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Abstrakt 

V současné době zdokonalování mlecích zařízení a vylepšování technologie mletí 

vede k ještě větší účinností při mletí, novodobými způsoby mletí lze získat maximální 

jemnosti materiálu. Takto jemně pomleté materiály různého chemického složení mají bohaté 

využití k dalšímu zpracování pro stavební kompozity, keramický průmysl, aj. Náplní práce 

bylo porovnání účinností vibračního a planetového mlýnu, při mletí vysokopecní a 

ocelárenské strusky, které se vzájemně lišily hmotnostním podílem jednotlivých složek. Na 

konci byly stanoveny měrné povrchy pomletých vzorků a na základě srovnání jejich velikostí 

byla hodnocena účinnost obou typů mlýnů. 

Klíčová slova: granulovaná vysokopecní struska, ocelárenská struska, mletí, měrný 

povrch 

Abstract 

Currently, improving milling equipment and milling technology leads to even more 

effectivity in milling, milling by modern methods can obtain to maximum fineness of the 

material. This way fine milled materials of different chemical compositions have rich use for 

further treatment for building composites, ceramic industry and others. The aim of the study 

was to compare the effectivity of vibratory and planetary mill during milling blast furnace 

slag and steel slag, which are different to each other by weight of the individual components. 

At the end of the thesis were determined surface areas of milled samples and by comparing 

their size, there were efficacy evaluated both of the types of the mills. 

Key words: granulated blast furnace slag, steel slag, milling, specific surface   
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1 Úvod 

Technologie výroby většiny průmyslových materiálů, které se vyrábějí pomocí tavení 

vstupních surovin, vychází z požadavku na mletí surovinové směsi. Ta by měla být jemně 

mletá s velkým reakčním povrchem, aby průběh reakcí při výpalu byl co nejrychlejší. Zároveň 

jemnost mletí surovin zajišťuje brzký vznik taveniny při výpalu, která napomáhá snadnějšímu 

průběhu chemických reakcí při tavení. 

Je potřeba vždy vybrat vhodný způsob mletí a vhodné mlecí zařízení pro požadovaný 

materiál s přihlédnutím na ekonomičnost celého procesu výroby. Jemnost pomleté suroviny se 

potom dá hodnotit různými metodami, např. sítovým rozborem, sedimentačním rozborem 

nebo pomocí počítačů částic.  

Tato práce se zaměřuje na porovnání účinnosti mletí dvou typu laboratorních mlýnů – 

vibračního a planetového. Účinnost mletí je hodnocena pomocí stanovení velikosti měrného 

povrchu částic metodou podle Blaina. 
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2 STRUSKA A JEJÍ VYUŽITÍ 

Granulovaná vysokopecní struska (GVS) a ocelárenská struska se v současnosti plně 

recykluje. Používá se v cementářském průmyslu (s nejčastějším chemickým složením o 

podílu Al2O3/SiO2 0,1 - 0,6 a CaO/SiO2 0,5 - 2,0), ve stavebnictví (při výrobě izolačních 

vláken, součást stabilních podkladů vozovek, složka při budování podkladových vrstev, 

výstavba náspů, zásypů, posypový materiál pro zimní údržbu komunikací aj. Rovněž se 

osvědčily jiné druhy strusek jako plnidlo cihlářských pálených výrobků, kde příměs strusky 

zvyšuje odolnost proti tahu, tlaku, nárazu a povětrnostním vlivům. [11] V poslední době se 

požaduje větší množství, než se vyrobí, tak se těží ve starých skládkách, jejích složení se 

separuje a produkty se využívají znova v stavebnictví popř. hutnictví. [6] 

Při přípravě pojiv lze použít veškeré druhy strusek zásadité, neutrální i kyselé, podle 

původu pak vysokopecní, ocelářské i strusky vznikající při výrobě jiných kovů jako např. 

měď, nikl, atd. [12] 

2.1 Granulovaná vysokopecní struska 

Vysokopecní struska je vedlejším produktem vysoké pece. Je latentně hydraulickou 

látkou (sama o sobě netvrdne, ale přidáním aktivátoru vykazuje hydraulické vlastnosti). Při 

výrobě surového železa ve vysoké peci vsázka obsahuje železnou rudu a hlušinu. Hlušina 

obsahuje nečistoty jako SiO2, Al2O3, fosfor, síra, aj. [22] K odstranění nečistot se přidává 

vápenec, jehož reakci při teplotě nad 1700 °C a následně prudkým ochlazováním taveniny 

vhodného složení vzniká vysokopecní struska, která nestihne vykrystalizovat a ztuhne ve 

skelné fázi. Čím více se struska zchladí na nižší teplotu, tím je hydrauličtější. [12] 

 GVS je latentně hydraulická látka a proto je jednou ze základních surovin pro 

přípravu geopolymerů.  Geopolymery jsou systémy se značným podílem skelné fáze, 

smícháním s vhodným alkalickým roztokem vznikají hydraulické systémy. Alkalické roztoky 

(vodní sklo) aktivované směsi, jemně mleté granulované vysokopecní strusky a tepelně 

upraveného kaolinitického jílu nám poskytne pojivové systémy o vysokých pevnostech, 

malým smrštěním a vhodných finálních vlastnostech obdobným přírodním zeolitům. Na 

rozdíl od přírodních aluminosilikátů s výrazně krystalickou stavbou, oproti tomu 

geopolymery obsahují jak krystalické, tak amorfní fáze. Žádané jsou zeolitické fáze, které se 

vyznačují dlouhodobou stálostí. V zatvrdnutém pojivu slabě krystalizují, což způsobuje 

problematiku identifikace geopolymerních fázi. Zjišťování tvorby těchto fází se provádí, 

zabudováním alkálií do zeolitických fází a projevuje se poklesem pH standardně připravených 

výluhů z hydratovaného vzorku. Účinkem alkalických roztoků dochází k polykondenzačním 

procesům za vzniku zeolitických produktů (geopolymerů). [22][15] 

Nejčastější zastoupení chemických složek ve strusce je uvedeno v tab. 1 
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Tabulka 1.  Chemické složení vysokopecní strusky [6] 

složka % složka % 

SiO2 39,05 Zn 0,0501 

CaO 38,55 P 0,004 

MgO 13,1 Hg 0,0025 

Al2O3 6,13 V 0,002 

S 0,83 Cu 0,002 

K2O 0,415 Cr 0,0015 

MnO 0,36 Pb 0,001 

Na2O 0,335 Co 0,001 

Mn 0,28 Sb 0,001 

Fe 0,25 Sn 0,001 

TiO2 0,24 As 0,001 

Cl 0,11 Cd 0,0001 

2.2 Ocelárenská struska 

Ocelárenská struska je vedlejším produktem kyslíkových konvertorů (KKO), také 

elektrických obloukových pecí (EOP). Ve strusce je obsažen značný podíl železa. Je silně 

zásaditá, obsahuje vyšší obsah manganu než ostatní metalurgické strusky. V omezeném 

množství se využívá jako vhodná vsázka do vysoké pece. Omezeně, protože je v ní obsažen 

vyšší obsah fosforu, než je vhodné a ten při procesu tavení následně přechází do surového 

železa a snižuje jakost oceli. [6] 

Tabulka 2.  Chemické složení ocelárenské strusky [6] 

složka % složka % složka % 

CaO 38,2 Cr 0,53 K2O 0,02 

Fe 22 TiO2 0,3 Hg 0,005 

FeO 18 CaF2 0,25 Sb 0,004 

SiO2 12,4 C 0,2 Zn 0,003 

Fe2O3 11,5 Cl 0,16 Sn 0,001 

MgO 8,14 V 0,11 As 0,001 

Mn 3,44 S 0,09 Pb 0,001 

Al2O3 2,12 Na2O 0,05 Co 0,001 

P 0,7 Cu 0,04 Cd 0,0001 

2.3 Pánvová struska 

Pánvová struska se vytváří v pánvové peci za účelem odfosfoření a odsíření surového 

železa, popř. jiných metalurgicko-chemických reakcí. 

 Po dopravení pánve pod víko a po spuštění víka se ocel v pánvi pokryje vrstvou 

syntetické strusky v potřebném množství. Pomocí elektrod ponořených ve strusce dochází k 

ohřevu strusky. V pánvi probíhá desoxidace kovu a tvorba nové, silně zásadité strusky. K 
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odsíření kovu je použita zásaditá struska. S jejím použitím je možno dosáhnout obsahů síry 

pod 0,02 %. [18] 

Briketované ztekucovadlo strusky je vyrobeno ze směsi bílého elektrotaveného 

korundového prášku, dolomitického vápence a dalších přísad. Tento produkt snižuje viskozitu 

strusky během rafinace oceli. Použitím ztekucovadla v kombinaci s vápnem se vytvoří velmi 

tekutá a reaktivní struska, která umožní rychlé a velmi účinné odsíření oceli. Ačkoliv je 

velikost briket cca 50 mm, rozpouští se ve strusce velmi rychle, smísením jemných částic 

korundu a vápna vznikne tekutá struska s nízkým bodem tavení. [19] 
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3 MĚŘENÍ POVRCHU PRÁŠKOVÝCH LÁTEK 

Významným parametrem ovlivňujícím možné využití materiálů je jejich specifický 

povrch. Specifický povrch se měří na materiálech ve formě vláken, proužků, filmů.   V 

případě měření povrchu strusek se používá prášek. Každý práškový materiál je složen z 

velkého počtu zrn, která mohou mít v součtu dosti značný celkový povrch. Celková plocha 

ovlivňuje mnoho vlastností, jejichž význam může hrát důležitou roli v případných 

technických aplikacích. [16] Například v případě cementových past a podobných materiálů je 

dostatečný specifický povrch důležitý pro efektivní povrchové reakce. V případě práškových 

materiálů je podstatnou vlastností tzv. adsorpce. Tato vlastnost určuje míru navázání 

plynných molekul na povrch pevného materiálu. V pevných látkách uvažujeme atomy uvnitř 

materiálu v rovnováze a bez převládajících sil v jakémkoliv směru. Na povrchu materiálu je 

ovšem situace odlišná. Protože nejsou atomy obklopeny ve všech směrech sousedními atomy, 

vzniká silová nerovnováha, kterou se snaží atomy kompenzovat přitažením atomů z okolí 

materiálu. [17] Molekuly plynu v okolí vzorku se tak "lepí" na povrch materiálu, a to v 

závislosti na tlaku plynu. 

Pozn.: Adsorpci není možné ztotožnit s absorpcí. V případě absorpce dochází 

k pronikání molekuly dovnitř materiálu. Adsorpce je však jev čistě povrchový. 

Chromatografická metoda, metoda z granulometrické křivky, metoda podle Blaina, 

jsou nejpoužívanější metody k stanovení vnějšího měrného povrchu práškových látek. [8] 

3.1 Chromatografická metoda 

Podstata této metody měření měrného povrchu je prostup směsi dvou plynů (nosný 

vodík a sorbovaný dusík) vzorkem v speciální adsorbční nádobě. Směs dusíku a vodíku 

v objemovém zlomku N2 má podíl 0,05 – 0,35 hm%, která proudí z tlakové nádoby přes 

vrstvu dezoxidačního katalyzátoru, kde se zachytává vodní pára. Pak se směs rozdělí do dvou 

ramen: měřící a porovnávací.  

V měřícím rameni proudí přes adsorbční nádobu se vzorkem. Následně směs plynů 

proudí tepelně vodivostním snímačem katetometru (chromatografické čidlo) a jehlovými 

ventily opouští přístroj. 

V porovnávacím rameni směs plynů proudí jenom snímačem tepelné vodivosti 

katetometrem (chromatografické čidlo) a jehlovým ventilem opouští aparaturu.  

Manometry na výstupu ramen určují přetlak v přístroji vhodně nastavený. 

Chromatografická čidla jsou v dnešní době již připojená k počítači s vhodným 

vyhodnocovacím programem, který zaznamená změnu koncentrace jedné složky při 

ochlazení.  

Před začátkem měření se vzorky suší při 110 °C v sušárně.  

Na adsorbční nádobku s vysušeným vzorkem při 110 °C v sušárně se osadí 

Dewardova nádoba s kapalným dusíkem a nechá se pomalu proběhnout adsorpce. Potom se 

Dewardova nádoba odstraní a při desorpci se zaznamená desorpční křivka, díky níž můžeme 

vypočítat měrný povrch (1). [7] 
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Tato metoda měření se používá převážně jako metoda komparační. Naměřené hodnoty 

srovnáváme s hodnotou naměřenou na standardu o známém měrném povrchu. Jestliže je 

přístroj doplněn dávkovacím zařízením pro adsorbát, lze změřit několik bodů adsorbční 

izotermy a výsledky vyhodnotit podle vztahu (2). [8] 

Výpočet konstanty 

 

 𝐾 =
𝑆𝑠∙𝑚𝑠

𝑃𝑠
  [1] (1) 

 

kde Ss – měrný povrch standartu (m
2
∙g

-1
) 

 ms – hmotnost navážky standartu (g) 

 Ps – naměřená hodnota standartu pod desorpční křivkou (m
2
) 

 K – konstanta (1) 

 

 𝑆 =
𝐾∙𝑃

𝑚
  [𝑚2 ∙ 𝑔−1] (2) 

 

kde S – měrný povrch vzorku (m
2
∙g

-1
) 

 m – navážka vzorku (g) 

 P – plocha pod desorpční křivkou (m
2
) 

 K – konstanta (1) 

3.2 Metodou z granulometrické křivky 

K výpočtu měrného povrchu částic z granulometrické křivky je zapotřebí znát 

hmotnost stanovené frakce, střední velikost částic stanovené frakce a hustotu vzorku. 

Nejdříve se vzorek rozdělí na jednotlivé frakce o určitém rozmezí velikosti částic, 

např. síťovým rozborem. Pro každou frakci se následně určí střední velikost zrna a frakce se 

pokládá za monodisperzní. Za předpokladů, že zrna jednotlivých částic jsou kulové, platí 

rovnice (3). Celkový povrch se vypočte ze vztahu (4) součtem jednotlivých frakcí obsažených 

v 1 g vzorku. 

 

 𝑆�̅�𝑖
=

6∙𝑚𝑖

�̅�𝑖∙𝜌
  [𝑚2] (3) 

 

kde 𝑆�̅�𝑖
 – povrch všech části v i-té frakci (m

2
) 

 mi – hmotnost částic i-té frakce (kg) 

 �̅�𝑖 – střední velikost částic i-té frakci (m) 
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 ρ – hustota vzorku (kg/m
3
) 

 S – měrný povrch (m
2
 ∙ Kg

-1
) 

 

 𝑆 =
6

𝜌
∑

𝑚𝑖

�̅�𝑖

𝑥𝑛
𝑥𝑖

  [𝑚2 ∙ 𝑘𝑔−1] (4) 

 

Měrný povrch se vypočte vztažením povrchu S na 1 kg vzorku. [7] 

3.3 Metoda podle Blaina 

Blainova metoda je v praxi nejvíce používaná, protože nám dovoluje rychlé měření 

měrného povrchu v rozsahu 150 – 900 m
2
∙kg

-1
 Tato metoda je založena na principu rychlosti 

průchodu vzduchu jemným vzorkem za čas. [8] 

Měřicí přístroj Blain (obr. 1) se skládá z válcové mosazné komůrky s přesně 

zabroušeným osazeným pístem a z měřící skleněné manometrické trubice. Části jsou spojené 

zábrusem. Komůrka má na dně výstupek, na který se ukládá děrovaný kruhový plíšek 

stejného průměru jako otvor komůrky. Pomoci skleněné tyčinky na děrovaný kroužek se vloží 

filtrační papírek, následně vrstva měřeného materiálu. Jemným poklepáním na komůrku se 

vyrovná povrch materiálu a opatrně opět pomoci skleněné tyčinky se přiloží filtrační papírek. 

Píst se opatrně stlačí dolu na vznikající lože, poté se píst pomalu nadzvedne, pootočí o 90° a 

spustí dolu. Píst se vytáhne a v této fázi je vzorek připraven k měření. Manometrická trubice o 

průměru 10 mm je opatřená stupnicí, určující v jakém rozmezí se provádí měření. Manometr 

se plní neprchavou, nehygroskopickou kapalinou s malou viskozitou a hustotou (nejčastěji 

parafinový olej) po určenou značku. K přístroji jsou připevněné dva písty. Jejích stlačováním 

se vyvolá podtlak kapaliny v manometrické trubici a změří se čas propustnosti vzduchu 

vzorkem odečtením poklesu menisku v daném intervalu na stupnici. [8][7] 

Při měření se nejdříve stanoví množství standartu (cement) z rovnice (5), potom 

následuje vlastní stanovení měrného povrchu zkoušeného vzorku. 

 

𝑚𝑠 = 𝑉 ∙ 𝑒 ∙ 𝜌𝑠   [𝑔] (5) 

 

kde e – je pórovitost vytvořeného standartového lože = 0,500 

 V – objem standartního lože = 1,818 (cm
3
)  

 ρ  – hustota standartu (cm
3
∙g

-1
)  

 ms – množství standartu (g) 

Pro každý vzorek se provádí 3 měření propustnosti vzduchu vzorkem za čas a k výpočtu 

měrného povrchu se použije vztah (6). [7][8] 
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 𝑆 =
𝜌

𝜌𝑠
∙

√𝑡

√𝑡𝑠
∙ 𝑆𝑠  [𝑐𝑚2 ∙ 𝑔−1] (6) 

 

kde ρ – je měrná hustota vzorku (g/cm
3
) 

 ρs – je měrná hustota vzorku standartu (g/cm
3
)   

 Ss – měrný povrch standartu (cm
2
/g) 

 ts – čas poklesu menisku standartu na manometrické trubici (s) 

 t – čas poklesu menisku standartu na manometrické trubici (s) 

 S – měrný povrch (cm
2
 ∙ g

-1
) 

 

Obr. 1.  Blainův přístroj 
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4 ZÁKLADY KERAMICKÝCH TECHNOLOGIÍ 

Základem všech keramických technologií je surovina o vhodné konzistenci a 

požadovaných vlastnostech. Suroviny mohou být syntetické (strusky) a přírodní (jílovité a 

zrnité). [21] 

V keramice se uplatňují zejména následující dvě technologie: 

mechanická technologie – úprava tvaru a velikosti částic suroviny rozdružením 

(mletí, drcení, rozplavení, smrštění, zhutnění, síťový rozbor, částečně kalcinace apod.) 

chemická technologie – změna chemického složení a to co nejdokonalejší 

homogenizaci (třídění, praní, kalcinace apod.) [22] 

Náročnost kladená na technologický proces se volí podle požadavků na maximální 

velikosti zrna ve směsi pro jednotlivé druhy keramiky, viz tab. 1. 

Tabulka 3.  Velikost maximálních zrn v různých druzích keramických směsí [22] 

Druh keramického materiálu 

Maximální velikost 

zrna ve směsi dmax. 

(m) 

Obsah1 (hm. %) 

pokročilá keramika (nanomateriály) < 0,1 0 

speciální technická keramika < 1 0 

slinutá oxidová keramika 4.5 4 

porcelán s vysokou mechanickou pevnosti 50 3 

Porcelán 60 3.6 

pórovinové obkladačky 80 4 

kameninové dlaždice (porcellanato) 60 <2 

zdravotnická keramika 100 6 

Kamenina 120 10 

kameninové dlaždice 60 – 200 15 

slinuté obkladové tvarovky 90 – 500 15 

Pórovina 300 – 2000 20 

tenkostěnné cihlářské výrobky 1500 10 

žárovzdorné materiály, fasádní cihly 3000 15 

tlustostěnné cihlářské výrobky 5000 20 

1
 obsah částic větších než je uvedená maximální velikost zrna. Poslední tři druhy výrobků se 

zcela nebo zčásti vyrábějí ze surovin, které vznikají při metalurgických pochodech jako 

vedlejší produkt (struska). 

4.1 Příprava keramických směsí 

Nejčastěji používané suroviny pro keramickou technologii jsou přírodní suroviny, 

které se těží povrchovým způsobem nebo odstřelem v lomech. Nevyhovující velké kusy 

z těžby odstřelem se musí předběžně upravit a to tříděním, praním popř. kalcinováním.  
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Třídění se provádí přímo v těžebně na dopravním páse nebo na třídicím otáčecím 

stole. Odstraňují se viditelně znečištěné kusy. Například u těžby křemene se odstraňují kusy 

zbarvené železitými sloučeninami, obdobně u živců znečištěné zabarvením železitými látkami 

a kusy prorostlé křemenem aj. 

Praní je vysokotlaký ostřik vodou prachových nečistot, další provozovanou 

technologii je praní v promývacích bubnech. 

Kalcinace v keramice znamená předpalování surovin (některé až při 2000 °C) v pecích 

vytápěných plynem. Surovina v teplém stavu po výstupu z pece padá do nádrže s chladicím 

médiem. Rychlé zchlazení způsobí rozrušení vnitřní struktury suroviny, kusy se rozpadnou na 

menší částice. Následně je snadnější úprava drcením mletím surovin na jemnozrnné zrno. 

Další z výhod předpalování je výraznější zbarvení znečištěné oblasti. [21] 

V konečné úpravě se provádí následující pracovní procesy: 

 přípravné (třídění, drcení, mletí) 

 hlavní úpravnické (rozdružováni) 

 pomocné 

K přípravným procesům patří mechanické zdrobňování a třídění. Zdrobňování mletím 

a drcením je zjemňování zrn a částečná homogenizace směsi od hrubých drtičů až po jemné 

mlýny. Tříděním se rozdělí suroviny na jednotlivé zrnitostní třídy (frakce). [21]  

Způsoby třídění: mechanické (provádí se na sítech, jejíž otvory vymezují velikost 

tříděných zrn) a podle soupádnosti (použito při třídění jemných zrn, posuzováni rozdílných 

pádových rychlosti zrn, provádí se ve vodném nebo vzdušném prostředí). 

Metody rozdružování: gravitační (provádí se ve vodním prostředí, částice surovin 

mají rozdílné hustoty), magnetické (využití rozdílných magnetických vlastnosti), flotace 

(rozdílné fyzikálně-chemické vlastnosti povrchu částic). [13] 

4.2 Mletí keramických směsí 

Mletí patří k nejdůležitějším technickým procesům v keramice. Mechanické 

rozdružování se používá za cílem zmenšit vstupní velikost zrn na konečné velikosti částic 

podle požadavků tak, aby vyhovovala zrnitostí a složením další úpravě. Dalším účelem je 

otevření zrna a uvolnění prorostlých a užitkových složek, aby bylo možno další úpravou 

složky vzájemně od sebe oddělit a dosáhnout tak zvýšení výnosů koncentrátu. Mletím se 

zvyšuje měrný povrch směsi. Měrný povrch podmiňuje fyzikálně chemické vlastnosti látek, 

zejména jejich reaktivnost a rozpustnost. Mletí umožňuje dobré promísení složek, výhodné 

pro další zpracování. Výsledkem zdrobňování je zvýšení disperzity, sypné hmotnosti, 

tekutosti (schopnost téci), mísitelnosti. Změna povrchové aktivity, látkové a tepelné výměny, 

schopnosti vazby, optických vlastností, aj. [13] 

4.3 Suché mletí 

Mletím oxidových nebo neoxidových prášků se rozumí rozrušení velmi malých 

krystalických částí. Technologie suchého mletí se uskutečňuje ve vakuu v kulových mlýnech 
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vyložených vystýlkou z pružného latexu (pryže) nebo z pevné otěruvzdorné pryže. Tato 

vnitřní vrstva zabraňuje mlecím tělesům a melivu narážet na stěny mlýna. Nejčastěji 

používaná naplň mlecích těles a mleté směsi má poměr 4:1.  

Doporučené otáčky mlecí nádoby: 

 

 𝑛 = 21 ∙ 𝐷−
1

2  𝑎ž  40 ∙ 𝐷−
1

2   [𝑜𝑡./𝑚𝑖𝑛]  (7) 

 

Dosažení kulového tvaru částic nám zajistí kaskádní režim, a to v rozmezí hodnot 21 

až 23 ze vztahu (1). Dosazením hodnot 30 a vyšších se jedná o režim kataraktní, tzn. 

nepravidelné tvary částic. Důležitým předpokladem je potřeba zajištění deaglomerace mleté 

směsi (přidáním vhodné povrchové aktivní látky). [4] 

4.4 Mokré mletí 

Mokrého mletí se provádí v bubnových mlýnech rozdělených do několika podélně 

samostatných sekcí. Neplastické suroviny se do mlýnů vnášejí přímo, na rozdíl od plastických 

surovin, které je zapotřebí vnášet ve formě suspenzí. Větší částice se zachytí na vybraném 

sítě. Následně se pomletá suspenze převádí přes vibrační síta. Tento způsob mletí umožňuje 

podíl až 72 % množství pevné fáze v suspenzi. Teplota suspenze v konečné fázi se pohybuje 

od 70 – 80 °C, což znamená poměrně nízkou viskozitu a snadnější síťováni. Tímto sítováním 

směsi dosáhneme vysoké homogenity. [4] 
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5 ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU KERAMICKÝCH MATERIÁLŮ 

Pro úpravu keramických materiálu a jejich zdrobňování se nejčastěji používají drtiče 

(kuželové, kladivové, čelisťové, odstředivé, atd.) a mlýny (válcové, valivé, kolové, kulové, 

vibrační, planetové, atd.). [1] 

5.1 Kolové mlýny 

Kolové mlýny slouží k mletí ostřiv v předdrceném stavu, nebo k mletí jílu, popř. 

k promletí pracovních hmot. Kolové mlýny jsou různých konstrukcí. Mlecím zařízením jsou 

dvě těžká kola (běhouny), která jsou tažená po podstavě nádoby a otáčí se kolem středové osy 

mlýnu po kružnici. Melou materiál silou vlastní váhy, roztíráním materiálu.  

Způsoby mletí:  

 suché 

 mokré 

Suché mletí, se požívá v jemné keramice, kde se jemná surovina mele na tzv. moučku. 

Směs musí být dostatečně vysušená. U tohoto způsobu se používají mlýny s přerušovaným 

nebo nepřetržitým mletím.  

Mlýny s přerušovaným mletím se vyznačují plnou mlecí dráhou a vyhrnovací lopatou (obr. 

2). V obrubě jsou dvířka, která se při vyprazdňování mlýna otevřou. Mlecí dráha je ze 

speciální oceli, běhouny po obvodu mají vyměnitelný prstenec z manganové oceli a jádro kola 

je litinové. U suroviny, které se nesmí znečistit železem, se kola opatří křemenem nebo žulou. 

Surovina se mele tak dlouho, dokud nedosáhne požadované jemnosti. Po dosažení jemnosti se 

otevřou dvířka a spustí se vyhrnovací lopatka. Melivo podél lopatky se vyhrnuje otvorem do 

nádoby. 

 

Obr. 2.  Kulový mlýn [14] 
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Mlýny s nepřerušovaným mletím mají dvě části nádoby. Po vnitřní části se pohybují běhouny. 

Vnější část (prosévací) je tvořena litinovými segmenty se síty požadovaného průměru. U 

některých kolových mlýnu jsou poháněny běhouny a odvalují se kolem svislé osy v nádobě 

po plné dráze, u jiných se točí nádoba a kola se otáčejí kolem své vodorovné osy třením o 

melivo. Kola jsou upevněná k výkyvné hřídeli, aby tvrdé velké kusy při mletí nepoškodila 

hřídel. Na hřídeli jsou také upevněné lopatky k přesunu směsí na prosévání. Jemné částice 

propadají, hrubší pomoci lopatek se vracejí zpět. Rozemletí suroviny a výkon mlýnu závisí na 

tlaku běhounu. Tyto kolové mlýny pro suché mletí jsou prašné a vyžadují častou údržbu.  

Mokré mletí je zároveň i mísením. Mlýny se charakterizují těžkými a velkými 

běhouny a zabudovaným zavlažováním. Používají se nejčastěji v hrubé keramice 

s nepřetržitým mletím. [21] 

5.2 Kulové mlýny 

Nejpoužívanějším způsobem je mokré mletí v bubnových mlýnech (kulových) za 

účelem dosáhnout požadovaného granulometrického složení upravované směsi. Často se 

přidává cca 10 hm% kaolinu, který způsobuje plavení, a tím zabraňuje sedimentaci suspenze. 

Povrch bubnových mlýnu je opatřen ochranou proti opotřebení (otěru) keramickou 

vyzdívkou, silexovými kameny nebo otěruvzdornou pryží. Na mlecí tělesa se používají 

vysoce oxidohlinité materiály (čistý korund), keramické koule, válečky nebo přírodní 

pazourky. Při mletí vzniká určitá kontaminace směsí otěrem mlecí nádoby a mlecích nástrojů, 

s ohledem na otěr je zapotřebí mlecí tělesa doplňovat. Mlecí tělesa zabírají 50 % při vhodném 

zaplnění a celková náplň činí (mlecí tělesa + směs s vodou) 80 % vnitřního objemu mlýna.  

Princip mletí je, že při otáčení mlecího bubnu se mlecí tělesa (koule) odstředivou silou 

přitlačují ke stěně. Mletí může probíhat ve dvou režimech pohybu mlecích těles kataraktním 

obr. 3A a kaskádním obr. 3B.  

Kataraktní režim probíhá při poměrně vyšších otáčkách nebo při větším počtu mlecích 

těles (nad 50 % celkového objemu). Mletí směsi se hlavně provádí nárazem a intenzita stoupá 

se zvýšením hmotností mlecích těles, průměru bubnu. Tento režim je vhodný hlavně pro 

hrubé mletí. 

Kaskádní režim probíhá při nižších otáčkách nebo při menším počtu mlecích těles. 

Mletí směsi se provádí otěrem mlecími tělesy a vnitřním povrchem mlýna. Tento režim je 

provozovaný pro jemné mletí a mletí za mokra. 

Po dokončení mletí se suspenze převádí přes síta požadované velikosti ok, aby 

zachytila větší nerozmleté kusy, popř. zbytky organických části. K odstranění kovových 

nečistot se použije nejlépe kombinace elektromagnetu a permanentních magnetů. [4] 
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Obr. 3.  Schematické znázornění kataraktního a kaskádního režimu mletí 

5.3 Vibrační mlýny 

Mletí se uskutečňuje volnými mlecími tělesy ve vibrující nádobě (obr. 4a), která je 

volně zavěšená na šesti pružinách (obr. 4b). Mlecí miska a mlecí tělesa jsou z nástrojové 

kalené oceli 19436, popř. také z vysoce odolného spékaného materiálu GH13 tvrdosti 1 

100HV (87 % WC, 13 % Co). Mlecími tělesy jsou nejčastěji koule o průměru 10 – 60 mm, 

nebo mlecí prstenec s válečkem aj. mlecí tělesa. Maximální celková náplň 80 % objemu 

nádoby. Mlecí nádoba koná kruhové kmity o frekvenci 1500 nebo 3000 cyklu za min, 

amplituda těchto kmitů je malá (několik mm). Může se mlít za sucha i za mokra (podle 

specifikace mlýnu), melou se středně tvrdé až tvrdé materiály do tvrdosti 9 stupňů Mohse v 

množství od 100 do 200 gramů hmotnosti vzorků a velikosti zrna do 10 mm. Ve skříni mlýnu 

je volně zavěšeno mlecí zařízení, na šesti pružinách. Horní část skříně je opatřena víkem 

uzavírajícím přístroj při provozu. Čas potřebný k mletí se nastaví na časovacích hodinách 

(obr. 4c). Pro snadné přenášení je mlecí skříň opatřená držadly. Přístroj je poháněn 

elektromotorem. Vibrační mlýn se vyznačuje vysokou provozní spolehlivostí a jednoduchou 

obsluhou. [1][9] 

 

Obr. 4a)  Mlecí tělesa Obr. 4b)  Zavěšení mlecí nádoby Obr. 4c)  Planetový mlýn 

5.4 Planetové mlýny 

Princip činnosti je založen na relativním otáčivém pohybu mezi mlecí nádobou a 

planetovým kolem. Planetové (odstředivé) kulové mlýny se používají v případech, kdy je 
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vyžadována nejvyšší jemnost frakce. Kromě klasických procesů míchání a zmenšení velikosti 

částic splňují mlýny rovněž veškeré technické požadavky na koloidní mletí. Mlecí nádoby 

jsou uspořádané excentricky na centrálním kole planetového kulového mlýna. Směr pohybu 

planetového kola je opačný než pohyb mlecích nádob v poměru 1:-2 K mletí surovin 

využívají kromě tíhového zrychlení současně také odstředivé síly, které zvyšují pulverizační 

energii, a proto jsou doby mletí kratší. Jemnost namletého materiálu závisí především na 

rychlosti otáček a době mletí, popř. vhodné náplni mlecí nádoby mlecími tělesy. Různé druhy 

mlecích nádob jsou vyrobeny z vysoce kvalitních materiálů. Je možno využít velké množství 

kombinací mlecích koulí (počet mlecích koulí a jejich velikost je individuální podle 

požadované velikosti částic výchozího namletého materiálu). Objem mlecích nádobek 12 ml 

až 500 ml. Schéma principu planetového mlýnu je na následujícím obrázku (obr. 5). 

Planetové mlýny poskytují velmi praktické navádění pro obsluhu. Veškeré příslušné údaje lze 

zapsat nebo zobrazit na grafickém vícejazyčném naváděcím displeji pomocí jednoho tlačítka: 

otáčky (100-400 za min), doba mletí (od 1 - ∞ s), příkon, změna směru otáčení při mletí. Tyto 

mlýny jsou vhodné pro dlouhodobé zkoušky a trvalé používání. Všechny mlýny jsou 

vybaveny automatickým uzavíráním krytu, což zamezuje spuštění přístroje, pokud není řádně 

uzavřen. Planetové kulové mlýny jsou vhodné nejen pro suché mletí, ale i pro mletí za mokra, 

např. pro vytváření koloidních systémů. Mlecí nádoby jsou plynotěsné a prachotěsné, mohou 

být vybaveny speciálním bezpečnostním uzavíracím zařízením. Tím je zabráněno unikání 

přetlaku, který se může vytvořit během procesu mletí za mokra a po něm. [1][10] 

 

Obr. 5.  Schéma otáčení při mletí v planetovém mlýně 
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6 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

Experiment byl zaměřen na porovnání mlecí účinnosti dvou typů laboratorních mlýnů na 

základě srovnání velikosti měrného povrchu. Byly použity dva typy laboratorních mlýnů: 

 planetový (kulový) mlýn PM400  

 vibrační mlýn BVM 2 

Postup: 

Na začátku se připravily dvě suroviny (pánvová a vysokopecní struska) požadované 

kusovosti s odlišným chemickým složením. Navážily se navážky o hmotnosti 100g 

vysokopecních a pánvových strusek s přesností na dvě desetinná místa. Tyto navážky byly 

mlety na výše uvedených mlýnech v časových intervalech 1, 2, 3 min. Pro planetový (kulový) 

mlýn PM400 byly použity dva způsoby plnění mlecích nádobek uvedené v tabulce 4.  

Následně byla stanovena hustota a změřil se měrný povrch vzorků, podrobnější 

výsledky jsou uvedeny v následujících kapitolách. 

6.1 Použité suroviny 

Pro porovnání účinnosti mlýnu byly použity tyto suroviny: 

 vysokopecní struska 02609 z produkce Třineckých železáren (obr. 6) 

 pánvová struska 04309 z produkce Arcellor Mittal Ostrava, a.s. (obr. 7) 

 

Obr. 6.  vysokopecní struska 02609 Obr. 7.  pánvová struska 04309 

6.2 Použité přístroje 

Použité přístroje v praktické části: 

 Vibrační mlýn BVM 2 (obr. 4) 

 Planetový (kulový) mlýn PM400 (obr. 8, 9) 

 Přístroj na stanovení velikosti částic – Blaine (obr. 1) 

 Pycnomatic ATC od firmy Thermo scientific (obr. 12) 



 

23 

 

Tabulka 4.  Možnosti plnění mlecích nádobek pro mletí v planetovém mlýnu [5] 

Jmenovitý 

objem 

Užitečný 

objem 

Max. 

velikost zrn 

při plnění 

Doporučené množství kuliček 

   Ø 10 mm Ø 20 mm Ø 30 mm Ø 40 mm 

50 ml 5 – 30 ml <3 mm 10 ks 3 ks - - 

125 ml 15 – 80 ml <4 mm 25 ks  6 ks - - 

250 ml 25 – 150 ml <6 mm 50 ks 12 ks 5 ks - 

500 ml 75 – 300 ml <10 mm 100 ks 20 ks 8 ks 4 ks 

  

Obr. 8.  Použité nádoby a mlecí tělesa pro planetový mlýn 

 

Obr. 9.  Planetový (kulový) mlýn PM400 
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6.3 Výsledky měření 

Tato kapitola se zabývá naměřenými výsledky a jejich vyhodnocením. 

6.3.1 Mletí na vibračním mlýně 

Navážený vzorek byl umístěn mezi mlecí tělesa vibračního mlýnu, vzorek byl mlet 

předem stanovenou dobu (tab. 5), pomletý vzorek byl uchován pro další stanovení hustoty a 

blainovy metody. 

Tabulka 5.  Výsledky mletí pánvové strusky 04309 a vysokopecní strusky 02609 na 

vibračním mlýně 

 
1 min 2 min 3 min 

VP. Struska ● ● ● 

P. struska ● ● ● 
● pomletý vzorek (obr. 10) 

○ nedostatečně pomletý vzorek (obr. 11) 

6.3.2 Mletí na planetovém mlýně 

Navážený vzorek byl umístěn mezi mlecí tělesa planetového mlýnu, vzorek byl mlet 

předem stanovenou dobu při různých otáčkách, pomletý vzorek byl uchován pro další 

stanovení hustoty a blainovy metody. 

Součástí vybavení planetového mlýnu jsou dvě mlecí nádoby o objemu 125 ml a 

500 ml a mlecí koule různých průměrů. Pro tento experiment byly použity obě mlecí nádoby. 

Při mletí v malé nádobě o objemu 125 ml a náplní mlecími koulemi 6 ks o ø20 mm 

podle tabulky 4 nastaly problémy (obr. 10). Vzorek nebylo možno úplně rozemlít za žádných 

podmínek, protože nádoba nevyhovovala požadované velikosti materiálu a taktéž mlecí 

tělíska měla příliš malý průměr vůči materiálu (tab. 6,7).  

Z těchto důvodu byla použita velká nádoba s objemem 500 ml a náplň nádoby byla 

vybrána podle doporučení uvedené výrobcem mlýnu 10 ks mlecích kouli o ø20 mm a 4 ks 

mlecích kouli o ø30 mm (tab. 4). Mletím se dosáhlo očekávané jemnosti struskových vzorku 

(obr. 11), ale ne za nižších otáček (tab. 8,9).  
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Obr. 10.  Nedostatečně pomletý vzorek Obr. 11.  Pomletý vzorek 

Tabulka 6.  Výsledky vysokopecní strusky 02609 na planetovém mlýně 

VP. struska (malá nádoba) 

  1 min 2 min 3 min 

100 ot/min  ○  ○  ○ 

200 ot/min  ○  ○  ○ 

300 ot/min  ○  ○  ○ 

400 ot/min  ○  ○  ○ 

Tabulka 7.  Výsledky pánvové strusky na planetovém mlýně 

P. struska (malá nádoba) 

  1 min 2 min 3 min 

100 ot/min  ○  ○  ○ 

200 ot/min  ○  ○  ○ 

300 ot/min  ○  ○  ○ 

400 ot/min  ○  ○  ○ 

Tabulka 8.  Výsledky vysokopecní strusky 02609 na planetovém mlýně 

VP. struska (velká nádoba) 

  1 min 2 min 3 min 

100 ot/min  ○  ○  ○ 

200 ot/min  ○  ○  ○ 

300 ot/min  ●  ●  ● 

400 ot/min  ●  ●  ● 

Tabulka 9.  Výsledky pánvové strusky 04309 na planetovém mlýně 

P. struska (velká nádoba) 

  1 min 2 min 3 min 

100 ot/min  ○  ○  ○ 

200 ot/min  ○  ○  ○ 

300 ot/min  ●  ●  ● 

400 ot/min  ●  ●  ● 
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6.3.3 Stanovení hustoty 

Stanovení hustoty dvou vzorků (pánvové a vysokopecní strusky) proběhlo na přístroji 

pycnomatic ATC (obr. 12) za laboratorních podmínek. Tento přístroj je určen pro měření 

skutečné hustoty pevných a práškových materiálů. Pro stanovení hustoty je možno volit z 5 

měřících kelímků o různém objemu pro uložení vzorků. 

Vzorky před zkoušením se sušily v sušárně při max. 40 °C po dobu min. 24 hodin. Po 

zapnutí přístroje se zadaly požadované parametry do přístroje (operátor, hmotnosti, aj.). 

Před samotným měřením hustoty je potřeba provést kalibraci přístroje. Ta se provádí 

následujícím způsobem: vybraný prázdný kelímek o daném objemu s vlastním označením 097 

se zvážil na digitální váze s přesností na čtyři desetinná místa, následně se zvážil i s určenou 

kalibrační koulí. Navážené hodnoty se zapisují do parametrů přístroje, ten si je přepočte a určí 

hustotu koule. Vyhodnocené výsledky hustoty koule se zkontrolují podle přiložených tabulek. 

Při manipulaci je důležitou vlastností opatrnost, při vyndávání kelímku z přístroje a 

manipulaci s koulí.  

 

Obr. 12.  Pycnomatic ATC od firmy Thermo scientific [20] 

Po úspěšné kalibraci přístroje je možno přistoupit k samotnému měření hustoty 

vzorků. Stanovení hustoty proběhlo obdobným způsobem, místo koule se kelímek naplnil do 

3/4 výšky vzorkem a pyctomatic v rozmezí 15-30 min vyhodnotí hustotu. Toto měření se 

provedlo 2x pro vysokopecní i pánvovou strusku a následně se určily průměrné hodnoty, 

zaznamenáno v tabulce 10. 
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Tabulka 10.  Výsledky stanovení hustoty 

vzorek m1 (g) m2 (g) ρ (g/cm
3
) ρ̅ (g/cm

3
) 

P. struska 6,3334 25,8100 3,2837 
3,2904 

P. struska 6,3323 25,5469 3,2972 

VP. struska 6,3325 21,1246 2,9568 
2,9364 

VP. struska 6,3329 20,1732 2,9161 

m1 – prázdný kelímek 097 (g) 

m2 – kelímek se vzorkem (g) 

6.3.4 Stanovení měrného povrchu práškových látek a výpočet navážky 

Pro stanovení měrného povrchu vzorku bylo zapotřebí vypočítat nejdříve navážku standardu, 

pánvové a vysokopecní strusky podle vztahu (5) 

 𝑚 = 𝑒 ∙ 𝜌 ∙ 𝑉 (5) 

m - navážka vzorku (g) 

e - pórovitost vytvořeného lože (e = 0,500) 

ρ - hustota vzorku, která byla zjištěna pyknometricky (g.cm
-3

) 

V - objem prostoru komůrky (V = 1,818 cm
3
) 

 

Výpočty: 

 𝑚𝑠 = 0,5 ∙ 2,6500 ∙ 1,818 = 𝟐, 𝟒𝟎𝟖𝟗 𝒈 

 𝑚𝑃.𝑆. = 0,5 ∙ 3,29042 ∙ 1,818 = 𝟐, 𝟗𝟗𝟏𝟎 𝒈 

 𝑚𝑉𝑃.𝑆. = 0,5 ∙ 2,9364 ∙ 1,818 = 𝟐, 𝟔𝟔𝟗𝟐 𝒈 

Tabulka 11.  Hmotnost navážky 

vzorek ρ (g/cm) 

Standart 2,4089 

P. struska 2,9910 

VP. Struska 2,6692 

 

Navážka byla připravená dvakrát pro každý měřený vzorek, z těchto dvou hodnot byl 

stanoven průměr. Do komůrky Blainova přístroje byly postupně vkládany: děrovaný 

kotouček, na něm bylo zapotřebí skleněnou tyčinkou důkladně vyrovnat filtrační papír, a 

vsypat navážku jednotlivých vzorku. Poklepáním na stěny komůrky se vzorek rovnoměrně 

vyrovnal a na vzorek se přiložil další filtrační papír. Následně byl vsunut do komůrky píst. 

Píst se opatrně, ale silně stlačil dolů, na vznikající lože, až se spodní hrana pístu dotkla 

měřeného vzorku. Poté se píst pomalu nadzdvihl o několik milimetrů, pootočil o 90° a 

stlačení se zopakovalo. Takto bylo lože připraveno na zkoušku podle Blaina. Zkouška 
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spočívala v měření doby, za kterou poklesl menisk kapaliny v manometrické trubici v 

označeném pásmu mezi dvěma značkami (start a stop). Takto získané časové údaje byly 

zapsány do tabulky (tabulky 12, 13) a následně z nich byl vypočten měrný povrch 

jednotlivých vzorků.  

Každý materiál byl měřen dvakrát, pro výpočet byla použita průměrná hodnota těchto 

dvou časů pro každý materiál.  

Výpočet měrného povrchu vzorku se provedl podle tohoto vztahu: 

 

𝑆 =
𝜌

𝜌0
∙

√𝑡

√𝑡0

∙ 𝑆0 

 

𝑆 =
3,29042

2,6500
∙

√64,39

√27,43
∙ 2,8200 = 𝟓, 𝟑𝟔𝟒𝟕𝟕 𝒄𝒎𝟐 ∙ 𝒈−𝟏 

 

S - měrný povrch vzorku (cm
2
.g

-1
) 

ρ - hustota vzorku (g.cm
-3

) 

ρ0 - hustota standardu (g.cm
-3

) 

t - čas poklesu menisku v manometrické trubici při měření vzorku (s) 

t0 - čas poklesu menisku v manometrické trubici při měření standardu (s) 

S0 - měrný povrch standardu (2,8200 cm
2
.g

-1
) 

Tabulka 12.  Výsledky měrného povrchu po mletí na vibračním mlýně 

standart 

hustota (g.cm
-3

) 2,6500 

navážka (g) 2,4088 

čas (s) 27,43 

měrný povrch (cm
2
.g

-1
) 2,8200 

 Doba mletí na vibračním mlýně 

1 min 2 min 3 min 

pánvová 

struska 

navážka (g) 2,9915 2,9913 2,9916 

čas (s) 16,01 27,26 37,33 

měrný povrch (cm
2
.g

-1
) 2,6751 3,4906 4,0848 

vysokopecní 

struska 

navážka (g) 2,6688 2,6691 2,6696 

čas (s) 34,42 38,49 64,39 

měrný povrch (cm
2
.g

-1
) 3,5004 3,7016 4,7876 
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Tabulka 13.  Výsledky měrného povrchu po mletí na planetovém mlýně 

 Doba mletí na planetovém mlýně při 400 ot/min 

1 min 2 min 3 min 

pánvová 

struska 

navážka (g) 2,9916 2,9914 2,9911 

čas (s) 33,02 48,63 65,17 

měrný povrch (cm
2
.g

-1
) 3,8418 4,6622 5,3972 

vysokopecní 

struska 

navážka (g) 2,6697 2,6696 2,6698 

čas (s) 51,39 79,89 122,41 

měrný povrch (cm
2
.g

-1
) 4,2771 5,33281 6,6011 

 Doba mletí na planetovém mlýně při 300 ot/min 

1 min 2 min 3 min 

pánvová 

struska 

navážka (g) 2,9913 2,9912 2,9915 

čas (s) 27,87 30,72 35,70 

měrný povrch (cm
2
.g

-1
) 3,5295 3,7056 3,9946 

vysokopecní 

struska 

navážka (g) 2,6692 2,6698 2,6691 

čas (s) 50,06 77,51 87,96 

měrný povrch (cm
2
.g

-1
) 4,2214 5,2528 5,5957 

 

Ze získaných hodnot měrného povrchu byly vytvořeny přehledné grafy (obr. 13, 14) 

pro porovnání naměřených hodnot jednotlivých vzorků.  

Měrný povrch u mletí na 200 a 100 ot/min nebyl stanovován, protože vzorky strusek 

při těchto otáčkách nebyly pomlety na požadovanou jemnost (zůstaly i větší frakce do 4 mm). 
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Obr. 13.  Grafické znázornění v závislosti měrného povrchu na čase pánvové strusky 04309 

při jednotlivých mletích 

 

Obr. 14.  Grafické znázornění v závislosti měrného povrchu na čase vysokopecní strusky 

02609 při jednotlivých mletích 

Z grafu vyplývá, že měrný povrch obou typů strusek se pohybuje od 3 do 7 cm
2
∙g

-1
.  

Se zvyšující se dobou mletí měrný povrch stoupá, což znamená, že klesá velikost částic 

vzorků.  
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7 DISKUZE VÝSLEDKU A ZÁVĚR 

Cílem práce bylo porovnání účinnosti mletí dvou typů laboratorních mlýnů pomocí 

stanovení velikosti povrchu dvou typů vzorků strusek. 

Použité mlecí zařízení pro tento účel byly Vibrační mlýn BVM 2 a Planetový (kulový) 

mlýn PM400, ve kterých se mlely vybrané vzorky vysokopecní strusky 02609 a pánvové 

strusky 04309 v časových intervalech 1, 2, 3 min, u Planetového (kulového) mlýnu PM400 

navíc s různými otáčky 100, 200, 300, 400 ot/min. 

Na vibračním mlýně BVM 2 proběhlo mletí dokonale, vzorky se pomlety na jemný 

prášek už po době mletí 1 minuta 

Při mletí na planetovém mlýnu se vyskytly problémy s plněním mlecích komor a se 

stanovením počtu a velikosti mlecích těles. Bylo potřeba vyzkoušet obě velikosti mlecích 

nádob (125 a 500 ml) a také stanovit pro každou z nich počet a velikost mlecích koulí. Při 

výběru mlecích koulí bylo přihlédnuto k doporučení uvedené výrobcem mlýnu. Dále se jako 

problém ukázala velikost zrn strusky určené k mletí. Maximální předepsaná velikost zrna 

výrobcem je 10 mm. Některé navážky pro mletí tuto hranici přesáhly 0-5 % (velikost zrn se 

pohybovalo od 1 až 12 mm). Proto bylo potřeba menší mlecí nádobu (125 ml) nahradit 

nádobou větší (500 ml), ale i přesto se při nižších otáčkách pod 300 ot/min nedosáhlo 

dokonalého pomletí vzorků. Při vyšších otáčkách nad 300 ot/min mletí bylo jemné, proto 

zvlášť důležité je potřeba zvolit správnou nádobu a mlecí tělesa, což u vibračního mlýna není 

potřeba.  

Aby bylo možno stanovit měrný povrch, bylo potřeba stanovit na vzorcích pomletých 

strusek hustotu. Ta byla stanovena pomocí přístroje Pycnomatic ATC od firmy Thermo 

scientific, který je určen pro stanovení skutečné hustoty pevných a práškových materiálů. 

Dokonalé pomleté vzorky se daly vysušit na 40 °C po dobu 24 hodin. Následně se na nich 

stanovila hustota. Takto získané hodnoty byly použity pro výpočet navážky pro stanovení 

měrného povrchu. 

Hodnocení účinnosti mletí proběhlo pomocí stanovení velikosti měrného povrchu 

metodou podle Blaina. Touto metodou se měří měrný povrch vzorku vztažený na hmotnost 

v porovnání s referenčním vzorkem.  

Výsledky měrného povrchu poukázaly bez ohledu na spotřebu elektrické energie, že 

největší účinnosti mletí se dosáhlo na planetovém mlýně PM 400 při 400 ot/min po dobu 

mletí 3 min. Měrný povrch pánvové strusky byl stanoven 5,3972 cm
2
.g

-1
. Vysokopecní 

struska měla měrný povrch ještě vyšší 6,6011 cm
2
.g

-1
. 

Na vibračním mlýnu BVM byla účinnost mletí vzhledem k stanovenému měrnému 

povrchu jak pánvové strusky, tak vysokopecní strusky menší než u planetového mlýna. 

Ovšem, co se týká úplného rozemletí vzorku, to proběhlo úspěšně ve všech časových 

intervalech 1, 2, 3 min.  



 

32 

 

Závěrem této práce tedy je, že pokud je potřeba použít pro příslušný proces materiál s vyšším 

měrným povrchem, je výhodnější mletí na planetovém mlýnu. Je však potřeba správně zvolit 

velikost mlecí nádoby a také velikost a množství mlecích těles. Pro procesy, kde velikost 

měrného povrchu suroviny není tolik důležitá, je potom lepší použít mletí na vibračním 

mlýnu. V tomto případě je zaručeno, že k rozemletí stejného množství vzorku dojde už po 

1 minutě mletí.  
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8. Výsledky vysokopecní strusky 02609 na planetovém mlýně 

9. Výsledky pánvové strusky 04309 na planetovém mlýně 

10. Výsledky stanovení hustoty 

11. Hmotnost navážky 

12. Výsledky měrného povrchu po mletí na vibračním mlýně 

13. Výsledky měrného povrchu po mletí na planetovém mlýně 


