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1. Úvod 
 

Písek je velmi podstatnou součástí naší planety, která i když se to někdy nezdá, se týká lidí 

všech věkových kategorií. Pískoviště, pláže, pouště, sportovní plochy, stavební materiály atd. 

Tam všude má písek své nenahraditelné zastoupení a je také součástí životního prostředí 

mnoha živočichů. 

Nás slévače však nejvíce zajímá písek jako hlavní surovina – ostřivo- většiny formovacích 

materiálů. Existují pochopitelně i jiná ostřiva, ale žádné z nich není tak cenově dostupné jako 

ostřiva na bázi SiO2. 
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2. Abstract 
Quartz sand is everywhere on our Earth. It is very important element in the nature. Sandpits, 

beaches, deserts, sports areas, building material etc. There are many places in the nature 

where the quartz sand has own irreplaceable representation. It is also very important part of 

enviroment of a lot of animals. 

But in casting industry is qaurtz sand very important too. In some foundries occur some 

problems with granulometry. The grains become smaller and smaller during the regeneration 

form mixture and it can be than problem with permeability of casting forms. Flooded gases in 

forms etc. 

This work deals of determination of silica sands inclination for crushing. It was tested six 

kinds of quartz sands from these lokalities: Haltern from Germany, Grudzen Las and Badger 

Minnig form Poland, Střeleč and Provodín from Czech Republic and Šajdikovy Humence 

from Slovakai. By each of them was measured different values. 

 

 

 

Abstract 

Křemenné písky se vyskytují všude na naší planetě. Jsou velmi důležitou součástí přírody. 

Pískoviště, pláže, pouště, sportovní plochy, stavební materiály atd. To jsou místa, kde má 

křemenný písek své nenahraditelné zastoupení. Je také velmi důležitou složkou životního 

prostředí mnoha živočichů. 

Ale křemenný písek hraje velmi důležitou roli i ve slévárenském průmyslu. V některých 

slévárnách se mohou vyskytovat problémy s granulometrií ostřiva. Zrna se zmenšují a 

zmenšují při regeneraci formovací směsi a potom se může jednat o velký problém týkající se 

prodyšnosti slévárenských forem. Vady vzniklé zahlcením plynu ve formě apod. 

 Tato práce se zabývá křemennými ostřivy a jejich sklonu k drcení. Bylo testováno šest druhů 

křemenných písků z těchto lokalit: Haltern (Německo), Grudzen Las a Badger Mining 

(Polsko), Střeleč a Provodín (Česká křídová tabule) a Šajdíkovy Humence (Slovensko). U 

každého z nich byly naměřeny různé hodnoty. 
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3. Ostřivo 
Ostřivem rozumíme hlavní složku, která má největší podíl ve formovacích slévárenských 

směsích. Jde vždy o zrnitý, žáruvzdorný materiál, jehož původ a povaha můžou být různé. 

Ostřivo pro slévárenské účely by mělo splňovat určité požadavky, jako jsou například vysoká 

žáruvzdornost, minimální množství vyplavitelných podílů ( částic menších než 0,02 mm) , 

které např. způsobují nižší prodyšnost forem a zvyšují spotřebu pojiva. Dále vysokou 

chemickou čistotu, tj. minimální obsah doprovodných minerálů, např. živců, které výrazně 

snižují teplotu tání. Tyto slévárenské písky by měly dosahovat vysoké čistoty a obsah SiO2 by 

se měl pohybovat nad 96% a pro minimální spotřebu pojiva je vhodné, aby se tvar zrna 

(koeficient hranatosti) blížil 1,0 (tzn. kouli). 

 

Slévárenská ostřiva dělíme též podle jejich chemické povahy na: 

Kyselá, neutrální a zásaditá. 

Ke kyselým patří nejrozšířenější křemenné písky, které sice mají řadu nevýhod, ale patří k 

cenově nejdostupnějším slévárenským ostřivům. 

Mezi neutrální ostřiva lze zařadit např. šamot , olivín, korund, zirkon aj. 

Zásaditá jsou magnesit, magnesitchrom atd. [1] 
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4.  Křemen 
Základní surovinou ostřiv pro formovací hmoty je oxid křemičitý SiO2. Jedná se o 

nejrozšířenější minerál v přírodě, který má vhodnou zrnitost. Jeho teplota tání je nad 1700 °C 

(v závislosti na chemickém složení), takže je vhodný pro výrobu forem k odlévání většiny 

slévárenských slitin. 

Vedle těchto příznivých vlastností má SiO2 i vlastnosti méně vhodné. Při ohřevu prodělává 

polymorfní přeměny, které se projevují objemovými změnami, které mohou vyústit v poruchy 

celistvosti formy. Křemen je sloučenina vysloveně kyselá, která reaguje se zásaditými látkami 

( např. tavenina FeO). Tyto reakce jsou pak příčinou snížené žárovzdornosti. Vznikají 

nízkotavitelné sloučeniny typu 2FeO . SiO2, MnO . SiO2 (fayalit) aj. Křemenný prach 

vyvolává silikózu, která je velmi vážným onemocněním plic. 

Oxid křemičitý může existovat v několika krystalických a jedné amorfní modifikaci.  

Bezvodý SiO2 známe z těchto modifikací: křemen α a β, cristobalit α a β, tridymit α a β a γ, 

křemenné sklo.  

Základním a nejrozšířenějším typem křemene v přírodě je β-křemen. Má podobu křemenných 

písků, křemenců, různých druhů křišťálu, součástí vyvřelých hornin, pískovců, příměsí 

v jílech a kaolínech. β-křemen, který je stálý při normálních teplotách se přeměňuje při 573°C 

na α-křemen. Tato modifikace SiO2 je stálá v oblasti teplot 573 až 870°C. Při 870 °C se α-

křemen pomalu a jen za přítomnosti silného taviva - mineralizátoru - (např. wolframanu 

sodného Na2 WO4 . 2H2O, sodných iontů atd.) a při jemném rozemletí přeměňuje v α-tridymit. 

Je-li α-křemen zahříván rychle až na teploty 1600 °C, je možno jej roztavit, aniž by procházel 

jinými modifikacemi.  

α- tridymit se v přírodě nevyskytuje, má oblast stálosti mezi 870 a 1470 °C, při chladnutí se 

přes přechodnou formu β- tridymitu přeměňuje v γ- tridymit. 

Při 1470 °C se pomalu za přítomnosti mineralizátorů přeměňuje v α- cristobalit. Rychlým 

zahřátím nad 1670 °C lze α- tridymit přeměnit v křemenné sklo. γ- tridymit může existovat 

při normální teplotě především jako součást dinasových cihel. 

α- cristobalit, vzniklý z α- tridymitu při teplotách nad 1470 °C, zůstává stálým do 1713 °C, 

kde se mění v křemenné sklo. Ochlazením α- cristobalitu v metastabilním stavu pod 180 až 

270 °C vzniká β- cristobalit. 
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Tato modifikace může existovat za obyčejných podmínek v nerovnovážném stavu téměř 

neomezeně dlouho. Uměle vyráběný β- cristobalit se vyskytuje v dinasových cihlách a někdy 

i ve vratných píscích v ocelárnách, které byly podrobeny působení vysokých teplot oceli. 

Roztavený SiO2 může být ochlazen bez krystalizace ve sklovinu- křemenné sklo. Tato 

modifikace se vyznačuje mimořádně nízkou teplotní délkovou roztažností (5. 10 -7 K -1) a má 

proto vysokou odolnost proti teplotním změnám. 

Polymorfie oxidu křemičitého má složitý charakter, v některých teplotních oblastech může 

existovat několik modifikací. Schematicky můžeme znázornit mechanismus těchto přeměn 

takto:                

 

Obr. 1: Schéma fázových přeměn křemene 

Vodorovnými šipkami jsou značeny směry přeměn, které jsou nevratné a probíhají pomalu jen 

při zvláštních podmínkách, svislé šipky označují rychlé přeměny, které probíhají při ohřevu 

nebo ochlazování. Nejzávažnějšími důsledky těchto polymorfních přeměn, ovlivňujících 

vlastnosti formovacích směsí, jsou změny hustoty a objemu jednotlivých modifikací. Tyto 

změny β-křemene na α-křemen se projevují teplotní objemovou roztažností křemenných zrn 

při ohřevu povrchových vrstev formy, jejich praskáním nebo odlupováním. Objemové změny 

při polymorfních přeměnách křemene jsou na obr. 1. 
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Obr. 2: Polymorfní přeměny křemene 

 

Křemenné písky jsou doprovázeny průvodními minerály, které mohou mít škodlivý vliv na 

jakost odlitků. Jsou to především živec, slída, uhličitany, způsobující spékavost směsi, a tím 

zhoršení kvality povrchu odlitků. 

Obsah průvodních minerálů u formovacích směsí pro ocelové odlitky nemá překročit hodnotu 

3%. Kromě již jmenovaných minerálů jsou písky doprovázeny minerály s větší hustotou, než 

má SiO2. Jsou to např. turmalín, glaukonit, rutil, živce, limonit, magnezit, ilmenit aj. 

Povrch křemenných písků netříděných a chemicky neupravovaných bývá ve většině případů 

povlečen hydratovaným křemenem nebo hydroxidem železitým, hlinitým nebo přírodními jíly 

(např. illity). Tato vrstva má jen molekulární tloušťku, přesto má dosti značný vliv na 

přilnavost pojiv jak jílových, tak i organických (adheze pojiva). 

Snížením velikosti elektrostatických sil přitažlivých pak dochází k poklesu pevností směsí. 

Povrchovou aktivitu pískových zrn si vysvětlujeme krystalickou stavbou křemene. Základní 

stavební jednotkou je tetraedr komplexního iontu SiO4 4+, u něhož na základní centrální atom 

Si4+ jsou napojeny ve vrcholech tetraedru atomy O-2. Prostorová vazba křemene má tetraedry 

SiO4
4- spojené všemi vrcholy v kostru tak, že dvojice tetraedrů má vždy jeden vrchol  

společný. 
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Obr. 3: Prostorová stavba křemene 

 

Celkový poměr Si:O je 1:2, takže vnitřní struktura je pevná, uzavřená. Povrch křemene však 

obsahuje atomy s volnými vazbami, které jsou příčinou reakcí s volnými vazbami jiných 

oxidů, popř. pojiva. 

Očištění povrchu křemenných zrn lze provést cestou chemickou, tepelným zpracováním nebo 

prostým praním a otíráním zrn. Poslední způsob byl sledován např. v ČKD Praha na 

křemenném ostřivu z lokality Strážnice. Z tohoto písku v původním stavu byla připravena 

jádrová směs s fenolformaldehydovou pryskyřicí, která po tepelném vytvrzení dosáhla 

pevností v ohybu Rmo= 1,2 MPa. Tatáž jádrová směs, u níž bylo ostřivo Strážnice vyčištěno 

mokrou cestou, dosáhla pevnosti v ohybu po vytvrzení  Rmo= 5,2 MPa. Hydraulickým 

otíráním a vyčištěním písku Strážnice se dosáhlo výsledné pevnosti v ohybu Rmo= 5,9 MPa. 

Rozdíl v dosahovaných pevnostech je způsoben různým obsahem chemických nečistot na 

povrchu křemenných zrn. Číslo kyselosti tohoto ostřiva před úpravou je 11,9 ml HCl na 50 g 

písku, c(HCl)= 0,1 mol. l-1, pH 4,0. 

Po hydraulickém očištění (vyprání) má číslo kyselosti hodnotu 6,4 a v posledním pokusu     

1,6 ml HCl na 50 g písku, c(HCl) = 0,1 mol.l-1. Křemenný písek kysele reagující s čistým 

povrchem zrn vykazuje vyšší síly adheze s pryskyřičnými pojivy a má lepší pojivové 

vlastnosti.    
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4.1 Tvar a povrch zrna 
 

Většina slévárenských písků byla po svém vzniku z horniny křemene přenášena činností 

vody, vzduchu nebo ledu na velké vzdálenosti. Při těchto pochodech byl povrch zrn různě 

upravován, zrna byla tříděna, obrušována nebo drcena. Tak vznikly písky usazené v moři, 

písky ledovcové nebo písky váté.   

Tvar zrn těchto písků a jejich povrch bývá v přímé souvislosti s původem vzniku. Zrna, která 

byla přenášena vzduchem, mají tvar zakulacený izometrický, kdežto písky mořské a 

ledovcové jsou většinou ostrohranné až roztříštěné. 

Charakter tvaru a povrchu zrn má vliv na technologické vlastnosti formovacích směsí. Ostřiva 

kulatá jsou lépe spěchovatelná, směs má větší tekutost (lépe se „zastřeluje“ při výrobě jader), 

ale snáz se přepěchuje a může být náchylná ke vzniku vad způsobených tepelnou dilatací 

formy. Proto je vhodnější pro syntetické bentonitové směsi, náchylné k těmto vadám, 

používat písky poloostrohranné se sníženou spěchovatelností. 

U jádrových směsí je tomu naopak. Kulatá zrna ostřiva s hladkým povrchem se lépe povlékají 

vrstvou olejového nebo pryskyřičného pojiva, ve spěchované směsi je více kontaktů mezi 

zrny a směs dosahuje vyšších pevností po vysušení než tatáž směs s ostřivem ostrohranným. 

Volbou zrn kulatého charakteru snížíme spotřebu jádrových pojiv o 0,5- 1%. [2] 

 

 

 

A) Tvar zrna- izotermický, protažený 

krátce nebo dlouze 

B) Hrany zrna- kulatá zrna, hranatá zrna 

se zakulacenými hranami, ostohranná 

a roztříštěná zrna 

C) Povrch zrna- hladký, polodrsný, 

drsný 

D) Celistvost zrna- rozpukání značné 

nebo menší, obsah dutin (libel)  

 Obr. 4: Rozdělení pískových zrn podle L. 
Petržely  
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4.2 Křemenné písky 
 

Křemenné písky patří k nejekonomičtějšímu a zároveň tedy i k nejrozšířenějšímu ostřivu pro 

přípravu syntetických směsí, ale jsou obsaženy v přirozených píscích. Hlavním minerálem je 

křemen (SiO2), který krystalizuje v soustavě trigonálně trapezoedrické (β-křemen). Jeho 

tvrdost je 7 a měrná hmotnost se pohybuje mezi 2620 – 2660 kg/m3. 

Obecně lze požadavky na křemenné písky pro přípravu syntetických formovacích směsí 

popsat takto. 

• Měly by mít vysokou čistotu. To znamená obsah SiO2  by neměl být méně než 96%. 

• Ideální je použít monofrakci, kterou lze případně zkombinovat s dalšími frakcemi. 

• Tvar zrn- nejlépe kulatá pro organická pojiva, jelikož mají malý povrch, což značí 

minimální spotřebu pojiva, ale neodolávají tolik změnám teplot a jsou náchylnější 

k vadám z tepelného pnutí. 

• Minimální koncentraci jemných podílů na sítě 0,1 mm. 

• Neměly by obsahovat zrna hrubší než 0,5- 0,6 mm (neplatí pro masivní odlitky). 

Ve slévárenských ostřivech musí být, kvůli zajištění dostatečné žáruvzdornosti, minimální 

obsah živců tzn. Méně jak 1%. Velká důležitost je také v disperzitě živců. Někdy jejich vyšší 

koncentrace nemusí vadit, jsou-li jemnozrnné. Živce mají totiž nízký bod tavení a silně snižují 

teplotu spékání písků. 

 

Živce: plagioklasy (100-n) NaAlSi3O8 + nCaAl2Si2O8 obsahují až 10% Na2O 

  

ortoklas K (AlSi3O8) – obsahuje asi 17% K2O, 18% Al2O3 

 

S ohledem na požadovanou hladkost povrchu odlitků je celosvětovou tendencí pracovat 

s jemnozrnnými písky asi kolem středního zrna d50 =0,22 mm (pro masivní odlitky 0,3 mm) 

Povrch zrn vysoce aktivní, čistý bez povlaků a nalepených částic. [3] 
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5. Těžební lokality křemenných ostřiv 

5.1 Haltern 
 

Obr. 5: Sací bagr Obr. 6: Pohled na pískovnu 
 

Těžba halternských křemenných písků, z období křídy, se nachází převážně na dně a jeho 

těžba se provádí za pomocí sacího bagru, který je vybaven řezací hlavou. Těží se zde písky, 

které nachází své uplatnění především ve slévárnách. K třídění písků je zde využíváno 

především hydrauliky. [4] 

 

 

 

 

Obr. 7: Haltern am See se nachází v blízkosti hranic Německa s Nizozemskem 
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5.2 Badger Mining 
 

 
The Badger Mining Corporation (BMC) existuje od roku 1979. Společnost byla založena 

v roce 1949 A. Cliffordempd jménem C.A. Chier Sand Company. Kořeny této firmy však 

sahají až k přelomu 19. a 20. Století. Předkové Badger Mining začali s průmyslovou těžbou 

oxidu křemičitého již před rokem 1900 ve Visconsinu. [5] 

 

  
Obr. 8: Nákladní automobil z roku 1949 Obr. 9: Lom Badger Mining v roce 1949 

 
 
 

Křemenný písek Badger Mining je vysoce chemicky čisté ostřivo (více než 98,3% SiO2) 

s minimálním obsahem Fe2O3, Al2O3 a dalších nečistot. Jeho spékavost se pohybuje okolo 

1550 °C a vlhkost je max. 6 %. 
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5.3 Provodín 
 

 

 

 

 

 

Obr. 10: Sídlo společnosti 

Provodínský křemenný písek se těží od roku 1913. Společnost tak pokračuje v tradici   
prvních severočeských sklářských písků a pískovcových cihel Wilhelm Schulz. 

V roce 1992 zde byla založena akciová společnost a ložisko těžby se nachází jižně od České 
Lípy, které se vytvářelo po dobu 100 milionů let. Nachází se zde jemně a středně zrnité písky 
v mělkém moři severočeské křídové tabule. 

Písky jsou zpracovány moderní technologií a standardně jsou tříděny pro sklářský, 
slévárenský a stavební průmysl. Sortiment zahrnuje tyto typy: 

PR 30, PR 31, PR 32, PR 33, PR 21, PR 23, PR 13, PR 50, PR 33C, PR 0,4 -2, PR 0,6 - 1, PR 
1 - 1,6 und PR 1,6 - und PR 1,6 - 4. [6] 
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5.4 Střeleč 
 

 
 

Obr. 11: Lom Střeleč 

Akciová společnost SKLOPÍSEK STŘELEČ je výrobce vysoce kvalitních sklářských, 

slévárenských, technických a filtračních písků mokrou i suchou cestou a výrobcem mletého 

křemene a křemičitých jílů. 

Lokalita Střeleč je největším a nejkvalitnějším ložiskem sklářských písků v České republice. 

Nalézá se 10 km severozápadně od Jičína u obce Hrdoňovice, na katastrálním území obcí 

Střeleč, Mladějov a Újezd pod Troskami. 

Ložisko se těží povrchovou těžbou v jámovém lomu, v etážích o mocnosti 3 až 15 metrů za 

použití vhodné těžební techniky. Těžba probíhá selektivně. Po vytěžení se křemičité písky 

průmyslově zpracovávají, čistí a třídí dle zrnitosti. Výroba je zcela ekologická. Úprava písků 

se provádí tříděním ve vodním prostředí, gravitační nebo magnetickou separací bez použití 

chemikálií. 

Část písku slouží jako surovina na mletí ve speciálním mlýnu. Mikromleté písky jsou 

vyráběny mletím v neželezném prostředí a tříděním za použití větrných třídičů. Tato produkce 

je vynikající surovinou pro výrobu skelných vláken, smaltů apod. [7] 
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5.5 Šajdíkovy Humence 
 

 
Obr. 12: Pohled na lom 

 

Těžba a úprava křemenných písku má v Šajdíkových Humencích více než třicetiletou tradici. 

V roce 1970 zde byl založený těžební a zpracovatelský podnik v tehdejších 

Československých Keramických závodech. V období privatizace na Slovensku získala podíly 

podniku společnost KERKO a.s. Košice. Od roku 1997 se jedná o samostatný podnik. A od 

května 2001 je společnost KERKOSAND spol. s.r.o. členem skupiny Quarzwerke.[8] 
 
 

 
 

Obr. 13: Lokalita Šajdíkovy Humence na Moravsko-Slovenském pomezí 
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5.6 Grudzeń Las  
 

  
Obr. 14: Pískovna Grudzeń Las Obr. 15: Těžební lokalita 

 

Zájem o písky z regionu Synkliny Tomaszowskiej vznikl na konci 19. století. Z této doby 

pochází také mnoho vědeckých a geologických výzkumů. 

Podrobné geologické dokumenty byly vypracovány v druhé polovině 20. století.           

Křemenné písky v Grudzeniu Lesie byly využívány již v 30. letech 20. století. Ze začátku 

byly používány převážně ve slévárenství v syrovém stavu. 

Díky těžkému průmyslu v 70. letech 20. století stouply požadavky na křemenné ostřivo a 

slévárenský podnik v Tychach spustil v roce 1974 těžbu v křemenném dole Grudzeń Las. 

Těžba spočívala v rakouské technologii hydroklasifikace. 

1. července 1998 dosáhla firma samostatnosti a začala fungovat jako společnost s ručením 

omezeným ,, Kopalnia Piasku Kwarcowego Grudzeń Las Sp z o.o. 

Cílem této společnosti je výroba formovacích a sklářských písků nejvyšší jakosti. K dosažení 

těchto cílů pomáhá nové moderní vybavení. Zajištění kvality a jakosti všech produktů je 

dosaženo pomocí fyzikálního a chemického monitoringu. 

Kromě slévárenských a sklářských písků je zde zajištěna i výroba filtračních štěrků, 

technických písků, kaolinu, křemenných a dolomitových mouček. H- GLOST s.r.o. ve spojení 

s pískovnou Grudzeń Las dodává křemenné písky s vysokým obsahem SiO2 (více než 99,2%) 

a s minimálním množstvím Fe2O3, Al2O3,TiO2 atd. [9] 
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6. Přítomnost jemných frakcí ve formovacích směsích 

6.1 Vliv vyplavitelných látek a prachových podílů na jakost křemenných 
písků 
 

Jako vyplavitelné látky v surovém nebo upraveném písku se zpravidla označují částice menší 

než 0,02 mm. Vyplavitelné látky se mohou vyskytovat v křemenném písku v různých 

formách. 

A ) Jako volné podíly vyplavitelných látek mezi zrny ostřiva. Pouhým vyplavením je možno 

tento podíl odstranit. Tento druh vyplavitelných látek působí méně na adhezní síly mezi obaly 

pojiva a povrchy křemenných zrn. Vysoká adsorpční schopnost těchto částeček způsobuje 

však snížení účinného množství pojiva a tvrdidla. 

B ) Jako ty částice z vyplavitelných látek, které lpí pevně na povrchu zrn. Dají se jen velmi 

obtížně oddělit od povrchu křemenného zrna. Ovlivňují především soudržnost mezi 

pojivovými můstky a povrchy křemenných zrn. Způsobují především ,,slabá místa“ ve vazbě 

soustavy zrn písku. 

Vedle vyplavitelných látek se výrazně projevuje vliv jemných podílů křemenných písků, 

charakterizovaných jako podíl zrnitosti v rozsahu 0,02 až 0,01 mm, na pevnost a další 

vlastnosti formovacích směsí.  

V této souvislosti musíme také brát v úvahu spalitelné složky vyskytující se v křemenném 

písku. Jejich důkaz se provádí stanovením ztráty žíháním. Přitom dojde ke zjištění přítomnosti 

organických látek (např. huminových kyselin). 

Působení vyplavitelných látek spočívá v jejich zvýšené adsorpční schopnosti a v jejich 

mechanickém působení. Pro výběr vzorků křemenných vzorků v surovém a upraveném stavu) 

z ložisek Hohenbocka, Weferlingen, Nudersdorf a Haida bylo v souvislosti s tímto 

problémem provedeno několik zkoušek. 
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6.2 Vliv vyplavitelných látek na adsorpční schopnost 
 

Problémy spojené s přítomností jemných frakcí nejsou ve slévárenském odvětví ničím novým. 

O tomto problému bylo diskutováno již v roce 1979 a ke zjištění potřebných údajů bylo 

použito čtyř křemenných písků z lokalit Haida, Hohenbocka, Nudersdorfu a Weferlingenu. 

Pokud se používá praných a tříděných písků, je nutno v mnoha případech přičíst vyskytující 

se kolísání obsahu vyplavitelných látek procesem plavení surových písků. 

Kolísání jakosti, pokud zařízení na úpravu pracuje bez poruchy, může být způsobeno pouze 

ložiskem. Odpovídající zkoušky např. u ložiska Hohenbocka, ukázaly kolísání podílů 

vyplavitelných látek v surovém stavu ležící mezi 0,5 až 7,6%. Obsah vyplavitelných látek je 

závislý i na hloubce těžení. Stoupající obsah vyplavitelných látek způsobí vzrůst měrného 

povrchu písku. Při srovnání jednotlivých ložisek, zjistíme, že se přes stejné hodnoty součtu 

vyplavitelných látek a ztráty žíháním značně odlišují hodnoty měrného povrchu. 

 

Obr. 16: Měrný povrch (BET) v závislosti na celkovém obsahu vyplavitelných látek (SG) a 

ztráty žíháním (GV).  

Ze zkoušky vzorků zbavených vyplavitelných látek se tyto odchylky nedaly vysvětlit. 

Stanovené rozdíly byly podstatně nižší a lze je uvádět v souvislosti s vytvářením povrchu 

křemenných zrn. Zkoumání hmoty vyplavitelných látek, přineslo důkaz, že poměr sorpčních 

aktivit písků Hohenbocka, Weferlingen, Nudersdorf a Haida jsou v poměru 1 : 3 : 3,5 : 13.  

To znamená, že křemenný písek z Haida vykazuje ve srovnání s pískem Hohenbocka 13 x 

vyšší sorpční schopnost. To se dá vysvětlit vysokým obsahem limonitu. Při zkoumání 
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schopnosti adsorpce vody dostaneme se v souvislosti s vyplavitelnými látka ke zcela 

odlišnému posouzení jakosti křemenných písků. 

  

  
Obr. 17: Schopnost adsorpce vody 

v závislosti na celkovém obsahu 

vyplavitelných látek (SG) a ztrátách žíháním 

(GV). 

Obr. 18: Vliv obsahu vyplavitelných látek na 

spěchovatelnost (směsi pro horké jaderníky). 

 

I zde jsou mezi jednotlivými druhy písku zjistitelné rozdílné hodnoty adsorpce se stoupajícími 

podíly vyplavitelných látek a ztráty žíháním. 

Křemenný písek z Hohenbocka vykazuje se stoupajícím stupněm znečištění vyšší hodnoty 

adsorpce než křemenný písek Haida. Rozdíly se dají zdůvodnit adsorpčním chováním 

jemných podílů. Výsledky obou metod se zásadně odlišují. Schopnost adsorbovat vodu je 

charakteristická pro efektivní povrch křemenného písku, který je rozhodující pro pojení. 

Existuje souvislost s pevnostními vlastnostmi. 

26 
 



 
 

 
Obr. 19: Vliv nasákavosti vodou na pevnost v ohybu (směsi pro horké jaderníky). 

 

Srovnáváme- li hodnoty pro schopnost pohlcovat vodu na základě hodnot extrapolovaných na 

čistý povrch zrn, ukáže se možnost kvalitativního charakterizování jakosti povrchu písků 

zcela zbavených vyplavitelných látek. Hodnoty na pořadnici představují pro křemenné písky 

lokality Hohenbocka 0,3%, Haida 0,4%, Nuderdorf 0,5% a Weferlingen 0,75%.         

S přibývající hodnotou adsopce by zjištěn elektronovým řádkovacím mikroskopem též 

drsnější povrch zrn. 

 

6.3 Vliv vyplavitelných látek a chemické vlastnosti 
 

Důležité jsou v tomto přídě tyto hodnoty: 

1) alkalita (množství spotřeby kyseliny) 

2) rozpustnost povrchu zrn v HCl 

3) hodnota pH 

4) obsah železa 

I v těchto vlastnostech se křemenné písky značně odlišují. Především výší ztráty žíháním a 

vyplavitelných látek (obsahem Fe) určují rozhodujícím způsobem chemismus křemenného 

písku. Přitom se hodnota zrna (podíl SiO2) nejdříve nebere v úvahu. U vyplavitelných látek 

z písku Hohenbocka se jedná především o podíly křemene, kaolinitu, illitu a částečně pyritu. 

Křemen nebo kaolinit převládají v rámci jednotlivých těžebních oblastí.                                    

Zvláštní význam má organická hmota. Je komplexně složená. Vyskytují se v ní kromě hnědé 
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kyseliny huminové především ještě kyseliny fulvové a hymatomelanové v průměrném obsahu 

nad 1,5%. Obsah uhlíku těchto kyselin leží kolem 50%. Pouze kyseliny fulvové jsou 

rozpustné ve vodě. 

Rovněž u hodnoty pH měřené ve vodním výluhu jednotlivých vzorků, se vyskytují značné 

rozdíly. V křemenném písku Hohenbocka je možné zjistit kolísání mezi 7 a 2,5. Tato kolísání 

se dají vysvětlit rozkladem pyritu.[10] 

 

6.4 Vady odlitků vzniklé kvůli zvýšenému množství jemných zrn 
 

Obecně lze říct, že přítomnost jemných zrn nám zajistí krásný a hladký povrch odlitku. 

Avšak, je-li jemných zrn příliš mnoho, může ve spolupráci s pojivem dojít k ucpání 

mezizrnových prostor a tím klesá prodyšnost formy. Plyny vzniklé při odlévání nemají kam 

uniknout a tak může dojít ke vzniku vady - zahlcení plynu. Směs se zvýšeným obsahem 

jemných podílů vyžaduje také více pojiva (případně i více vody) a od tohoto faktu se mohou 

odvíjet další slévárenské vady. 

6.4.1 Vada zahlcený plyn 
 

Tato vada se jeví jako dutiny s hladkými zaoblenými stěnami ve tvaru zploštělých 

rozměrných bublin (puchýřů) bochníkovitého tvaru. Většinou se jedná o dutiny otevřené, ale 

mohou se vyskytnout i uzavřené pod tenkou vrstvou kovu těsně pod povrchem odlitku. Mají 

společné znaky s bublinami endogenního původu, od nichž se odlišují zploštělým tvarem a 

tím, že se vyskytují přímo na povrchu nebo v jeho blízkém okolí. 

Tato vada vzniká nejčastěji kvůli nevhodné konstrukci formy, nesprávným formováním a 

především špatným odvzdušněním formy a jádra. Při odlévání tekutého kovu do formy musí 

být z dutiny formy nejdříve vytlačen vzduch, dále plyny uvolňující se z formovacích směsi a 

též vlhkost vypařující se z formy. Dále musí být z kovu a formy odvedeny plyny vznikající 

z organických i jiných nečistot na povrchu chladítek, podpěrek jader a jiných částí reagujících 

s odlévaným kovem. Objem plynu, který je vytlačován z formy s rostoucí teplotou velmi 

rychle zvyšuje. Např. při teplotě 500 °C dojde ke zvětšení objemu plynu 2,6 x. Při teplotě 

1000 °C 4,3 x a při 1500 °C až 6,1 x. na množství plynu zachyceného ve formě ve tvaru 

exogenních plynových bublin má vliv také rychlost plnění formy a samozřejmě i licí rychlost 
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odlévané slitiny. Je-li rychlost plnění formy větší než rychlost plynů z ní odváděných, mohou 

zbylé plyny uvíznout ve špatně odvzdušněných místech formy nebo se smísit s kovem a 

vytvořit v odlitku exogenní dutiny typu ,,zahlceného plynu‘‘. Při menší licí rychlosti zbývá 

více času k úniku plynu a nebezpečí jeho zahlcení se snižuje. Roste však sklon k vadám 

jiného typu jako jsou např. zálupy či oxidické pleny. Pro zvětšení odsávacího účinku se 

unikající plyny krátce po započetí odlévání zapalují.                                                                     

Obsahuje-li odlévaný kov zároveň větší množství rozpuštěných plynů, zejména vodíku a 

dusíku, mohou tyto plyny difundovat též do zahlcených plynových bublin, zvětšovat jejich 

objem popřípadě vytvářet v okolí nové endogenní bubliny. 

Prevence vzniku vady 

Vzniku těchto vad je možno zabránit správnou konstrukcí formy (nebo jádra). Je důležité dbát 

na dostatečně spolehlivý systém výfuků a nálitků, který nedovolí, aby ve formě zůstal vzduch. 

K odstranění tohoto problému můžeme napomoct také eliminací jemných prachových podílů 

ve formovací směsi a podpořit tak prodyšnost formy. 

Přitom je potřeba zvážit, že z prostoru formy je třeba odvést: 

• Vzduch, který vyplňoval dutinu formy před odlitím 

• Vzduch a plyny pronikající do dutiny formy i odlitku formovacího a jader (jde jednak 

o vzduch v pórech směsí, jehož teplota se v kontaktních vrstvách formy a jader blíží 

teplotě odlévané slitiny, jednak plyny vznikající ze všech spalitelných a vypařitelných 

látek, které směsi obsahují, dále z organických pojiv, přísad ke zlepšení jakosti a 

z vlhkosti nesušených forem aj.) 

• Plyny vznikající z nečistot a oxidů na povrchu chladítek a podpěrek jader reagující 

s tekutým kovem. 

Dále je třeba vzít v úvahu, že k odvodu plynů z kontaktních vrstev forem a jader je nutno 

zajistit co nejlepší prodyšnost všech pórů a kanálků směsí až k povrchu forem a jader, aby 

expandující plyny mohly postupně odcházet výfuky forem a průduchy jader do vnější 

atmosféry a nepronikaly zpětně do odlitého a dosud neztuhlého kovu. 

K řešení tohoto problému je velmi důležité mít jak teoretické znalosti, tak i jisté zkušenosti a 

slévárenskou intuici. Tuto vadu lze poměrně snadno odhalit pouhým okem. V mnoho 
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případech lze po konzultaci se zákazníkem tuto vadu odstranit zavařením nebo úplným 

odstraněním části odlitku, jedná-li se o přídavek.[11] 

6.5 Zálupové síťoví 
 

Další vadou související s přítomností jemných pískových podílů je zálupové síťoví. 

Jedná se o vady, která se vyskytuje především na dně formy. Jde o velmi tenké, jemné a 

rozvětvené nárosty, často se i překrývající (někdy též nazýváno jako ,,krysí ocásky´´), 

kombinované se zvrásněním povrchu. Jejich napojení na povrch odlitku je velice jemné, takže 

odstranění této vady nečiní nijak zvlášť velké problémy. Pod těmito nárosty, lze často nalézt 

zbytky formovací směsi. 

Příčiny vzniku zálupů 

Zálupy jsou povrchovou vadou odlitků, zpravidla odlévaných do syrových bentonitových 

forem. Patří mezi vady z napětí, z čehož vyplývá, že hlavní příčinou je napětí z bržděné 

tepelné dilatace. Na vznik této vady má vliv celá řada faktorů jako jsou: 

• Tepelná dilatace formy a napětí z bržděné tepelné dilatace. 

• Vznik kondenzační zóny vody a s tím spojené snížení mechanických vlastností 

v převlhčené vrstvě. 

• Odpařovací tlak vodní páry. 

• Smrštění dehydroxilovaných jílů. 

• Tlak plynů a další. 

Kondenzační zóna vody 

Ohřevem syrové formy tekutým kovem (sálavým teplem nebo přímým stykem) přechází 

nejprve volná voda v páru, která infiltruje do pórů formy a v místech okolo 100 °C 

kondenzuje (obr.20). V lícní vrstvě o tloušťce h1  proběhl již proces vypařování vody a 

dehydroxilace jílu (teplota v intervalu 100 – 900 °C), proto je zde obsah volné, ale i vázané 

vody nulový (křivka 1-bezprostředně po vstupu kovu do dutiny formy). Ve vrstvě h2, 

ohraničené izotermickými plochami odpařování a kondenzace, kondenzují páry (T100).  
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Obr. 20: Vznik kondenzační zóny vody v syrové formě v rozdílných etapách lití 

1- kratší doba lití , 2- delší doba lití 

 

Koncentrace volné vody se zvyšuje na Wkz=3 až 3,5 Wo (Wo – optimální vlhkost syrové 

formy). Pak následuje vrstva h3, kde klesá teplota z T100  na výchozí teplotu formy  T20. I 

obsah vlhkosti klesá z Wkz na výchozí vlhkost Wo. v poslední vrstvě h4 je dosud neprohřátá 

forma a proto teplota i obsah vlhkosti odpovídají výchozímu stavu. V zóně kondenzace může 

zkondenzovat jenom tolik páry, kolik uvolněného tepla je zapotřebí v celé vrstvě h2 

k dosažení teploty vypařování T100, i když obsah pórů ve směsi je objemově značně větší než 

objem zkondenzované vody. Proto zóna kondenzace není zcela nepropustná. 

S dobou prohřívání formy (1→2) kondenzační zóna postupuje a současně se rozšiřuje její 

tloušťka, při zachování koncentrace vody v ní (Wkz). Tzn. pohyb kondenzační izotermy je 

rychlejší nežli izotermy odpařování. Existenci kondenzační zóny vody můžeme zaznamenat i 

u sušených forem (uvolnění hydroxilové vody), avšak toto není tak nebezpečné, neboť její 

výchozí pevnost je o řád vyšší a koncentrace vody je výrazně nižší. 

Existence kondenzační zóny ovlivňuje: 

• Přenos tepla v syrových formách (ochlazovací účinek bf  slévárenské formy). 

• Prodyšnost propustnost a celý plynový režim formy. 

• Vznik povrchových vad odlitků-zálupy. 
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Vaznost syrových bentonitových směsí můžeme řešit jako interakci voda- jíl. Je výsledkem 

,,povrchové pevnosti´´ a ,,přitažlivosti iontové mřížky´´. Povrchová pevnost se realizuje mezi 

dvěma částicemi jílu přes pevně nebo volně uspořádané dipólmolekuly vody. Tato vazba 

působí i za nepřítomnosti adsorbovaných kationtů. 

Tepelná dilatace formy a napětí z bržděné dilatace 

Diskontinuální dilatace je způsobena rychlou, vratnou modifikační přeměnou                      

z β-SiO2 ↔ α- SiO2, doprovázenou růstem objemu cca o 3 – 4,5% (T 600 °C). Působením 

sálavého tepla tekutého kovu se líc formy rychle prohřívá (u ocelových odlitků až na 900 °C) 

a chce dilatovat. Volné dilataci je bráněno zhuštěním směsi v rámu a hlavně kompaktností 

s celou hloubkou formy. Proto roste tlakové napětí v lícní formě a dosahuje maxima při 

teplotách modifikační změny SiO2 (573°C). Při dilataci lícní kůrky se tahové a střihové napětí 

přenáší na nejslabší část formy, kterou je právě kondenzační zóna. Toto kombinované napětí 

se sčítá i s vlastní hmotností vrstvičky (dosahuje tloušťky 3 až 5 mm, jedná-li se o vršek 

formy), překoná-li pevnost v kondenzační zóně, vzniká obvykle ´´puchýř´´ (místní odtržení 

lícní vrstvičky).  

 

6.6 Druhy zálupů 
 

 
Obr. 21: Vznik zálupů 
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A. Puchýř se vytvoří velmi brzy- dlouhá doba lití. Vrstvička odpadne na hladinu kovu. 

Kov dále sála na vršek a děj se opakuje s postupem kondenzační zóny. Tento 

mechanismus je velmi dobře znám při lití masivních odlitků s dlouhou dobou lití  

(porucha při lití) i do sušených forem např. ze šamotu. 

B. Druhý krajní případ nastane při vysoké rychlosti stoupání hladiny. Tvořící se puchýř 

je zpět zatlačen hladinou kovu a typická vada nevznikne, pouze rýha. 

C. Klasický zálup na vršku nebo stěně vznikne, dojde- li k prasknutí puchýře, který se po 

té zaplní kovem. 

 

Opatření k zabránění vzniku vady: 

1. Ovlivnění tlakového napětí z bržděné tepelné dilatace. 

- Volbou tvaru zrn křemenného písku. Hranatá zrna mají napětí než zrna kulatá. 

- Volbou granulometrické skladby. Monofrakční písky dávají vyšší napětí, než 

písky s plochou křivkou zrnitosti 

- Hrubozrnné písky mají nižší sklon k tvorbě zálupů než písky jemnozrnné. 

- S rostoucím stupněm zhuštění formy roste sklon k zálupům. U rovných ploch je 

vhodné předformovat např. dilatační spáry. 

- Záměnou křemenného ostřiva za jiné (zirkon, chromagnezit, korund atd.) s nižší 

lineární tepelnou dilatací bez modifikačních přeměn. 

- Deskovité odlitky odlévat v šikmé poloze, aby hladina kovu nebyla rovnoběžná 

s vrstvou a tudíž nesálala intenzivně na celou plochu najednou. 

- Používáním přísad organického původu, umožňujících při tepelné expozici vyšší 

stupeň volnosti mikrodilatace zrn (rašelina, umělé hmoty, dřevěné piliny aj.), a to 

buď zplyněním, nebo přechodem přes plastický stav (kamenouhelná moučka). 

Použitím ochranných nátěrů světlé barvy, zpomalujících rozvoj napětí a 

prodlužujících kritickou dobu do vzniku zálupů (náhrada grafitových prášků 

zirkonovými) 

 

2.  Zvýšení pevnosti bentonitových směsí v zóně kondenzace vody 

- Zvýšením obsahu bentonitu ve směsi. 

- Natrifikací vápeno-hořečnatých nebo železitých montmorillonitů (bentonitů). 

- S růstem velikosti zrna za současného poklesu hranatosti roste pevnost 

v kondenzační zóně. 
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- Zvýšení stupně zhuštění směsi. 

Některé závěry působí protichůdně a proto je nutno volit vždy nějaký kompromis. 

Existuje i řada ryze technologických úprav formy, které mají zabránit vzniku zálupů: 

- „Hřebíkování“ líce formy pískováčky. 

- Použitím neodvětraných forem (bez výfuku). Vzduch z dutiny formy (plyn) je 

nucen filtrovat tlakem stoupající hladiny kovu formou přes kondenzační zónu, což 

rovněž prodlužuje kritickou dobu vzniku zálupů. 

Všechny uvedené vlivy, působící k odstranění vady, lze kontrolovat na zálupových 

technologických zkouškách.[12] 
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7. Experimentální část 
Pro experimenty simulace různých křemenných ostřiv k destrukci vlivem mechanického 

namáhání bylo zvoleno šest ostřiv z různých lokalit. První skupinu tvořila ostřiva polské 

provenience: Grudzeń Las (dále značeno jako GL35) a Badger Mining (dále označeno jako 

SP 31). Jako další zkušební ostřiva byly vybrány písky české křídové tabule z lokalit Sřeleč 

(ST53) a Provodín (PR31) a vátý písek z moravsko-slovenského pomezí z lokality Šajdíkovy 

Humence (ŠH33). Poslední skupinu představoval mezinárodní standard z německé lokality 

Haltern (H33).  

7.1 Metodika měření 
 

V rámci diplomové práce bylo provedeno obecné zhodnocení vybraných parametrů 

studovaných vzorků ostřiv, které by mohly mít přímý vliv na náchylnost drcení ostřiva 

působením mechanických sil. 

Za účelem popisu charakteru vlastního povrchu zrna bylo provedeno stanovení celkového 

měrného povrchu ostřiv (BET analýza). Předpokládalo se, že čím vyšší měrný povrch ostřiva 

bude (vyšší hodnota měrného povrchu ostřiva), tím vyšší bude i jeho náchylnost k destrukci 

z důvodu tvarové rozmanitosti povrchu a jeho necelistvosti. Stanovení celkového měrného 

povrchu bylo provedeno pomocí zařízení SORPTOMATIC series 1990, Termofinnigan, 

s využitím dusíku jako sorpčního média.  

Složitost povrchu zrna studovaného vzorku ostřiva (předpokládaná náchylnost k drcení) byla 

dále popsána dále stanovením nasákavosti ostřiva pojiva, která se primárně používá pro 

stanovení teoretické spotřeby pojiva při tvorbě zrnové obálky. Tato zkouška byla provedena 

dle [12]. Vysušené vzorky ostřiv byly přelity přebytkem vody, které byly následovně 

odstraněny odstředěním za konstantních podmínek a zbytek vázaný na zrnech byl stanoven 

gravimetricky dle vztahu: 

𝐍𝒐 =
𝐨𝐝𝐬𝐭ř𝐞𝐝ě𝐧ý 𝐯𝐳𝐨𝐫𝐞𝐤 − 𝐬𝐮𝐜𝐡ý 𝐯𝐳𝐨𝐫𝐞𝐤

𝐨𝐬𝐭ř𝐞𝐝ě𝐧ý 𝐯𝐳𝐨𝐫𝐞𝐤
∗ 𝟏𝟎𝟎 [%] 

Ke stanovení nasákavosti ostřiva byl použit 20 g vzorek, který byl umístěn do odstředivky 

typu MLW electronic a odstředěn při otáčkách 3500 ot/min. Vzorky před přelitím vodou a po 

odstředění byly zváženy na váze s přesností na tři desetinná místa. Nárůst hmotnosti byl 
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vyjádřen jako procentuální nárůst hmotnosti a pro daný vzorek byla vypočtena průměrná 

hodnota nasákavosti ostřiva.  

Povrchová složitost a tvar byl dále studován pomocí skenovací elektronové mikroskopie 

(SEM) EDAX analýzou, která sloužila k orientačnímu stanovení chemického složení 

vybraných vzorků. 

K hodnocení slévárenských ostřiv byly zvoleny sítové metody - granulometrická analýza, 

která byla provedena dle VDG MERKBLATT P34). Pro jednotlivé vzorky studovaných ostřiv 

byla zjištěna velikost středního zrna d50 a stupeň stejnorodosti S. 

Na základě distribuce částic bylo dále vypočteno kritérium granulometrické skladby ostřiva – 

log W [3]. Jedná se o funkci termodynamické pravděpodobnosti uspořádání soustavy, pomocí 

kterého se hodnotí ostřivo bez ohledu na tvar součtové křivky. Log W nabývá hodnot od 0 do 

reálného čísla R podle počtu sít použitých pro granulometrický rozbor (např. pro 8 sít je R = 

90,31). Čím více se Log W blíží 0, tím více má ostřivo monofrakční charakter. V tomto 

případě je hraniční maximální hodnota Log W = 104,14. 

Všechny ostřiva byla vystavena mechanickému namáhání a cílem tohoto zkoumání bylo 

zjistit, která ostřiva jsou méně otěruvzdorná a tím pádem více náchylná k destrukci zrn při 

jejich manipulaci v rámci dopravy slévárnou a vliv mechanického namáhání při suché 

regeneraci směsi. Experimenty byly provedeny v souladu s [11]  

 

Ovalovací metoda simulovala degradaci ostřiva odvalováním zátěže v trubce, kde působí 

kombinace otěru a tlaku. Bylo použito definované množství zkušebního vzorku (30g), které 

bylo společně s definovaným závažím (483g), vloženo do skleněného válce. Poté byla tato 

sada (vzorek se závažím) mechanicky namáhána po dobu 10 min v běžném zařízení pro 

stanovení otěruvzornosti formovací směsi. 

U vibrační metody k drcení ostřiva docházelo na vibračním stole pod zátěží, kde se v tomto 

případě uspořádání experimentu jedná o tlaková namáhání. V rámci experimentu bylo použito 

ocelového jaderníku (φ50 mm, výška 125 mm), do kterého bylo umístěno 30 g ostřiva a 

ocelové závaží tvaru válce o hmotnosti 942 g. Po té byl jaderník vložen do střásacího stroje 

(používaného k sítovému rozboru), kde byl vzorek namáhán po dobu 5 minut při stupni 

amplitudy 9. 
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Drcení proběhlo u každého vzorku a u obou metod vždy třikrát, takže včetně standardů bylo 

celkem uděláno 42 sítových rozborů. Jeden sítový rozbor trval vždy 10 minut při stupni 

amplitudy 6. Výsledky sítových rozborů vzorků studovaných ostřiv po mechanickém 

namáhání byly po té srovnány se svými standardy (bez namáhání). Výsledky namáhaných 

vzorků byly po té srovnány se svými standarty. 

Primárně byla sledována změna podílů jemných frakcí na sítech 0,125 mm, 0,09 mm, 0,063 

mm a podsítné podíly. Dále byla sledována i celková změna skladby ostřiva definované 

pomocí stupně stejnorodosti (S) a pravidelnosti uspořádání log W. Tyto hodnoty pak byly 

opět srovnány se svým standardem. 

8. Charakteristika studovaných vzorků  

8.1 Stanovení měrného povrchu  
 

Tabulka 1 : Vyjádření měrného povrchu v m2/g 

  

GL 35 0,52 m/g 

H 33 0,05 m/g 

PR 31 1,80 m/g 

ŠH 33 0,81 m/g 

SP 31 0,65 m/g 

ST 53 0,25 m/g 

 

Z výše uvedených hodnot BET analýzy je patrné, že největší měrný povrch má vzorek PR 31, 

avšak tato hodnota nekoreluje se zkouškou nasákavosti, u níž patřilo mezi ostřiva s nejnižším 

nárůstem hmotnosti- pouze o 5,76 %.  

Nejmenší měrný povrch vykazuje německý standart H 33. Pouze 0,05 m/g. U tohoto ostřiva 

nedocházelo však k výraznějšímu drcení než u ostatních ostřiv a při zkoušce nasákavosti 

nedošlo k výraznému nárůstu hmotnosti. Pouze o 4,84%.  
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Nejvyšší nasákavost však byla zaznamenána u vzorku GL 35. Více než 18 %. Z tohoto 

poznatku, lze usoudit, že toto ostřivo má zrna s velkým počtem malých pórů, která byla 

schopna zachytit větší množství vody, než ostatní ostřiva. 

8.2 Stanovení nasákavosti povrchu ostřiv 
 

Různá zrna mají různě členitý povrch zrn, což se odvíjí od místa naleziště, způsobu transportu 

zrn (vzduchem, vodou) a druhu podnebí. Např. Písky Badger Mining a Šajdíkovy Humence 

mají zrna se zakulacenými hranami, což je typické pro váté písky (transportované větrem). Ze 

SEM analýzy můžeme zjistit, obsahují méně prasklin a trhlin a dosahují tak vyšších pevností 

při mechanickém namáhání. 

Tabulka 2: Průměrné hodnoty nasákavosti 

Ostřivo Nárůst hmotnosti po odstředění ( průměrná hodnota v % ) 
GL 35 18,82 
H 33 4,84 
PR 31 5,76 
ŠH 33 4 
SP 31 4,01 
ST 53 14,02 

 

Kompletní výsledky měření je možné vidět v Příloze 2. 

 

Prohlédneme- li si důkladně povrchy jednotlivých zrn při zvětšení 1500x, zjistíme, že ostřivo 

z lokality Grudzen Las má mnoho malých pórů, které v sobě udržely vodu i navzdory 

působení odstředivé síly a tím si můžeme vysvětlit, proč u ostřiva GL 35 došlo k nejvyššímu 

nárůstu hmotnosti přesto, že na povrchu jeho zrn nejsou tak výrazné trhliny a praskliny jako 

např. u vzorku Haltern. 

8.3 Charakteristika tvaru a povrchu zrn 
 

Tvar a detail povrchu zrna byl dále studován pomocí elektronové skenovací mikroskopie. 

Z fotografií pořízených z řádkovacího elektronového mikroskopu můžeme vidět, že zrna 

z lokalit Badger Mining (Obr. 22) a Šajdíkovy Humence (Obr. 23) mají podstatně kulatější 

charakter než zrna z lokalit Haltern a Provodín. Kulatější zrna mají menší měrný povrch než 
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zrna ostrohranná a lze u nich předpokládat menší spotřebuju pojiva. Nevýhodou však může 

být vyšší tepelná roztažnost formy a zvýšený obsah dalších prvků (nežádoucích živců).  

  
Obr. 22: Badger Mining  Obr. 23: Šajdíkovy Humence 

  
Obr. 24: Haltern Obr. 25: Provodín 

  
Obr. 26: Střeleč Obr. 27: Grudzen Las 

Detaily povrchu zrn jednotlivých studovaných vzorků ostřiv je možné vidět na Obr. 28- 33. 

Povrchy byly studovány pomocí SEM analýzy při konstantním zvětšení 1 500.  Nejvýraznější 

přítomnost trhlin a prasklin můžeme pozorovat u vzorku z lokality Haltern a lze tedy 

předpokládat, že bude mít velkou absorpční schopnost (schopnost pojmout pojivo/ vodu). 
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Oproti tomu u vzorku Grudzen Las můžeme vidět mnoho pórů menší velikosti. V obou 

případech se jedná o ostřiva s vysokou chemickou čistotou (více než 98% SiO2). 

  
Obr. 28: Badger Mining Obr. 29: Šajdíkovy Humence 

  
Obr. 30: Haltern Obr. 31: Provodín 

  
Obr. 32: Střeleč Obr. 33: Grudzen Las 
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8.4 EDAX analýza 
 

EDAX analýza byla provedena pomocí elektronového mikroskopu JEOL JSM-6490LV.             

Jde o rastrovací elektronový mikroskop, s termoemisní katodou LaB6 s možností pracovat 

v nízko vakuovém módu (LV), což znamená, že dokáže měřit i nevodivé vzorky bez tzv. 

zvodivění. Dále je vybavený energiově disperzním analyzátorem INCA x-act pro chemickou 

mikroanalýzu. Tato analýza je pouze orientační a slouží ke zjištění množství přítomných 

prvků v daných vzorcích. 

  
Obr. 34: Šajdíkovy Humence Obr. 35: Badger Mining 

  
Obr. 36: Haltern Obr. 37: Provodín 

  
Obr. 38: Střeleč Obr. 39: Grudzen Las 
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Z chemického složení vátých písků z lokalit Šajdíkovy Humence a Badger Mining, lze vidět 

zvýšený obsah doprovodných minerálů (živců), vyskytujících se častěji u vátých písků. 

Přítomnost těchto živců je však nežádoucí pro formovací směsi určené pro těžké ocelové 

odlitky, neboť snižují teplotu tání křemenných ostřiv. Tato analýza je pouze orientační.        

Žádná z laboratorních zkoušek neměla vliv na chemické složení měřených vzorků. 

Zaznamenané minimální množství uhlíku u vzorků ŠH 33, ST 53 a GL 35 nepochází ze 

vzorku písku, nýbrž z podložky, na kterou byly vzorky umístěny. U všech vzorků byla 

naměřena vysoká chemická čistota (více než 96% SiO2). Mezi nejčistší patří určitě ostřivo 

z lokality Haltern, které je zároveň považováno za standard mezi křemennými ostřivy. 
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8.5 Vliv mechanického namáhání na granulometrii ostřiv 
 

Jednou z metod jak lze vyjádřit granulometrickou skladbu ostřiva je součtová křivka. Níže je 

možné  porovnat  dvě  rozdílné  křivky  vzorků  PR  31  a  ŠH  33.  Ze  součtové  křivky 

provodínského písku vyplývá, že má rovnoměrnější rozložení frakcí na sítech než vzorek ŠH, 

jehož křivka je výrazně strmější. 

 

Obr. 40: 1 Součtové křivky ostřiva Provodín 

 

 

Obr. 41: Součtové křivky ostřiva Šajdíkovy Humence 

Velikost zrna [mm] 

Velikost zrna [mm] 
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Tyto rozdíly jsou patrné i mezi STANDARDY obou ostřiv, tudíž rozdíly nevznikly až 

důsledkem mechanického namáhání (drcení). 

8.5 Výsledky mechanických zkoušek  
 

Zde můžeme vidět více či méně výrazný hmotností nárůst na sítech: 0,125 mm, 0,09 mm, 

0,063mm a podsítné. Vlivem ovalovací metody došlo na sítě 0,125mm u ostřiv GL 35 

k nárůstu o 120% a u ostřiva SP 31 o 100%. U ostřiv H 33 a ST 53 došlo při ovalovací 

metodě na sítě 0,09 mm k hmotnostnímu nárůstu o 100%. U všech vzorků studovaných ostřiv 

(STANDARDY) byly podsítné podíly (pod 0,063 mm) minimální, po zatížení ostřiv 

ovalovací metodou byl detekován mírný nárůst, po vibrační metodě byly tyto podíly téměř 

zanedbatelné.  

Tabulka 3: Změny na jemných sítech 0,125; 0,09; 0,063 a podsítné 

GL 35 0,125 [mm] 0,09 [mm] 0,063 [mm] podsítné 
ovalovací met.  1,1 0,23   0,2 0,13  
vibrační met.  0,63 0,07  0,04 0,03  
standart  0,5 0,1  0,1  0  

H 33         
ovalovací met.  3,7 0,4  0,3 0,2  
vibrační met.  2,98 0,31  0,08 0,1 
standart  2,7 0,4  0,1  0  

PR 31         
ovalovací met.  0,8 0,3   0,2 0,2  
vibrační met.  0,7 0,1  0,08 0,11  
standart  0,5 0,1  0,2 0  

ŠH 33         
ovalovací met.  4,9 0,9   0,3 0,2 
vibrační met.  3,52 0,43  0,09 0,57 
standart  4,2 0,6  0,1  0  

ST 53         
ovalovací met.  7,7 0,8   0,3 0,2  
vibrační met.  6,52 0,73 0,21 0,18 
standart  7 0,4  0,1  0  

SP 31         
ovalovací met.  1,2 0,3   0,3 0,2  
vibrační met.  0,5 0,08  0,05 0,03  
standart  0,6 0,1  0,2  0  

Kompletní výsledky ze sítových rozborů viz Příloha 1. 
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9. Další údaje získané ze sítového rozboru jednotlivých křemenných písků 
Ze součtových křivek je možné zjistit důležité údaje, které jsou důležitými informacemi pro 

každého zákazníka. Jedná se několik základních údajů týkajících se granulometrie ostřiv. 

 

9.1 Změna základních charakteristik ostřiv 
Z tabulky 3 můžeme zjistit, že u žádného z níže uvedených písků nedošlo k výrazné změně 

d50 ani stupně stejnorodosti S.  K výraznější změně log W došlo pouze u písku PR 31 po 

ovalování, kdy se hodnota STANDARDU 71,07 zvýšila na 92,2, což znamená, že vzorek PR 

31 měl po ovalovací metodě nejrovnoměrněji rozloženou zrnitost v jednotlivých frakcích.  

Tabulka 4: Základní údaje získané ze součtových křivek 

 
S [-] d25 [mm] d75 [mm] d50 [mm] log W 

GL 35           
GL 35 po ovalování 0,71 0,38 0,27 0,31 57,89 

GL 35 po vibr. metodě 0,651 0,43 0,28 0,27 54,01 
GL 35 STANDART 0,666 0,42 0,28 0,34 55,65 

H 33           
H33 po ovalování 0,645 0,31 0,2 0,26 58,25 

H33 po vibr. metodě 0,687 0,32 0,22 0,27 52,48 
H33 STANDART 0,687 0,32 0,22 0,27 56,84 

PR 31           
PR po ovalování 0,562 0,48 0,27 0,37 92,2 

PR 35 po vibr. metodě 0,529 0,51 0,27 0,38 69,39 
PR 35 STANDART 0,537 0,54 0,29 0,4 71,07 

SP 31           
SP31 po ovalování 0,675 0,4 0,27 0,33 71,18 

SP31 po vibr. metodě 0,674 0,43 0,29 0,36 54,43 
SP31 STANDART 0,651 0,43 0,28 0,35 56,4 

ST 53           
ST53 po ovalování 0,586 0,29 0,17 0,22 64,96 

ST53 po vibr. metodě 0,58 0,31 0,18 0,24 65,52 
ST53 STANDART 0,58 0,31 0,18 0,23 63,85 

ŠH 33           
ŠH 33 po ovalování 0,604 0,43 0,26 0,34 63,7 

ŠH 33 po vibr. metodě 0,625 0,32 0,2 0,26 59,48 
ŠH 33 STANDART 0,625 0,32 0,2 0,26 63,05 

Všechny naměřené údaje viz Příloha 2.  
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10.  Diskuze výsledků 
Pravděpodobným výsledkem by mělo být, že největší nasákavost bude mít ostřivo s největším 

sklonem k drcení, obsahují praskliny, trhliny a jiné nerovnosti povrchu. Toto tvrzení se však 

nepotvrdilo. Naopak k největšímu drcení docházelo u ostřiva z lokality Šajdíkovy Humence, 

jehož tvar zrna (koeficient hranatosti) se ze zde zmíněných ostřiv nejvíce blíží 1,0. Nelze tedy 

hovořit o vzájemné korelaci těchto dvou vlastností. Dále jsme očekávali, že nejvyšší 

nasákavost by mělo mít ostřivo s nejvyšším měrným povrchem, tedy u písku z lokality 

Provodín. Největší sklon k drcení jsme na základě SEM analýzy očekávali u vzorku Haltern, 

jehož povrch se v porovnání k ostatním ostřivům jevil jako nejvíce narušený. Vysoký otěr byl 

naopak zaznamenán u vzorku ŠH 33, přestože jedná o ostřivo se zakulacenými zrny. Příčinou 

by mohla být přítomnost doprovodných minerálů. 
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11.  Závěr 
Experimentální měřením bylo zjištěno, že zmíněná křemenná ostřiva se neliší pouze těžební 

lokalitou, ale i některými svými vlastnostmi jako např. otěruvzdorností, tvarem zrna, 

schopností pojmout vodu (pojivo), chemickou čistotou aj. Každé z testovaných šesti ostřiv má 

své klady i zápory. Např. U ostřiv Šajdíkovy Humence a Badger Mining, můžeme vidět 

krásná zrna se zaoblenými hranami, jejichž koeficient hranatosti se blíží 1,0 více než u 

ostatních ostřiv, což má pozitivní vliv na spotřebu pojiva, avšak nevýhodou může být vyšší 

obsah doprovodných minerálů (živců), které mohou snižovat žáruvzdornost formovací směsi. 

Proto každá slévárna musí zvážit nejen cenu používaného ostřiva, ale také je-li používané 

ostřivo vhodné pro daný typ slitiny.  

U ostřiva Haltern je možné při zvětšení 1500 vidět trhliny a praskliny na povrchu v podstatně 

větší míře než u ostatních ostřiv, avšak předpokládaná vyšší nasákavost vodou (pojivem) se 

nepotvrdila. Naopak ostřivo Haltern patřilo mezi ostřiva s nejnižší nasákavostí. Svou vysokou 

chemickou čistotu pomocí orientační Edax analýzy prokázala všechna měřená ostřiva. Pouze 

u vzorků Šajdíkovy Humence a Badger Mining byl zaznamenán minimální obsah 

doprovodných minerálů. 
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13. Příloha 1: 
Změny granulometrie studovaných ostřiv vlivem mechanického namáhání  
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GL 35 po ovalování 
  

m frakcí (g) % součet % 
průměr 
ok 

0 0 0 1,4 

0 0 0 1 

0,1 0,33 0,33 0,71 

1,86 6,2 6,53 0,5 

7,83 26,1 32,63 0,355 

14,92 49,73 82,36 0,25 

3,63 12,1 94,46 0,18 

1,1 3,66 98,12 0,125 

0,23 0,76 98,88 0,09 

0,2 0,66 99,54 0,063 

0,13 0,43 100 pod. 
 

GL 35 po vibrační metodě 
 

m frakcí (g) % součet % 
průměr 
ok 

0 0 0 1,4 

0 0 0 1 

0,26 0,86 0,86 0,71 

3,69 12,3 13,16 0,5 

8,9 29,66 42,82 0,355 

13,9 46,33 89,15 0,25 

2,48 8,26 97,41 0,18 

0,63 2,1 99,51 0,125 

0,07 0,23 99,74 0,09 

0,04 0,13 99,87 0,063 

0,03 0,1 100 pod 
 

 

GL 35 STANDARD 
  

m frakcí (g) % součet % 
průměr 
ok 

0 0 0 1,4 

0 0 0 1 

0,2 0,66 0,66 0,71 

3 10 10,66 0,5 

9,2 30,66 41,32 0,355 

14,4 48 89,32 0,25 

2,5 8,33 97,65 0,18 

0,5 1,66 99,31 0,125 

0,1 0,33 99,64 0,09 

0,1 0,33 99,97 0,063 

0 0,03 100 pod 

 

Velikost zrna [mm] Velikost zrna [mm] Velikost zrna [mm] Velikost zrna [mm] 
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H 33 po ovalování 
  

m frakcí (g)   % součet % 
průměr 
ok 

0 0 0 1,4 

0 0 0 1 

0 0 0 0,71 

0,1 0,33 0,33 0,5 

2,6 8,66 8,99 0,355 

13,3 44,33 53,32 0,25 

9,4 31,36 84,68 0,18 

3,7 12,33 97,01 0,125 

0,4 1,33 98,34 0,09 

0,3 1 99,34 0,063 

0,2 0,66 100 pod 
 

H 33 po vibrační metodě 
 

m frakcí (g) % součet % 
průměr 
ok 

0 0 0 1,4 

0 0 0 1 

0 0 0 0,71 

0,15 0,5 0,5 0,5 

3,28 10,93 11,43 0,355 

13,98 46,6 58,03 0,25 

9,12 30,4 88,43 0,18 

2,98 9,93 98,36 0,125 

0,31 1,03 99,39 0,09 

0,08 0,26 99,65 0,063 

0,1 0,33 100 pod 
 

 

H 33 STANDARD 
  

m frakcí (g) % součet % 
průměr 
ok  

0 0 0 1,4 

0 0 0 1 

0,1 0,3 0,3 0,71 

0,2 0,6 0,9 0,5 

3,9 13 13,9 0,355 

14,4 48 61,9 0,25 

8,2 27,3 89,2 0,18 

2,7 9 98,2 0,09 

0,4 1,3 99,5 0,063 

0,1 0,3 100 pod 

Velikost zrna [mm] 
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PR po ovalování 
  m frakcí (g) % součet % průměr ok  

0 0 0 1,4 

0 0 0 1 

1,1 3,66 3,66 0,71 

5,9 19,68 23,34 0,5 

8,9 29,69 53,03 0,355 

8 26,66 79,69 0,25 

4,6 15,33 95,02 0,18 

0,8 2,66 97,68 0,125 

0,3 1 98,68 0,09 

0,2 0,66 99,34 0,063 

0,2 0,66 100 pod 
 

PR po vibrační metodě 
 m frakcí (g) % součet % průměr ok 

0 0 0 1,4 

0,14 0,46 0,46 1 

1,33 4,43 4,89 0,71 

6,53 21,76 26,65 0,5 

9,05 30,16 56,81 0,355 

7,58 25,26 82,07 0,25 

4,38 14,6 96,67 0,18 

0,7 2,33 99 0,125 

0,1 0,33 99,33 0,09 

0,08 0,26 99,59 0,063 

0,11 0,36 100 pod 
 

 

PR STANDARD 
  m frakcí (g) % součet % průměr ok 

0 0 0 1,4 

0,2 0,7 0,7 1 

1,9 6,3 7 0,71 

7,5 25 32 0,5 

8,8 29,3 61,3 0,355 

7 23,3 84,6 0,25 

3,8 12,7 97,3 0,18 

0,5 1,7 99 0,125 

0,1 0,3 99,3 0,09 

0,2 0,7 100 0,063 

0 0 0 pod 

Velikost zrna [mm] 
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SP 31 po ovalování 
  

m frakcí  (g) % součet % 
průměr 
ok 

0 0 0 1,4 

0 0 0 1 

0 0 0 0,71 

1,3 4,33 4,33 0,5 

10,9 36,33 40,66 0,355 

12,4 41,33 81,99 0,25 

3,4 11,35 93,34 0,18 

1,2 4 97,34 0,125 

0,3 1 98,34 0,09 

0,3 1 99,34 0,063 

0,2 0,66 100 pod 
 

SP 31 po vibrační metodě 
 

m frakcí (g) % součet % 
průměr 
ok 

0 0 0 1,4 

0 0 0 1 

0,06 0,2 0,2 0,71 

2,8 9,33 9,53 0,5 

12,36 41,2 50,73 0,355 

11,62 38,73 89,46 0,25 

2,5 8,33 97,79 0,18 

0,5 1,66 99,45 0,125 

0,08 0,26 99,71 0,09 

0,05 0,16 99,87 0,063 

0,03 0,1 100 pod 
 

 

SP 31 STANDARD 
  

m frakcí (g) %  součet % 
průměr 
ok 

0 0 0 1,4 

0 0 0 1 

0 0 0 0,71 

2,5 8,33 8,33 0,5 

12,3 41 49,33 0,355 

11,2 37,33 86,66 0,25 

3,1 10,33 96,99 0,18 

0,6 2 98,99 0,125 

0,1 0,33 99,32 0,09 

0,2 0,66 100 0,063 

0 0   pod 

Velikost zrna [mm] 
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ST 53 po ovalování 
  

m frakcí  (g) % součet % 
průměr 
ok 

0 0 0 1,4 

0 0 0 1 

0 0 0 0,71 

0,2 0,66 0,66 0,5 

2,9 9,66 10,32 0,355 

8,4 28,04 38,36 0,25 

9,5 31,66 70,02 0,18 

7,7 25,66 95,68 0,125 

0,8 2,66 98,34 0,09 

0,3 1 99,34 0,063 

0,2 0,66 100 pod  
 

ST 53 po vibrační  metodě 
 

m frakcí (g) % součet % 
průměr 
ok 

0 0 0 1,4 

0 0 0 1 

0,04 0,13 0,13 0,71 

0,52 1,73 1,86 0,5 

3,5 11,66 13,52 0,355 

9,14 30,46 43,98 0,25 

9,16 30,53 74,51 0,18 

6,52 21,73 96,24 0,125 

0,73 2,43 98,67 0,09 

0,21 0,7 99,37 0,063 

0,18 0,6 100 pod 
 

 

ST 53 STANDARD 
  

m frakcí (g) % součet % 
průměr 
ok 

0 0 0 1,4 

0 0 0 1 

0 0 0 0,71 

0,5 1,7 1,7 0,5 

3,9 13 14,7 0,355 

8,7 29 43,7 0,25 

9,4 31,33 75,03 0,18 

7 23,3 98,33 0,125 

0,4 1,3 99,63 0,09 

0,1 0,3 100 0,063 

0 0   pod 

 

Velikost zrna [mm] 
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ŠH 33 po ovalování 
  

m frakcí (g) % součet % 
průměr 
ok 

0 0 0 1,4 

0 0 0 1 

0 0 0 0,71 

0,3 1 1 0,5 

2,6 8,66 9,66 0,355 

10,2 34 43,66 0,25 

10,6 35,35 79,01 0,18 

4,9 16,33 95,34 0,125 

0,9 3 98,34 0,09 

0,3 1 99,34 0,063 

0,2 0,66 100 pod 
 

ŠH 33 po vibrační metodě 
 

m frakcí (g) % součet % 
průměr 
ok 

0 0 0 1,4 

0 0 0 1 

0,06 0,2 0,2 0,71 

0,63 2,1 2,3 0,5 

3,73 12,43 14,73 0,355 

11,19 37,3 52,03 0,25 

9,78 32,6 84,63 0,18 

3,52 11,73 96,36 0,125 

0,43 1,43 97,79 0,09 

0,09 0,3 98,09 0,063 

0,57 1,9 100 pod 
 

 

ŠH 33 STANDARD 
  

m frakcí % součet % 
průměr 
ok 

0 0 0 1,4 

0 0 0 1 

0 0 0 0,71 

0,6 2 2 0,5 

3,7 12,33 14,33 0,355 

11,3 37,66 51,99 0,25 

9,5 31,66 83,65 0,18 

4,2 14 97,65 0,125 

0,6 2 99,65 0,09 

0,1 0,33 100 0,063 

0 0 0 pod 

 

Velikost zrna [mm] 

 

55 
 



 
 

14. Příloha 2:  
Výsledky hodnocení nasákavosti ostřiv 

GL 35 
suché ostřivo 

(g) 
odstředěné ostřivo 

(g) 
rozdíl  

(g) výpočet vlhkosti % průměr. hodnota % 
A 20,071 25,67 5,599 21.81   
B 20,006 24,121 4,115 17,05   
C 20,008 25,118 5,11 20,34   
D 20,006 23,846 3,84 16,1 18,82 

H 33           
A 20,029 21,874 1,845 8,43   
B 20,041 20,746 0,705 3,39   
C 20,099 21,142 1,043 4.93   
D 20,07 20,608 0,538 2,61 4,84 

PR 31           
A 20,002 21,177 1,175 5,54   
B 20,016 21,151 1,135 5,36   
C 20,088 22,095 2,007 9,08   
D 20,03 20,664 0,634 3,06 5,76 

ŠH           
A 20,04 20,207 0,167 0,82   
B 20,095 20,193 0,098 0,4   
C 20,059 20,366 0,307 1,5   
D 20,095 20,356 0,261 1,28 4 

ST 53           
A 20,047 25,496 5,449 21,37   
B 20,079 21,866 1,787 8,17   
C 20,023 23,552 3,529 14,98   
D 20,003 22,623 2,62 11,58 14,02 

SP 31           
A 20,028 20,917 0,89 4,25   
B 20,06 20,956 0,896 4,27   
C 20,033 21,09 1,057 5,01   
D 20,063 20,587 0,524 2,54 4,01 
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