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Abstract 

 The CaO pellets were prepared from powdered limestone by cold pressing and one-stage 
burning at temperatures of 1550°C and 1600°C, respectively. The effect of pressure ( 20 - 200 MPa) 
and amount of added water (0 - 3 %) to powdered limestone Gombasek on bulk density, apparent 
porosity, volume shrinkage at burning temperature of 1550°C as well as effect of impurities and 
genesis of various limestones (Gombasek, Hosťovce, Trzuskawica) on CaO densifying and structure at 
higher temperature of 1600°C were studied in this work. Achieved results reveal that for the sufficient 
quality of the burned CaO the pressure of 20 MPa is an optimum as well as amount of added water 
equal to 0 - 1 %. This water serves as a lubricant. Such amount of water represents the natural content 
of adsorbed water in powderd limestone. At burning temperature 1600°C the following bulk densities 
were achieved: 2,97 g.cm-3 for CaO Hosťovce (where the content of impurities is 5 %) and 2,69 g.cm-
3 for material Trzuskawica (impurities content 0,5 %). The bulk density of CaO from Gombasek was 
similar to CaO from Hosťovce. Above mentioned materials have similar impurities content and also 
their genesis is indentical. The observation of individul microstructures of materials indicates that both 
of CaO materials from Gombasek and Hosťovce have similar developed structure after burning in 
contrast to the weakly developed structure with small crystal size of CaO from Trzuskawica. It can be 
said that densifying process is affected not only by the impurities but also by the genesis of limestones. 
Concerning to the hydration rate in humid environment very pure CaO clinker from Trzuskawica goes 
under hydration (21°C - 74 %) very rapidly because of lowest bulk density and high apparent porosity 
values.  
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Abstrakt 



 V práci sa študoval vplyv lisovacieho tlaku od 20 do 200 MPa a prídavku vody od 1 do 3 % k 
mletému vápencu z lokality Gombasek na niektoré charakteristiky spekaného CaO ako objemová 
hmotnosť, zdanlivá pórovitosť a objemové zmrštenie. Okrem toho sa porovnával vplyv nečistôt 
rôznych druhov mletých vápencov Gombasek (Slovensko), Hosťovce (Slovensko) a Trzuskawica 
(Poľsko) na hutnosť a vzhľad mikroštruktúr CaO po výpale na teplotu 1600°C. Jednotlivé suroviny sa 
líšili genézou a chemickým zložením. Výsledky ukázali, že pre dosiahnutie najvyššej objemovej 
hmotnosti a najnižšej zdanlivej pórovitosti spekaného CaO, získaného z prírodného mletého vápenca z 
lokality Gombasek je optimálne použitie lisovacieho tlaku okolo 20 MPa na zabezpečenie 
manipulačnej pevnosti a množstvo pridanej vody do 1 hmot. % z použitých rozsahov tlakov a vlhkostí. 
Toto množstvo vody reprezentuje prirodzenú absorbovanú vlhkosť z ovzdušia. Najvyššia objemová 
hmotnosť po výpale na teplotu 1600°C - 2,97 g.cm-3 sa dosiahla u slinku Hosťovce s obsahom nečistôt 
cca 5 % a najnižšia 2,69 g.cm-3 u slinku Trzuskawica s obsahom nečistôt cca 0,5  %. Rôzne dosiahnuté 
hutnosti a rozdielne vzhľady mikroštruktúr u jednotlivých slinkov indikujú, že na spekanie a vývoj 
štruktúry CaO má výrazný vplyv nielen obsah nečistôt ale aj genéza vápencov. Priebeh hydratácie u 
troch druhov CaO slinkov v prostredí s definovanou relatívnou vlhkosťou 74 % pri teplote 21°C 
naznačil, že materiál s najvyššou pórovitosťou a najnižšou objemovou hmotnosťou degradoval 
najrýchlejšie.   
 

 
 

 

1. Úvod 

 CaO slinok, ako východiskový materiál pre výrobu žiaruvzdorného produktu, je možné 
pripraviť viacerými spôsobmi, a to jednostupňovým a dvojstupňovým výpalom prírodných (vápenec, 
aragonit, portlandit, mramor) alebo syntetických surovín, odlievaním suspenzie hydroxidu vápenatého 
s rôznymi druhmi alkoholov, mletím východiskovej suroviny s následným lisovaním (príp. briketáciou) 
a výpalom, tavením, vysokoteplotným lisovaním a inými. Skúšajú sa alebo boli odskúšané najrôznejšie 
postupy a ich kombinácie. Všetky snahy v príprave CaO materiálu sa orientujú na získanie 
vysokohutného materiálu s nízkou pórovitosťou, vyvinutými zrnami a  s vysokou hydratačnou a 
koróznou odolnosťou. Publikovalo sa mnoho prác, ktorých  cieľom bolo získať kvalitný CaO materiál. 
Ukázalo sa, že rôznorodosť východiskových materiálov, metód prípravy, ako aj prístupov bola značná, 
takže bolo ťažké nájsť porovnateľné,  jednoznačné a ucelené závery. Nezanedbateľná je otázka genézy 
použitých surovín a charakter a množstvo obsiahnutých nečistôt hrá tiež rolu v procese 
vysokoteplotného výpalu [1]. Aj ekonomická stránka prípravy CaO je mimoriadne závažná, a preto sa 
v tomto ohľade javí najschodnejšou cestou jednostupňový výpal prírodnej suroviny s vhodným 
aditívom, chrániacim proti hydratácii. Unikátne vlastnosti CaO napriek všetkému nútia hľadať stále 
nové a nové spôsoby, ktorými by bolo možné sa dopracovať k vyhovujúcemu žiaruvzdornému 
materiálu. Tento materiál ako symbol "čistoty ocele" by mal nájsť svoje miesto a uplatnenie v 
hutníckom priemysle a dokonalejšie poznanie jeho správania sa a vlastností sú tou pravou cestou k 
dosiahnutiu tohto cieľa.  

 V tejto práci sa použila metóda mletia prírodného vápenca, jeho lisovanie a spekanie. Cieľom 
bolo nájsť optimálne podmienky spracovania CaCO3 prášku lisovaním za studena a získať maximálnu 
objemovú hmotnosť CaO slinku pri teplote výpalu 1550°C. Následne sa porovnali spekacie schopnosti 
CaO slinkov z troch druhov vápenca o rôznej čistote a genéze pri maximálnej teplote 1600°C a tiež sa 
sledovala rýchlosť hydratácie v prostredí vodnej pary s cieľom objasniť vplyv nečistôt a genézy na 
hutnosť, štruktúru a hydratačnú schopnosť takto pripravených materiálov.  

2. Experimentálna časť 

 Pre prvé experimenty vplyvu tlaku a prídavku vody na vlastnosti materiálu po výpale sa 
použil prírodný vápenec z lokality Gombasek (trias), s chemickým zložením uvedeným v tab.1. Rtg 
difrakčná fázová kvalitatívna analýza preukázala prítomnosť kalcitu CaCO3, index JCDPS 5-586. 
Ďalšie možné prímesi boli pod hranicou stanoviteľnosti použitej metódy. 

 Práškový vápenec sa získal mletím v laboratórnom vibračnom mlyne VM - 4 s navážkou 100 
g a dobou mletia 10 min. Merný povrch a zrnitostné  zloženie práškového vápenca sú uvedené v tab.2. 



Mletie prírodného vápenca vo vibračnom mlyne sa študovalo v práci [2], kde sa stanovili optimálne 
podmienky mletia pre daný materiál a typ mlyna.  

Vopred vysušené práškové vzorky sa lisovali do valčekov o priemere 30 mm tlakmi 15, 30, 50, 75, 100 
,125, 150 a 200 MPa s použitím vody ako lubrikačného prostriedku v množstve 0 %, 1% a 3 %.  
Sledoval sa vplyv lisovacieho tlaku na objemovú hmotnosť surových výliskov (OHs), vypálených 
výliskov (OHv), objemové zmrštenie (OZ) a zdanlivú pórovitosť (ZP). Vzorky sa vypaľovali zvoleným 
režimom do maximálnej teploty 1550°C s výdržou 2 hod.  

 V ďalšej časti práce sa použili tri druhy vápenca: Gombasek (Slovensko, trias), Hosťovce 
(Slovensko, trias) a Trzuskawica (Poľsko, devón). V tab.1 sa nachádza ich chemické zloženie a pôvod. 
Z hľadiska mineralogického zloženia - rentgenová difrakčná fázová kvalitatívna analýza potvrdila 
prítomnosť jedine kalcitu u všetkých troch materiálov, index JCDPS 5-586.  

 Vápence s navážkou 100g boli mleté 10 minút v laboratórnom vibračnom mlyne. 
Charakteristiky mletých vápencov sú v tab.2. Optimálny lisovací tlak  sa stanovil na základe 
predchádzajúceho experimentu, a to 20 MPa a prídavok  vody 0 príp. 1 %. 

 

 
Table 1  Chemical composition and genesis of limestones 

 

 

 

 
Table 2  Some characteristics of powdered limestones 

 

 
*Density measured with AccuPyc 1330 V1.00;** Specific Surface by method BET with ASAP 2010 V4.00, 

 *** Granularity with laser rastersedimentograph Sympatec Hellos 

 

 

 Mletý vysušený vápenec sa lisoval zvoleným tlakom do tvaru peliet o priemere 30 mm. Výpal 
vzoriek prebiehal zvoleným režimom do maximálnej teploty 1600°C. Výdrž na max. teplote činila 2 
hod. Po výpale sa hodnotili charakteristiky peliet ako objemová hmotnosť, zdanlivá pórovitosť 
(vákuometricky podľa normy STN 72 5010), objemové zmrštenie a skutočná pórovitosť. Ďalej sa 
sledovali tiež mikroštruktúry a rýchlosť hydratácie jednotlivých slinkov. 
 

 
 

 

3. Výsledky a diskusia  

Príprava CaO slinkov 

 V tab.3 sú uvedené charakteristiky CaO (Gombasek), získaného lisovaním suchej práškovej 
zmesi a výpalom do teploty 1550°C.  Pri lisovaní vzorky zo suchej práškovej zmesi praskali pri tlakoch 
vyšších ako 30 MPa, preto sa nemohla stanoviť závislosť sledovaných charakteristík pred a po výpale 
od lisovacieho tlaku. Pre suchú práškovú zmes sa zvolil optimálny tlak 20 MPa. Hodnoty charakteristík 
CaO, uvedené v tabuľkách 3 a 4, sú priemernými hodnotami výsledkov viacerých meraní.  

 

 
Table 3  Characteristic of CaO clinker from limestone Gombasek - 0 % of added water, 1550°C/2 hours 



 

 

 

 

 Na obr.1-3 sú znázornené závislosti objemových hmotností surových výliskov od lisovacieho 
tlaku a prídavku vody 1 a 3 hmot. %  a ich vplyv na objemovú hmotnosť, zdanlivú pórovitosť a 
objemové zmrštenie vypálených CaO vzoriek pri 1550°C počas 2 hodín. 

 

 

 

 
Fig.1 Effect of pressure and amount of added water on bulk densities of green and burned bodies 

 

 
 

 

 V tab.4 sú uvedené charakteristiky troch druhov CaO slinkov. Tieto boli pripravené na 
základe predchádzajúcich výsledkov lisovaním suchého vápenca tlakom 20 MPa a vypálené 
jednostupňovým výpalom pri teplote 1600°C počas 2 hodín. 

 

 
Fig.2 Effect of pressure and amount of added water on apparent porosity 

 

 

 

 
Fig.3 Effect of pressure and amount of added water on volume shrinkage of burned bodies  

 

 
 

 
Table 4 Characteristics of clinkers - limestones: Gombasek, Hosťovce, Trzuskawica, 

             burned at 1600°C/2 hours 

 

 

BDg- bulk density of green bodies, BDb - bulk density of burned bodies, TD - theoretical density of CaO (3,34 g.cm-3), VS - 
volume shrinkage, AP - apparent porosity, TP - total porosity 

 

 

Štruktúra CaO slinkov 

 Časť vzoriek sa podrobila sledovaniu na elektrónovom mikroskope firmy JEOL Japonsko a 
mikroštruktúry jednotlivých CaO materiálov sú znázornené na obr.4-6. Skúmala sa lomová plocha 
vzoriek. Na mikroanalyzátore firmy Oxford Instruments LINK ISIS (séria 300) sa bodovou analýzou 



určovali tiež prítomné prvky, čo potvrdilo chemickú analýzu. Zákonitosti rozmiestnenia jednotlivých 
prvkov v štruktúre sa pomocou EM nepodarilo určiť.  

 

 

           
 

 
      Fig.4 SEM micrograph of CaO - Gombasek (1000x)            Fig.5 SEM micrograph of CaO - Hosťovce (1000 x) 

 

 
 

 

 

 
 

 
Fig.6 SEM mictrograph of CaO - Trzuskawica (1000 x) 

 

 
 

 

Hydratácia CaO slinkov 

 Priebeh hydratácie všetkých troch druhov CaO slinkov sa sledoval v prostredí s definovanou 
relatívnou vlhkosťou 74 % pri vybranej teplote 21°C. Prostredie bolo zabezpečené nasýteným vodným 
roztokom solí KCl a NaCl. Vzorky sa vyberali a vážili na analytických váhach v určitých časových 
intervaloch. Ukazovateľom rýchlosti hydratácie bol hmotnostný prírastok CaO peliet v čase. Na obr.7 
je zobrazená závislosť hmotnostného prírastku od doby hydratácie. Obr.8 znázorňuje celkový pohľad 
na vzorky po cca 240 hodinách hydratácie. Na detailnejší popis mechanizmu hydratácie CaO by bolo 
potrebné sledovať zmeny v čase pri rôznych teplotách alebo tlakoch vodnej pary. 

Zo získaných výsledkov možno usudzovať, že: 

Zvyšovaním lisovacieho tlaku sa zvyšuje objemová hmotnosť surových výliskov s obsahom 3 % 
vody z hodnoty 1,89 až po hodnotu 2,16 g.cm-3.  

Zvyšovanie prídavku vody do 3 hmot.% k práškovému vápencu nemá významný vplyv na 
zvyšovanie objemovej hmotnosti surových výliskov a množstvo pridanej vody do 1 hmot. % je 
dostatočne. Toto množstvo vody predstavuje prirodzený obsah naadsorbovanej vlhkosti v mletom 
vápenci.  

Zvyšovaním lisovacieho tlaku sa prakticky nemení objemová hmotnosť vypálených CaO vzoriek 
(Gombasek) do teploty 1550°C. Pri nižších tlakoch je objemová hmotnosť mierne vyššia ako pri 
vyšších. Tento fakt by bolo možné vysvetliť hypotézou, že pri rozklade vzorky z vápenca 
dochádza k veľkým pnutiam a v nadmerne zlisovanom materiále sa nedokážu tieto pnutia 
dostatočne odbúrať, plyn CO2 len s obtiažami uniká z vnútra materiálu a následné slinovanie 
spôsobí vznik vysokej uzavretej pórovitosti a prípadne trhlín. Preto optimálne sa javí použitie 
lisovacieho tlaku cca 20 MPa. 

Zdanlivá pórovitosť CaO vzoriek (Gombasek), vypálených pri 1550°C kolíše v rozmedzí 9 až 15 
%, pričom pri nižších tlakoch je najnižšia. Zatiaľ sa nepodarilo objasniť, prečo ZP kolíše takýmto 
spôsobom. Na objasnenie tohto fenoménu by bolo potrebné urobiť dodatočné experimenty. 



Objemové zmrštenie po výpale CaO vzoriek (Gombasek) do 1550°C sa znižuje so zvyšujúcim sa 
lisovacím tlakom, pričom pri vysokých tlakoch - nad 100 MPa je zmena už málo výrazná. Tento 
fakt je v súlade s teoretickými poznatkami o lisovaní práškových materiálov, kedy u nadmerne 
zlisovaného materiálu (nad 75 MPa [3]) sa hodnoty zmrštenia po výpale už prakticky nemenia. 

Najvyššiu objemovú hmotnosť po výpale na teplotu 1600°C získali vzorky z vápenca Hosťovce 
89 % z TH CaO, podobné hodnoty mali aj vzorky z vápenca Gombasek, 88 % z TH. Tieto vzorky 
sa významne nelíšili ani v objemovom zmrštení, ani v zdanlivej pórovitosti. Vzorky z vápenca 
Trzuskawica vykazovali najhoršie hodnoty zo všetkých sledovaných charakteristík. Extrémne 
vysoká hodnota pórovitosti a nízka objemová hmotnosť svedčia o nedostatočnom slinutí pri 
daných podmienkach. Tento fakt súvisí pravdepodobne s množstvom nečistôt, kedy sa v procese 
slinovania neobjavila kvapalná fáza a difúzia v pevnej fáze bola príliš pomalá.  

Z porovnania mikroštruktúr jednotlivých druhov slinkov na obr.4-6 je vidieť, že CaO slinky, 
pripravené z triasových vápencov Gombasek a Hosťovce majú podobnú štruktúru, podobnú 
veľkosť zŕn a rozloženie pórov. Naproti tomu, CaO materiál z veľmi čistého prekurzora 
Trzuskawice má značne pórovitú štruktúru a malé nevyvinuté zrná. To dokumentuje jeho vysokú 
uzavretú pórovitosť a  nízku objemovú hmotnosť.  

Na základe kriviek z obr.7 sa zdá, akoby proces hydratácie prebiehal u všetkých troch materiálov 
v niekoľkých etapách. Ako je vidieť z obrázku, spočiatku je rýchlosť malá, potom sa zvyšuje 
pravdepodobne v dôsledku neustálenej difúzie, kedy molekuly vody bez problémov narážajú na 
čistý povrch materiálu a postupne sa proces spomaľuje, nakoľko difúzia cez vrstvu vzniknutého 
hydroxidu je pomalá. Priebeh kriviek v tvare písmena S by však mohol naznačovať aj to, že ide o 
proces kontrolovaný nukleáciou. Najrýchlejšie degradoval materiál Trzuskawica. To je 
pochopiteľné, keďže sa zistilo, že objemová hmotnosť a pórovitosť ovplyvňuje rýchlosť 
hydratácie a tento materiál mal najnižšiu objemovú hmotnosť a najvyššiu zdanlivú pórovitosť. Už 
prakticky po 150 hodinách sa u tohto materiálu prejavili praskliny, ktoré sa rýchlo zväčšovali. U 
materiálov Hosťovce a Gombasek sa objavili prvé trhliny až po cca 190 hodinách.  

 

 
Fig.7 Weight gain versus hydration time in humidity environment 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
Fig.8 General view of the hydrated sample after 240 hours 

TRZ - CaO Trzuskawica, HOS - CaO Hosťovce, GOM - CaO Gombasek  

  

 

ZÁVER 

 Jednotlivé suroviny sa líšia genézou a chemickým zložením. Po výpale sa vzorky líšili tiež 
sfarbením. Najčistejší vápenec Trzuskawica bol bielej farby, zatiaľ čo ostatné dva boli tmavšie a 
sfarbené do sivozelena, o čom rozhodovalo pravdepodobne množstvo a charakter nečistôt. Najvyššia 
objemová hmotnosť (2,97g.cm-3) sa dosiahla u slinku Hosťovce (obsah nečistôt cca 5 %), najnižšia 
(2,69g.cm-3) u slinku Trzuskawica (obsah nečistôt cca 0,5%). Najčistejší materiál Trzuskawica (Pl) sa 
spekal najhoršie zo sledovaných vápencov, pričom materiál s najvyšším obsahom nečistôt Hosťovce 
(SR) - dosiahol najvyššiu objemovú hmotnosť po výpale. Podobné dosiahnuté hutnosti u dvoch slinkov 
z triasových vápencov (Gombasek a Hosťovce) a odlišné charakteristiky slinku z devónskeho 



vysokočistého vápenca Trzuskawica teda indikujú, že na spekanie CaO má výrazný vplyv obsah 
nečistôt a pravdepodobne tiež genéza vápencov. Pre získanie vyšších objemových hmotností slinkov by 
bolo potrebné zvýšiť teplotu výpalu, predĺžiť výdrž na maximálnej teplote, prípadne dopovať materiál 
špeciálnym druhom aditíva. Hydratačný test preukázal, že materiály Hosťovce a Gombasek, ktoré mali 
objemovú hmotnosť 2,97 a 2,93g.cm-3 odolávajú hydratácii v prostredí vodnej pary podstatne lepšie 
ako materiál s objemovou hmotnosťou 2,69g.cm-3. Krivky prírastku hmotnosti oproti dobe hydratácie 
majú priebeh v tvare písmena S, čo naznačuje buď proces kontrolovaný nukleáciou alebo difúzny 
mechanizmus. Na podrobnejšie štúdium mechanizmu hydratácie by bolo potrebné preštudovať tento 
proces pri viacerých teplotách.  
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