hydratace C3S ve slínku a hydratace strusky z důvodu zvýšení jejich reaktivity, 

vzniká více kompaktní struktura s rostoucím obsahem strusky [44]. 

Autoři článku [47] se zabývali mechanickou aktivací portlandského cementu 

v různých typech mlýnů. Byly provedeny laboratorní zkoušky aktivačního mletí cementu 

z běţné výroby v laboratorním kulovém mlýnu, vibračním mlýnu s koulemi, a ve vibračním 

mlýnu s krouţky. 

Významné mechanické aktivace (potvrzené analýzou XRD) bylo dosaţeno mletím ve 

vibračním mlýnu s krouţky. U všech tří druhů mlýnů bylo dosaţeno zlepšení mechanických 

vlastností přemletého cementu v důsledku zvýšení specifického povrchu na přibliţně stejnou 

hodnotu 400 m
2
.kg

-1
. 
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Výchozí portlandský cement měl specifický povrch 290 m
2
.kg

-1
 a jeho hodnota při 

různých typech mletí stoupala. Hodnoty měrného povrchu 420 m
2
.kg

-1
 bylo dosaţeno při 

mletí ve vibračním mlýnu s krouţky po dobu 3 minut. Vzorek zpracovaný v kulovém mlýnu 

po dobu 30 minut dosáhl hodnoty 400 m
2
.kg

-1
 a při mletí ve vibračním mlýnu s koulemi bylo 

za dobu mletí 19 minut dosaţeno hodnoty specifického povrchu 390 m
2
.kg

-1
 [47]. 

Zkoušky pevnosti v tlaku a v tahu za ohybu se prováděly po 3, 7 a 28 dnech. Nejvyšší 

pevnosti v tlaku a v tahu za ohybu po 28 dnech byly dosaţeny u cementu přemletého 

ve vibračním mlýnu s krouţky (55 MPa a 9 MPa proti hodnotám 43 MPa a 7,5 MPa 

původního cementu). Při mletí v kulovém mlýnu bylo po 28 dnech dosaţeno pevnosti v tlaku 

50 MPa a v tahu za ohybu 8,7 MPa. Hodnoty těchto pevností u vibračního mlýnu s koulemi 

byly PTL 51 MPa a 8,2 MPa při pevnosti v tahu za ohybu. 

Přemletím cementu ve vibračním mlýnu s krouţky, ve srovnání s přemletím ve 

vibračním mlýnu s koulemi na stejný specifický povrch, se pevnost v tlaku zvýšila 

o cca. 10 % a pevnost v tahu za ohybu o cca. 3,5 % [47]. 
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6    EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

Cílem experimentální části bylo ověření vlivu mechanické aktivace na výsledné 

parametry alkalicky aktivované granulované vysokopecní strusky. Mletí probíhalo 

v nejběţnějších typech mlýnů: vibračním a bubnovém. Očekávaným výsledkem mletí bylo 

přiblíţení se průmyslově mletým GVS. Při mletí GVS v bubnovém mlýnu byly měněny 

stupně zaplnění bubnu mlecími tělesy, naváţka GVS, otáčky a doba mletí. U vibračního 

mlýnu se měnila doba mletí. První porovnávanou vlastností byl měrný povrch mleté GVS. 

Vzorky namleté GVS, u kterých se měrný povrch blíţil měrnému povrchu průmyslově mleté 

GVS firmou Kotouč Štramberk, spol. s.r.o., byly dány na granulometrii a SEM analýzu. Pro 

ověření latentní hydraulicity GVS byly vzorky alkalicky aktivovány roztokem vodního skla. 

Sledovanými parametry aktivovaných vzorků byly objemové hmotnosti a pevnosti v tlaku 

po 2, 7 a 28 dnech hydratace. U vzorků po 28 dnech hydratace byla zastavena hydratace 

a provedena DTA + TG analýza. Na vybraných vzorcích po 28 dnech hydratace byla 

provedena také RTG difrakční analýza. 

6.1    Použité vstupní suroviny 

Základní vstupní suroviny a jejich dodavatelé jsou: 

-  granulovaná vysokopecní struska z firmy ArcelorMittal Ostrava a.s. (nemletá), 

-  granulovaná vysokopecní struska z firmy ArcelorMittal Ostrava a.s. mletá firmou  

   Kotouč Štramberk, spol. s.r.o., 

-  roztok vodního skla od prodejce KITTFORT Praha s.r.o.. 

6.1.1    Granulovaná vysokopecní struska (GVS) 

Hlavní pouţitou surovinou byla granulovaná vysokopecní struska z firmy 

ArcelorMittal Ostrava a.s., granulovaná přímo v závodě. Semletí strusky, která byla pouţita 

jako porovnávací vzorek, bylo provedeno firmou Kotouč Štramberk, spol. s.r.o.. Měrný 

povrch této strusky je 380 m
2
.kg

-1
. Chemické sloţení pouţité GVS udává tab. 2. 

Tabulka 2  Chemické sloţení pouţité granulované vysokopecní strusky 

Složka (hm. %) Složka (hm. %) 

CaO 37,74±0,05 TiO2 0,18±0,003 

MgO 15,09±0,14 K2O 0,35±0,007 

SiO2 41,86±0,09 Na2O 1,76±0,30 

Al2O3 5,74±0,05 P2O5 0,04±0,004 

Fe2O3 0,21±0,001 SO3 1,22±0,006 

 

6.2    Alkalický aktivátor 

Latentně hydraulické látky se mohou aktivovat různými druhy alkalických aktivátorů 

lišících se i skupenstvím. Nejběţněji jsou pouţívané kapalné alkalické aktivátory, protoţe 

díky jejich působení hmoty takto aktivované dosahují příznivých a ověřených výsledků. 

V těchto experimentech bylo jako alkalický aktivátor pouţito vodní sklo. 
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K aktivaci hydraulických vlastností GVS je nutné, aby pouţité vodní sklo bylo 

upraveno na vhodný silikátový modul. Pro tuto práci bylo upraveno na MS=2. Abychom 

docílili poţadovaného silikátového modulu, je nutný výpočet úpravy. 

Vodní sklo pochází od prodejce KITTFORT Praha s.r.o.. Pro roztok tohoto vodního 

skla byly stanoveny tyto charakteristiky: 

Hustota (kg.m
-3

)     1348 

Obsah alkálií přepočtený na Na2O (hm. %)  8,34 

Obsah SiO2 (hm. %)     26,44 

Hustota byla změřena hustoměrem a chemická analýza byla provedena v souladu 

s normou [49]. 

6.2.1    Úprava silikátového modulu 

Silikátový modul původního vodního skla (hmotnostně): 

170,3
34,8

44,26

.%

.%

2

2

ONahm

SiOhm
M S          (32) 

Silikátový modul (molově) – 969,0/
22 ONaSiO MM  

27,3
969,0

170,3

969,0

S

S

M
M           (33) 

K dispozici je tedy vodní sklo o MS = 3,27 a 50 %-ní roztok NaOH. Cílem je připravit 

alkalický aktivátor o MS = 2,00. 

Stávající hmotnost Na2O ve 100 cm
3
 vodního skla o MS = 3,27: 

VSVSVS
VONawONam 22      (g)        (34) 

kde w(Na2O) je hmotnostní zlomek Na2O ve vodním skle a ρVS je hustota roztoku. 

24,11100348,10834,02 VS
ONam      (g) 

Stávající hmotnost SiO2 ve 100 cm
3
 vodního skla o MS = 3,27: 

VSVSVS
VSiOwSiOm 22      (g)        (35) 

kde w(SiO2)VS je relativní hmotnostní zlomek SiO2 ve vodním skle. 

64,35100348,12644,02SiOm      (g)        (36) 

Hmotnost Na2O ve 100 cm
3
 poţadovaného alkalického aktivátoru o MS = 2,00 bude: 

ONaM

SiOM
M

SiOm

M

SiOm
ONam

AS

A

AS

A

2

2
)(

2

)(

2
2      (g)       (37) 

kde SM  je silikátový modul vyjádřený hmotnostně, 

 SM  -  silikátový modul vyjádřený molárně. 
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39,18
969,000,2

64,35
2 A
ONam      (g) 

Mnoţství Na2O vyjádřené hmotnostně, které je potřeba přidat k stávajícímu mnoţství 

Na2O na 100 cm
3
 vodního skla, aby vznikl aktivátor poţadované kvality (MS = 2,00): 

VSAX
ONamONamONam 222      (g)       (38) 

15,724,1139,182 X
ONam      (g) 

Obsah Na2O v 50 %-ním roztoku NaOH: 

(Na2O + H2O ↔ 2NaOH) 

5,0
2

/ 2
2

NaOHM

ONaM
NaOHONaw      (1)       (39) 

3874,05,0
997,392

979,61
/2 NaOHONaw      (1) 

Mnoţství 50 %-ního roztoku NaOH vyjádřené hmotnostně, které je potřeba přidat 

ke 100 cm
3
 VS, aby bylo vneseno chybějící m(Na2O)X: 

NaOHONaw

ONam
NaOHm

/2

2      (g)        (40) 

46,18
3874,0

15,7
NaOHm      (g) 

Mnoţství 50 %-ního roztoku NaOH (ρ = 1,55 g.cm
-3

) vyjádřené objemově, které je 

potřeba přidat ke 100 cm
3
 VS, aby bylo vneseno chybějící m(Na2O)X: 

NaOH

NaOHm
NaOHV      (cm

3
)         (41) 

91,11
55,1

46,18
NaOHV      (cm

3
) 

Ke 100 cm
3
 původního vodního skla o MS = 3,27 se musí přidat 11,91 cm

3
 50 %-ního 

roztoku NaOH, tím se připraví aktivátor s MS = 2,00. 

6.2.1.1    Dávka kapalného aktivátoru 

Celkový obsah vnesených alkálií byl zvolen na úrovni 5 % Na2O na 100 g suchých 

sloţek. 

Celkový obsah vnesených alkálií na 100 g suchých sloţek vyjádřený v gramech: 

SSB
mpONam 01,02      (g)         (42) 

kde p je procentuální obsah Na2O  (%), 

 mSS -  hmotnost suchých sloţek  (g). 

510001,052 B
ONam      (g) 
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Hmotnostní zlomek Na2O v aktivátoru je: 

NaOHVS

A
AN

VV

ONam
w 2

/      (1)         (43) 

1200,0
55,191,11348,1100

39,18
/ ANw      (1) 

AN

B
A

w

ONam
m

/

2
     (g)          (44) 

67,41
1200,0

5
Am      (g) 

Pro dodrţení dávky 5 hm. % Na2O je potřeba ke 100 g suché směsi přidat 41,67 g 

alkalického aktivátoru. Aktivátor se dávkuje objemově: 

A

A
A

m
V      (cm

3
)           (45) 

Potřebná hustota se vypočítá aditivně ze zastoupení a hustot původního VS a roztoku 

NaOH: 

NaOHANaOHVSAVSA ww //      (g.cm
-3

)       (46) 

2605,15355,191,11348,1100NaOHVS VV      (g) 

8795,0
2605,153

348,1100
VSw      (1) 

1205,0
2605,153

55,191,11
/ ANaOHw      (1) 

3723,155,11205,0348,18795,0A      (g.cm
-3

) 

36,30
3723,1

67,41

A

A
A

m
V      (cm

3
)         (47) 

Na 100 g suché GVS je potřeba přidat 30,36 cm
3
 alkalického aktivátoru o MS = 2,00, 

aby dávka Na2O byla 5 hm. %. 

6.3    Mechanická aktivace granulované vysokopecní strusky 

Mechanická aktivace se provádí za účelem zvýšení reaktivity sloţky, v tomto případě 

GVS. Z původní granulometrie GVS se touto metodou dosahují jemnější frakce a tím 

schopnost být více reaktivní s ostatními sloţkami. Mechanickou aktivací GVS se mohou 

ovlivnit konečné výsledné parametry. Kromě způsobu úpravy GVS je důleţitý druh zařízení, 

kde se mletí GVS provádí. Kaţdé zařízení má své specifikum.  

Nemletá GVS pouţívaná v experimentu byla upravena v laboratoři a to ve vibračním 

a v bubnovém mlýnu. Namleté vzorky GVS se porovnávaly se struskou mletou firmou 

Kotouč Štramberk, spol. s.r.o.. 

Ve vibračním mlýnu byly namlety 3 vzorky GVS, které se lišily dobou mletí, vţdy při 

dodrţení konstantní náplně mlýna (tab. 3). 
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Tabulka 3  Mletí ve vibračním mlýnu 

Číslo mletí 1V 2V 3V 

Navážka  (g) 25 25 25 

Doba mletí  (min) 5 2,5 2 

 

Pro mletí v bubnovém mlýnu bylo připraveno 7 druhů vzorků GVS. Vzorky se lišily 

dobou mletí, zaplněním mlýna mlecími tělesy, naváţkou mleté suroviny a otáčkami mlýna 

(tab. 5). Hmotnostní a rozměrové parametry mlecích těles bubnového mlýna jsou uvedeny 

v tab. 4. 

Tabulka 4  Hmotnostní a rozměrové parametry mlecích těles bubnového mlýna 

Mlecí tělesa 
Průměr těles 

(mm) 

Průměrná  

hmotnost 1 tělesa  

 (g) 

Hmotnost použitých těles  (g) 

A B C 

Velká kulatá 70,35 1424,5 19506 9700 4400 

Střední kulatá 31,28 123,7 15910 7900 3900 

Malá kulatá 16,41 18,2 19800 9990 5090 

Válcová 

(cylpebsy) 

Průměr: 21,90 

Délka: 27,67 
61,8 29774 14800 7400 

Celková hmotnost použitých těles  (g) : 84990 42390 20790 

 

Tabulka 5  Mletí v bubnovém mlýnu 

Číslo mletí 1 2 3 4 5 6 7 

Doba mletí (min) 35 35 70 70 35 70 25 

Otáčky mlýna (ot/min) 42 49 49 58 42 42 42 

Hmotnost GVS (g) 8000 4000 4000 2000 2000 8000 2000 

Hmotnost mlecích těles (g) 84990 42390 42390 20790 84990 84990 84990 

 

Při mletí v bubnovém mlýnu jsme se řídili doporučenými hodnotami výrobce zařízení 

pro hmotnost mlecích těles, hmotnost naváţky GVS, dobu mletí a vymletí, sloţení mlecích 

těles, otáčky mlýna a stupeň plnění mlýna. Tyto doporučené hodnoty jsou uvedeny 

v příloze 1. 

U namletých vzorků GVS byl měřen měrný povrch a byl porovnáván s měrným 

povrchem GVS mleté ve firmě Kotouč Štramberk, spol. s.r.o.. 
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6.4    Zkoušky a analýzy použité k hodnocení vzorků 

Zkušební vzorky připravené mechanickou aktivací byly podrobeny zkouškám, které 

přispívají k vyhodnocení jejich vlastností. U namletých vzorků se nejdříve stanovil měrný 

povrch mleté GVS a porovnal se s měrným povrchem porovnávacího vzorku strusky namleté 

ve firmě Kotouč Štramberk, spol. s.r.o.. Vzorky, které se svým měrným povrchem blíţily 

porovnávacímu vzorku, byly dány na granulometrii a SEM analýzu. 

Dále se u hydratovaných vzorků hodnotila objemová hmotnost (OH) a pevnost v tlaku 

(PTL) v intervalech 2, 7 a 28 dnů hydratace. U vybraných typů vzorků po 28 dnech hydratace 

byla provedena RTG difrakční analýza a DTA + TG analýza. 

6.4.1    Stanovení měrného povrchu 

Mletím bylo připraveno 10 typů vzorků. U těchto vzorků se v laboratoři stanovoval 

měrný povrch Blainovou metodou. 

Pyknometrické stanovení měrné hmotnosti standardu a vzorku se stanovuje podle 

vztahu [2]: 

.

213

1
liq

mmm

m
     (g.cm

-3
)         (48) 

kde ρ je měrná hmotnost vzorku  (g.cm
-3

), 

       -  m1=mpyknometr+vzorek – msuchý pyknometr  (g), 

       -  m2=mpyknometr+struska+voda  (g), 

       -  m3=mpyknometr+voda  (g). 

Pro stanovení měrného povrchu vzorků strusky je třeba vypočítat naváţku vzorku 

strusky a standardu podle vztahu [2]: 

Vem      (g)           (49) 

kde e je pórovitost vytvořeného cementového loţe = 0,500, 

      V -  objem cementového loţe  = 1,818  (cm
3
), 

      ρ -  měrná hmotnost vzorku standardu, která byla zjištěna pyknometricky. 

Vypočtené mnoţství vzorku standardu a strusky se naváţí vţdy dvakrát pro m1 

a dvakrát pro m2 na analytických vahách. 

Pouţitý standard byl: 

Mletý písek – standard pro stanovení měrného povrchu 

Výzkumný ústav stavebních hmot a.s. 

Datum přípravy: 27.11.2006 

Měrná hmotnost: 2652  (kg.m
-3

) 

Měrný povrch: 352±3  (m
2
.kg

-1
) 

Pro kaţdý vzorek byl čas propustnosti měřen dvakrát. Pro výpočet se pouţila 

průměrná hodnota těchto dvou časů. 
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Výpočet měrného povrchu vzorku strusky se provede podle vztahu [2]: 

0

00

S
t

t
S      (cm

2
.g

-1
)          (50) 

kde ρ je měrná hmotnost strusky  (g.cm
-3

), 

      ρ0 -  měrná hmotnost standardu  (g.cm
-3

), 

      S0 -  měrný povrch standardu  (cm
2
.g

-1
), 

      t0 -  čas poklesu menisku standardu na manometrické trubici  (s), 

 t -  čas poklesu menisku strusky na manometrické trubici  (s). 

6.4.2    Stanovení granulometrie 

U vzorků, které se svým měrným povrchem nejvíce blíţily průmyslově mleté strusce, 

se stanovovala granulometrie. Granulometrický rozbor byl proveden v Laboratoři sypkých 

hmot (Strojní fakulta VŠB-TU) na laserovém analyzátoru, konkrétně na přístroji Mastersizer 

2000. Tento laserový čítač částic firmy FRITSCH je elektronický přístroj pro měření 

fyzikálních vlastností materiálu – rozsah měření 0,02 – 2000 mikronů. 

6.4.3    Příprava alkalicky aktivovaných vzorků 

K alkalické aktivaci bylo vybráno celkem 6 druhů vzorků GVS, které se lišily 

způsobem mletí. Aktivovány byly vzorky mleté granulované vysokopecní strusky, jejichţ 

měrný povrch se blíţil měrnému povrchu GVS mleté ve firmě Kotouč Štramberk, spol. s.r.o. 

(tab. 6 a 7). 

K namleté GVS byl přidáván alkalický aktivátor v předem vypočítaném mnoţství (viz 

kapitola 6.2.1.1  Dávka kapalného aktivátoru) pro dosaţení dávky 5 hm. % Na2O na 100 g 

suché směsi. Destilovaná voda se přidávala pouze ke GVS mleté průmyslově a ke vzorku 

připraveném při 7. mletí v bubnovém mlýnu. Tato voda se přidávala v mnoţství 2 ml pro 

dosaţení vizuálně stejné konzistence.  

Po přidání vodního skla byly hmoty formovány do kovových naolejovaných forem 

o velikosti 20x20x20 mm. Z naplněné formy se musely odstranit vzduchové bubliny 

na vibračním stole. Poté se formy uloţily do vlhkého uloţení nad hladinou vody při 

laboratorní teplotě po dobu 24 hodin. Následně byly vzorky odformovány a dále probíhal 

proces hydratace aţ do začátku zkoušek objemových hmotností (OH) a pevností v tlaku 

(PTL). 

Po 28 dnech a stanovení pevnosti v tlaku se vybrané vzorky pomlely ve vibračním 

mlýnu. Pro ukončení hydratace se tento jemný prášek rozetřel s acetonem v achátové misce. 

U takto připravených vzorků se pak stanovilo fázové sloţení RTG difrakční analýzou. 

6.4.4    Stanovení objemové hmotnosti 

Objemová hmotnost se stanovila váţením vzorků na analytických vahách v gramech 

a měřením jejich rozměrů po 2, 7 a 28 dnech hydratace. Rozměry vzorků byly změřeny 

posuvným měřítkem v milimetrech s přesností na dvě desetinná místa. 

V

m
OH      (kg.m

-3
)           (51) 
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kde m je hmotnost vzorku  (kg), 

      V -  objem vzorku  (m
3
). 

Z naměřených údajů byly vypočteny průměrné hodnoty. 

6.4.5    Stanovení pevnosti v tlaku 

Pevnost v tlaku se stanovovala na lisu výrobce BRIO HRANICE s.r.o. – Laboratorní 

lis 20/160kN, Compact LLB 1. Měření bylo prováděno na vzorcích po 2, 7 a 28 dnech 

hydratace. Z naměřených hodnot byly k vyhodnocení pouţity průměrné hodnoty.  

S

F
PTL      (MPa)           (52) 

kde F je síla potřebná k porušení vzorku  (N), 

      S -  zatěţovaná plocha  (mm
2
).  

6.4.6    Analýza na laserovém skenovacím konfokálním mikroskopu 

Stanovení tvaru, rozloţení a velikosti částic se provádělo v laboratořích CPIT 

v laboratoři SIMD (Laboratoř integrity konstrukcí a designu materiálu) na laserovém 

skenovacím konfokálním mikroskopu, konkrétně na přístroji Olympus LEXT OLS 3100. 

6.4.7    Diferenční termická analýza a termogravimetrická analýza 

Hlavní obor vyuţití diferenční termické analýzy (DTA) a termogravimetrie (TG) 

je identifikace látek, kvantitativní analýza, reakční kinetika a sledování technologických 

procesů. 

Princip metody DTA je v měření malých rozdílů teploty zkoumaného vzorku 

a srovnávacího (referenčního) vzorku, tj. vzorku látky, ve které neprobíhají ţádné reakce. 

Vzorky jsou vystaveny stejnému teplotnímu reţimu. Umístěny jsou ve společné pícce pokud 

moţno tak, aby podmínky pro přestup tepla byly u obou vzorků zcela shodné. Teplotní 

diference v obou vzorcích se měří termočlánky, jejichţ termoelektrické napětí se plynule 

registruje během pravidelného stoupání teploty. Kromě teplotní diference je nutno 

zaznamenávat i teplotu vzorků. Sledovanou veličinou je u DTA teplotní rozdíl vzorku proti 

okolí [1]. 

Termogravimetrie je metoda, při které se měří hmotnost zkoumaného vzorku jako 

funkce teploty, přičemţ zkoumaný vzorek je vystaven známému teplotnímu reţimu. 

Termogravimetrická křivka zaznamenává jen reakce, při kterých dochází ke změně hmotnosti 

vzorku. Sledovanou veličinou TG jsou hmotnostní změny vzorku. Na rozdíl od DTA 

poskytuje TG kvantitativně přímo pouţitelné údaje a dá se jí často vyuţít k jednoduchému 

vyhodnocení obsahu některých látek ve směsi, k stanovení stupně rozkladu nebo dehydratace 

materiálů apod. Kelímek se vzorkem je na jedné straně vah a změna hmotnosti vzorku 

se zjišťuje váhami, které jsou mimo pec. Metody DTA a TG se provádějí na kombinovaném 

přístroji, který měří simultánně [1]. 

DTA a TG analýza byla provedena na Katedře slévárenství VŠB-TU Ostrava uţitím 

simultánního přístroje Netzsch s maximální teplotou ohřevu 1500°C. 
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6.4.8    RTG difrakční analýza 

RTG difrakční analýza se vyuţívá k fázové analýze krystalických látek. RTG záření 

vzniká dopadem elektronů, emitovaných ţhavenou katodou a urychleným vysokým napětím, 

na anodu (antikatodu) v evakuovaném prostoru.  

Kaţdá krystalická látka má jedinečnou strukturu (velikost buňky, polohy a druhy 

atomů), a proto zcela charakteristický rentgenový difrakční obraz představovaný souborem 

hodnot mezirovinných vzdáleností dhkl a relativních intenzit I/I0. Soubor hodnot dhkl a Irel 

jednoznačně určuje krystalickou látku. 

Ve vícefázovém vzorku, obsahujícím více krystalických látek, poskytuje kaţdá 

z přítomných látek nezávislý difrakční záznam v polohách maxim, přičemţ intenzity jsou 

závislé na poměrném obsahu látky ve směsi [50]. 

Na vybraných vzorcích po 28 dnech hydratace byla provedena analýza fázového 

sloţení v laboratoři Centra nanotechnologií VŠB-TU Ostrava na práškovém rentgenovém 

difraktometru Bruker D8 Advance [13]. 

Provozní parametry difraktometru: 

- pouţité záření C0Kα 

- rychlost posunu goniometru 2°min.
-1

/2θ 

6.5    Vyhodnocení analýz 

Prvním určujícím parametrem u všech namletých vzorků GVS byl měrný povrch. 

Ten byl ovlivňován typem mlecího zařízení a to vibračním a bubnovým mlýnem, dále dobou 

mletí, plněním mlýna mlecími tělesy a naváţkou mleté GVS. U vybraných vzorků, jejichţ 

měrný povrch se blíţil měrnému povrchu průmyslově mleté strusky, byly prováděny výše 

uvedené zkoušky. Tyto zkoušky přispívají k vyhodnocení jejich vlastností. 

6.5.1    Měrný povrch 

Měrný povrch se stanovoval u všech vzorků, které byly namlety ve vibračním 

a v bubnovém mlýnu. Cílem bylo přiblíţit se měrnému povrchu strusky mleté ve firmě 

Kotouč Štramberk, spol. s.r.o.. Uváděná hodnota měrného povrchu strusky Štramberk je 

380 m
2
.kg

-1
. Výsledky a parametry mletí jsou zaznamenány v tabulkách 6 a 7. 
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Tabulka 6  Měrné povrchy po mletí v bubnovém mlýnu 

Číslo mletí 1 2 3 4 5 6 7 Štramberk 

Doba mletí 

(min) 
35 35 70 70 35 70 25 - 

Hmotnost GVS 

(g) 
8000 4000 4000 2000 2000 8000 2000 - 

Hmotnost 

mlecích těles 

(g) 

84990 42390 42390 20790 84990 84990 84990 - 

Otáčky mlýna 

(ot./min) 
42 49 49 58 42 42 42 - 

Doba poklesu 

menisku (s) 
29,3 28 95,5 77,5 154,5 95 78 88 

Měrný povrch 

(m
2
.kg

-1
) 

198,03 193,48 357,32 321,89 454,48 356,38 322,92 342,99 

 

Pro mletí GVS byly zvoleny dva typy mlýnů: bubnový a vibrační. Na základě 

dosaţených výsledků měrných povrchů je patrné, ţe mletí v bubnovém mlýnu je optimálnější 

a srovnatelné s průmyslově mletou GVS. Ze 7 typů mletí GVS v bubnovém mlýnu byly 

srovnatelné mletí 3, 4, 6, a 7. Měrný povrch se pohyboval v rozmezí 321,89 – 357,32 m
2
.kg

-1
. 

Tabulka 7  Měrné povrchy po mletí ve vibračním mlýnu 

Číslo mletí 1V 2V 3V Štramberk 

Doba mletí (min) 5 2,5 2 - 

Hmotnost GVS (g) 25 25 25 - 

Doba poklesu menisku (s) 204,5 124 95,5 88 

Měrný povrch (m
2
.kg

-1
) 522,87 407,16 357,32 342,99 

 

U vibračního mlýnu se uspokojivých výsledků dosáhlo při mletí označovaném jako 

3V, kdy byl měrný povrch 357,32 m
2
.kg

-1
. Při tomto mletí byla mlecí doba 2 minuty. 

Z výsledků pak dále vyplývá, ţe s rostoucí dobou mechanické aktivace úměrně roste hodnota 

měrného povrchu pro tento typ mlýnu. Grafické srovnání měrných povrchů všech vzorků je 

uvedeno v obrázku 14. 
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Obr. 14  Porovnání měrných povrchů všech vzorků 

Z obr. 14 je patrné, ţe příliš nízké hodnoty měrného povrchu v porovnání 

s průmyslově mletou struskou ve Štramberku bylo dosaţeno při mletí 1 a 2 v bubnovém 

mlýnu. Naopak vysoké hodnoty měrného povrchu měly vzorky GVS při mletí označovaném 

jako 1V a 2V ve vibračním mlýnu a 5. mletí v bubnovém mlýnu. Tyto vzorky byly 

vyhodnoceny jako nevhodné pro další analýzy a dále se s nimi jiţ nepracovalo.  

Na obrázku 15 je uvedeno srovnání vybraných vzorků, u kterých byly následně 

provedeny další analýzy. 
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Obr. 15  Vybrané vzorky s vhodným měrným povrchem 

Z výsledků měrných povrchů vzorků byly vybrány pro stanovení dalších parametrů 

tyto vzorky: mletí 3, 4, 6 a 7 v bubnovém mlýnu a 3V mletí ve vibračním mlýnu. Základním 

kritériem byla hodnota měrného povrchu mletých vzorků GVS blíţící se hodnotě měrného 

povrchu GVS mleté firmou Kotouč Štramberk, spol. s.r.o.. 
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6.5.2    Granulometrický rozbor 

U vybraných vzorků různě mleté GVS byl realizován granulometrický rozbor. Vzorky 

mletí číslo 3, 4, 6 a 7 z bubnového mlýna a vzorek mletí ve vibračním mlýnu označený jako 

3V, byly spolu s průmyslově mletou GVS odeslány ke granulometrickému rozboru 

do Laboratoře sypkých hmot (Strojní fakulta VŠB-TU) na laserový analyzátor. Výsledky 

jednotlivých vzorků jsou uvedeny v příloze 2-7. V tabulkách 8 a 9 jsou uvedeny velikosti 

částic a jejich podíly. Pro srovnání vzorků byl vytvořen graf součtových křivek (obr. 16) 

a sloupcový diagram (obr. 17).  

Tabulka  8  Velikosti částic a podsítné podíly 

 Podsítné D (hm. %) 

Druh mlýnu Bubnový Vibrační Štramberk 

Rozměr zrna d (μm) 3. mletí 4. mletí 6. mletí 7. mletí 3V - 

275,423 100,03 99,99 99,98 99,96 100 100,01 

208,930 99,93 99,99 99,79 99,96 100 100,01 

104,713 98,23 98,34 98,25 98,35 97,82 100,01 

60,256 90,01 88,03 90,48 89,26 90,76 98,95 

39,811 77,67 73,87 78,27 75,99 81,07 92,42 

19,953 53,78 48,73 54,5 50,61 60,05 65,64 

10,000 31,98 28,67 32,93 30,32 40,35 37,09 

5,012 15,39 14,36 16,25 16,1 23,61 19,88 

1,905 7,56 7,11 7,8 7,65 11,26 8,71 

1,096 3,5 3,24 3,56 3,37 4,89 3,48 

0 0 0 0 0 0 0 
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Tabulka 9  Podíly jednotlivých částic 

 Podíly zrn (hm. %) 

Druh mlýnu Bubnový Vibrační Štramberk 

Rozměr zrna d (μm) 3. mletí 4. mletí 6. mletí 7. mletí 3V - 

275,423 0 0 0 0 0 0 

208,930 0,10 0 0,19 0 0 0 

104,713 1,7 1,65 1,54 1,61 2,18 0 

60,256 8,22 10,31 7,77 9,09 7,06 1,06 

39,811 12,34 14,16 12,21 13,27 9,69 6,53 

19,953 23,89 25,14 23,77 25,38 20,57 26,78 

10,000 21,8 20,06 21,57 20,29 20,15 28,55 

5,012 16,59 14,31 16,68 14,22 16,74 17,21 

1,905 7,83 7,25 8,45 8,45 12,35 11,17 

1,096 4,06 3,87 4,24 4,28 6,37 5,23 

0 3,5 3,24 3,56 3,37 4,89 3,48 
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Obr. 16  Součtové křivky  
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Obr. 17  Sloupcový diagram 

Z naměřených hodnot granulometrické analýzy vyplynulo, ţe u granulované 

vysokopecní strusky namleté firmou Kotouč Štramberk, spol. s.r.o. měly největší částice 

velikost nad 60,256 μm. Při mletí ve vibračním mlýnu a při 4. a 7. mletí v bubnovém mlýnu 

byla velikost největších částic 104,713 μm. Při 3. a 6. mletí v bubnovém mlýnu měly největší 

částice velikost 208,930 μm. Velikost nejmenších částic byla u všech měřených vzorků 

pod 1,096 μm. 

Z grafů také vyplývá, ţe průmyslově mletá GVS má výrazně větší podíl (hm. %) částic 

velikostí nad 10 μm neţ struska mletá v tomto experimentu v laboratoři, ale částice větší neţ 

104,713 μm uţ zde nejsou zastoupeny vůbec. 

Z granulometrického hlediska se strusce mleté firmou Kotouč Štramberk, spol. s.r.o. 

nejvíce přiblíţila GVS mletá při 6. mletí v bubnovém mlýnu a při 3. mletí ve vibračním 

mlýnu.  

6.5.3    Objemová hmotnost 

Objemová hmotnost (OH) byla stanovována u vybraných vzorků po 2, 7 a 28 dnech 

hydratace. Byly vypočteny průměrné hodnoty, které jsou uvedeny v tabulce 10. 

Tabulka 10  Objemové hmotnosti vzorků s dobou hydratace 

Doba hydratace  

 (dny) 

Objemová hmotnost (kg.m
-3

) 

Bubnový mlýn Vibrační Štramberk 

3. mletí 4. mletí 6. mletí 7. mletí 3V mletí  

2 2101 2046 2123 2007 2088 2035 

7 2111 2090 2122 2074 2111 2059 

28 2087 2067 2130 2087 2119 2056 
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Závislost objemové hmotnosti na době hydratace popisuje obr. 18. 
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Obr. 18  Závislost objemové hmotnosti na době hydratace u jednotlivých mletí 

Z naměřených hodnot vyplývá, ţe při aktivaci mleté granulované vysokopecní strusky 

vodním sklem její objemová hmotnost v průběhu hydratace roste do 7 dnů hydratace. Od 7 

dne uţ zůstává objemová hmotnost vzorků hydratovaných ve vlhkém uloţení téměř 

konstantní. U 3. a 4. mletí v bubnovém mlýnu dokonce po 7 dnech mírně klesá. 

6.5.4    Pevnost v tlaku 

Pevnosti v tlaku (PTL) naměřené u jednotlivých vzorků po 2, 7 a 28 dnech hydratace 

byly měřeny v MPa a jejich průměrné hodnoty jsou uvedeny v tabulce 11 a v obr. 19. 

Tabulka 11  Pevnosti v tlaku vzorků podle délky hydratace 

PTL (MPa) dle délky hydratace 

 2 dny 7 dnů 28 dnů 

3. mletí 42,9 64,2 72,8 

4. mletí 34,9 59,2 58,6 

6. mletí 33,8 53,7 79,2 

7. mletí 37,0 58,8 74,2 

3V vibrační 39,2 46,8 61,2 

Štramberk 33,8 68,8 70.3 
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Obr. 19  Pevnost v tlaku vzorků po 2, 7 a 28 dnech hydratace 

Z naměřených hodnot je patrné, ţe pevnosti v tlaku s rostoucí dobou hydratace 

stoupaly. Mezi druhým a sedmým dnem hydratace je nárůst výrazný. Nejvyšších pevností 

po 28 dnech dosáhl vzorek s 6. mletím a to 79,2 MPa. Vysoký nárůst PTL po 2 dnech 

se projevil u 3. mletí a to na 42,9 MPa, coţ je vyšší neţ u porovnávané GVS mleté firmou 

Kotouč Štramberk, spol. s.r.o.. Struska upravovaná ve vibračním mlýnu dosáhla po 2 dnech 

pevnosti 39,2 MPa a po 28 dnech přes 60 MPa. Lze tedy konstatovat, ţe všechny pouţité 

způsoby mletí a typy zařízení jsou vhodné pro úpravu strusky z pohledu vývoje pevnosti 

v tlaku a jeho maximálních hodnot. Dosaţené výsledky jsou srovnatelné s komerčně 

upravovanými struskami. Granulované vysokopecní strusce mleté firmou Kotouč Štramberk, 

spol. s.r.o. se svými pevnostmi v tlaku nejvíce přiblíţila GVS mletá v bubnovém mlýnu při 

3. mletí. 

6.5.5    Laserový skenovací konfokální mikroskop 

Stanovení tvaru a velikosti částic se provádělo v laboratořích CPIT v laboratoři SIMD 

(Laboratoř integrity konstrukcí a designu materiálu) na laserovém skenovacím konfokálním 

mikroskopu, konkrétně na přístroji Olympus LEXT OLS 3100.  

Tento přístroj umoţňuje submikronové zobrazení povrchů materiálů s rozlišením 

120 nm a se schopností přesného 3D měření. Rozsah zvětšení se pohybuje v rozmezí 

120 aţ 14400krát. Mikroskop vyuţívá laserový paprsek o vlnové délce 408 nm opticky 

uzpůsobený pro tuto vlnovou délku tak, aby se optimalizovala kvalita zobrazení a omezily se 

případné odchylky. Vybrané vzorky byly napřed rozmíchány v acetonu pro jasnější 

mikroskopické zobrazení, a na laboratorním sklíčku byly umístěny pod mikroskop. 

Pozorování na monitoru počítače probíhá v reálném čase. Snímky z konfokálního mikroskopu 

jsou vţdy zaostřené a představují optické řezy vzorkem. 

Pro analýzu na laserovém skenovacím konfokálním mikroskopu byly z časových 

a ekonomických důvodů vybrány pouze 4 vzorky. Pro porovnání byly vybrány vzorky z 3. 

a 7. mletí v bubnovém mlýnu, vzorek označený jako 3V při mletí ve vibračním mlýnu 

a vzorek mletý průmyslově firmou Kotouč Štramberk, spol. s.r.o.. 
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Na obr. 20 je srovnání snímků těchto 4 vzorků. Cílem této analýzy bylo zjistit, zda 

jsou nějaké výrazné rozdíly ve tvaru, rozloţení a velikosti částic vzorků GVS mleté třemi 

způsoby. Ze srovnání vyplývá, ţe při mletí v různých mlýnech se tvar, rozloţení ani velikost 

částic nijak výrazně neliší. 

 

   3. mletí      7. mletí 

 

  3V vibrační     Štramberk 

Obr. 20  Analýza na laserovém skenovacím konfokálním mikroskopu 

Pro detailnější posouzení tvaru jednotlivých částic poslouţily obrázky 21 aţ 24. 

Z těchto snímků je patrné, ţe i tvarově jsou si částice při různém typu mletí velice blízké. 

U vibračního mlýna se zdají být částice mírně zaoblenější. Posouzení průměrných rozměrů 

částic také dokazuje, ţe všemi třemi způsoby mletí lze dosáhnout podobných hodnot. 
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Obr. 21  Analýza na laserovém skenovacím konfokálním mikroskopu – vzorek 3. mletí 

 

Obr. 22  Analýza na laserovém skenovacím konfokálním mikroskopu – vzorek 7. mletí 
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Obr. 23  Analýza na laserovém skenovacím konfokálním mikroskopu – vzorek 3V vibrační 

 

Obr. 24  Analýza na laserovém skenovacím konfokálním mikroskopu – vzorek Štramberk 
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Na laserovém skenovacím konfokálním mikroskopu, který byl pouţit v tomto 

experimentu, je moţné submikronové zobrazení povrchů materiálů se schopností přesného 3D 

měření. Pro názornost je na obr. 25 a 26 uvedeno 3D zobrazeni vzorku z vibračního mlýna 

a ze Štramberku. Jak je patrné z této analýzy, tvar a velikost částic je bez výraznějších 

odlišností.  

 

Obr. 25  Zobrazení ve 3D vzorku strusky mleté ve vibračním mlýnu 

 

Obr. 26  Zobrazení ve 3D vzorku strusky mleté průmyslově ve Štramberku 
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6.5.6    DTA+TG analýza 

Po 28 dnech hydratace byly vzorky pomlety na jemný prášek a acetonem u nich byla 

zastavena hydratace. U takto připravených vzorků byla provedena DTA a TG analýza 

na Katedře slévárenství VŠB-TU Ostrava. Analýza byla prováděna na simultánním přístroji 

Netzsch s maximální teplotou ohřevu 1500°C. Připravené vzorky byly vloţeny 

do keramického kelímku a zahřívány na vzduchu rychlostí 15°C/min. Záznamy těchto analýz 

jsou uvedeny v přílohách 8 aţ 13. V tabulce 12 jsou uvedeny výsledné hodnoty diferenční 

termické analýzy. 

Tabulka  12  Výsledky diferenční termické analýzy 

 Druh mlýnu Bubnový  Vibrační Štramberk 

 Číslo mletí 3. mletí 4. mletí 6. mletí 7. mletí 3V - 

Pík 1 

Interval teplot (°C) 30-280 20-285 18-280 30-281 40-280 35-295 

Vrchol píku (°C) 150 155 145 145 141 150 

Velikost píku (μV) 71,88 74,29 76,29 73,02 71,88 75,82 

Pík 2 

Interval teplot (°C) 740-825 740-825 750-810 740-810 740-818 755-855 

Vrchol píku (°C) 778 780 780 770 779 810 

Velikost píku (μV) 14,38 12,86 15,26 13,91 14,38 25,27 

Pík 3 

Interval teplot (°C) 875-940 880-943 880-938 880-950 880-944 - 

Vrchol píku (°C) 910 918 915 910 915 - 

Velikost píku (μV) 2,88 2,86 3,05 3,48 3,59 - 

 

Z tabulky 12 a příloh 8 aţ 13 je patrné, ţe při DTA analýze se vytvořily celkem 3 

výrazné píky. Největší výchylka (pík) je endotermická a zachycuje děj, při kterém se ve 

vzorku spotřebovává teplo. Jak je vidět ze srovnání v tabulce 12, tato výchylka se při daném 

teplotním reţimu ohřevu vyskytovala v rozmezí teplot od 18 do 295°C. Vrchol této výchylky 

se u všech měřených vzorků pohyboval v rozmezí teplot od 141 do 155°C. Velikost 

největšího píku se pohybovala okolo hodnoty 74 μV. Nejvyšší hodnoty 76,29 μV bylo 

dosaţeno při 6. mletí v bubnovém mlýnu a nejniţší u mletí vibračním mlýnem a při 3. mletí 

v bubnovém mlýnu. 

Další dvě výchylky jsou exotermické a zachycují děj, při kterém se ve vzorku teplo 

uvolňuje. Druhá výchylka se při daném teplotním reţimu ohřevu pohybovala v teplotním 

rozmezí od 740 do 855°C. Vrcholu tyto píky dosáhly okolo teploty 780°C, průmyslově mletá 

struska ho měla při teplotě 810°C. Velikost těchto výchylek byla od 12,86 do 15,26 μV. 

Průmyslově mletá struska dosáhla hodnoty 25,27 μV. 

Třetí pík se vyskytoval při daném teplotním reţimu ohřevu v teplotním intervalu 875 

aţ 950°C. U průmyslově mleté GVS se tento pík téměř neprojevil. Vrchol třetího píku byl 

okolo 915°C a jeho velikost se pohybovala kolem hodnoty 3 μV. Přesné hodnoty jsou 

uvedeny v tabulce 12. 

V tabulce 13 jsou shrnuty výsledky termogravimetrie. 



 
66 

Tabulka 13  Výsledky termogravimetrie 

Druh mlýnu Bubnový Vibrační Štramberk 

Číslo mletí 3. mletí 4. mletí 6. mletí 7. mletí 3V - 

Teplotní interval úbytku (°C) 60-245 60-245 60-245 60-245 60-245 60-245 

Úbytek hmotnosti (hm. %) 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 17,14 

Teplotní interval úbytku (°C) >600 >570 >600 >620 >560 >720 

Úbytek hmotnosti (hm. %) 17,14 17,14 17,14 17,14 15,71 21,42 

 

Z TG analýzy vyplývá, ţe vzorky měly při zahřívání daným teplotním reţimem 

úbytky hmotnosti v závislosti na stoupající teplotě. Největší úbytek hmotnosti nastal 

v intervalu teplot od 60 do 245°C kdy měl hodnotu 14,3 hm. %. Průmyslově mletá GVS měla 

v tomto intervalu úbytek 17,14 hm. %. Dále hmotnost vzorků ještě mírně klesala aţ do teploty 

okolo 600°C, kdy měly vzorky z bubnového mlýna úbytek hmotnosti 17,14 hm. %. Hodnota 

úbytku hmotnosti vzorku z vibračního mlýna byla při této teplotě 15,71 hm. % a úbytek 

průmyslově mleté GVS byl 21,42 hm. %. Při dalším zahřívání uţ měly vzorky konstantní 

hmotnost. 

Pro porovnání úbytků hmotnosti vzorků byla provedena ještě zkouška, při které byly 

vzorky nejdříve sušeny v sušárně při teplotě 90°C a následně byly vystaveny teplotnímu 

reţimu v peci. Vzorky byly v peci zahřívány rychlostí 3°C/min na teplotu 350°C, při které 

byla provedena výdrţ po dobu 35 minut. Úbytky hmotnosti byly váţeny na analytických 

vahách a naměřené hodnoty jsou uvedeny tabulce 14. 

Tabulka 14  Úbytky hmotnosti vzorků 

Druh mlýnu Bubnový Vibrační Štramberk 

Číslo mletí 3. mletí 4. mletí 6. mletí 7. mletí 3V - 

Navážka GVS (g) 0,7167 0,7348 0,7242 0,7123 0,7210 0,7174 

Úbytek po sušení (hm. %) 12,26 12,40 11,94 12,40 11,48 13,87 

Úbytek po režimu 

v peci (hm. %) 
16,39 16,68 15,92 16,68 15,73 19,04 

 

Z naměřených hodnot je patrné, ţe při této zkoušce bylo dosaţeno podobných hodnot 

úbytků hmotnosti jako při termogravimetrii. 
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6.5.7    RTG difrakční analýza 

Na vybraných vzorcích po 28 dnech hydratace byla provedena analýza fázového 

sloţení v laboratoři Centra nanotechnologií VŠB-TU Ostrava na práškovém rentgenovém 

difraktometru Bruker D8 Advance [13]. 

Obr 27  RTG difrakční analýza vzorku mletého ve vibračním a v bubnovém mlýnu 

RTG difrakční fázové analýzy vybraných vzorků jsou uvedeny na obr. 27. Červeně je 

znázorněna RTG analýza vzorku 3V mletí ve vibračním mlýnu, modře je znázorněno 6. mletí 

v bubnovém mlýnu. Tyto vzorky byly aktivovány vodním sklem a hydratovaly 28 dní 

ve vlhkém uloţení. Po stanovení pevnostních parametrů byly pomlety ve vibračním mlýnu 

a hydratace byla zastavena extrahováním vody acetonem. 

Z grafu 27 je patrné, ţe v obou případech jsou píky pod sebou a obě křivky se téměř 

shodují. Hydratace probíhala stejným způsobem u vzorků mletých v bubnovém 

i ve vibračním mlýnu. Po vyhodnocení lze říci, ţe oba vzorky obsahují skelnou fázi. 

Záznamy vykazují přítomnost akermanitu a gehlenitu. Mezi akermanitem a gehlenitem 

je přítomen melilit. Dále se tam vyskytuje merwinit v malém podílu, protoţe je vyšší obsah 

MgO neţ v melilitu.  

Po vyhodnocení RTG difrakčního záznamu lze říci, ţe typ mechanické aktivace 

(mletí) GVS nemá vliv na průběh hydratace. V obou případech jsou přítomny shodné 

minerály. Kvalita a semikvantita obou vzorků byla shodná.  
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7    ZÁVĚR 

Cílem této diplomové práce bylo ověření vlivu mechanické aktivace na výsledné 

parametry alkalicky aktivované granulované vysokopecní strusky. Mletí probíhalo 

v nejběţnějších typech mlýnů: vibračním a bubnovém. Vlivy mletí v různých zařízeních 

na výsledné vlastnosti GVS byly sledovány a porovnávány různými analýzami. Očekávaným 

výsledkem bylo přiblíţení se vlastnostem průmyslově mletých GVS. 

Granulovaná vysokopecní struska byla mechanicky aktivována (mletá) v laboratoři 

v bubnovém a vibračním mlýnu. Jako vstupní suroviny byly pouţity: 

-  granulovaná vysokopecní struska z firmy ArcelorMittal Ostrava a.s. (nemletá), 

-  granulovaná vysokopecní struska z firmy ArcelorMittal Ostrava a.s. mletá firmou  

   Kotouč Štramberk, spol. s.r.o. - pouţitá jako porovnávací vzorek, 

-  roztok vodního skla od prodejce KITTFORT Praha s.r.o.. 

Při mletí GVS v bubnovém mlýnu se měnily stupně zaplnění bubnu mlecími tělesy, 

naváţka mleté GVS, doba mletí a otáčky mlýna. U vibračního mlýnu se měnila doba mletí. 

Mletím bylo v těchto zařízeních připraveno celkem 10 druhů vzorků a ty se porovnávaly 

s GVS mletou průmyslově firmou Kotouč Štramberk, spol. s.r.o.. 

První porovnávanou vlastností byl měrný povrch mleté GVS, který se stanovoval 

Blainovou metodou. Měrný povrch porovnávací GVS namleté firmou Kotouč Štramberk, 

spol. s.r.o. činil 380 m
2
.kg

-1
. Z připravených vzorků se mu hodnotou měrného povrchu blíţily 

vzorky mletí 3, 4, 6 a 7 v bubnovém mlýnu a vzorek označovaný jako 3V při mletí 

ve vibračním mlýnu. Měrný povrch těchto vzorků se pohyboval v rozmezí 321,89 

aţ 357,32 m
2
.kg

-1
. Na základě dosaţených výsledků měrných povrchů je patrné, ţe mletí 

v bubnovém mlýnu je optimálnější a srovnatelné s průmyslově mletou GVS. K dalším 

analýzám byly pouţity uţ pouze vzorky s vhodným měrným povrchem. 

Další analýzou těchto vybraných vzorků byl granulometrický rozbor. Z naměřených 

hodnot granulometrické analýzy vyplývá, ţe velikost nejmenších částic všech takto měřených 

vzorků byla pod 1,096 μm a největší částice byly naměřeny u vzorků 3. a 6. mletí 

v bubnovém mlýnu, kdy měly velikost nad 208,930 μm. Porovnávací průmyslově mletá GVS 

měla velikost největších částic nad 60,256 μm. Z této analýzy vyplynulo, ţe průmyslově 

mletá GVS má výrazně vyšší podíl (hm. %) velikostí částic nad 10 μm neţ struska mletá 

v tomto experimentu v laboratoři. 

Stanovení tvaru, rozloţení a velikosti částic se provádělo na laserovém skenovacím 

konfokálním mikroskopu. Pro tuto analýzu byly vybrány pouze vzorky z 3. a 7. mletí 

v bubnovém mlýnu, vzorek označený jako 3V ve vibračním mlýnu a vzorek mletý 

průmyslově ve Štramberku. Ze srovnání vyplývá, ţe při mletí v různých mlýnech se tvar, 

rozloţení ani velikost částic nijak výrazně neliší. 

K alkalické aktivaci bylo vybráno 6 druhů vzorků GVS, které se lišily způsobem mletí 

a navzájem se blíţily svým měrným povrchem. Alkalickým aktivátorem byl roztok vodního 

skla upravený na MS=2. Aktivátor se dávkoval v mnoţství vnášejícím podíl 5 hm. % Na2O 

na 100 g suché směsi. Připravené vzorky ve formách byly uloţeny ve vlhkém uloţení při 

laboratorní teplotě. Po 24 hodinách byly odformovány a uloţeny zpět, kde byly aţ do doby, 

kdy se prováděly jednotlivé zkoušky. Zkoušky se stanovovaly po 2, 7 a 28 dnech hydratace. 

Nejprve se stanovovala objemová hmotnost a poté pevnost v tlaku. Po 28 dnech byla navíc 

u vybraných vzorků stanovena diferenční termická analýza + termogravimetrie a RTG 

difrakční analýza. 
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Z naměřených hodnot vyplývá, ţe při aktivaci mleté granulované vysokopecní strusky 

vodním sklem její objemová hmotnost v průběhu hydratace roste do 7 dnů hydratace. Od 7 

dne uţ zůstává objemová hmotnost vzorků hydratovaných ve vlhkém uloţení téměř 

konstantní. U 3. a 4. mletí v bubnovém mlýnu dokonce po 7 dnech mírně klesá. 

Z výsledných hodnot pevností v tlaku je patrné, ţe pevnosti v tlaku s rostoucí dobou 

hydratace stoupaly. Mezi druhým a sedmým dnem hydratace je nárůst výrazný. Nejvyšších 

pevností po 28 dnech dosáhl vzorek s 6. mletím a to 79,2 MPa. Vysoký nárůst PTL po 2 

dnech se projevil u 3. mletí a to na 42,9 MPa, coţ je vyšší neţ u porovnávané GVS mleté 

firmou Kotouč Štramberk, spol. s.r.o.. Struska upravovaná ve vibračním mlýnu dosáhla po 2 

dnech pevnosti 39,2 MPa a po 28 dnech přes 60 MPa. Lze tedy konstatovat, ţe všechny 

pouţité způsoby mletí a typy zařízení jsou vhodné pro úpravu strusky z pohledu vývoje 

pevnosti v tlaku a jeho maximálních hodnot. Dosaţené výsledky jsou srovnatelné s komerčně 

upravovanými struskami. 

Pro provedení diferenční termické analýzy a termogravimetrie byly vzorky po 28 

dnech hydratace pomlety na jemný prášek a acetonem u nich byla zastavena hydratace. 

Výsledky těchto analýz ukázaly, ţe při DTA analýze se vytvořily celkem 3 výrazné píky. 

Největší výchylka (pík) je endotermická. Tato výchylka se při daném teplotním reţimu 

ohřevu vyskytovala v rozmezí teplot od 18 do 295°C. Vrchol této výchylky se u všech 

měřených vzorků pohyboval v rozmezí teplot od 141 do 155°C. Velikost největšího píku 

se pohybovala okolo hodnoty 74 μV. 

Další dvě výchylky jsou exotermické. Druhá výchylka se při daném teplotním reţimu 

ohřevu pohybovala v teplotním rozmezí od 740 do 855°C. Vrcholu tyto píky dosáhly okolo 

teploty 780°C, průmyslově mletá struska ho měla při teplotě 810°C. Velikost těchto výchylek 

byla od 12,86 do 15,26 μV. Průmyslově mletá struska dosáhla hodnoty 25,27 μV. 

Třetí pík se vyskytoval při daném teplotním reţimu ohřevu v teplotním intervalu 875 

aţ 950°C. U průmyslově mleté GVS se tento pík téměř neprojevil. Vrchol třetího píku byl 

okolo 915°C a jeho velikost se pohybovala kolem hodnoty 3 μV. 

Z TG analýzy vyplývá, ţe vzorky měly při zahřívání daným teplotním reţimem 

úbytky hmotnosti v závislosti na stoupající teplotě. Největší úbytek hmotnosti nastal 

v intervalu teplot od 60 do 245°C kdy měl hodnotu 14,3 hm. %. Průmyslově mletá GVS měla 

v tomto intervalu úbytek 17,14 hm. %. Dále hmotnost vzorků ještě mírně klesala aţ do teploty 

okolo 600°C, kdy měly vzorky z bubnového mlýna úbytek hmotnosti 17,14 hm. %. Hodnota 

úbytku hmotnosti vzorku z vibračního mlýna byla při této teplotě 15,71 hm. % a úbytek 

průmyslově mleté GVS byl 21,42 hm. %. Při dalším zahřívání uţ měly vzorky konstantní 

hmotnost. 

Na vzorcích 6. mletí v bubnovém a 3V mletí ve vibračním mlýnu po 28 dnech 

hydratace byla provedena RTG difrakční fázová analýza. U obou vzorků je patrné, ţe píky 

jsou pod sebou a obě křivky se téměř shodují. Hydratace probíhala stejným způsobem 

u vzorků mletých v bubnovém i ve vibračním mlýnu. Po vyhodnocení lze říci, ţe oba vzorky 

obsahují skelnou fázi. Záznamy vykazují přítomnost akermanitu a gehlenitu. Mezi 

akermanitem a gehlenitem je přítomen melilit. Dále se tam vyskytuje merwinit v malém 

podílu, protoţe je vyšší obsah MgO neţ v melilitu. Po vyhodnocení RTG difrakčního 

záznamu lze říci, ţe typ mechanické aktivace (mletí) GVS nemá vliv na průběh hydratace. 

V obou případech jsou přítomny shodné minerály. Kvalita a semikvantita obou vzorků byla 

shodná. 

Závěrem lze shrnout, ţe všechny pouţité způsoby mletí a typy zařízení jsou vhodné 

pro úpravu granulované vysokopecní strusky. Provedené analýzy prokázaly, ţe typ 
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mechanické aktivace nemá vliv na výsledné vlastnosti GVS. Mletím GVS ve vibračním 

i v bubnovém mlýnu lze dosáhnout vlastností srovnatelných s vlastnostmi GVS mleté 

průmyslově firmou Kotouč Štramberk, spol. s.r.o.. Dosaţené výsledky jsou tedy srovnatelné 

s komerčně mletými struskami. 
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