
2.2   TECHNIKA NA SPÁJANIE PARTIKULÁRNYCH TUHÝCH LÁTOK 
 

Spájanie PL je definované ako proces, pri ktorom dochádza k posilneniu najmenej 
jedného mechanizmu väzieb medzi tuhými časticami PL do takej miery, že z nich vznikne 
menší počet väčších pevných častíc - agregátov. 
 
2.2.1   Mechanizmy silových väzieb medzi časticami 
 

Pri vzájomných kontaktoch častíc PL vznikajú medzi nimi vzájomné silové väzby, 
ktoré vplývajú na mechanické vlastnosti PL. Tieto väzby sú podľa ich fyzikálnej podstaty 
spôsobené:  

• mostíkmi tuhého charakteru, 
• kvapalinovými mostíkmi, 
• silami príťažlivosti medzi časticami, 
• tvarovými vlastnosťami častíc, 
• trecími väzbami. 

 
Mostíky tuhého charakteru  

Mostíky tuhého charakteru sú spojenia tuhých častíc na miestach ich vzájomného 
dotyku, u ktorých spojenia vznikli vzájomnou difúziou atómov a molekúl, chemickou 
reakciou, alebo kryštalizáciou tuhej fázy rozpustenej v kvapaline obsiahnutej v PL. Takéto 
spojenia vytvára napr. prášková soľ alebo cukor, keď trochu navlhne a potom vyschne. Ku 
spojeniu mostíkmi tuhého charakteru môže dochádzať aj pri teplotách rovnajúcich sa 0,5 až 
0,75 násobku ich teploty topenia. Takémuto spojeniu pomáha zvýšený vzájomný tlak medzi 
časticami.  

Sila väzby mostíka, ktorý vznikol kryštalizáciou je definovaná vzťahom:  

mtA VxF ..
3
.2. πδ=   , N (2.13) 

kde: δt   - pevnosť v ťahu vykryštalizovanej tuhej fázy medzi dvoma guličkami PL, Pa 
 x    - priemer častíc spájanej PL, m 
 Vm - objem vykryštalizovanej tuhej fázy medzi dvoma časticami PL, m3

 
  Kvapalinové mostíky  

Kvapalinové mostíky sa vytvárajú 
v mieste kontaktov častíc PL, ktoré obsahujú 
určité množstvo kvapaliny (obr. 2.9). Kvapalinové 
mostíky môžu byť tvorené kvapalinami s nižšou 
alebo s vyššou viskozitou. 
 Ak sú mostíky tvorené kvapalinou s nižšou 
viskozitou, napr. vodou, medzi časticami 
prevládajú spravidla silové väzby vyplývajúce 
z povrchových napätí na povrchu mostíka. 
Povrchové napätie medzi kvapalinou, tuhými 
časticami a okolitým plynom  spôsobuje v  kvapa-       Obr. 2.9 Kvapalinový mostík 

oblasť
zníženého tlaku

častica  1

častica  2

line, ktorá sa nachádza iba  v  blízkom  okolí  kon- 
taktu častíc, podtlak voči okoliu. Účinkom  tohoto podtlaku sa tuhé častice priťahujú k sebe. 
Veľkosť podtlaku závisí najmä od povrchového napätia, veľkosti častíc a obsahu vlhkosti 
v PL.  
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Ak sú mostíky tvorené kvapalinou s vyššou viskozitou prevládajú spravidla silové 
väzby vyplývajúce z adhézie (príťažlivá sila medzi povrchovými molekulami dvoch látok       
- súdržnosť) a kohézie (súdržnosť povrchových molekúl dvoch častíc tej istej látky). 
Zjednodušene možno povedať, že v tomto prípade dochádza k zlepeniu častíc vysoko 
viskóznou kvapalinou.  
 Hrúbka vrstvy kvapaliny s vyššou viskozitou musí byť menšia ako 3.10-9 m. Pri jej 
väčšej hrúbke sa totiž môže vrstva kvapaliny začať pohybovať. Adhézne a kohézne sily 
vytvoria v mieste kontaktu pevné spojenie častíc aj vtedy, ak je na povrchu častíc vytvorená 
iba tenká vrstvička kvapaliny, ktorá vznikla vplyvom adsorpcie.  
 Ak sa častice s nepohyblivou adsorpčnou vrstvou kvapaliny dostanú do blízkeho 
kontaktu na väčšej časti svojich povrchov, vznikne mostík prenášajúci relatívne veľké 
kohézne sily a preto je mostík relatívne veľmi pevný. Takéto spojenie sa dá dosiahnuť 
pôsobením veľkých vonkajších síl na spájané častice, napr. pri granulovaní alebo tabletovaní. 
Pôsobenie veľkých vonkajších síl na spájané častice spôsobuje, že v mieste vzájomného 
dotyku častíc sa porušia povrchové nerovnosti, stykové plochy sa zväčšia a  povrchové plochy 
sa priblížia.  

 
Príťažlivé sily medzi časticami  

Príťažlivé sily medzi časticami PL vznikajú v dôsledku interakcie silových polí 
v blízkom okolí častíc. Medzi časticami PL vznikajú príťažlivé sily principiálne z dvoch 
dôvodov, a to: 

• Príťažlivé sily vznikajú v dôsledku pôsobenia silových polí samotných častíc. Ide 
o pôsobenie van der Waalsovych síl, ktorých vplyv sa začína prejavovať, keď je 
vzdialenosť medzi časticami menšia ako 10-8 m. Počítať s týmito silami má praktický 
význam iba ak sú častice partikulárnej látky veľmi malé. 

• Príťažlivé sily vznikajú medzi časticami nabitými elektrostatickými nábojmi 
opačnej polarity. Elektrostatické nabitie častíc vzniká najčastejšie ako dôsledok ich 
vzájomného trenia. Elektricky nabité častice pôsobia na seba silami, ktoré určuje 
Coulombov zákon. Podľa tohto zákona Coulombova sila FCoul, ktorá pôsobí medzi 
elektricky nabitými telesami je priamo úmerná veľkosti elektrického náboja každého 
z telies a nepriamo úmerná štvorcu vzdialenosti medzi telesami.  
  
Coulombov zákon je vyjadrený v kvantitatívnom tvare vzťahom: 

2
21..

..4
1

r
qqFCoul επ

=   , N     (2.14) 

kde: q1,q2  – elektrické náboje, C  
r        – vzdialenosť medzi nábojmi, m 
ε        – permitivita vákua (univerzálna prírodná konštanta 8,854 . 10-12 F/m) 

 
Spájanie častíc do väčších celkov vplyvom elektrostatických síl môže pôsobiť 

priaznivo, napr. pri granulácii látky, ale môže spôsobovať aj problémy, napr. pri 
rovnomernom dávkovaní malých množstiev jemne mletých partikulárnych látok. 

 
Tvarové vlastnosti častíc 

Tvarová väzba vzniká ako dôsledok tvarových vlastností častíc materiálu. Prejavuje sa 
u častíc vláknitého tvaru, alebo o častíc s veľkými povrchovými nerovnosťami. Takéto častice 
je možné vhodným relatívnym pohybom a stlačením často spojiť tak, že sa poprepletajú, 
navzájom do seba preniknú, alebo sa navzájom zachytia nerovnosťami povrchu. Takéto väzby 
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sa uplatňujú najmä u častíc rastlinného pôvodu, ale aj pri umelých vláknach. Súdržnosť častíc 
spojených tvarovou väzbou možno určiť len experimentálne.  

 
Trecia väzba 

Všetky doteraz uvedené väzby medzi časticami sú principiálne založené na pôsobení 
vnútorných súdržných síl pôsobiacich medzi časticami. Tieto sily zabezpečujú väzbu medzi 
časticami aj po zrušení vonkajších síl pôsobiacich na častice.  

Trecia väzba je dôsledkom momentálneho zaťaženia častíc vonkajšími silami. Trecia 
väzba sa dá charakterizovať ako odpor proti vzájomnému pohybu častíc, ktorý je spôsobený 
normálovou a trecou silou.  

V prípade PL dochádza pri zaťažovaní a vzájomnom relatívnom pohybe častíc 
prakticky vždy ku kombinovanému treniu medzi časticami, t. j. ku treniu klznému i valivému, 
pri ktorom vykonávajú častice zložený posuvno-rotačný pohyb. Podiel klzného a valivého 
trenia závisí od geometrických a fyzikálnych vlastností častíc. Z uvedeného vyplýva, že aj 
trecie väzby a vnútorné trenie partikulárnych látok závisia od vlastností častíc. 

Trecie väzby medzi časticami PL sa preto zmenšujú s rastúcou veľkosťou častíc. Je to 
dané tým, že veľké častice sa valia ľahšie ako častice malé a vzrastajúci podiel valivého trenia 
zmenšuje celkové trenie. 

 
V reálnych partikulárnych látkach pôsobia všetky druhy väzbových mechanizmov 

súčasne. Prevládajúci druh väzby závisí od fyzikálno-mechanických vlastností konkrétnej PL, 
napr. od vlhkosti, veľkosti častíc, zaťaženia, deformácie a pod. Pevnosť spojenia častíc PL je 
súčtom pevností elementárnych väzieb na plochách ich vzájomného kontaktu. 

Väzby vyvolané kvapalinovými mostíkmi, silami adhézie a kohézie a príťažlivými 
silami medzi časticami sú považované za poddajné väzby, pretože sa pri tvárnení 
partikulárnych látok ľahko presúvajú do nových miest kontaktov častíc. 

Vznik pevnejších väzieb medzi časticami partikulárnych látok býva potrebný pri 
výrobe a aplikovaní maltovín, tehliarskych a keramických výrobkov, v práškovej metalurgii, 
pri briketovaní, tabletovaní, granulácii, atď.  

Neželaný vznik väzieb často zapríčiňuje technické problémy pri doprave 
partikulárnych látok a pri manipulácii s nimi, pri ich skladovaní, dávkovaní, homogenizácii, 
mletí, triedení, atď. 
 
2.2.2   Technologický postup spájania  

 
Spájaním častíc PL vznikajú väčšie častice, brikety, pelety, granuly, tablety a pod., 

ktorých geometrické a fyzikálne vlastnosti sa odlišujú od pôvodnej PL.  
Technologický postup spájania je nasledovný:  

1. Privádzanie PL do spájacieho zariadenia. 
2. Mechanické a niekedy aj tepelné namáhanie látky v zariadení, pri ktorom sa 

uskutočňuje: 
a) sformovanie látky do väčších celkov požadovaného geometrického tvaru, 
b) posilnenie najmenej jedného väzbového mechanizmu medzi časticami do takej 

miery, aby nový geometrický útvar získal požadované mechanické vlastnosti. 
3. Odvod látky zo spájacieho stroja do triediča, prípadne chladiča a zásobníka.  
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Spojené častice PL sú charakterizované:  
• geometrickými vlastnosťami častíc, napr. veľkosť, tvar, drsnosť povrchu, 
• rozpojiteľnosťou častíc, ktoré môžu byť:  

-   mechanicky dobre rozpojiteľné,  
- s časovo definovanou rozpojiteľnosťou, napr. látky na ochranu rastlín, liečivá, 
    umelé hnojivá, 
- nerozpojiteľné, napr. výrobky práškovej metalurgie, 

• pórovitosťou, - ktorá sa dá upraviť podľa požiadaviek zmenou frakčného zloženia PL 
a veľkosťou tlaku pri tlakovom spájaní, 

• sorpčnými vlastnosťami. 
 

Spájanie častíc PL do väčších celkov je spojené so spotrebou energie 
a s ekonomickými nákladmi. Aj napriek tomu sa ku spájaniu častíc PL pristupuje v praxi 
pomerne často.  Dôvodom sú nasledovné výhody aglomerovaných častíc:  

• malá strata prachových podielov pri následnej manipulácii, 
• obmedzené nebezpečie explózie, prípadne požiaru spôsobené znížením prašnosti 

a znížené znečisťovanie pracovného a životného prostredia, 
• uľahčenie presného dávkovania látok,  
• obmedzenie mechanického poškodenia funkčných častí strojov a zamedzenie ich 

zanášania prachom, 
• možnosť vytvárania nových geometrických tvarov výrobkov z práškových surovín, 
• možnosť vytvárania výrobkov s požadovanými mechanickými vlastnosťami (pevnosť, 

tvrdosť a pod.), 
• zníženie obsahu plynnej zložky v PL, 
• úspora skladovacích priestorov, 
• obmedzenie ďalšieho spájania častíc, ich zlepovania a vytvárania klenby, 
• možnosť zachovania rovnomerného rozptýlenia stopových prímesí v spojenej látke 

(farmakologické tabletky), 
• umožnenie ľahkého dávkovania (liečivá v tabletkách).  
 

2.2.3    Spôsoby spájania a spájacie stroje 
 
 Častice suchých PL sa môžu, na základe horeuvedených silových väzieb, spájať 
a tvarovať do väčších agregátov dvomi spôsobmi: 

• nabaľovaním, 
• lisovaním. 

 
Okrem uvedených spôsobov aglomerácie častíc tuhých PL sa v praxi využívajú aj iné 

spôsoby tvarovania. Ide o tvarovanie látok vo forme taveniny, termoplastov a látok pastového 
charakteru. Spôsoby tvarovania takýchto látok sa dajú rozdeliť na: 

• granuláciu z tekutej fázy, 
• granuláciu termoplastov, 
• pretláčanie  pastových látok. 

 
 
 
 
 
 

 4



2.2.3.1 Nabaľovanie 
Pri tomto spôsobe spájania sa granulujú jemnozrnné až práškovité látky, ktorých 

častice sú uvedené do vzájomného relatívneho pohybu, pričom sa súčasne vlhčia. 
 
Častice PL sa môžu dostať do vzájomného relatívneho pohybu : 

• na rotujúcej vnútornej ploche bubna, 
• na dne rotujúcej šikmo uloženej nádoby, 
• pohybom častíc vo fluidnej vrstve. 

 
Granulácia nabaľovaním pomocou granulačného bubna   

Granuly vznikajú odvaľovaním PL po rotujúcej vnútornej ploche rotujúceho bubna 
(obr. 2.10). Látka sa súčasne zhora vlhčí vodou privádzanou cez sprchové zariadenie. Pri 
odvaľovaní a vlhčení látky vznikajú granuly guľovitého tvaru, ktoré sú však veľmi 
polydisperzné. Preto ich treba triediť, napr. v sitovej časti bubna. Vratný podiel jemných 
granúl býva až štvornásobkom hmotnosti produktu spájacieho stroja. 

Otáčky bubna je potrebné voliť tak, aby 
nedošlo k šikmému vrhaniu látky. Postup látky 
v axiálnom smere zabezpečuje sklon osi bubna. 

Granulačný bubon môže mať aj kužeľový 
tvar, ktorý je výhodnejší. Dochádza v ňom 
k automatickému triedeniu granúl. Väčšie granuly 
postupujú rýchlejšie smerom k väčšiemu priemeru 
bubna, pretože majú menší súčiniteľ valivého tre-
nia. Granuly vyrobené v bubne kužeľového tvaru 
bývajú podstatne viac monodisperzné ako granuly 
vyrobené vo valcovom bubne.  
 

Obr. 2.10 Princíp granulovania PL
v granulačnom bubne 

Granulácia nabaľovaním pomocou granulačného taniera  
Odvaľovaním a presýpaním práškovej látky na 

rotujúcej naklonenej rovine tvoriacej dno taniera (obr. 2.11), 
pri jej súčasnom vlhčení, vzniká podobný efekt ako pri 
odvaľovaní takejto hmoty v granulačnom bubne. Dochádza ku 
tvorbe zárodkov a postupnému narastaniu granúl. Menšie 
granuly sú vynášané vyššie, väčšie guľôčky sa rýchlejšie 
prevaľujú do dolnej časti taniera. Najhrubšie granuly guľovi-
tého tvaru sa zhromažďujú na dolnom okraji taniera a 
vypadávajú ako hotový produkt. Vzniká pritom pomerne 
monodisperzný granulát. 
 

 
Obr. 2.11  Granulačný tanier  
 
Granulácia nabaľovaním vo fluidnom lôžku  

Je to jeden z novších spôsobov granulácie. Deje odohrávajúce sa vo fluidnej vrstve 
umožňujú spojenie granulácie so sušením a triedením. Pri chaotickom pohybe častíc fluidnej 
vrstvy dochádza k ich vzájomným dotykom a nárazom. Ak sa za takýchto podmienok posilnia 
väzbové sily pridávaním rozprášenej kvapaliny vznikajú aglomeráty. Vzniknuté aglomeráty 
sa vzájomným náhodným nárazom spevňujú, spájajú, narastajú a nadobúdajú guľovitý tvar. 
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Na obr. 2.12 je znázornený jeden z možných postupov granulácie vo fluidnom lôžku. Látka sa 
najskôr zmieša s kvapalným spojivom v závitovkovej miešačke a potom je podávaná 
podávačom do spájacieho zariadenia s fluidnou vrstvou. Hotové granuly odchádzajú do 
triediča. Prepad z triediča sa odvádza naspäť do miešačky.  

 
2  

 
 
 
 
Obr. 2.12  Granulácia vo fluidnej vrstve  

       1 – spájací stroj s fluidným 
        lôžkom, 2 – podávač,  
        3 – miešačka, 4 - triedič 

 
 
2.2.3.2 Lisovanie 
 

Proces spájania častíc PL pôsobením vonkajšieho tlaku za súčasného vzniku nového 
pravidelného tvaru a zvýšenia sypnej hmotnosti materiálu sa nazýva lisovanie. Tento spôsob 
spájania PL je vhodný hlavne pre suché, značne polydisperzné, abrazívne a zrnité látky. 
Dobré pevnostné vlastnosti aglomerátu (granuly, pelety, brikety) sa pri vysokých lisovacích 
tlakoch niekedy dajú dosiahnuť už pri 10 % -nom podiele jemných frakcií v lisovanom 
materiále. Lisovacie tlaky sa pohybujú v rozmedzí 100 až 1000 MPa. Teplota lisovaného 
materiálu pritom dosahuje 90 a viac °C. Preto je potrebné  vytvarovaný materiál ochladiť, aby  
sa v ňom pri chladnutí v zásobníku, resp. v obale  nevyzrážala voda. Pevnosť vyrobených 
aglomerovaných častíc býva väčšia ako 2 MPa. Merná spotreba energie dosahuje hodnoty 10 
až 100 kWh/t.  

Kvôli lepšej stlačiteľnosti spájanej látky a vyžadovanej vyššej pevnosti vytvarovanej 
častice sa látka pred lisovaním často upravuje vlhčením alebo pridávaním malého množstva 
kvapalných spojív. 

Lisovanie sa robí pomocou tvarovacích lisov, ktoré využívajú rôzne konštrukčné 
princípy. Podľa princípu konštrukcie funkčných častí sa lisovacie zariadenia na tvarovanie PL 
môžu rozdeľovať na: 

• kolesové, 
• matricové. 

 
olesové lisovacie zariadenie 

týchto zariadení je
vysoko va

čenia pevnosti 
vyrába

 

K
Princípom činnosti  
tlakové liso nie PL v medzerách medzi kolesami 

s rôzne tvarovaným povrchom(obr. 2.13).  
Na dosiahnutie požadovaného stla
ných tvarovaných častíc sa PL pred lisovaním 

upravuje vlhčením kvapalnými spojivami. 
 
 
 
 
 

1 4

Obr. 2. 13 Kolesové lisovacie zariadenie
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Matricové lisovacie zariadenia 

adenia sú v praxi používané najčastejšie. Môžu mať  
prsten

2.  matrice, 

u v otvoroch matrice. 

túčovými) matricami, c, d – zariadenie 

 kužele, 3 – pevný alebo pohyblivý 

 
varovací lis s kotúčovou matricou tvoria tieto hlavné časti: 

cie ústrojenstvo tvorené  rozdeľovacím kužeľom, lisovacou hlavou 

 

ýkonnosť matricového tvarovacieho lisu sa dá vypočítať podľa vzťahu: 

kde:  m1 - hmo varovaného materiálu za 1 otáčku, kg 

 
ričom: 

Matricové lisovacie zari
covú alebo kotúčovú matricu (obr. 2.14). Tvarovacie lisy sa vyrábajú buď 

s rotujúcimi valcami alebo s pevnými valcami a rotujúcou matricou. 
Proces lisovania je možné rozdeliť na tri fázy: 
stláčanie vrstvy materiálu pred jej vtlačením do

3. lisovanie vrstvy materiálu cez otvory matrice, 
4. oddelenie vytvarovaného materiálu od materiál

Obr. 2.14  Matricové lisovacie zariadenia 
a, b – zariadenie s rovinnými (ko
s valcovými (prstencovými) matricami 
1 – matrica, 2 – pretláčacie valce alebo
(rotačný) nôž 

T
• stojan s prevodovkou, 

1 2 3 1 2 3 2 1 3 2 1 3

a b c d

• elektromotor, 
• kryt, 
• lisova

s valcami, matricou, odrezávacími nožmi a vynášacím kotúčom. 

 
V

nmQ .=    , kg/s (2.15) 1

tnosť vyt
n   - otáčky lisovacej hlavy, 1/s 

p

vnildm ....
4
. 2

1 ρπ
=   , kg (2.16) 

kde:  d  - priemer otvorov na matrici, m 

 1 
, kg/m3

l   - dĺžka vytvarovaných častíc, m  
i   - počet otvorov na matrici, 1  
nv - počet valcov lisovacej hlavy,
ρ  - hustota vytvarovaného materiálu
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Ďalšími typmi matricových lisovacích zariadení s kotúčovou matricou sú piestové  
a ovkové lisovacie zariadenia (obr. 2.15 a 2.16). Vyznačujú sa konštrukčnou  závit
jednoduchosťou a menším príkonom. Ich nevýhodou je pomerne malá výkonnosť. 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Tabletovanie môžeme považovať za špeciálny spôsob spájania suchých jemne 

mletých práškovitých materiálov. Používa sa hlavne vo farmaceutickom priemysle. Pri tomto 
spôsobe spájania PL sú väzbové sily v práškovej zmesi posilňované pomocou lisovania 
v razníkových lisoch. Časové fázy lisovania a princíp konštrukcie razníkových lisov sú 
znázornené na obr. 2.17. 

 

 
Obr. 2.17  Časové fázy tabletovania 

      a - východiskový stav; spodný razník je zasunutý v otvore matrice až do hornej 
úrovne a nad otvorom je násypná rúrka s tabletovaným práškom, b - spodný razník 
sa nachádza v polohe, ktorá vymedzuje vyžadovanú dávku prášku, c - spodný 
razník sa nachádza v najnižšej polohe, horný razník je v polohe pred uzavretím  
otvoru, d - začiatok lisovania; tabletovaný prášok je v matici uzavretý obidvoma       
razníkmi, e - lisovanie je skončené, f - hotová tableta sa spodným razníkom vytláča    
z matrice, g - koniec tvarovania; tableta sa odsúva od lisovacej komôrky. 

 
2.2.3.3  Granulácia z tekutej fázy 

 Ak technológia dovoľuje upraviť partikulárnu látku na taveninu menšej viskozity, 
granuly je možné vyrobiť v granulačnej veži (obr. 2.18). Tavenina vychádzajúca 
z rozdeľovača alebo rozstrekovača umiestneného v hornej časti veže sa rozpadáva na kvapky, 
ktoré počas pádu chladnú a tuhnú. Vzniknuté granuly sa obvykle odvádzajú z dolnej časti 
veže do triediča. Vytriedené väčšie granuly nezodpovedajúce vyžadovanej hraničnej veľkosti 
sa rozpájajú a znova vracajú na triedenie.  

Obr. 2.15 Piestové lisovacie zariadenie Obr. 2.16 Závitovkové lisovacie zariadenie

a b c d e f g
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Jednou z hlavných pracovných častí granulačnej veže je rozdeľovač taveniny. Existujú 
dva základné typy rozdeľovačov: 

• statické - tavenina vyteká z nehybnej komory 
pôsobením hydrostatického tlaku, 

• odstredivé - tavenina vyteká pôsobením 
odstredivej sily z rotujúcej  komory, pričom smer 
výstupu z rozdeľovača je v horizontálnej rovine. 

 
Vytekajúca kvapalina sa snaží zaujať tvar s mini-

málnou povrchovou energiou, t. j. tvar guľôčok. Veľkosť 
granúl sa rovná približne veľkosti kvapiek. Veľkosť 
kvapiek závisí od povrchového napätia, viskozity a 
podmienok prúdenia taveniny. Väčšie kvapky sa tvoria 
pri pomalšom voľnom výtoku kvapaliny. Ak chceme 
vytvoriť menšie kvapky, musíme privádzať energiu 
potrebnú na vytvorenie nového povrchu. Tomuto prípadu 
zodpovedajú odstredivé rozdeľovače kvapaliny. 
 
 
 
 
 

rozstrekovaná 
tavenina

kvapka

výstup granulátuObr. 2.18  Granulačná veža

 
2.2.3.4  Granulácia termoplastov  

Ak technológia dovoľuje upraviť partikulárnu termoplastickú látku na taveninu 
vysokej viskozity, granuly je možné vyrobiť pomocou vytláčacieho stroja – plastifikátora 
(obr. 2.19). 

Partikulárna látka z termoplastu sa vo vytláčacom, napr. závitovkovom, stroji 
stláčaním pri stále sa zvyšujúcom tlaku postupne odvzdušňuje, taví a nakoniec formuje vo 
vytláčacej hlave alebo hubici na súvislý pás, prípadne tyč. Termoplast po prechode hubicou 
chladne a tuhne. Z vytláčacieho stroja sa látka nepretržite odvádza do rozpájacieho, napr. 
rezacieho stroja, v ktorom sa rozpojí na požadovanú veľkosť granúl.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 2.19  Granulácia termoplastov 

 
 

vytláčací stroj 
(extrudér)

2.2.3.5 Pretláčanie pastových látok 

Pretláčanie pastových látok sa používa na ich tvarovanie pred vysušením. Pri 
pretláčaní sa tvarovanie látok uskutočňuje v dôsledku ich núteného toku cez tvarovacie otvory 
matrice. Tlak potrebný na pretláčanie hmoty sa vytvára rôznymi spôsobmi, napr. 
závitovkovou, v medzere medzi valcovými plochami (obr. 2.20) alebo zubovým čerpadlom. 
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Tvarovanie pretláčaním možno uplatniť pri menej abrazívnych, jemnozrnných alebo 
práškových látkach, ktoré majú po pridaní určitého množstva kvapaliny reologické vlastnosti 
pasty. Vlhkosť látky sa musí prispôsobiť veľkosti frakčného zloženia častíc a veľkosti 
lisovacích tlakov. Niekedy sa do látky pridáva malé množstvo spojiva na posilnenie 
väzbových mechanizmov. Pri tomto spôsobe spájania sa uplatňujú najmä kvapalinové 
väzbové mostíky a van der Waalsove sily. Okrem toho sa môžu vyskytnúť mostíky tuhého 
charakteru, hlavne kryštalické mostíky. Pri ľahko taviteľných látkach môžu vznikať lokálne 
oblasti natavovania častíc v dôsledku trenia v miestach kontaktov. 

Pevnosť v tlaku spojenej pretlačenej látky obyčajne neprevyšuje po vysušení hodnotu 
l MPa. Najobvyklejším tvarom vytvarovaných častíc bývajú valčeky rovnakej alebo rôznej 
dĺžky. Priemer valčekov býva zväčša menší ako 20 mm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 1

4

3

Obr. 2.20   Princíp pretláčania pasty pre výrobu peliet 
1 – matrica, 2 – nôž, 3 – prítlačný valec, 
kladka, 4 – stláčaný materiál 
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	Ak sú mostíky tvorené kvapalinou s vyššou viskozitou prevládajú spravidla silové väzby vyplývajúce z adhézie (príťažlivá sila medzi povrchovými molekulami dvoch látok       - súdržnosť) a kohézie (súdržnosť povrchových molekúl dvoch častíc tej istej látky). Zjednodušene možno povedať, že v tomto prípade dochádza k zlepeniu častíc vysoko viskóznou kvapalinou.  
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