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Abstrakt 

 Diplomová práce se zajímá o význam použitých vodních skel při chemické a fyzikální 

konverzi sol-gel. Práce byla převážně zaměřena na porovnání vlivu struktury vodních skel na 

kinetiku procesu vytvrzování pomocí esterů kyseliny octové a CO2 procesu. Dále byl 

zkoumán vliv silikátového modulu, obsahu SiO2, koagulačního prahu a porovnání z hlediska 

velikosti částic na pevnostní vlastnosti formovací směsi s vodním sklem.  

Práce je rozdělena do dvou částí, přičemž první se věnuje zmíněným charakteristikám 

z chemického pohledu na strukturu těchto roztoků a druhá část se zabývá pevnostními 

charakteristikami, tedy z fyzikálního pohledu. Posouzení vlivu struktury a pevnostních 

vlastností je důležité ve slévárenské praxi, aby se mohly definovat dané vlastnosti 

formovacích směsí s vodními skly před přípravou těchto směsí, během odlévání do těchto 

směsí a při následné regeneraci. 

Klíčová slova 

 Vodní sklo, ester, kyselina octová, koagulační práh 

Abstract 

 The thesis is interested in the importance of water glasses used in chemical and physical 

conversion of sol-gel. The work was mainly focused on a comparison of the influence of the 

structure of the water glasses on the kinetics of the process of hardening by using esters of 

acetic acid and CO2 in the process. On the influence of the silicate was examined, the content 

of SiO2, clotting threshold and the comparison in terms of the particle size on the strength 

properties of moulding mixtures with water glass. 

 The work is divided into two parts, the first dedicated to the said characteristics from the 

chemical point of view on the structure of these solutions and the second part deals with the 

strength characteristics, i.e., from a physical point of view. Environmental impact assessment 

of the structure and strength properties is important in Foundry practice, we can define the 

properties of sand mixtures with water glass before preparing the mixture, during the casting 

of these mixtures and subsequent regeneration. 
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1 Úvod 

Roztoky alkalických silikátů, konkrétně vodních skel, našly obrovské uplatnění především 

v oblastech slévárenství a stavebnictví. Československý patent PETRŽELY [1] z padesátých 

let znamenal zahájení chemizace výroby forem a jader nejen v československých slévárnách, 

ale prakticky v celé Evropě. Byly takto položeny základy k chemickému vytvrzování pojiv na 

bázi alkalických silikátů. Dnes rozeznáváme dva hlavní typy vytvrzování roztoků vodních 

skel a to chemický nebo fyzikální způsob. Chemicky tvrzené, tzv. „CT směsi“, vytvrzované 

oxidem uhličitým, umožňují výrobu forem a jader bez sušení, přičemž vytvrzování probíhá 

ovládaně a rychle až po přivedení oxidu uhličitého, a také při přípravě formovací směsi a při 

odlévání nevznikají zdraví škodlivé látky. Mechanické vlastnosti vytvrzené směsi a aplikace 

s nekřemennými ostřivy dovolují odlévání těžkých, masivních odlitků z litiny a oceli, event. 

použití bezrámového formování. Dále je možno vodní skla vytvrzovat estery, aldehydy, 

kyselinami, hutnickými vysoce rozpadavými struskami apod.[2] 

 Mezi fyzikální způsoby vytvrzování vodních skel, tedy dehydratační procesy, patří metoda 

HOT-BOX (metoda horkého jaderníku), kdy je směs „vstřelována“ do jaderníku a dochází 

k dehydrataci vodního skla.[2] 
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2 Cíl diplomové práce 

Cílem práce bylo zhodnotit fyzikálně – chemické vlastnosti pojiv, vyráběných „klasickým“ 

a přímým postupem z křemenného písku. Srovnání různých vodních skel (sodná, draselná) 

o stejných parametrech (modul, koagulační práh, viskozita).  

Diplomová práce je rozdělena do několika kroků. Na začátku je stanoven síťový rozbor 

použitých ostřiv. Následuje stanovení velikosti částic pod vedením Prof. Ing. Petra Jelínka, 

CSc., Dr.h.c a měření nukleární magnetické rezonance pod vedením Prof. RNDr. Jana 

Schramla, DrSc. s a zjištění struktury použitých vodních skel. Poté byly připraveny vzorečky 

na CO2 proces a ST proces. Po přípravě vzorků následuje měření primárních pevností 

a následné žíhání při teplotách 200, 400, 600 a 800 °C na stanovení zbytkových pevností.  
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3 Teoretická část 

 Teoretická část se zaměřuje na vodní sklo, jeho strukturu, vlastnosti, výrobu a jeho 

pojivové vlastnosti při přípravě formovacích směsí u CO2 procesu a ST procesu. 

3. 1 Vodní sklo 

Podstatnou část zemské kůry tvoří přírodní křemičité minerály. Začátkem 20. století byla 

snaha tento přírodní materiál nahrazovat syntetickými křemičitany. Rozpuštěnou formu těchto 

křemičitanů nazýváme vodní sklo. Jejich použití lze využít jako pojivo různých systémů, 

kterým propůjčují zásadovzdornost, vysokou propustnost, nehořlavost, ekologickou 

nezávadnost apod.[3] 

Základním zdrojem křemíku pro technologii suché a mokré cesty je považován křemenný 

písek. Ten je převážně na bázi syntetických silikátů a oxidu křemičitého. Syntetický amorfní 

oxid křemičitý má přesně definované vlastnosti a specifická použití. Amorfní oxid lze získat 

různými pracovními postupy. Výchozí surovinou na přípravu tohoto oxidu je přírodní 

krystalický oxid křemičitý. Nejmasovějším produktem, popřípadě poloproduktem pro další 

zpracování, jsou alkalické křemičitany. Křemičitan sodný se řadí mezi základní anorganické 

chemikálie. Dá se používat do různých tmelů, jako pojivo nátěrových hmot nebo při výrobě 

svařovacích elektrod. Mezi chemické speciality se mohou zařadit vodní skla lithná. Oblast 

použití je omezena na technologie restaurování stavebních památek, oblast nátěrových hmot 

a výrobu svářecích elektrod.[4] 

3.1.1 Struktura vodních skel 

Obecný vzorec rozpuštěných alkalických křemičitanů má podobu  

Me2O * mSiO2 * nH2O, kde Me je příslušný alkalický kov (Na, K nebo Li), m a n jsou počty 

molů oxidu křemičitého a vody, vztahující se k jednomu molu Me2O, n se může nazvat buď 

molární poměr, nebo modul křemičitanu.[4] 

Molární poměr (MP) se dá vypočítat jako poměr hmotnostních % SiO2 / hmotnostních % 

Me2O, který se následně vynásobí příslušným koeficientem. Příslušné koeficienty jsou 

uvedeny v následující tabulce.[4] 
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Tabulka 1: Příslušné koeficienty vodních skel [4] 

Druh vodního skla Koeficient 

Sodné 1,032 

Draselné 1,569 

Lithné 0,498 

Na začátku minulého století vznikla teorie, že roztoky křemičitanu sodného jsou složeny 

z produktů hydrolýzy. To se dá pochopit, tak že se skládaly z koloidní kyseliny křemičité, 

sodíkového iontu a hydroxylových iontů. Experimentálně se zjistilo, že při stanovení 

koligativních vlastností roztoků (např. osmotický tlak) s různým poměrem oxidu křemičitého 

ku oxidu sodného, že roztoky křemičitanů také obsahují krystaliodní oxid křemičitý.[4] 

3.1.2 Koloidní struktura roztoků křemičitanů 

Roztoky alkalických křemičitanů se mohou zařadit mezi koloidní systémy. V těchto 

systémech jsou částice menší než průměrná vlnová délka světla, ale větší než velikost 

průměrných molekul. Rozměr částic se pohybuje mezi 1 – 500 nm. Toto tvrzení lze ověřit 

mikroskopicky nebo pozorováním Tyndallova efektu. Pokud jsou pozorovány  

a vyhodnocovány vlastnosti koloidních roztoků, tak se musí sledovat dva stavy. Do prvního 

stavu se řadí vodní sklo jako disperzní soustava (sol) a do druhého se řadí vodní sklo jako 

přechodová soustava (gel). Soly se dají charakterizovat jako soustavy, které obsahují částice. 

Mezi příslušnými částicemi je velký počet ohraničených povrchů.[4]  

Dále se dají rozdělit jako fázově disperzní soustavy a molekulární koloidy. Mezi fázově 

disperzní soustavy se mohou zařadit vodní skla. Částice představují samostatnou fázi, která je 

oddělena disperzním prostředím. Velkou povrchovou energií se označuje velký povrch 

fázového rozhraní. Tato energie má za důsledek značnou termodynamickou nestabilitu. 

Pomocí zásahu do destability lze celou soustavu převést přes přechodovou formu až na 

pevnou látku.[4] 

Pokud se hodnotí koloidní vlastnost vodního skla, tak se sledují tři základní 

charakteristiky. Mezi tyto charakteristiky patří solvatace, rozměr a náboj. Obecně lze říci, že 

částice získají iontovou adsorpcí nebo elektrolytickou disociací elektrický náboj. To vede 

k vytvoření elektrické dvojvrstvy. Tato vrstva je difuzní, při pohybu částic na ni ulpívá jen 

vnitřní část dvojvrstvy. Částice se pak navenek jeví jako elektricky vodivá. Micela je částice 

solu složená z jádra a solvátové vrstvy. Vodní sklo se řadí mezi izostabilní soly, jejichž 

sonátová vrstva je tvořena jak z iontů, tak i z molekul rozpouštědla. Sonátová vrstva 
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koloidních částic vodního skla má dvě složky: vnitřní pevně vázanou vrstvu, která vykonává 

s částicí Brownův pohyb a vnější difuzní vrstvu. Ve vodním skle se tedy vyskytuje voda ve 

třech formách. Jednak je to volná voda v intermicelárním prostoru, dále voda vázaná ve vnější 

difuzní vrstvě lyosféry a voda pevně vázaná ve vnitřní vrstvě lyosféry. Toto rozložení je 

zobrazeno na obrázku 1.[4] 

 

Obrázek 1: Schématické znázornění roztoku vodního skla [4] 

Na obsahu celkové vody závisí měrná hmotnost vodního skla. Tuto závislost lze vyjádřit 

vztahem:[4] 

                ,        (1) 

kde ρ označuje měrnou hmotnost, W označuje celkový obsah vody. 

Viskozita má značně složitější závislost. Ovlivňuje ji především rozměr, solvatace  

a náboj částic. Závislost viskozity a solvatace lze vyjádřit vztahem:[4] 

      
 

             (2) 

       
              

                    
   ,       (3) 

kde η označuje viskozitu, B konstantu závislou na molárním poměru, MW2V vodní modul. 

Komplikace u solu vodního skla je taková, že intermicelární roztok je tvořen elektrolytem. 

Příslušné ionty z elektrolytu vstupují do solvatací vrstvy částic, a tím nastává ovlivňování 

vlastnosti solu. Největší potíže způsobují Na
+
. Tyto ionty zvětšují solvatační sféru, protože 

klesá pohyblivost molekul vody.[4] 
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Gely jsou koloidně disperzní systémy, v nichž disperzní podíl není rozptýlen na samostatné 

částice schopné translačního pohybu, ale vytváří souvislou strukturu prostupující celým 

disperzním prostředím. Vlastnosti gelu jsou do značné míry závislé na vlastnostech výchozího 

solu a způsobu vázání tekuté složky. Obecně vzniká při chemickém charakteru vazby gel  

o síťovité struktuře, který je ireversibilní. Působením chemických mezimolekulárních sil  

se vytváří amorfní struktura nebo rovnoběžně orientované řetězce krystalické struktury. Gel je 

reversibilní. Při fyzikálním způsobu vytvrzováním (sušením) vytváří vznikající gel souvislou 

kompaktní vrstvu. Při chemickém vytvrzování (minerální a organické kyseliny, působení 

CO2) je film narušen tvorbou krystalických útvarů solí vznikajících chemickou reakcí.[5] 

Důležité je rozložení základních složek křemičitanu (vedle SiO2 především Na
+
 iontů  

a molekul vody) v koloidním roztoku, tj. v adsorpční vrstvě micely, v difusní vrstvě micely  

a v intermicelárním roztoku. Zjednodušeně lze konstatovat: molekuly a ionty umístěné 

v adsorpční vrstvě micely jsou pevně vázané na jádro a pohybují se s micelou. Molekuly  

a ionty v difusní vrstvě jsou volně vázané. Ionty a molekuly v intermicelárním roztoku se 

pohybují nezávisle.[4]  

• Adsorpční vrstva: 

Ionty se v roztoku pohybují se svým hydratačním obalem. Při zvyšování koncentrace iontů 

dochází k odbourávání hydratačního obalu – k dehydrataci iontů. Stejná dehydratace iontů 

probíhá v sonátovém obalu (adsorpční i difusní vrstvě) koloidní částice při zvyšování obsahu 

sodných iontů v roztoku vodního skla. Přitom je významné, že ionty Na
+
 a Li

+
 mají malý 

poměr a chovají se odlišně. Dehydratační proces neprobíhá na Na
+
 a Li

+
 jako takový, ale na 

částicích Na(OH2)
+
 a Li(OH2)

+
. Ionty Na

+
 a Li

+
 poutají jednu koordinačně vázanou molekulu 

vody, která se vymyká dehydratačnímu procesu (na rozdíl od K
+
 iontu). To znamená, že při 

zvyšování obsahu Na
+
 iontů v adsorpční vrstvě může hydratace sodných iontů poklesnout 

max. na 1 mol H2O / mol Na
+
. Dlouholeté sledování vlastností vodních skel také potvrdilo, že 

při vysokých koncentracích Na
+
 v adsorpční vrstvě se hydratace blíží 1 mol H2O / mol Na

+
, 

zatímco při nízkém obsahu Na
+
 je hydratace 1,8 mol H2O / mol Na

+
.[4] 

• Difusní vrstva: 

Zvýšením koncentrace Na
+
 v difuzní vrstvě dochází ke snížení jejich hydratace. 

Odpovídající množství molekul vody přechází do intermicelárního roztoku. Při nízké 

koncentraci Na
+
 v difusní vrstvě, např. u vodního skla s modulem 3,3 a hustotou 1350 kg*m

-3
 

je hydratace cca 40 mol H2O / mol Na
+
. Hydratace Na v difusní vrstvě při zvyšování obsahu 
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těchto iontů klesá ze 40 na 9 mol (viz. obrázek 2). Tato hodnota byla experimentálně 

potvrzena u vodních skel s vysokým obsahem Na
+
 (při molárním poměru 2,0).[4] 

 

 

 

Obrázek 2: Schéma hydratace sodných iontů [4] 

3.1.3 Vlastnosti křemičitých pojiv 

Podstatnou vlastnost nejen při zpracování v nátěrových hmotách, ale i u dalších aplikací 

hraje dynamická viskozita. Tato veličina je závislá nejen na parametrech, ale také na 

technologii výroby a stáří vodního skla.[4] 

Důležitými parametry, které ovlivňují vlastnosti vodních skel, jsou koncentrace a poměr 

oxidu sodného k oxidu křemičitému. Tyto parametry lze promítnou na viskozitu. Viskozita  

se zvyšuje při nízkých koncentracích jen pozvolna se zvyšující se koncentrací roztoku. Toto 

pozvolné stoupání je jen do určitého bodu. Po dosažení tohoto bodu křivka viskozity 

v závislosti na koncentraci prudce stoupá. Prudké stoupání je závislé na molárním poměru 

(více SiO2 = rychlejší stoupání).[4] 
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Technologické vlastnosti křemičitanu závisí na obsahu monomeru a dimeru. Je-li obsah 

monomeru vyšší, je lepší soudržnost vytvořeného filmu. Poměr monomer / dimer se s časem 

mění a závisí na teplotě reakce a době reakce. Po rozpuštění silikagelu v roztoku hydroxidu 

sodného je optimální teplota 85 ± 5 °C. Obsah monomeru klesá s obsahem solí Al, Ti a Fe. To 

má za následek zhoršení technologických vlastností křemičitanu. Další důsledek je takový, že 

tyto soli zabraňují depolymerizaci křemičitanu při zředění koloidního roztoku. Je-li obsah 

dimeru v rozmezí 24 – 29 % hmotn. je soudržnost filmu nejvyšší. Dojde-li k poklesu dimeru 

pod 19 % hmotn., tak časem dojde ke snížení pevnosti.[4] 

 Bylo zjištěno, že reakční doba má vliv na viskozitu koloidního roztoku křemičitanu, což je 

veličina, která je výrazně ovlivněna poměrem iontů monokřemičitých, dikřemičitých 

eventuálně vyšších polyaniontů. Čím vyšší je doba reakce, tím je vyšší viskozita konečného 

produktu. Při tzv. době stárnutí dochází k ustálení rovnováhy produktu v koloidním roztoku. 

Také po určité době dochází ke změně viskozity.[4] 

Při průchodu paprsku přes koloidní roztok dochází k rozptylu světla. Ke stanovení 

velikosti částic vodního skla je možno použít disymetrii. Jedná se o měření poměru intenzit 

rozptýleného světla ve dvou úhlech symetrických kolem 90° vzhledem ke směru primárního 

paprsku. Z hodnot disymetrie lze potom vypočítat velikosti částic koloidního roztoku.[4] 

Aby se u koncentrovaných roztoků zjistila velikost částic, tak se využívá Tyndalův efekt. 

Experimentálně se zjistilo, že vodní skla s většími částicemi (vyšší stupeň koagulace)  

se rychleji vytvrzují.  Vytvrzování probíhá rychleji jak fyzikálními, tak chemickými 

metodami. Na vytvrzování a stabilitu koloidních roztoků má vliv isoelektrický bod. Tento bod 

se dá stanovit nefelometrickou metodou.[4] 

U disperzních systémů při průchodu světla dochází k jeho adsorpci a rozptylu. Rozptyl je 

způsobován odrazem, lomem a ohybem na částicích. Intenzita jednotlivých složek působení je 

funkcí optických vlastností jednotlivých komponent roztoku, jeho lomu světla, koncentrace  

a stupně disperzní fáze. Optickou aktivitu, intenzitu rozptýleného světla a index lomu, který 

se sleduje převážně u koloidních roztoků. Optická aktivita se hodnotí otáčivostí světa. 

Asymetrické částice způsobují stáčení roviny polarizovaného světla. Ředění vodního skla je 

přímo úměrné k indexu lomu. Z tohoto důvodu lze ve vodním skle stanovit obsah vody.[4] 

3.1.4 Výroba 

 Na způsobu výroby má vliv několik faktorů (např. vstupní suroviny, typ vodního skla). Ty 

jsou popsány v následujících podkapitolách. 
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3.1.4.1 Suroviny 

• Křemenný písek: 

Sklářský písek z lokality Střeleč se používá pro výrobu sodno – křemičité frity. Dobrá 

kvalita střelecké suroviny spočívá v příznivém zrnitostním složení, malém obsahu barvících 

oxidů (zejména oxidu železnatého, jehož jsou zdrojem přítomné těžké nerosty, barevná 

křemenná zrna a zemité pojivo) a poměrně snadné rozpojitelnosti pískovců.[6] 

Tabulka 2: Chemické složení sklářského písku [7] 

Složka Obsah [hmotn. %] 

SiO2 min. 98,5 

Al2O3 max. 0,4 

TiO2 max. 0,15 

Fe2O3 max. 0,040 

• Sodno – křemičitá frita: 

Sodno-křemičitá frita je primárním produktem při výrobě roztoků alkalických křemičitanů. 

Z technologického hlediska výroby se jedná o první stupeň dvoustupňové syntézy alkalických 

křemičitanů. Sodno – křemičitá frita je utavená a rychle zchlazená sklovina (vodní sklo 

pevné).[3] 

Vodní sklo je pojem, který označuje utavené sklo nebo, a to více pravděpodobně, kapalinu, 

která vzniká rozpouštěním sodno – křemičité frity v horké vodě. Molární poměr  

u sodno – křemičité frity se pohybuje mezi hodnotami 2,0 až 3,6. Molární poměr se dá 

definovat jako poměr mezi oxidem křemičitým a oxidem sodným, který se následně vynásobí 

příslušným koeficientem (1,0315). Na trhu dostupná pevná skla se dají rozdělit na alkalická 

(Molární poměr se blíží k hodnotě 2,0) nebo neutrální (Molární poměr se pohybuje v rozmezí 

3,2 – 3,6).[3] 

Tekutá vodní skla s molárním poměrem mezi 2,0 – 3,4 se dají připravit mísením dvou 

tekutých složek. Tekutá vodní skla vzniknou rozvářením dvou sodno – křemičitých skel. 

Jedno vznikne z neutrální a druhé z alkalické frity. Vodní sklo o nižším molárním poměru než 

2,0 se dá připravit z vodního skla s molárním poměrem 2,0 a následnou úpravou 

hydroxidu.[3] 
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3.1.4.2 Postup výroby 

• Vodní skla sodná: 

Vodní skla sodná se vyrábí jako tavenina v podstatě nezměněným způsobem od von 

Fuchsova objevu výroby v roce 1818.[4] Získaná tavenina po ochlazení poskytuje sklovitou 

hmotu, která je za normálních podmínek ve vodě nerozpustná. K výrobě je třeba použít 

zvýšené teploty a tlaku, což se v průmyslové praxi provádí v rotačních nebo též stacionárních 

autoklávech (5 až 15 m
3
). Do autoklávu se nadávkuje množství sodno-křemičité frity dle 

kapacity autoklávu a potřebné množství vody. Navážka odpovídá příslušnému typu vodního 

skla.  Autokláv je natlakován vodní parou na tlak cca 0,6 MPa. Po několika hodinách (cca 4 

hodiny) je rozvařování skla skončeno a zbytkovým tlakem je obsah v autoklávu přetlačen do 

zásobníku na vodní sklo. Dále může být vodní sklo dekantováno, filtrováno (záleží na 

konečném použití). K filtraci vodního skla se používají především svíčkové filtry zvláštní 

konstrukce, kde se jako pomocný filtrační materiál používá křemelina nebo perlit. 

Technologické podmínky na filtraci (teplota, tlak, dávkování pomocného filtračního 

materiálu) jsou závislé na typu vodního skla (způsob výroby, molární poměr, množství 

nerozpuštěného zbytku v autoklávu = kvalita křemičité frity).[4] 

Alternativní technologický postup je metoda hydrotermální, která zahrnuje reakci 

křemičitého písku s vysoce alkalickým roztokem hydroxidu sodného. Pro reakci se užívají 

míchané vertikální autoklávy vyrobené z oceli odolné koncentrovaným roztokům alkálií.[4] 

Rozpouštění písku se provádí rovněž vodní parou o tlaku 1 – 2 MPa. Při použití běžných 

křemičitých písků je možno touto technologií dosáhnout pouze molárního poměru 2,0 –2,5. 

Při náhradě písku kvalitní surovinou dostatečně jemnou a s vysokým měrným povrchem jako 

je např. diatomit nebo tripolit je možno dosáhnout molární poměr až 3,22. Suroviny pro 

hydrotermální postup je nutno pečlivě volit, neboť pro některé aplikace (chemický a tukový 

průmysl) se musí dodržet velmi nízké obsahy sloučenin železa, hliníku a těžkých kovů.[4] 

Výchozí křemičitou surovinou může být křemelina, cristobalit nebo tridymit. Vodní sklo 

lze dále vyrábět z vulkanického popela nebo jiných hlinito-křemičitanů.[4] 

 Dále lze na přípravu vodního skla používat i některé odpadní nebo druhotné suroviny, 

např. prach vznikající při rafinaci křemíku, sklářské odpady atd.[4] 

U roztoků vodních skel dochází k úpravě modulu jak směrem dolů, tak nahoru. Úpravou 

modulu směrem nahoru lze dosáhnout rozpouštěním amorfního oxidu křemičitého ve vodním 

skle. Snížením modulu lze dosáhnout pomocí hydroxidu sodného nebo roztokem vodného 
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skla o nižším molárním poměru. To znamená, pokud jsou k dispozici polotovar s modulem 

3,3, upravuje se modul roztokem hydroxidu sodného. V případě, že jsou k dispozici dva 

polotovary s moduly 2,0 a 3,3, tak se připravují vodní skla s molárním poměrem mezi 2,0  

a 3,3 mísením obou polotovarů. Základní schéma výroby sodného vodního skla je zobrazeno 

na následujícím obrázku.[4] 

 

Obrázek 3: Schéma výroby [8] 

3.1.5 Použití roztoků vodních skel 

 Použití alkalických roztoků je velmi rozmanité, ať již v oblasti slévárenské technologie, 

kde jich lze využít jako pojivové systémy, nebo i v jiných oblastech průmyslu, např. jako 

surovina pro prací prostředky, křemičité gely, roztoky, katalyzátory, popř. filtry, apod. 

Výhodou těchto roztoků je poměrně nízká cena.[9,10] 

3.2 Formovací směsi 

Formovací směsi pro výrobu jednorázových forem se rozlišují na modelovou, výplňovou, 

jádrovou nebo jednotnou. Modelka neboli modelová směs je připravována z nových surovin. 

Pěchováním této směsi se okopíruje model, který je poté vyjmut a do zhotovené formy  

se nalije tekutý kov. Vrátná (výplňová) směs se používá jako výplň zbývajícího objemu rámu 

nebo vnitřní části jádra. Je připravována z již použité směsi. Jádrová směs tvoří celý objem 

nebo jen pracovní povrch jádra. Je připravována nejčastěji z nových surovin a jsou na ni 

kladeny vysoké jakostní nároky. Důležitými vlastnostmi, na které je u této směsi kladen důraz 

je primární pevnost, odolnost proti penetraci kovu, dobrá rozpadavost po odlití, delší 

skladovatelnost. Posledním typem směsí jsou směsi jednotné, v níž je celý objem 
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formovacího rámu tvořen jedinou směsí. Nejedná se o dvouvrstvou formu. Používá se  

u technologie jednotných bentonitových směsí a využívá se jednou nebo vícekrát použitá 

směs, která je v každém oběhovém cyklu upravena vychlazením, ovlhčením a oživením.[11] 

Formovací směs se skládá ze dvou hlavních složek. Jedna je pojivo a ta druhá ostřivo, dále 

může obsahovat aditiva. 

Ostřivo: 

Je zrnitý žáruvzdorný materiál, který tvoří až 98 % hmotnosti formovací směsi. Velikost 

částic v ostřivu jsou nad 0,02 mm. Ostřivo tvoří materiálový skelet forem a jader. Mezi 

důležité vlastnosti se mohou zařadit chemické a mineralogické složení, měrný povrch, 

tepelnou vodivost, hranatost a granulometrickou skladbu (zrnitost) částic.[1] 

Hranatost a granulometrie rozhodují o objemové hmotnosti, pórovitosti, prodyšnosti  

a propustnosti směsi, tepelné dilataci a vzniku napětí z brzděné dilatace, tepelné vodivosti 

směsi a do značné míry ovlivňují pevnost forem a jader.[11] 

Pojivo: 

Je látka nebo směs organických nebo anorganických látek, které dodávají formovací směsi 

vaznost (plasticitu), pevnost po vysušení nebo vytvrzení chemickou cestou, pevnost za 

vysokých teplot a pevnost po odlití (zbytková pevnost). Z hlediska jejich dlouholetého vývoje 

lze pojiva dělit do čtyř generací. Toto rozdělení je uvedeno v tabulce 3.[1] 

Tabulka 3: Rozdělení pojiv [12] 

Název 

technologie 

 

Charakteristika technologického postupu 
Charakteristika 

technologického postupu 

Metody  

I. generace 

 

Formy či jádra získávají pevnost upěchováním 

formovací směsi (ruční pěchování, metání, 

lisování, střásání). Někdy se směsi suší či 

přisoušejí a to z důvodu zvýšení pevnosti. 

Ostřivo 

Jílové pojivo – bentonit, 

illitický jíl a kaolín 

Voda 

Metody  

II. generace 

 

Chemizace forem a jader. 

Formy a jádra se ve většině případů pěchují, ale 

pevnost získávají až s chemickou reakcí 

způsobující ztvrdnutí pojiva. 

Ostřivo 

Pojivo na bázi chemické 

látky, která tvrdne na 

základě chemických 

reakcí. 
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Metody  

III. generace 

 

Fyzikální metody výroby forem a jader. 

Vibrace ostřiva zpravidla nahrazuje pěchování. 

Zrna v ostřivu jsou pojena za pomocí 

fyzikálních vazeb, jako jsou magnetické pole, 

vakuum a účinek teploty pod bodem mrazu. 

Ostřivo 

Pojivo se zde nevyskytuje, 

pouze někdy je ve 

formovací směsi přítomná 

voda. 

Metody  

IV. generace 

 

Biogenní pojiva. Ostřivo je zpevněno 

biologickým pojivem. Základem tohoto pojiva 

jsou proteiny. 

Ostřivo 

Pojivo pochází z 

přírodních, obnovitelných 

zdrojů 

3.3 Směsi II. generace 

 Směsi druhé generace využívají k pojení s ostřivem chemizaci. Na obrázku 4 je patrné 

rozdělení vytvrzování směsi s vodním sklem s ovládaným a bez ovládaného ztužování. 

 

Obrázek 4: Přehled formovacích směsí na bázi alkalických křemičitanů [12] 

3.3.1 CO2 proces 

Původní CO2 - proces umožnil výrobu forem a jader bez zdlouhavého sušení. Řízené 

vytvrzování probíhá až po zavedení CO2, který následně reaguje s pojivem neboli vodním 

sklem. Mechanické vlastnosti vytvrzené směsi umožňují výrobu masivních odlitků „na 

syrovo“. Tento proces má i několik nevýhod např.:[13] 
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• CO2 - proces má před vytvrzením nízkou, prakticky nulovou vaznost, 

• nižší pevnost po vytvrzení ve srovnání s organickými pojivy, 

• omezenou skladovatelnost jader, 

• vysokou spotřebu CO2,  

• zhoršenou rozpadavost po tepelné expozici. 

Původní proces byl vylepšován, a to z důvodu dosáhnout alespoň minimální vaznosti za 

syrova, která je zapotřebí pro vytažení modelu z formy před vytvrzením CO2.[14] 

Při proudění CO2 disperzním systémem směsi dochází k intenzivní chemisorpci  

a vysušování vznikajících produktů.[14] 

Průběh vytvrzování lze zapsat pomocí rovnic:[21] 

CO2 + H2O → H2CO3        (4) 

Na2Si2O5 + H2CO3 → H2Si2O5 + H2O → SiO2 – gel + 
      

      
   (5) 

H2Si2O5 + (H2O) → [SiO2] + 2H
+
 + Si  

        (6) 

 ↓ 

  polymerace → koagulace 

Nejrychleji koagulace probíhá při hodnotě pH 5 – 6, jak je patrné z obrázku 5. 

V tomto intervalu částice procházejí takzvaným isoelektrickým bodem. To znamená, že 

částice nemají žádný náboj, soustava má nejmenší stálost, a proto rychle agregují.[14] 

 

Obrázek 5: Vliv pH na dobu koagulace [14] 
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O pevnosti gelu kyseliny křemičité rozhoduje:[14]   

• velikost částic a jejich distribuce, 

• koordinační číslo částic, 

• napětí v gelu (stupeň dehydratace). 

Na obrázku číslo 6 je znázorněn růst částic během polymerace:[14] 

 

Obrázek 6: Růst částic během polymerace [15] 

Během vytvrzování vznikají hlavní i vedlejší pojivové složky. Mezi hlavní řadíme gel 

kyseliny křemičité a mezi vedlejší řadíme hydrogen uhličitan sodný.[14]    

3.3.1.1 Vliv vytvrzování CO2 na pevnost směsi 

S dobou vytvrzování roste pevnost směsi. Pevnost roste do určitého bodu a další 

vytvrzování má opačný účinek, jak je patrné z obrázku 7. Pokles pevnosti bývá vysvětlován 

dehydratací gelu přebytečným CO2. Ve vysušeném gelu při vysokých adhezních pevnostech 

ke křemennému zrnu vzniká napětí, při kterém vznikají trhliny, pevnost směsi se snižuje 

a zvyšuje se otěr formy a jader.[14] 
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Obrázek 7: Průběh vytvrzování v závislosti na pevnost směsi [14] 

První periodu do konce vytvrzení směsi lze charakterizovat jako tzv. koeficient aktivní 

zásaditosti. Ten se vypočítá pomocí vztahu:[14]  

   
      

        
           (7) 

Druhou periodu vytvrzení směsi lze charakterizovat jako tzv. koeficient pasivní zásaditosti. 

Ten se vypočítá pomocí vztahu:[14]  

   
        

        
           (8) 

Maximální pevnosti je dosaženo, pokud platí vztah:[14] 

                  (9) 

3.3.2 ST směsi 

ST-směsi vytvrzované práškovými nebo kapalnými tvrdidly našly široké uplatnění. Směsi 

mohou být sypké nebo plastifikované (např. bentonitem) a zároveň mohou být  

i zpěněné nebo ztekucené. Zpěněné a ztekucené směsi umožňují obejít energetické a časově 

náročné pěchování forem a jader.[13] 

Prášková hydraulická tvrdidla jsou hutnické samorozpadavé strusky, obsahující 

dikalciumsilikát (2 CaO * SiO2), a cementy s účinnou složkou trikalciumsilikátu  

(3 CaO * SiO2). Hydraulická tvrdidla přicházejí do reakce s vodním sklem s různou 

reaktivitou, za kterou je zodpovědné proměnlivé chemické složení, různý měrný povrch  

a rozdílný stupeň hydratace. Jsou méně vhodná pro výrobu drobných jader a malých forem  

s přesně časově řízeným procesem výroby. Obtížná je i jejich řízená reaktivita směsi. 

Nejčastější ST proces s vodním sklem je pomocí vytvrzování tekutými estery.[16] 
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3.3.2.1 Vytvrzování kapalnými tvrdidly 

Tento způsob vytvrzování vodního skla v současné době převládá. Mohou to být látky 

esterového typu, jako mono-, di-, triacetin (triacetát glycerol), ethylenglykolmonoacetát atd. 

Také se mohou použít aromatické nebo alifatické aldehydy, které ve své struktuře nemají  

α – vodík. Některé základní typy esterových tvrdidel jsou znázorněny na obrázku 8.[14] 

Mezi hlavní přednosti tohoto způsobu vytvrzování patří např. hygienická nezávadnost, 

možnosti použití pro vazné samovolně tvrdnoucí směsi s jíly připravované v kontimísičích, 

snížení pojiva ve směsi a tím i zlepšená rozpadavost, snazší čistitelnost odlitků a lepší řízení 

reaktivity směsi.[14] 

 

Obrázek 8: Základní typy esterových tvrdidel [14] 

3.3.2.2 Fyzikálně – chemické procesy vytvrzování vodního skla 

Koagulaci vodního skla lze provést řadou látek, např. alkoholy, acetonem, fenolem, 

aldehydy, kyselinami, estery atd. Většina z těchto látek sice tvoří s křemičitanem sodným 

sloučeniny, které však nemohou být příčinou zpevnění směsi. Pokud je chápán vytvrzovací 

proces z koloidně – chemického hlediska, jako proces dehydratační, podmiňující vznik 

strukturní soustavy (gelu). Největší dehydratační účinek má atom vodíku. Z toho lze odvodit, 
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že H
+
 je nejúčinnější faktor tvorby struktury. Závěrem lze říci, že téměř všechny kyseliny 

okamžitě koagulují s vodním sklem za vzniku struktury.[14] 

Po vstupu H
+
 do intermicelárního roztoku hodnota elektrokinetického potenciálu klesá. 

Okamžitě se zeslabují elektrostatické odpudivé síly mezi agregáty, a proto dosažením 

kinetického potenciálu, ještě před dosažením isoelektrického bodu, nastává koagulace  

a přechod lyosylu v gel.[14] 

Gelace vodního skla tedy probíhá při zvyšující se koncentraci H
+
 v intermicelárním 

roztoku se svým dehydratačním účinkem za postupného vázání Na
+
 ve formě solí.[14] 

3.3.2.3 Estery 

Jsou to organické látky, které vznikají esterifikační reakcí, působením alkoholu  

a kyseliny:[14] 

alkohol + kyselina ester + voda      (10) 

 

Aby tato obecná rovnice mohla probíhat ve směru hydrolýzy (zmýdelnění) musí být 

zajištěno alkalické prostředí a voda. V důsledku hydrolýzy křemičitanu dvojsodného vzniká 

hydroxid sodný, který je silně disociován. To má za následek alkalickou povahu roztoku 

vodního skla. Alkalickou hydrolýzou se stále posouvá rovnovážný stav ve prospěch 

hydrolýzy. Vznikající kyselina je totiž odstraňována z rovnovážného stavu tvorbou soli.[14] 

Stupňovitá hydrolýza glycerol triacetátu začíná vznikem glycerol diacetátu a končí 

vznikem kyseliny octové a glycerolu. Postupně vznikající kyselina octová reaguje s NaOH 

(ten je obsažen ve vodním skle) za vzniku octanu sodného, krystalizující jako 

CH3COO*Na*3H2O, který narušuje kompaktnost gelové hmoty.[14] 

Nejrychleji hydrolyzuje glycerol monoacetát, nejpomaleji glycerol triacetát. Při změně 

poměrů jednotlivých acetinů lze regulovat rychlost vytvrzení vodního skla v letních nebo 

zimních klimatických podmínkách. V letních klimatických podmínkách mají vyšší teplotu 

písky, a proto se musí reakce vytvrzování zpomalit. V zimních klimatických podmínkách se 

musí reakce vytvrzování zrychlit.[17] 
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 Proces vytvrzení ST-směsi lze rozdělit do 3 časových stádií, které jsou zobrazeny na 

obrázku 9:[17] 

 I. Inkubační perioda  

 II. Plastický stav  

 III. Dosažení konečné pevnosti  

 

Obrázek 9: Vytvrzování ST – směsí s vodním sklem [17] 

 

• Inkubační perioda: 

 Je časové údobí od okamžiku styku tvrdidla s pojivem do primární fáze gelace vodního 

skla, tzn. dobu ve které je směs zpracovatelná bez ztráty pevnostních vlastností.[17] 

• Plastický stav:  

Následuje po inkubační periodě. Vzniká gel kyseliny křemičité, jenž váže velké množství 

vody, což se projevuje růstem pevnosti směsi. Plastický stav je příznivý pro vytahování 

modelu z forem a jejich rozebírání, je však nebezpečné pro deformaci forem a jader.[17] 

• Stádium dosažení konečné pevnosti:  

Je potřebné pro danou velikost a složitost forem a jader, následuje po postupném 

odvodnění gelu kyseliny křemičité. Konečná pevnost je výsledkem dalších dehydratačních 

procesů a s dobou skladování se může i mírně snižovat.[17] 
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• Životnost směsi:  

Je doba zpracovatelnosti směsi, kdy se dá ještě získat dostatečná konečná pevnost.  

V ideálním případě by se měla inkubační perioda rovnat životnosti směsi.[17] 

3.3.3 Rozpadavost směsí s vodním sklem 

CO2 proces  

 Pokud naměřené hodnoty zbytkových pevností jsou vyneseny do grafu, tak je patrné, že se 

na křivce objeví dvě maxima a dvě minima (viz. obrázek 10).[14] 

 Průběh křivky lze popsat do několika úseků:[14] 

1. úsek: 

nárůst zbytkových pevností a obsah prvního maxima (okolo 200 °C), 

2. úsek 

pokles zbytkových pevností za prvním maximem a oblast prvního minima (okolo 600 °C), 

3. úsek 

prudký vzrůst zbytkových pevností za prvním minimem a oblast druhého maxima (okolo 

800 °C), 

4. úsek 

pokles zbytkových pevností za druhým maximem (druhé minimum). 

 

Obrázek 10: Křivka zbytkové pevnosti [14] 
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ST směs 

U optimálně vytvrzených samotvrdnoucích směsí první maximum zcela chybí oproti CO2 

procesu. Následný průběh křivky rozpadavosti je totožný s CO2 procesem. Grafické vyjádření 

je patrné z obrázku 11.[14] 

 
Obrázek 11: Průběh zbytkové pevnosti v tlaku u směsí s 8 a 12 % esteru na obsahu vodního 

skla.[14] 
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4 Experimentální část 

Experimentální část této diplomové práce byla prováděna na katedře metalurgie  

a slévárenství fakulty metalurgie a materiálového inženýrství Vysoké školy báňské – 

Technické univerzity v Ostravě. 

4.1 Použité vzorky v diplomové práci a metody měření 

Při měření diplomové práce byly použity tři sady vzorků. Každá sada činila dva vzorky 

vodního skla. 

• 1.sada vzorků: 

Jedná se o porovnání struktury, velikosti částic, primárních a zbytkových pevností 

formovacích směsí s daným typem vodních skel sodného a draselného, takzvaného nízko 

modelového typu, které mají přibližně stejný modul a obsah SiO2, přičemž se liší povahou 

kationtů (Na, K). Další rozdíl je v tom, že draselné vodné sklo (vzorek 01) bylo připraveno 

z cristobalitu hydrotermálním způsobem a takto připravený vzorek byl pomocí vody upraven 

na hustotu cca 1500 kg / m
3
. Sodné sklo (vzorek číslo 02) bylo připraveno z křemene 

hydrotermálním způsobem, to znamená rozkladem křemičité suroviny v autoklávu ve vodním 

roztoku sodného, při tlaku cca 10 bar. Následně byl vzorek upraven pomocí NaOH (50%) 

a vody na stejný molární poměr (obsah SiO2) jako vzorek číslo 01. Analýzy použitých 

vodních skel v této sérii je uvedena v tabulce 4. 

• 2. sada vzorků: 

Opět se jedná se o porovnání struktury, velikosti částic, primárních a zbytkových pevností 

formovacích směsí s daným typem vodních skel sodného a draselného skla. To znamená 

přibližně stejný modul a obsah SiO2, přičemž se jedná o takzvaná vysoko modulová skla. 

Vzorek č. 03 je připraven v autoklávu rozkladem cristobalitu ve vodním roztoku KOH při 

tlaku cca 8,5 bar. Tento vzorek se nijak neupravoval, po vytlačení z autoklávu byl filtrován. 

Vzorek č. 04 byl připraven v autoklávu rozkladem sodno-křemičité frity při tlaku cca 8,5 bar. 

Následně se vzorek upravil NaOH (50%) a vodou na patřičný modul a obsah SiO2 jako 

u vzorku číslo 03. Analýza použitých vodních skel v této sérii je uvedena v tabulce 4. 

• 3. sada vzorků: 

V poslední sadě se jedná o porovnání struktury, velikosti částic, primárních a zbytkových 

pevností formovacích směsí s daným typem dvou sodných skel, takzvaná nízko modulová. 

Snaha byla udržet podobný modul a obsah SiO2. Přičemž vzorek č. 05 byl připraven 
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hydrotermálním rozkladem křemene. Tento vzorek se po vytlačení z autoklávu a následné 

filtraci se pomocí vody upravila hustota. Vzorek č. 06 byl připraven hydrotermálním 

rozkladem cristobalitu. Po vytlačení z autoklávu a následné filtraci se pomocí NaOH (50%) 

a odpařením vody upravil vzorek na molární poměr, obsah SiO2 jako má vzorek číslo 05. 

Analýza použitých vodních skel v této sérii je uvedena v tabulce 4. 

Tabulka 4: Analýzy použitých vodních skel 

 1. sada 2. sada 3. sada 

Parametry 01 02 03 04 05 06 

Na2O [%] 0,00 14,43 0,00 8,36 15,05 15,00 

K2O [%] 21,91 0,00 12,75 0,00 0,00 0,00 

SiO2 [%] 24,07 24,08 26,71 26,71 27,49 27,49 

MP 1,72 1,72 3,29 3,29 1,89 1,89 

Sušina [%] 45,98 38,51 39,46 35,07 42,54 42,29 

Hustota 

[kg/m
3
] 

1519 1462 1388 1359 1510 1516 

Koagulační 

práh  

[% Na2O] 

13,96 8,66 4,04 2,06 8,25 8,25 

Viskozita 

[mPa *s ] 
33 86 662 68 229 199 

4.1.1 Sítový rozbor 

Ze zkušebního vzorku se zjišťuje poměrné zastoupení frakcí o různé velikosti. Stanoví se 

hmotnostní zůstatek frakcí na jednotlivých sítech a vyjádří se v procentech vztažených na 

hmotnost zkoumaného vzorku. Granulometrická skladba ostřiva se graficky vyjádří součtovou 

křivkou.[18] 

• Stanovení vyplavitelných látek 

Jedná se o odstranění podílu menší než 0,02 mm. Tyto částice se nazývají vyplavitelné 

látky. Obsah vyplavitelných látek je důležité kritérium pro hodnocení ostřiva. Princip zkoušky 

je založen na rozdílné rychlosti sedimentace částic ostřiva o rozdílné velikosti, o čemž hovoří 

Stokesův zákon.[18] 

Stokesův zákon:[14] 

    
 

 
       

      

 
  [m * s

-2
],      (11)  

kde v označuje sedimentační rychlost, g zemskou tíži, r poloměr částic, ρ1 měrnou hmotnost 

vody, ρ2 měrnou hmotnost ostřiva a η dynamickou viskozitu vody. 
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4.1.2 Nukleární magnetická rezonance [NMR] 

Tato metoda se řadí mezi spektroskopické metody analytické chemie. Využívá se ve 

strukturní analýze anorganických i organických látek. Dále se využívá ke studiu chemických 

dějů rovnovážných stavů v organické chemii.[19,20] 

Na rozdíl od jiných spektrálních metod, které pro určení neznámé sloučeniny využívají 

knihovny spekter k nalezení základní struktury, NMR využívá především různých typů NMR 

experimentů k odvození jak základní struktury, tak i detailního stereochemického uspořádání. 

Nukleární magnetická rezonance je využívána k určení molekulárních konformací v roztoku  

a rovněž ke studiu fyzikálních vlastností na molekulární úrovni.[21] 

S rostoucí koncentrací roste i výška signálů. Z tohoto důvodu nachází NMR využití  

i v kvantitativní analýze ke stanovení čistoty a obsahů látky ve vzorku.[21] 

Metoda slouží ke studiu struktury látek, které jsou v roztocích nebo i v pevném stavu. Byla 

objevena v roce 1945 a nejprve využita jen fyziky k určení jaderného magnetického momentu 

izotopů. Až teprve od 50. let se začala používat tato technika v chemii jako důležitá analytická 

metoda ke sledování struktury, především organických látek. Tehdy byl objeven chemický 

posun a spin-spinová interakce.[22,23] 

Atomová jádra některých isotopů mají magnetický moment a ve vnějším magnetickém poli 

se orientují do poloh, kterým odpovídají určité energetické hladiny. Absorpcí 

elektromagnetického záření v oblasti krátkých rádiových vln dochází k přechodu jádra na 

vyšší energetické hladiny. Tento přechod je patrný z obrázku 12.[21] 

 

Obrázek 12: Energetické hladiny atomového jádra (spin ½) v magnetickém poli a mimo 

něj[21] 

Přechod mezi těmito hladinami lze vyvolat absorpcí fotonu elektromagnetického záření 

odpovídající hladině:[21] 
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ΔE = E2 – E1          (12) 

Pro snazší pochopení se využívají představy, že jádro je rotující tyčový magnet, které  

se otáčí kolem své osy. Ve vnějším magnetickém poli tato osa koná procesní pohyb, při 

kterém vektor magnetického momentu jádra μ (tyčový magnet) opisuje plášť kužele 

s vrcholem v jádře a jeho magnetický moment svírá se siločarami vnějšího magnetického pole 

úhel θ.[21] 

Magnetický moment μ lze rozdělit na dvě složky. Na složku μp, která je rovnoběžná 

s vnějším magnetickým polem a složku μr, která je kolmá na vnější magnetické pole.[28] 

 

Obrázek 13: Možné orientace a energetické hladiny jádra vodíku [21] 

Jádro vodíku (proton nebo jiného isotopu se spinem ½, např. 
29

Si) může ve vnějším 

magnetickém poli o indukci B zaujmout dvě orientace. Magnetický moment je orientován 

buď souhlasně s vnějším magnetickým polem a jádro zaujímá nižší energetickou hladinu E1, 

nebo je namířen proti vnějšímu magnetickému poli a jádro zaujímá vyšší energetickou 

hladinu E2 (V případě jader s negativním gyromagnetickým poměrem, např. 
29

Si, je tomu 

naopak). Energetický rozdíl je velmi malý. Jestliže je absorbována energie vhodného záření, 

dojde po čase k vyrovnání podílů jader na obou energetických hladinách. Nastává tzv. 

nasycení, při kterém není možná další absorpce a spektrální signály vymizí.[21] 

Návrat na nižší hladinu a vyrovnání původního zastoupení jader se nazývá relaxační 

proces. Děje se tak přeměnou přebytečné energie na teplo (spin-spinová relaxace) nebo jejím 

postupným předáváním sousedním jádrům (spin-spinová relaxace). Pomalá relaxace 

zpomaluje měření. Příliš rychlá spin-spinová relaxace není též dobrá, protože přináší problém 

s rozšířením spektrálních čar. To může být způsobeno přítomností paramagnetických látek. 
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Nejběžnější paramagnetickou látkou je kyslík, který se chová jako biradikál se dvěma 

nepárovými elektrony.[21] 

Rozdíl energií obou stavů daného jádra není konstantou, ale roste s magnetickou indukcí 

vnějšího magnetického pole. Při samotném měření jsou dvě možnosti: buď působí vzorek 

vysokofrekvenční elektromagnetické pole stálé frekvence a mění se hodnota magnetické 

indukce magnetického pole B, nebo je magnetická indukce konstantní a mění se frekvence 

elektromagnetického pole. Magnetické pole, kterému je jádro vystaveno, je ovlivněno 

strukturou molekuly (magnetické stínění), a proto různého jádra, ač stejného druhu, mají 

resonanční frekvence, které se liší. Rozdíly ve frekvencích zhruba v jednotkách ppm se 

nazývají chemický posun. Na osu x se vynáší chemický posun δ, což je relativní vyjádření 

rozdílu mezi polohou signálu standardu a měřené látky v ppm. Na osu y se vynáší intenzita 

naměřeného signálu.[21] 

Výpočet chemického posunu:[21] 

    
     

  
      ,         (13) 

kde v je rezonanční frekvence měřeného pásu analytu a vs představuje rezonanční frekvence 

standardu (standardem pro 
1
H, 

13
C a 

29
Si NMR spektroskopii je tetramethylsilan).  

4.1.3 Příprava zkušebních vzorků pro CO2 proces 

 Směs se míchala pomocí mísiče 60 sekund. Po této době byla připravená směs upěchována 

do kovových jaderníků. Ty měly tvar válečku s průměrem 50 ± 0,3 mm. Následně se vzorky 

rozdělily do tří skupin a začaly se vytvrzovat pomocí CO2. Každá skupina byla vytvrzována 

jinou dobu (30, 45 a 60 sekund). Po vytvrzení byla změřena primární pevnost. Následně byly 

ostatní vzorky vloženy do žíhací pece, kde se žíhaly při určité teplotě dvě hodiny (200, 400, 

600 a 800 °C). Žíháním se sledovaly zbytkové pevnosti připravených vzorků. 

 Složení směsi bylo 3 % pojiva a 97 % ostřiva. 

 Jak primární, tak i zbytkové pevnosti byly měřeny na univerzálním pevnostním přístroji 

LRU-2e. 

 

 



27 
 

 

Obrázek 14: Univerzální pevnostní přístroj LRU-2e [24] 

4.1.3 Příprava zkušebních vzorků pro samotvrdnoucí směs 

 Směs se míchala pomocí mísiče 60 sekund (nejdříve s tvrdidlem, následně s vodním 

sklem). Po této době byla připravená směs upěchována do kovových jaderníků. Ty měly 

rozměry 22,5 x 22,5 x 150 mm. Po hodině byla měřena primární pevnost připravených 

vzorků. Následně byly ostatní vzorky vloženy do žíhací pece, kde se žíhaly při určité teplotě 

dvě hodiny (200, 400, 600 a 800 °C). Žíháním se sledovaly zbytkové pevnosti připravených 

vzorků. 

 Složení směsi bylo 2,9 % pojiva, 0,35 % tvrdidla a 96,75 % ostřiva. 

 Jak primární, tak i zbytkové pevnosti byly měřeny na univerzálním pevnostním přístroji 

LRU-2e. 
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5 Přehled dosažených výsledků a diskuze 

 Cílem experimentální části je zhodnotit fyzikálně – chemické vlastnosti pojiv, které byly 

vyrobeny „klasickým“ a přímým postupem z křemenného písku. Dále bylo provedeno 

srovnání používaných skel při stejném molárním obsahu a obsahu oxidu křemičitého.  

 U každé sady vzorků byla naměřena primární pevnost a následně byly stanoveny 

i zbytkové pevnosti.  

 V tabulkách jsou uvedeny hodnoty primárních i zbytkových pevností. V grafech jsou 

srovnávány jednotlivé sady vzorků připravené ze stejných ostřiv.  

5.1 Sítový rozbor 

 V této podkapitole byl u každého vybraného ostřiva stanoven sítový rozbor. Ten byl 

zanesen do grafu, ze kterého byly odečteny hodnoty (d75,d50 a d25). Z těch se následně 

vypočítal stupeň stejnorodosti. 

5.1.1 Ostřivo křemenného písku z lokality Šajdíkovy Humence ŠH 35  

 Ostřivo z lokality Šajdíkovy Humence ŠH 35 popisují: 

Charakteristické vlastnosti: 

SiO2 = 97 - 99 % 

Fe2O3 = max. 2,2 % 

Al2O3 = max. 0,25 % 

 

 

Obrázek 15:Součtová křivka zrnitosti křemenného ostřiva Šajdíkovy Humence ŠH 35 
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 Na obrázku 15 je znázorněn průběh síťového rozboru ostřiva z lokality Šajdíkovy 

Humence ŠH 35. Z grafu lze odečíst d75, d50,d25 a následně se vypočítal stupeň stejnorodosti.  

Stupeň stejnorodosti: 

d75 = 0,25 mm 

d50 = 0,31 mm 

d25 = 0,39 mm 

    
   

   
  

    

    
              (14) 

5.1.2 Ostřivo křemenného písku z lokality Grudzeň Las  

 Ostřivo z lokality Grudzeň Las popisují: 

Charakteristické vlastnosti: 

SiO2 = min. 99,20 % 

Fe2O3 = max. 0,07 % 

Al2O3 = max. 0,20 % 

 

 
Obrázek 16:Součtová křivka zrnitosti křemenného ostřiva Grudzeň Las 

 Na obrázku 16 je znázorněn průběh síťového rozboru ostřiva z lokality Grudzeň Las. 

Z grafu lze odečíst d75, d50,d25 a následně se vypočítal stupeň stejnorodosti.  
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Stupeň stejnorodosti: 

d75 = 0,28 mm 

d50 = 0,33 mm 

d25 = 0,39 mm 

    
   

   
  

    

    
              (15) 

 

5.2 Velikost částic a jejich distribuce v koloidních roztocích alkalických 

silikátů 

Obrázek 17: Velikosti částic 01. a 02. vzorku 

 

 Z obrázku 17 je patrné, že větší zastoupení menších částic v intervalu 0,0754 – 0,0501 μm 

o cca 10 % obsahuje vzorek 02. Oproti tomu má vzorek 01 větší zastoupení větších částic 

v intervalu 2,9799 – 1,9806 μm o 0,25 %. Velikost částic nějak výrazně neovlivňuje pevnosti 

formovacích směsí. To je patrné z naměřených hodnot primárních i zbytkových pevností, 

které jsou uvedeny v tabulce 5 a 6. 
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Obrázek 18: Velikosti částic 03. a 04. vzorku 

 

 Z obrázku 18 je patrné, že větší zastoupení menších částic v intervalu 0,0754 – 0,0501 μm 

o cca 10 % obsahuje vzorek 03. Oproti tomu má vzorek 04 větší zastoupení větších částic a to 

v intervalu 2,9628 – 1,9704 μm o 0,01 %. Velikost částic nějak výrazně neovlivňuje pevnosti 

formovacích směsí. To je patrné z naměřených hodnot primárních i zbytkových pevností, 

které jsou uvedeny v tabulce 5 a 6. 

Obrázek 19: Velikosti částic 05. a 06. vzorku

 

 Z obrázku 19 je patrné, že větší zastoupení menších částic v intervalu 0,0753 – 0,0501 μm 

o cca 2 % obsahuje vzorek 05. Oproti tomu má vzorek 06 větší zastoupení větších částic 
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v intervalu 2,9889 – 1,9856 μm o cca 6 %. Velikost částic nějak výrazně neovlivňuje pevnosti 

formovacích směsí. To je patrné z naměřených hodnot primárních i zbytkových pevností, 

které jsou uvedeny v tabulce 5 a 6. 

5.3 NMR spektra 

 Jednotlivé spektrální linie byly přiřazeny strukturním jednotkám v souladu s literaturou 

[25] podle hodnot chemických posunů. Při tom byly strukturní jednotky označeny pomoci Q 

symboliky shrnuté na následujícím schématu: 

Obrázek 20: Q symboliky při porovnávání NMR spekter
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Obrázek 21: Porovnání NMR spekter 01 a 02 vzorku

 

 Z obrázku 21 je patrné, že linie ve vzorku sodného skla (Henych-2 – vzorek číslo 02) jsou 

užší a linie u negativnějších chemických posunů jsou mírně posunuté (maximálně o -1 ppm) 

směrem k vyššímu magnetickému stínění. Díky tomu jsou linie tohoto vzorku v oblast Q
3
c 

a Q
3
 lépe rozlišeny. Zúžení čar může býti způsobeno dvěma faktory: pomalejšími výměnnými 

reakcemi a delším časem spin-spinové relaxace (T2) v sodném roztoku  

(V literatuře byly popsány opačné případy, kdy linie draselných skel byly užší díky nižší 

viskositě[26]). Pro chemii silikátů je podstatné, že v obou roztocích jsou stejně zastoupeny 

všechny strukturální jednotky. Při stejných molárních poměrech a koncentracích nemá kationt 

podstatný vliv na distribuci silikátových aniontů. 
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Obrázek 22: Porovnání NMR spekter 03 a 04 vzorku 

  
 

 Z obrázku 22 je patrné, že oproti předchozím vzorkům (obrázek 19) dochází k rychlejší 

výměně mezi silikátovými skupinami a linie jsou proto širší, pásy jsou bez struktury. Také 

v tomto případě je distribuce silikátových jednotek v sodném i draselném vodním skle stejná 

(ale odlišná od skel předchozích) a linie Q
3
 a Q

4
 jednotek jsou v sodném skle mírně posunuty 

k vyššímu stínění. 

 



35 
 

Obrázek 23: Porovnání NMR spekter 05 a 06 vzorku 

  
 

 Z obrázku 23 je patrné, že mezi těmito dvěma sodnými skly nelze vidět žádný 

strukturální rozdíl, který by se odrážel v 
29

Si NMR spektrech. Spektrum je, v souladu se 

složením vzorku, velice podobné spektru vzorku z první sady (vzorek číslo 02). 
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5.4 CO2 proces 

 Připravené vzorky byly vytvrzované CO2 po dobu 30, 45 a 60 sekund. Následně bylo 

provedeno měření primárních pevností takto připravených vzorků, a poté bylo provedeno 

žíhání pro stanovení zbytkových pevností. 

Tabulka 5: Naměřené pevnosti ve střihu CO2 procesu s ostřivem Šajdíkovy Humence Š 35 

ŠH 

Doba 

vytvrzování 

[s] 

Teplota 

[°C] 

Ostřivo 

ŠH 

pevnost [N/cm
2
] 

1. sada 2. sada 3. sada 

01 02 03 04 05 06 

30 

25 10,78 13,58 1,25 1,68 11,24 7,33 

200 32,55 17,61 1,34 1,94 12,99 14,68 

400 25,51 13,93 0,84 1,25 9,01 9,41 

600 6,72 4,57 0,75 0,92 4,31 8,94 

800 125,43 94,80 2,63 8,92 33,72 41,72 

45 

25 11,97 15,38 1,09 1,23 6,39 8,81 

200 28,70 20,37 1,50 1,35 12,76 14,20 

400 26,35 10,24 0,97 0,79 7,03 9,61 

600 24,45 4,12 0,78 0,69 4,10 7,15 

800 101,33 113,07 2,27 6,78 67,37 22,09 

60 

25 10,58 14,09 0,62 1,02 5,57 8,86 

200 28,00 16,87 1,07 1,40 14,80 10,83 

400 25,39 13,93 0,72 0,80 5,95 5,03 

600 7,32 4,38 0,55 0,59 3,22 4,92 

800 87,27 138,30 1,69 5,41 37,23 39,93 

 Z tabulky 5 je vidět, že na primární pevnost formovacích směsí má vliv molární poměr. 

Čím nižší, tím jsou lepší primární pevnosti, ale horší zbytkové pevnosti. Nejnižší molární 

poměr je u první sady vzorků (MP = 1,72), a tudíž rychlost vytvrzování je rychlejší než u 

ostatních sad. Sada číslo 2 dosahuje nejnižších primárních pevností, a to z toho důvodů, že 

molární poměr (MP = 3,29) je nejvyšší ze zkoumaných sad. Dále se dá říci, že optimální doba 

vytvrzování pro získání nejvyšší primární pevnosti je 45 sekund. Následně dochází 

k přefoukání směsi, a tudíž i k poklesu pevností. Při nahlédnutí do tabulky 4 (Analýzy 
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použitých vzorků), by se dalo říct, že na primární pevnost má vliv i koagulační práh. Jeho 

optimální hodnota se bude pohybovat kolem 8,5 % Na2O. Zbytkové pevnosti dosahují 

nejlepších výsledků při vyšších molárních poměrech. V tomto ohledu je nejlepší sada číslo 3 

(MP = 3,29). Opět se dá říci, že na tu má vliv koagulační práh. Čím nižší, tím je lepší 

rozpadavost.  

Tabulka 6: Naměřené pevnosti ve střihu CO2 procesu s ostřivem  Grudzeň Las 

Doba 

vytvrzování 

[s] 

Teplota 

[°C] 

Ostřivo 

GL 

pevnost [N/cm
2
] 

1. sada 2. sada 3. sada 

01 02 03 04 05 06 

30 

25 15,08 18,27 3,02 1,52 7,52 19,32 

200 47,37 28,73 3,90 1,65 10,57 21,17 

400 34,20 24,61 2,53 1,35 5,72 6,28 

600 2,92 4,19 1,25 0,62 2,73 4,09 

800 138,73 134,70 26,44 7,14 75,37 65,80 

45 

25 14,28 14,22 2,36 1,51 5,00 7,48 

200 74,10 19,12 3,63 1,58 5,24 7,57 

400 34,34 16,41 2,21 1,38 2,46 3,40 

600 9,11 5,20 1,50 0,67 1,72 2,84 

800 159,10 112,23 31,95 8,33 71,20 56,15 

60 

25 15,58 11,95 1,11 1,28 2,95 5,74 

200 93,47 18,21 3,44 1,83 2,96 16,08 

400 33,46 15,98 2,59 0,98 1,92 1,98 

600 12,75 4,60 0,62 0,78 1,71 1,87 

800 153,40 117,37 7,69 6,52 48,30 71,75 

 Po náhledu na tabulku 6 jako na celek, by se dalo říct, že při použití ostřiva Grudzeň Las 

platí stejná tvrzení jako u tabulky 5, kde bylo použito ostřivo Šajdíkovy Humence ŠH 35. Při 

bližším zkoumání tabulky 6 je patrné, že nejvyšší primární pevnosti dosáhl vzorek 06, který 

má molární poměr 1,89 a doba vytvrzování byla 30 sekund. Při bližším prozkoumání všech 

naměřených primárních pevností je patrné, že hodnoty jsou cca ½ oproti vzorku 02 z první 

sady. Z tohoto důvodu by se mohlo říci, že vzorek 06 s dobou vytvrzování 30 sekund byl 

chybně připraven. 
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Obrázek 24:Naměřené pevnosti ve střihu primárních pevností 1. sady vzorků 

 Na obrázku 24 je zobrazena primární pevnost vzorku číslo 01 a 02. Po vynesení 

naměřených hodnot, které jsou uvedeny v tabulkách 5 a 6, je patrné, že nejvyšší primární 

pevnosti dosáhl vzorek číslo 02, u kterého bylo použito ostřivo Grudzeň Las  

a pomocí CO2 se vzorek vytvrzoval 30 sekund. To se dá vysvětlit tím, že při vytvrzování 30 

sekund dosáhla formovací směs pevnostního maxima a následné vytvrzování pevnost 

snižovalo. To je způsobeno dehydratací gelu přebytečným CO2. Nejnižší pevnost byla 

naměřena u vzorku číslo 01, kde se ostřivo použilo Šajdíkovy Humence ŠH 35 a doba 

vytvrzování byla 60 sekund. To je způsobeno překročením pevnostního maxima. Další 

analýza grafu ukazuje, že vyšších pevností bylo dosaženo při použití ostřiva z lokality 

Grudzeň Las. To je způsobeno tím, že ostřivo Grudzeň Las obsahuje menší procentuální 

zastoupení doprovodných sloučenin (např. Al2O3 a Fe2O3)  

 

Obrázek 25:Naměřené pevnosti ve střihu zbytkových pevností 1. sady vzorků 
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 Při vyhodnocování obrázku 25 je viditelné, že nejlepších výsledků zbytkových pevností 

(nejmenších hodnot) dosahuje vzorek číslo 02, u kterého se použilo ostřivo z oblasti Grudzeň 

Las, při době vytvrzování 45 sekund. U tohoto vzorku dochází k nedostatečnému zpevnění 

cestou dehydratace a vzniklá tekutá fáze nedokáže zacelit vzniklé trhliny během žíhání. 

Z těchto důvodů dosahuje vyhovujících hodnot zbytkových pevností. Dále je nutno se zaměřit 

na oblast druhého maxima. Zde se dá vyčíst, že nejlepší rozpadavosti dosahuje vzorek číslo 

01 s ostřivem Šajdíkovy Humence ŠH 35 a dobou vytvrzování 45 sekund. To lze odůvodnit 

tím, že přechod vodního skla ve směsi v taveninu byl pomalejší než u ostatních,  

a tím dosáhne menších hodnot. 

 

 
Obrázek 26:Naměřené pevnosti ve střihu primárních pevností 2. sady vzorků 

 Na obrázku 26 je zobrazena primární pevnost vzorku číslo 03 a 04. V porovnání s první 

sadou vzorku u primárních pevností došlo k výraznému poklesu pevností. U draselného 

vodního skla s molárním poměrem 3,29 dochází ke značnému rozptylu naměřených hodnot. 

Přičemž vyšších pevností se dosáhla při použití ostřiva z lokality Grudzeň Las. 
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Obrázek 27:Naměřené pevnosti ve střihu zbytkových pevností 2. sady vzorků 

 U zbytkových pevností, které jsou znázorněny na obrázku 27, oproti 1. sadě došlo 

k výraznému poklesu. Maximální hodnoty jsou nižší, než minimální hodnoty, které byly 

naměřeny u 1. sady (pozitivní). 

 

 
Obrázek 28:Naměřené pevnosti ve střihu primárních pevností 3. sady vzorků 

 Na obrázku 28 je zobrazena primární pevnost vzorku číslo 05 a 06. Pokud by se měla 3. 

sada porovnat s 2. sadou, co se týče primárních pevností, tak dochází k nárůstu průměrně do 

oblasti 8 N/cm
2
.  Porovnáme-li 3. sadu se sadou první, tak tyto pevnosti dosahují cca o ½ 

menších pevností (co se týče celé sady).  
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Obrázek 29:Naměřené pevnosti ve střihu zbytkových pevností 3. sady vzorků 

 U zbytkových pevností, které jsou znázorněny na obrázku 29 je patrné, že oproti druhé 

sadě nastává nárůst až na hodnotu 70 N/cm
2
. Pokud se ale porovná tato sada se sadou první, 

tak hodnoty zbytkových pevností jsou nižší. Což má příznivější vliv na rozpadavost 

formovacích směsí. 

5.5 Samotvrdnoucí směs 

 V této podkapitole byly připravené vzorky ponechány, aby během časového intervalu 

získaly primární pevnost. Po dosažení tohoto stavu u připravených vzorků bylo provedeno 

měření primárních a po žíhání i stanovení zbytkových pevností. 

 

Tabulka 7: Naměřené pevnosti v ohybu samotvrdnoucí směsi procesu s ostřivem Šajdíkovy 

Humence 35 ŠH 

Doba 

vytvrzování 

[hodina] 

Teplota 

žíhání 

[°C] 

Ostřivo 

ŠH 

pevnost [N/cm
2
] 

1. sada 2. sada 3. sada 

01 02 03 04 05 06 

1 25 0,00 15,77 0,00 0,00 22,33 16,90 

2 25 16,75 16,27 0,00 0,00 28,77 23,60 

3 25 27,25 31,75 0,00 0,00 47,40 29,97 

24 25 149,85 132,35 0,00 0,00 176,73 130,95 

 200 63,50 116,65 X X 151,85 150,43 
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 400 46,70 29,20 X X 31,63 32,43 

 600 32,70 23,33 X X 31,50 25,17 

 800 136,17 155,10 X X 159,47 177,55 

 Z tabulky 7 je patrné, že na primární pevnosti samotvrdoucích směsí má vliv molární 

poměr. Ten je vyšší u sady číslo 3. Primární pevnosti rostou s přibíhajícím časem. Co se týče 

zbytkových pevností, tak se dá vyčíst to, že čím je molární poměr nižší, tím dosahují nižších 

zbytkových pevností. Zde má vliv na zbytkové pevnosti koagulační práh. Čím je nižší, tak tím 

je vyšší zbytková pevnost, protože vodní skla s nižšími moduly mají vyšší relativní stálost. 

Tabulka 8: Naměřené pevnosti v ohybu samotvrdnoucí směsi procesu s ostřivem Grudzeň 

Las 

Doba 

vytvrzování 

[hodina] 

Teplota 

žíhání 

[°C] 

Ostřivo 

GL 

pevnost [N/cm
2
] 

1. sada 2. sada 3. sada 

01 02 03 04 05 06 

1 25 0,00 17,03 0,00 0,00 35,73 37,90 

2 25 0,00 30,13 0,00 0,00 41,60 39,83 

3 25 13,55 33,37 0,00 0,00 57,07 55,30 

24 25 129,25 384,90 0,00 0,00 469,60 456,45 

 200 142,05 168,97 X X 249,90 169,53 

 400 129,95 15,68 X X 64,63 44,53 

 600 56,10 X X X 14,73 13,33 

 800 146,65 297,50 X X 347,17 334,05 

 Z tabulky 8 je patrné, že na pevnosti samotvrdoucích směsí má vliv molární poměr. Ten je 

vyšší u sady číslo 3 a tudíž dosahuje vyšších pevností s přibíhajícím časem po dobu měření. 

Co se týče zbytkových pevností, tak se dá vyčíst to, že čím je molární poměr nižší, tím 

dosahují nižších zbytkových pevností. Zde má vliv na zbytkové pevnosti koagulační práh. 

Čím je nižší, tak tím je vyšší zbytková pevnost, protože vodní skla s nižšími moduly mají 

vyšší relativní stálost. 

 

 

 

 



43 
 

 

Obrázek 30:Naměřené pevnosti v ohybu primárních pevností 1. sady vzorků 

 U primárních pevností byl pozorován nárůst v závislosti na čase (obrázek 30). To je 

způsobeno tvorbou gelu kyseliny křemičité, který váže na sebe vodu, a to má za následek růst 

primární pevnosti. U vzorku číslo 02 byl pozorován extrém v nárůstu primární pevnosti při 

použití ostřiva z lokality Grudzeň Las. 

 

Obrázek 31:Naměřené pevnosti v ohybu zbytkových pevností 1. sady vzorků 

 Na zbytkové pevnosti (obrázek 31) má velký vliv typ písku. Zároveň se dá říci, že na 

zbytkové pevnosti má struktura a velikost částic vodního skla minimální vliv. 
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Obrázek 32:Naměřené pevnosti v ohybu primárních pevností 3. sady vzorků 

 U primárních pevností byl pozorován nárůst v závislosti na čase (obrázek 32). Tento jev se 

shoduje s první sadou. Také u této sady má vliv lokalita ostřiva. Jako u první sady vzorků má 

vyšší nárůst pevností ostřivo z lokality Grudzeň Las. Vliv výroby vodního skla různými 

způsoby, velikosti částic, struktury pozorován nebyl. 

 

 
Obrázek 33:Naměřené pevnosti v ohybu zbytkových pevností 3. sady vzorků 

 U zbytkových pevností, které jsou zobrazeny na obrázku 33, se dá pozorovat stejný vliv 

jako u sady číslo jedna. Opět se projevuje vliv ostřiva na zbytkové pevnosti.  
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6 Diskuze 

  Dle literárních předpokladů [14] by nejlepší primární pevnost u CO2 procesu měla mít 

vodní skla s vyšším koagulačním prahem a použitím ostřiva, které obsahuje menší množství 

doprovodných minerálů (Grudzeň Las). Dále by se mělo zaměřit na termodynamickou 

stabilitu vodních skel, protože z teoretických předpokladů vyplývá, že pokud bude vodní sklo 

stabilnější (vyšší koagulační práh), tím delší dobu se bude muset vytvrzovat pro získání větší 

primární pevnosti. Koagulační práh má také vliv na termodynamickou stabilitu. Čím je 

koagulační práh vyšší, tím je sklo stabilnější. U samotvrdnoucích směsí primární pevnosti 

rostou s dobou vytvrzování. 

 Z naměřených dat je patrné, že ostřivo má vliv na primární pevnost. Jelikož ostřivo 

z lokality Grudzeň Las obsahuje méně doprovodných minerálů, tak při použití tohoto ostřiva 

se dosahuje vyšších primárních pevností. Co se týče zbytkových pevností, tak tady se teorie 

s naměřenými hodnotami rozchází. Dle teorie by se mělo dosahovat u ostřiva z oblasti 

Grudzeň Las horších zbytkových pevností, protože obsahuje menší podíl doprovodných 

sloučenin. 

 Co se týče zbytkových pevností, tak všechny použité vzorky mají průběh totožný s teorií. 

To znamená u CO2 procesu maximum při teplotě 200 °C (I. maximum) a 800 °C (II. 

maximum), minimum u 600 °C. U samotvrdnoucích směsí odpadá první maximum při 

200 °C, jinak je křivka totožná s CO2 procesem. Vyšší druhé maximum dosahuje ostřivo 

z lokality Šamotovy Humence. To je způsobeno tím, že obsahuje větší podíl doprovodných 

minerálů.  

 Dále se dá říci, že nejvýhodnější doba vytvrzování je 45 sekund. Jelikož při této době 

dosahují vzorky největších primárních pevností a následně výhodných zbytkových pevností. 

 Používání draselných vodních skel na výrobu formovacích směsí je méně vhodné. Je to 

způsobeno tím, že formovací směsi připravené z tohoto typu vodního skla dosahuje menších 

primárních pevností než formovací směsi se sodnými vodnými skly. 
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7 Závěr 

 Tato diplomová práce se zaměřovala na sledování různých typů vodních skel na vliv 

primárních a následně zbytkových pevností. Použité vzorky byly rozděleny do tří sad. Každá 

sada byla připravena na určitý modul a následně se vodní skla upravovala na stejný obsah 

SiO2 (viz. kapitola 4.1).  Dále se u těchto vzorků změřila velikost částic i NMR spektrum. Po 

srovnání všech naměřených dat (velikosti částic, NMR spekter, primárních a zbytkových 

pevností) je patrné, že struktura a velikost částic vodních skel má minimální vliv na pevnosti 

připravených pojivových směsí. Toto zjištění prokazuje, že výroba vodního skla (technologie) 

nemá na primární a zbytkové pevnosti žádný vliv. Proto se dá zvolit ekonomicky 

nejvýhodnější způsob výroby, nejvýhodnější vstupní suroviny s nejmenší spotřebou energie. 

 Z naměřených dat je patrné, že nejlepší primární pevnost mají vodní skla sodná s molárním 

poměrem v oblasti pod 1,70. Naopak nejlepší zbytkovou pevnost mají vodní skla, která mají 

molární poměr v oblasti molárního poměru nad 3,0. Dále se dá říci, že je výhodnější používat 

vodní skla sodná. Draselná vodní skla jsou nevhodná pro výrobu forem a jader (metodou CT 

a ST), a to z důvodů nedosahování dostačujících primárních pevností. Dalším důvodem proč 

se používají více vodní skla sodná než draselná, je cena. Draselná jsou cca 3x dražší. Jako 

doporučení k optimalizaci primárních a zbytkových pevností je výhodné používat vodní skla 

sodná s molárním poměrem v rozmezí 2,0 – 3,0.   
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12 Přílohy 

12.1 Síťový rozbor křemenného ostřiva z lokality Šajdíkovy Humence ŠH 35 

Tabulka 9: Granulometrický rozbor písku z lokality Šajdíkovy Humence ŠH 35 

Navážka ostřiva [g] 107,6 

Vyplavitelné podíly [g] 2,5 

Vyplavitelné podíly [%] 2,32 

Síto [g] Zůstatek ostřiva [g] Zůstatek ostřiva [%] Součet [%] 

1,400 0 0 0 

1,000 0,1 0,09 0,09 

0,710 0,8 0,75 0,84 

0,500 6,4 5,95 6,79 

0,355 27,6 25,65 32,44 

0,250 42,9 39,87 72,31 

0,180 19,2 17,84 90,15 

0,125 4,5 4,19 94,34 

0,090 1,1 1,02 95,36 

0,063 1,1 1,02 96,38 

Miska 1,4 1,30 97,68 

Součet 105,1 97,68  



 
 

12.2 Síťový rozbor ostřiva z lokality Grudzeň Las 

Tabulka 10: Granulometrický rozbor písku z lokality Grudzeň Las 

Navážka ostřiva [g] 113,5 

Vyplavitelné podíly [g] 0,4 

Vyplavitelné podíly [%] 0,4 

Síto [g] Zůstatek ostřiva [g] Zůstatek ostřiva 

[%] 

Součet [%] 

1,400 0 0 0 

1,000 0,8 0,71 0,71 

0,710 2,3 2,03 2,74 

0,500 2,6 2,29 5,03 

0,355 34,8 30,55 35,58 

0,250 59,8 52,86 88,44 

0,180 8,6 7,48 95,92 

0,125 2,0 1,75 97,67 

0,090 0,3 0,25 97,92 

0,063 0,8 0,71 98,63 

Miska 1,1 0,97 99,60 

Součet 113,1 99,60  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 

12.3 1. sada vzorků 

• Velikost částic a jejich distribuce v koloidních roztocích alkalických silikátů Vzorky se 

zředily 1 : 2,6 (vody : vzorek) 

Tabulka 11: Velikost částic vzorku číslo 01 a 02 

Rozsah měření [nm] 50 - 3000 

Velikost částic u standartu 

[μmm] 

0,377 

 Vzorek  01 Vzorek  02 

Index polydisperzity 1,742 1,203 

Rozsah velikosti částic 

[μmm] 

Diam. Range 

[%] 

Size Range 

[%] 

Diam. Range 

[%] 

Size Range 

[%] 

2,9799 – 1,9806 0,00 0,25 0,00 0,00 

1,9806 – 1,3164 0,00 0,41 0,00 0,00 

1,3164 – 0,875 0,00 0,38 0,00 0,00 

0,875 – 0,5816 0,00 0,51 0,01 0,06 

0,5816 – 0,3865 0,00 0,81 0,01 0,06 

0,3865 – 0,2569 0,04 2,07 0,00 0,00 

0,2569 – 0,1708 0,43 7,14 0,29 0,69 

0,1708 – 0,1135 3,22 16,45 5,98 10,18 

0,1135 – 0,0754 22,04 33,18 34,42 39,95 

0,0754 – 0,0501 74,09 38,54 59,06 48,82 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Tabulka 12: Naměřené hodnoty CO2 procesu u vzorku 01 

Vzorek číslo 01 
D

o
b

a
  

v
y
tv

rz
o
v
á
n

í 
[s

] 

T
ep

lo
ta

 [
°C

] 

Ostřivo 

GL ŠH 

pevnost [N/cm
2
] 

p
rů

m
ěr

 pevnost [N/cm
2
] 

p
rů

m
ěr

 

30 

25 17,29 12,86 x 15,08 8,48 11,44 12,42 10,78 

200 44,59 51,05 46,48 47,37 31,80 33,30 x 32,55 

400 31,32 38,98 32,29 34,20 26,03 23,44 27,06 25,51 

600 2,49 3,56 2,71 2,92 7,12 6,98 6,05 6,72 

800 159,10 121,40 135,70 138,73 132,70 121,90 121,70 125,43 

45 

25 14,52 13,41 14,91 14,28 11,35 10,68 13,87 11,97 

200 79,60 74,50 68,20 74,10 27,20 30,20 x 28,70 

400 33,03 44,55 25,45 34,34 26,54 25,86 26,64 26,35 

600 3,61 11,20 7,02 9,11 27,19 24,18 21,98 24,45 

800 159,10 159,10 x 159,10 103,10 107,60 93,30 101,33 

60 

25 15,27 17,58 13,89 15,58 9,98 12,58 9,19 10,58 

200 94,70 91,50 94,20 93,47 31,10 24,90 x 28,00 

400 34,51 40,35 25,53 33,46 29,26 22,89 24,03 25,39 

600 7,10 11,22 19,94 12,75 8,84 5,97 7,16 7,32 

800 147,70 67,10 159,10 153,40 101,00 85,00 75,80 87,27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tabulka 13: Naměřené hodnoty CO2 procesu u vzorku 02 

Vzorek číslo 02 
D

o
b

a
  

v
y
tv

rz
o
v
á
n

í 
[s

] 

T
ep

lo
ta

 [
°C

] 

Ostřivo 

GL ŠH 

pevnost [N/cm
2
] průměr pevnost [N/cm

2
] průměr 

30 

25 16,75 18,81 19,25 18,27 13,56 14,33 12,84 13,58 

200 38,13 27,91 20,14 28,73 22,44 15,36 15,03 17,61 

400 25,77 24,51 23,56 24,61 14,29 13,57 13,92 13,93 

600 4,43 3,27 4,88 4,19 3,98 5,15 x 4,57 

800 125,00 124,10 155,00 134,70 78,70 105,60 100,10 94,80 

45 

25 10,73 18,27 13,67 14,22 16,66 15,24 14,24 15,38 

200 24,62 15,09 17,65 19,12 33,70 14,48 12,92 20,37 

400 14,13 18,68 x 16,41 9,14 8,75 12,82 10,24 

600 4,64 5,01 5,95 5,20 4,85 3,74 3,76 4,12 

800 143,60 128,10 65,00 112,23 90,10 128,60 120,50 113,07 

60 

25 13,03 11,77 11,06 11,95 13,78 13,51 14,98 14,09 

200 15,45 20,97 x 18,21 14,65 21,24 14,72 16,87 

400 15,95 18,81 13,17 15,98 15,35 12,13 14,30 13,93 

600 2,39 3,71 7,70 4,60 3,99 4,34 4,82 4,38 

800 115,40 127,80 108,90 117,37 138,50 159,10 117,30 138,30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tabulka 14: Naměřené hodnoty samotvrdnoucí směsi procesu u vz. č. 01 

Vzorek číslo 01 

 Doba vytvrzování [hodina] Teplota žíhání [°C] 

ostřivo 
1 2 3 24 200 400 600 800 

pevnost [N/cm
2
] 

ŠH 

0,00 16,20 36,80 154,10 48,90 46,60 33,70 144,10 

0,00 17,30 17,70 145,60 78,10 46,80 31,70 131,10 

0,00 x x x x x x 133,30 

průměr 0,00 16,75 27,25 149,85 63,50 46,70 32,70 136,17 

GL 

0,00 0,00 12,80 118,10 138,90 132,30 58,50 103,10 

0,00 0,00 14,30 140,40 145,20 127,60 53,70 190,20 

0,00 0,00 x x x x x X 

průměr 0,00 0,00 13,55 129,25 142,05 129,95 56,10 146,65 

 

 

Tabulka 15: Naměřené hodnoty samotvrdnoucí směsi procesu u vz. č. 2 

Vzorek číslo 02 

 Doba vytvrzování [hodina] Teplota žíhání [°C] 

ostřivo 
1 2 3 24 200 400 600 800 

pevnost [N/cm
2
] 

ŠH 

16,25 17,20 31,80 143,70 107,30 30,70 24,90 103,40 

15,40 14,50 20,10 117,60 118,00 27,70 24,20 160,00 

15,65 17,10 31,70 124,40 115,30 x 20,90 150,20 

průměr 15,77 16,27 31,75 132,35 116,65 29,20 23,33 155,10 

GL 

16,60 30,60 28,10 378,60 173,00 16,40 x 239,30 

17,40 33,80 34,60 391,20 156,20 15,80 x 302,30 

17,10 26,00 37,40 311,40 177,70 14,80 x 292,70 

průměr 17,03 30,13 33,37 384,90 168,97 15,67 x 297,50 

 

 

 

 

 

 



 
 

12.4 2. sada vzorků 

• Velikost částic a jejich distribuce v koloidních roztocích alkalických silikátů 

 U této sady bylo provedenou pouze měření Diam. Range. 

Tabulka 16: Velikost částic vzorku číslo 03 a 04 

Rozsah měření [nm] 50 - 3000 

Velikost částic u standartu 

[μmm] 
0,377 

 Vzorek číslo 03 Vzorek číslo 04 

Index polydisperzity   

Rozsah velikosti částic 

[μmm] 

Diam. Range 

[%] 

Size Range 

[%] 

Diam. Range 

[%] 

Size Range 

[%] 

2,9628 – 1,9704 0,01 x 0,00 x 

1,9704 – 1,3104 0,00 x 0,00 x 

1,3104 – 0,8715 0,00 x 0,00 x 

0,8715 – 0,5796 0,00 x 0,00 x 

0,5796 – 0,3854 0,01 x 0,01 x 

0,3854 – 0,2563 0,01 x 0,05 x 

0,2563 – 0,1705 0,16 x 0,99 x 

0,1705 – 0,1134 3,56 x 8,67 x 

0,1134 – 0,0754 31,85 x 32,80 x 

0,0754 – 0,0501 64,67 x 57,25 x 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  



 
 

Tabulka 17: Naměřené hodnoty CO2 procesu u vz. č. 03 

 
Vzorek číslo 03 

Doba 

vytvrzování 

Teplota 

[°C] 

Ostřivo 

GL ŠH 

pevnost [N/cm
2
] průměr pevnost [N/cm

2
] průměr 

30 

25 2,63 3,34 3,08 3,02 1,68 0,82 x 1,25 

200 3,92 1,07 3,88 3,90 1,79 1,21 1,03 1,34 

400 3,54 2,09 1,95 2,53 0,74 1,05 0,72 0,84 

600 1,53 1,42 0,80 1,25 0,76 0,59 0,89 0,75 

800 25,30 33,00 21,01 26,44 2,69 2,56 x 2,63 

45 

25 2,3 2,39 1,18 2,36 1,15 1,33 0,79 1,09 

200 4,30 3,21 3,39 3,63 0,99 1,88 1,62 1,50 

400 2,42 2,00 3,11 2,21 0,57 1,03 1,30 0,97 

600 1,60 1,40 0,75 1,50 0,59 1,04 0,72 0,78 

800 31,94 41,19 3196 31,95 2,39 2,14 x 2,27 

60 

25 1,46 0,76 1,12 1,11 0,65 0,61 0,59 0,62 

200 3,34 3,44 3,54 3,44 1,37 0,76 x 1,07 

400 2,87 3,63 1,26 2,59 0,75 0,69 x 0,72 

600 0,62 0,74 0,51 0,62 0,50 0,59 x 0,55 

800 9,16 8,20 5,72 7,69 1,08 2,45 1,55 1,69 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

Tabulka 18: Naměřené hodnoty CO2 procesu u vz. č. 04 

Vzorek číslo 04 

Doba 

vytvrzování 

Teplota 

[°C] 

Ostřivo 

GL ŠH 

pevnost [N/cm
2
] průměr pevnost [N/cm

2
] průměr 

30 

25 1,30 1,60 1,66 1,52 1,94 1,94 1,16 1,68 

200 2,40 1,19 1,36 1,65 1,90 2,22 1,70 1,94 

400 1,12 1,70 1,24 1,35 0,81 1,68 x 1,25 

600 0,56 0,65 0,65 0,62 0,79 0,78 1,20 0,92 

800 7,27 6,81 7,35 7,14 10,34 11,82 4,59 8,92 

45 

25 1,93 1,13 1,46 1,51 1,63 1,14 0,92 1,23 

200 2,24 1,31 1,18 1,58 1,38 1,40 1,28 1,35 

400 1,49 1,23 1,42 1,38 0,76 0,81 x 0,79 

600 0,73 0,60 0,68 0,67 0,82 0,70 0,55 0,69 

800 8,15 7,43 9,42 8,33 7,91 4,49 7,94 6,78 

60 

25 1,11 1,49 1,24 1,28 1,31 0,97 0,79 1,02 

200 1,53 1,96 1,99 1,83 1,52 1,43 1,25 1,40 

400 1,04 1,08 0,81 0,98 0,89 0,71 x 0,80 

600 0,69 0,78 0,88 0,78 0,65 0,54 0,59 0,59 

800 5,62 7,18 6,76 6,52 3,49 6,97 5,77 5,41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  



 
 

Tabulka 19: Naměřené hodnoty samotvrdnoucí směsi u vz. č. 03 

Vzorek číslo0 3 

 Doba vytvrzování [hodina] Teplota žíhání [°C] 

ostřivo 
1 2 3 24 200 400 600 800 

pevnost [N/cm
2
] 

ŠH 

0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 

0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 

0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 

průměr 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 

GL 

0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 

0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 

0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 

průměr 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 

 

 

 
Tabulka 20: Naměřené hodnoty samotvrdnoucí směsi u vz. č. 04 

Vzorek číslo 04 

 Doba vytvrzování [hodina] Teplota žíhání [°C] 

ostřivo 
1 2 3 24 200 400 600 800 

pevnost [N/cm
2
] 

ŠH 

0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 

0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 

0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 

průměr 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 

GL 

0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 

0,00 0,00 0,00 0,00  x x x x 

0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 

průměr 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 

 

 

 

 



 
 

12.5 3. sada vzorků 

12.5.1 Velikost částic a jejich distribuce v koloidních roztocích alkalických silikátů 

Tabulka 21: Velikost částic vzorku číslo 05 a 06 

Rozsah měření [nm] 50 - 3000 

Velikost částic u standartu 

[μmm] 
0,377 

 Vzorek číslo 05 Vzorek číslo 06 

Index polydisperzity 1,877 3,978 

Rozsah velikosti částic 

[μmm] 

Diam. Range 

[%] 

Size Range 

[%] 

Diam. Range 

[%] 

Size Range 

[%] 

2,9889 – 1,9856 0,22 6,06 0,02 0,48 

1,9856 – 1,3191 0,11 1,98 0,03 0,03 

1,3191 – 0,8763 0,05 0,65 0,04 0,43 

0,8763 – 0,5822 0,05 0,38 0,06 0,49 

0,5822 – 0,3868 0,07 0,36 0,16 0,85 

0,3868 – 0,2569 0,27 0,88 0,74 2,54 

0,2569 – 0,1707 1,73 3,77 3,34 7,64 

0,1707 – 0,1134 9,6 14,03 10,67 16,40 

0,1134 – 0,0753 36,17 35,62 31,65 32,35 

0,0753 – 0,0501 51,48 35,94 53,06 38,04 

 

 

  



 
 

Tabulka 22: Naměřené hodnoty CO2 procesu u vz. č. 05 

Vzorek číslo 05 

Doba 

vytvrzování 

Teplota 

[°C] 

Ostřivo 

GL ŠH 

pevnost [N/cm
2
] průměr pevnost [N/cm

2
] průměr 

30 

25 13,01 4,46 5,08 7,52 8,66 9,75 15,32 11,24 

200 13,24 9,47 9,01 10,57 13,08 11,85 14,05 12,99 

400 9,09 2,88 5,18 5,72 9,61 8,17 9,24 9,01 

600 2,98 2,21 2,99 2,73 3,92 4,54 4,48 4,31 

800 85,60 61,60 78,90 75,37 29,17 47,05 24,95 33,72 

45 

25 5,13 4,83 5,04 5,00 4,99 9,75 4,43 6,39 

200 4,25 5,26 6,21 5,24 11,47 11,79 15,03 12,76 

400 2,96 2,24 2,17 2,46 8,04 5,52 7,53 7,03 

600 1,94 1,67 1,54 1,72 5,08 3,47 3,76 4,10 

800 67,40 80,90 65,30 71,20 75,50 76,10 50,50 67,37 

60 

25 3,07 3,93 1,86 2,95 8,57 4,44 3,71 5,57 

200 2,71 4,03 2,15 2,96 15,48 13,23 15,68 14,80 

400 1,84 1,59 2,32 1,92 8,75 5,24 3,85 5,95 

600 1,70 1,84 1,60 1,71 3,51 2,68 3,47 3,22 

800 48,30 36,50 60,10 48,30 41,30 51,36 19,02 37,23 

 

  



 
 

Tabulka 23: Naměřené hodnoty CO2 procesu u vz. č. 06 

Vzorek číslo 06 

Doba 

vytvrzování 

Teplota 

[°C] 

Ostřivo 

GL ŠH 

pevnost [N/cm
2
] průměr pevnost [N/cm

2
]  průměr 

30 

25 20,15 19,06 18,76 19,32 6,68 15,96 7,97 7,33 

200 20,94 21,51 21,07 21,17 16,16 13,49 14,40 14,68 

400 5,84 7,81 5,19 6,28 8,66 7,94 11,63 9,41 

600 4,08 4,40 3,78 4,09 8,69 10,97 7,16 8,94 

800 77,10 53,30 67,00 65,80 18,94 37,16 46,28 41,72 

45 

25 75,90 8,21 6,75 7,48 8,30 9,38 8,76 8,81 

200 12,22 8,41 6,73 7,57 15,75 13,35 13,51 14,20 

400 1,99 3,03 5,19 3,40 9,37 10,10 9,37 9,61 

600 3,06 2,91 2,56 2,84 6,56 8,53 6,37 7,15 

800 65,10 47,20 80,10 56,15 34,36 20,18 11,73 22,09 

60 

25 5,84 3,93 7,45 5,74 9,01 8,70 5,04 8,86 

200 71,10 16,54 15,61 16,08 11,00 10,20 11,30 10,83 

400 182 2,02 2,11 1,98 4,50 5,56 x 5,03 

600 2,21 1,77 1,62 1,87 10,32 4,92 4,91 4,92 

800 67,60 47,50 75,90 71,75 49,99 29,86 68,70 39,93 

 

 
 
 
  



 
 

Tabulka 24: Naměřené hodnoty samotvrdnoucí směsi u vz. č. 05 

Vzorek číslo 05 

 Doba vytvrzování [hodina] Teplota žíhání [°C] 

ostřivo 
1 2 3 24 200 400 600 800 

pevnost [N/cm
2
] 

ŠH 

24,90 27,40 50,80 168,00 111,80 30,30 33,30 154,60 

20,80 24,90 47,00 169,10 152,80 35,20 29,70 155,50 

21,30 34,00 44,40 193,10 150,90 29,40 x 168,30 

průměr 22,33 28,77 47,40 176,73 1388,50 31,63 31,50 159,47 

GL 

32,60 63,40 48,60 440,10 181,50 65,90 14,30 349,80 

30,50 39,80 54,30 479,60 238,50 71,70 14,80 357,30 

44,10 43,40 68,30 489,10 261,30 56,30 15,10 334,40 

průměr 35,73 41,60 57,07 469,60 249,90 64,63 14,73 347,17 

 

Tabulka 25: Naměřené hodnoty samotvrdnoucí směsi u vz. č. 06 

Vzorek číslo 06 

 Doba vytvrzování [hodina] Teplota žíhání [°C] 

ostřivo 
1 2 3 24 200 400 600 800 

pevnost [N/cm
2
] 

ŠH 

16,40 26,80 28,90 143,40 158,10 32,2 24,3 192,50 

16,90 19,70 33,40 118,50 147,20 33,90 25,40 177,40 

17,40 24,30 27,60 99,80 146,00 31,20 25,80 177,70 

průměr 16,90 23,60 29,97 130,95 150,43 32,43 25,17 177,55 

GL 

34,30 36,80 54,40 246,70 150,20 42,90 13,20 237,00 

34,90 47,90 70,20 456,40 181,60 40,60 13,60 353,80 

44,50 34,80 56,20 456,50 176,80 50,10 13,20 314,30 

průměr 37,90 39,83 55,30 456,45 169,53 44,53 13,33 334,05 

 

 


