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Abstrakt  

 Tato bakalářská práce se věnuje snížení emisí CO2 při výrobě směsných 

portlandských cementů. Zkoumá možnosti využití skelného recyklátu jako hydraulicky 

aktivní látky, závislost použití intenzifikátorů mletí na dosaženém měrném povrchu a 

pucolanitu. Takto vzniklá příměs je zkoumána z chemického, mineralogického a 

technologického hlediska.  

Klí čová slova: 

 Emise CO2, směsný portlandský cement, sklo, skelný recyklát, intenzifikace mletí, 

pucolanita, měrný povrch, mletí, planetový mlýn 

 

 

Abstract 

This thesis isdedicated to reducing CO2 emissions of blended portland cement. It 

explorer the posibility of using  recycled glass as hydraulically active substance dependence 

uses intensifier od grinding on progress and how specific surfac egrinding. The resulting 

admixture is examined from the chemical, mineralogical and technological perspective. 

Keywords: 

CO2 emissions, blended portland cement, glass, recycled glass, pucolanita, specific 

surface, grinding, planetary mills 

 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografická citace VŠKP 

  

Jakub Dočkal Redukce emisí CO2 při výrobě směsných Portlandských cementů.. Brno, 2014. 
54 s.. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav technologie 
stavebních hmot a dílců. Vedoucí práce Ing. Karel Dvořák, Ph.D. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení:  

Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně a že jsem uvedl všechny použité 
informační zdroje. 

  

V Brně dne 14.5.2014 

  

                                                             ……………………………………………………… 

                                                                                           podpis autora 

                                                                                          Jakub Dočkal  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování: 

 Tímto bych chtěl poděkovat panu Ing. Karlovi Dvořákovi, PhD. za odborné vedení, za 

pomoc a rady při zpracování této práce, dále všem zaměstnancům ÚTHD FAST VUT Brno, 

kteří mi v průběhu vypracování bakalářské práce pomáhali a Výzkumnému ústavu 

vysokorychlostního mletí za spolupráci při získávání podkladů pro praktickou část 

  



 

 

Úvod ........................................................................................................................................................................ 1 

A. Teoretická část .............................................................................................................................................. 2 

1. Charakteristika cementu............................................................................................................................. 2 

2. Výroba portlandského cementu .................................................................................................................. 2 

2.1. Portlandský slínek.............................................................................................................................. 3 

2.2. Mletí cementu .................................................................................................................................... 4 

2.3. Energetická náročnost mlecího procesu ............................................................................................ 7 

3. Portlandský směsný cement ........................................................................................................................ 7 

3.1. Granulovaná vysokopecní struska ..................................................................................................... 8 

4. Sklo ........................................................................................................................................................... 10 

4.1. Charakteristika skla ......................................................................................................................... 10 

4.2. Vlastnosti skla ................................................................................................................................. 10 

4.3. Odolnost skla ................................................................................................................................... 11 

4.4. Složení skla ...................................................................................................................................... 12 

4.5. Křemičité sodnovápenaté sklo ......................................................................................................... 13 

5. Skelný recyklát z obalového skla .............................................................................................................. 14 

5.1. Pucolánová aktivita skla .................................................................................................................. 14 

5.2. Alkalicko-křemičitá reakce .............................................................................................................. 15 

6. Mletí ......................................................................................................................................................... 16 

6.1. Teorie rozpojování ........................................................................................................................... 17 

6.2. Hodnocení melitelnosti .................................................................................................................... 19 

7. Vysoko-energetické mletí .......................................................................................................................... 19 

7.1. Planetový mlýn ................................................................................................................................ 19 

8. Intenzifikace mletí .................................................................................................................................... 20 

8.1. Energie při mletí .............................................................................................................................. 21 

8.2. Funkce aktivátoru mletí ................................................................................................................... 22 

9. Emise CO2 ............................................................................................................................................... 22 

9.1. Emise v ČR ...................................................................................................................................... 23 

9.2. Kjótský protokol .............................................................................................................................. 24 

10. Předešlé výzkumy v oblasti využití skla ................................................................................................ 26 

B. Praktická část .............................................................................................................................................. 27 

1. Cíl práce ................................................................................................................................................... 27 

2. Metodika práce ......................................................................................................................................... 27 

3. Postup práce ............................................................................................................................................. 28 

4. Použité suroviny ....................................................................................................................................... 29 



 

 

5. Měřicí přístroje: ....................................................................................................................................... 30 

6. Vyhodnocení zkoušek ................................................................................................................................ 30 

6.1. Mletí skla na výchozí měrný povrch................................................................................................ 30 

6.2. Stanovení měrné hmotnosti ............................................................................................................. 30 

6.3. Mletí v planetovém mlýně ............................................................................................................... 31 

6.4. Mletí na vysokorychlostních mlýnech ............................................................................................. 37 

7. Diskuze výsledků ...................................................................................................................................... 40 

8. Závěr ........................................................................................................................................................ 41 

 

 

 

 



1 

 

Úvod 

V současné době narůstají požadavky na snižování emisí CO2, čímž rostou nároky na 

výroby ve všech odvětvích průmyslu. Jedním z nejnáročnějších odvětví na produkcí emisí 

CO2 je stavebnictví, ve kterém vznikají emise při spalování fosilních paliv a rozkladem 

vápence při výrobě cementu. Emise ze spalování lze ovlivnit využitím alternativních zdrojů, 

avšak emise z rozkladu vápence, kdy dochází ke vzniku CaO a CO2, jsou nedílnou součástí 

výroby a nelze je odstranit. Jednou z možností snížení emisí z rozkladu vápence je výroba 

směsných portlandských cementů, které vznikají náhradou vápence složkami označovanými 

jako příměsi. Mezi běžně používané příměsi do cementu se zařazuje struska, spolu 

s elektrárenským popílkem. Postupem času může u těchto zdrojů nastat problém s jejich 

dostupností, a s tím spojenou cenou, což podněcuje výzkum alternativních zdrojů 

s pucolánovými vlastnostmi. Novým směrem v oblasti příměsí by mohl být skelný recyklát, 

jelikož se jedná o běžně dostupnou surovinu a napomohlo by se zároveň odstranění problému 

s využitím tohoto materiálu. Z dosavadního výzkumu je patrné, že sklo vykazuje podobné 

vlastnosti jako ostatní pucolány, tudíž by mohlo být využito i do směsných portlandských 

cementů, jako nová příměs. Tato práce navazuje na předešlý výzkum v rámci ÚTHD FAST 

VUT Brno, který potvrdil pucolánovou aktivitu skelného recyklátu. Cílem této práce je 

průzkum možností mletí skla a případné využití intenzifikátorů mletí. S narůstajícím měrným 

povrchem dochází k nárůstu reakční plochy, což dokazuje význam jemnosti mletí u cementu i 

jeho příměsí. 
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A. Teoretická část 

1. Charakteristika cementu 

Cement je hydraulické pojivo, jemně mletá anorganická látka, která po smíchání s vodou 

vytváří kaši, tuhnoucí a tvrdnoucí v důsledku hydratačních reakcí a procesů. Po zatvrdnutí 

zachovává svoji pevnost a stálost také ve vodě. Cement podle EN 197-1 označovaný jako 

CEM, musí při odpovídajícím dávkování a smíchání s kamenivem a vodou umožnit výrobu 

betonu a malty zachovávající po dostatečnou dobu vhodnou zpracovatelnost. Po předepsané 

době musí mít předepsanou pevnost a dlouhodobou objemovou stálost. Hydraulické tvrdnutí 

cementu CEM probíhá v důsledku hydratace vápenatých křemičitanů. Na hydrataci se v 

průběhu tvrdnutí mohou podílet i jiné chemické sloučeniny (hlinitany) [1].  

O vlastnostech cementu do značné míry rozhoduje stupeň jemnosti mletí. Většina částic 

normálního cementu má velikost mezi 3 až 30µm. Zbytek na sítě 0,09 mm je v rozmezí 4 až 

15 % [2]. 

2. Výroba portlandského cementu 

Výrobní proces portlandského cementu se skládá z přípravy surovinové směsi, výpalu slínku 

a mletí cementu. Nejdůležitějšími surovinami pro výrobu portlandského cementu jsou 

vápence a hlíny nebo jíly, nejčastěji kaolinitické, které vnášejí do směsi SiO2 a Al2O3. 

Nejvýhodnější surovinou je vápenec, který je již v ložisku prostoupen těmito látkami. Tyto 

složky musí mít požadované mineralogické a chemické složení pro dosažení požadovaných 

vlastností cementu. Pokud toto složení základní složky nesplňují, přidávají se vedlejší složky, 

které nám optimalizují složení směsi. Surovinová směs se dále homogenizuje a následuje 

další stupeň výroby, čímž je výpal. Výpal suroviny probíhá za teploty cca 1450 ºC v rotační 

peci se soustavou tepelných výměníků nebo také s kalcinátorem. Při procesu známém jako 

slinování, a po následném prudkém zchlazení, vzniká díky chemické přeměně surovinové 

moučky nový produkt – portlandský slínek. Hotový slínek je uskladňován ve slínkovém silu. 

Odtud je slínek dopravován do kulových cementových mlýnů, kde je spolu s regulátorem 

tuhnutí (sádrovcem) semlet na velmi jemný prášek, portlandský cement. V průběhu mletí 

mohou být do mlýnice dávkovány i další složky, jako například vysokopecní granulovaná 

struska, popílek, vápenec a jiné, čímž vzniká portlandský cement směsný. 
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2.1. Portlandský slínek 

Slínek se získává výpalem surovinové směsi na teploty okolo 1450 °C v různých typech 

pecních agregátů a jeho rychlým ochlazením v chladičích. U takto získaného slínku se sleduje 

zejména chemické a mineralogické složení. [3] 

2.1.1. Chemické složení portlandského slínku 

- CaO  56 – 69 %    

- SiO2  16 – 26 %   

- Al 2O3  4 – 8 %   

- Fe2O3  1 – 8 %   

- MgO  0 – 6 %   

- SO3  0,5 – 3,5 % 

- K2O  0,1 – 1,5 % 

- Na2O  0,1 – 1 %[3] 

Uvedené max. hodnoty MgO a SO3 nesmí být překročeny, neboť způsobují nadměrné 

objemové změny, tzn. hořečnaté nebo síranové rozpínání [3] 

2.1.2. Mineralogické složení 

Portlandský slínek je hydraulická látka, složená ze dvou třetin hmotnosti z křemičitanů 

vápenatých. Ve zbytku jsou obsaženy slínkové fáze, tvořené sloučeninami zejména hliníku a 

železa. Dle Chromého (1966) lze rozlišit hlavní a vedlejší slínkové minerály.  

Chemické vzorce slínkových minerálů se popisují zkrácenými symboly: 

- místo CaO se píše C 

- místo SiO2 se píše S 

- místo Al2O3 se píše A 

- místo Fe2O3 se píše F. [3] 

Hlavní minerály: 

- AlitC 3S (křemičitan trojvápenatý, 3CaO . SiO2), ve slínku obsažen z 35 – 75 %, 

má vysoký vývin hydratačního tepla 500 kJ.kg-1 slínku, přispívá zvláště k vývinu 

počátečních pevností (do 28 dnů), ale má malou odolnost vůči agresivním vodám. 
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- Belit C2S (křemičitan dvojvápenatý, 2CaO . SiO), ve slínku je obsažen z 5 – 40 %, 

má menší vývin hydratačního tepla 210 kJ. kg-1 slínku, k vývinu pevností přispívá 

až po 28 dnech a má malou odolnost vůči síranovým vodám. Je znám ve čtyřech 

modifikacích. 

- Celit C4AF (hlinitoželezitan čtyřvápenatý, 4CaO . Al2O3 . Fe2O3), známý také jako 

brownmillerit. Ve slínku je ho 9 – 14 %, má poměrně vysoký vývin hydratačního 

tepla, do 420 kJ.kg-1 slínku, plynule (dlouhodobě) se podílí na vývinu pevností a 

má větší odolnost vůči agresívním prostředím. 

- C3A (hlinitan trojvápenatý, 3CaO . Al2O3), ve slínku je obsažen z 3 – 15 %, má 

největší reaktivitu, ze všech slínkových minerálů, vývin hydratačního tepla až 910 

kJ.kg-1 slínku, s vodou reaguje okamžitě a má velmi malou odolnost vůči síranům. 

Vedlejší minerály: 

volný oxid vápenatý CaO, periklas MgO, sloučeniny alkalických kovů a sklovitá fáze. [3] 

2.2. Mletí cementu 

Při výrobě cementu existují dva případy mletí, a to mletí suroviny pro pálení slínku a 

mletí cementu. Účelem mletí je dokonalá homogenizace suroviny z jednotlivých složek a 

dosažení takového měrného povrchu mleté suroviny, která umožňuje optimální slinování 

v peci. Měrný povrch ovlivňuje podstatnou měrou reaktivnost suroviny.[4] 

2.2.1. Kulové mlýny 

Kulové mlýny jsou nejdůležitější zdrobňovací stroje používané při mletí cementu. 

Kulové mlýny jsou gravitační mlýny s volnými mlecími tělesy. Jsou to v podstatě bubny nebo 

válce s vodorovnými osami, zaplněné z části mlecími tělesy. Při otáčení se mlýna jsou mlecí 

koule unášeny vzhůru, a po dosažení určité výšky odpadají. Padající a převalující se koule 

rozemílají přiváděný materiál rázem, tlakem a vzájemným třením koulí o sebe a o pancéřové 

vyložení mlýna. 

Průběh mletí v kulových mlýnech určují tyto parametry: 

1. Průměr a délka mlýna 

2. Počet otáček mlýna 

3. Průměr mlecích koulí a jejich hmotnost 

4. Součinitel zaplnění vnitřního objemu mlecími koulemi 
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Obr. 1: Kulový mlýn [5] 

Aby bylo mletí účinné, musí být mlecí koule vynášeny dostatečně vysoko. Při příliš 

velkém počtu otáček mlýna by mlecí koule působením odstředivé síly nemohly vůbec 

odpadávat a mletí by bylo znemožněno. Při malém počtu otáček a malých obvodových 

rychlostech by nebyly koule zvedány dostatečně vysoko, což by mělo rovněž nepříznivý vliv 

na průběh mletí. Správný průběh mletí závisí tedy na počtu otáček a obvodové rychlosti 

mlýnů.[4] 

 

Obr. 2: Vliv rychlosti otáček na oběh meliva v kulovém mlýně [4] 

2.2.2. Mlecí tělesa kulových mlýnů 

Mlecí náplň kulových mlýnů tvoří obvykle ocelové nebo litinové koule. Průměr mlecích 

koulí bývá od 20 do 150 mm. Hmotnosti nejčastěji požívaných ocelových koulí jsou od 0,111 

kg (koule průměru 30 mm) do 8,038 kg (průměr 125 mm). V kulových mlýnech se používají 

někdy i mlecí tělesa jiného tvaru. Bývají to krátké válečky, kotoučky, nebo mlecí tělesa 

speciálních tvarů. Průměr a hmotnost mlecích koulí a velikost celkové mlecí náplně mlýnů 

jsou rozhodujícími faktory určující účinnost mletí a výkon mlýnů. Při jemnějším mletí, kdy je 
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materiál mlet roztíráním mezi mlecími koulemi nebo mezi koulemi a pancéřovým vyložením 

mlýna, se používají koule menšího průměru. Čím pevnější a hůře melitelná je surovina, tím 

větší musí být průměr mlecích koulí, a tím větší má být i průměr mlýna.[6] 

 

Obr. 3: Mlecí tělesa se slínkem[7] 

2.2.3. Vyložení kulových mlýnů 

Vyložení kulových mlýnů chrání plášť a čela mlýnů před poškozením a opotřebením a 

přenáší pohybovou energii na mlecí tělesa. Nejčastěji se používá vyložení mlýnů 

z pancéřových desek nebo trámců z manganové oceli, z chromové oceli, nebo z tvrdé litiny. 

Životnost vyložení je z ekonomického hlediska důležitá, jelikož na rozdíl od mlecích koulí, 

které se mohou do mlýnů doplňovat bez přerušení jeho provozu, znamená výměna vyložení 

vyřazení mlýna z provozu. Tloušťka pancéřových desek bývá obvykle od 90 do 150 mm. 

[4][6] 

 

Obr. 4: Kulový mlýn, pohled dovnitř. Mlecí tělesa a vyložení [7] 
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2.3. Energetická náročnost mlecího procesu 

Mletí cementu je jeden z energeticky nejnáročnějších procesů. Na pomletí 1 tuny cementu 

se spotřebovává 20 až 30 kWh. Pro snížení spotřeby energie se do cementu přidávají 

intenzifikátory mletí, které napomáhají dosahovat požadované jemnosti výsledného cementu 

za kratší dobu, čímž se zkracuje proces mletí až o 35%. 

K semletí slínku a sádrovce se spotřebuje přibližně 1 % energie. Zbývající energie se 

přemění na teplo. Účinnost mletí je velice nízká a udává se pouze v desetinách procenta. 

Většina energie se uplatní v transformacích mikrostruktury meliva – plastické deformace, 

nárůst teploty, abraze meliva. 

Při procesu mletí můžeme pozorovat, že s rostoucí jemností meliva se množství 

spotřebované energie zvyšuje a výkon mlýna značně klesá. Tato skutečnost je způsobena 

vzrůstajícím odporem meliva proti dalšímu rozpojování částic, jelikož se snižující se velikosti 

zrn se snižuje množství ploch s nižší pevnosti, na kterých dochází k rozpojování. 

3. Portlandský směsný cement 

Evropská cementářská norma EN 197-1 specifikuje celou skupinu portlandských cementů 

směsných CEM II. Ta kromě portlandského slinku obsahuje ještě jednu další hlavní složku. 

Jsou to např. portlandské struskové cementy CEM II/A-S s 6 až 20 % hm. A CEM II/B-S s 21 

až 35 % hm. granulované vysokopecní strusky. [8] 

Uvedená kategorie zahrnuje následující druhy cementu: 

- Portlandský struskový cement 

- Portlandský cement s křemičitým úletem 

- Portlandský pucolánový cement 

- Portlandský popílkový cement 

- Portlandský cement s kalcinovanou břidlicí 

- Portlandský cement s vápencem 

- Portlandský cement směsný 
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Druh CEM II Označení 
Obsah složek 

[% hm.] 
Druhy složek: označení 

Portlandský struskový cement 
CEM II/A-S 6 až 20 

granulovaná vysokopecní struska: S 
CEM II/B-S 21 až 35 

Portlandský cement s 

křemičitým úletem 
CEM II/A-D 6 až 20 křemičitý úlet: D 

Portlandský pucolánový 

cement 

CEM II/A-

P/Q 
6 až 20 

přírodní pucolán: P 

CEM II/B-

P/Q 
21 až 35 

přírodní kalcinovaný pucolán: Q 

Portlandský popílkový 

cement 

CEM II/A-

V/W 
6 až 20 

křemičitý popílek: V 

CEM II/B-

V/W 
21 až 35 

vápenatý popílek: W 

Portlandský cement s 

kalcinovanou břidlicí 

CEM II/A-T  6 až 20 
kalcinovaná břidlice: T 

CEM II/B-T 21 až 35 

Portlandská cement 

s vápencem 

CEM II/A-

L/LL  
6 až 20 

vápence s TOC ≤ 0,5: L 

CEM II/B-

L/LL  
21 až 35 

vápence s TOC ≥ 0,2: LL 

Portlandský směsný cement 
CEM II/A-M  6 až 20 

S + D + P + Q + V + W + T + L + LL 
CEM II/B-M  21 až 35 

Tab. 1:Portlandské cementy směsné CEM II dle EN 197-1 [8] 

3.1. Granulovaná vysokopecní struska 

Granulovaná vysokopecní struska vzniká rychlým ochlazením vhodně složené struskové 

taveniny vznikající při tavení železné rudy ve vysoké peci. Struska musí být nejméně ze dvou 

třetin hmotnosti sklovitá a při vhodné aktivaci musí vykazovat hydraulické vlastnosti. 

Granulovaná vysokopecní struska se musí sestávat nejméně ze dvou třetin hmotnosti z oxidu 

vápenatého (CaO), oxidu hořečnatého (MgO) a oxidu křemičitého (SiO2). Zbytek obsahuje 

oxid hlinitý (Al2O3) a malá množství jiných sloučenin. Hmotnostní podíl (CaO+MgO) / 

(SiO2+Al2O3) musí být větší než 1, aby se jednalo o strusku použitelnou, jako příměs do 

cementu. [9] 
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3.1.1. Složení vysokopecní strusky 

Reaktivita a latentně hydraulické vlastnosti strusky jsou podmíněny jejím fázovým a 

chemickým složením. Obecně je struska tvořena: 

- CaO  29 – 48 % 

- SiO2  21 – 40 % 

- Al 2O3  5 – 14,5 %  

- MgO  1 – 15 % 

- MnO  0,2 – 10,5 % 

- FeO  0,2 – 2,8 % 

- S2-  0,5 – 3,8 % [9] 

Její hlavní složkou je melilit (pevný roztok gehlenitu C2AS a akermanitu C2MS2), dále 

dikalcium silikát ß-C2S, merwinit C3MS2, pseudowollastonit α-CS, rankinit C3S2 aj. Takto 

vzniklý materiál má podobné vlastnosti jako vyvřelé horniny, např. čedič, a lze jej využít i 

jako hutné kamenivo do betonu. [10] 

3.1.2. Silikátový rozklad strusky 

U krystalických vysokopecních strusek pozorujeme někdy samovolný rozpad, který 

může způsobit objemovou nestálost až i úplný rozpad výrobků z takových strusek 

zhotovených. Nejčastějším a nejnebezpečnějším druhem rozpadu je tzv. rozpad silikátový 

(zcela chybně označovaný též jako vápenatý), který nastává v důsledku modifikační změny β-

C2S na γ-C2S při chlazení strusky při teplotě 675°C, ale může probíhat i po velmi dlouhou 

dobu, dokonce i několik let, i ve strusce zcela vychladlé. Tato modifikační změna je spojena 

se vzrůstem objemu o 9 až 10 %. Silikátový rozpad nastává u strusek zásaditějších, zpravidla 

při obsahu CaO větším než 46 %. Jeho vznik je ovlivněn i jinými oxidy, zvláště fosforečným 

a hlinitým. Tak se uvádí, že α-C2S stabilizuje přítomností Ca3(PO4)2, β-C2S se potom 

stabilizuje přídavkem Cr2O3, P2O5 a Al2O3. Silikátový rozpad zpravidla nenastává, jestliže je 

splněna jedna nebo obě následující rovnice: [11] 

 CaO + 0,8 MgO ≤ 1,2 SiO2 + 0,39 Al2O3 + 1,75 S 

 CaO ≤ 1,93 SiO2 + 0,55 Al2O3 + 1,75 S [11] 
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4. Sklo 

Sklo je anorganický amorfní materiál vyrobený tavením vhodných surovin a jejich 

následným řízeným ochlazením. Ztuhnutí není způsobeno krystalizací, jako u ochlazování 

taveniny většiny materiálů, ale plynulým růstem viskozity na tak vysokou hodnotu, že se 

materiál jeví pevným. Na rozdíl od krystalických látek postrádá struktura skla pravidelné, 

symetrické a periodické uspořádání základních stavebních jednotek na delší vzdálenosti. [12] 

Obr. 5: Plošné znázornění rozdílů mezi: a - strukturou křemene, tj. krystalického SiO2, b - 

skelného SiO2, c - sodnokřemičitého skla. [2] 

4.1. Charakteristika skla 

Sklem můžeme nazvat všechny látky vyznačující se amorfním stavem, homogenností, 

tuhostí a tvrdostí při běžných teplotách, vysokou propustností světla v části viditelného 

spektra, odolností proti povětrnostním a chemickým vlivům, malou tepelnou a elektrickou 

vodivostí a naopak vysokou nepropustností a odolností proti vodě, vzduchu a jiným látkám. 

Sklo vytváří celá řada anorganických látek. Nejběžnější jsou skla oxidovaná a z nich, 

podle převažující složky, skla křemičitá a boritokřemičitá. Mezi nejrozšířenější sklo 

používané ve stavebnictví patří sklo oxidové křemičité soustavy SiO2– CaO – Na2O. [3] 

4.2. Vlastnosti skla 

Vlastnosti skla lze ovlivňovat složením sklářských surovin, tj. volbou jednotlivých složek 

a jejich poměrného množství. Hustota skla značně kolísá v závislosti na jeho složení. Hustota 

nejběžnějšího sodnovápenatého skla činí 2500 kg.m-3, u olovnatého skla můžeme dosáhnout 
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hustotu až 6000 kg.m-3. Pevnost skla závisí na vlastnostech povrchu, na opracování hran a 

vadách ve skle. Tvrdost skla závisí na jeho chemickém složení. K nejměkčím patří olovnaté 

druhy skla, nejtvrdší jsou boritokřemičitá a křemičitá skla. Křehkost skla je nepříznivou 

vlastností skla, která souvisí s vysokým modulem pružnosti cca 70 000 MPa a nízkou 

pevností v tahu. I při malých deformacích vznikají ve skle velká napětí, kterým sklo nedokáže 

pevnostně odolat. [12] 

Vlastnosti Velikost a rozměr 

Hustota 2200 - 3600 kg.m-3 

Pevnost v tlaku 700 - 1200 MPa 

Pevnost v tahu 30 - 90 MPa 

Pevnost v ohybu 40 - 150 MPa 

Modul pružnosti 50 - 90 GPa 

Součinitel tepelné vodivosti 0,6 - 0,9 W.m-1.K-1 

Poissonův součinitel 0,14 - 0,32 

Tvrdost dle Mohsovy stupnice 
6 - 7 (odpovídá tvrdosti 

křemene a živce) 

Tab. 2: Mechanické a fyzikální vlastnosti skla [12] 

4.3. Odolnost skla 

Chemická odolnost skla je definována jeho schopností odolávat působení vnějších 

chemických vlivů (atmosféra, voda, kyseliny, zásady a další chemická činidla). Obecně jde o 

složitý jev, který je funkcí struktury, složení skla, plochy skla a další faktory. [13] 

4.3.1. Působení vodných roztoků solí  

Protože korozní účinek vodných roztoků solí závisí na koncentraci H+ iontů, jejich 

účinek je obdobný buď účinku kyselin, nebo alkálií. Závisí tedy na pH roztoku. 

Uhličitany alkalických kovů působí korozně na povrch skla více než voda a svým 

účinkem převyšují i alkalické hydroxidy (nejintenzivněji působí Na2CO3). Fosforečnany 

alkalických kovů korodují povrch skla také více než voda, ale oproti účinku Na2CO3, NaOH 

nebo jejich směsi 1:1 je jejich účinek podstatně nižší. Neutrální sole působí na povrch skla 

obdobně jako voda. [14] 
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4.3.2. Odolnost skla proti alkáliím 

Koroze skel alkalickými roztoky se ve srovnání s korozí vodou a kyselinami výrazně 

liší jak množstvím rozpouštěného skla, tak chemickým účinkem. Alkálie rozrušující vazby 

Si–O–Si bez tvorby gelu kyseliny křemičité, a proto je jejich účinek intenzivnější než u vody 

a kyselin.  

Působením alkálie, například NaOH, na povrch skla dochází k povrchové adsorpci OH- 

iontů při tvorbě nestálých sloučenin. Tento pochod probíhá asi 10-5 sekund a následuje rozpad 

takto vzniklých sloučenin. Druhá fáze procesu koroze je pomalejší, trvá přibližně 10 sekund, a 

je pro různé druhy skel rozdílná. Tento výklad je platný pro případ, že plocha korodovaného 

skla je malá v porovnání s objemem alkalického roztoku.[14] 

4.3.3. Odolnost skla proti kyselinám 

Korozní účinek kyselin na povrch skla je obdobný účinku vody, alkalické rozpouštění 

vrstvičky gelu kyseliny křemičité u alkalických skel je však vyloučeno a rychlost koroze skla 

je definována pouze difúzní rychlostí alkalických iontů ze skla do roztoku. Povrch 

korodovaných skel je pokryt vrstvičkou gelu kyseliny křemičité s obsahem SiO2 asi 95%. 

Při korozi skel kyselinami se rozpouštějí některé další složky skla, např. Al3+, Ca2+, 

takže skla s vyšším obsahem Al2O3, odolná proti vodě, se kyselinami vyluhují. Lze 

konstatovat, že chemická povaha kyselin velmi málo ovlivňuje korozi skla. [14] 

4.4. Složení skla 

- SiO2 (sklářský písek) je sklotvorná látka. Základní surovinou je čistý křemičitý 

písek s obsahem SiO2 60 až 80 %, zrnitostí do 0,4 mm (při tavení ve vanách max. 

1,5 mm), chemicky čistý, zpravidla zušlechtěný praním, sušením a tříděním. 

Nesmí obsahovat větší množství barvících látek, zvláště Fe2O3. 

- CaO se přidává ve formě jemně mletého CaCO3, který upravuje rozpustnost a 

chemickou odolnost. 

- Na2O, K2O (alkálie) přidávané ve formě sody nebo potaše (Na2CO3,K2CO3), 

snižující teplotu tavení. 

Toto jsou hlavní složky pro výrobu průmyslového skla používaného ve stavebnictví a 

taktéž se nazývají sklářským kmenem. Dále se přidávají ještě čeřiva a skleněné střepy. 
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Čeřiva jsou látky, které se přidávají do sklářského kmene v malém množství, aby 

odstranily z roztavené skloviny bublinky a nečistoty a současně ji homogenizovaly. Často 

pomáhají urychlit i tavící pochody a napomáhají i při odbarvování skloviny. Jsou to sírany 

(sodný, vápenatý, barnatý) a dusičnany – ledky (draselný, vápenatý a barnatý). 

Skleněné střepy se přidávají ke sklářským surovinám v množství do 30 %. Způsobují 

urychlení tavení a zlepšují i počáteční homogenitu skloviny. [3] 

4.5. Křemičité sodnovápenaté sklo 

Jedná se o nejběžnější chemickou soustavu skla podle vyráběného množství. Používá se 

na výrobu plochého, obalového a užitkového skla. Jeho složení je odvozeno ze systému     

Na2O–CaO–SiO2. Tato soustava se vyznačuje širokou oblastí sklotvornosti, zaujímá celou 

plochu trojúhelníkového diagramu přibližně nad 50 mol. % SiO2. Pro průmyslová skla je 

v uvedeném ternárním diagramu nejdůležitější oblast primární krystalizace devitritu – Na2O . 

3CaO . 6SiO2, wollastonitu – CaO . SiO2 a tridymitu – SiO2. 

Obr. 6: Tetraedrická struktura křemičitého sodnovápenatého skla [2] 

4.5.1. Složení sodnovápenatého skla 

Složení obalového skla se pohybuje nejčastěji v rozmezí (hm. %): 

- SiO2  70 – 73,5 % 

- Na2O  13 – 15 % 

- CaO  6 – 11 % 

- MgO  1,5 – 4,5 % 

- Al 2O3  0,6 – 2,0 % 

Obdobná složení mají i barevná obalová skla, která se však liší vyšším obsahem 

barvících oxidů. 

Zelená skla mají obsah barvících oxidů:  
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- Fe2O3  1,5 – 2,0 % 

- MnO  0,3 – 0,8 % 

Hnědá skla obsahují poměr barvících oxidů Fe2O3 : MnO v poměru 1:2 – 1:3. [2] 

 

Obr. 7: Ternární diagram soustavy Na2O – CaO - SiO2[2] 

5. Skelný recyklát z obalového skla 

Do této skupiny patří zejména lahvové sklo, které se vyrábí z 50 % křemičitého písku, 16 % 

sody (uhličnan sodný), 12 % vápence (uhličnan vápenatý), 18 % odpadního skla (drcené 

střepy) a 4 % ostatních látky. Zahřívá se to při teplotě 1500 °C a sklo roztavené v červenou 

žhavou hmotu se vpravuje v dávkách do (foukacích či lisofoukacích) strojů na výrobu lahví. 

Takto vyrobené sklo může být čiré či barevné (nejčastěji zelené a hnědé). Čiré sklo, ať už se 

jedná o jakékoliv běžné sklo, je téměř sto procentně recyklovatelné a používá se opět ve 

výrobním procesu daných výrobků. Problémem je ovšem sklo barevné. Tato skutečnost je 

dána především třídícím systémem, který nerozlišuje, zda se jedná o sklo hnědé nebo zelené. 

Fakt, že každé barevné sklo se vykazuje různým chemickým složením, má pak za následek 

jeho zpětného nevyužívání (není využíváno v takovém rozsahu jako sklo čiré, ovšem nelze 

tvrdit, že je zcela nevyužitelné) při produkci skleněných výrobků. [15] 

5.1. Pucolánová aktivita skla 

Pucolány jsou přírodní nebo průmyslové křemičité, hlinito-křemičité látky nebo směsi 

těchto látek. Po smíchání s vodou samy netvrdnou. Jsou-li však jemně semlety, reagují v 
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přítomnosti vody za normální teploty s rozpuštěným hydroxidem vápenatým za tvorby 

sloučenin vápenatých silikátů a vápenatých aluminátů, které jsou nositeli postupně narůstající 

pevnosti. Tyto sloučeniny jsou podobné těm, které vznikají při tvrdnutí hydraulických látek. 

Pucolány musí v podstatě obsahovat aktivní oxid křemičitý a oxid hlinitý. Ve zbytku pak oxid 

železitý a další oxidy. Obsah aktivního oxidu vápenatého je zanedbatelný. Obsah aktivního 

oxidu křemičitého musí být nejméně 25 % hmotnostních. 

Sklo je vhodné pro použití jako pucolán, jelikož je v něm velké zastoupení SiO2. Jeho 

částice jsou amorfní křemen z 85 % SiO2 s extrémně velkým měrným povrchem, chemicky 

reagují s hydroxidem vápenatým z cementu a tvoří C-S-H gel. Použitím recyklovaného skla 

jako pucolánového materiálu se zvyšuje tvorba C-S-H gelu, což vede k snižování množství 

pórů, čímž se snižuje propustnost betonu, zároveň roste pevnost, a tak se zvyšuje kvalita a 

trvanlivost betonu. [16] 

5.2. Alkalicko-k řemičitá reakce 

Alkalickou reakcí se rozumí celý komplex složitých fyzikálně chemických reakcí mezi 

částicemi reaktivního SiO2 a alkalickými roztoky. Riziko vzniku alkalicko-křemičité reakce je 

především ve spojení s cementy velmi bohatými na oxidy alkálií – Na2O ekvivalentní 

(0,658.K2O + Na2O), tzv. vysokoalkalickými cementy. Obsah alkálií v cementu je velmi 

proměnlivý a závisí na minerálním složení výchozích surovin, slínku, přísad a samozřejmě na 

technologickém procesu výroby. Dle obsahu Na2O ekv. se cementy dělí na: 

- nízkoalkalické < 0,60 % Na2O ekv.  

- středněalkalické 0,60 – 0,90 % Na2O ekv.  

- vysokoalkalické> 0,90 % Na2O ekv. 

Podmínky vzniku alkalicko-křemičité reakce jsou: 

- přítomnost reaktivní formy SiO2, záleží na velikosti a množství těchto 

reaktivních součástí 

- vyšší množství obsahu alkálií 

- vysoká vlhkost [11] 
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Pokud beton obsahuje plnivo s obsahem amorfního SiO2 (skelný recyklát), není v 

podstatě možné vzhledem k alkáliím obsaženým v cementu alkalicko-křemičité reakci 

zabránit. Je třeba ovšem vyloučit, aby alkalicko-křemičitá reakce, podmíněná odpovídajícím 

reaktivním plnivem a pojivem, mohla proběhnout tak rychle, aby během předpokládané doby 

životnosti betonového prvku vedla k masivní tvorbě gelu, a tudíž i k poškození. Aby se této 

škodlivé alkalicko-křemičité reakci předešlo, musí být omezeny alespoň některé z uvedených 

předpokladů nutných pro její vznik. Jedním z možných způsobů je zamezit vlhkosti potřebné 

k alkalicko-křemičité reakci, které je možné v interiéru, kde je vlhkost vzduchu tak malá,že 

k reakci nedochází. Dalším možným způsobem je využití cementu s nízkým obsahem alkálií. 

[16] [17] 

Obr. 8: Reakce amorfního oxidu křemičitého s NaOH, KOH a vodou s následným zvětšením 

objemu při tvorbě alkalicko-křemičitého gelu. [16] 

6. Mletí 

Zdrobňování (drcení a mletí) nerostných surovin a jiných materiálů, je proces, při kterém se 

působením vnějších sil překonávají vnitřní mezimolekulární síly soudržnosti a dochází tak 

k rozrušení zrn. Při jejich rozpadu vzniká soubor menších zrn a současně vzrůstá celkový 

povrch. Při praktickém zdrobňování dochází při drcení a mletí vždy k zdrobňování velkého 

množství zrn. Drcení a mletí je způsobeno namáháním zdrobňovaných zrn, tlakem úderem a 

smykem, v menší míře ohybem. Způsob zdrobnění závisí na konstrukci a typu použitých 

strojů. Skutečná technická pevnost je v důsledku trhlin, puklin a nehomogenní plochy na 

povrchu, vždy o několik řádů menší než je teoretická molekulární pevnost. Při zdrobňování se 

jednotlivá zrna rozpadají v místech se zmenšenou pevností. Při postupujícím dalším 

zdrobňování se počet takových míst postupně zmenšuje a dochází k snížení počtu míst 

s menší odolností vůči rozrušování, což zapříčiňuje při postupujícím drcení a mletí zvětšování 

odporu proti zdrobňování. To je i jedna z hlavních příčin vysoké měrné spotřeby energie 
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v oblasti jemného mletí. Z vlastností zdrobňovaných materiálů má největší význam jejich 

pevnost v tlaku, ohybu a tahu, jejich tvrdost, křehkost, pružnost a jejich struktura. Dále má 

podstatný vliv na mletí konstrukce a typ mlecího zařízení.[8] 

6.1. Teorie rozpojování 

Jelikož je zdrobňovací proces velmi důležitou technologií řady průmyslových oborů, bylo 

již od počátku vývoje moderních mlecích zařízení provedeno mnoho teoretických prací, které 

by vysvětlily princip mletí a umožňovali by získat matematické vztahy pro výpočet strojního 

zařízení. [7] 

6.1.1. První teorie zdrobnění 

Jedná se o tzv. teorii povrchů, kterou zveřejnil v roce 1867 jeden z prvních badatelů 

tohoto druhu Rittinger. V této teorii poukázal na souvislost mezi spotřebou práce a stupně 

zdrobnění. Dle Rittingera je tedy práce spotřebována při mletí úměrná nově vytvořenému 

povrchu. Podle tohoto pojetí má Rittingerova rovnice tvar: [4] 








 −=
Dd

CW R
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Kde  W   měrná spotřeba práce 

 CR  konstanta, která se musí stanovit empiricky 

 D střední průměr zrn před zdrobněním 

 d střední průměr zrn po zdrobnění  

Praktické pokusy však neprokazují obecnou platnost Rittingerovy hypotézy, jelikož 

energie potřebná k rozpojování není úměrná pouze nově vzniklému povrchu, ale je nutno vzít 

v potaz, že určitá část energie se spotřebuje na deformaci částic a na překonávání tření mezi 

částicemi atd. Tyto energetické ztráty hypotéza nebere v potaz. [20] 

6.1.2. Druhá teorie zdrobnění  

V roce 1885 další autor Kick vychází ve své tzv. objemové teorii z předpokladu, že 

celkové množství technické práce odpovídá množství elastické deformační práce vynaložené 

pro zrušení zrn. Podobnou teorii vyslovil roku 1874 také Kirpičev. Kick vycházel ve své teorii 

ze zdrobňování jednotlivých zrn. Při snaze rozšířit teorii i na soubor zrn, dojde k ne zcela 

oprávněným dedukcím. Z těchto dedukcí vychází Kickova rovnice:  
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kde  W   měrná spotřeba práce 

 CK konstanta, která se musí stanovit empiricky 

 D střední průměr zrn před zdrobněním 

 d střední průměr zrn po zdrobnění  

Kickova hypotéza je založena na faktu velikosti deformační práce při procesu 

rozpojování materiálu, ovšem neuvažuje ostatní energetické položky (práce potřebná na 

zvětšení povrchu, ztráty třením apod.). Hypotéza nebere v potaz závislost výsledku 

rozpojování částic na spotřebě energie. Dalším nedostatkem Kickovy teorie je mylná 

domněnka, že pevnost různých hmot je konstantní, a že tedy nezávisí na velikosti zrn. To je 

v rozporu s teoreticky i prakticky ověřeným faktem, že při zmenšující se velikosti zrn se 

zmenšuje i počet vad a jiných slabých míst, takže jejich odolnost vůči rozrušení vzrůstá. [8] 

6.1.3. Třetí teorie zdrobňování 

Nejdůležitější a zatím nejlépe odpovídající skutečnosti je tzv. teorie pracovního indexu, 

zveřejněná v roce 1952 F. C. Bondem. Tato teorie vychází z moderního pojetí mechanismu 

rozrušování zrn v průběhu zdrobňování. Podle Bonda závisí množství energie potřebné ke 

zdrobnění jak na objemu, tak i na povrchu zrna. To vyplývá z toho, že množství potřebné 

energie je sice úměrné objemu zrna, avšak vzhledem k nezbytné koncentraci energie, 

podmiňující možnost vzniku trhlinek v blízkosti povrchu, je současně úměrné velikosti 

povrchu zrna. Dle Bonda platí tento vztah: 

)
11

(
Dd

CW B −=
 

kde  W   měrná spotřeba práce 

 CK  konstanta, která se musí stanovit empiricky 

 D střední průměr zrn před zdrobněním 

 d střední průměr zrn po zdrobnění  

Všechny tři teorie jsou pouze empirické, avšak Bondova teorie má nepopiratelné 

přednosti, jelikož vycházela z hlubších znalostí zdrobňovacího procesu, které v době vzniku 

Rittingerovy a Kickovy teorie nebyly ještě známy. Na rozdíl od Rittingerovy a Kickovy 

teorie, které vycházely ze snahy stanovit množství práce potřebné k uskutečnění vlastního 
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zdrobňovacího děje, jde v Bondově teorii o práci, kterou je nutno vynaložit včetně ztrát 

v hnacím elektromotoru a v převodovém mechanismu mlýnů. 

Z hlediska teoretického je to, že Bond neuvažuje jen práci spotřebovanou k vlastnímu 

mletí, určitým nedostatkem. Z fyzikálního hlediska je třeba se v zájmu hlubšího poznání 

mechanismu zdrobňovacího děje zabývat jenom prací spotřebovanou k překonání pevnosti a 

odolnosti různých materiálů vůči rozrušení, a vyloučit různé proměnlivé vlivy vyvolávané 

hnacími elektromotory a zdrobňovacími stroji.[4][8] 

6.2. Hodnocení melitelnosti 

Jelikož odpor, který kladou různé materiály vůči rozemletí, závisí především na jejich 

mechanických vlastnostech, melou se některé suroviny poměrně snadno, jiné naopak obtížně. 

Melitelnost není fyzikální vlastnost zdrobňovaných materiálů a mění se v závislosti na 

způsobu a podmínkách mletí. Proto nelze stanovit žádné přesně definované kritérium 

melitelnosti zdrobňovaných materiálů. Při určování melitelnosti se používá poměrně velký 

počet způsobů. Různé metody stanovení melitelnosti bývají značně rozdílné a mnohdy zcela 

nesrovnatelné. [4] 

7. Vysoko-energetické mletí 

Zmenšení velikosti částic, nebo rozmělňování je důležitým krokem v mnoha 

technologických operacích. Samotný proces je definován jako mechanické rozdělení pevných 

látek na menší částice bez změny agregace. To může být použito k vytváření částic o určité 

velikosti a tvaru, pro získání větší povrchové plochy a vyvolání poruch v pevné látce, které 

mohou být potřeba pro další operace, jako jsou třeba chemické reakce, sorpce a další.  

Zmenšení velikosti pevných částic je energeticky náročný a vysoce neefektivní proces. Ke 

snížení velikosti částic se dle Rhodese spotřebovává 5 % veškeré elektřiny. Jemné mletí se 

obvykle používá pro rozsah velikostí pod 100 µm a ultra jemné pro mletí na velikosti částic 

menší jak 10 µm. V mechanochemii se pojem vysoko-energetické mletí používá, aby se 

zdůraznil aplikaci mlecích zařízení.[19] 

7.1. Planetový mlýn 

Planetový mlýn vděčí za svůj název planetovému pohybu jeho mlecí tablety. Vzhledem 

k tomu, že se mlecí tableta a nosný kotouč otáčejí v opačném směru, působí odstředivé síly 

v opačných směrech. Důsledkem toho je, že jsou mlecí koule vlivem odstředivé síly hnány na 
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stěny třecí tablety, kde způsobuje tření mletého materiálu a mlecích koulí. Následně se mletý 

materiál spolu s mlecími koulemi volně přesune mlecí tabletou na protější stěnu, kde opět 

dochází k vzájemnému tření. Planetové mlýny využívají princip odstředivého zrychlení 

nikoliv gravitačního, které je využíváno u běžně používaných kulových mlýnů. Zvýšení síly 

působící na mlecí tělesa je dosaženo působením dvou odstředivých polí. Náplň uvnitř mlecí 

tablety vykonává dva relativní pohyby, rotační pohyb kolem osy mlýna a planetární pohyb 

kolem osy tablety. Z výsledků výzkumů vyplývá, že tyto mlýny produkují vysokou 

mechanickou aktivaci, již po relativně krátké době mletí. V zásadě platí, že je možné získat 

gravitační zrychlení 50-100g.  Hustota energie v těchto mlýnech je 100-1000 krát vyšší než u 

běžně používaných mlýnů.  

 

Obr. 9: Pohyb mlecí tablety a těles v planetovém mlýně [19] 

V současné době jsou v průmyslovém měřítku vyráběny mlýny, které umožňují 

kontinuální režim mletí. Produktivita těchto mlýnů na jednotku objemu je podstatně vyšší, 

alespoň desetkrát, než u konvenčních kulových mlýnů. Kontinuální planetové mlýny se 

vyznačují zrychlením až do 20g a produktivitou 3-5 tun prášku, s velikostí pod 10 µm, za 

hodinu. [19] 

8. Intenzifikace mletí 

Energie nutné na mletí materiálů jsou v globálním měřítku nepředstavitelná – mluví se 

obvykle až o desítkách procent veškeré na světě vyrobené elektrické energie, které se 

vynakládají na zpracování průmyslových a potravinářských surovin mletím (rudy, výroba 

stavebních hmot - cement, vápno, mletí mouky a zemědělských produktů, výroba pigmentů, 

recyklace materiálů). Mletí cementářských surovin a slínku představuje z hlediska spotřeby 
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elektrické energie nejnáročnějším část těchto výrob a intenzifikátory v těchto procesech hrají 

a budou hrát důležitou roli. Intenzifikátory mletí se z důvodu dlouhodobě nepřevratných 

zjištění využívají velmi opatrně a setrvačnost v této oblasti je dlouhodobá. Jeden z možných 

faktorů tohoto trendu může být nepříliš výrazný efekt některých látek užívaných pro 

intenzifikaci mletí, nebo vyšší cena látek, které se vykazují výrazně vyšší intenzifikačním 

účinkem. Další faktor ovlivňující využívanost látek s intenzifikačním účinkem mletí je možné 

nebezpečí vedlejších nežádoucích efektů, které mohou nepříznivě ovlivnit kvalitu výsledného 

produktu, nebo mít speciální nároky na výrobní zařízení, které výrobu prodraží,čímž zvýší 

výslednou cenu produktu a ovlivní konkurence schopnost na trhu.[20] 

8.1. Energie při mletí 

Při všech procesech mletí surovin i produktů je nutné do mlýnů dodat: 

1. Energii dezintegrační, která souvisí s požadovanou jemností produktu a závisí 

především na pevnosti a houževnatosti mletého materiálu (tato složka energie závisí 

také, na zvoleném mlecím zařízení, které ovlivňuje účinnost procesu mletí) 

2. energii separační, která udržuje postupně vznikající jemnější a jemnější částice 

materiálu separované od sebe a zabraňuje zpětné reaglomeraci vznikajícího 

produktu. 

U mletí hrubých materiálů se na zdrobňování materiálu podílí převážně dezintegrační 

energie, zatímco při mletí jemných materiálů převažuje energie separační. Pokud se tedy 

požadovaná jemnost blíží velice jemným částicím, energie dezintegrační se na zdrobňování 

podílí na celkové energii obvykle z malé části kolem 1% a převažující energie je separační, 

která brání reaglomeraci částic. Právě intenzifikátory mletí, díky své povrchové aktivitě, 

mohou při velmi jemném mletí napomáhat snižovat spotřebu separační energie, bráněním 

jejich reaglomeraci. 

Celková energie, která je vkládána do procesů mletí, se transformuje do několika skupin 

efektů. Tuto transformaci lze definovat následovně: 

mmechanochestruktsorbohřhřlomml WWWWWW ++++=  

Kde:  Wml  celková mlecí energie 

  Wlom  energie uplatňovaná při tvorbě lomových ploch 

 Wohřev  energie spotřebovaná k ohřevu funkčních čelistí mlýna, meliva, 

procesních vzdušin, transportních cest, zařízení technologicky spojených 

s mlecí technologií včetně kompletní mlýnice 
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Wsorp  sorpční energie související s překonáváním potenciálu 

povrchové energie vytvářejících se a již vytvořených lomových ploch 

Wstrukt energie spotřebovaná při plastických změnách, ke kterým dochází 

včetně energií, které spotřebují nově se vytvářející krystalické struktury 

Wmechanochem energie změn chemismu meliva vlivem přítomnosti 

mechanických napětí [20] 

8.2. Funkce intenzifikátoru mletí 

Intenzifikátory mletí jsou přísady aktivované do procesu mletí, které tento proces 

energeticky i funkčně usnadňují. Intenzifikační systémy pracují vesměs na principu snižování 

povrchové energie meliva. Znamená to především pasivaci sil povrchových grup meliva, které 

následně resultují ve snižování svého potenciálu a tedy výsledně i celkové povrchové energie 

meliva. Tento proces pasivace může probíhat principiálně v následujících rovinách: 

1. Separaci nově vznikajících povrchů realizovanou formou rychlé pasivace 

povrchových grup navázáním vhodné látky na tyto grupy. Vhodnou látkou bývají 

molekuly s delšími řetězci nedovolující opětovný kontakt vznikajících ploch mezi 

sebou 

2. Pasivací povrchových grup chemickou reakcí. Povrchově aktivní látky pro tuto reakci 

musí být poměrně rychlá. 

3. Pasivace odvedením elektrického náboje z povrchu vytváření elektricky vodivého 

prostředí na úrovni lomových ploch. Tento proces je realizován především v suché 

formě.[20] 

9. Emise CO2 

Koncentrace CO2 vzrostla od poloviny 18. století (preindustriální období) z hodnot kolem 

280 ppm na hodnotu 379 ppm v roce 2005 a v současnosti (2012) dosahuje již hodnot vyšších 

než 385 ppm. Jde tak pravděpodobně o nejvyšší hodnotu, které bylo za uplynulých 650 tisíc 

let dosaženo (hodnoty se v minulosti pohybovaly v rozpětí přibližně 180 až 300 ppm). 

Přestože míra nárůstu oxidu uhličitého vykazuje určitou meziroční variabilitu, průměrný roční 

nárůst koncentrace např. v období 1995 – 2005 byl 1,9 ppm, zatímco v období 1960 – 2005 

1,4 ppm. Koncentrace CH4 se za stejné období zvýšily z přibližně 715 ppb na 1774 ppb a 

koncentrace N2O z hodnot kolem 270 ppb na 319 ppb. Fluorované uhlovodíky a fluorid 

sírový jsou látkami novými, které se v preindustriálním období nevyskytovaly. Skleníkové 

plyny jsou podle svého potenciálního příspěvku ke skleníkovému jevu atmosféry 
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klasifikovány koeficienty globálního ohřevu (GWP), jehož jednotkou je příspěvek ke 

skleníkovému efektu jedné molekuly CO2. Pomocí těchto koeficientů je možné určit tzv. 

ekvivalent CO2 (zapisováno jako CO2 ekv.), tedy množství CO2, které by mělo ekvivalentní 

příspěvek ke skleníkovému jevu atmosféry stejný jako množství příslušného plynu. [21] 

9.1. Emise v ČR 

ČR snížila emise skleníkových plynů mezi roky 1990 a 2011 bez započtení emisí a 

propadů ze sektoru LULUCF z 196,0 Mt na 133,5 Mt CO2ekv., tj. o 31,9 %. Závazek 

stanovený Kjótským protokolem (snížení emisí o 8 % do kontrolního období 2008–12) tak 

byl s rezervou splněn. Strmý pokles emisí však nastal již na začátku 90. let 20. století, poté 

emise stagnovaly, po roce 2000 zaznamenáváme dokonce mírný nárůst (mezi lety 2000 a 

2007 se emise zvýšily zhruba o 2 %). V letech 2007–2009 byl trend emisí výrazně klesající v 

důsledku ekonomické krize, v letech 2010-2011 emise stagnovaly.  Meziročně v roce 2011 

celkové agregované emise (bez sektoru LULUCF) poklesly o 2,9 % (3,9 Mt CO2ekv.) 

propady emisí ze sektoru LULUCF se zvýšily v roce 2011 na téměř 8 Mt CO2ekv., 

agregované emise se započtením tohoto sektoru činily 125,5 Mt CO2ekv. (oproti 

předcházejícímu roku pokles o 4,8%). Emise skleníkových plynů na obyvatele (bez 

LULUCF) dosáhly v roce 2011 hodnotu 12,7 t CO2 ekv. /obyv., což je o 2,6 % méně než v 

roce 2010. Ve srovnání s rokem 2000 měrné emise na obyvatele poklesly o 10,6 %, od roku 

1990 pak o 32,8 %. [22] 

 

Graf 1.: Emise skleníkových plynů v Čr včetně LULUCF [22] 
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9.1.1. Emise cementáren v Čr 

V rámci komplexní modernizace českých a moravských cementářských linek, která 

proběhla v uplynulých deseti letech, byly uzavřeny všechny vysokoenergetické výrobní linky 

mokrého způsobu výroby slínku a dnes se při výrobě cementu v ČR používá již pouze 

energeticky nejúspornější suchý proces výroby. Příprava suroviny byla převedena do 

moderních předhomogenizačních jednotek s vysokou efektivitou a racionalitou skladby 

suroviny na výpal a bylo zintenzivněno využívání druhotných surovinových zdrojů, např. 

železitých kalů, odpadních písků aj. Vznik oxidu uhličitého je z nicméně z podstaty 

neoddělitelnou součástí technologie výroby cementu. CO2 vzniká jednak při rozkladu vápence 

obsaženého v cementářské surovině (procesní CO2) a jako produkt spalování paliva v rotační 

peci (palivový CO2).  

Emise oxidu uhličitého z výroby cementu poklesly v České republice v období 1990 až 

2000 o více než 23%, tedy téměř trojnásobek povinnosti českého státu v rámci platnosti 

Kjótského protokolu. Vznik oxidu uhličitého je však neoddělitelnou součástí technologie 

výroby cementu. Zatímco v oblasti využívání alternativních paliv lze ještě hledat úspory, tzv. 

procesní emise z rozkladu vápence o objemu cca 65% již regulovat nejde. Tyto emise pochází 

z kalcinace vápence a jsou proto nevyhnutelné. Toto je jasná nevýhoda cementářského 

průmyslu vůči jiným odvětvím.  

9.2. Kjótský protokol 

Kjótský protokol je reakcí na problém klimatických změn na Zemi způsobených 

znečišťováním ovzduší. Uznávajíce, že rozvinuté země jsou především odpovědné za 

současnou vysokou úroveň emisí skleníkových plynů v atmosféře, v důsledku více než 150 let 

průmyslové činnosti, protokol klade větší zátěž na rozvinuté země na základě zásady 

"společné, ale diferencované odpovědnosti."  

V prosinci 1997 byl na 3. konferenci smluvních stran v Japonském městě Kjóto přijat 

protokol, který zavazuje signatářské země k snížení emisí šesti skleníkových plynů (CO2, 

CH4, N2O, PFC, HFC, SF6) alespoň o 5% v porovnání s hodnotami z roku 1990 v časovém 

období 2008 – 2012. To ve skutečnosti znamená, že u mnoha zemí je požadované snížení 

vyšší, jelikož v období od roku 1990 do přijetí opatření na snižování emisí stoupaly ve 

vyspělých zemích emise skleníkových plynů. 
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Protokol mohly státy začít podepisovat od 16. března 1998 a měl vstoupit v platnost 90 

dní poté, co jej ratifikuje minimálně 55 zemí, které dohromady v roce 1990 produkovaly 

minimálně 55% emisí skleníkových plynů. EU se zavázala snížit emise o 8% do stejného 

časového rozmezí jako ostatní signatářské státy. Dosažení dostatečného počtu zemí, které k 

protokolu přistoupili, nepředstavovalo zásadní problém především z toho důvodu, že pro 

rozvojové státy z něj nevyplývaly žádné podstatné závazky. [22] [23] 

9.2.1. Problémy Kjótského protokolu 

Největším problémem snižování emisí skleníkových plynů, je rozpor mezi vyspělými a 

rozvojovými státy světa. Realita je totiž taková, že ačkoliv produkce těchto plynů v 

rozvinutých státech mírně klesá, ekonomický růst velkých rozvojových ekonomik jako je 

Čína, Indie, Indonésie a mnoha dalších vede k celosvětovému nárůstu emisí. Rozvojové země 

argumentují, že případná omezení produkce emisí jsou v jejich případě diskriminační, jelikož 

omezují další růst jejich ekonomiky. Ačkoliv je dnes v absolutních číslech Čína největším 

producentem skleníkových plynů na světě, stále produkuje na jednoho obyvatele zhruba 

čtyřikrát méně emisí než většina rozvinutých ekonomik. 

Evropská unie je politickým a technologickým lídrem v oblasti snižování emisí. Kritici 

snižování emisí, ale poukazují na fakt, že členské státy těmito opatřeními snižují svou 

konkurenceschopnost a dokládají to například faktem, že mnoho společností v posledních 

letech přesunulo svou výrobu do zemí, které mají výrazně méně přísné ekologické normy. 

Debatu o smyslu pokračování Kjótského protokolu posílilo rovněž rozhodnutí Kanady, která 

od dohody v prosinci roku 2011 odstoupila. 

9.2.2. Kjótský protokol II 

Takzvaný Kjótský protokol II obsahuje na kontrolní období 2013 až 2020 nové závazky 

ke snížení emisí skleníkových plynů. Působnost dokumentu se rozšiřuje o fluorid dusitý, který 

na seznamu doposud chyběl. K novému Kjótskému protokolu se kromě 27 členských států 

EU připojí zhruba desítka dalších zemí jako Austrálie a Norsko. Nadále mezi nimi chybí 

například Spojené státy, Indie, Brazílie a Čína, největší znečišťovatelé ovzduší na světě. 

Dohromady tak na spolupracující státy připadá jen 15 procent celosvětových emisí CO2. V 

roce 2014 má být Kjótský protokol II přezkoumán. EU přitom prosazuje ambicióznější cíle. V 

končícím Kjótském protokolu se 35 vyspělých zemí v roce 1997 zavázalo snížit do roku 2012 

emise skleníkových plynů o pět procent pod úroveň roku 1990. 
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10. Předešlé výzkumy v oblasti využití skla 

Výsledkem prvních prací bylo zjištění, že skelný recyklát vykazuje pucolánové vlastnosti 

s některými druhy popílků, ale zároveň se v betonovém kompozitu chová spíše jako inertní 

příměs, jelikož je jeho reaktivnost velmi malá. Sklo splňuje podmínku množství amorfního 

SiO2 pro zařazení mezi pucolány, jelikož je z velké části tvořeno právě amorfním SiO2, avšak 

od ostatních pucolánových příměsí se liší svou morfologií. Pucolány se vyznačují kulovým 

tvarem, kdežto oproti tomu mleté sklo vykazuje ostrohranný tvar. Při mletí v kulových 

mlýnech dochází k nabíjení nově vzniklých částic a vzhledem k tvaru dochází k tvorbě 

shluků. Shluky se vytváří vzhledem ke tvaru zrn ve větším množství, jelikož na rozdíl od 

kulových zrn jsou u tohoto tvaru velké plochy, které se díky nábojům přitahují. Toto nežádané 

shlukování je pravděpodobně příčinou nízké reaktivity skla s Ca(OH)2 a důvod, proč sklo i 

přes svou pucolanitu netvoří sloučeniny podobné hydratačním produktům, jaké vytváří 

pucolány, jako je třeba popílek.  

Tato teorie byla potvrzena dalším výzkumem, pomocí úpravy skelného recyklátu za využití 

vysokorychlostního mletí. Během mletí ve vysokorychlostním mlýnu nedochází jako u 

kulového k mletí nárazem a roztíráním mezi mlecími tělesy a pláštěm mlýna. Ve 

vysokorychlostním mlýnu se nevyužívají mlecí tělesa, namísto nich se využívá protichůdných 

rotorů, rotujících vysokou rychlostí, čímž dochází k nárazu samotného materiálu a 

zdrobňování probíhá pouze rázem. Díky využití této technologie bylo u skelného recyklátu 

dosaženo vysokých měrných povrchů a ve srovnání se vzorkem mletým v kulovém mlýně 

došlo také k zlepšení morfologie zrn. Zkoušky na vzorcích pomletých na vysokorychlostním 

mlýně potvrdily teorii, že morfologie zrn hraje významnou roli v pucolanitě skla. Na základě 

difrakční termické analýzy byla u vzorků stanovena reakce s Ca(OH)2 za vzniku obdobných 

hydratačních produktů jako u portlandského cementu. Navzdory kladným výsledkům 

v oblasti reaktivity stále docházelo k tvorbě shluků, které tak stále mohly ovlivňovat 

reaktivitu. Tvorbu náboje vznikajícího při mletí lze ovlivnit využitím intenzifikátorů mletí, 

které zamezují vzniku náboje a zabraňují tím tvorbě shluků, čímž dojde k zintenzivnění 

mlecího procesu a dosažení většího měrného povrchu. V dalším výzkumu by tedy bylo 

vhodné věnovat se právě intenzifikaci mletí, konkrétně pak zamezení aglomerace částic. 
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B. Praktická část 

1. Cíl práce 

Vzhledem k závěrům a doporučení předešlých výzkumů se bude práce věnovat intenzifikaci 

mletí skelného recyklátu. Hlavním cílem práce bude zkoumat vliv intenzifikátorů mletí na 

tvorbu aglomerací a vliv na vlastnosti pomletého skelného recyklátu. Výsledkem práce je 

výzkum možnosti náhrady vápence při výrobě směsných portlandských cementů. Důvodem je 

snižování emisí CO2, které jsou ve velké míře produkovány pří výrobě slínku, zejména při 

jeho výpalu a tím zároveň ovlivnit náklady a výrobu cementu. Pozornost bude věnována 

zejména možnosti využití odpadních skel a skelných recyklátů jako potenciální náhrady 

vysokopecní strusky. 

2. Metodika práce 

Surovina bude předemleta v kulovém mlýně na stejný měrný povrch a bude zjištěna měrná 

hmotnost a základní chemická analýza suroviny. Poté budou zkoušeny různé typy 

intenzifikačních přísad a různé způsoby mletí. Použité intenzifikátory mletí budou dvojího 

typů. První jsou průmyslově vyráběný intenzifikátory na mletí cementu od firmy SIKA, druhý 

typ jsou čisté báze, které budou pro možnost srovnání v koncentraci 40 %. Práce bude 

rozdělena na dvě etapy.  

První etapa bude probíhat v Ústavu THD, kde bude mleto na planetovém mlýně. Nejdříve 

bude stanoveno srovnání intenzifikátorů mletím po 10 minutách, z čehož budou vybrány 

vzorky, pro další zkoušení. U vybraných vzorků bude provedeno mletí po dobách mletí 1, 2, 

3, 5, 10, 20, 40, 50, 60, 70 a 80 minut a bude stanoven vliv využitého intenzifikátoru na vývoj 

měrných povrchů a bude pozorována tvorba aglomerací po delší době mletí. Dále bude na 

vzorcích pozorován tvar zrn pomocí rastrovacího elektronového mikroskopu a zastoupení 

velikostí frakci pomocí laserového granulometru. Závěrem první etapy bude stanovena míra 

pucolánové aktivity, z důvodu zjištění, jestli má použitý intenzifikátor vliv na pucolánovou 

aktivitu skla. 

Druhá etapa mletí bude probíhat na vysokorychlostních mlýnech v Moravském Berouně, ve 

spolupráci s Výzkumným ústavem vysokorychlostního mletí. Vzorky budou mlety po 10 

mlecích cyklech a bude u nich pozorován stejně jako v první etapě vývoj měrného povrchu po 

jednotlivých cyklech mletí a tvorba aglomerací, které budou pozorovány na optickém 
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mikroskopu. Závěrem této etapy bude vyhodnocení využití vysokorychlostních mlýnu na 

mletí skla. 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Postup práce 

Jako základní surovina byl využit vzorek skelného recyklátu frakce 0-4 mm z produkce 

společnosti RECIFA. Veškerá odebraná surovina byla předemleta v kulovém mlýně na 

konstantní měrný povrch 200 m2.kg-1 a na takto upravené surovině byla zjištěna měrná 

hmotnost pyknometrickou metodou. Měrný povrch byl stanoven na Blainově přístroji. 

Pro sledování vlivů jednotlivých intenzifikátorů byl použit planetový mlýnek, na kterém se 

provedlo srovnání účinnosti přísad při zvolené době mletí. Interval byl zvolen na 10 minut, 

aby nedocházelo k přílišnému zahřívání při mletí a případnému narušení účinnosti 

Odběr surovin 
Skelný recyklát 

Měrná hmotnost 

Srovnání účinnosti 
intenzifikátor ů po 10 

minutách mletí 

Úprava granulometrie skla v kulovém mlýně na 200 m2/kg 

Sledování závislosti 
doby mletí na změnu 

měrného povrchu 

Vysokorychlostní 
mletí 

 

Analýzy 

Pucolánová  

aktivita 

Vyhodnocení 

                   
Analýzy 

Měrný povrch dle Blaina 

Laserová granulometrie 

REM 

Měrný povrch 
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intenzifikátoru. Dále byl sledován vliv mlecí doby na účinnost mletí. Dva vzorky s 

intenzifikátory, které vykazovaly největší účinek na mletí, byly v planetovém mlýnu pomlety 

po 1, 2, 3, 5, 10, 20, 40, 50, 60, 70 a 80 minutách. Na vzorcích byl pozorován vývoj měrných 

povrchů a bylo provedeno srovnání vzorků s intenzifikátorem mletí se vzorky bez použití 

intenzifikátoru. Na vybraných vzorcích byly, kromě zjištění měrných povrchů, provedeny i 

zkoušky na REM, pro zjištěni změn tvaru. Dále byla u vzorků stanovena laserová 

granulometrie z důvodu zjištění zastoupení jednotlivých velikostí zrn. Ve spolupráci 

s ústavem chemie VUT Brno byla použita metoda stanovení pucolánové aktivity na sledování 

úbytku Ca(OH)2 z vodní reakční směsi obsahující testovaný materiál a vápno. Tato zkouška 

byla provedena pro zjištění vlivu intenzifikátoru mletí na pucolánovou aktivitu skla. 

Ve spolupráci s  Výzkumným a vývojovým centrem pro výzkum vlivu vysokorychlostního 

mletí v Moravském Berouně byl zkoumán vliv intenzifikátorů na změnu měrného povrchu a 

na tvorbu shluků při mletí na vysokorychlostních mlýnech. Tyto zkoušky bylo možno 

provádět na různých typech rotorů, a tak byl vybrán rotor, u kterého byla z předešlého 

výzkumu zjištěna největší účinnost mletí námi zkoušeného materiálu. Pro porovnání byl 

nejdříve stejným způsobem pomlet vzorek bez využití intenzifikátoru a byl sledován počet 

cyklů mletí, po kterém dojde k tvorbě shluků. U všech vzorků byly stanoveny hodnoty 

měrného povrchu pro vytvoření průběhu měrného povrchu a dále byly u vybraných vzorků 

provedeny další vybrané analýzy pro zjištění přesných vlastností pomletých vzorků. Na všech 

vzorcích bylo provedeno měření laserovým granulometrem pro zjištění distribuce velikostí 

částic. Pro určení výsledné morfologie byl použit rastrovací elektronový mikroskop s velkou 

rozlišovací schopností.  

4. Použité suroviny 

� Skelný recyklát RECIFA, získávaný recyklací skelného odpadu. Zpracovává se za 

zvýšené teploty, díky které se odstraňují stopy lepidel a etiket.  

� Intenzifikátory mletí:    

• Diethylenglykol 40% 

• Propylenglykol 40% 

• Glyzerin 40% 

• Triethanolamin 40% 

• Triisopropanolamin 40% 

• Sika Viscocrete SK 3,2 
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• Sika Viscocrete PC-1 

5. Měřicí přístroje: 

•  Analytické váhy  

 KERN ABS 120-4 M , 

•  sada pyknometrů, 

• Blainův přístroj, 

•  kulový mlýn ústavu THD, 

•  vysokorychlostní mlýn  

 Desi 16, 

 

 

• laserový granulometr 

 Mastersizer 2000 

• rastrovací elektronový mikroskop 

Tescan Mira 3 XMU, 

• Planetový mlýn Fritsch Pulverisette 

6 

6. Vyhodnocení zkoušek 

6.1. Mletí skla na výchozí měrný povrch 

Výchozí skelný recyklát frakce 0-4 mm byl pomlet v kulovém mlýně v laboratoři VUT 

FAST. Zvolený výchozí měrný povrch pro zkoušky byl 200 m2.kg-1. V tabulce je uveden 

měrný povrch po homogenizaci namletého materiálu z obou komor mlýnu. 

Vzorek 
Čas [s] Měrný povrch  

t1 t2 t3 Průměr  [m2.kg-1] 

SKLO  13,2 13,5 13,4 13,4 202 

Tab. 3: Mletí na výchozí měrný povrch 

6.2. Stanovení měrné hmotnosti 

Na pomletém vzorku z kulového mlýna byla pomocí sady pyknometrů stanovena měrná 

hmotnost. Tyto výsledky byly poté vyhodnoceny a byla stanovena průměrná hodnota. 

Stanovené hodnoty činily: 

Pyknometr Měrná hmotnost [kg.m-3] 

1 2250 

2 2230 

3 2210 

Průměr 2230 

Tab. 4: Stanovení měrné hmotnosti 
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6.3. Mletí v planetovém mlýně 

První etapa mletí probíhala v planetovém mlýně Fritsch Pulverisette 6 na ústavu THD 

VUT Brno. Jelikož se jedná o malý mlýn, byla navážka na mletí stanovena na 130 g.  V tomto 

případě se jedná o mletí v kombinaci tření-ráz, kdy náplň zůstává v mlecím prostoru po 

zvolenou dobu. Doba mletí se udává v minutách. 

Na planetovém mlýně bylo provedeno: 

• Srovnání vlivu intenzifikátorů na mletí skla 

• Vliv intenzifikátorů na růst měrného povrch při mletí 

Na pomletých vzorcích byly kromě stanovení měrného povrchu pomocí Blainova 

přístroje provedeny i zkoušky na REM a laserovém granulometru Na vybraných vzorcích 

bylo stanovena i pucolánová aktivita skla. 

6.3.1. Srovnání vlivu intenzifikátorů na mletí skla 

Jednotlivé intenzifikátory mletí byly namíchány se sklem namletým na výchozí měrný 

povrch, který činil 200 m2.kg-1. Intenzifikátor byl přidán v 0,05% hmotnostních. Navážka na 

mletí činila 130 g skla, z čehož vychází dávka intenzifikátoru 0,065 g. Tato dávka byla přesně 

zvážena na analytických vahách a následně homogenizována se sklem. Jednotlivé směsi byly 

pomlety po 10 minutách a srovnány z hlediska měrného povrchu. Výsledky jsou 

vyhodnoceny v následující tabulce a grafu. 
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Č
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Měrný povrch [m2.kg-1] 596 601 604 603 605 603 601 596 

Tab. 5: Srovnání intenzifikátorů mletí 
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Graf. 2: Srovnání intenzifikátorů mletí 

S naměřených hodnot je patrné, že všechny intenzifikátory, kromě triisopropanolaminu, 

vykazovaly vliv na mletí skla. Triisopropanolamin jako jediný nevykázal oproti sklu žádný 

rozdíl v měrném povrchu, tudíž lze usoudit, že žádný vliv na mletí neměl. Sika ViscoCrete 

SK 3,2 vykazoval největší vliv na mletí skla. Dalšími dobře fungujícími intenzifikátory byly 

Sika ViscoCrete PC-1, propylenglykol a glyzerin, které vykazovaly srovnatelné účinky. 

Z těchto intenzifikátorů, které vykazovaly největší účinek na mletí, byly vybrány dva, na 

kterých se prováděly další zkoušky. Prvním byl vybrán Sika ViscoCrete SK 3,2, jelikož se 

jedná o průmyslově vyráběnou směs pro mletí slínku a zároveň vykazoval největší měrný 

povrch. Jako druhý byl vybrán propylenglykol, jelikož vykazoval druhy největší měrný 

povrch a je čistou bází, čímž pro srovnání vhodnější. 

6.3.2. Vliv intenzifikátor ů na růst měrného povrch při mletí 

Na vzorcích s vybranými intenzifikátory a referenčním vzorku byl zkoumán průběh 

měrného povrchu po určitých časových intervalech. Tyto intervaly činily 1, 2, 3, 5, 10, 20, 40, 

50, 60, 70 a 80 minut. Sledován byl zejména růst měrného povrchu při počátku mletí a vznik 

aglomerací, který nastává v době, kdy se růst měrného povrchu zastaví. 
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Doba mletí  Měrný povrch [m2.kg-1] 

[min] Čisté sklo SIKA VicoCrete SK 3,2 Propylenglykol 

1 247 266 262 

2 310 318 311 

3 400 402 374 

5 467 473 484 

10 596 605 604 

20 722 738 743 

40 777 799 785 

50 824 835 821 

60 824 876 864 

70 825 878 865 

80 817 854 822 

Tab. 6: Vývoj měrného povrchu s časem mletí 

 

Graf. 3: Vývoj měrného povrchu po krátké době mletí 
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Graf. 4: Vliv intenzifikátoru na vývoj měrného povrchu a vznik shluků 

Ze získaných výsledků je patrné: 

• Při počátečních fázích mletí nedochází u čistého skla k tvorbě shluků, tudíž nelze 

pozorovat vliv intenzifikátoru, který zabraňuje shlukování. Intenzifikátor pouze zvýšil 

dosažený měrný povrch v počátcích mletí. U Siky ViscoCrete SK 3,2 byl pozorován 

téměř totožný průběh měrného povrchu jako čisté sklo, jen s tím rozdílem, že 

vykazoval o něco větší měrný povrch. U propylenglykolu byl v počátečních fázích 

mletí průběh měrného povrchu stejný jako u čistého skla.  

• V pokročilém stadiu mletí lze pozorovat zpomalení nárůstu měrného povrchu čistého 

skla oproti upraveným vzorkům, což indikuje vznik shluků. V těchto fázích mletí lze 

sledovat účinek intenzifikátoru, jelikož se růst měrného povrchu nezastavil jako u 

čistého skla, nýbrž dále rostl. Lze předpokládat, že použití intenzifikátoru mletí 

oddálilo vznik shluků, což umožnilo dosáhnout vyšších hodnot měrného povrchu. 

• Maximální měrný povrch byl dosažen očekávaně u Siky ViscoCrete SK 3,2, který 

vykazoval i nejvyšší hodnotu při srovnání intenzifikátorů po mletí na 10 minut. 

Nejvyšší dosažený měrný povrch činil 878 m2.kg-1. U propylenglykolu byl nejvyšší 

dosažený měrný povrch 865 m2.kg-1. U čistého skla bez intenzifikátoru činil nejvyšší 

měrný povrch 825 m2.kg-1. 
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• Možná tvorba shluků

čistého skla. U obou intenzifikátor

což je oproti čistému sklu o 10 minut pozd

6.3.3. REM snímky

Na výchozím vzorku a 

80 minutách byly provedeny snímky pomocí REM mikroskopu za ú

přítomnosti aglomerací. 

Obr. 10:

Obr. 11-14:REM snímky mletí v

Zvolené zvětšení bylo 10

zároveň postupný vývoj shluk

6.3.4. Laserová granulometrie

Z důvodu sledování kř

vybraných vzorcích stanovena lase

tabulce. 
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vorba shluků byla u intenzifikátorů také pozorována po delší

istého skla. U obou intenzifikátorů měrný povrch přestal růst po 60 minutách mletí, 

čistému sklu o 10 minut později . 

REM snímky 

výchozím vzorku a čistých vzorcích pomletých v planetovém mlýn

80 minutách byly provedeny snímky pomocí REM mikroskopu za ú

 

Obr. 10:REM snímek 0 min. mletí v planetovém mlýnu

REM snímky mletí v planetovém mlýně 20, 40, 60 a 80 minut

tšení bylo 10 000x. Na vzorcích lze pozorovat zmenšující se velikost

 postupný vývoj shluků. 

Laserová granulometrie 

vodu sledování křivky zrnitosti a vyhodnocení tvorby aglomerát

stanovena laserová granulometrie. Výsledky jsou shrnuty v

delší době mletí, než u 

ůst po 60 minutách mletí, 

planetovém mlýně po 20, 40, 60 a 

80 minutách byly provedeny snímky pomocí REM mikroskopu za účelem potvrzení 

planetovém mlýnu 

 

, 40, 60 a 80 minut 

h lze pozorovat zmenšující se velikost zrn a 

ivky zrnitosti a vyhodnocení tvorby aglomerátů byla na 

Výsledky jsou shrnuty v následující 
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Čas 

mletí 

[min]  

Výsledná křivka zrnitosti 

Čisté sklo Sika ViscoCrete SK 3,2 
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Obr. 15: Výsledky laserové granulometrie, vzorky mleté na planetovém mlýně 

Z průběhů jednotlivých křivek mletého čistého skla je patrný vývoj shluků s dobou 

mletí. U vstupního předemletého vzorku byla velikost částic d(0,5) stanovena 36,729µm. Již 

na vzorku v době mletí 20 minut je pozorovatelné kromě výrazného zjemnění i tvorba 

aglomerátů. Velikost částic d(0,5) byla sice stanovena na 11,173 µm, nicméně na křivce je 

pozorovatelné druhé maximum v oblasti cca 80 µm. S narůstajícím časem mletí se procento 

aglomerátů neustále zvyšovalo, což je doloženo postupně rostoucí hodnotou d(0,5) a rovněž 

zvyšováním druhého maxima v oblasti hrubých částic. 

U vzorků s využitím intenzifikátoru Sika ViscoCrete SK 3,2 lze, stejně jako u čistého 

skla, pozorovat vznik shluků, avšak jejich vznik byl zpomalen v důsledku působení 

intenzifikátoru mletí. Tento fakt lze pozorovat z průběhu granulometrické křivky po 20 
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minutách mletí, kdy byl u intenzifikátoru pozorován výrazně větší podíl jemných částic a 

nižší podíl shluků, než u čistého skla. S dobou mletí lze pozorovat nárůst množství shluků 

stejně jako u čistého skla, s čímž souvisí klesající podíl jemných částic. 

6.3.5. Pucolánová aktivita 

 Ve spolupráci s Ústavem chemie na VUT Brno byly na vybraných vzorcích změřeny 

hodnoty pucolánové aktivity na základě úbytku Ca(OH)2 z vodní reakční směsi obsahující 

pomletý skelný recyklát a vápno.  

Čas mletí v planetovém 
mlýně [min] 

Pucolánová aktivita [mg Ca(OH)2/1 g pucolánu] 

Čisté sklo Sika ViscoCrete SK 3,2 

1 1177 1158 

5 1281 1176 

50 1085 992 

Tab. 7: Stanovení pucolánové aktivity 

Z naměřených hodnot je patrné, že sklo pomleté v planetovém mlýně vykazuje 

poměrně vysokou hodnotu pucolánové aktivity. Z výsledků je jasně patrná aglomerace částic, 

protože pucolánová aktivita při delším času mletí je nižší než u krátkodobého mletí. U obou 

vzorků došlo ke snížení pucolánové aktivity o zhruba 15,5 %. Nižší pucolánová aktivita 

souvisí s menší reaktivní plochou, která je snižována právě shluky. 

Čisté sklo vykazovalo ve všech případech mírně vyšší hodnoty pucolánové aktivity, 

než sklo mleté s použití intenzifikátoru. Rozdíl si lze vysvětlit vlivem intenzifikátoru, který se 

váže na povrch zrna a může působit do jisté míry odpudivě na reakční roztok. 

6.4. Mletí na vysokorychlostních mlýnech 

V souladu s plánem mletí byla druhá etapa mletí provedena na vysokorychlostních 

mlýnech. Tyto mlýny jsou cyklické, kdy zrno setrvává v mlecím prostoru jednotky sekund a 

následně je po výpadu z mlýna opět vraceno na vstup. Mletí probíhalo v návaznosti na volbu 

rotorů pouze rázem. Doba mletí vzhledem k technologii mlýna není uváděna v časových 

jednotkách nýbrž v průchodech částice mlýnem, dále v práci uvedených jako mlecí cyklus. 

6.4.1. Sledování vývoje měrných povrchů 

Na čistém skle a vybraných intenzifikátorech, propylenglykol a Sika ViscoCrete SK 

3,2, bylo provedeno mletí. U každého vzorku bylo provedeno 10 cyklů mletí. Po každém 

cyklu mletí byl stanoven měrný povrch a sledován průběh jako u mletí v planetovém mlýně. 
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Navážka na zkoušky činila 500 g, což při dávce intenzifikátoru 0,05 % činí 0,25 g 

intenzifikátoru. Získané hodnoty jsou zobrazeny v tabulce a grafech. 

Počet 
cyklů 

Měrný povrch [m2.kg-1] 

Čisté sklo Sika ViscoCrete SK 3,2 Propylenglykol 

1 278 249 268 

2 292 238 268 

3 291 253 248 

4 275 277 258 

5 288 268 255 

6 263 248 267 

7 268 246 249 

8 254 243 238 

9 256 262 231 

10 250 254 225 

Tab. 8:Vývoj měrného povrchu v závislosti na počtu mlecích cyklů 

 

Graf. 5: Vývoj měrného povrchu v závislosti na počtu mlecích cyklů 

Při vysokorychlostním mletí bylo mletí tak intenzivní, že již po prvním cyklu, kdy 

průchod částice trvá v řádech sekund, činil měrný povrch u čistého skla 278 m2.kg-1. Ve 

srovnání s planetovým mlýnem po 1 minutě mletí, kdy bylo dosaženo 247 m2.kg-1, tak lze 

hovořit o vysoké účinnosti mletí. Již po druhém průchodu lze však pozorovat zastavení 

nárůstu měrného povrchu a následně i jeho pokles. Tento jev je opět možno vysvětlit 

probíhající aglomerací částic. Velkým problémem byla vysoká abraze rotorů 

vysokorychlostního mlýna. Již po několika cyklech mletí došlo k výrazné abrazi jednotlivých 

230

240

250

260

270

280

290

300

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

M
ě

rn
ý 

p
o

vr
ch

 [
m

2 .
kg

-1
]

Počet mlecích cyklů

ČISTÉ

PROPYLENGLYKOL

SIKA ViscoCrete SK



39 

výstupků rotorů, čímž se zmenšila plocha, na které dochází ke zmenšování částic a zároveň se 

změnil jejich tvar. Tento jev lze na základě poznatků z dostupné literatury vysvětlit zejména 

nevhodnou granulometrií vstupní suroviny. Vstupní surovina byla příliš hrubá a způsobovala 

zvýšenou abrazi mlecích rotorů. Jedním z problémů také byla prašnost zařízení, kdy mohlo 

dojít k dílčímu vyprášení nejjemnějších podílu. 

Navzdory vzniklým problémům při mletí je z výsledků patrné: 

• Jelikož při mletí docházelo k abrazi, čímž se měnily podmínky mletí nelze porovnávat 

absolutní hodnoty dosažených měrných povrchů. Navzdory tomu lze z trendu průběhu 

jednotlivých vzorků zjistit účinek intenzifikátorů mletí. Z průběhu měrného povrchu u 

čistého skla je po 2 cyklech mleti vidět klesající trend, z čehož lze usoudit, že došlo 

k tvorbě shluků. Mletí čistého skla probíhalo jako první, tudíž za nejlepších podmínek 

mletí, protože rotory mlýna nebyly omlety jako u ostatních vzorků a průběh měrného 

povrchu tak nejvíce odpovídá realitě. U propylenglykolu je patrné, že působil proti 

vzniku shluků, avšak ne v takové míře, aby bylo dosaženo většího měrného povrchu. 

U Siky ViscoCrete SK 3,2 lze po 2 cyklech mletí sledovat působení intenzifikátoru 

mletí, protože mezi druhým a čtvrtým cyklem mletí dochází k výraznému nárůstu 

měrného povrchu. 

• Sika ViscoCrete SK 3,2 měl vliv na tvorbu shluků (viz obr. 10 a 11), jelikož ve 

srovnání s počátečním měrným povrchem bylo dosaženo poměrně vysokého měrného 

povrchu i přes nejhorší podmínky mletí, jelikož vzorek se Sika ViscoCrete SK 3,2 byl 

mlet až jako poslední, což znamenalo vysoce obroušené mlecí plochy. 

• Účinnost intenzifikátoru Sika ViscoCrete SK 3,2 byla dosažena až po dvou cyklech 

pravděpodobně z důvodu zhomogenizování intenzifikátoru spolu se sklem, čímž byl 

dosažen účinek intenzifikátoru v celém objemu směsi. 

 

Obr.16-17:Detail shluků po 5 mlecích cyklech (1. - čisté sklo; 2. – Sika ViscoCrete SK) 
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7. Diskuze výsledků 

Na základě získaných výsledků z mletí v planetovém mlýně lze konstatovat: 

• Nejlepší účinek na mletí měli při srovnání po 10 minutách mletí intenzifikátory 

průmyslově vyráběné na mletí cementu, což jsou SIKA ViscoCrete SK 3,2 a SIKA 

Viscocrete PC-1, spolu s propylenglykolem, což je čistá báze používaná 

k intenzifikaci mletí. 

• V počátečních fázích mletí nedochází ani u skla k tvorbě shluků, takže intenzifikátory 

nevykazují zásadní vliv na mletí skla. 

• V pokročilém stadiu mletí se u čistého skla zpomalil nárůst měrného povrchu, což 

indikovalo vznik shluků. V těchto fázích mletí lze sledovat účinek intenzifikátoru, 

jelikož se růst měrného povrchu nezastavil jako u čistého skla, nýbrž dále rostl.  

• Použití intenzifikátoru mletí oddálilo vznik shluků, což umožnilo dosáhnout vyšších 

hodnot měrného povrchu. 

• U mletí s použití intenzifikátoru bylo dosaženo většího měrného povrchu, než u 

čistého skla. Nejvyšší dosažený měrný povrch u Siky ViscoCreteSK 3,2 činil 878 

m2.kg-1. U propylenglykolu byl nejvyšší dosažený měrný povrch 865 m2.kg-1. U 

čistého skla bez intenzifikátoru činil nejvyšší měrný povrch 825 m2.kg-1. 

• Tvorba shluků byla u intenzifikátorů také pozorována po jiné době mletí, než u čistého 

skla. U obou intenzifikátorů měrný povrch přestal růst po 60 minutách mletí, což je 

oproti čistému sklu o 10 minut později, což umožnilo i nárůst měrného povrchu. 

• Z laserové granulometrie je potvrzená tvorba shluků, která je patrná z průběhů 

granulometrické křivky. Z výsledků je dále patrné, že s dobou mletí dochází 

k jemnějšímu mletí a intenzivnější tvorbě shluků 

• Sklo vykazuje poměrně vysoké hodnoty pucolánové aktivity. Z výsledků je také 

patrná tvorba aglomerátů, protože pucolánová aktivita při delším času mletí je nižší 

než u krátkodobého mletí. Čisté sklo vykazovalo ve všech případech mírně vyšší 

hodnoty pucolánové aktivity, než sklo mleté s použití intenzifikátoru. Rozdíl si lze 

vysvětlit vlivem intenzifikátoru, který se váže na povrch zrna a může působit do jisté 

míry odpudivě na reakční roztok. 

Na základě získaných výsledků z mletí ve vysokorychlostním mlýně lze, navzdory 

potížím při mletí, konstatovat: 
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• Na vzorcích byl již po jednom mlecím cyklu pozorován značný nárůst měrného 

povrchu, z čehož vyplývá vysoká účinnost vysokorychlostních mlýnu na mletí skla. 

• U Siky ViscoCrete SK 3,2 byl pozorován nárůst měrného povrchu při větším počtu 

mlecích cyklů, který u čistého skla nebyl pozorován, tudíž lze potvrdit účinnost toho 

intenzifikátoru. 

• Na vzorcích pozorovaných pod mikroskopem byly pozorovány rozdílné velikosti 

shluků. U Siky ViscoCrete SK 3,2 docházelo k tvorbě výrazně menších shluků než 

v případě čistého skla. 

8. Závěr 

Všechny cíle stanovené pro praktickou část byly splněny. Mletí na planetovém mlýnu 

potvrdilo účinnost intenzifikátorů mletí a to zejména při delších mlecích časech. Tvorba 

aglomerátů byla potvrzena jak snížením měrného povrchu, tak pomocí laserové granulometrie 

a opticky pomocí elektronové mikroskopie. Použité intenzifikátory zpomalili tvorbu 

aglomerátů, o cca 10 minut mletí oproti nemodifikovanému vzorku. 

Z mletí suroviny na vysokorychlostních mlýnech byla potvrzena možnost využití tohoto 

způsobu pro mletí skla. Zároveň byl pozorován i účinek intenzifikátorů v těchto mlýnech, 

avšak pro lepší funkčnost by bylo potřeba zlepšit metodiku mletí, zejména homogenizaci 

intenzifikátoru se surovinou před vstupem do mlýna. 

V dalších fázích výzkumu by bylo vhodné dále zkoumat účinky intenzifikátorů, a to 

zejména v raných stádiích mletí. Vhodné by bylo vyzkoušet i ostatní typy intenzifikátorů. 

Dále by bylo vhodné otestovat různé velikosti mlecích těles, zejména těles menších průměrů, 

aby bylo možné dosáhnout větší jemnosti mletí a bylo umožněno pozorování chování 

intenzifikátoru při vyšším měrném povrchu, než bylo dosaženo v této práci.  

V případě mletí na vysokorychlostních mlýnech by bylo vhodné vypracovat lepší systém 

homogenizace, pro dosažení rovnoměrnějšího rozložení intenzifikátoru ve směsi a tím 

dosažení účinku na celý mletý materiál. Dalším důležitým krokem je použití odolnějšího 

materiálu rotorů mlýnu a sledování vlivu vstupní granulometrie, pro omezení abraze mlecích 

těles a tím ke snižování účinku mletí. Další možností je použití různých tvarů rotorů, které 

mohou ovlivňovat výsledný tvar zrna a mohou mít vetší účinnost.  
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