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Abstrakt 

     V diplomové práci je hodnocena termostabilita nejpouţívanějších bentonitů z České 

republiky a ze Slovenska. K porovnání výsledků je hodnocen i bentonit wyomingského typu, 

Portaclay (standard). Termostabilita bentonitů je stanovena na základě poklesu pevností 

bentonitové směsi po vyţíhání pojiva, změnou aktivního bentonitu stanovenou MM testem po 

tepelné expozici. Měření je doplněno termickou analýzou – stanovení teplot dehydroxylace, 

XRF analýzou – stanovení chemického sloţení, stanovením hodnot pH a elektrické vodivosti. 

 

Klíčová slova: bentonitová pojiva, termostabilita, pokles pevnosti, metylenová modř, 

termická analýza, XRF analýza  

 

 

 

Abstract  

      The thesis is evaluated thermostability of the most widely used bentonite Czech Republic 

and Slovakia. The comparison results are evaluated and Wyoming bentonite type Portaclay 

(standard),. Thermal stability of bentonite is determined based on the decrease in strength 

bentonite mixture after ignition of the binder, change the active set of bentonite MM test after 

heat exposure. The measurement is supplemented by thermal analysis - determining the 

temperature dehydroxylation, XRF analysis - determining the chemical composition, as well 

as pH and electrical conductivity.  

 

Keywords: bentonite binder, thermal stability, decreased strength, methylene blue, thermal 

analysis, XRF analysis 
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1. ÚVOD 

     Termostabilitu bentonitu můţeme povaţovat za jejich přirozenou vlastnost, která se liší 

podle geneze a jednotlivých lokalit. Termostabilitu můţeme zvyšovat i uměle, zvláště u Ca-

Mg bentonitů, procesem natrifikace. Na území České a Slovenské republiky jsou bohaté 

zásoby vápenato-hořečnatých bentonitů, které však nedosahují kvalit přírodních sodných 

bentonitů. 

     V diplomové práci je hodnocena termostabilita bentonitů na základě poklesu pevností 

bentonitové směsi po vyţíhání pojiva, změnou aktivního bentonitu stanovenou MM testem po 

tepelné expozici. Měření je doplněno termickou analýzou – stanovení teplot dehydroxylace, 

XRF analýzou – stanovení chemického sloţení, stanovením hodnot pH a elektrické vodivosti. 
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2. CÍL DIPLOMOVÉ PRÁCE 

     Cílem této diplomové práce je posouzení termostability vybraných bentonitů z České a 

Slovenské republiky, k porovnání výsledků je měřena i termostabilita u bentonitu 

wyomingského typu Portaclay. 

     Hodnocení termostability na základě poklesu pevnosti bentonitové směsi po vyţíhání 

pojiva, vyjádřené v procentech, proti směsi s původním bentonitem (stejné sloţení směsi, 

stejná spěchovatelnost). Dalším způsobem hodnocení termostability je poměrem spotřeby 

MM mezi směsí s vyţíhaným bentonitem a směsí stejného sloţení s pouze vysušeným 

pojivem. 

     Provedení termické analýzy – ke zjištění teplot dehydroxylace, XRF analýzy – ke zjištění 

chemického sloţení, stanovení pH a elektrické vodivosti. 
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3. TEORETICKÁ ČÁST 

3.1. JÍLOVÁ POJIVA 

     Jílová pojiva patří k nejrozšířenějším slévárenským pojivům (přibliţně 70% světové 

produkce odlitků je odléváno do forem z bentonitových směsí). Jsou obsaţena v přírodních 

píscích a pouţívají se v čistém stavu k pojení praných písků i umělých ostřiv. Mají výborné 

technologické a hygienické vlastnosti, dostatečnou vaznost, pevnost po vysušení, opětovnou 

pouţitelnost, jsou nenáročné pro přípravu směsí, jsou ekonomicky dostupné a nejsou 

problémy s deponováním. Ve slévárenství jako pojivo pouţíváme kaolinitický, illitický a 

montmorillonitický jíl. [1] 

3.1.1. Kaolinitické jíly 

     Kaolinit (Al2O3 * 2SiO2 * 2H2O) je hlavní součástí horniny kaolínu a ţáruvzdorných jílů. 

Plavením surového kaolínu se získává plavený kaolín, který obsahuje aţ 90% kaolinitu 

(zbytek jsou příměsi křemene, ţivce, slídy aj.) Surový kaolín je pro formovací materiály méně 

vhodný, má vysokou teplotu spékání, takţe dochází k rozplavování povrchu formy. 

Kaolinitické jíly slouţí jako pojiva k přípravě šamotových směsí, určených pro odlévání 

těţkých ocelových odlitků. Při přípravě směsi je potřeba více vody (kolem 12%), formy 

(jádra) je nutné sušit – energeticky velmi náročné. Důvodem sušení  je zvýšení pevnosti 

formy (jádra).[2,3] 

3.1.2. Illitické jíly 

     Jsou to slídové jíly, které jsou obsaţeny ve většině přirozených formovacích písků (ZPM 

Rájec). Nejhlavnějším minerálem této této skupiny je glaukonit, který je tvořen drobnými 

zrnky zelené barvy. Podle barvy i sloţení je to ţeleznato-ţelezitý jíl s 20 aţ 25% oxidů ţeleza. 

Strukturní vzorec glaukonitu lze definovat: 

K1 (Fe
3+

, Fe
2+

, Al, Mg)2-3 (Si3) Si, Al, (O10) (OH)2 * nH2O 

Směsi se pouţívají na sušení, zvláště pro těţké litinové odlitky [2,3] 

3.1.3. Montmorillonitické jíly 

     Hlavní sloţkou těchto jílů je montmorillonit, moţný zápis vzorce montmorillonitu je: 

[Si8-xAlx]
IV

 [Al4-y-zFe
3+

Mgz]4
IV

 O20(OH)4*Me+x+z 

x – mnoţství centrálních atomů Al v tetraedrech 

y – mnoţství centrálních atomů Fe
3+

 v oktaedrech 
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z – mnoţství centrálních atomů Mg (resp. Fe
2+

) v oktaedrech 

Me
+
 - vyměnitelné pozice 

     Je-li obsah montmorillonitu vyšší neţ 75 – 80%, nazývají se tyto jíly bentonity.  Mají 

výborné pojivové vlastnosti a pouţívají se pro formování na syrovo (obsah vody do 5% - 

formy se nemusí sušit). Díky své výborné vaznosti můţeme připravovat směsi s malým 

obsahem pojiva a tudíţ i s minimálním obsahem vody. V porovnání s illitickými jíly při 

optimální vlhkosti je spotřeba bentonitu poloviční. V případě kaolinitických jílů je spotřeba 

třetinová. [4] 

3.2. BENTONITOVÉ SMĚSI 

     Formování na syrovo do bentonitových směsí si zachovalo vedoucí postavení i přesto, ţe v 

posledních letech byly vyvinuty nové formovací postupy k výrobě jakostnějších odlitků a 

byly zavedeny do praxe. Ve světě je do bentonitových směsí vyrobeno 65 – 80% odlitků, 

zejména to jsou litinové a ocelové odlitky. Bentonitové směsi díky neustále probíhajícímu 

vývoji nacházejí uplatnění i u odlitků z lehkých slitin. [5] 

     Hlavní sloţky bentonitových směsí: 

- ostřivo 

- pojivo 

- voda 

- přísady 

     Důleţité výhody pouţití bentonitových směsí: 

- nízké náklady na směsi 

- vysoký stupeň opětovného pouţití 

- formy není třeba sušit ani opatřovat nátěry 

- dobrá a rovnoměrná jakost odlitků při pouţití moderních postupů zhutňování 

- pouţití bentonitu nemá vliv na ţivotní prostředí (bentonitové formovací směsi bez 

uhlíkatých látek nejsou nebezpečný odpad → niţší náklady na deponování) [6] 

3.2.1. Bentonit 

     Na konci 19. století byla nalezena loţiska v USA u Fort Bentonu (stát Montana) a od té 

doby se pouţívá termín bentonit. Bentonit je měkká, velmi jemnozrnná, nehomogenní, různě 

zbarvená jílovitá hornina, která se vyznačuje mohutnou sorpční schopností, vysokou 
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hodnotou výměny kationtů, bobtnáním a plastičností. Tato jílovitá hornina je z podstatné části 

sloţena z jílovitého minerálu montmorillonitu. Bentonity vznikly mechanickým a chemickým 

zvětráváním (převáţně v alkalickém prostředí) vulkanických tufů a tufitů, v menší míře 

čedičů, ryolitů, andezitů a jiných převáţně třetihorních hornin. Bentonity dále obsahují další 

jílové minerály (illit, beidellit, kaolinit), dále křemen, ţivce, sloučeniny ţeleza, sopečné 

sklo,… Z hlediska kationtového obsazení se častěji vyskytují Ca-bentonity a Mg-bentonity. 

Přírodní Na-bentonity se převáţně vyskytují v USA (bentonity wyomingského typu). Na-

bentonity se mohou připravovat uměle natrifikací. Krystalová struktura montmorillonitu je 

znázorněna na obr. 1. [2,7] 

 

Obr. 1 Struktura montmorillonitu [8] 

     Montmorillonity mají trojvrstvou strukturu (oproti kaolinitům – dvojvrstvá struktura). 

Mezi dvěma silikátovými tetraedry (SiO4)
4-

 se nachází oktaedr (AlO6)
-
. Atomy v oktaedrech i 

tetraedrech jsou vázány pevnými kovalentními vazbami, jednotlivé vrstvy jsou vázány 

slabými Van der Waalsovými salami. Díky výměně kationtů můţe jíl hydratovat, coţ vede k 

podpoření bobtnavosti.  

U Ca
2+

 - bentonitů dochází k intrakrystalickému bobtnání (vnitřní krystalické bobtnání, při 

kterém se vzdalují strukturní vrstvy), zatímco vyšší bobtnavost Na
+
 bentonitů je spojena s 

osmotickým bobtnáním (vnější bobtnání). Můţeme provést výměnu Ca
2+

 - Mg
2+

 iontů za Na
+
 

- natrifikaci. [1] 
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3.2.2. Rozdělení bentonitů 

     Nejčastější rozdělení bentonitů je na: 

- silně bobtnavé Na-bentonity, tzv. bentonity wyomingského typu. Loţiska jsou 

především v USA, v ČR se loţiska sodných bentonitů nevyskytují 

- méně bobtnavé draselné, vápenaté a hořečnaté bentonity popřípadě jejich kombinace. 

Tyto bentonity můţeme průmyslově obohacovat sodíkem tzv. aktivací, avšak bobtnací 

schopnost takto aktivovaných bentonitů nedosahuje takové hodnoty jako u bentonitů 

wyomingského typu. [9] 

3.2.3. Použití bentonitu 

     Bentonit díky svému mineralogickému sloţení a technologickým vlastnostem našel 

uplatnění v mnoha oborech: 

- Slévárenství – pojivo do formovacích směsí. Slévárenství je jedním z největších 

odběratelů bentonitu. 

- Stavebnictví – bentonit se pouţívá jako těsnění (skládek, tunelů, přehrad a jiných 

vodních staveb, k ochraně spodních vod), bentonit se také vyuţívá jako přísada do 

betonů a omítek, při vrtných pracích se vyuţívá tixotropních vlastností bentonitů pro 

vrtné výplachy. 

- Sorbent – exkrementů domácích zvířat, ropných nečistot, těţkých kovů, barvících 

pigmentů, aj. 

- Potravinářství – čiření vín, moštů a stabilizace piva. 

- V keramickém průmyslu je bentonit přidáván jako plastifikátor. 

- Nátěrové hmoty – zahušťovadlo. 

- Ve farmacii slouţí bentonit jako plastifikátor a plnidlo při výrobě mastí, prášků a 

léčiv. 

- Jako bariéra při ukládání radioaktivního odpadu. [7,10] 
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Obr. 2 Vyuţití bentonitu v procentech. Světová produkce je odhadována na 13 mil. tun ročně 

[7] 

3.2.4. Produkce bentonitů v ČR a ve světě 

     Nejvýznamnější oblasti loţisek bentonitů v ČR nalezneme na východním okraji 

Doupovských hor (Kadaňsko a Podbořaňsko) a na západním okraji Doupovských hor 

(Hroznětínsko) a České středohoří (hlavně Mostecko). V těchto oblastech je soustředěna 

naprostá většina zásob bentonitů v ČR. ČR vytěţí ročně přibliţně 70 000 tun bentonitu, coţ je 

necelé jedno procento světové produkce. Hlavními firmamy, které v ČR produkují bentonit 

jsou Keramost a. s., Sedlecký kaolin a. s., aj. 

     Hlavním světovým producentem jsou Spojené státy americké (přibliţně 2 mil. tun za rok). 

USA disponují značnými zásobami přírodních sodných bentonitů. Dalšími významnými 

producenty jsou Čína, státy bývalého Sovětského svazu, Japonsko, Řecko, Itálie, Španělsko, 

Indie, Turecko, aj. [11] 

3.2.5. Voda v jílových minerálech 

     Přítomnost vody zajišťuje plasticitu jílového těsta. Dipόlový charakter molekuly vody 

umoţňuje vzájemnou asociaci. Za pomoci vodíkové vazby se tvoří řetězce s plošnou aţ 

prostorovou orientací. [12] 
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Obr. 3 Dipól molekuly vody a jejich plošná asociace [1] 

Voda se v jílových minerálech vyskytuje ve dvou podobách: 

- molekulová voda – tzv. volná voda (ve formě molekul H2O). Tvoří asi 10% 

hmotnosti materiálu. Nachází se v mezivrstevných prostorách (intrakrystalické 

bobtnání) nebo jako adsorbovaná na povrchu svazků (paketů – interkrystalické 

bobtnání) a v pórech mezi svazky částic. Odstranění probíhá aţ do teplot 250 – 300°C 

za velkého objemového smrštění. Tento děj je reverzibilní (vratný). [1] 

- mřížková voda – hydroxylová (ve formě skupiny(OH
-
)) je součástí krystalové mříţky 

montmorillonitu. Dehydroxylace vyţaduje teploty vyšší neţ 350°C a je dějem 

ireverzibilním (nevratným)  - jíl ztrácí plastické vlastnosti. [12] 

     Podle obsahu molekulové vody v jílových směsích rozlišujeme několik druhů směsí, které 

slouţí k různým technologiím výroby forem: 

- do obsahu 0,2%. Bezvodé směsi (jíl je bobtnán jinými organickými látkami – 

organobentonity). 

- 1,6 – 2,5%. Polosuché směsi, které jsou lisovány vyššími měrnými tlaky. 

- do obsahu 5%. Formování na syrovo. 

- 6 – 7%. Na přisoušení 

- nad 6 – 7%. Na sušení a vypalování. Např. šamotové směsi k odstranění chemicky vázané 

vody. [1]  
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3.2.5.1. Adsorpce vody na povrchu 

     Dipólové molekuly vody se značným dipólmomentem jsou přitahovány a orientovány k 

povrchu elektricky nabitých částí jílů. Kromě sil Van der Waalsových působí i chemická 

adsorpce, způsobená valenčními silami. Při sorpci se uvolňuje značné mnoţství tepla. [4] 

3.2.6. Bobtnání jílů 

     Jednou z hlavních příčin značného bobtnání montmorillonitů je hydratace výměnných 

iontů. Pravděpodobně mocnost iontů má rozhodující význam. [1] Suspenze jílů s Li
+
 nebo 

Na
+
 kationty jsou stálejší a více bobtnají. Bobtnavost sodných montmorillonitických jílů je 

více neţ 12krát větší neţ u Fe
3+

 montmorillonitů a 10krát větší neţ u Ca
+
 montmorillonitů. [2] 

3.2.7. Vaznost bentonitové směsi 

     Jednou ze základních vlastností formovacích směsí je vaznost, nebo také pevnost za 

syrova. Míra vaznosti směsi je určována podle pevnosti v tlaku nebo ve střihu. Hodnocení 

vaznosti směsi dle pevnosti v tlaku však neodpovídá zcela pojícím schopnostem pojiva, 

jelikoţ při tlakovém namáhání zkušebních vzorků vznikají mezi zrny směsi třecí odpory, které 

mají vliv na výsledné pevnosti a neodpovídají přesně působení pojiva. Pro určení pojící 

schopnosti je tedy lepší u zkušebního tělíska provést zkoušku pevnosti ve střihu, kdy je 

pojivový most mezi zrny namáhán tahově. [2] 

     Závislost vaznosti v tlaku bentonitové směsi je patrná z obr. 4. Se zvyšujícím se obsahem 

bentonitu vaznost narůstá. Optimální vlhkosti směs dosahuje při maximální prodyšnosti (je to 

pod maximum vaznosti). Závislost optimální vlhkosti na obsahu bentonitu lze vyjádřit téměř 

přímkovou závislostí (křivka z, obr. 4). 
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Obr. 4 Vaznost bentonitové směsi v závislosti na obsahu bentonitu a vody (křivka z – průběh 

optimální vlhkosti směsi). [1] 

 

3.3. FYZIKÁLNĚ – CHEMICKÉ VLASTNOSTI BENTONITŮ 

     Fyzikálně – chemické vlastnosti bentonitu jsou stanoveny za účelem nalezení klíčových 

faktorů, které mají vliv na termostabilitu bentonitu. [13] Jsou to chemické sloţení, celkový 

povrch pojiva, obsah montmorillonitu, vlhkost, pH a elektrická vodivost suspenze. 

3.3.1. Chemické složení bentonitů 

     Chemické sloţení můţe být provedeno metodou rentgenové fluorescenční spektrometrie 

(X – Ray Fluorescence spectrometry – XRF). Zastoupení jednotlivých prvků se přepočte na 

oxidy (viz. tab. 1). [14]  

Tabulka 1 Chemické sloţení bentonitu S 130 [%] 

oxidy Na2O MgO Al2O3 SiO2 P2O5 SO3 K2O CaO TiO2 MnO Fe2O3 

S 130 3,05 1,72 17,16 59,01 <0,001 0,01 2,10 1,34 0,10 0,05 1,77 

ZŢ – ztráta ţíháním 12,69% 
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     Z chemického sloţení vyplývá, ţe bentonity mají nejvyšší obsah SiO2, podle druhu aţ 

60%. Z hlediska termostability nás budou nejvíce zajímat obsahy Fe2O3 a MgO. Bentonity s 

vysokým obsahem ţeleza dehydroxylují při niţších teplotách. [13] 

3.3.2. Celkový povrch bentonitů 

     Celkový měrný povrch patří do skupiny základních fyzikálních veličin umoţňujících 

charakterizaci materiálu a má přímý vztah k naadsorbovanému mnoţství na povrchu 

materiálu. Pro stanovení celkového povrchu bentonitu (jak vnějšího tak vnitřního, který je 

zpravidla několikrát větší neţ hodnota povrchu vnějšího) se pouţívá adsorpční metoda BET. 

Bentonity se vyznačují vysokou hodnotou celkového měrného povrchu, která dosahuje aţ 100 

m
2
/g. [7] 

3.3.3. Obsah montmorillonitu 

     Minimum montmorillonitu se předpokládá 75 – 80%, zbytek tvoří jílové minerály (illit, 

beidellit, nontronit, kaolinit) dále křemen, diatomit, vápenec, organické látky aj. Čím vyšší 

bude obsah montmorillonitu, tím bude bentonit termostabilnější. [2] 

3.3.4. Vlhkost, pH a elektrická vodivost 

     Vlhkost bentonitu se pohybuje v širokém rozmezí, záleţí na kvalitě dodávaného bentonitu. 

Běţná hodnota je okolo 10%. Hodnota pH vodní suspense se zásadně neliší a nachází se v 

zásadité oblasti s hodnotami 9 – 11. Naopak velké rozdíly můţeme pozorovat u elektrické 

vodivosti. Specifické postavení mají přírodní Na
+
 bentonity wyomingského typu, které mají 

nejvyšší obsahy molekulové vody, minimální hodnoty pH i vodivosti. [13] 

 

3.4. TERMOSTABILITA BENTONITŮ 

     Termostabilitu montmorillonitickým jílů lze povaţovat za jejich přirozenou vlastnost, 

která se liší podle geneze a jednotlivých lokalit. Růst termostability (teploty dehydroxylace, 

rozpadu krystalové mříţky montmorillonitu a ztráty plasticity) můţeme zvyšovat i uměle, 

zvláště u Ca-Mg bentonitů, procesem natrifikace. Směs připravená s natrifikovaným 

bentonitem rychleji osychá a u odlitků se mohou vyskytovat vady typu zadrobiny. Je logické, 

ţe s růstem teploty dehydroxylace klesá spotřeba bentonitu v soustavě jednotných 

bentonitových směsí (je menší podíl tvorby mrtvého bentonitu). Současně s růstem 

termostability rostou zbytkové pevnosti forem po odlití, coţ vede ke sniţování obsahu 

aktivního bentonitu s odchodem nerozdrcených hrud z vytřásacích roštů. Při nízké 

termostabilitě se u odlitků mohou vyskytovat vady typu zálupy. [13,15] 
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3.4.1. Tepelné rozbory jílů 

     Při zahřívání jílového vzorku se při určitých teplotách projeví endotermické jevy, např. 

následkem absorpce tepla při dehydrataci, rozkladem uhličitanů aj. Naopak oxidací a jinými 

pochody se teplo uvolňuje – proces exotermický. Ke zjištění  těchto procesů se nejčastěji 

pouţívá diferenční tepelná analýza a vyhodnocuje se ve formě DTA křivky. [2] 

     Při konstantní rychlosti zahřívání montmorillonitu můţeme pozorovat následující jevy (viz 

obr. 5): 

- první etapa zahrnuje endotermické uvolňení vody adsorbované na vnějším a vnitřním 

povrchu. (dehydratace) 

- ve druhé fázi (okolo 700°C) dochází k dalšímu endotermickému efektu, souvisí to s 

uvolněním OH skupiny z oktaedrické vrstvy v třívrstevnaté struktuře. 

(dehydroxylace) 

- třetí fáze je charekteristická endotermickým účinkem následovaný exotermickým. 

Tyto účinky jsou spojeny s rozpadem krystalické struktury. [16,17] 

 

Obr. 5 DTA křivka Ca-montmorillonitu (lokalita Stará Kremnička – Jelovy potok – 

Slovensko) [16] 1 – dehydratace, 2 – dehydroxylace, 3 – rozpad struktury. 

3.4.1.1. Dehydratace montmorillonitu 

     Pro všechny typy montmorillonitu je dehydratace odrazem prvního endotermického píku u 

DTA křivky, doprovázeného ztrátou aţ 25% hmotnosti vzorku. Tvar píku dehydratace závisí 

na počtu parametrů, popsaných níţe, které mohou vést ke dvěma nebo třem vrcholům. 

1 

2 

3 
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     Mnoţství vody adsorbované montmorillonitem klesá v závislosti na relativní vlhkosti 

vnější atmosféry, na povaze vyměnitelných kationtů mezi vrstvami, na rozdělení průměru zrn 

vzorku a na koncentraci defektů struktury. 

     Několik prací znázorňuje dehydratační vrchol jako jednoduchý, pokud je vyměnitelná 

poloha obsazena kationty s nábojem +1. Vrchol je dvojitý v přítomnosti alkalických zemin a 

ostatních +2 kationtů. Pro trojnásobný dehydratační vrchol se předpokládá, ţe nejprve se 

uvolní vlhkost adsorbovaná na povrchu, následně molekuly vázané vody vymění +2 kationty 

a nakonec jsou molekuly v důsledku vysokého přebytku negativního náboje vázané na 

tetraedrickou vrstvu struktury. [16] 

3.4.1.2. Dehydroxylace montmorillonitu 

     Dehydroxylace montmorillonitu se projevuje v DTA křivkách, buď relativně symetrickým 

endotermickým vrcholem s maximem okolo 700°C (nejčastěji 670 – 710°C), nebo s dvojitým 

vrcholem. První s extrémem okolo 550°C a druhý při 700°C. Jsou udávány různé příčiny 

dvojí dehydroxylace: 

- substituce v tetraedrické nebo oktaedrické vrstvě (role ţeleza) 

- defekty ve struktuře montmorillonitu 

- rozdíly ve velikosti částic minerálu [16,17] 

     Teplota dehydroxylace je závislá na povaze vyměnitelných kationtů a na obsahu iontů Fe 

ve struktuře minerálu. Bentonity, které mají vyšší obsah ţeleza dehydroxylují při niţších 

teplotách (ionty Fe
3+

 vstupují do struktury montmorillonitu, čímţ sniţují teplotu uvolnění OH 

skupiny). Stálost hydroxylové vazby s Fe
3+

 je minimální ve srovnání s jinými prvky (Al, Mg). 

Teplota dehydroxylace roste řadou Fe – OH < Al – OH < Mg – OH. [13,18] 

     Montmorillonity vzniklé ze zvětralého vulkanismu mají vrchol dehydroxylace okolo 

700°C, zatímco montmorillonity vzniklé zvětráváním minerálů (primárně slídy) zobrazují 

endotermický vrchol v 560 – 600°C. [16] 

3.4.1.3. Amorfizace (rozklad struktury) montmorillonitu 

     Je známo, ţe třetí endotermický pík (s maximum obvykle okolo 900°C) souvisí s 

rozpadem krystalů struktury na anhydridy montmorillonitu a tvorbou amorfního produktu. 

Důvod absence tohoto vrcholu u některých vzorků je stále nejasný. Narozdíl od předchozích 

endotermických reakcí není třetí endotermický pík spojen se změnou hmotnosti vzorku. [16] 
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     Bylo zjištěno, ţe první exotermický vrchol (okolo 1050°C v DTA křivce, viz. obr. 4) je 

způsoben krystalizací vysokoteplotních fází (z amorfního produktu). Proces závisí na 

chemické povaze vzorku, včetně typu vyměněných kationtů. Tento problém je v součastnosti 

často pojednáván. [16] Studiem fázové transformace do 1400°C při pouţití kontinuální 

rentgenové difrakce bylo zjištěno, ţe Ca-bentonity při ohřevu přecházejí přes fázi 𝛽-křemen 

(900 – 1100°C), 𝛽-cristobalitu (1150 – 1400°C) a kordieritu (1200 – 1400°C). Ca-bentonity 

neprocházejí mullitickou fází. Naproti tomu Na-bentonity procházejí přes 𝛽-cristobalit (1150 

– 1400°C) a mullit (1400 – 1500°C), ale neprochází fázemi 𝛽-křemene a kordieritu. [19] 

3.4.1.4. Rehydratace montmorillonitu 

     Studie rehydratace montmorillonitu při atmosférickém tlaku po zahřátí na 100 – 500°C 

ukazují, ţe rehydratace a reexpanze mají horní limit v rozmezí 350 – 450°C. Vyjímka je 

pozorována u Li-montmorillonitu, kde rehydratační schopnost mizí, kdyţ proběhne zahřátí 

pouze na 100 – 125°C. Tento efekt je způsoben tím, ţe nedochází k migraci Li kationtů na 

povrch montmorillonitových vrstev. 

     Limit reverzibilní hydratace je okolo 600°C. Za atmosférických podmínek, 

montmorillonity zahřívané na teploty vyšší neţ 500 – 600°C, rehydratují jen částečně a velmi 

pomalu (hydratace vyţaduje stovky dní). [16] 

 

3.4.2. Změny vlastností bentonitu po tepelné expozici  

     Bentonitové pojivo v aktivní tepelné nedegradované formě se podílí na vaznosti směsi. 

Bentonit však můţe projít řadou změn vlivem tepelné expozice a sorpčních pochodů plynných 

produktů pyrolýzních reakcí, především z organických pojiv jader a uhlíkatých přísad. V 

důsledku těchto změn  se bentonit v JBS nachází v několika formách. [1]  

3.4.2.1. Aktivní bentonit 

     Nachází se na povrchu zrn ostřiva ve formě plastického těsta. Je to bentonitové pojivo, 

které neprošlo dehydroxylací a po rehydrataci si zachovává původní pojivové vlastnosti. 

Rozhoduje o technologických vlastnostech směsi. [1,12] 
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3.4.2.2. Latentní bentonit 

     Je to část aktivního bentonitu nacházející se v mezizrnových vrstvách, která se na vaznosti 

začíná podílet aţ po dokonalém přemísení celé směsi. Obsah latentního bentonitu roste s 

neúnosným oţivováním směsí bentonitem, nedokonalým nebo krátkým mísením. Latentní 

bentonit je příčinou zhoršení jakosti povrchu odlitků, značně se podílí na sklonu forem k 

penetraci kovu a sniţuje jejich prodyšnost. [1,12] 

3.4.2.3. Pasivovaný bentonit 

     Jedná se o část aktivního bentonitu po sorpci pyrolýzních plynů a dehtových produktů 

uhlíkatých přísad nebo organických pojiv jader, který se stává pasivovaný proti rehydrataci. 

Účinek pasivace můţe být dočasný (po opětovném přemísení se stává pasivovaný bentonit z 

velké části aktivní). [1,12] 

3.4.2.4. Mrtvý bentonit 

     Je to tepelně degradovaný bentonit, který při vystavení teplotám 350 – 800°C ztratil 

hydroxylovou vodu, čímţ ztratil své pojivové vlastnosti. Obsah mrtvého bentonitu ve směsi 

roste s tepelnou expozicí formy. Mrtvý bentonit přechází do neplastických odplavitelných 

podílů (< 0,02 mm) nebo je součástí oolitizační vrstvy zrn. [1,12] 

 

Obr. 6 Schéma změn aktivního bentonitu po tepelné expozici. LB – latentní bentonit, PB – 

pasivovaný bentonit, MB – mrtvý bentonit [1] 
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3.4.3. Natrifikace bentonitů 

     V České republice jsou bohaté zásoby bentonitických jílů, především s hlavním podílem 

Ca-Mg montmorillonitu. Nedosahují však kvality přírodních Na-bentonitů, silně bobtnavých 

bentonitů wyomingského typu, které jsou typické vysokou koncentrací montmorillonitu, 

vazností i termostabilitou, coţ umoţňuje jejich aplikace při výrobě forem i pro odlitky vyšší 

váhové kategorie na syrovo. Přiblíţit se těmto vlastnostem, znamená převést Ca-Mg bentonity 

pomocí iontové výměny na Na-bentonity s vyššími uţitnými vlastnostmi. [20] 

3.4.3.1. Fyzikálně – chemická podstata procesu natrifikace 

     Proces natrifikace můţeme vyjádřit schématickou rovnicí: 

     Ca
2+

 - montmorillonit + 2 Na
+
 ↔ 2 Na

+
 - montmorillonit + Ca

2+
 

     Natrifikaci můţeme provést jakoukoliv sodnou solí, ovšem kvantitativní průběh reakce 

zleva doprava bude určen rozpustností vápenatých solí. Proto o účinnosti rozhoduje 

aniontická  část sodné soli. Nemůţeme proto úspěšně natrifikovat NaCl nebo vodním sklem. 

K natrifikaci se nejčastěji pouţívá uhličitan sodný vzhledem k minimální rozpustnosti CaCO3 

ve vodě. [1,20] 

     Další důleţitou podmínkou je iontový poloměr kationtu. Čím menší bude poloměr, tím 

bude jeho účinnost vyšší (viz obr. 7). 

 

Obr. 7 Účinnost různých solí na iontovou výměnu u montmorillonitu [20] 
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     Z obr. 7 vyplývá, ţe nejvýhodnější pro natrifikaci jsou uhličitany a fosforečnany Li
+
 a Na

+
. 

Z ekonomického hlediska a snadné dostupnosti je nejpouţívanější uhličitan sodný (Na2CO3). 

Vícemocné (Ca
2+

, Mg
2+

), méně hydratované kationty, působí koagulačně. Naopak, 

jednomocné, hydratované kationty (Na
+
) působí dispergačně, tj. zabraňují shlukování částic 

(roste bobtnavost). [20]  

3.4.3.2. Důvody natrifikace 

- Vyšší bobtnavost – Bentonit více bobtná, coţ má přímou souvislost s pevností 

v kondenzační zóně vody. Vyšší bobtnavost umoţňuje sníţit obsah bentonitu na minimum ve 

slévárenských nátěrech, kde Na-bentonit plní roli antisedimentační přísady (nátěry 

nepraskají). 

- Sníţení tepelného napětí formy z brzděné tepelné dilatace ostřiva (SiO2) – 

Montmorillonitické jíly smršťují jiţ od 80°C, coţ příznivě kompenzuje dilatační růst 

křemenného ostřiva (sníţení napětí a zvýšení odolnosti proti vadám z napětí)  

- Pokles citlivosti k převlhčenému stavu – Dochází k růstu pevnosti v zóně kondenzace vody 

(zvýšení odolnosti proti zálupům). 

- Přebytek Na-solí – Nepříznivě podporuje oolitizaci křemenných zrn písku. [1] 

- Rychlejší ztráta vlhkosti vede ke křehkosti povrchu formy (roste otěr a je větší riziko 

výskytu zadrobenin). [20] 

- Růst termostability pojiva – Dehydroxylace jílu je zvýšena o 150 – 200°C. Ca-bentonit 

ztrácí krystalovou vodu, a tedy i pojící schopnost jiţ po ohřevu nad 200°C. U natrifikovaných 

bentonitů dochází ke ztrátě krystalové vody při ohřevu nad 400°C. [1,2] 
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Obr. 8 Křivky termostability bentonitů (a – Ca-bentonit, b – Na-bentonit) [2] 

- Růst termostability má za následek vyšší zbytkové pevnosti, z čehoţ plyne zhoršená 

rozpadavost forem (ztráty aktivního bentonitu s odchodem nerozdrcených hrud z vytřásacích 

roštů). [20] 

 

3.4.4. Zálupy 

     Jednou z častých vad, které se objevují u odlitků odlévaných do bentonitových směsí na 

syrovo, jsou zálupy. Skupina vad 220 – zálupy patří do třídy vad 200 – vady povrchu. [21] 

Vznikají odtrţením lícní části formy jako důsledek působení sálavého tepla kovu na horní 

plochu formy. Příčinou vzniku zálupů je napětí z brzděné tepelné dilatace a vznik 

kondenzační zóny vody a s tím související sníţení mechanických vlastností v převlhčené 

vrstvě. [21] 
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Obr. 9 Zálup na odlitku litého do bentonitové formy [22] 

     Kondenzační zóna vody vzniká ohřevem syrové formy tekutým kovem (přestup tepla 

sáláním nebo dotykem). Volná voda nejprve přechází v páru, která se infiltruje do pórů formy 

a v místech okolo 100°C kondenzuje. V lícní vrstvě, kde se jiţ odpařila voda a proběhla 

dehydroxylace jílu (teplota v interval 100 – 900°C), je obsah volné a vázané vody nulový. V 

další vrstvě kondenzují páry (okolo teploty 100°C). Koncentrace volné vody se zvyšuje k 3 – 

3,5 násobku původní hodnoty vlhkosti v závislosti na pouţité směsi a jejímu navlhčení. Pak 

následuje další vrstva, kde klesá teplota ze 100°C na výchozí teplotu formy. V kondenzační 

zóně vody se výrazně sníţí hodnota všech mechanických vlastností, především pevnosti v 

tahu a ve střihu, a tím ke zvýšení sklonu k tvorbě zálupů. Jako limitní hodnota pro vznik 

zálupů se udává pevnost v kondenzační zóně vody 2,0 kPa. [21] 
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Obr. 10 Vznik kondenzační zóny vody v syrové formě v rozdílných etapách lití (1 – kratší 

doba, 2 – delší doba od počátku lití) [21] 

3.4.5. Metodika měření 

     Při stanovení termostability bentonitů vychází většina autorů z poklesu mechanických 

pevností bentonitové směsi po vyţíhání pojiva, vyjádřené v procentech, oproti směsi 

s původním bentonitem (stejné sloţení směsi, stejná spěchovatelnost). [13] Teplota ţíhání 

bentonitů se různí podle autorů: 

- G. J. Vingas a A. H. Zrimsek  1180°F = 638°C/3hod [23] 

- C. Grefhorst     650°C/3hod [24] 

- W. Tilch     600°C/3hod [25] 

- V. I. Kaplun, F. S. Kvaša  550°C/1hod [26,27] 
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     Autoři [12,15] vyuţívají postupu zpětného navlhání předem vyţíhaného bentonitu (do 

800°C) v laboratorních podmínkách (20°C, 80% relativní vlhkosti) po dobu 50 hod a stanoví 

tzv. relativní hydrataci (R) – nárůst hmotnosti podle vztahu: 

R = (1 -  
   

   
) * 100      [%] 

kde: dmR – úbytek hmotnosti rehydratací 

        dmD – dehydratace (v % původního vzorku) 

     W. Tilch hodnotí termostabilitu poklesem pevností v tlaku, ve štěpu a v zόně kondenzace 

vody. Určuje teplotu, při které má bentonitová směs poloviční pevnost (Halbwertstemperatur). 

[25] 

     F. S. Kvaša připravuje bentonitovou směs s 5 % předem vysušeného bentonitu a směs 

stejného sloţení s předem vyţíhaným bentonitem (550°C/1hod). U obou směsí stanoví aktivní 

bentonit MM – testem. Finálně hodnotí termostabilitu procentickým poměrem spotřeby 

metylenové modři. [27] 

     V této diplomové práci byly aplikovány postupy měření podle autora [26], tedy pokles 

mechanických pevností bentonitové směsi po vyţíhání pojiva (550°C/1hod), vyjádřené v 

procentech, oproti směsi s původním bentonitem (stejné sloţení směsi, stejná 

spěchovatelnost). Dále byl pouţit postup podle autora [27], tedy procentický poměr spotřeby 

MM směsi s předem vysušeným bentonitem, proti směsi stejného sloţení s předem 

vyţíhaným bentonitem (550°C/1hod). Detailní postupy měření budou popsány dále. Dále byly 

provedeny následující zkoušky pro hodnocení mechanických a technologických vlastností 

zkoumaných bentonitů. 

3.4.5.1. Spěchovatelnost 

     Zkouškou spěchovatelnosti se stanovují vlastnosti formovacích směsí, mající rozhodující 

vliv na její chování při výrobě forem. Hodnotí se pokles výšky volně nasypané směsi přes síto 

vlivem působící síly tří úderů beranidla. Hodnota spěchovatelnosti závisí na obsahu vody (se 

zvyšováním jejího obsahu spěchovatelnost roste), stupni promísení a obsahu jemných podílů 

ve směsi. Spěchovatelnost byla stanovena na přístroji +GF+ typ PRA Sand Rammer. [28]  
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3.4.5.2. Vlhkost směsi 

     Vlhkost formovací směsi má zásadní vliv na technologické vlastnosti (vaznost, 

houţevnatost, formovatelnost, aj.). Měření by mělo proběhnout do 10 minut od přípravy 

směsi. Vlhkost směsi byla stanovena váhovým úbytkem hmotnosti při teplotě 130°C pomocí 

přístroje MOISTURE ANALYZER typ AND MX-50. [28] Tato teplota byla odvozena z 

charakteru DTA/TG křivek bentonitových pojiv. 

3.4.5.3. Pevnost za syrova – pevnost ve štěpu 

     Pevnost ve štěpu závisí na obsahu aktivního jílu ve formovací směsi. Čím je niţší, tím 

niţší je obsah aktivní sloţky jílu ve směsi. Určuje skutečné pojivové vlastnosti bentonitů, 

pojivový most mezi zrny je namáhán tahově. Měření bylo provedeno na přístroji WADAP typ 

LRU-1. [28] 

3.4.5.4. Pevnost v tahu v kondenzační zόně vody 

     Zkouška napodobuje podmínky na lícní straně formy, kdy působením sálavého tepla můţe 

docházet k licím vadám. Směs byla upěchována na standartním pěchovadle ve speciálním 

jaderníku s kόnickým prstencem, následně byla vloţena do přístroje, který automaticky 

provede měření. K čelní ploše je přitlačena vyhřívaná topná deska. Dochází k odpaření vody 

z povrchové vrstvy a její kondenzaci ve vrstvě následující. Po uplynutí nastavené doby se 

topná deska oddálí a vzorek je zatěţován tahem v převlhčeném prostoru do své destrukce. 

Měření bylo provedeno na přístroji +GF+ typ SPNF 5041. [28] 

3.4.5.5. Elektrická vodivost a pH 

     Hodnoty pH a elektrické vodivosti vodného výluhu byly změřeny na přístroji inoLab/Cond 

Level 1. 

3.4.5.6. Chemické složení, XRF analýza 

     Chemické sloţení bylo zjištěno metodou rentgenové fluorescenční spektrometrie (X – Ray 

Fluorescence spectrometry – XRF). Atomy vzorku ionizované primárním rentgenovým 

zářením rychle zaplňují mezery po uvolněných elektronech elektrony z vyšších slupek a 

vysílají charakteristické rentgenové záření. Zářivý přechod látky na základní elektronové 

hladiny se nazývá luminescence, nastává-li rychle, jde o fluorescence. Metoda zaloţená na 
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sledování tohoto sekundárního rentgenového záření se nazývá rentgenová fluorescenční 

spektrometrie. [14] 

3.4.5.7. Diferenční termická analýza a termogravimetrie (DTA/TG) 

     Při diferenční termické analýze - DTA se porovnávají změny teploty zkoušené látky a 

látky netečné. DTA křivka vykazuje extrémy, podle jejichţ polohy lze stanovit, zda proběhlý 

děj byl exotermický nebo endotermický. I kdyţ je princip této metody jednoduchý, vyţaduje 

velmi citlivou a jemnou přesně měřící aparaturu a dostatečné zkušenosti pro jasný výklad 

prodlev z DTA. 

     Termogravimetrie slouţí ke studiu změn hmotnosti vzorku během zahřívání. Vzorek se 

zahřívá do dosaţení konstantní hmotnosti při dané teplotě nebo v přesně stanoveném časovém 

intervalu. Křivka TG je důleţitá pro studium kinematiky dějů, spojených se změnami 

hmotnosti jílových pojiv (dehydratace, dehydroxylace, dekarbonizace, aj.) [2] 

4. PRAKTICKÁ ČÁST 

     V práci jsou hodnocena bentonitová pojiva: 

- Keribent – R: selektivně těţená směs bentonitů z mostecké oblasti a ze Slovenska; 

Keramost, a. s., Most 

- S 130: středoslovenský bentonit, ENVIGEO, a. s., Banská Bystryca, Slovensko 

- Portaclay: přírodní Na
+
 bentonit wyomingského typu, USA 

- Bentovet – K: středoslovenský bentonit, GENES, a. s., Hnúšťa, Slovensko 

- Sabenil: mostecká oblast, Keramost, a. s., Most 

4.1. FYZIKÁLNĚ – CHEMICKÉ VLASTNOSTI BENTONITŮ 

     V této diplomové práci byla stanovena elektrická vodivost a pH bentonitů, dále bylo 

stanoveno chemické sloţení bentonitů pomocí XRF analýzy. DTA a TG byly měřeny u všech 

druhů bentonitů. 

4.1.1. Elektrická vodivost a pH 

     Měření bylo prováděno ve vzorku, který byl připraven s 10 g bentonitu rozmíchaného ve 

100 ml destilované vody po dobu 5 minut. Měření bylo provedeno na přístroji inoLab/Cond 

Level 1. Naměřené hodnoty jsou v tab. 2. 
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Tabulka 2 Elektrická vodivost a pH 

 Elektrická vodivost [μS/cm] pH 

Keribent – R 1046 9,74 

S 130 2800 10,50 

Portaclay 1352 9,54 

Bentovet – K 2710 10,43 

Sabenil 3500 10,27 

     Velké rozdíly byly naměřeny u elektrické vodivosti. Nejniţší hodnoty byly naměřeny u 

bentonitu Keribent – R (1046 μS/cm) a u bentonitu Portaclay (1352 μS/cm). Nejvyšších 

hodnot dosahoval Sabenil (3500 μS/cm). Hodnota pH vodní suspenze se zásadně nelišila a 

nacházela se v zásadité oblasti. Minimální hodnota elektrické vodivosti a pH byla potvrzena u 

bentonitu Portaclay, coţ jen potvrzuje fakt, ţe se jedná o přírodní Na
+
 bentonit wyomingského 

typu, který není natrifikován. 

4.1.2. Chemické složení 

     Chemické sloţení studovaných bentonitů bylo provedeno pomocí XRF analýzy, 

zastoupení jednotlivých prvků bylo přepočteno na oxidy. Naměřené hodnoty jsou v tab. 3. 

Termostabilita je nejčastěji spojována s obsahem iontů Fe a Mg. Čím vyšší je obsah ţeleza 

v bentonitu, tím niţší je teplota dehydroxylace a tedy i termostabilita. S rostoucí koncentrací 

hořčíku roste termostabilita bentonitu. [18, 29] 
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Tabulka 3 Chemické sloţení bentonitových pojiv [%] 

 Keribent - R S 130 Portaclay Bentovet - K Sabenil 

Na2O <1,00 3,05 <1,00 2,50 2,00 

MgO 2,50 1,72 2,20 2,20 3,20 

Al2O3 15,80 17,16 16,70 16,40 11,80 

SiO2 53,90 59,01 59,10 60,20 44,30 

P2O5 0,480 <0,001 0,025 <0,020 0,620 

SO3 0,01 0,01 0,08 0,01 0,01 

K2O 1,15 2,10 0,51 1,69 0,98 

CaO 2,40 1,34 1,22 1,49 4,69 

TiO2 2,00 0,10 0,16 0,10 3,36 

MnO 0,08 0,05 0,03 0,04 0,19 

Fe2O3 8,50 1,77 4,31 2,16 12,88 

ZŢ 13,76 12,69 16,33 13,75 16,55 

ZŢ – ztráta ţíháním 

     Koncentrace MgO je u všech vzorků přibliţně stejná. Můţeme se přiklonit k závěru, ţe 

obsah MgO nemá vliv na termostabilitu. Nebyla potvrzena souvislost růstu termostability 

bentonitu se zvyšujícím se obsahem MgO. 

     Můţeme potvrdit souvislost růstu termostability bentonitu se sniţujícím se obsahem Fe. 

Bentonity S 130 (1,77%), Bentovet – K (2,16%) a Portaclay (4,31%), které v předchozích 

měřeních vykazovaly nejvyšší termostabilitu, se vyznačují nízkými obsahy Fe. U bentonitu 

s nejhorší termostabilitou, Sabenilu, byl naměřen nejvyšší obsah Fe2O3 (12,88%). 

4.1.3. Termická analýza bentonitů 

     Termická analýza modeluje stav a chování bentonitu při tepelné expozici. DTA a TG byly 

měřeny u vzorků v původním stavu s rychlostí ohřevu 15°C/min v oxidační atmosféře. 

Výsledky analýzy jsou na obr. 11 a z ní vyplývající základní charakteristiky bentonitů v tab. 

4. 
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Tabulka 4 Základní charakteristiky bentonitů dle DTA/TG analýzy 

 
Teplota 

dehydratace 

[°C] 

Hmotnostní 

úbytek při 

dehydrataci [%] 

Teplota 

dehydroxylace 

[°C] 

Hmotnostní 

úbytek při 

dehydroxylaci 

[%] 

Keribent – R 146 7,1 548 1,6 

S 130 143 8,2 710 4,0 

Portaclay 141 10,9 721 3,2 

Bentovet – K 156 7,5 701 4,5 

Sabenil 146 6,5 582 5,1 

 

 

Obr. 11 DTA/TG křivky zkoušených bentonitů 
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     První endotermický pík – teplota dehydratace probíhá u všech zkoušených bentonitů 

v úzkém intervalu teplot (141 – 156°C) s hmotnostním úbytkem 6,5 – 10,9%. Značné rozdíly 

jsou pozorovány u teplot dehydroxylace – druhý endotermický pík. U bentonitů S 130 a 

Portaclay byly naměřeny téměř shodné teploty (710°C, resp. 721°C), coţ jen potvrdilo jejich 

vysokou termostabilitu. Oproti tomu bentonity s nízkou termostabilitou (Keribent – R a 

Sabenil) mají teplotu dehydroxylace o cca 150°C niţší. U bentonitu Bentovet – K byla 

naměřena teplota dehydroxylace 701°C. Vysoká termostabilita však nebyla potvrzena MM 

testem dle autora [27]. 

4.2. Stanovení termostability podle autora [24] 

     C. Grefhorst hodnotí termostabilitu poklesem mechanických pevností bentonitové směsi 

po vyţíhání pojiva (650°C/3 hod), vyjádřené v procentech, proti směsi s původním 

bentonitem (stejné sloţení směsi, stejná spěchovatelnost). Po tepelné expozici všechny 

bentonity zcela ztratily pojivové vlastnosti. Ztráta pojivových vlastností byla pozorována i u 

bentonitů S 130, Portaclay a Bentovet – K s teplotami dehydroxylace nad 700°C. 

4.3. Stanovení termostability podle autora [26] 

     V. I. Kaplun vychází z poklesu pevnosti ve štěpu a v zóně kondenzace vody bentonitové 

směsi po vyţíhání pojiva (550°C/1hod), vyjádřené v procentech, proti směsi s původním 

bentonitem (stejné sloţení směsi, stejná spěchovatelnost). 

     Bentonitová směs byla vţdy připravena na kolovém mísiči MK 00. Doba mísení byla 10 

minut. Směs byla namíchána v poměru 100 hm. d. ostřiva ŠH35 (Šajdíkovy Humence), 7 hm. 

d. bentonitu. Celkem bylo připraveno 5 různých směsí, podle druhu bentonitu. Vlhkost směsi 

byla řízena spěchovatelností, která se pohybovala v rozmezí 45 ± 3 %. 

     Z připravené směsi byly napěchovány zkušební normoválečky o rozměrech ø50 x 50 mm. 

Předběţnou zkouškou bylo stanoveno mnoţství směsi, které bylo potřebné naváţit, aby výška 

válečku po spěchování odpovídala daným rozměrům. U takto připravených zkušebních 

normoválečků byla změřena pevnost ve štěpu na přístroji WADAP typ LRU-1. Pevnost v tahu 

v zóně kondenzace vody byla měřena na přístroji +GF+ typ SPNF 5041. V tab. 5 jsou 

průměrné naměřené hodnoty původního bentonitu, všechny naměřené hodnoty naleznete 

v přílohách. 
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     Následně byly všechny druhy bentonitu vyţíhány při teplotě 550°C po dobu 1 hodiny. 

Byla připravena směs o stejném sloţení a navlhčena tak, aby se spěchovatelnost pohybovala 

v rozmezí 45 ± 3 %. Byly upěchovány zkušební normoválečky a změřena pevnost ve štěpu, 

vlhkost a pevnost v kondenzační zóně vody. Následně byly porovnány výsledky pevností po 

vyţíhání s pevnostmi v původním stavu (obr. 12, 13). V tab. 6 jsou průměrné naměřené 

hodnoty po vyţíhání 550°C/1 hod, všechny naměřené hodnoty naleznete v přílohách. 

Tabulka 5 Naměřené hodnoty FS (původní stav – bez ţíhání) 

 Keribent - 

R 
S 130 Portaclay 

Bentovet - 

K 
Sabenil 

Spěchovatelnost [%] 47 48 47 46 46 

Vlhkost [%] 2,21 2,29 2,46 2,31 2,14 

Pevnost ve štěpu [kPa] 30 18 23 23 31 

Pevnost v KZV [kPa] 4,3 2,5 3,5 3,3 3,6 

 

Tabulka 6 Naměřené hodnoty FS (ţíháno 550°C/1 hod) 

 Keribent - R S 130 Portaclay Bentovet - K Sabenil 

Spěchovatelnost [%] 45 45 45 44 0 

Vlhkost [%] 2,38 2,79 2,55 2,98 0 

Pevnost ve štěpu [kPa] 19 19 24 18 0 

Pevnost v KZV [kPa] 2,3 2,2 2,7 1,9 0 

 

Obr. 12 Porovnání průměrných hodnot pevnosti ve štěpu (bez ţíhání/po vyţíhání 550°C/1 

hod). 
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     Na obr. 12 můţeme porovnat naměřené hodnoty pevnosti ve štěpu směsí s různými druhy 

bentonitu. Nejvyšší hodnoty v původním stavu (bez ţíhání) byly naměřeny u bentonitů 

Sabenil a Keribent – R (31 kPa, respektivě 30 kPa), u bentonitů Portaclay a Bentovet – K byly 

naměřeny stejné hodnoty - 23 kPa. Nejniţší hodnoty v původním stavu (bez ţíhání) byly 

naměřeny u bentonitu S 130 – 18 kPa. 

     Po vyţíhání při teplotě 550°C/1hod byly naměřeny téměř totoţné hodnoty jako u 

původního stavu (bez ţíhání) u bentonitů S 130 a Portaclay. U bentonitu Bentovet – K klesly 

hodnoty pevnosti ve štěpu po vyţíhání o 21,7%, u bentonitu Keribent – R rovněţ klesly o 

36,7%. Bentonit Sabenil po vyţíhání zcela ztratil pojivové vlastnosti (teplotou ţíhání 550°C 

jsme se velice přiblíţili teplotě dehydroxylace). Rozdíly pevností mezi původním stavem a po 

vyţíhání jsou přehledně znázorněny v tab. 7. 

 

Obr. 13 Porovnání průměrných hodnot pevnosti v zóně kondenzace vody (bez ţíhání/po 

vyţíhání 550°C/1 hod). 

     Z obr. 13 je patrné, ţe nejvyšších hodnot pevnosti v zóně kondenzace vody v původním 

stavu (bez ţíhání) dosahuje bentonit Keribent – R (4,3 kPa). Téměř shodné hodnoty byly 

naměřeny u bentonitů Portaclay, Bentovet – K a Sabenil (3,3 – 3,6 kPa). Nejniţších hodnot 

v původním stavu (bez ţíhání) dosahoval bentonit S 130 (2,5 kPa). 

     Po tepelné expozici 550°C/1 hod se mírně sníţily pevnosti v KZV u bentonitů S 130 (12%) 

a Portaclay (22,9%). Výraznější sníţení pevností bylo pozorováno u bentonitů Bentovet – K 
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(42,4%) a Keribent – R (46,5%). Bentonit Sabenil po tepelné expozici 550°C/1 hod ztratil 

pojivové vlastnosti. Poklesy pevností v KZV jsou v tab. 7. 

Tabulka 7 Změny pevností ve štěpu a KZV po vyţíhání 550°C/1 hod 

 Δ pevnost ve štěpu Δ pevnost v KZV 

Keribent – R - 36,7 % - 46,5 % 

S 130 + 5,6 % - 12 % 

Portaclay + 4,3 % - 22,9 % 

Bentovet – K - 21,7 % - 42,4 % 

Sabenil - 100 % - 100 % 

     Z této metodiky hodnocení termostability bentonitů vyplývá, ţe nejvyšší termostabilita 

byla naměřena u bentonitů S 130 a Portaclay. Změna pevností ve štěpu po vyţíhání byla 

nezměněna oproti původnímu stavu (bez ţíhání). Mírně klesla pevnost v KZV, u bentonitu 

S 130 o 12% a u bentonitu Portaclay o 22,9%. Průměrná termostabilita byla zjištěna u 

bentonitů Bentovet – K a Keribent – R, pokles pevností ve štěpu po vyţíhání byl 21,7% 

respektive 36,7%. U bentonitu Bentovet – K byl pokles pevností v KZV o 42,4% na hodnotu 

1,9 kPa (limitní hodnota pro vznik zálupů), u bentonitu Keribent – R byl naměřen pokles 

pevností v KZV o 46,5%. Nejhůře dopadl bentonit Sabenil, který zcela ztratil pojivové 

vlastnosti. Po vyţíhání nebyly naměřeny ţádné hodnoty. 

4.4. Stanovení termostability podle autora [27] 

     Dle této metodiky se připravuje bentonitovou směs s 5 % předem vysušeného bentonitu a 

směs stejného sloţení s předem vyţíhaným bentonitem (550°C/1hod). U obou směsí stanoví 

aktivní bentonit MM – testem. Finálně hodnotí termostabilitu procentickým poměrem 

spotřeby metylenové modři před a po ţíhání pojiva. [27] Při pouţití této metody byl změněn 

obsah bentonitu na 7 hm. d., aby byla zachována stejná mnoţství bentonitů jako u předešlé 

metody. 

     Na adsorpci MM jílovými materiály můţeme pohlíţet jako na výměnu kationtů jílu 

metylenovou modří. Po adsorpci obsahuje roztok původní vyměnitelné kationty jílu a 

chloridové ionty z chloridu metylenové modři. U bentonitů je adsorbovaná MM poutaná mezi 

křemičitanovými vrstvami, coţ souvisí s povahou bentonitu, jeho strukturní stavbou a 

schopností silně bobtnat. Metoda adsorpce MM vyhovuje ke kontrole jakosti bentonitu, 

nevyhovuje pro kaolinit a illit. [1] 
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     V praxi nás bude zajímat podíl aktivního bentonitu ve směsi, který po rozmíchání vytváří 

kompaktní film bentonitového těsta na zrnech ostřiva a rozhoduje o vaznosti směsi. V kaţdém 

kole oběhového systému vzniká určitý podíl mrtvého bentonitu, který nemá schopnost iontové 

výměny, tedy ani sorpční schopnost MM. Při řízení jakosti jednotné bentonitové směsi se 

snaţíme udrţet rovnoměrnou a pokud moţno i konstantní koncentraci aktivního bentonitu ve 

směsi, která je přímo úměrná spotřebě MM při titraci. [1] 

     Metodika stanovení hodnoty adsorpce MM bentonitu ve formovací směsi byla provedena 

dle [29]. Postup byl opakován tak dlouho, dokud se na filtračním papíru neobjevil tyrkysový 

prstenec (viz obr. 14). [30] 

     Pro kaţdou směs byla zkouška pro dosaţení přesnějších hodnot provedena 4x, (výsledkem 

byl průměr získaných hodnot). Nejprve byly zkoušeny směsi se sušenými bentonity. Sušení 

proběhlo při 105°C do konstantní hmotnosti vzorku. Následně byly změřeny směsi s 

vyţíhanými bentonity při teplotě 550°C po dobu 1 hodiny. Průměrné naměřené hodnoty 

spotřeby MM jsou v tab. 8. Všechny naměřené hodnoty naleznete v přílohách.   

 

Obr. 14 Tyrkysový prstenec při titraci MM 
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Tabulka 8 Průměrná spotřeba metylenové modři 

 Vysušený 

bentonit 

Vyţíhaný bentonit 

550°C/1 hod 
Rozdíl [%] 

Keribent – R 44 ml 36 ml 18,2% 

S 130 38 ml 31 ml 18,4% 

Portaclay 47 ml 43 ml 8,5% 

Bentovet – K 44 ml 31 ml 29,5% 

Sabenil 39 ml 18 ml 53,8% 

 

Obr. 15 Spotřeba MM (vysušené/vyţíhané 550°C/1 hod) 

     Po vyţíhání při teplotě 550°C po dobu 1 hodiny byly naměřeny menší spotřeby MM u 

všech zkoušených bentonitů. Je to způsobeno tím, ţe po tepelné expozici roste obsah mrtvého 

bentonitu ve směsi. 

     Nejvyšší termostabilita byla potvrzena u bentonitu Portaclay, kde byl rozdíl spotřeby MM 

pouze 8,5% mezi původním stavem (sušený bentonit) a ţíhaným bentonitem. Vysoká 

termostabilita byla rovněţ naměřena u bentonitů Keribent – R a S 130, kde byl rozdíl spotřeby 

MM okolo 18%. Rozdíl ve spotřebě MM 29,5% byl zjištěn u bentonitu Bentovet – K, čímţ 

byla potvrzena niţší termostabilita. Opět nejhorších výsledků bylo dosaţeno u bentonitu 

Sabenil, kde byl rozdíl spotřeby MM 53,8%.   
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4.5. Diskuze výsledků 

     Byla potvrzena závislost obsahu Fe na termostabilitu, závislost obsahu Mg na 

termostabilitu nebyla potvrzena. Bentonity s nejniţšími obsahy Fe dosahovaly nejvyšší 

termostability. Bentonity s teplotou dehydroxylace nad 700°C (S 130, Portaclay a Bentovet – 

K) prokázaly vysokou termostabilitu i ve zkoušce poklesu pevností ve štěpu a v KZV po 

vyţíhání při 550°C/1 hod. U bentonitu Sabenil s teplotou dehydroxylace 582°C byla 

prokázána nízká termostabilita spotřebou MM. Keribent – R měl poklesy pevností ve štěpu a 

KZV okolo 40% a spotřeba MM poklesla jen o 18% po tepelné expozici. Z těchto hodnot 

bychom mohli usuzovat, ţe se jedná o bentonit s vysokou termostabilitou. To však nebylo 

potvrzeno DTA analýzou, teplota dehydroxylace je 548°C. U bentonitu Portaclay byly 

naměřeny nejniţší hodnoty pH a elektrické vodivosti, coţ jen potvrdilo přírodní Na
+
 bentonit 

wyomingského typu.  

Tabulka 9 Přehled naměřených hodnot 

 Keribent - R S 130 Portaclay Bentovet - K Sabenil 

∆ Pevnost ve štěpu po 

vyţíhání (550°C/1 hod) 
-36,7 % +5,6 % +4,3 % -21,7 % -100 % 

∆ Pevnost v KZV po vyţíhání 

(550°C/1 hod) 
-46,5 % -12 % -22,9 % -42,4 % -100 % 

∆ Spotřeba MM po vyţíhání 

(550°C/1 hod) 
-18,2% -18,4% -8,5% -29% -53,8% 

Elektrická vodivost [µS/cm] 1046 2800 1352 2710 3500 

pH 9,74 10,50 9,54 10,43 10,27 

MgO [%] 2,50 1,72 2,20 2,20 3,20 

Fe2O3 [%] 8,50 1,77 4,31 2,16 12,88 

Teplota dehydroxylace [°C] 548 710 721 701 582 

     Příčina kladných hodnot u změn pevností ve štěpu po tepelné expozici u bentonitů S 130 a 

Portaclay můţe být způsobena kumulativním mísením. 
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5. ZÁVĚR 

     Nejvyšší termostabilita byla prokázána u přírodního sodného bentonitu, wyomingského 

typu, Portaclay. Tento bentonit doznal nejmenších poklesů pevností po tepelné expozici, 

spotřeba MM byla nejmenší. Vysokou termostabilitu potvrdila i DTA analýza s teplotou 

dehydroxylace 721°C. U přírodního sodného bentonitu byla naměřena nejniţší hodnota pH a 

elektrické vodivosti. 

     Následují bentonity S 130 a Bentovet – K s teplotami dehydroxylace nad 700°C. Vysoká 

termostabilita byla potvrzena malými rozdíly hodnot pevností po vyţíhání a nepatrnými 

rozdíly ve  spotřebě MM před a po vyţíhání. 

    Nejhorší termostabilita byla sledována u bentonitu Sabenil s teplotou dehydroxylace 

582°C. Tento fakt byl potvrzen i výsledky měření termostability měřením pevností ve štěpu a 

KZV,  i největším rozdílem ve spotřebě MM. 

     Jako výhodná metoda pro posouzení termostability se jeví metoda podle autora [27], tedy 

na rozdílné spotřebě MM mezi směsí s vyţíhaným bentonitem a stejné směsi s pouze 

vysušeným pojivem. Při této metodě odpadá problém nedokonalého mísení (kumulativní 

mísení) a osychavosti směsi (v porovnání s metodou podle autora [26]. Při této metodě 

dochází postupem času k osychání směsi, coţ můţe negativně ovlivnit výsledky měření).  
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9. PŘÍLOHY 

Příloha 1.: Přehled naměřených hodnot. Metoda podle autora [26] – původní stav (bez 

vyţíhání) 

KERIBENT - R 

spěchovatelnost 

[%] 
ø[%] 

vlhkost 

[%] 
ø[%] 

pevnost 

ve štěpu 

[MPa] 

ø[MPa] 

pevnost 

v KZV 

[g/cm
2
] 

ø[g/cm
2
] 

47 

47 

2,23 
2,21 

0,03 

0,03 

44 

43 

47 2,19 0,029 45 

46 

  

0,031 42 

    

0,029 42 

    

0,031 43 

        S 130 

spěchovatelnost 

[%] 
ø[%] 

vlhkost 

[%] 
ø[%] 

pevnost 

ve štěpu 

[MPa] 

ø[MPa] 

pevnost 

v KZV 

[g/cm
2
] 

ø[g/cm
2
] 

47 

48 

2,31 
2,29 

0,017 

0,018 

25 

25 

48 2,27 0,018 24 

48 

  

0,017 25 

    

0,018 26 

    

0,018 27 

        PORTACLAY 

spěchovatelnost 

[%] 
ø[%] 

vlhkost 

[%] 
ø[%] 

pevnost 

ve štěpu 

[MPa] 

ø[MPa] 

pevnost 

v KZV 

[g/cm
2
] 

ø[g/cm
2
] 

47 

47 

2,47 
2,46 

0,023 

0,023 

38 

35 

46 2,45 0,022 32 

47 

  

0,023 35 

    

0,023 32 

    

0,023 37 

        BENTOVET - K 

spěchovatelnost 

[%] 
ø[%] 

vlhkost 

[%] 
ø[%] 

pevnost 

ve štěpu 

[MPa] 

ø[MPa] 

pevnost 

v KZV 

[g/cm
2
] 

ø[g/cm
2
] 

46 

46 

2,32 
2,31 

0,023 

0,023 

37 

33 

45 2,3 0,022 29 

46 

  

0,024 30 

    

0,023 31 

    

0,024 36 
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SABENIL 

spěchovatelnost 

[%] 
ø[%] 

vlhkost 

[%] 
ø[%] 

pevnost 

ve štěpu 

[MPa] 

ø[MPa] 

pevnost 

v KZV 

[g/cm
2
] 

ø[g/cm
2
] 

46 

46 

2,15 
2,14 

0,03 

0,031 

35 

36 

46 2,12 0,033 40 

46 

  

0,032 33 

    

0,03 36 

    

0,032 37 

 

Příloha 2.: Přehled naměřených hodnot. Metoda podle autora [26] – ţíháno 550°C/1 hod 

KERIBENT - R 550 °C/1 hod 

spěchovatelnost 

[%] 
ø[%] 

vlhkost 

[%] 
ø[%] 

pevnost 

ve štěpu 

[MPa] 

ø[MPa] 

pevnost 

v KZV 

[g/cm
2
] 

ø[g/cm
2
] 

45 

45 

2,37 
2,38 

0,019 

0,019 

22 

23 

45 2,38 0,02 23 

44 

  

0,019 23 

    

0,019 23 

    

0,02 24 

        S 130 550 °C/1 hod 

spěchovatelnost 

[%] 
ø[%] 

vlhkost 

[%] 
ø[%] 

pevnost 

ve štěpu 

[MPa] 

ø[MPa] 

pevnost 

v KZV 

[g/cm
2
] 

ø[g/cm
2
] 

45 

45 

2,81 
2,79 

0,02 

0,019 

21 

22 

45 2,76 0,018 20 

45 

  

0,019 22 

    

0,019 25 

    

0,02 23 

        PORTACLAY 550 °C/1 hod 

spěchovatelnost 

[%] 
ø[%] 

vlhkost 

[%] 
ø[%] 

pevnost 

ve štěpu 

[MPa] 

ø[MPa] 

pevnost 

v KZV 

[g/cm
2
] 

ø[g/cm
2
] 

46 

45 

2,56 
2,55 

0,024 

0,024 

28 

27 

45 2,53 0,024 22 

45 

  

0,023 28 

    

0,025 25 

    

0,024 30 
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BENTOVET - K 550 °C/1 hod 

spěchovatelnost 

[%] 
ø[%] 

vlhkost 

[%] 
ø[%] 

pevnost 

ve štěpu 

[MPa] 

ø[MPa] 

pevnost 

v KZV 

[g/cm
2
] 

ø[g/cm
2
] 

45 

44 

2,96 
2,98 

0,018 

0,018 

21 

19 

44 2,99 0,019 17 

44 

  

0,018 20 

    

0,018 16 

    

0,018 21 

 

SABENIL 550°C/1 hod – po vyţíhání zcela ztratil pojivové vlastnosti 

 

Příloha 3.: Přehled naměřených hodnot. Metoda podle autora [27] – vysušený bentonit 

 Spotřeba MM [ml] ø[ml] 

Keribent – R 44 44 43 44 44 

S 130 38 37 38 38 38 

Portaclay 47 47 46 47 47 

Bentovet – K 45 44 44 44 44 

Sabenil 39 40 39 39 39 

 

Příloha 4.: Přehled naměřených hodnot. Metoda podle autora [27] – vyţíhaný bentonit 

550°C/1 hod 

 Spotřeba MM [ml] ø[ml] 

Keribent – R 35 36 37 36 36 

S 130 30 32 31 32 31 

Portaclay 42 43 43 42 43 

Bentovet – K 31 31 30 31 31 

Sabenil 18 18 17 18 18 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

Příloha 5.: Termická analýza – Keribent - R 

 

Teplota dehydratace – 146°C 

Teplota dehydroxylace – 548°C 
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Příloha 6.: Termická analýza – S 130 

 

Teplota dehydratace – 143°C 

Teplota dehydroxylace – 710°C 
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Příloha 7.: Termická analýza - Portaclay 

 

Teplota dehydratace – 141°C 

Teplota dehydroxylace – 721°C 
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Příloha 8.: Termická analýza – Bentovet - K 

 

Teplota dehydratace – 156°C 

Teplota dehydroxylace – 701°C 
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Příloha 9.: Termická analýza - Sabenil 

 

Teplota dehydratace – 146°C 

Teplota dehydroxylace – 582°C 
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