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Došlo 16. 9. 1981 

Bylo určováno rozdělení velikoatí částic cementářakých 81.WOVino-vých mo!dek 
a jejich aialitických komponent. Výsledky měření prokázaly eyrazné rozdíly zrni• 
toati aialitických složek ve atudO'Vaných surovinových moučkách, jejichf zmiloati 
jllO'U vzájemné jen málo odlifué. Měření byla pro-vedena elektrovodivostni 
metodou, pl'útrojem Ooulter Oounter. 

ÚVOD 

Cementářské surovinové moučky, připravované společným mletím výchozích 
surovinových složek, představují mineralogicky polykomponentní, polydisperzní 
systémy. Jejich hodnocení vyžaduje stanovení souboru fyzikálně chemických 
vlastnosti, které podmiňují vznik požadované mikrostruktury slínku portlandského 
cementu a současně ovlivňují průběh procesů při jejím vytváření [l]. Základním 
předpokladem pro dosažení požadovaného fázového složení slínku je odpovídající 
chemické složení surovinové moučky. Průběh fyzikálně chemických procesů při 
tepelném zpracování, mikrostruktura a vlastnosti vzniklého slínku závisí rovněž 
na, dalších vlastnostech surovinové moučky, především na mineralogickém složení 
a. rozdělení velikostí částic jednotlivých komponent, které podmiňuje též homo
genitu připravené surovinové moučky [2-8]. V současné době je praktické
hodnocení cementářských surovinových mouček prováděno převážně pouze na
základě výsledku stanovení chemického složení a jemnosti mletí imrovinové
směsi. Takové hodnocení není zcela jednoznačné, neboť nepostihuje vliv minera,
logického slolení a zrnitosti hlavních mineralogických složek v připra.vova.n6
surovinové moučce. Uvedený stav je příčinou zavádění různých zkušebních metod,
které nedostatek objektivního stanovení základních vlastností surovinové mouňky
nahrazují stanovením některých jejich vlastností, projevujících se v průběhu
tepelného zpracováni nebo teprve u vypáleného slínku [9-12].

Nověji je proto oprávněně navrhováno hodnocení, které vychází ze stanovení 
chemického složení a množství hrubozrnných podílů, zejména křemene a vápence, 
jejichž zastoupením v surovinové moučce je ovlivněno množství volného Ca.O 
ve vypá.leném slínku [5, 6]. Stanovení množství hrubozrnných podílů vápence 
a sialitických složek v cementářských surovinových moučkách je dosud obvykle 
prováděno sítovým rozborem původní moučky a jejího zbytku po rozkladu kar
bonátů ve zředěné kyselině. Tento poměrně pracný a časově náročný postup byl 
nahrazen měřením prováděným elektrovodivostní metodou, aplikaci přístroje 
Coulter Counter. 
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