
2.5    TECHNIKA NA MIEŠANIE PARTIKULÁRNYCH LÁTOK 
 
V rôznych výrobných postupoch je potrebné zmiešať suroviny, ktoré majú vlastnosti 

partikulárnych látok. Vlastnosti partikulárnych látok a kvapalín sú podstatne rozdielne. Preto 
je rozdielny aj spôsob miešania týchto látok.  

Rozdielny spôsob miešania partikulárnych látok a kvapalín vyplýva z toho, že 
základné častice kvapaliny majú veľkosť molekúl a nie je ich možné rozlišovať ako jednotlivé 
samostatné častice. Aj vo veľmi malom objeme je dostatočný počet častíc (molekúl), ktoré 
vykonávajú náhodný pohyb. Ak ide o zmes kvapalín, tak vplyvom pohybu molekúl príde po 
určitej dobe k ich samovoľnému premiešaniu vplyvom molekulárnej difúzie. 

Častice partikulárnej látky sú väčšinou zložené s veľkého množstva molekúl, ktoré sa 
však navonok správajú ako celok, ktorý má určité špecifické vlastnosti, ako je tvar, veľkosť, 
vlastnosti povrchu, hmotnosť a pod. Na vyvolanie ich pohybu je vždy potrebné pôsobenie 
vonkajšej sily, preto v prípade partikulárnych látok nie je možné počítať s ich samovoľným 
premiešaním.  

Rozdielnosť fyzikálnych vlastností miešaných alebo zmiešavaných látok je príčinou 
rozdelenia miešania na miešanie: 

• partikulárnych látok,  
• homogénnych tekutých látok  a tekutých heterogénnych zmesí, 
• polotekutých plastických látok, napr. pást a ciest, takéto miešanie sa nazýva miesenie.  

 
Proces miešania PL je po teoretickej stránke veľmi zložitý fyzikálny proces závislý na 

mnohých faktoroch charakterizujúcich štruktúru a fyzikálno-mechanické vlastnosti častíc. 
Doteraz sa proces miešania nepodarilo uspokojivo matematicky modelovať, preto väčšina 
konštrukcií miešacích strojov vychádza z praxou overených princípov miešania. 

Podstatou miešacích procesov partikulárnych látok je prevrstvovanie - posúvanie 
vrstiev miešaných látok, dosahované pohybom miešadiel. Čím viac sa takýchto posuvov 
vrstiev v miešanej hmote realizuje za časovú jednotku, tým je miešanie účinnejšie. 

Zmes sa môže považovať za homogénnu, keď v dostatočne veľkom sledovanom 
objeme koncentrácia jednotlivých zložiek zmesi zodpovedá vypočítanému bilancovanému 
množstvu.  

Dosažiteľný stupeň homogénnosti je vlastnosťou daného súboru partikulárnych častíc, 
nedá sa ovplyvniť miešaním. Ovplyvniť sa dá iba doba potrebná na dosiahnutie maximálnej 
homogénnosti zmesi. 

Pri zmiešavaní PL pôsobia proti mechanizmu zmiešavania účinky samotriedenia, ktoré 
môžu v extrémnych prípadoch zmiešanie celkom znemožniť. Všeobecne možno povedať, že 
na dobré premiešanie častíc dvoch partikulárnych látok priaznivo vplýva približne rovnaká 
veľkosť zmiešavaných častíc. Veľké rozdiely vo veľkosti zmiešavaných častíc budú 
spôsobovať ich separáciu už počas miešania. Po ukončení miešania spôsobujú separáciu 
častíc už aj malé otrasy alebo vibrácie  zamiešanej zmesi.  

Separácia častíc vzniká:  
• pri horizontálnom alebo šikmom vrhu. Väčšie častice pri rovnakej počiatočnej 

rýchlosti dopadnú ďalej ako častice malé. To isté platí aj pre častice, ktoré sú rovnako 
veľké, ale majú rôznu hustotu.   

• schopnosťou väčších častíc kotúľať sa po nerovnej šikmej ploche ďalej ako malé 
častice, preto pri šmykovom miešaní nastáva súčasne aj separácia najväčších častíc. 

• zvyšovaním polohovej stability zmesi PL spôsobeným znižovaním jej ťažiska pri 
vibráciách zariadenia. 
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• väčšie a hustejšie častice majú pri vibráciách tendenciu dostať sa do najnižšej polohy 
na  pôvodné miesto častíc menších, alebo častíc s menšou hustotou. Tento jav môže 
nastať aj pri doprave na pásových dopravníkoch, kedy každý valček spôsobuje silový 
impulz, ktorý pôsobí na dopravovaný materiál.  

• perkoláciou - presakovaním častíc. Pri pohybe častíc majú malé častice tendenciu        
prepadávať smerom nadol vzniknutými medzerami medzi časticami väčšej veľkosti.       
K perkolácii dochádza pri miešaní a vibráciách. Najväčšia perkolácia nastáva pri      
zosypaní materiálu po naklonenej rovine (samotriedenie materiálu). Separačné účinky 
sú  tým väčšie, čím je väčšia polydisperzita zmesi, alebo čím je väčší rozdiel hustôt 
častíc materiálu.  

      
Rozloženie častíc dvoch PL pred ich zmiešaním, po ideálnom zmiešaní a skutočný 

stav po určitej dobe miešania je znázornený na obr. 2.38.  
 

 
 
 
 
 
 

Obr. 2.38 Znázornenie stavu miešania dvoch partikulárnych látok 
 
Ak je známe množstvo jednotlivých zmiešavaných látok, potom pre ideálne 

premiešanie je možné vypočítať hodnotu koncentrácie každej zložky vzniknutej zmesi. Po 
miešaní je možné zmes považovať za homogénnu, keď koncentrácia látok v jednotlivých 
vzorkách odobratých z tejto zmesi zodpovedá vypočítaným hodnotám.  

Na homogenitu zmesi pevných častíc majú vplyv hlavne: 
• veľkosť častíc,  
• hustota častíc, 
• tvar častíc, 
• vlastnosti povrchu častíc. 
 

Väčšia hustota častíc sa prejavuje ich väčšou zotrvačnosťou a väčšou kinetickou 
energiu. Nepriaznivo sa to môže prejaviť napr. v bubnových miešačkách, kde miešané častice 
okrem iných pohybov vykonávajú aj šikmý vrh. Tvar častíc vplýva na veľkosť odporu častíc 
proti pohybu. Častice predĺženého tvaru, alebo šupinkové, majú podstatne väčší odpor proti 
pohybu, než častice guľového tvaru. Povrch častíc môže byť suchý, vlhký, drsný, hladký, 
lepivý a pod. Častice môžu mať sklon priľnúť k iným povrchom a vytvárať aglomeráty. 

Proces miešania je ovplyvnený aj ďalšími vplyvmi. Predovšetkým ide o možnosť 
vzniku statického náboja, ktorý sa vyskytuje hlavne pri miešaní častíc z plastických látok. 
V niektorých prípadoch môže byť pôsobenie statického náboja také účinné, že miešanie nie je 
vôbec možné. Na potlačenie vplyvu statického náboja je možné použiť vhodné konštrukčné 
materiály, vlhčiť miešanú zmes, prípadne pridať častice s veľkým merným povrchom.  
 
2.5.1  Mechanizmus miešania 

Pri miešaní PL pôsobia na ich jednotlivé častice sily pôsobiace v rôznych smeroch. 
Výsledný pohyb častíc je daný ich výslednicou. Mechanizmus miešania PL je závislý okrem 
iného aj od konštrukcie miešacieho zariadenia, preto túto operáciu väčšinou nie je možné 
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teoreticky skúmať oddelene od konkrétneho zariadenia. Literatúra uvádza päť základných 
pochodov, ktoré prebiehajú v miešacom zariadení pri miešaní PL. Sú to: 

• tvorba vrstiev, ktoré sa po sebe šmýkajú v celej náplni PL - šmykové miešanie, 
• transport celých skupín častíc z jednej polohy do druhej - konvekčné miešanie, 
• zmena polohy medzi jednotlivými časticami - difúzne miešanie, 
• premiestňovanie jednotlivých častíc vplyvom ich vzájomných nárazov a tiež vplyvom    

nárazov častíc o steny zariadenia - miešanie náhodnými zrážkami, 
• deformácia a dezintegrácia materiálu. 

 
Pri šmykovom miešaní dochádza k premiešaniu častíc na tzv. šmykovej ploche, keď sa 

jednotlivé vrstvy častíc pohybujú po sebe rozdielnymi rýchlosťami. Rozdielna rýchlosť 
vrstiev však existuje len vo vrstvách blízkych ku povrchu (šmykovej ploche), obr. 2.39. Vo 
vnútri objemu miešanej zmesi je autonómia pohybu častíc minimálna. Pásmo, v ktorom 
dochádza k pohybu častíc, a tým k premiešaniu, sa označuje ako pásmo miešania a zos-
távajúca časť ako statická zóna. Tento princíp miešania sa využíva v bubnových miešačkách. 
Takto sa premieša napríklad aj cement s pieskom pri ručnom prehadzovaní na hromadách. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pohyb veľkých skupín častíc má vždy príčinu v mechanickom pôsobení na miešanú 
zmes.  

zóna miešania

statická zóna
Obr. 2.39 Princíp miešania v bubne  

Náhodné zrážky častíc vznikajú prakticky vo väčších miešacích zariadeniach. Ide 
o náhodné procesy, ktoré je ťažké analyzovať. Maximum zrážok vznikne tam, kde majú 
častice možnosť autonómie pohybu, napr. vo fluidnej vrstve pri pneumatickom miešaní. 

 
2.5.2  Konštrukčné riešenie miešacích zariadení 

Na miešanie PL sa vyrába veľa rôznych konštrukčných riešení miešačiek. Vyplýva to  
z veľmi rôznorodých požiadaviek výrobnej praxe a nedostatku teoretických podkladov pre 
zdôvodnenie konštrukcie miešacích zariadení. Miešacie zariadenia sa preto najčastejšie 
projektujú na základe pokusov vykonaných na modelovom zariadení a podľa praktických 
skúseností.  

Miešacie zariadenia PL je možné podľa princípu ich činnosti rozdeliť na mechanické 
a pneumatické. Mechanické miešacie zariadenia sa používajú oveľa častejšie ako 
pneumatické. Podľa polohy osi otáčania miešadla poznáme mechanické miešačky 
horizontálne a vertikálne (obr. 2.40). Podľa spôsobu činnosti sa miešačky rozdeľujú na 
zariadenia periodické a kontinuálne.  
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Kontinuálne miešačky sú vhodné hlavne na miešanie veľmi segregujúcich materiálov. 
Miešanie prebieha počas dopravy materiálu a jeho kvalita závisí do značnej miery aj od 
presnosti dávkovania. Náročnosť miešania sa pri kontinuálnom dávkovaní jednotlivých 
komponentov znižuje.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Použitie kontinuálneho miešania má tieto výhody: 

• je vhodné pre segregujúce materiály, 
• v technologických linkách nie sú potrebné medzizásobníky, 
• požiadavky na manuálnu prácu sú minimálne, 
• zníženie potreby zastavaného priestoru, 
• miešaním sa čiastočne rieši aj medzioperačná doprava. 

 
Nevýhodami kontinuálneho miešania sú:  

• vyššia technická náročnosť zariadenia a teda aj jeho vyššia cena,  
• nutnosť využitia  kvalifikovanej obsluhy, 
• problémy s dávkovaním nízkopodielových zložiek pripravovanej zmesi, napr. 

stopových prvkov kŕmnych zmesí.  
 

a

V
ST

U
P

V
Ý

S T
U

P

Obr. 2.40  Mechanické miešačky           
 a – horizontálna miešačka, 
       b – vertikálna miešačka 

Obr. 2.41  Kontinuálne miešanie  
 a - v statickej miešačke, b - v závitovkovej miešačke 
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Mechanické miešacie zariadenia s rotujúcou miešacou komorou 
Miešací efekt sa v týchto miešacích zariadeniach dosiahne pohybom materiálu, ktorý 

je odvodený od rotujúcej komory, ktorá môže mať rôzny tvar a prevedenie (hladké steny, 
rebrované steny). Pri miešaní sa uplatňujú všetky základné pochody miešania.  

Miešačky s rotujúcim bubnom sú rozšírené hlavne pre svoju jednoduchosť. Ak má 
komora zložitejší tvar, nastáva komplikovanejší pohyb materiálu a miešacie účinky sú 
väčšinou lepšie. Ich výhodou je malá merná spotreba energie, ľahká manipulácia s náplňou 
pri plnení a vyprázdňovaní, ľahké čistenie a nízke investičné a prevádzkové náklady. Tieto 
miešačky však pracujú iba periodicky.  

Základné tvary bubnových miešačiek sú znázornené na obr. 2.42.  
Do skupiny miešačiek s rotujúcou miešacou komorou patria aj hranolové miešačky, 

miešačky s komorou v tvare písmena „V“ a iné. Dráha jednotlivých častíc v týchto 
miešačkách je komplikovanejšia a miešanie účinnejšie, čo je dôsledok komplikovanejšieho 
tvaru miešacieho priestoru.  
 

 

Bubnové

Hranolové

Kužeľové

Tvar V, Y

Vodorovná os Šikmá os

Viacnásobný V-miešač

 Obr. 2.42 Miešačky s rotujúcou komorou               
 
Mechanické miešačky s nepohyblivou miešacou komorou 

Miešací efekt sa v týchto zariadeniach dosahuje pohybom miešacieho elementu 
v nepohyblivej komore. Konštrukčné usporiadanie sa volí podľa druhu a vlastností miešaného 
materiálu. Pohybom miešacieho elementu vznikajú šmykové plochy a zároveň aj transport 
materiálu spojený s konvekčným miešaním.  

Vodorovné závitovkové miešačky (obr. 2.40 a ) majú na spoločnom hriadeli uchytené 
zvyčajne dve obvodové závitovky, ktoré majú rozdielny priemer a opačné stúpanie. Miešací 
priestor takýchto miešačiek býva  do 6 m3. Pracujú kontinuálne a intenzitu miešania je možné 
regulovať zmenou otáčok. Sú to univerzálne zariadenia vhodné i pre súdržnejšie materiály.  

Lopatkové miešačky majú podobnú konštrukciu ako vodorovné závitovkové 
miešačky. Namiesto súvislých pásov obvodových závitoviek však majú na hriadeli v smere  
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závitovkovej plochy  uchytené lopatky, ktoré môžu byť rôzne tvarované (obr. 2.43). Môžu 
byť použité aj pre súdržnejšie materiály. Lopatky majú značnú kinetickú energiu a preto 
materiál dokážu rozpojiť. Používajú sa hlavne na miešanie materiálov s vyššou hustotou. Pre 
zvlášť ťažké materiály mávajú lopatky tvar šípu, čo umožňuje zväčšiť objem miešacej 
komory až na 30 m3 , pričom objem miešaného materiálu môže tvoriť až 70 % objemu 
komory
 
 
 
 

. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Lopatkové miešače s dvoma hriadeľm ôžu používať na miešanie aj najťažších i sa m
materiálov. Doba miešania v takýchto miešačkách je kratšia.  
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Obr. 2.43 Lopatková miešačka

V miešacích zariad  miešací efekt dosahuje tým, že eniach so zvislou závitovkou sa
materiál je dopravovaný závitovkou smerom nahor, kde prepadá späť medzi ostatný materiál 
v miešacom priestore (obr. 2.40 b). Tento spôsob konštrukčného riešenia miešačky umožňuje 
iba periodické miešanie. Nádoba môže byť valcová, alebo môže mať aj štvorcový prierez.  
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