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ABSTRAKT 

V bakalářské práci je popsáno drcení, mletí a třídění keramických surovin pro 
výrobu žáruvzdorných materiálů. V další části je popsáno třídění zrnitostních podílů 
na vibračním třídiči. U získaných vzorků z třídiče se stanovovaly hmotnostní podíly 
na jednotlivých sítech.  

Na základě vyhodnocení získaných produktů byla stanovena účinnost třídění. 

 

ABSTRACT 

 The batchelor of business, describing, crushing, grinding and sorting of 
ceramic material for production of refractory material. The next section describes 
sorting grain size pieces via a sizer from lager ones on vibrating screener. The 
samples obtained from these sieves set mass fraction. 

 Based on the evaluation of the obtianed products determines the efficency of 
the sorting. 
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ÚVOD 
Snižování výrobních nákladů při těžbě, úpravě a zpracování nerostných 

surovin je při konkurenčním prostředí trhu jednou z nejdůležitějších činností všech 
organizací zabývajících se touto činností. Dosáhnout snížení výrobních nákladů lze 
nejenom vhodnými investicemi do modernějších, energeticky účinnějších zařízení, 
ale také optimalizací jednotlivých výrobních operací. 

 V bakalářské práci jsou popsány hlavní používané způsoby zdrobňování 
v keramickém průmyslu a nejdůležitější zdrobňovací stroje. Další část bakalářské 
práce je zaměřená na optimalizaci třídění žáruvzdorného ostřiva na vibračním třídiči. 
Jenou z možností zvýšení výkonu třídiče při stejné spotřebě energie je využití 
správné sestavy sít v třídiči.  

Optimalizace třídění na vibračním třídiči metodou použití vhodnější skladby sít 
poskytuje možnost realizace při minimálních investičních nákladech. Touto metodou 
lze dosáhnot zvýšení výkonu třídiče při získání produktu požadovaného 
granulometrického složení.  

Cílem této bakalářské práce bylo prověřit možnost optimalizace třídění 
jemnozrnného žáruzdorného ostřiva metodou kombinace vhodných sít ve vibračním 
třídiči. Účinnost navrženého řešení byla vyhodnocena na základě porovnání výsledků 
hodinového výkonu třídiče a porovnání výsledků zrnitostních rozborů získaných 
produktů. 
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2.   CHARAKTERISTIKA PROCESŮ ZDROBŇOVÁNÍ  
Účelem zdrobňování nerostných surovin je získávat produkty tvořené zrny 

požadované velikosti. To souvisí s jejich dalším zpracováním, při kterém je 
granulometrické složení rozhodující pro získání potřebných vlastností produktu. [1] 

Měřítkem pro posouzení účinnosti zdrobňovacího procesu není jen poměr 
velikosti původních a získaných zrn, ale především přírůstek nově vytvořených 
ploch.[1] 

 Důležitou činností při zkoumání zdrobňovacích pochodů je zvyšování 
efektivnosti zdrobňovacího procesu.  

 Efektivnost zdrobňování se posuzuje z těchto hledisek: [1] 

- spotřeba energie při drcení a mletí, 
- energetická účinnost zdrobňovacího procesu, 
- opotřebení a poruchovost zařízení, 
- zrnitostní složení a tvar zrn získávaných produktů. 

Obecně lze proces zdrobňování nerostných surovin charakterizovat jako 
proces s velmi nízkou energetickou účinností. Jednou z hlavních příčin velkých ztrát 
je nestejnoměrné namáhání zdrobňovaných zrn. Při nerovnoměrném namáhání u 
části zrn nedojde k dosažení meze jejich pevnosti a tím je takto vynaložená práce 
ztrátová. Při získávání velmi jemných produktů se účinnost zdrobňování ještě 
snižuje. To souvisí s tím, že velmi jemné částice mají vysokou povrchovou energii a 
působí nepříznivě při domílání ostatních hrubších částic (vytvářejí tzv. podušku). [1] 

Proto je velmi důležité vybírat při projektování drtíren a mlýnic co možná 
nejúčinnější zdrobňovací zařízení pro daný typ nerostné suroviny. Při výběru 
vhodného zařízení hraje důležitou úlohu tvrdost horniny a s ní související drtitelnost a 
melitelnost. Obecně platí, že materiály křehké se drtí lépe než plastické. Jako křehké 
označujeme hmoty, jejichž pevnost v tlaku je více než čtyřnásobně větší než v tahu. 
Křehkost má vliv i na šířku rozmezí mezi největšími a nejmenšími zrny v produktu. [1]  

Dalšími důležitými vlastnostmi ovlivňujícími zdrobňování je obsah přimísené 
vody v nerostných surovinách a jejich abrazivita. Tyto vlastnosti mohou některé 
zdrobňovací postupy zcela znemožnit. V neposlední řadě je důležitá velikost zrn 
vstupní suroviny, její homogenita a požadavky na granulometrii produktu 
zdrobňování. Některé typy drtičů nebo mlýnů dávají produkty s lépe vyhovujícím 
zrnitostním složením, u jiných se musí produkt získávat kombinací  s tříděním.  

Podstatou zdrobňování je působením vnějších sil překonávat vnitřní 
mezimolekulární síly soudržnosti nerostných surovin a tím rozrušit zrno. Hlavními 
silami, které působí při drcení a mletí je namáhání tlakem, smykem, úderam a 
nárazem. Částečně se při některých postupech uplatňuje i namáhání v ohybu. 
Namáhání v ohybu vyvolává současně tlak i tah. Většina hornin má pevnost v tlaku 
mnohem vyšší než v tahu. Proto by bylo výhodné používat drtící a mlecí stroje, při 
kterých by se uplatnila destrukce tahem. V tomto směru skýtá vývoj nových zařízení 
na drcení a mletí velký potenciál pro řešení úspor energií. 

Pro průběh rozpadu zrna má rozhodující význam jeho struktura. K lomu 
dochází v tzv. slabých místech, jako jsou trhliny, pukliny, plochy na rozhraní krystalů 
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atd. Po určité době trvání drcení nebo mletí se musí překonávat soudržnost zrn se 
sníženým počtem vrubů a tím se odpor hornin vůči zdrobnění zvětšuje. [1]  

Mezi hlavní charakteristiky drtičů a mlýnů patří stupeň zdrobnění, vyjadřující 
poměr průměru největších zrn výchozího materiálu k průměru největších zrn 
produktu. U většiny zdrobňovacích strojů lze tento stupeň v určitém rozmezí měnit, u 
vyšších stupňů zdrobňení však prudce klesají výkony strojů. [1] 

V praxi probíhá zdrobňování v několika stupních, optimalizace spočívá ve 
volbě vhodně velkého zrna produktu drcení, které je současně vstupním zrnem mletí.  

 

2.1   Charakteristika drcení 
Drcení je zdrobňovací proces předcházející mletí, při kterém je materiál drcen 

a rozrušován působením vnějších sil. Způsob, jakým jsou přenášeny síly na drcený 
materiál je dán typem použitého zdrobňovacího stroje. Důležitost drcení je pro různé 
průmyslové obory velice rozdílná. Při zpracování kameniva to bývá hlavní pracovní 
pochod, v jiných odvětvích je pouze součástí složitějších úpravnických metod. [1]  

Přesná hranice pro rozdělení drcení a mletí podle velikosti zrn produktu není 
stanovena, u zdrobňování keramických surovin jsou hraniční pro rozdělení těchto 
operací zrna o velikosti 1,25 mm.  

 

2.2   Charakteristika mletí 
Mletí je základním pracovním pochodem při úpravě a zpracování nerostných 

surovin. Požadavky na mletí jsou značně odlišné. Zatím co v cementářství a 
v chemickém průmyslu jsou požadovány produkty s vysokou jemností částic, v jiných 
odvětvích jsou velmi jemné částice nežádoucí. Volbou mlýnů vhodného typu lze 
vznik velmi jemných částic omezit jen v poměrně malé míře. Proto jsou často mlýny 
kombinovány s vhodným třídícím zařízením. Mletí může na rozdíl od drcení probíhat i 
za mokra. Při mletí v kulových mlýnech není voda jen médiem, které dopravuje 
surovinu do mlýna a ven. Voda je zároveň aktivním činitelem, který má příznivý vliv 
na průběh mletí. Jedna z teorií popisuje činnost molekul vody , kdy při jejich vnikání 
do trhlinek a kapilár působí jako klíny. Možnosti velmi jemného mletí jsou ohraničeny 
změnami probíhajícími v nově vznikajících částicích. Například v kulových mlýnech 
se po dosažení tzv. meze volného mletí již nemohou mleté částice dále zdrobňovat. 
Příčinou je vysoká aktivita nově vznikajícího povrchu jemných částic. [1] 

 

2.3   Typy drtičů v keramice 
Mezi hlavní průmyslově používané drtiče patří čelisťové, kuželové, válcové, 

kladivové a odrazové drtiče. Toto základní dělení podle způsobu přenášení drtícího 
účinku se ještě dělí na množství konstrukčních rozdílů u jednotlivých typů. Každý typ 
má specifické použití podle jeho převládajících technických parametrů.  

Mezi velmi rozšířené drtící stroje patří dvouvzpěrný čelisťový drtič. Používá se 
díky své velké drtící síle především při drcení kameniva a rud, tedy pro velmi pevné a 
těžce drtitelné materiály. Počátky jeho konstrukce sahají do roku 1858, kdy byl 
patentován v USA. Základní princip přenosu síly zůstal do dnešních dnů nezměněn. 
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Jedna z čelistí je pevně uložena v konstrukci stroje a druhá je umístěná na kyvadlu a 
vykonává kývavý pohyb. Tento pohyb je vyvoláván pákovým mechanismem 
složeným z ojnice uložené na výstředníkovém hřídeli a dvou vzpěrných desek. 
Zpětný pohyb čelisti je vyvoláván táhlem s ocelovou pružinou. Při drcení je zatížení 
stroje nerovnoměrné, proto je vyrovnáváno setrvačníky umístěnými po obou stranách 
drtiče. Vzpěrná deska funguje jako pojistný mechanismus pro případ vniknutí 
nedrtitelného předmětu. U novějších typů je pojistné zařízení uloženo 
v setrvačnících, nebo je ochrana řešena hydraulickým mechanismem. V drtiči je 
hornina rozmačkávána a lámána mezi dvěma čelistmi při jejich vzájemném 
přibližování. [1] 

Důležitým ukazatelem je zdvih drtiče, který charakterizuje rozdíl mezi šířkou 
výstupní štěrbiny při přiblížení a vzdálení pohyblivé části během jedné otáčky 
výstředníkového hřídele. Snáze drtitelné horniny jako je vápenec vyžadují větší 
zdvih, tak aby docházelo k destrukci. Rozhodující význam má úhel záchytu, což je 
úhel, který svírají čelisti. Tento úhel nesmí být větší než dvojnásobek úhlu tření, při 
jeho překročení by docházelo k vytlačování horniny směrem vzhůru a drcení by 
nebylo možné. Stupeň drcení lze v určitém rozmezí u čelisťových drtičů měnit 
velikostí zdvihu, při jeho zvyšování však prudce klesá výkon. Například při stupni 
drcení 2,2 budeme výkon považovat za 100%, při zvýšení stupně drcení na 8,8 
klasne výkon na 43%. Mezi výhody těchto drtičů patří poměrně nízká abrazivita 
drtících součástí a poměrně jedoduchá údržba zařízení. Nevýhodou je omezený 
stupeň drcení a s tím související poměrně malý výkon v porovnání s jinými typy. [1] 

Cenově výhodnější jsou čelisťové drtiče jednovzpěrné, které mají menší 
hmotnost při stejném výkonu. Pohyblivá čelist je u nich uložena přímo na 
výstředníkovém hřídeli. Jejich výhodou je také větší zdvih čelisti ve vstupní části 
tlamy. Nevýhodou je až pětkrát vyšší otěr čelistí v porovnání s dvouvzpěrným 
drtičem. Jednou z možných aplikací těchto drtičů, kdy se využívá menších rozměrů a 
hmotnosti je použití v podzemních drtírnách rudných dolů a v pojizdných drtících 
soupravách. 

 

 obr. 1 jednovzpěrný čelisťový drtič [8] 

 

Mezi novější typy čelisťových drtičů patří rázový čelisťový drtič. Výkyvy 
pohyblivé čelisti jsou u něj ovládány odpruženým mechanismem, který přenáší rázy 
přímo od výstředníkového hřídele na její dolní okraj. Počet zdvihů za min. je vyšší 
než u klasických čelisťových drtičů. Hornina není drcena pouze rozmačkáváním, ale 
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také tím, že je pohyblivou čeistí prudce vrhána na pevnou čelist. Výhodou těchto 
drtičů je tvarová hodnota zrna a nižší spotřeba energie. [1] 

Mezi další početnou skupinu patří kuželové drtiče ostroúhlé a tupoúhlé. 
Materiál se drtí mezi otáčejícím se kuželem a pevně uloženým pláštěm. Využívají se 
pro drcení velmi pevných, těžce drtitelných hornin. Další dělení typů kuželových 
drtičů je podle polohy a tvaru pevného drtícího pláště na ostroúhlé a tupoúhlé. 
Zásadní rozdíl je v tom, že tupoúhlé kuželové drtiče mají kromě plochého tvaru 
kužele také větší výstřednost hlavního hřídele, čímž je určen větší zdvih. Počet 
otáček za min. je také vyšší než u ostroúhlých. Používají se při výrobě kameniva, 
protože mají výhodnou tvarovou kvalitu zrn. [1] 

 

                                   

obr. 2 detail výstupní štěrbiny [8]        obr. 3 detail výstupní štěrbiny [8] 

 

Ostroúhlé drtiče slouží k hrubému drcení, stupeň zdrobnění je cca 8 (drtící 
kužel je vysoký a strmý), tupoúhlé drtiče služí pro jemné drcení (kužel je nízký a 
plochý). [2] 

Některé speciální typy tupoúhlých drtičů se využívají i pro velmi jemné drcení. 
Hornina je drcena nepřetržitě během celé otáčky, proto mají proti čelisťovým drtičům 
podstatně vyšší výkony, může se u nich také v daleko širším rozmezí měnit zrnitost 
na výstupu. Stupeň drcení se mění zvedáním, nebo spouštěním hlavního hřídele 
s drtícím kuželem, jeho hodnota bývá 3 až 4. Novější typy mají hydraulické zařízení 
umožňující automatickou regulaci šířky výstupní štěrbiny. Tyto stroje lze uvádět do 
chodu i při zaplněném vstupním prostoru. Nevýhodou kuželových drtičů proti 
čelisťovým je jejich vyšší pořizovací hodnota a také náročnější údržba. [1]  

 

Mezi konstrukčně a provozně nenáročnou skupinu drtičů patří válcové drtiče. 
Používají se pro střední a jemné drcení tvrdých křehkých materiálů jako jsou: 
křemen, křemenec, živec, magnezitový slínek a šamot . Podle tvaru válců se dělí na 
drtiče s hladkými válci a s ozubenými. Drtiče s rýhovanými nebo ozubenými válci jsou 
vhodnější pro drcení křehkých materiálů, např. křídy, opuky, vápence. Tyto drtiče 
mají větší stupeň zdrobnění než drtiče s válci hladkými. Válcové drtiče hladké, 
opatřené škrabkami mají široké uplatnění v cihlářském průmyslu a při zpracování 
surového kaolínu, protože drtí i lepivé suroviny s vyšším obsahem vody. Jištění proti 
vniknutí nedrtitelného předmětu je řešeno tak, že ložiskové bloky jednoho z válců 
jsou v kluzném vedení, v němž jsou tlačeny spirálovitými pery, nebo hydraulicky proti 
dorazu. Štěrbina mezi válci bývá 5 až 20 mm. Podávané kusy tvrdých matriálů 
nemají být větší než pětinásobek šířky štěrbiny.  Pokud mají válce rozdílné obvodové 
rychlosti, je zdrobňovaný materiál drcen tlakem i roztíráním. Výkon těchto drtičů je 
poměrně nízký, výhodou je jejich jednoduchá konstrukce a spolehlivost. [2] 
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Velice účinnými drtiči s vysokými výkony jsou kladivové a odrazové drtiče. U 
kladivových drtičů je hornina drcena prudkými údery kladiv, nebo údery zrn na 
nepohyblivé vyložení. Na rozdíl od čelisťových a kuželových drtičů jsou zrna drcena 
v okamžiku jejich dotyku s jedinou drtící plochou a díky tomu se rozpadají v místech 
nejmenší soudržnosti. Proto bývá měrná spotřeba energie při úderovém způsobu 
drcení menší. Nevýhodou těchto drtičů je vysoký otěr kladiv a vyložení. Tyto drtiče 
nelze používat k drcení hornin s vyšším obsahem abrazivních příměsí jako je SiO2. 
Používají se k drcení snadno drtitelných hornin, jako jsou vápence, magnezity, 
sedimentární železné rudy atd. Pokud jsou v těchto drtičích drceny lepivé materiály, 
jsou konstruovány s podávacími válci, nebo se šupinovým podávacím roštem. Pohyb 
válců má čistící účinek (brání zalepení pracovního prostoru) i dopravní. Drtiče slouží 
v cementárnách k drcení zahliněných vápenců a v cihelnách k drcení cihlářských 
surovin. Kladivové drtiče mohou být i dvourotorové, které mají proti sobě se otáčející 
hřídele. Stupeň drcení je až 40, mají ovšem vysoké opotřebení kladiv. [2] 

                              

obr. 4 odrazový drtič [8]    obr. 5 kladivový drtič [8] 

 

Odrazové drtiče jsou konstrukčně odlišné v tom, že místo kladiv mají drtící 
lišty, které jsou pevně spojené s rotorem. Jejich obvodová rychlost je vyšší, mají 
poměrně malou hmotnost a nižší spotřebu energie. Jsou schopné zpracovávat 
poměrně velké kusy a dávají izometrický tvar produktu. Hornina je drcena jednak 
údery lišty a částečně tím, že je lištami vrhána na odrazové desky. Na nich se kusy 
tříští a úlomky letí zpět proti rotoru. Proti nim je vrhán nový materiál, který se s nimi 
sráží a tím vlastně dochází také k autogennímu drcení. Některé odražené kusy jsou 
znovu zasahovány a vrhány lištami opět proti nárazovým stěnám. Serie takovýchto 
nárazů pokračuje tak dlouho, až dostatečně jemný produkt, na který působí menší 
odstředivá síla, najde mezeru mezi odrazovou stěnou a rotorem nebo odrazovým 
roštem. Konstrukce odrazového systému je řešena tak, že vzdálenost odrazových 
desek od rotoru se postupně zmenšuje podle toho, jak se zmenšuje velikost 
vznikajícího produktu. Postupnými nárazy dochází k transportu produktu ke štěrbině 
mezi rotorem a nárazovou stěnou, kde dochází větší měrou k drcení střihem. Tyto 
drtiče většinou nemají dolní výpadový rošt. Je to jednak proto, že snižuje jejich 
výkon, ale také tím nehrozí poškození součástí nedrtitelnými předměty. [2] 

Změnou otáček rotoru a polohy odrazových desek lze drtiče přizpůsobit 
vlasnostem drcené horniny. Tento způsob může být využit i pro selektivní drcení, kdy 
lze docílit větší drobnosti jemné složky a ponechat houževnatější složku ve větší 
hrubosti. 
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Odrazové drtiče mohou být řešeny i jako dvourotorové, u kterých se rotory 
obvykle otáčejí proti sobě, aby bylo při nárazu kusů docíleno součtové rychlosti. Při 
stejnosměrných otáčkách se vlastně jedná o dvoustupňový drtič, kde má sekundární 
drtič větší počet otáček. Velkou předností odrazového drtiče je dobrý tvar zrna, proto 
se někdy používají ke korekci tvaru v produktech získaných z kuželových, nebo 
jiných drtičů. Stupeň zdrobnění bývá vysoký až 50, drtiče jsou schopny drtit i 
poměrně mazlavé suroviny. [2] 

U některých typů mechanických metacích drtičů je materiál vrhán odstředivou 
silou z vodorovného metacího kotouče proti obvodovému pancéřovému prstenci. 
Metací drtič může být jednostupňový, nebo dvojstupňový se dvěma pod sebou 
uloženými kotouči. [2] 

  

2.4   Typy mlýnů v keramice 

Mlecí zařízení se rozdělují podle toho, jakým konstrukčním způsobem je 
přenášen mlecí účinek na zdrobňovaný materiál. Při použití poháněných mlecích 
nástrojů se jedná o valivé nebo rotorové mlecí zařízení. Další skupinu tvoří mlýny 
s nepřímo poháněnými nástoji, u kterých je mletí realizováno mlecími tělesy. Třetí 
skupinu tvoří mlýny bez zdrobňovacích nástrojů. [2] 

Princip činnosti valivých mlýnů spočívá v tom, že mletý materiál je namáhán 
mezi dvěma vzájemně se odvalujícími plochami. Podle toho, jak je síla přenášena se 
dále dělí na tíhové, odstředivé a s vnější silou. [2] 

Mezi tíhové mlýny patří kolový mlýn s pevnou mísou a obíhajícími běhouny. 
Při tomto provedení je počet otáček limitován působící odstředivou silou běhounů. 
Další možností je kolový mlýn s otáčející se mísou a pevnými běhouny, při tomto 
provedení je možné docílit vyšších otáček. Mísa je rozdělená na mlecí dráhu a na 
prosévací dráhu. Pohyb materiálu pod běhouny a na prosévací dráhu je usměrňován 
tzv. škrabáky. Při mokrém mletí je protlačovací plocha umístěna blíže středu mísy a 
mlecí plocha je při okraji mísy. Při suchém mletí se uplatňuje uložení obrácené. 
Působením odvalujících se běhounů po vrstvě mletého materiálu působí na zrna 
v místě dotyku běhounu jednak tlak úměrný jeho hmotnosti, dále omílání působením 
otáčivého pohybu ve vrstvě. Dalším působením na zrna je hnětení. Vnitřní a vnější 
okraj běhounu mají při odvalování po míse rozdílné obvodové rychlosti, při tomto 
prokluzování je materiál prosmýkáván. [2] 

 

 obr. 6 horizontální mlýn PREMILL [7] 
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Další skupinu tíhových mlýnů tvoří mlýny odstředivé. Hlavním zástupcem je 
kyvadlový mlýn, který pracuje s pevnou prstencovou dráhou a kyvadlem nesoucím 
otočně umístěné běhouny. Při rotaci jsou běhouny tlačeny na svislou prstencovou 
dráhu. Mlýny jsou kombinovány s proudovým větrným třídičem, který vrací nedomletý 
materiál zpět do mlýnice. Uplatňují se hlavně při mletí měkčích materiálů. [2] 

Poslední skupinou tíhových mlýnů jsou mlýny s vnější silou. Tato síla je na 
běhouny přenášena pružinami nebo hydraulicky, rotující součástí bývá mlecí dráha. 
Patří sem kotoučový mlýn Loescheho, u kterého jsou běhouny usazené na výkyvné 
páce a k mlecí dráze jsou přitlačovány silnými pružinami. Mlýn pracuje v uzavřeném 
okruhu s větrným třídičem. Na podobném principu pracuje válcový prstencový mlýn, 
který má svislý mlecí prstenec a po jeho vnitřním obvodě jsou pružinami přitlačovány 
mlecí válce. V kroužkovém axiálním mlýnu je materiál rozemílán mlecími koulemi 
odvalujícími se pod tlakem přítlačného prstence v mlecí dráze kruhového profilu. [2] 

Konstrukčně příbuzné s kladivovými a odrazovými drtiči jsou kladivové a 
odrazové mlýny. Patří do skupiny rotorových mlecích zařízení, od drtičů se liší 
vyšším počtem řad kladiv, nebo drtících lišt. Speciálně upravené kladivové mlýny 
s větrným tříděním a dosoušením lze použít pro mletí kaolínu, bentonitu a dalších jílů 
nebo jílovců. [2] 

Nejstarším typem rotorových mlýnů jsou košové mlýny. Pokud jsou tyto mlýny 
řešeny dvěna protisměrně se otáčejícími rotory, označují se jako dezintegrátory. 
Mlecí zařízení tvoří dva soustředně do sebe vsunuté mlecí koše. Koše mají na sobě 
kolíkové svorníky, které jsou umístěné v několika kruhových řadách. 
V jednomotorovém mlýnu jsou z jedné strany kolíkové svorníky upevněny v kruhové 
desce krytu. Mletý materiál je zdrobňován nárazy mezi svorníky. [2]  

Dezintegrátory se používají k hrubému mletí měkkých a křehkých materiálů 
s malou abrazivitou, k mletí křídy, sádrovce, uhlí, suchých jílů a suchých filtračních 
koláčů na zrnitý produkt. Jejich vlhkost nesmí být větší něž 8 až 11%. Stupeň 
zdrobnění bývá vysoký až 50. K mletí šamotového ostřiva se nehodí pro velmi rychlé 
opotřebení svorníků a jejich pracné vyměňování. Desintegrátory mívají značný 
ventilační účinek. Ztrátám se zabraňuje zpětným spojením uzavřeného jímače 
produktu vzduchovodem s násypkou, nebo se tento efekt využívá k odvádění 
jemného produktu. [2] 

Pokud se mlecí nástroje zařízení nepohybují v přesně vymezených drahách, 
ale pohybují se volně v uzavřeném prostoru, jedná se o skupinu mlýnů s nepřímo 
poháněnými nástoji. Hlavním typem jsou kulové mlýny. Do současnosti jsou to 
nejvyužívanější mlýny pro mletí vápence, magnezitu a jiných keramických, 
sklářských i metalických surovin. Jsou to gravitační mlýny s volnými mlecími tělesy. 
Při otáčení mlýna jsou mlecí koule unášeny vzhůru a po dosažení určité výšky 
odpadávají. Padající a převalující se koule rozemílají přiváděný materiál rázem, 
tlakem a vzájemným třením koulí o sebe a o vyložení mlýna. Kulové mlýny se plní 
mlecími koulemi většinou tak, aby zhruba 40% objemu bylo zaplněno koulemi a 
mletým materiálem. Podle toho, jaký způsob pohybu koulí ve mlýně převládá, 
rozeznává se kataraktní a kaskádní mletí. Při nízkých obvodových rychlostech 
převládá kaskádní mletí, kdy se mlecí koule převážně převalují přes sebe a přes 
mletý materiál. Při vyšším počtu otáček jsou koule unášeny do větší výšky a vzrůstá 
účinek jejich úderu při dopadu. Tento způsob mletí se označuje kataraktní a je 
využíván při mletí hrubozrnějších nerostných surovin. Při vyšších otáčkách mlýna je 
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důležité, aby se neblížily kritickým otáčkám, při kterých se odstředivá síla vyrovná 
gravitační síle koulí a mlecí účinek koulí se tím vyruší. [1] 

Pro kritické otáčky kulového mlýna (n) platí vztah n = 
d

4,42
  

d – průměr vnitřního obvodu mlýnu 

 

 

obr. 7 kulový mlýn [6] 

 

Podle poměru půměru a délky kulových mlýnů je rozlišujeme na bubnové a 
troubové. Troubové bývají podstatně delší. Podle způsobu práce se dále rozdělují na 
periodické a kontinuální. Kontinuální kulové mlýny se dále dělí podle způsobu 
vynášení produktu na vynášení produktů dutým čepem a na vynášení produktů 
štěrbinovou mezistěnou. Dalším rozdílem může být použitý mlecí materiál, kterým 
jsou různé druhy mlecích koulí nebo válcové tyče. [1] 

Pokud jsou v bubnových mlýnech používány tyčovitá mlecí tělesa, označují se 
mlýny tyčové. Slouží pro mokré, nebo suché zdrobňování s otáčkami menšími než u 
kulových mlýnů. Melou se v nich tvrdé a křehké suroviny, např. živec. Proti kulovým 
mlýnům vzniká v tyčových mlýnech méně jemných podílů produktu. [2] 

Chceme-li výsledné zmenšení zrna o několik řádů, je efektivnější rodělit 
operace mletí v bubových mlýnech na několik stupňů, případně u jednotlivých stupňů 
použít uzavřený okruh. Při kontinuálním mletí v uzavřeném okruhu se melivo 
vypouští ze mlýna na třídič, odkud se hrubý podíl vrací do mlýna. [2] 

Pro velikost mlecích koulí platí pravidlo, že čím větší je velikost zrn 
přiváděných do mlýna, tím větší musí být průměr koulí. 

 

 Pro stanovení průměru (D) mlecích koulí platí vztah     D = 6 d log dp 

  d –  velikost největších zrn přiváděných do mlýna 

  dp – velikost největších částic v produktu   
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  obr. 8 model mlýnice cementu [6] 

 

 Na základě dlouhodobých zkušeností se kulové mlýny plní koulemi různých 
průměrů, které jsou obsaženy zhruba ve stejném poměru. Při takovém postupu se 
lépe využívá objemu mlýna a zvyšuje se jeho výkon. Výhodou kulových mlýnů je 
jejich značná univerzálnost, mohou mlít různé materiály, pracují za mokra i za sucha. 
Nevýhodou je jejich velký objem, značná hlučnost a malá účinnost. [1] 

Při dodržení určitých podmínek lze účinně mlít i při nadkritických otáčkách. 
Musí se jednak zvětšit průměr koulí, zmenšit jejich celkový obsah a musí se snížit 
tření mezi koulemi a vyložením mlýna tak, aby docházelo k jejich klouzání. Mlecí 
zařízení využívající kromě tíhového zrychlení také odstředivého zrychlení se nazývají 
planetové mlýny. Pracují při vysokých otáčkách, kdy dochází k intenzivnímu 
zdrobňování. Mlýny mají menší rozměry než kulové mlýny, mají však daleko větší 
výrobnost, slouží hlavně k velmi jemnému mletí. Pokud budeme mlít korundový 
materiál v kulovém mlýně, bude mlecí doba cca 150 hod. Stejný materiál bude v 
planetovém mlýnu namletý za 1 hod. Nevýhodou těchto strojů je silné namáhání 
ozubených součástí hnacího zařízení. [2] 

U mlecích zařízení lze docílit mlecího účinku také pomocí vibrací. Na takovém 
principu pracují vibrační mlýny. Kmitavý pohyb je na mlecí tělesa přenášen pomocí 
hřídele s nevývažky. Frekvence kmitů je 1500 nebo 3000 cyklů za minutu. Amplituda 
kmitů je jen několik mm. Náplň s melivem se otáčí v opačném směru, než jsou otáčky 
hřídele. Tento typ mlýnů se používá pro mletí středně tvrdých až tvrdých materiálů, 
které nemají vysokou abrazivitu. [2] 

Pokud jsou mlecí tělesa uváděna do pohybu v mlecím zařízení pomocí 
míchadla, jedná se o míchadlové mlýny, nazývané také attritory. Mletí probíhá za 
mokra v suspenzi. Konstrukce míchadla mohou být různého typu, jako mlecí tělíska 
slouží písek,  skleněné kuličky, nebo keramické kuličky o malém průměru. 
Podmínkou účinného mletí je nízká viskozita suspenze, míchadlo se otáčí rychlostí 
až 2000 ot.min-1. U větších rozměrů mlýnů se používá k cirkulaci meliva speciální 
pumpa, která nasává materiál ode dna k povrchu. Novější konstrukce mlýnů firmy 
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Netzsch mají prstencovou mlecí komoru, ve které suspenze prochází přes poměrně 
úzký prostor mezi rotorem a pláštěm. Mísící ramena jsou umístěna jak na plášti, tak 
na rotoru. Mlýny se používají pro mletí oxidové keramiky. [2] 

Velmi jemného mletí se dociluje v rychloběžném rotorovém zařízení 
označovaném jako koloidní mlýn. K zdrobňování dochází mezi rotorem a statorem 
působením smykových napětí v nosném mediu s vysokým rychlostním spádem. [2] 

Intenzivní víření a vzájemné srážky částic za sucha lze docílit v tryskovém 
mlýnu. Víření je vyvoláváno systémem trysek na stlačený vzduch. Mlecí prostor bývá 
uspořádán tak, že působí současně jako odstředivý pneumatický třídič ve vnitřním 
mnohonásobném cyklu. Dráhy částic a tlakového media se uvnitř komory střetávají 
při vysokých rychlostech a tím se částice vzájemně omílají. Stupeň mletí je extrémně 
vysoký až 6000, jemnost produktu podle výchozí látky je okolo 0,1 až 6 µm. Mlýn 
slouží k velmi jemnému mletí mastku, grafitu, barytu, oxidu hlinitého apod. Jedním 
z novějších typů tryskových mlýnů je fluidní protiproudý tryskový mlýn, který využívá 
principu nárazů částic o sebe a tření ve fluidní vrstvě. Mlýn je vhodný pro 
zdrobňování silně abrazivních látek jako jsou: karbid křemíku, wolfram, korund, oxid 
zirkoničitý, křemen. [2] 

 

2.5   Nemechanické metody zdrobňování  

  K nemechanickým způsobům zdrobňování patří pochody přímého fyzikálního 
nebo nepřímého chemického rozpouštění jako je působení tepelné, tlaku 
z pracovního media, ultrazvuku, působení elektrotermické a elektrohydraulické. [2] 

 Tepelné zdrobňování patří k jedněm z nejstarších způsobů, kdy se využívá 
účinku pnutí při prudkém ochlazení ohřátého materiálu. U křemene probíhají při jeho 
zahřívání a ochlazování modifikační přeměny spojené s objemovou změnou, která 
má při rychlém průběhu destruktivní charakter. 

 Z citovaných metod je z pohledu účinnosti zajímavá metoda zdrobňování 
pomocí Snyderova efektu. Princip metody spočívá v tom, že přetříděný materiál je 
veden do tlakové komory společně s parou, nebo tlakovým vzduchem. Po 
natlakování se obsah komory ve velice krátkém okamžiku vypustí do expanzního 
prostoru. Při tom vznikají ultrazvukové pulzy, které působí na materiál tahem. [2] 

  

 

3   ÚPRAVA SUROVIN PRO VÝROBU ŽÁRUVZDORNÝCH  
MATERIÁLŮ 
 Při zpracování keramických surovin se z úpravnických postupů uplatňují 
převážně drcení, mletí, třídění a odvodňování. Drcení je realizováno zvláště při 
zdrobňování neplastických surovin a při recyklaci pálených výmětových materiálů. 
Další operací je mletí, při úpravě surovin pro výrobu žáruvzdorných materiálů se 
využívá jak suché, tak mokré mletí. Při mokrém mletí jsou v některých případech 
suroviny dávkovány do bubnových mlýnů společně a tím probíhá kromě mletí 
zároveň jejich intenzivní mísení. Suroviny dávkované při mokrém mletí jsou již často 
předupraveny hrubým mletím za sucha. Při mokrém mletí je výsledný produkt po 
stanoveném čase umletý na požadovanou jemnost a podle nároků na jemnost se 
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může dotřiďovat na kontrolních sítech, nebo na vibračním třídiči. Nevýhodou 
mokrého mletí je vysoký obsah vody v suspenzi. Obsah vody musí být pro další 
zpracování snižován kalolisováním. Často je také využíváno ztekucování kaolínů a 
jílů. Ztekucování je fyzikálně-chemický pochod, při kterém se účinnými reaktanty 
dosahuje co nejvyšší viskozity při co nejnižším obsahu vody v suspenzi. Suspenze 
připravené z jílovitých surovin jsou většinou koagulované, protože obsahují kationty. 
Jejich koagulační vliv lze omezit ochranných koloidů nebo elektrolytů.  

Při suchém mletí surovin na kolových mlýnech probíhá odděleně mletí jílových 
surovin a surovin neplastických tzv. ostřiv. Při mletí ostřiv prochází mletý materiál 
propadovými otvory (mlecími síty) o velikosti otvorů 3 až 4 mm. Tatovou kombinací 
mlecích sít prochází zrna o velikosti 0 až 3 mm. Podle požadavků na výslednou 
granulometrii produktu je nutno tento materiál třídit a hrubý podíl meliva vracet zpět 
do mlýna.  U šamotových materiálů se pochody drcení a mletí kombinují s tříděním 
tak, aby byla omezena přítomnost zrn ostřiva větších jak 2 mm. Rovněž přítomnost 
velmi jemných zrn je u neplastických surovin nežádoucí, protože tyto zrna neplní 
funkci tzv. kostry ve střepu materiálu a při zvýšeném obsahu balastních podílů 
způsobují tvarové deformace produktu a jeho vyšší smrštění.  

Naopak u jílových surovin je jemnější rozemletí žádoucí, neboť se tím 
dosahuje aktivace povrchu částic. Dalším důvodem jemného mletí jílových surovin je 
rozptýlení nežádoucích příměsí, jako je např. pyrit. Tyto přiměsi při větší velikosti 
zrna vytvářejí v materiálu při výpalu bodové výtavky, které znehodnocují žárové 
vlastnosti střepu. Některé speciální suroviny jsou již nakupovány mikromleté, aby 
bylo docíleno jejich dokonalé rozptýlení ve hmotě.  

Odvodňování keramických hmot je prováděno nejčastěji v kalolisech. 
Komorové kalolisy jsou složené z řady vydutých desek tak, že ze dvou desek se 
vytvoří vnitřní komora. Stěny komory jsou potažené filtrační tkaninou. Středem desek 
procházejí plnící otvory, ve spodní části jsou vytvořeny odvodňovací kanálky. Po 
uzavření desek je kalolis plněn s postupným zvyšováním tlaku suspenze. Proces je 
ukončen ve chvíli, kdy již z odvodňovacích kanálků nevytéká voda. 

 

  obr. 9 detail komorového kalolisu [4] 

 

Při kalolisování obtížně odvodnitelných kalů se používají membránové kalolisy. Při 
jejich použití se může výrazně zvýšit podíl sušiny ve filtračním koláči 
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  obr. 10 detail membránového kalolisu [4] 

 
3.1   Třídiče 

Třídiče jsou zařízení k dělení částic podle jejich velikosti na dvě nebo více 
frakcí. Nejčastějším zařízením ke třídění jsou sítové a roštové třídiče. Slouží 
k prosévání, které je možné provádět za sucha nebo za mokra v suspenzi. Bezsítné 
třídění lze provádět v proudových třídičích a to buď za sucha ve větrných třídičích, 
nebo za mokra v hydraulických třídičích. [2] 

Nepohyblivé roštové a sítové třídiče se používají k předběžnému třídění před 
drcením, nebo skladováním. Zvláštním případem je obloukové síto, u něhož se 
uplatňuje efektivní mezera mezi roštnicemi, jejichž vzdálenost je 2 až 3 krát větší než 
mez třídění. [2] 

Pohyblivé roštové a sítové třídiče se nazývají také mechanické rošty. Patří 
mezi ně: Rošty válcové se skloněnou soustavou otáčených válců, řetězový rošt 
s roštnicemi nesenými řetězovou smyčkou, tyčové rošty s roštnicemi ležícími ve 
směru pohybu materiálu a střídavě zvedaným výstředníkovým mechanismem. 
Poslední skupinu tvoří rošty vibrační. [2] 

Bubnové třídiče jsou buď válcové se sklonem 2 až 9 °, nebo kuželové s osou 
vodorovnou, nebo skloněnou o polovinu vrcholového úhlu. Na jednom bubnu bývá 
v serii několik sít s postupně většími otvory. Pod jednotlivými sekcemi jsou násypky, 
do kterých se prosévají jednotlivé frakce. Tyto třídiče nejsou náchylné k ucpávání, 
nejsou náročné na údržbu, mají ale větší rozměry a značné opotřebení sít. [2] 

Vibrační třídiče rozdělujeme podle toho, v jaké rovině konají kmitavý pohyb. 
Vrhové třídiče kmitají v rovině kolmé k ploše síta a druhou skupinu tvoří třídiče 
s kmity v rovině síta. Podle frekvence vibrací se mohou třídiče dělit na podkritické, 
nadkritické a rezonanční. [2] 

U vrhového třídiče s vibrací sítového potahu se přenáší vibrace mechanickým 
spojením sítové plochy se zařízením vytvářejícím vibrace. Vrhové třídiče pracující 
s vibrační skříní mohou využívat různé způsoby kmitání, např. přímočaré, kruhové 
nebo eliptické.  Třídiče s přímočarými kmity jsou nejčastěji poháněny mechanickým 
vibrátorem pracujícím na dynamickém principu. Kmity jsou vyvolávány nevývažky na 
hřídeli, nebo elektromagneticky. Přímočaré kmity jsou docilovány dynamickou 
synchronizací dvou protisměrně se otáčejících hřídelů s nevývažky. Složky 
odstředivých sil rovnoběžné s rovinou hřídelů se ruší, kolmé složky se sčítají. Pro 
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hrubší třídění se používají nižší frekvence a vvsoká amplituda (např. 980 min-1, 3 až 
6 mm), pro jemné třídění je to naopak (např. 2900 min-1, 0,5 mm). [2] 

Dynamický třídič (dvouložiskový), nevývažkový je poháněn hřídelem 
s nevývažky. Má volnou amplitudu určovanou hmotností nevývažku, vzdáleností jeho 
těžiště od osy, počtěm otáček, tvrdostí pružin, hmotností a zátěží třídiče materiálem. 
Podle charakteru pružin a jejich uspořádání jsou kmity kruhové nebo eliptické. Zvýší-
li se hmotnost materiálu na třídiči např. zvětšenou vlhkostí, amplituda klesá a síto se 
ucpává. Třídič je z těchto důvodů vhodný pro suché nelepivé materiály. [2] 

Charakteristiku vibračních třídičů s kruhovým pohybem kolmým k rovině síta 
určuje Froudovo kriterium. Princip je takový, že částice se odpoutá (odtrhne) od síta 
a je vržena, když svislá složka odstředivé síly se vyrovná tíze částice. Snižují–li se 
otáčky a klesá zrychlení, roste i fázový úhel odtržení, až při fázovém úhlu 90° 
nastanou kritické otáčky a k odtržení částic nedochází. K vrhu částice tedy dochází 
při fázovém úhlu pod 90°, částice opisuje přibližně parabolickou dráhu a dopadá opět 
na síto, které zatím opsalo určitou část svého cyklu. Při optimálních otáčkách se 
doba vrhu rovná době cyklu síta, částice dopadá na síto v téže fázi, v níž je vrhána. 
Dostává tedy nový impuls k vrhu. [2] 

Třídiče s kmity v rovině síta mohou pracovat s mírným sklonem, kmity 
způsobují nevývažky. Kruhový pohyb směrem k výstupu přechází v téměř přímočarý. 
Síta jsou čištěna nárazy gumových koulí od spodu. Třidiče tohoto typu jsou 
prachotěsné, nehlučné a spolehlivé. [2] 

Mezi zvláštní druhy třídičů patří rezonanční třídiče. Jsou konstruovány jako 
kývavé třídiče s měkkou mechanickou vazbou, např. s pružinovou ojnicí. Při práci 
v rezonanci stačí přivádět energii prakticky jen na překonávání tření. [2] 

Třídič s prostorovou vibrací má kruhovou třídící plochu s klesající amplitudou 
od obvodu ke středu. Dráhu částic k obvodu protlačuje spirála ležící na sítě. Síto 
koná vrávoravý, kymácivý pohyb. [2] 

Zařízení pracující s proudovým tříděním mohou třídit dokonale pouze při 
stejné hustotě a tvaru částic. Toto však nebývá vždy splněno a místo velikostních tříd 
se uplatňují i třídy soupádnostní, v nichž jsou částice se stejnou sedimentační 
rychlostí. [2] 

K vodním (hydraulickým třídičům) gravitačním patří: usazovací nádrže, 
sedimentační žlaby, nálevky a usazovací kužele. Tato zařízení jsou většinou 
opatřena hrabacím zařízením, kterým je sediment vyhrabován mimo nádobu.  

Dalším typem hydraulických třídičů pracujících na principu odstředivé síly jsou 
hydrocyklony, používané též k zahušťování a rozdružování. Rotace suspenze se 
dociluje jejím vháněním pod tlakem tangenciálním směrem do válcové části. Dociluje 
se tak obvodových rychlostí i několik desítek m.s-1, takže odstředivá síla je 
mnohokrát vyšší než gravitační. Hrubé a těžké frakce sedimentují v dolní konické 
části a zahuštěné vytékají dolní výstupní tryskou. Pro nízkou třídící mez se používá 
většího tlaku, úzkých kuželů s ostrým vrcholovým úhlem a menší výstupní tryskou. 
V ose hydrocyklonu se tvoří vzduchové jádro s volnou hladinou suspenze 
v odstředivém poli. Konstruují se též tříproduktové hydrocyklony s dvojicí souosých 
přetokových trubic vynášejících jemnější a hrubší frakci. [2] 
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obr. 11 princip činnosti hydrocyklonu [5]  obr. 12 detail hydrocyklonu [5]
  

Ve vysokých otáčkách pracují  plně plášťové odstředivky (dekantory) , které 
pracují na principu horizontálních škrabákových třídičů v odstředivém poli. [2] 

Větrné třídění je zvláště vhodné pro oddělování jemných frakcí. Sedimentační 
rychlosti jsou ve vzduchu mnohem větší (56 krát) než ve vodě. Ostrost třídění závisí 
značně na době dráhy částice, po kterou probíhá třídění. Dráha částice má proto být 
co nejdelší, proto se v třídičích zavádějí spirální dráhy vzduchu. Princip práce 
větrných třídičů se liší podle směru proudění. Mohou být řešeny s horizontálním, 
vzestupným, protiproudým a fluidačním  prouděním. [2] 

Odstředivé síly se využívá u dvouproudého větrného třídiče, v němž je 
material nasáván v horní části. Vnitřní oběh zajišťuje horní ventilátor. Dolní ventilátor 
vyvolává proud vzduchu zbavující hrubé částice ulpělých jemných podílů. Menší 
lopatky selektoru uvádějí do rotace vzestupný proud vzduchu a zvyšují tak ostrost 
třídění. Hrubý produkt vypadává z vnitřního prostoru, jemný z válcového 
meziprostoru. [2] 

 

    

obr. 13 vzduchový separátor [9]  obr. 14 vzduchový separátor [9] 
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K třídičům s obíhajícím třídícím prostorem patří spirálový větrný třídič. Dociluje 
velmi ostrého třídění v oblasti 2 až 50 µm. Materiál je nasáván z násypky do spodní 
části třídiče, do něhož je z obvodu tvořeného systémem lopatek nasáván třídící 
vzduch. Jemná složka je unáčena k ose rotoru, hrubá složka se po obvodu třídiče 
snáší k dolní výpusti. [2] 

  

3.2   Charakteristika surovin pro výrobu žáruvzdorných hmot 
Suroviny pro keramickou technologii lze rozdělit na přírodní surovinové zdroje, 

syntetické suroviny a suroviny druhotné. Keramické přírodní suroviny tvoří především 
zeminy a horniny. Zeminy jsou základem plastických surovin a horniny se využívají 
v keramických směsích jako taviva, plniva, nebo ostřiva. [3] 

Základní charakteristickou vlastností plastických surovin je schopnost vytvářet 
při určitém obsahu vody plastickou hmotu. Tato schopnost je podmíněna přítomností 
dostatečného množství jílových minerálů v zemině. Mezi hlavní jílové minerály patří: 
kaolinit, halloysit, montmorillonit a illit. Mezi hlavní plastické suroviny patří: plavené 
kaolíny, jíly a zeminy pro keramiku. Tyto suroviny lze roztřiďovat podle různých 
hledisek, v keramické technologii se roztřiďují především podle žáruvzdornosti. Míra 
plastičnosti a dalších fyzikálních a chemických vlastností určuje, jakou technologií 
vytváření bude daná směs tvarována. Další charakteristickou vlastností je slinovací 
interval. Je to rozmezí teplot výpalu, při kterém dochází k intenzivnímu slinování 
pevných částic v důsledku snižování povrchové energie soustavy. Mechanismus 
slinování je založen na difůzi, kterou zapříčiňuje rozdílná koncentrace vakancí 
v mřížce slinované látky. Vakance difundují z oblastí s vysokou koncentrací na místa 
s koncentrací nízkou. [3] 

Mezi neplastické keramické suroviny se zařazují ostřiva a taviva. Nejčastějším 
ostřivem žáruvzdorných výrobků je pálený lupek. Patří do skupiny hlinitokřemičitých 
ostřiv. Lupek je geologicky zpevněný vrstevnatý jílovec převážně kaolinitického 
složení. Kalcinuje se v rotačních, nebo šachtových pecích při teplotách okolo 
1200°C. Ojediněle se kalcinace lupků provádí v milířích, zvláště při vysokých 
hodnotách spalitelných látek. Mezi další hlinitokřemičitá ostřiva patří kalcinovaný 
plavený kaolín, andalusit, mullit, bauxit a vlastní pálené šamotové střepy z výroby. 
Zvláštními ostřivy jsou korund s vysokým obsahem Al2O3 a kordieritové ostřivo. 

Další skupinu nelastických surovin představují taviva, mezi která patří: 
Vápenec, magnezit, mastek, talek, wollastonit, dolomit, živce, čediče a nefelinické 
fonolity (znělce). Funkcí taviva v keramickém materálu je vytvořit při výpalu tzv. 
taveninu, která spojuje krystalické fáze střepu, reaguje s nimi a často spolupůsobí při 
vytváření nových krystalických fází. Po ochlazení tvoří základní nekrystalickou 
skelnou fázi keramického střepu, tzv. matrix. [3] 

Použitím taviva se zároveň dociluje snížení vypalovací teploty pro získání 
střepu s nízkou pórovitostí a vyšší pevností. U žáruvzdorných výrobků je obsah taviv 
omezen, nebo úplně vyloučen, protože výrazně snižují žáruvzdornost výrobku. 

Moderní keramické technologie vyžadují konstantní chemické, mineralogické a 
fyzikální vlastnosti dodávaných surovin. Míra, do jaké tolerance jsou tyto vlastnosti 
dodrženy se odráží v ceně dodávané suroviny. Z tohoto důvodu je důležité mít 
přesně definovány výrobní náklady na jednotlivé operace úpravy suroviny, aby se 
mohlo stanovit, jesli je vhodnější nakupovat již surovinu upravenou.  
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Závod Kadaň společnosti Seeif Ceramic, a.s. zpracovává převážně jíly těžené 
v chebské oblasti. Z několika skupin převládají žáruvzdorné vazné jíly, které jsou 
kaolinitické, jemnozrnné s dobrou plasticitou a slinovatelností. Dalšími důležitými 
zpracovávanými surovinami jsou jíly z Olešky u Českého Brodu. Tyto jíly se 
vyznačují vyšším obsahem Al2O3 a dobrou mechanickou pevností za surova. Lupky 
se dováží z oblasti Nového Strašecí a Lubné u Rakovníka. Pro výrobu speciálních 
žáruvzdorných hmot se používá pálený magnezit CCM 78 z lokality Jelšava na 
Slovensku. Okrajově se používá také další hořečnatá surovina mastek a technický 
oxid hlinitý. 

 

3.3 Charakteristika výroby kordieritového ostřiva 
 

Kordierit je minerál vzorce 2MgO.2Al2O3.5SiO2 , který je možné připravit 
reakcemi v pevném stavu z homogenizované směsi kalcinovaného mastku, 
metakaolinitu a oxidu hlinitého. Při probíhajících reakcích v žáru vznikají také enstatit 
MgSiO3 a mullit Al6Si2O13. Další možností přípravy kordieritu je směs kalcinovaného 
mastku, metakaolinitu a oxidu hořečnatého, kdy vzniká bez dalších produktů. 
V kordieritové keramice vypalované nad 1200°C se vyskytuje pouze α modifikace 
kordieritu. Použití kordieritové keramiky je limitováno teplotou 1435°C, při které 
dochází k rozkladu kordieritu na mullit a hořečnaté sklo. Výrobky vynikají nízkým 
koeficientem délkové teplotní roztažnosti a vysokou odolností proti náhlým změnám 
teploty. Díky těmto vlastnostem se kordieritová keramika uplatňuje např. 
v elektrotechnických součástkách, jako materiál nosičů katalyzátorů výfukových 
plynů, při výrobě žáruvzdorných materiálů atd. [3] 

Pro výrobu kordieritového ostřiva vyráběného firmou Seeif Ceramic, a.s. se 
používají žáruvzdorné jíly W super, B1 a magnezitový úlet CCM 78. Pro skladování 
surovin se využívá krytý sklad s betonovými boxy. V první fázi jsou jíly 
v předepsaném poměru dávkovány pomocí drapákové lžíce mostového jeřábu do 
pásového podavače. Odtud je směs jílů dopravována soustavou pásů do kolového 
mlýna na suché mletí. Kolový mlýn MKS 1300 má pevnou mlecí desku a pohyblivé 
běhouny. Melivo je protlačováno přes soustavu mlecích sít s otvory 3 a 4 mm.  Od 
spodní části mlýna je melivo dopravováno  korečkovým elevátorem a pásovými 
dopravníky do zásobního sila. Z tohoto sila jsou melivem jílů plněny kontejnery, do 
každého kontejneru je k melivu jílů dávkován ze zásobníku magnezitový úlet.  

Takto připravená směs surovin je mleta za mokra v bubnovém mlýně MBM 
2200. Jemnost mletí má rozhodující význam pro docílení požadovaných vlastností 
produktu. Mletí trvá 90 minut, jako mlecí tělesa se používají křemenné oblázky. 
Vyzdívka bubnového mlýna je z pazourkových kvádrů (SILEX). Mlýn pracuje 
v periodickém cyklu, po umletí je suspenze vypouštěna do zásobní nádrže 
s míchadlem. Ze zásobní nádrže se suspenze tlačí membránovým čerpadlem MBU - 
1 na plachetkový deskový kalolis, kde probíhá první fáze odvodňování. Po ukončení 
cyklu kalolisování jsou desky rozpojovány a vzniklé filtrační koláče jsou shazovány 
na pásový dopravník pod kalolis. Odtud jsou filtrační koláče dopraveny do pásového 
podavače, který je přes kopáče posouvá do šnekového vakuového lisu LŠV 355. Ze 
hmoty se ve vakuové komoře vytlačuje olejovou vývěvou vzduch, tato činnost 



Michal Adam – Optimalizace procesu třídění 

18 

2013 

přispívá k snížení pórovitosti vypáleného produktu. Po vakuování se hmota tlačí 
šnekem k zúženému ústí, ze kterého vystupuje tažené plastické pásmo. Toto pásmo 
je odřezáváno odřezávacím strojem na předtažky, které se na paletách zaváží 
k volnoprostorovému sušení.  

Po vyschnutí se kusy skládají na pecní vozy, na kterých jsou páleny 
v tunelové peci. Při optimálním průběhu výpalu s šestihodinovou výdrží na teplotě 
1300°C dochází ve vypalovaném materiálu k intenzivní  tvorbě nových krystalických 
fází, především kordieritu a mulitu. Obsah jednotlivých minerálů ve výrobku se 
stanovuje pomocí rentgenového difraktometru. Při dodržení všech předepsaných 
technologických parametrů je dosahováno 60% obsahu minerálu kordieritu 
v produktu. Hlavními faktory, které ovlivňují jeho tvorbu jsou: Jemnost mletí, 
minimální obsah volného krystalického křemene v jílech a dostatečná teplotní výdrž 
při výpalu. 

Navazující výrobní operací je zdrobňování vypálených kusů. V první fázi se 
vypálený materál naveze do prostoru jeřábové dráhy a pomocí drapákové lžíce se 
dávkuje do násypky drtiče. Materiál je drcen v čelisťovém dvouvzpěrném drtiči 1015. 
Rozdrcený materiál je dopravován  soustavou pasových dopravníků do zásobního 
boxu. Odtud je drapákovou lžící vnitřního mostového jeřábu dávkován do pásového 
podavače a po soustavě pásových dopravníků je drť vpouštěna do kolového mlýnu. 
Mletí probíhá v kombinaci s tříděním meliva na vibračním třídiči, nadsítné z třídiče se 
opět vrací do mlýna k přemletí. Při porovnání mletí klasického šamotu a kordieritu je 
při mletí kordieritu dvojnásobné opotřebení mlecích součástí, spůsobené vysokou 
abrazivitou tohoto materiálu. Nevýhodou kolového mlýna je, že u něj nelze plynule 
regulovat jemnost mletí. U třídění jemných produktů dochází k tomu, že se velká část 
odtříděných hrubších podílů meliva z třídiče vrací do mlýna a tím se celkově snižuje 
denní výkon třídění. 

 

 

4   OPTIMALIZACE PROCESU TŘÍDĚNÍ NA VIBRAČNÍM    
TŘÍDIČI 

Podle požadavků zákazníků jsou připravovány produkty s požadovaným 
maximálním a minimálním zrnem. Platí zásada, že obsah zrn větších a menších, než 
je požadováno by neměl překročit 10%. Důležitým ukazatelem je také obsah 
jednotlivých výnosů zrnitostních tříd, podle kterých je sestavována křivka zrnitosti. U 
keramických materiálů je žádoucí plynulý průběh zrnitostní křivky, tak, aby byly 
rovnoměrně zastoupeny všechny zrnitostní třídy.  

 

4.1 Popis funkce vibračního třídiče Mogensen 
 

Třídění jednotlivých požadovaných frakcí je realizováno na vibračním třídiči 
Mogensen SZ 0554. Princip činnosti tohoto třídiče je v prosévání soustavou 
progresivně skloněných sít s oky většími, než je mez třídění. Aby bylo třídění 
dostatečně ostré, je pro jednu mez použito několik nad sebe umístěných sít. Jako 
budiče je použito dynamického principu proti sobě se otáčejících hřídelů 
s nevývažky. Síta v třídiči se vyměňují podle požadované granulometrie produktu.. 
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Produkty třídění jsou z třídiče dopravovány samospádem pomocí pružných hadic do 
zásobních sil.  Ze sil je produkt plněn násypkou do obřích pytlů.  

Důležitými faktory ovlivňijícími třídění je vlhkost meliva a jeho zdánlivá 
pórovitost. Při vyšší vlhkosti meliva se při mletí zvyšuje obsah jemných podílů, které 
se následně nalepují na síta třídiče a snižují tak ostrost třídění. Stejně tak při mletí 
materiálu s vyšší zdánlivou pórovitostí dochází k jeho jemnějšímu rozemílání 
s vysokým podílem velmi jemných zrn, která znesnadňují následné třídění.  

 

4.2 Popis provozní zkoušky  
 

Pro optimalizaci třídění byla záměrně zvolena frakce ostřiva o velikosti zrn 0,3 
až 0,8 mm, která je produkována s velmi nízkým výnosem. Takto nastavené omezení 
zrn je pro třídění tohoto typu krajně nevýhodné, protože vstupní melivo přicházející 
do třídiče z kolového mlýnu je v širokém zrnitostním rozmezí o velikosti zrn 0 až 3 
mm. Obsah požadovaného rozmezí velikosti zrn získávaného produktu třídění je 
v přívodu ze mlýna v průměru 40,6%. Další nevýhodou je požadavek minimální 
velikosti zrn 0,3 mm. Při třídění tak vzniká nevyužitý propad prachových zrn. 

Použitý propadový vibrační třídič MOGENSEN třídící typ SZ0554 je 
konstrukčně řešen pro sestavu maximálně pěti sít. Tyto síta jsou uložena ve skříni 
třídiče podle velikosti ok, od síta s největší okatostí směrem dolů. Síta jsou uložená 
vějířovitě a to tak, že dolní síto s nejmenší okatostí má zároveň největší sklon. 
Důsledkem naklonění sít a jejich tloušťky je fakt, že sítem procházejí částice menší, 
než odpovídá velikosti oka. Účinný průměr oka je volný průměr ve vodorovném 
průmětu. 

Sestava sít třídiče pro trídění frakce 0,3 až 0,8 mm byla navržena 
dodavatelem třídiče v tomto pořadí od horního síta: okatost 1,6 mm,  0,9 mm, 0,63 
mm, 0,4 mm. S touto sestavou bylo zahájeno třídění, při kterém nadsítné ze sít 1,6 a 
0,9 se vracelo k domílání, nadsítné ze sít 0,63 mm a 0,4 mm bylo zachytáváno jako 
produkt a propad sítem 0,4 mm byl ukládán odděleně. Hrubá zrna, která se vrací 
k přemletí jsou zachytávána na dvou sítech z toho důvodu, protože při vynechání 
horního síta 1,6 mm by se třídící plocha dalšího síta 0,9 mm zahltila a hrubé částice 
v nadsítém by s sebou strhávaly i jemné částice produktu.  

Z podílu získaného množství produktu (P) a celkového množství tříděného 
materiálu (Q) byl stanoven výnos jemného produktu. Obsah získaného množství 
produktu byl 13 t, celkové množství tříděného materiálu bylo 23 t. 

Výnos jemného produktu třídění byl vypočten podle vzorce: vj = 
Q

P
 .100      

Celkový výkon třídění produktu za směnu byl přepočten na hodinový výkon 
třídiče 0,42 t produktu/hod.  

Účinnost třídění byla vypočtena podle vzorce pro propadovou účinnost 

prosévání (není–li v jemném produktu žádná hrubá složka) :  η = 
qn

nq

)1( −

−

 .100 

            

Kde  η - účinnost třídění 
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  q - obsah jemného produktu v přívodu 

  n - obsah jemného produktu v nadsítném  

 

výpočet: η = 
406,0).178,01(

178,0406,0

−

−

 . 100 = 68,3% 

 

Výsledek účinnosti třídění při původní sestavě sít (sestava A): 68,3 % 

  

Tabulka 1 naměřené hodnoty – sítový rozbor produktu dle sestavy A sít třídiče [1] 

Velikost zrna (mm) Výnos třídy (%) Výnos nadsítného Výnos podsítného 

0 – 0,063 3,3 100 3,3 

0,063 – 0,125 2,8 96,7 6,1 

0,125 – 0,25 16,7 93,9 22,8 

0,25 – 0,5 54,8 77,2 77,6 

0,5 – 0,8 20,6 22,4 98,2 

0,8 - 1 1,8 1,8 100 

křivky zrnitosti produktu 0,3-0,8 mm
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 Z výsledků sítového rozboru produktu při sestavě sít A je patrné, že výnos 
podsítného na sítě 0,25 mm činí 22,8%. Tato hodnota je mimo povolenou toleranci 
10%. Rovněž obsah jemné složky v nadsítném, které se vrací do mlýna, je příliš 
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vysoký (17,8%). Hodnoty těchto parametrů ovlivnily negativně výslednou účinnost 
třídění, výnos produktu i hodinový výkon. 

 Na základě vyhodnocení získaných výsledků zrnitostních rozborů produktu 
s použitou sestavou sít A byla navržena nová sestava sít. Při této sestavě bylo síto 
0,9 mm vyměněno za síto okatosti 1 mm. Nová sestava sít byla označena sestava B. 
Při zvětšené propadové ploše síta okatosti 1 mm se předpokládá, že nedojde při 
třídění k překročení maximální tolerance velikosti zrn nad 0,8 mm v produktu a 
zároveň se v produktu sníží obsah prachových podílů pod 0,25 mm. Postup průběhu 
třídění byl obdobný jako sestavy A. Získané hodnoty sítových rozborů z jednotlivě 
odebraných vzorků produktu byly přepočítány na průměrné hodnoty jednotlivých 
frakci. 

 

5 VYHODNOCENÍ ÚČINNOSTI PROVEDENÉ ZKOUŠKY 
 

Dosažené výsledky s použitím sestavy sít B: 

 

Tabulka 2 naměřené hodnoty – sítový rozbor produktu dle sestavy B sít třídiče [2] 

Velikost zrna (mm) Výnos třídy (%) Výnos nadsítného Výnos podsítného 

0 – 0,063 1,0 100 1,0 

0,063 – 0,125 0,5 99,0 1,5 

0,125 – 0,25 4,2 98,5 5,7 

0,25 – 0,5 44,3 94,3 50,0 

0,5 – 0,8 45,0 50,0 95,0 

0,8 - 1 5,0 5,0 100 
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křivky zrnitosti produktu 0,3-0,8

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

0-0,063 0,063-0,125 0,125-0,25 0,25-0,5 0,5-0,8 0,8-1 

velikost zrna mm

výnos třídy

výnos nadsítného

výnos podsítného

 
 

 

Tabulka 3 porovnání dosažených výsledků [3] 

 jednotky Produkt A Produkt B Rozdíl B-A 

Výnos jemného produktu % 56,0 65,0 9 

Účinnost třídiče η % 68,3 76,4 8,1 

Hodinový výkon t/hod 0,43 0,62 0,2 

Obsah zrn pod 0,25 mm % 22,8 5,7 0,19 

 

Z výsledků sítového rozboru produktu se sestavou sít B je patrné, že výnos 
podsítného na sítě 0,25 mm činí 5,7 %. Tato hodnota je v povolené toleranci 10%. 
Výnos nadsítného na sítě 0,8 mm činí 5 %, což také splňuje požadovaný limit. 
Rovněž obsah jemné složky v nadsítném, která se vrací do mlýna se snížil na z 17,8 
% na 13,9 %. Účinnost třídiče se při použití sestavy sít B zvýšila z původních 68,3 % 
na 76,4 %. Celkový výnos jemného produktu se zvýšil z 56 % na 65 %. Hodinový 
výkon třídícího zařízení se zvýšil z 0,43 t/hod na 0,62 t/hod.  
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ZÁVĚR 
Cílem bakalářské práce bylo ověřit možnost optimalizace třídění  

kordieritového ostřiva frakce 0,3 – 0,8 mm na vibrační třídiči Mogensen. Ze 
získaných výsledků při první a druhé sestavě sít v třídiči lze konstatovat, že 
požadovaného efektu bylo docíleno. Provedený zásah do sestavy sít třídiče se 
projevil ve zvýšení hodinového výkonu stroje o 0,19 t/hod. Zároveň bylo dosaženo 
rovnoměrnějšího rozložení zrnitostní křivky produktu s omezením nežádoucích 
podílů pod 0,25 mm. Protože se stále častěji aplikuje mletí v uzavřeném okruhu 
společně s třídičem, bude této problematice optimalizace tohoto procesu věnována i 
nadále zvýšená pozornost.  
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