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ABSTRAKT 

Předmětem této předkládané bakalářské práce je průzkum současných poznatků 

z oblasti technologií výroby jader používajících anorganická pojiva. První kapitola je 

věnována přehledu anorganických pojiv, která se používají při výrobě jader. Druhá kapitola je 

zaměřena na přehled principů vytvrzování těchto pojivových systémů. V další kapitole je 

souhrnný přehled strojních zařízení pro tyto technologie. V poslední kapitole je uveden 

přehled použitelnosti těchto technologií. 
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ABSTRACT 

The subject of this thesis is to survey the actual knowledge in core production 

technology using inorganic binders. The first chapter is devoted to a review of inorganic 

binders, which are used in the production of cores. The second chapter focuses 

on an overview of the principles of curing these binder systems. The next chapter 

is a comprehensive overview of machinery for these technologies. The last chapter provides 

an overview of the applicability of these technologies. 
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ÚVOD 

  Stejně jako v mnoha jiných průmyslových oborech je i ve slévárenství v dnešní době 

kladen velký důraz na ekologii a hygienu pracovního prostředí. Nebezpečné látky mohou 

vznikat v různých fázích výrobního procesu od přípravy formovací směsi až po odlévání a 

následné chladnutí forem a odlitků. Aby bylo možné čelit i v tomto odvětví silnému tlaku 

ekologie, je třeba hledat nové technologie a věnovat pozornost jejich vývoji. 

Ve slévárenství je řada parametrů, které je nutné při vývoji nových technologií dodržet 

a respektovat. Jedná se například o dobrou mísitelnost surovin při přípravě směsí, tekutost 

formovací směsi, životnost, dostatečně vysoké pevnosti, rozpadavost po odlití a další. Při 

zachování všech těchto vlastností však dnes jde ještě o to, aby se minimalizovaly jak plynné 

emise tak i pevné odpady.  Budoucnost slévárenské výroby se na základě těchto požadavků 

začíná ubírat směrem anorganických pojiv. 
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1   ZPRACOVÁNÍ PŘEHLEDU NOVÝCH TECHNOLOGIÍ 

JADER POUŽÍVAJÍCÍCH ANORGANICKÁ POJIVA 

1.1   Anorganická pojiva 

Anorganická pojiva jsou minerálního původu a udělují formovací směsi vaznost 

již v syrovém stavu nebo vytvrzují po chemickém a fyzikálním zpevnění. Pojiva jsou vhodná 

pro lití za syrova, vyvíjejí málo plynů při lití, po odlití mají zhoršenou rozpadavost, teplem 

kapalného kovů nevyhořívají. Jsou ekologicky výhodná. 

Cílem přípravy formovacích směsí s anorganickými pojivy je: 

 Dosáhnout homogenního promísení připravované směsi, 

 Zajistit požadované mechanická vlastnosti směsi, ostřivo musí být, co v nejkratším 

čase dokonale obaleno kompaktním filmem pojiva, 

 U samotvrdnoucích směsí je potřeba, aby se operace mísení, kde se k ostřivu přidává 

postupně pojivo a tvrdidlo, proběhla rychle, vzhledem k počínající chemické reakci 

vytvrzování.  

1.2   Přehled anorganických pojiv 

Silikáty 

 Vodní sklo, 

 AWB, 

 Inotec, 

 Cast clean, 

 Dry set, 

 Cordis, 

 Geoset. 

Soli 

 Beach box, 

 Hydrobond. 



9 

MAZÁLKOVÁ, L. Průzkum současného stavu technologií výroby jader používajících 

anorganická pojiva. VŠB-TU Ostrava, FMMI, 2015. 

Geopolymery 

 Geopol. 

1.2.1   Silikáty 

Vodní sklo 

Vyrábí se tavením kalcinované sody (Na2CO3) a sklářského písku o vysoké chemické 

čistotě (SiO2>98,5%) v kontinuální vanové peci při teplotě 1300-1400°C a následně 

se tavenina granuluje. Chemický proces probíhá dle chemické reakce: 

Na2CO3 + nSiO2→ Na2O ∙nSiO2 + CO2  

Vodní skla jsou koloidní disperzní systémy, které jsou tvořené disperzními částicemi 

(micelami) a intermicelárním roztokem tvořící disperzní prostředí. Velikost částice vodního 

skla je 1- 500nm podle stupně polykondenzace silikátových aniontů. Morfologické stavy sol 

a gel mají většinou vliv na koloidní vlastnosti vodního skla. Sol je disperzní soustava 

a přechodovou soustavu mezi solem a pevnou látkou tvoří gel [1,2]. 

Awb 

Warm Box Process (AWB), jedná se o modifikované vodní sklo, s nižší viskozitou 

a dobrou vstřelovatelností. Umožňuje opět vytvrzení cestou vysušení, to umožňuje vratnou 

reakci. Další výhodou je dosažení dostatečných pevností jader při použití malého množství 

pojiva [3].  

Inotec 

Pojivo je vyvinuto firmou ASK Chemicals. Pojivo obsahuje modifikovaný silikátový 

roztok (1,8 – 2,5%), podpůrnou látku tzv. promotor (látka s vysokým obsahem minerálů), 

která podporuje tvorbu siloxanových vazeb-Si-O-Si−. Pro zvýšení pevnosti v ohybu, zlepšení 

rozpadavosti a kvality povrchu se místo křemenného ostřiva přidává speciální ostřivo Inomin. 

Jeho ekologické výhody jsou odvozeny ze skutečnosti, že používaná anorganická pojiva 

nevykazují prakticky žádné škodlivé emise. Proto bylo možné vynechat systémy procesního 

řetězce propracovaného větrání a úpravy vzduchu. Výrazné snížení kouře až o 98% tím 

pádem méně škodlivin. Což znamená snížení emisí CO2 a snížení znečištění hlukem vzhledem 

ke kratšímu tryskání při čištění odlitků. Zajišťuj vynikající ochranu životního prostředí 

a zaměstnanců [4].  
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Cast clean 

Jednokomponentní modifikované pojivo s anorganickými i organickými aditivy 

(do 5%organických přísad může obsahovat i pojivo anorganické) [5]. 

Dry set 

Pojivem jsou alkalické silikáty a aditiva. Dehydratace směsí probíhá od několika 

sekund až minut za teploty 60-70°C. Hodnoty pevnosti jsou srovnatelné s moderními 

organickými systémy. Při lití nevznikají žádné těkavé organické sloučeniny, pouze vodní 

pára. Nová směs dovoluje pracovat s více než 80 % regenerátu. U vkládání jader do studených 

bentonitových forem může kondenzace vlhkosti způsobit ztrátu jejich pevnosti. Z tohoto 

důvodu se jádra po vytvrzení zahřívají na vyšší teplotu než je teplota formy [5]. 

Cordis 

Pojivová matrice se skládá z fosfátových, silikátových a boratových skupin. 

Kombinací jednotlivých skupin se nastaví potřebné vlastnosti pojiva. Pro získání specifických 

vlastností se přidávají další anorganické přísady. Ty mohou být součástí pojiva 

nebo se přidávají při míchání jádrové směsi. Takto se ovlivňuje tekutost, skladovatelnost, 

či rozpadavost jader [6]. 

Geoset 

Pojivo se skládá z tekuté anorganické látky Geoset 1 a aditiva Geoset 2. Vytvrzování 

probíhá kombinací dehydratace za teploty 200-220°C spolu s katalytickou reakcí aditiva. 

Vytvrzující čas jader trvá méně než 60 sekund. Omezená tekutost směsi nedovoluje vyrobit 

tvarově složitá jádra. Proto o tuto metodu přestal být zájem [5]. 

1.2.2   Soli 

Beach box 

Pojivový systém Beach box je tvořen roztokem MgSO4 . 7 H2O. Kromě toho obsahuje 

i anorganickou přísadu. Po smíchání ingrediencí se směs vstřeluje do horkého jaderníku, který 

je zahřátý na teplotu 130 až 140 °C. Pro rychlejší vytvrzování je směs ještě profukována 

horkým vzduchem. Směs má vysokou tekutost a proto lze vyrábět složitá tenkostěnná jádra 

menších hmotností (do 40kg). Po odlití lze jádra odstranit vibračním strojem či rozpouštěním 
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ve vodě. Pojivo jako takové se při teplotách nad 200 °C stane porézní a dobře se rozpadá. 

Jádra s pojivem Beach box nedosahují příliš vysokých pevností v ohybu. Je možné tuto 

pevnost zvýšit použitím kombinace Beach box s některými rozpustnými solemi (Na2SO4). 

Jádra s pojivem Beach box mohou vytvářet problémy v použití se syrovými bentonitovými 

formami v důsledku navlhnutí [5]. 

Hydrobond 

Pojivem je roztok polyfosfátu sodného s aditivem. Obsah pojiva ve směsi je 1,5% [5]. 

1.2.3   Geopolymery 

Geopolymery jsou čistě anorganické materiály a patří mezi alkalické alumosilikáty. 

Jsou to materiály obsahující křemík, hliník a alkalický prvek jako sodík nebo draslík. 

V přírodě se takové materiály vyskytují jako zeolity. Geopolymery však nevznikají 

geologickými procesy, ale jsou uměle připravené. Geopolymery se tak nazývají proto, 

že se složením blíží přírodním horninám. Geopolymery jsou ve světě předmětem bádání 

již více než deset let. Nejrozsáhlejší výzkum probíhá ve stavebním průmyslu. Při těchto 

aplikacích se geopolymer vytváří v průběhu reakce mezi materiálem obsahujícím křemík 

a hliník (např. popílky, strusky, kaolinitické látky) a alkalickým aktivátorem. Výsledkem 

reakce je anorganický polymer na bázi křemíku a hliníku, označovaný také jako polysialát. 

Tento geopolymer sestává z řetězců tetraedrů SiO4 a AlO4. Výsledný produkt vykazuje proti 

klasickým materiálům řadu předností.  

Geopol 

je anorganický pojivový systém na základech geopolymerů, používaný při výrobě 

jader a forem z ST a CT směsí, vyvinutý firmou SAND TEAM (Česká republika). Vazebným 

činidlem je anorganický geopolymer, který pod vlivem kapalných tvrdidel prochází 

polymerizací, při které se tvoří polymery s vysokou vaznou schopností. Toto geopolymerní 

pojivo může být také vázáno prostřednictvím CO2. Geopolymery jsou anorganické látky, 

které patří k alkalickým aluminosilikátům. Tyto materiály obsahují křemík a hliník a –

 pro stabilizaci – alkalické prvky, jako je sodík nebo draslík. Hliník je obsažen 

v hlinitokřemičitanu. Tyto materiály se vyskytují v přírodě jako zeolit (obr. 1). Geopolymery 

jsou získány pomocí syntézy. Pojivo vyrobené pro slévárenství je geopolymer již ve svém 

původním stavu, avšak s nízkým stupněm polymerace. To znamená, že geopolymer není 
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vytvořen až při vytvrzování, (jak je tomu v případě geopolymerů, vyráběných 

pro stavebnictví, kde je proces tvrdnutí dlouhotrvající a rovný např. 28 dnům). To zaručuje 

správnou polymeraci a rychlosti vytvrzování. Použitá tvrdidla zajistí řádné vytvrzení pojiva 

v čase v rozmezí 15 až 150 minut, což je výhodné pro rozebírání forem a jaderníků..  

Obr. 1:  Model geopolymeru [5] 

 

Pojivo Geopol může být použito pro výrobu forem a jader pro odlitky z litiny, oceli 

a neželezných kovů. Systém Geopol je vhodný pro  křemičité písky, pro olivínové, 

chromitové a zirkonové písky. Pojivo Geopol je bezbarvá kapalina zásaditého charakteru (pH 

= 11 až 13) a amorfní struktury. Formovací směs s pojivem Geopol vyznačuje dobrou 

rozpadavostí a je snadné ji mechanicky regenerovat. Vzniklý geopolymer má vysokou 

pevnost, což způsobí, že se vyskytuje oddělení pojiva od zrn (to znamená, že destrukce 

je adhezivního charakteru). [7].  
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2   PŘEHLED PRINCIPŮ VÝROBY JADER 

VYTVRZOVANÝCH ZÁSAHEM ZVENČÍ  

Nová pojiva se svými užitnými vlastnostmi blíží organickým pojivům. Nejvyšších 

pevností je dosahováno dehydratací pojiva, což dobře splňuje mikrovlnné sušení (MV). U 

všech dalších postupů, sušení v peci, systému hot box, warm box popř. Kombinace 

profukováním horkým vzduchem, je dosahováno výrazně nižších pevností. Nejnižší pevnosti 

získáme po chemickém vytvrzování pomocí esterů nebo CO2. Kombinace vytvrzování 

(předtvrzení CO2, dosušení MV) dává střední pevnosti mezi oběma postupy konverze. 

Výhody: 

 vysoké primární pevnosti umožňují výrazně snížit obsah pojiva a současně řešit 

rozpadavost směsi (nízká koncentrace Na2O) i regenerovatelnost ostřiva, 

 dehydratovaný systém není zdrojem vodní páry a plynu při liti (omezuje vznik 

exogenních bublin), 

 nevznikají pyrolýzní produkty jako u pryskyřic, 

 reverzní charakter pojiva lze využít v regenerátech k druhotnému pojení směsi (úspora 

pojiva). 

Nevýhody: 

 reakce vytvrzování je vratná, klesá pevnost při skladování jader v podmínkách vyšší 

relativní vlhkosti vzduchu, 

 vodné nátěry snižují povrchovou pevnost jader, 

 v procesu vytvrzování vznikají problémy s odsáváním par. Zvládnutí tohoto problému 

určuje produkce jader, 

 zvýšená spotřeba el. energie (MV, warm box, horký vzduch), 

 horší vstřelovatelnost jader oproti organickým pojivům. 

Nové technologie se zaměřují právě na řešení těchto nedostatku. Mikrovlnné sušeni 

se jeví jako velmi efektivní objemové vytvrzování (vibrace dipolmolekul vody), 

kdy je po krátkých časech dosahováno maximální pevností. Vedle vysoké energetické 

náročnosti a výběru materiálu jaderníku se ekonomická náročnost zvyšuje zvláště 

při malosériové výrobě jader. To vede ke kombinovanému vytvrzování (nestvrzení CO2 
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v klasických jaderních a dotvrzení samostatných jader pomocí MV). Tento postup sice snižuje 

celkový efekt objemového vytvrzeni, ale umožňuje např. současně vysoušet vodné nátěry 

jader. 

Vytvrzování v „teplých“ jadernících (warm box) při teplotách cca200°C je málo 

efektivní (vznik vytvrzené skořepiny), proto je tento postup kombinován dosušováním 

pomocí MV, nebo předehřevem směsí před vstřelením do jaderníku [5].  

2.1   Pojiva na bázi alkalických silikátů 

Vytvrzení směsí s alkalickými silikáty probíhá dvěma způsoby. Chemicky za vzniku 

gelu kyseliny křemičité Si(OH)4 a soli, která je vedlejším produktem reakce. Tento děj 

je na rozdíl od fyzikálního vytvrzování nevratný. Fyzikálním vytvrzováním vzniká 

dehydratovaný křemičitan Na2O∙mSiO2. Výhodou fyzikálního vytvrzování jsou vysoké 

primární pevnosti, které umožňují snížit obsah pojiva a tím současně řeší rozpadavost směsi 

i regenerovatelnost ostřiva. Dehydratovaná směs není zdrojem vodní páry a plynů při lití, tím 

je omezen vznik exogenních bublin. Nevýhodou fyzikálního vytvrzování je klesající pevnost 

při skladování jader v prostorách s vyšší relativní vlhkostí vzduchu. 

Nanesením vodného nátěru se snižuje povrchová pevnost jader. Při vytvrzování vzniká 

velký objem vodních par, které musí být odsávány. Směsi nemají tak dobrou vstřelovatelnost 

jako směsi organické [5]. 

Princip vytvrzování vodního skla 

Princip vytvrzování vodního skla je převedení ze solu přes gel na pevnou látku. Vodní 

sklo je izostabilní sol, jehož solvátová vrstva je tvořena jak ionty, tak i molekulami 

rozpouštědla. Solvátovou vrstvu koloidních částic vodní skla tvoří dvě složky. Vnitřní složka 

pevně vázaná vrstva (absorpční vrstva) a vnější difuzní vrstva. Částice křemičitanu SiO2, Na+ 

ionty molekuly H2O jsou rozděleny mezi absorpční vrstvu a difúzní vrstvu micely 

a intermicelárním roztokem. Ionty a molekuly jsou v difuzní vrstvě, jsou vázány volně 

a v intermicelárním roztoku se částice pohybují zcela volně. 

Vodní sklo se vytvrzuje dvěma způsoby chemicky a fyzikálně. 

Chemické vytvrzení 

 CO2 proces, 

 vytvrzování kapalnými tvrdidly, 
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 vytvrzování pevnými tvrdidly. 

Fyzikální vytvrzování 

 profukování horkým vzduchem, 

 metoda Hot box, 

 mikrovlnné vytvrzování. 

Vytvrzování vodní skla tepelnou dehydratací, při které se vytváří na zrnech ostřiva 

sklovitý dehydrovaný film křemičitanu sodného. 

                                      -H2O 

Na2O.mSio2.nH2O+teplo   Na2O.mSiO 

                                     +H2O 

 

Tento proces je velmi vhodný pro svou reverzní schopnost, to je výhodné zejména 

pro regenerovatelnost směsi. Avšak je nevýhodný, protože dochází k opětovnému na vlhávání 

vytvrzeného pojiva, snižování pevnostních vlastností forem a jader a ke zvýšenému otěru 

forem a jader, při skladování ve vlhkém prostředí. Dehydratované gely jsou vysoce 

kompaktní, neexistují žádné vedlejší produkty reakce, které by snižovaly pevnost pojivového 

filmu. Systémem dehydratace dostávají jádra a formovací směsi o řád vyšší pevnosti. Úpravy 

vodních skel za účelem zlepšení jejich nedostatků. 

Nedostatky pojiv s vodním sklem: 

 nízká pevnost po vytvrzení, 

 špatná rozpadavost jader, kvůli vysoké sekundární pevnosti, 

 obtížná regenerovatelnost, protože pojivová obálka na zrnu ostřiva má vysokou 

adhezní pevnost ke křemennému ostřivu. 

Snížením koncentrace Na2O ve směsi, snižováním obsahu vodního skla, přidáním 

organického nebo anorganického původu a strukturními změnami anorganického polymeru 

získají pojiva vodních skel výrazně lepší rozpadavost. Modifikuje se fyzikální a chemickou 

cestou zvyšováním stupně polymerace silikátových aniontů. Změnou procesu výroby silikátů, 

změnou silikátu nebo změnou teplot a tlaků rozpouštění může vodní sklo získat lepší 

vlastnosti. Následující tabulka č. 1 ukazuje dosažené pevnosti v tlaku u  různých postupů 

vytvrzování. 
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Tab. 1:  Pevnostní vlastnosti [8] 

Proces vytvrzení Pevnost v tlaku 

Dehydratace 10-11 

CO2 1-1,2 

Ester/4h 1,6 – 2,2 

C2S/4h 0,8 – 1,3 

Awb proces 

Vlastní proces spočívá ve vstřelení a vytvrzení v teplých jadernících při teplotách 

160-200 °C a zároveň odsáváním par. Po 10-60 sekundách je jádro vytvrzeno na manipulační 

pevnost. Dosušení lze dále provést pomocí mikrovlnného ohřevu s nízkým příkonem. 

Po vychladnutí jádro vykazuje maximální pevnost a je připraveno pro odlití. Základem 

této technologie je modifikovaný křemičitan sodný. AWB pojiva mají nižší viskozitu 

ve srovnání s konvenčními křemičitany pojiv a jsou tudíž mnohem snadněji mísitelné 

s pískem. Tato technologie je vhodná jako náhrada za technologii Cold-Box. Metoda AWB 

umožňuje výrobu složitých jader jako třeba pro dutiny hlav spalovacích motorů. K vytvrzení 

směsi dojde dehydratací.  

Výhody oproti Cold-Box: 

 vytvrzení je vratné, 

 delší skladovatelnost, 

 produkují méně plynů v porovnání s organikou, 

 dostatečné pevnosti, 

 suchá regenerace. 

Postup AWB je nový anorganický pojivový systém pro jádrové směsi způsobilý 

pro použití v praxi. Díky čistě fyzikálnímu charakteru pojení je možno písek bez problémů 

znovu použít. Lze dosáhnout hodnoty pevnosti jader a doby pracovního cyklu běžné 

u organických pojivových systémů. Postup umožňuje výrobu složitých jader. S úspěchem 

proběhly zkoušky hlav válců ze slitin hliníku za podmínek sériové výroby a také zkoušky 

s odlitky z litiny, ušlechtilé oceli a těžkých neželezných kovů. Při výrobě jader ano 

při odlévání nevznikají zdraví škodlivé emise, jejichž zdrojem by bylo anorganické pojivo. 

Postup AWB si firma Hydro Aluminium nechala patentovat na celém světě a jeho 
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exkluzivním dodavatelem je firma Minelco GmbH, Essen. Při procesu AWB probíhá 

vytvrzování výhradně odvodem vody. Z toho vyplývají následující přednosti: 

 reakce je vratná, 

 jádra jsou bez vody a proto dobře skladovatelná, 

 dosažené pevnosti jsou výrazně vyšší, tzn. postačí omezené dávkování pojiva, 

 nevytváří se soda, tzn. nevzniká tvorba skla ani při vyšších teplotách, 

 jednoduchá regenerace v oběhu, 

 při vytvrzování nevzniká vedlejší produkt Na2CO3, který po tepelné expozici tvoří 

skelnou fázi a způsobuje zhoršenou rozpadavost [3]. 

Inotec princip 

Inotec je pojivo na bázi křemičitanu. Proto je podobné s křemičitany sodnými, které 

jsou použity v procesu vodní sklo + CO2. Na rozdíl od známého procesu CO2, nicméně, 

vytvrzování není čistě chemické, ale probíhá na základě kombinace fyzikálního procesu 

sušení a chemické reakce.  

To je také důvod, proč jsou v procesu Inotec používány vyhřívané jaderníky. Na jedné 

straně teplo z jaderníku (150-200 °C) odstraňuje vodu, která slouží jako rozpouštědlo 

pro silikáty, z jádra, a na druhé straně také iniciuje chemickou reakci, která způsobuje 

zesíťování modulů křemičitanů. Voda je také vedlejším produktem tohoto zesíťování. 

Z chemického hlediska je to, co je známé jako průběh kondenzační reakce. Tento termín 

popisuje reakci, během níž jsou dvě molekuly v kombinaci s jednou dalším, zatímco menší 

molekuly, v tomto případě vody, se odštěpí. To znamená, že voda se uvolňuje ze dvou 

různých zdrojů (rozpouštědlo + vedlejší produkt reakce) v průběhu vytvrzování. V ideálním 

případě tomuto fyzikální vytvrzování je nápomocen horký vzduch k vyplachování (přibližně 

150 °C), ke snížení dobu cyklu při výrobě jádra. To také pomáhá odstranit maximální 

množství vlhkosti z jádra. 
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Obr. 2:  Tepelné vytvrzování pojiva Inotec [4] 

Vytvrzovací reakce je částečně reverzibilní (rovnovážná reakce). To znamená, 

že když jsou přítomna velká množství energie a vody (například v případě vysoké vlhkosti 

vzduchu a vysokých teplot), může se uskutečnit zpětná reakce a zesítění křemičitanů může 

být obráceno, což má za následek ztrátu pevnosti jader a jejich poškození. Tomu lze zabránit 

tím, že odstraníme vodu z této rovnováhy, např. skladováním na suchém místě. Vzhledem 

k tomu, že to není v praxi vždy snadno možné, používají se aditiva (známé jako promotory) 

k významnému oddálení zpětné reakce, čímž se umožní, aby byla jádra zpracována v procesu 

konzistentní způsobem, a to i po „normálním“ skladování.  

Prostřednictvím reaktivních skupin, promotor spojuje navzájem jednotlivé částice 

pojiva a tvoří rámec křemičitanu ve tvaru trojrozměrné sítě (obr. 2). 
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Obr. 3:  Zesítění částeček koloidního roztoku prostřednictvím promotoru[4] 

Pojivo je nyní schopno velmi rychle vzájemně spojovat zrnka písku a udržovat 

je ve tvaru. Bez přidání promotoru se síťové formy v průběhu po vytvrzení vytvářejí velmi 

pomalu a písková jádra pak vykazují zásadní nevýhody, jako je nízká počáteční pevnost 

a zejména nízká stabilita vlhkosti [4]. 

Princip Dry set  

Dehydratace směsí probíhá od několika sekund až minut za teploty 60-70°C. Hodnoty 

pevnosti jsou srovnatelné s moderními organickými systémy. Při lití nevznikají žádné těkavé 

organické sloučeniny, pouze vodní pára. Nová směs dovoluje pracovat s více než 80 % 

regenerátu. U vkládání jader do studených bentonitových forem může kondenzace vlhkosti 

způsobit ztrátu jejich pevnosti. Z tohoto důvodu se jádra po vytvrzení zahřívají na vyšší 

teplotu než je teplota formy [5]. 

Proces Cordis  

Formovací směs se vstřeluje do zahřátého jaderníku o teplotě mezi 120 a 180°C 

(záleží na granulometrii ostřiva). Vytvrzování probíhá na dvě etapy. Nejdříve dochází 

k fyzikálnímu vytvrzování, kdy se vypařuje voda. Poté následuje samotný chemický proces. 

Profukováním jader vzduchem (150°C) dojde k urychlení vytvrzování. Vytvrzovací čas 

se pohybuje kolem 25-40 sekund. Pojivo se dávkuje v rozmezí mezi 1,5 a 3%. Pevnost jader 

v ohybu je 350-550 N/cm
2
. Velká jádra se vytvrzují obtížněji. Správná konstrukce jaderníku 

umožňuje co největší průtok teplého vzduchu. Princip výroby jader je na obrázku č. 3. 

K ošetření jader je možné použít nátěry lihové i vodní. Při aplikaci nátěru jádra ztrácí 

nepatrně svou pevnost. Jádra jsou náchylná na vlhkost [5,9,10] 
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Obr. 4:  Princip výroby jader [10] 

 

Tlak vývinu plynů na rozhraní forma-kov je soustředěn do úzkého časového intervalu 

(obr. 4). Velikost tlaku plynů ovlivňuje hlavně zrnitost ostřiva, kdy hodnota tlaku klesá 

se zvyšující se zrnitostí ostřiva. Rozpadavost jader u odlitků je bezproblémová. Při použití 

regenerátu se vlivem rozdílné pojivové matrice musí jednotlivé složky roztřídit [5,10]. 

Obr. 5:  Průběh tlaku plynu u Cordis jader s jemným (AFS 74) a hrubším ostřivem (AFS 43) 

[10]. 
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2.2   Pojiva na bázi anorganických solí 

Základem pojivového systému jsou soli rozpustné ve vodě. Používají se krystalické 

soli jako např. NaCl, Na2CO3.xH2O, fosforečnany, MgSO4. Formovací směs je složena 

z křemenného písku, soli a aditiv. Po vstřelení do horkého jaderníku následuje vytvrzení, 

které probíhá při teplotě 100 až 300°C. Jádra lze vytvrzovat i mikrovlnným ohřevem. Hotová 

jádra se používají do forem bentonitových nebo kokilových pro tlakové lití. Díky dobré 

rozpustnosti solí ve vodě probíhá odjádrování ponořením do vody. Dosahovaná pevnost jader 

je vyšší než u technologie Cold-Box. Negativem jsou delší výrobní časy. Odlitky mají hladký 

povrch. Při zhotovení směsí a lití nevznikají žádné škodlivé plyny [1]. Na obrázku 

č. 5 je schéma použití solí. Jádra obsahující mírně navlhčenou sůl v pevném krystalickém 

stavu se vyrábí vysokotlakým lisováním. Zpevnění jader probíhá slinováním povrchově 

naleptaných zrn a rekrystalizací po hranici zrn. Jádra se používají do míst, kde je špatná 

přístupnost pro jejich odstranění. Odjádrování probíhá rozpuštěním ve vodě [5]. 

Obr. 6:  Přehled anorganických solí [10] 

Beach box 

Princip vytvrzování 

Pojivovou složku tvoří  MgSO4.7H2O s anorganickou přísadou, která se s ostřivem 

vstřeluje do horkého jaderníku (130-140°C), vytvrzování probíhá za současného   profukování 

jader horkým vzduchem. Maximální krystalizační schopnost odpovídá vzniku monohydrátu. 

I když  v počátečních fázích vývoje byla doporučována běžná zařízení pro pro cold box a hot 

box, nová technologie si vyžádala i celkový vývoj speciální jádrařských strojů, umožňujících 

především zkrácený výrobního cyklu (10 – 80s) a to cestou vakuování při vytvrzování 

nebo přímé přípravy směsi ve stroji. Směs vyniká vysokou tekutostí [5]. 



22 

MAZÁLKOVÁ, L. Průzkum současného stavu technologií výroby jader používajících 

anorganická pojiva. VŠB-TU Ostrava, FMMI, 2015. 

Hydrobond 

Princip vytvrzování 

Vytvrzení směsi se provádí v horkých jadernících profukováním vzduchem o teplotě 

80 °C. Hotová jádra nemají dlouhou skladovatelnost a je vhodné použití lihových nátěrů. Toto 

pojivo lze po odlití do vyplavit vodou. Používá se pro formy a jádra odlitků z neželezných 

kovů. Po vyplavení směsi lze lehce regenerovat ostřivo a recyklovat až 85 % vody [5]. 

2.3   Pojiva na bázi goepolymeru 

Princip Geopol 

Tato pojiva se dají vytvrzovat chemicky (CO2, estery) nebo fyzikálně (hot box) [5]. 

2.4   Ostatní 

Princip 3D TISK 

3D TISK – RAPID PROTOTYPING 

U 3D tisku je zhotovován model postupným vrstvením za pomocí trysek 

uspořádaných v jednotlivých úrovních, podobně jako je to u inkoustových tiskáren. Díky malé 

velikosti kapek, které tento systém vytvářejí, je možné zhotovit i ty nejmenší detaily. Na cestě 

za energeticky a zdrojově udržitelnými procesy zaujímají anorganická pojiva v oblasti 

slévárenství při strategickém rozhodování stále významnější postavení. Výrobci strojů Rapid 

prototypingvoxeljet a společnost Hüttens Albertus se jako prvním podařilo vyrobit 

bez pomoci nástrojů a s využitím 3D tisku anorganicky pojené formy a jádra. Tím to je vůči 

životnímu prostředí šetrná 3D tisk dalším krokem k ucelenému procesu bez zátěže životního 

prostředí. Formovací systém vyvinutý ve spolupráci společnosti Hüttens Albertus avoxelje tu 

umožňuje použití anorganického pojivového systému Cordis u 3D tiskáren voxeljet. Při 3D 

tisku na VX1000 je v mikrometrových vrstvách nanášeno ostřivo ošetřené anorganickým 

pojivem na konstrukční plochu a následně je přetištěno tekutou složkou. Spuštění tisku 

aktivuje pojivo obsažené v písku a toto následně váže ostatní v okolí nacházející se složky. 

Tento proces je prováděn vrstvu po vrstvě, dokud není dosaženo požadovaného tvaru. Takto 
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vyrobené formy jsou následně po určitou dobu vysoušeny v peci a po té jsou již připravené 

k odlévání. 

Výhody: 

 100% anorganické pojivo, 

 zcela bez emisní procesy výroby jader a odlitků, 

 téměř eliminována výroba plyn, 

 vysoká přesnost, 

 vysoká pevnost jader, 

 exaktní 3D tisk, 

 rychlé prototypy a vývoj malých sériích [11]. 
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3   PRŮZKUM POUŽÍVANÉHO STROJNÍHO ZAŘÍZENÍ 

PRO TYTO TECHNOLOGIE 

3.1   Strojní zařízení – přehled 

Zařízení pro míchání a přidělování, jaderníky, vstřelovací stroj  

3.1.1   Vstřelovací stroj 

Vstřelovací stroje jsou v dnešní době nepostradatelnou součástí průmyslové výroby 

slévárenských jader. První vstřelovací stroj byl pro výrobu jader vyroben a patentován 

italskou firmou Fritz Hansberg v roce 1949. Začal postupně nahrazovat původní foukací 

stroje, které se do té doby požívaly. Základní charakteristikou pro vstřelovaní  jader je prudké 

plnění jaderníku kompaktní dávkou jádrové směsi, bez jejího promísení se vzduchem. Směs 

se urychluje ve vstřelovací komoře vlivem prudké expanze stlačeného vzduchu, který působí 

shora na směs jako pružný píst. Pro snížení tření mezi sloupcem směsi a stěnou vstřelovací 

komory se vkládá kovová vložka (tzv. koš) opatřená štěrbinami. Přiváděný stlačený vzduch 

je do vstřelovací komory je tlačen skrze štěrbiny koše, kde dojde k oddělení směsi od stěn 

koše mezní vzduchovou vrstvou a tření se tak zmenší na minimum. V důsledku malého tření 

se dosahuje při vstřelování velkého urychlení směsi a tím dobrého zaplnění jaderníku [12].  

 

Obr. 7:  Vstřelovací stroj[13] 
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3.1.2   Rozdělení vstřelovacích strojů podle objemu vstřelovací komory 

Základním parametrům vstřelovacího stroje je objem jeho vstřelovací komory. Objem 

se uvádí v litrech. Tento parametr vyjadřuj je kolik litrů formovací směsi je možno nastřelit 

jedním vstřikem do jaderníku.  

Vstřelovací stroj se vyrábí s různými objemy vstřelovací komory, a to podle velikosti 

a složitosti vyráběných jader. 

Objemové řady: 2.5,3,5,6,12,16,25,40,60,80,100,120,150,200 a 250 litrů. 

 

Obr. 8: Vstřelovací komora [12] 

Tab. 2:  Použití jednotlivých strojů [14] 

 

Objem vstřelovací komory Použití 

2.5 -25 litrů Nejrozšířenější stroje požívané pro výrobu 

jader ve slévárenství  

40-100 litrů Stroje používané zejména v automobilovém 

průmyslu 

120-250 litrů Stroje pro specializovanou výrobu jader 
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3.1.3   Rozdělení vstřelovacích strojů podle konstrukce a kinematického 

uspořádání 

Vstřelovací stroje se mohou rozdělit podle počtu poloh pro jaderníky na: 

 Jednopolohové vstřelovací stroje, 

 Více polohové vstřelovací stroje. 

3.1.3.1 Jednopolohové vstřelovací stroje 

Tyto stroje charakterizuje, že všechny operace, tedy vstřelení, vytvrzení a vyjmutí 

jádra probíhají v jedné pracovní poloze stroje na jednom místě. Doba potřebná pro výrobu 

jednoho jádra se rovná součtu celkových časů těchto operací. Konstrukce je nejčastěji 

sloupcová pro vstřelovací stroj do objemu vstřelovací komory 25 litrů, nebo čtyřsloupová 

rámová konstrukce pro vstřelovací stroj do 25 litrů [14]. 

Pro uchycení jaderníku jsou vybaveny hydraulickými upínacími svěráky, které 

vyvinou velkou uzavírací silu. Upínání jaderníku může být taky řešena vakuově. Pro tento typ 

vstřelovacích strojů se nejčastěji užívá jedno až šesti dílné jaderníky podle tvaru a složitosti 

jádra. Stroje jsou vybaveny vstřelovací deskou, která je součásti vstřelovací hlavy a klade 

se u ní důraz na možnost rychlé výměny. Deska je upnutá mechanicky nebo vakuově. Díky 

pevnosti upevnění desky je možné vstřelovat i mezi dýzami, čímž se zabraňuje vzniku nárůstů 

na jádrech, které vznikají při vstřelovaní běžným vstřelovacím otvorem. 

Tyto stroje jsou konstruovány pro všechny typy dělení jaderníků a rozdělují se podle 

polohy dělící roviny na: 

 stroje pro vertikálně dělené jaderníky, 

 stroje pro horizontálně dělené jaderníky, 

 stroje univerzální. 

Stroje pro vertikálně dělené jaderníky 

Mohou se používat pro horké i studené procesy. Tyto stroje mohou být vybaveny 

vylehčovaným trnem pro úsporu formovací směsi a snadnější vyjmutí jádra. Po vstřelení jádra 

a následném vytvrzení se jaderník ihned rozebere. Jádro zůstává v jedné polovině, která 

se sklopí o 90°. V automatizované výrobě je jádro odebráno a přepraveno k další manipulaci. 
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Stroje pro horizontálně dělené jaderníky 

Mají obdobný postup jako stroje pro vertikálně dělené jaderníky s tím rozdílem, 

že vytvrzené jádro zůstane ve spodní polovině jaderníku, který se nesklápí. V této poloze 

je jádro připraveno k následné manipulaci. 

Stroje univerzální 

Konstrukce je čtyřsloupová se spodním s horním rámem, přičemž ve spodním rámu 

je stůl v horním vstřelovacím zařízení. Tyto stroje jsou konstruovány, jak pro vertikálně, 

tak horizontálně dělené jaderníky. Pro vertikálně dělené jaderníky mají stroje boční svěráky, 

které zajišťují pevné sevření jádra. 

3.1.3.2 Vícepolohové vstřelovací stroje 

Umožňují na rozdíl od jednopolohových strojů, upnutí více jaderníků naráz podle 

počtu pracovních poloh. U těchto strojů probíhají ve více jadernících současně různé operace 

(vstřelování, vytvrzování a vyjmutí jádra). Doba výroby jednoho jádra je na rozdíl 

od jednopolohových strojů rovna délce nejdelší pracovní operace. Z toho je patrná výhoda 

těchto strojů, spočívající ve vysoké produktivitě výroby. Proto jsou často používány 

pro sériovou výrobu zejména Hot Box jader. Vícepolohové vstřelovací stroje se podle potřeby 

zhotovují v provedení karuselovém nebo transferovém. Tento typ stroje se vyrábí vždy, 

dle požadavků zákazníka [13].  

 

Obr. 9:  Vícepolohový vstřelovací stroj Laempe [15] 
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Karuselové vstřelovací stroje 

U těchto strojů jsou jaderníky umístěny na otáčivém nosiči, který je podle počtu 

pracovních poloh stroje vybaven pro 3 a více pozicemi pro jaderníky. Nosič může mít 

vertikální nebo horizontální polohu osy otáčení. Zvláště pak u strojů pro výrobu jader 

metodou Hot Box bývá z důvodů delší doby pro vytvrzení jader vice pozic pro jaderníky 

(např.6-ti polohový karusel). Stroje jsou koncipovány pro pro vertikálně nebo horizontálně 

dělené jaderníky.  

Transferové vstřelovací stroje 

Transfery nebo-li stroje s přesunem jaderníků se používají hlavně pro výrobu těžkých 

jader malých sériích. Přesun jaderníku zajišťují nezávisle jezdící vozíky s vlastním pohonem. 

Ve středu stroje bývá vstřelovací zařízení s přítlačným stolem a svěráky pro uchycení 

jaderníku. Po stranách od vstřelovacího zařízení dochází k vytvrzování jader a následně jejich 

odebírání manipulátorem. Tento koncept tedy umožňuje výrobu velkých a často tvarově 

složitých jader, která není možno vyrábět na menších strojích.  

 

Obr. 10:  Šesti polohový karusel [13] 

 

3.1.3.3 Další stupně vybavenosti vstřelovacích strojů 

Pojezdový stůl 

Stůl vyjde z pracovní polohy do rozebírací polohy, jádrař vyjme jaderník, rozebere jej 

a vyjme jádro, jaderník očistí tlakovým vzduchem a opět složí. 



29 

MAZÁLKOVÁ, L. Průzkum současného stavu technologií výroby jader používajících 

anorganická pojiva. VŠB-TU Ostrava, FMMI, 2015. 

Pojezdový stůl s vyhazovacím mechanismem 

U horizontálně dělených jaderníků zůstává horní polovina jaderníku pod vstřelovací 

hlavou a na pojezdovém stole vyjíždí pouze spodní polovina jaderníku, ze kterého je jádro 

vyjmuto pomocí pneumatických vyhazováků. Odebíraní je ruční nebo robotem. 

Pojezdový stůl s vyhazovacím mechanismem a vyjížděcí částí jaderníku 

U vertikálně dělených jaderníků stůl vyjede do polohy rozebírací, rozevřou se boční 

svěráky a jádro vyjede na vyjíždějící části jaderníku opatřené trnem, ze kterého je jádro 

sejmuto mechanicky nebo robotem [13]. 

3.1.4   Vstřelovací hlavy 

Typy vstřelovacích hlav vychází ze stanovené technologie, pro kterou bude používána, 

dělí se na: 

 vstřelovací hlavy pro studené procesy vstřelování, 

 vstřelovací hlavy pro teplé procesy vstřelování. 

Vstřelovací hlavy pro teplé procesy vstřelování 

Tyto procesy požívají vstřelovací hlavy odlité nebo svařované s výměnnými 

svařovanými deskami. Vstřelovací hlava je konstrukčně řešena jako dvoupláštová, aby vnitřní 

prostor hlavy mohl být chlazen vodou. Chlazení je nezbytné, aby nemohlo dojít k přehřátí 

vstřelovací hlavy od vyhřátého jaderníku a tím vytvrzení (zamrznutí) vstřelované směsi. 

Volba vstřelovací hlavy 

Součásti vstřelovací hlavy je i vstřelovací deska, která je pevně přichycena. Pro jeden 

typ vstřelovací hlavy bývá několik vstřelovacích desek. Ty se mění v závislosti na použitém 

jaderníku a metodě vstřelování. Největší vliv na volbu vstřelovací hlavy (a tím i desky) má 

velikost a tvar jádra. Větší upěchovanosti jádra dosáhneme větším průřezem vstřelovacího 

otvoru, který se směrem ke vstřelovací komoře rozšiřuje, aby nebránil průchodu směsi. 

Velikost vstřelovacího otvoru je omezena těmito faktory: 

 pevnosti jádrové směsi za syrova, 

 tvarem velikosti otvoru pro plnění jaderníku, 

 nejmenším průřezem jaderníku pod vstřelovacím otvorem [14]. 
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3.1.5   Mísiče směsi 

Jádrová směs pro vstřelovací stroje se připravuje strojně na mísičích strojních směsí, 

ty dále rozlišujeme na: 

 dávkové mísiče jádrové směsi, 

 průběžné mísiče jádrové směsi. 

3.1.5.1 Dávkové mísiče jádrové směsi 

Mezi tento typ mísičů se řadí klasické lopatové mísiče, vibrační mísiče a vířivé mísiče. 

Dávkové mísiče jsou nejčastěji používané při výrobě malých a středních jader. 

1) Lopatové mísiče mají výkon do 6t/h a jeden pracovní cyklus stroje trvá 2-3 minuty; 

2) Vibrační mísiče neobsahují žádné rotující části. Mísení probíhá pomocí vibrátoru. 

Který rozvibruje mísu s lopatkami a rozpohybovaná směs se při svém pohybu 

intenzivně mísí; 

3) Vířivé mísiče patří mezi nejnovější generaci mísičů. Výkon vířivého mísiče je až 9t/h 

a při jenom pracovní cyklu se zpracuje dávka až 120kg směsi [16]. 

V případě potřeby rychlého mísení směsi např. u samotuhnoucích směsí se používají 

tzv. rychlomísiče. Nejčastěji jsou vibrační, vrtulové a sféricky lopatkové. Avšak tyto mísiče 

mají kratší pracovní cyklus a proto je používané u směsí s krátkou životností. Rychlomísiče 

ve většině případů. Bývají namontovány na vstřelovací stroj, aby se redukovala přepravní 

vzdálenost a čas [13]. 

3.1.5.2 Průběžné mísiče jádrové směsi 

Používají se pro mísení většího množství směsi zejména při výrobě větších jader 

ze samotuhnoucích směsi. Tyto směsi mají omezenou životnost, proto je potřeba směs rychle 

mísit a přepravit k použití. Výkony těchto mísičů se pohybují v rozsahu 3-90t/h. Mísiče 

s menšími výkony se používají při výrobě jader, zatímco výkonnější mísiče se používají 

při výrobě forem pro odlitky. Výhodou těchto mísičů je možnost polohování mísícího žlabu 

a kontinuální příprava směsi [16]. 
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3.2   Stroje pro vytvrzování jader teplem 

Všeobecnou snahou je vyrábět přesná jádra, toho lze dosáhnout ponechání jádra 

v jaderníku až do zcela vytvrzeného stavu. Jádrová směs se vytvrzuje zvenku nebo začne 

vytvrzování probíhat ihned po naplnění směsi do jaderníku. Pro každou technologii bylo 

vyvinuto speciální zařízení.  

3.2.1   Vstřelování Hot Box(HB) jader 

Kovové jaderníky se vytvrzují na provozní teplotu do 300°C plynovými hořáky 

nebo elektrickými topnými články v topné desce nebo na přímo v tělese jaderníku. Plynem 

se ohřívají větší jaderníky. Směřováním hořáku se dosáhne rovnoměrného ohřevu jádra. Jejich 

nastavení se provádí při záběhu jaderníku. Plynový ohřev zajišťuje rychlý náběh na provozní 

teplotu při výměně jaderníků. Elektrické vytápění topnými články se používá pro menší 

jaderníky. Rovnoměrnost ohřevu je horší. Regulace se provádí vypínáním a zapínáním 

topných článků podle údajů teplotních snímačů zabudovaných v  tělese jaderníku. 

Vstřelovací hlava je chlazena vodou, aby nedocházelo k předčasnému vytvrzování 

teplem za jaderníku. Protože HB směs je dobře tekutá, musí mít vstřelovací otvory malý 

průměr. 

Vstřelovací komora může být upravená pro použití sypké obalované skořepinové 

směsi potažením vstřelovacího pouzdra kovovým tkanivem a doplnění vstřelovacího otvoru 

labyrintem, aby směs samovolně nepropadla.  

Jádra z HB směsi jsou plná, HB směs je levnější než obalovaná. Aby se snížila její 

spotřeba, vsune se do jaderníku vyhřívaný vylehčovací trn. 

3.2.2   Zařízení Warm box pro výrobu jader s minerálními pojivy 

Warm box systém tvoří uzavřený oběh směsi bez odpadů, emisí a zápachu, s rychlým 

odjádrováním. Používá se minerální pojivo. Chemicky vázaná voda se vnáší při výrobě, čímž 

jádro získává stabilitu. Naopak jádra se rozpadají během několika sekund přímým kontaktem 

s vodou. Tím jsou vyřešeny problémy s jejich uvolováním. Vysušená jádrová směs se může 

upravit přídavkem vody a použít ke vstřelování. Pokud je již na nové ostřivo aplikován 

povlak pojiva, pouhé přidání nebo odstranění vody povlak změkčí nebo zpevní. To v praxi 

znamená výrazné snížení spotřeby pojiva.  
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4   PRŮZKUM PROVOZNÍ POUŽITELNOSTI TĚCHTO 

TECHNOLOGIÍ 

Výzvy pro vývoj nového ekologického pojivového systému vycházejí z množství 

vlastností, které musí tento systém splňovat: 

 vysokou tekutost jádrové směsi, 

 dobrou úroveň pevnosti bezprostředně po výrobě jádra, 

 vysokou pevnost jádra za tepla, 

 dobrou skladovatelnost jader, 

 produktivitu minimálně na úrovni klasických procesů, 

 možnost recyklace jádrového písku, 

 výroba a odlévání jádra bez zápachu, 

 žádný vývoj škodlivých plynů při výrobě a odlévání jader, 

 dobrou rozpadavost jader po odlití, 

 pokud možno žádnou tvorbu kondenzátu na kokile při lití [17]. 

Využití v praxi 

Awb 

Proces Awb je nový, v praxi použitelný, anorganický systém k výrobě jader. Díky 

čistě fyzikálnímu pojení je písek bez problému znovu použitelný. Je možné dosáhnout 

pevnosti jader i doby cyklu stejných, jako při běžné výrobě s organickými pojivy. Tudíž 

je možná výroba komplikovaných jader. Úspěšně byla vykonána za sériových podmínek 

výroba hliníkových hlav válců a také pokusy s litinou, uhlíkovou a legovanou ocelí a těžkými 

neželeznými kovy. S použitím anorganických pojiv nevznikají při výrobě jader 

ani při odlévání žádné zdraví škodlivé emise. V  praxi byla vyráběna jádra v nepatrně 

modifikovaném nářadí pro Hot Box. Jednalo se o jádra vodního pláště, jádra vstřiku a výfuku, 

jádra olejového prostoru a krycího jádra pro hlavu válců pro osobní automobil 

(obrázky 11-14). 
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  Obr. 11:  Vodní plášť [3] Obr. 12: Jádro olejového prostoru [3] 

 

  Obr. 13:  Jádro vstřiku a výfuku [3]  Obr. 14:  Krycí jádro [3] 

 

Proces AWB prokázal velmi dobré výsledky při řadě pokusů mimo odlévání 

hliníkových slitin také pro litinu s lupínkovým grafitem, litinu s kuličkovým a vermikulárním 

grafitem, pro různé oceli, jak uhlíkové, tak legované i pro další kovové slitiny [3].  

Inotec 

Technologie Inotec se používá k výrobě dílů, jako jsou bloky motorů, hlavy válců 

pro řady příští generace benzínových a naftových motorů. Inotec se také stává standardem 

pro výrobu dílů podvozku s vysokým zatížením. Nové možnosti slévárenských metod 

a zlepšení vlastností odlitků otevírají výrobcům motorů nový vývojový potenciál. Podporuje 

to výrobu tenkostěnných odlitků, snižování rozměrů a následující výrobu vysoce účinných 

a výkonných motorů s nízkými emisemi. To je impulsem pro produktivitu slévárny, zatímco 

náklady se výrazně sníží díky nižší potřebě servisu a údržby. Výhody ale nejsou omezeny 

na automobilový průmysl a hliníkové odlitky. Jsou také jasně viditelné například v oblasti 

fitinků. A co víc: výchozí poznatky z oblasti odlitků z litiny a oceli ukazují, že mohou stejně 

profitovat z použití anorganických pojiv. Například se u odlitků ukazují značné výhody, 

pokud jde o zabránění výronkům a snížení plynů [4]. Technologie Inotec poskytuje řešení 

pro oblasti odlitků z hliníku a mosazi, stejně jako u odlitků z litiny a z oceli. Slévárna lehkých 

kovů BMW Landshut, využívá znalosti výroby jader z anorganických směsí a řeší stoupající 
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požadavky v oblasti stojanu ložiska a zejména válcového unášeče nasazením novodobého 

konceptu centrálního nálitkování. To se zakládá na přednostech použití anorganických směsí 

a přináší to masivní funkční a nákladové výhody. (Nový motor byl poprvé vsazen v plně 

sportovních automobilech BMW M- performance X5/X6 a také v sedmé stavební řadě) [18]. 

Cast clean 

Technologie je vhodná pro jádra a formy odlitků ze slitin hliníku, mědi, oceli i litiny 

s lupínkovým grafitem [5]. 

Hydrobond 

Hydrobond se používá především pro jádra a formy odlitků z neželezných 

kovů [5, 19]. 

Geopol 

Pojivo Geopol může být použito pro výrobu forem a jader pro odlitky z litiny, oceli 

a neželezných kovů. Systém Geopol je vhodný pro  křemičité písky, pro olivínové, 

chromitové a zirkonové písky [7]. Technologie Geopol je stále rozšiřována do řady 

tuzemských i zahraničních sléváren odlitků neželezných kovů, litin i ocelí. [5]. 

Výhody použití pojiva Geopol: 

 výborná rozpadavost = nízká zmetkovitost, 

 eliminace prasklin při tuhnutí, 

 kvalita povrchu – tekutost směsi, nižší agresivita pojivového systému, 

 nízká plynatost, 

 bez zápachu, 

 dávkování na úrovni organiky, 

 šetrnost k modelovému zařízení, 

 snadná regulovatelnost zpracovatelnosti a rychlosti vytvrzování, 

 vysoké využití regenerátu  

 

Pojivo je ve slévárnách využíváno jak pro ST směsi tak pro směsi tvrzené CO2. 

V současné době probíhá vývoj zaměřený na další možnosti vytvrzování zásahem zvenčí [7]. 
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ZÁVĚR 

Anorganická pojiva jednoznačně nabízejí řešení budoucnosti slévárenské výroby. 

Každý výrobek, který zanechá minimální ekologický dopad na svém okolí, bude velmi 

žádaný. Sílící tlak na ekologii je patrný hlavně ze západních zemí. Je proto už nyní jisté, 

že vývoj slévárenských procesů už nyní jde a dále i půjde tímto směrem.  
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