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Abstract 
 The inorganic pigments can be prepared by help of several methods. However, at 
present time more and more experimental workplaces deal with searching of new methodologies 
of the preparation of the inorganic pigments. Basic goals of these experiments are to search, 
develop and test new methods of the preparation of the inorganic pigments with the aim to 
facilitate, improve or outdo the present methods. One of these experimental workplaces is also 
our department. Our department has the long-time tradition in the research of the inorganic 
pigments and this tradition is also connected with testing of new preparations.  
 This research is focused on the preparation of zincferrite ZnFe2O4 by using of 
mechanically activation. ZnO and FeO(OH) were used as starting raw materials. These starting 
raw materials were mechanically activated by the help of an intensive grinding with using of the 
planetary mill Pulverissete 5 (Fritsch, GmbH, Germany). The starting raw materials were 
grinded in this mill for time 0-90 minutes and 0-10 hours. The grinded samples were taken in 10 
minutes or 1 hour intervals. 
 The main aim of this work was to determine an influence of the intensive grinding on 
the colour properties. All uncalcinaded and calcinated samples on temperatures 700, 800 and 
900 °C were applied into the acrylate binder in a mass tone and in a weight ratio 1:1 and 1:4 
with TiO2. The colour properties were measured by equipment of MiniScan MS/S (HunterLab, 
USA). The colour was evaluated in the CIE L*a*b* system with the colour difference ∆ECIE

*.  
 The thermal analysis was measured by equipment of STA 449/F Jupiter (Netzsch, 
Germany). The aim of this analysis was to study of the thermal behaviour of the mechanically 
activated mixtures. The structures of grinded samples were found out by X-ray-diffraction 
analysis by equipment of diffractometer D8 Advance (Bruker AXS, UK). Particle sizes 
distribution was determined by equipment of Mastersizer 2000/MU (Malvern, Instruments, UK). 
Next methods were also used, for example the determination of immunity in face of working of 
HCl and the scanning electron microscopy by using of the scanning electron microscope Tesla 
BS 340. 
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Abstrakt 
 Anorganické pigmenty lze připravit několika způsoby. V současné době se stále více 
pracovišť zabývá hledáním nových způsobů přípravy anorganických pigmentů. Cílem těchto 
experimentů je hledání, vyvíjení a testování nových způsobů přípravy anorganických pigmentů 
tak, aby získané produkty měly stejné nebo lepší vlastnosti, než při klasických způsobech 
přípravy. Mezi tyto pracoviště lze zařadit i naši katedru, která má ve výzkumu anorganických 
pigmentů dlouholetou tradici.  
 Náš výzkum je zaměřen na přípravu zinkferritu ZnFe2O4 pomocí mechanické 
aktivace. Jako výchozí suroviny byly použity ZnO a FeO(OH), které byly mechanicky 
aktivovány pomocí intenzivního mletí v planetárním mlýnu Pulverissete 5 (Fritsch, Německo). 
Doba mletí se pohybovala od 0 do 90 minut, resp. 0 do 10 hodin, přitom mleté vzorky byly 
odebírány v 10 minutových, resp. 1 hodinových intervalech. 
 Hlavním cílem práce bylo stanovit vliv intenzivního mletí na barevné vlastnosti 
testovaných směsí. Všechny nekalcinované vzorky a vzorky kalcinované při teplotách 700, 800 
a 900 °C byly aplikovány do akrylátového pojiva v plném tónu a také v ředěném tónu 
(pigment:TiO2 1:1 a 1:4).  Barevné vlastnosti byly měřeny pomocí přístroje MiniScan MS/S 
(HunterLab, USA), přičemž barva byla hodnocena v systému CIE L*a*b*.  

 Pomocí termické analýzy TG-DTA bylo sledováno termické chování mechanicky 
aktivovaných směsí. K měření byl využíván přístroj STA 449/F Jupiter (Netzsch, Německo). U 
připravených vzorků byly ověřovány strukturní vlastnosti (D8 Advance, Bruker AXS, UK), dále 
byla hodnocena distribuce velikosti pigmentových částic (Mastersizer 2000/MU, Malvern, 
Instruments, UK). Elektronový mikroskop (Tesla BS 340) poskytl informace o morfologii částic. 
Pomocí HCl (c= 0.1 mol.dm-3) byla stanovena odolnost pigmentů vůči působení této kyseliny.  
 
 
Úvod 
 Většina anorganických pigmentů je připravována klasickou cestou, která spočívá ve 
vysokoteplotní kalcinaci výchozích surovin. K tomuto účelu lze jako výchozí suroviny použít 
oxidy, hydroxidy či uhličitany příslušných kationtů. Jde o metodu, při které probíhají reakce 
v pevné fázi [1]. Tyto reakce se uskutečňují za vysokých teplot (až do 1300 °C) a z toho důvodu 
je často do těchto výchozích sloučenin přidáván mineralizátor. Hlavním úkolem mineralizátoru 
je snížit teplotu výpalu na dostačující teplotu tak, aby výchozí suroviny byly zreagované [2].  
 Vzhledem k tomu, že syntézy pigmentů za použití vysokoteplotní přípravy těchto 
sloučenin jsou metody značně energeticky a investičně náročné, výzkum mnoha pracovišť je 
zaměřen na hledání nových možností přípravy pigmentů. 
 Jednou z těchto nových metod, jež je využívána při přípravě anorganických pigmentů, 
je i mechanická aktivace výchozích surovin spočívající v rozpojování či intenzivním mletí 
surovin. Při mechanické aktivaci pevných látek vlivem intenzivního mletí působí na částečky jak 
plastická, tak i elastická deformace za současného vytváření dotykové oblasti namáhání. Tento 
typ uvolněné oblasti namáhání závisí na povaze skutečné struktury, geometrii a množství 
mletých částic. Dále závisí na intenzivním teplu z fragmentace zrn, chemické reakci nebo na 
přeměnách fází, ke kterým může docházet při intenzivním mletí. Část rozptýlené energie je 
držena pevnou látkou ve formě tzv. přebytkové energie, jež může sloužit jako zdroj aktivace 
pevných částic [3]. 
 Spinely mají obecný vzorec AB2X4 a strukturně se vyznačují symetrií krychlové 
soustavy. Jsou odvozeny od krystalové struktury v přírodě normálně vyskytujícího se minerálu 
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spinelu MgO.Al2O3. Kombinací iontů A, B a X lze tyto pigmenty rozdělit na tři druhy: typ I. – 
oxidační stavy iontů A-B jsou 2-3; typ II. – obdobně oxidační stavy A-B jsou 4-2 a typ III. – kde 
jsou oxidační stavy iontů A-B 6-1. Nejběžnější a nejpestřejší je typ I. s aniontem kyslíku. 
Spinelové pigmenty patří v současné době díky svým výborným pigmentovým vlastnostem mezi 
hojně používané pigmenty v keramickém průmyslu a také v průmyslu plastických hmot. Mezi 
jejich přednosti lze zařadit neomezenou mísitelnost, možnost vytváření široké barevné škály 
odstínů, vysokou termickou stabilitu a odolnost vůči roztavené sklovině glazur [2]. 
 Spinelové pigmenty mají v současné době využití nejen v keramickém průmyslu a 
průmyslu plastických hmot, ale nacházejí použití i v jiných oborech. Zinkferrit ZnFe2O4 je také 
v literatuře označován jako perspektivní antikorozní pigment, který našel uplatnění jako náhrada 
za toxické antikorozní pigmenty založené na bázi Pb a Cr6+. Firma Bayer AG (Leverkusen, 
SRN) vyvinula další pigmenty na bázi ferritů a jsou označovány jako zinkferrit AC 5070 a 
kalciumferrit AC 5071 [4]. V posledních letech se zinkferrit ZnFe2O4 začal uplatňovat v různých 
oborech, např. jako magnetický materiál [5], plynový senzor [6], jako absorbent pro 
desulfurizaci [7,8], semikonduktor pro fotokatalyzátor [9,10], atd. 
 Přípravě a testování mechanicky aktivního a mechanosyntetizovaného ZnFe2O4 bylo 
v posledních letech věnováno velké pozornosti z hlediska stanovení jeho magnetických 
vlastností či získání nanočástic [11-13], avšak hlavním cílem této studie bylo prozkoumat vliv 
mechanické aktivace na barevné a aplikační vlastnosti testovaného zinkferritu připraveného 
pomocí mechanické aktivace. 
 
 
Materiály 
 Tento výzkum je zaměřen na přípravu spinelové sloučeniny I. typu specielně ZnFe2O4 
za využití mechanické aktivace výchozích surovin. Jako výchozí suroviny byly zvoleny ZnO 
(G2 – stříbrná pečeť, Slovzink, a.s., Košeca, SR) a FeO(OH) (Fepren Yellow, Precheza, a.s., 
Přerov). Tyto výchozí suroviny byly ve stechiometrickém poměru mechanicky aktivovány 
v planetárním mlýnu Pulverissete 5 (Fritsch, GmbH, SRN). Jako mlecí materiál byl zvolen 
achát, tedy jak pro mlecí nádoby, tak i pro mlecí tělíska o průměru 10 mm. Při mletí výchozích 
směsí byl vždy dodržen hmotnostní poměr výchozí směs:mlecí tělíska 1:20. Výchozí směsi 
uvedených suroviny byly mlety v planetárním mlýnu v intervalu 0 až 90 min, resp. 0 až 10 
hodin, přičemž vzorky byly odebírány v desetiminutových, resp. hodinových intervalech.  
 
 

Použité experimentální metodiky 
 Vybrané vzorky, tedy vzorky neaktivované, ale i aktivované mletím v různých 
časových intervalech, byly podrobeny termické analýze. Termická analýza byla provedena na 
přístroji pro simultánní termickou analýzu STA 449/F Jupiter (Netzsch, SRN). Úkolem bylo 
sledovat termické chování mechanicky aktivovaných i neaktivovaných směsí. Pro měření byly 
použity otevřené korundové kelímky a jako teplotně inertní materiál byl zvolen α-Al2O3. 
Simultánní termická analýza TG-DTA všech vzorků byla provedena s lineárním vzestupem 
teploty 10 °C/min. v teplotním intervalu 30 – 1100 °C.  
 Z dalších testů, jež byly v případě vybraných vzorků provedeny, bylo stanovení 
distribuce velikosti částic testovaných vzorků. Velikost částic byla měřena pomocí přístroje 
Mastersizer 2000/MU (Malvern, Instruments, VB). Tento přístroj využívá rozptylu 
monochromatického světla na částice a umožňuje vyhodnotit měřený signál buď na základě 
Mieho rozptylu nebo Frauenhoferova ohybu. Přístroj umožňuje měření velikosti částic v rozsahu 
0,02 – 2 000 µm [14]. 
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 Pomocí rastrovacího elektronového mikroskopu Tesla BS 340 byly získány 
fotografické záznamy vybraných vzorků. Tyto fotografie aktivovaných vzorků byly srovnávány 
se záznamem, jež byl získán pro neaktivovaný vzorek. Všechna měření byla provedena při 
jednotném zvětšení, tj. 20 000x.  
 Rentgenová difrakční analýza byla jedním z dalších testů, jež byly v případě 
testovaných aktivovaných směsí provedeny. Byla sledována struktura jak neaktivovaných, tak i 
aktivovaných směsí mletých na různé časy. Rentgenová difrakční analýza byla provedena 
pomocí vertikálního difraktometru D8 Advance (Bruker AXS, VB) se scintilačním detektorem. 
 Všechny testované vzorky byly dispergovány do akrylátové pojivové matrice 
(Balacom, a.s., Opava, ČR) a byly stanoveny jejich barevné vlastnosti. Tyto barevné vlastnosti 
byly měřeny ve viditelné oblasti světla (400 – 700 nm) pomocí přístroje MiniScan MS/S 
(HunterLab, USA). Měření bylo provedeno za následujících podmínek: jako smluvní bílé světlo 
bylo používáno normalizované denní světlo s označením D65 (6500 K), geometrie měření d/8°, 
10° doplňkový pozorovatel. Barva byla hodnocena v prostoru CIE L∗a∗b∗ s barevnou diferencí 
∆ECIE

∗. Tyto barevné vlastnosti byly stanoveny jak v plném tonu, tak i v tonu ředěném s TiO2 
v hmotnostním poměru 1:1 a 1:4 [15]. 
 Všechny testované vzorky směsí aktivovaných i neaktivovaných byly kalcinovány ve 
vysokoteplotní peci. Vzorky byly vsypány do klasických porcelánových kelímků a kalcinace 
probíhala při teplotách 700, 800 a 900 °C s výdrží 1 hodinu na maximální teplotě. Následovala 
klasická úprava kalcinátu, tj. rozmělnění kalcinátu a promytí destilovanou vodou z důvodu 
odstranění vodorozpustných látek. Po té byly testované pigmenty aplikovány do akrylátového 
pojivového systému v tonu plném i ředěném TiO2 v hmotnostním poměru 1:1 a 1:4 a pomocí 
spektrokolorimetru MiniScan MS/S (HunterLab, USA) byly opět stanoveny jejich barevné 
vlastnosti. 
 Všechny testované vzorky, tzn. vzorky kalcinované i nekalcinované, byly podrobeny 
působení 0,1 mol/dm3 HCl s cílem stanovit stupně odolnosti testovaných vzorků vůči působení 
kyseliny HCl. Při tomto stanovení se v HCl rozpouštějí nezreagované podíly výchozích látek a 
test může naznačit, do jaké míry jsou dané komponenty zabudovány do krystalové mřížky a lze 
je tedy považovat za zreagované [16].  
 
 
Analýza výsledků 
 Termické analýze byl podroben jednak vzorek nemletý, pouze homogenizovaný 
v třecí misce, ale také vzorky aktivované po různou dobu. Pro termickou analýzu byly vybrány 
vzorky aktivované v planetárním mlýnu po dobu 60 a 90 minut a dále 5 a 10 hodin. Na obrázku 
1 je uvedena termická analýza směsi výchozích surovin, tedy ZnO a FeO(OH) ve 
stechiometrickém poměru, které byly pouze homogenizované v třecí misce. V teplotním 
intervalu 30 – 152 °C  je zaznamenán hmotnostní úbytek, který souvisí s odstraněním vlhkosti 
z výchozích surovin. Na DTA křivce se tento děj projevil dvěma endotermními efekty s minimy 
při 101,5 a 151,8 °C. Další hmotnostní úbytek, v tomto případě největší, byl zaznamenám 
v teplotním intervalu 200 – 318 °C s minimem endotermního efektu na DTA křivce při 318 °C. 
Tento úbytek souvisí s přeměnou FeO(OH) na Fe2O3. Další výrazný pík, který byl při simultánní 
termické analýze této směsi zaznamenán, byl exotermní pík s maximem při 672 °C a naznačuje 
vznik spinelové sloučeniny ZnFe2O4. Posledním efektem je endotermní efekt s minimem při 849 
°C a souvisí s částečnou přeměnou železitého kationtu na kationt železnatý. 
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Fig.1 DTA and TG curves of non-grinded mixture ZnO+FeO(OH) (249.85 mg; 10 oC/min, AIR, standard: α.-Al2O3) 
 
 

 Na obr. 2 je uveden záznam simultánní termické analýzy směsi ZnO a FeO(OH) 
aktivované v planetárním mlýnu po dobu 90 min. Ze záznamu je patrné, že v měřeném teplotním 
intervalu 30 – 1100 °C dochází k celkovému hmotnostnímu úbytku 10,6 hm. %. Hmotnostní 
úbytek, k němuž dochází v intervalu teplot 30 – 200 °C, je spojen s odstraněním vlhkosti 
z výchozích surovin. Toto je dokumentováno na DTA křivce endotermním efektem s minimem 
při 107 °C. Další hmotnostní úbytek souvisí s rozkladen ZnCO3, jež je přítomný ve výchozí 
surovině ZnO. Na DTA křivce se tento efekt projevuje jako endotermní pík s minimem při 276 
°C. Největší úbytek hmotnosti byl zaznamenán v teplotním intervalu 276 – 341 °C. DTA křivka 
v tomto případě vykazuje endotermní efekt s minimem při 341 °C a souvisí s přeměnou 
FeO(OH) na Fe2O3. Na DTA křivce je také patrný exotermní pík v teplotním intervalu 640 – 703 
°C s maximem při 677 °C. Tento exotermní efekt souvisí se vznikem spinelu ZnFe2O4. 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
Fig.2 DTA and TG curves of mixtures ZnO+FeO(OH) mechanically activated in the planetary mill for the time 90 

minutes (254.90 mg; 10 oC/min, AIR, standard: α.-Al2O3) 
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 Na obr. 3 jsou uvedeny a srovnávány záznamy termické analýzy směsi ZnO a 
FeO(OH) pro neaktivovanou směs, dále pro směs aktivovanou v planetárním mlýnu po doby 5 a 
10 hodin. Z obrázku jsou patrné obdobné endotermní efekty jako v případě neaktivované směsi. 
V případě endotermního efektu, jež znázorňuje odstranění vlhkosti z výchozích surovin, je 
patrné, že intenzivním mletím dochází k posouvání tohoto endotermního efektu s minimy při 
127 ° a 130 °C. Tento endotermní efekt (miminum při 276 °C) spojený s rozkladem ZnCO3, 
který je v ZnO přítomný v malé míře, se mletím na vyšší časy postupně vytrácí. Dále výrazný 
endotermní efekt, který je patrný v případě neaktivované směsi, se aktivací na vyšší časy stává 
méně výrazným, což naznačuje, že vlivem mechanické aktivace přechází částečně FeO(OH) na 
Fe2O3 a endotermní efekt související s tímto přechodem již není tak výrazný jako v případě 
neaktivované směsi [17]. Další výrazný efekt, který je v případě neaktivované směsi patrný, je 
exotermní efekt odpovídající vzniku spinelové sloučeniny ZnFe2O4. V případě aktivovaných 
směsí je patrné, že tento exotermní efekt již tak výrazný není. Směs aktivovaná mletím po dobu 
5 hodin vykazuje exotermní pík s maximem při 648 °C a nevykazuje tak výrazný charakter jako 
v případě neaktivované směsi. Naopak v případě směsi aktivované po dobu 10 hodin není tento 
exotermní efekt již tak patrný. Exotermní pík vykazuje maximum při 636 °C. Lze tedy 
konstatovat, že vlivem mechanické aktivace dochází k částečnému proreagování, takže směsi 
aktivované na vyšší časy již nevykazují tak výrazné exotermní efekty související se vznikem 
spinelové sloučeniny ZnFe2O4 jako v případě neaktivované směsi. DTA křivka stanovená pro 
směsi mleté ve vyšších časových intervalech však postrádá na rozdíl od směsi neaktivované, 
endotermní efekt související s částečnou redukcí Fe3+ kationtu na Fe2+. 
 

Fig.3 DTA and TG curves of mixture ZnO+FeO(OH) activated in the  planetary mill; the lower curve – inactivated (red 
curve); the middle curve – mechanically activated for 5 hours (blue curve); the upper curve – mechanically 
activated for time 10 hours (green curve);        the conditions of analysis: 10 °C/min, Air, standard: α.-Al2O3 

 
 
 Další důležitou vlastností, jež byla v případě mechanicky aktivovaných směsí měřena, 
bylo stanovení velikosti částic. Byly proměřeny jednak neaktivované, ale také aktivované směsi 
výchozích látek. Stanovené hodnoty uvádí tabulka I a z ní je patrné, že v případě pigmentů 
mletých po doby kratší, tj. 0 až 90 min., dochází nejprve vlivem mletí k pozvolnému růstu 
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střední hodnoty velikosti částic (d50). Tento nárůst velikosti částic je velmi dobře patrný u 
vzorků mletých na časy vyšší, tj. 0 až 10 hodin, kde dochází vlivem aktivního mletí k 
velkému růstu střední hodnoty velikosti částic (d50). To lze vysvětlit tím, že v případě směsí, jež 
byly aktivovány intenzivněji, tj. mlety po delší dobu, dochází k uplatnění principu mechanické 
aktivace. Při mletí dochází k nabalování a k tvorbě shluků částic, které jsou aktivní a uchovávají 
v sobě uvolněnou energii, která pak napomáhá a usnadňuje lepší průběh kalcinace. 
 
   Table 1  The particle size distribution of the tested mixture ZnO+FeO(OH) 

Velikost částic [µm] Doba mletí [min] 
d10 d50 d90 

0 0,41 1,01 4,46 
30 0,37 1,13 16,70 
60 0,31 1,35 20,46 
90 0,28 1,70 22,64 

180 0,91 10,93 47,53 
360 0,90 10,75 46,93 
600 0,86 10,14 44,65 

 
 

 
 
 

 Tento fakt, tj. sbalování částic do větších shluků, koresponduje s výsledky 
fotografických záznamů z rastrovacího elektronového mikroskopu. Zjištěné záznamy pro 
testovanou směs uvádí obrázek 4, ve kterém jsou fotografie pro směs neaktivovanou (4a), dále 
pak pro směsi aktivované intenzivním mletím po dobu mletí 10 hodin (4b). Z těchto obrázků je 
velmi dobře patrné, že vlivem mletí dochází k nabalování částic na sebe a vytváření větších 
shluků. 
 Rentgenová difrakční analýza stanovená pro vybrané vzorky je uvedena na obrázku 5, 
kde jsou znázorněny rentgenogramy pro neaktivovanou směs ZnO+FeO(OH) a směs 
aktivovanou po dobu 10 hodin. Je patrné, že neaktivovaná směs obsahuje obě výchozí suroviny, 
jež vykazují ostré píky s poměrně vysokou intenzitou. Obrázek 5d znázorňuje směs 
ZnO+FeO(OH) mletou v planetárním mlýnu po dobu 10 hodin. Z těchto obrázků je patrné, že 
vlivem mletí se intenzita difrakčních čar snižuje a testovaná směs se stává amorfnější [18,19].  
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Fig.4 The photographs from the scanning electron microscopy of mixture ZnO+FeO(OH). a) the inactivated (non-

grinded) mixture; b) the activated mixture for time 10 hours 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Celkový barevný vzhled aktivovaných směsí se lišil v závislosti na době mletí. 
Vzorek výchozí směsi ZnO+FeO(OH), jež nebyla aktivována se vyznačovala žlutým odstínem. 
Naopak vzorky mleté v planetárním mlýnu v kratších časových intervalech, tj. do 90 minut 
mletí, přecházely v závislosti na době mletí do žlutých až světle žlutohnědých odstínů. Železité 
žlutě jsou jako chemické sloučeniny citlivé na změnu teploty, a proto se u vzorků po hodinovém 
mletí začaly projevovat již barevné změny, které byly velmi dobře viditelné pouhým okem. 
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Vzorky testované směsi ZnO+FeO(OH) aktivované v planetárním mlýnu ve vyšších časových 
intervalech, tj. až 10 hodin mletí, se projevovaly hnědými odstíny. Stanovené hodnoty L∗a∗b∗ 
souřadnic testovaných směsí aplikovaných do akrylátového pojivového systému v tonu plném 
jsou uvedeny v tabulce II. Z ní je patrné, že vlivem mletí docházelo ke snižování jasové 
souřadnice L* a aktivovaná směs se stávala vlivem mletí tmavší. 

Fig.5 XRD patterns of the mixture ZnO+FeO(OH) mechanically activated on different time if the grinding; a) the 
inactivated mixture; b) time of grinding 10 hours 

   
 
 Tabulka II uvádí i hodnoty barevné diference (∆E CIE

 ∗) pro mleté směsi. Vlivem mletí 
dochází k růstu barevné diference až k hodnotám ∆E CIE

 ∗ = 29,1 (pro vzorek aktivovaný po dobu 
10 hodin) a je zřejmé, že tyto barevné změny jsou dobře viditelné pouhým okem (limitní 
hodnota 1,5 ≤ ∆E CIE

 ∗ ≤ 3 – postřehnutelná barevná diference; ∆E CIE
 ∗ > 3 – velká barevná 

diference) [15]. 
 
  Table 2  The colour coordinates of tested samples applied into acrylate binder in the mass tone 

Doba mletí 
[min] L∗ a∗ b∗ ∆E CIE

 ∗ Doba mletí 
[hod] L∗ a∗ b∗ ∆E CIE

 ∗ 

0 50,23 16,24 32,36  0 50,23 16,24 32,36  
10 50,84 16,52 32,42 0,67 1 44,6 18,36 24,02 10,28 
20 50,59 16,42 31,98 0,55 2 40,33 14,94 18,4 17,16 
30 49,57 15,67 29,86 2,65 3 37,39 13,93 13,75 22,73 
40 50,3 16,36 30,43 1,94 4 37,3 14,44 14,24 22,33 
50 49,58 15,88 29,67 2,79 5 35,09 11,47 11,35 26,33 
60 50,1 15,44 29,74 2,74 6 34,38 11,72 11,46 26,62 
70 50,42 16,07 29,4 2,97 7 34,18 11,48 10,76 27,33 
80 50,7 16,7 29,9 2,55 8 33,37 11,13 9,67 28,73 
90 50,49 15,95 29,36 3,03 9 34,88 11,2 9,42 28,06 
- - - - - 10 33,24 11,13 9,29 29,10 
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Fig.6 The colour coordinates of ZnO+FeO(OH) mixture applied into acrylate binder in mass tone and activated in the 

planetary mill for time a) 0-90 minutes b) 0-10 hours 
 
 
 Na obr. 6 jsou uvedeny stanovené barevné souřadnice pro testované nekalcinované 
vzorky. Obrázek 6a uvádí souřadnice pro směsi mleté po doby 0 až 90 min a 6b pro směsi mleté 
po dobu 0 až 10 hod. Z těchto grafů je lépe viditelný posun k nižším hodnotám obou souřadnic. 
Dle obr. 6b lze konstatovat, že již po 5 hodinách intenzivního mletí aktivovaná směs vykazuje 
hodnoty souřadnic a* a b*, jež jsou velmi obdobné hodnotám souřadnic zjištěným pro aktivované 
směsi mleté na vyšší doby mletí. 
  

 
 
Fig.7 The colour coordinates a* and b* of the tested mixtures applied into acrylate binder in mass tone and  calcinated on 

temperatures a) 700 °C; b) 800 °C; c) 900 °C; d) the comparison of the all calcination temperatures 
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 Testované aktivované i neaktivované vzorky byly podrobeny kalcinaci v klasické 
elektrické peci při teplotách 700, 800 a 900 °C s výdrží 1 hodinu na maximální teplotě. 
Upravené kalcináty byly dispergovány do akrylátového pojivového systému a byly stanoveny 
jejich barevné vlastnosti. Zjištěné hodnoty barevných souřadnic a* a b* v tonu plném pro 
testované teploty uvádí obr. 7. 
 Neaktivovaný vzorek (na obr. 7abc označen jako 0 hod.) vykazuje buď nejvyšší 
hodnoty barevných souřadnic a* a b* nebo tyto hodnoty souřadnic jsou velmi vzdálené od 
ostatních. Jeho odstín je oranžový. Vlivem mletí, což je patrné z obr. 7ab, dochází k posunu 
barevných souřadnic k nižším hodnotám a barevný odstín se posouvá do hnědé oblasti. Nejnižší 
hodnotu obou barevných souřadnic vykazuje vzorek mletý po dobu 9 hodin a tento vzorek je 
nejblíže ke středu kříže. 
 Obr. 7a pro kalcináty při 700 °C naznačuje, že posun k tmavším odstínům je 
pozvolný. Obr. 7b uvádí stanovené souřadnice a* a b* pro vzorky, jež byly kalcinovány při 800 
°C. Z obrázku je zřejmé, že dochází k dalšímu posunu odstínu ještě do tmavší oblasti. 
Nejtmavější a tedy i nejnižší hodnotu a* vykazuje opět vzorek mletý po dobu 9 hodin. Naopak 
hodnota souřadnice b* se v tomto případě nemění. Při kalcinaci na 900 °C, jak je uvedeno na 
obr. 7c, dochází k opačnému trendu. V tomto případě se souřadnice b* posouvá k vyšším 
hodnotám a vzorky se posouvají spíše do žluté oblasti. Obr. 7d uvádí srovnání všech testovaných 
kalcinačních teplot a z tohoto obrázku je lépe patrný posun barevných souřadnic k vyšším 
hodnotám pro vzorky kalcinované při 900 °C. 
 Všechny testované vzorky byly podrobeny působení 0,1 mol/dm3 kyseliny HCl s 
cílem stanovit stupně odolnosti. Z důvodu srovnání byly tomuto testu podrobeny i vzorky, jež 
kalcinovány nebyly, tzn. jež byly pouze aktivovány. Zjištěné hodnoty stupně odolnosti uvádí 
tabulka III.  
 
  Table 3  The determined value of the immunity X in face of working of the 0,1 mol/dm3 HCl  

X [%] 
Doba mletí [hod] Nekalcinované 

vzorky 700 °C 800 °C 900 °C 

0 64,31 92,67 93,71 95,71 
1 67,15 94,47 96,28 93,09 
2 66,69 93,27 94,56 92,70 
3 71,83 94,98 95,71 93,31 
4 67,57 95,11 96,43 93,83 
5 68,64 95,71 95,47 93,71 
6 65,09 93,79 93,79 91,66 
7 67,62 93,74 94,58 93,94 
8 70,49 92,86 93,10 90,00 
9 73,95 92,26 93,18 93,77 

10 78,24 94,51 95,54 94,51 
 
 
 Z tabulky III je patrné, že v případě nekalcinovaných vzorků se hodnoty stupně 
odolnosti pohybují od 64 % (vzorek neaktivovaný) do 78 % (vzorek aktivovaný po dobu 10 
hodin). Hodnoty stupně odolnosti v případě nekalcinovaných vzorků vykazují rostoucí trend. 
Lze tedy konstatovat, že vlivem intenzivního mletí dochází k růstu stupně odolnosti a vzorky, 
jež byly aktivovány na vyšší časy jsou více odolné vůči HCl než vzorky neaktivované. 
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 Kalcinované vzorky na teplotu 700 °C vykazují hodnoty stupně odolnosti pohybující 
se okolo 94 %, přičemž nejnižší hodnotu (92,67 %) vykazuje vzorek, který byl pouze 
homogenizován v třecí misce. Nejlepších výsledků bylo dosaženo v případě vzorků, jež byly 
kalcinovány na teplotu 800 °C. Hodnoty stupně odolnosti se pohybují okolo 95 %. Naopak, 
zvýšení teploty o 100 °C již nepřineslo další zvýšení stupně odolnosti. Tento fakt koresponduje 
s dosaženými výsledky z hlediska stanovení barevných vlastností, kdy i v tomto případě bylo 
nejlepších výsledků dosaženo při kalcinaci na 800 °C.  
 
 
Závěr 
 Při přípravě zinkferritu ZnFe2O4 byla použita mechanická aktivace spočívající 
v intenzivním mletí. Simultánní termická analýza naznačila, že mletím na delší doby mletí 
testované směsi výchozích látek nevykazují tak výrazné endotermní i exotermní efekty, jež byly 
zjištěny v případě neaktivovaných směsí výchozích látek. Rentgenogramy směsí aktivovaných 
ve vyšších časových intervalech vykazovaly amorfní charakter. Při stanovení odolnosti vůči 
působení HCl bylo zjištěno, že intenzivním mletím byly získány směsi, jež byly více odolné vůči 
působení kyseliny. Ze stanovených hodnot velikosti částic vyplynulo, že vlivem intenzivního 
mletí docházelo k sbalování částic, což bylo doloženo i snímky z rastrovacího elektronového 
mikroskopu. Barevné souřadnice nekalcinovaných vzorků, ale aktivovaných v delších časových 
intervalech leží v hnědé oblasti barevného kříže. Velké hodnoty celkové barevné diference 
potvrdily, že vzorky, které byly aktivovány déle než jednu hodinu intenzivního mletí, 
vykazovaly barevné změny, které byly viditelné pouhým okem. Po kalcinaci testovaných vzorků 
bylo zjištěno, že z hlediska nejlepších barevných vlastností bylo získáno po kalcinaci na 800 °C.  
 Z uvedených studií vyplývá, že vlivem mechanické aktivace dochází ke zlepšení 
pigmentově-aplikačních vlastností, a proto může mechanická aktivace představovat jeden 
z možných směrů, který lze použít pro přípravu spinelových pigmentů. 
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