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Abstrakt: 
V diplomové práci je ověřován vliv jádrových směsí (Cold-Box, Hot-Box) na 

jednotnou bentonitovou směs. Je zkoumáno, jaké množství jádrové směsi negativně ovlivňuje 

mechanické a technologické vlastnosti jednotné bentonitové směsi a jaký vliv mají jádrové 

směsi pokud projdou samostatně a nebo společně s bentonitovou směsí tepelnou expozicí. 

Toto bylo ověřováno souborem zkoušek pro stanovení mechanických a technologických 

vlastností. Měřením byl prokázán značně negativní vliv přídavku jader na mechanické a 

technologické vlastnosti bentonitové směsi, pokud prošli společnou tepelnou expozicí. Pro 

ověření výsledků by bylo zapotřebí provézt měření v provozu slévárny. 

Klí čová slova: jednotná bentonitová směs, Cold-Box, Hot-Box, mechanické zkoušky, 

technologické zkoušky, pojivo,  ostřivo 

Abstract: 

Determination of influence of core mixtures (COLD–BOX; HOT-BOX) on properties 

of green sand systems is the goal of this thesis. Amount of core mixture, which has negative 

effect on mechanical and technological properties of united bentonite mixture (UBM), and 

effect of core mixture with different conditions of preparation (burning of core mixture and 

burning of core mixture and UBM mix), were studied. Series of tests were carried out in order 

to determination of mechanical and technological properties of mixtures. In the case, that core 

mixture and UBM was burning out together, negative effect of addition of core mixture on 

mechanical and technological properties of UBM was obtain. It is necessary to realize these 

measurements in foundry in order to check of the results of this study.  

Keywords: green sand system, Cold-Box, Hot-Box, mechanical properties, 

technological properties, binder, opening material 
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1   ÚVOD 

Odlévání do forem z bentonitové směsi na syrovo patří mezi nejrozšířenější a asi 

nejdéle používanou technologii. V dnešní době se touto technologií odlévají asi 2/3 

produkce odlitků z grafitizujících litin a ocelových odlitků. Z tohoto důvodu je potřeba 

technologiím bentonitových směsí věnovat velkou pozornost. Vývoj ve slévárenství jde 

neustále kupředu. Objevily se nové technologie a to především organických pojiv 

používané na výrobu jader. Z důvodů kombinace dvou rozdílných pojivových systémů 

může docházet k negativnímu ovlivňování mechanických vlastností. Je obtížné po odlévání 

separovat jádrovou směs a bentonitovou směs. Jádrová směs projde tepelnou degradací (to 

se týká hlavně u odlitků z litin a ocelí), kde jádra ztratí svou pevnost a dochází k rozpadu. 

Různé množství jádrové směsi se poté velmi snadno dostává do jednotné bentonitové 

směsi. Proti tomuto ději se nelze moc dobře bránit. Vzhledem k tomu, že jednotná 

bentonitová směs obíhá v uzavřeném oběhu, tak se nám neustále zvyšuje koncentrace 

jádrových směsí, které mohou negativně ovlivňovat jednotnou bentonitovou směs. Je 

zapotřebí stanovit zda je jednotná bentonitová směs ovlivňována zbytky jádrové směsi a 

pokud ano, tak jaké množství jádrové směsi je kritické.  

Dále je potřeba zmínit, že některé slévárny zvažují používání zmetkových jader po 

rozdrcení jako ostřivo do jednotných bentonitových směsí. Hlavní důvody jsou 

ekonomické. Není zapotřebí draze regenerovat zmetkovitá jádra nebo je za vysokou cenu 

skládkovat jako nebezpečný odpad. 

Ve světě je tato problematika řešena posledních 25 let. Z měření, která byla 

prováděna ve světě nelze vyvodit jasné závěry, zda je nebo není jednotná bentonitová směs 

ovlivňována jádrovými směsi. Stručné shrnutí výsledků zahraničních měření budou 

prezentovány níže v této práci. 
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2   CÍL PRÁCE 

Cílem této práce je posoudit zda mají vliv polyuretanové a fenolické pryskyřice na 

jednotnou bentonitovou směs a pokud se projeví negativní vliv, tak jaká je kritická hodnota 

obsahu jader. V experimentální části budou připravovány směsi s různými poměry 

přídavků jader (10 – 50 %) a měřen vliv na technologické vlastnosti jednotné bentonitové 

směsi. 
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3   TEORETICKÁ ČÁST 

3.1   BENTONITOVÉ FORMOVACÍ SM ĚSI 
Odlévání do forem z bentonitové směsi na syrovo patří mezi nejrozšířenější a asi 

nejdéle používanější technologie (ve slévárnách se bentonitové směsi používají od roku 

1920). V dnešní době se touto technologií odlévá asi 2/3 produkce odlitků. Nejčastěji se 

jedná o odlitky mezní hmotnosti 250 kg, ojediněle 500 kg. Nejvíce se odlévají do 

bentonitových formovacích směsí  litiny, oceli a slitiny Cu a Al [1]. 

Mezi hlavní přednosti bentonitové formovací směsi především patří: 

1) Výroba formy bez potřeby nátěrů a sušení, z toho vyplývají nízké náklady na 

výrobu forem; 

2) Dobrá pojivost při malé spotřebě vody (do 5 %); 

3) Uzavřený oběh směsi (nutnost pouze oživovat směs); 

4) Možnost využití pro ocelové odlitky i pro grafitizující slitiny železa a 

neželezných kovů. 

Složení bentonitových směsí nejčastěji určují požadavky na danou směs. Hlavní 

složky bentonitové směsi jsou: 

1) Ostřivo (v ČR se jedná převážně o křemenný písek); 

2) Pojivo; 

3) Voda; 

4) Přísady (nejčastěji uhlíkaté přísady). 

3.2   Jílové minerály, rozdělení a stručná charakteristika 

Základní rozdělení lze provést například dle složení chemického, 

krystalografického, geologického. Dle struktury patří mezi vrstvené silikáty, které jsou 

složeny ze sítě tetraedrů (SiO4)
-4 (viz. Obr. 1), kterou tvoří hexagonální síť v jednotlivých 

tetraedrech, kde jsou všechny vzdálenosti Si-O rovné [2], [3]. 
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Dalším základním stavebním prvkem je síť oktaedrů MO6
n-. Každý centrální atom 

obklopuje 6 kyslíkových atomů (Obr. 2).  

 

Síť oktaedrů má charakteristické vlastnosti: 

1) Středy centrálních atomů v oktaedrech jsou v rovině; 

2) Rovina centrálních atomů má hexagonální symetrii. 

Podle závislosti na uspořádání jednotlivých vrstev tvořící základní struktury se 

minerály rozdělují do dvou hlavních skupin. Do první skupiny spadají minerály 

s uspořádáním vrstev 1:1 (jedna tetraedrická a jedna oktaedrická síť). Za hlavního 

představitele lze považovat kaolinit. Do druhé skupiny patří minerály s uspořádáním 2 : 1 

(dvě tetraedrické sítě obklopující jednu oktaedrickou síť). Hlavním zástupcem této skupiny 

je montmorillonit (Obr. 3) 

 

Obr. 2  Síť oktaedrů ( ) −6
6AlO podle Grima (1953) 

 

Obr. 1  Síť tetraedrů −4
4SiO podle Grima (1953) 
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Jako slévárenská pojiva je především využíváno tří skupin vrstvených jílových 

minerálů: 

1)    Kaolinitické jíly 

Kaolinit Al2O3.2SiO2.2H2O, který je hlavní součástí horniny kaolínu a 

žáruvzdorných jílů. Až 90 % kaolinitu lze získat plavením surového kaolínu. Kaolinitické 

jíly se především používají k přípravě šamotové formovací směsi. 

Kaolinitcké jíly, které jsou součástí žáruvzdorných materiálů, se ve slévárenství 

používají při odlévání masivních ocelových odlitků. Tyto směsi mají jednu velkou 

nevýhodu, že k jejich rozmíchání je potřeba větší množství vody (kolem 12 %) z toho 

vyplývá nutnost sušit formy, což je z hlediska ekonomiky nevýhodné. Za výhodu těchto 

směsí lze považovat kvalitní povrchy odlitků [3], [4]. 

2)    Illitické jíly 

Jedná se o slídové jíly, které jsou nejčastěji obsaženy jako doprovodný prvek 

přírodních písků. Vyskytuje se například jako součást slévárenského písku Zpm Rajec. 

Nejdůležitějším minerálem v této skupině je glaukonit. 

 

Obr. 3  Strukturní model montmorillonitu (Edelman - Favejee) 



13 

 

Formovací směsi s illitickými jíly se používají především při výrobě litinových 

odlitků. I tyto směsi je nutné přisoušet. 

3)    Montmorillonitcké jíly 

Montmorillonitické jíly jsou součástí půd a jílových hornin (výrazně převažuje 

například v bentonitech). Montmorillonit vzniká většinou zvětráváním produktů bazického 

a v menší míře i kyselého vulkanismu (zejména tufů). Hlavní výhodou bentonitových 

směsí je velká bobtnavost, dobrá plastičnost a malá spotřeba vody, z čehož vyplývá, že tyto 

směsi není nutno sušit a lze používat za syrova [3], [5]. 

3.3   Montmorillonit a jeho struktura 
Montmorillonit lze v přírodě nacházet v různobarevných variantách (žlutý, červený, 

šedý). Sodný montmorillonit vykazuje při styku s vodou oproti vápenatému 

montmorillonitu větší bobtnavost. 

Montmorillonit je plastický aluminosilikát ze skupiny smektitů, které řadíme mezi 

fylosilikáty a dle své struktury je řazen mezi tzv. 2 : 1 jíly (třívrstvá struktura). 

V přírodních montmorillonitech jsou nejčastěji mezivrstevní kationty vápníku a hořčíku, 

které bobtnání značně snižují. Z tohoto důvodu se většina bentonitů upravuje tzv. 

natrifikací. U natrifikace dochází k aktivaci sodnými ionty a tím pádem ke zlepšení jeho 

mechanických vlastností (dehydroxilace jílu se zvyšuje o 150 až 200°C, vyšší bobtnavost, 

což má souvislost s pevností v kondenzační zóně [5]. 

Všeobecný strukturní vzorec lze zapsat tímto způsobem [2]: 

[ ] [ ] ( ) +
+⋅

+
−−− zx

VI

zyzy
IV

xx MeOHOMgFeAlASi 4204

3
48      (1) 

Kde: x – množství centrálních atomů Al v tetraedrech; 

y – množství centrálních atomů Fe 3+ v oktaedrech; 

z – množství centrálních atomů Mg (resp. Fe2+) v oktaedrech; 

Me+ - vyměnitelné pozice.  

Krystaly tohoto minerálu jsou extrémně malé 0,02 - 0,2 µm a jeho měrný povrch se 

pohybuje v rozmezí 600 – 800 m2/g. Montmorillonit je charakteristický tím, že tetraedrické 

pozice nevykazují žádnou, nebo jen malou míru substituce Al3+ za Si4+. Náboj vrstvy 2 : 1 
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je tak vyvolán především oktaedrickou substitucí. Proměnlivost chemického složení 

montmorillonitů vedla k rozdělení na několik typů [6]: 

1) Typ Wyoming, s relativně nízkým nábojem vrstvy 2 : 1; 

2) Typ Chambers se středním nábojem vrstvy 2:1; 

3) Typ Otay, s vysokým nábojem vrstvy 2:1; 

4) Typ Fe-montmorillonitu s obsahem celkového Fe v oktaedrech, který přesahuje 

hodnotu 0,3. 

3.3.1   Voda v montmorillonitu 

1)    Molekulová voda 

Molekulová voda představuje asi 10 % hmoty minerálu. Nachází se 

v mezivrstevních prostorách nebo jako adsorbovaná na povrchu svazků (paketů) a v pórech 

mezi svazky částic. Odstranění molekulové vody probíhá do teplot 250 až 300°C za 

velkého objemového smrštění. 

2)    Voda mřížková-hydroxylová 

Hydroxylová voda je součástí struktury jílového minerálu. Tato voda se uvolňuje 

při rozmezí teplot 400 – 650°C a tento děj je ireverzibilním (ztráta plastických vlastností) 

[3], [7]. 

3.3.2   Tepelné změny montmorillonitu 

Jako velmi důležitá vlastnost u jílových minerálů (montmorillonitu) je schopnost 

přijímat a odevzdávat vodu v závislosti na prostředí a vnějších podmínkách. 

1)    Dehydratace molekulové vody 

Při zahřívání na interval teplot 100 - 120°C se začne odpařovat molekulová voda, 

která je vázána pouze fyzikálně v kapilárách a v mezičásticovém prostoru. 

2)    Odstranění vody v mezivrství  

Při teplotách 100 - 200°C uniká voda, která se nachází z větší části v mezivrství. 

Množství této vody závisí na povaze a velikosti adsorbovaných výměnných iontů a také na 

předchozí úpravě vzorku. 
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3)    Dehydroxylace struktury montmorillonitu 

Ve smektitech s menšími substitucemi Fe a Mg v oktaedrech se začíná hydroxylová 

voda uvolňovat okolo teploty 500°C a končí při teplotě 800°C. Počáteční teplotu 

dehydroxylace lze určit jen přibližně z důvodu plynulého přechodu dehydratace na 

dehydroxylaci [2]. 

3.4   BENTONIT 
Historie bentonitu se začala psát v 19. století, kdy byl ve Velké Británii poprvé 

využit pro odbarvování jedlých tuků a olejů. Někdy kolem roku 1881 byla nalezena ložiska 

v USA u Fort Bentonu (stát Montana) a od té doby se používá termín bentonit. Postupně 

byla jeho ložiska objevována jak ve Spojených státech, tak v Evropě. Jedná se o horninu, 

která se využívá pro přípravu formovacích směsí. Bentonit je nesoudržná hornina 

z jílových minerálů, především montmorillonitu. Montmorillonit tvoří asi 75 – 80 % 

celkové množství. Bentonit dále obsahuje další jílové minerály jako kaolinit, illit, beidellit, 

Fe-sloučeniny, křemen, živce, sopečné sklo atd., které představují škodliviny a úpravou se 

pokud možno odstraňují. Bentonity se vyznačují především mohutnou sorpční schopností, 

bobtnáním, plastičností, adsorpcí a vazností [4], [8], [9]. 

3.4.1   Použití bentonitů 

Bentonity lze řadit mezi ekologické suroviny. Při jejich zpracování se neuvolňují 

žádné chemické látky. Jediným rizikem, které u bentonitů hrozí je prašnost, kterou se daří 

dobře snižovat pomocí odprašovacích jednotek. Lomy jsou snadno rekultivovány tak, že i 

následky po těžbě jsou minimální. Je potřeba zmínit i další odvětví kromě slévárenství, kde 

se bentonit využívá [10]: 

1) Stavebnictví-plastifikační přísady do bentonitů, injektáže ke stabilizaci 

pórovitých hornin, podloží komunikací; 

2) Keramický průmysl-plastifikace keramických hmot; 

3) Skládkové hospodaření-minerální těsnění podloží i uzávěr skládek; 

4) Chemický průmysl-katalyzátory, čištění odpadních vod; 

5) Potravinářství-čištění, odbarvování a stabilizace rostlinných a živočišných tuků. 
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3.4.2   Přísady do bentonitů 

Přísady jsou látky, které mají pozitivně ovlivňovat vlastnosti bentonitových směsí. 

Tyto přísady mají za následek například zlepšení povrchu odlitku, prodyšnost směsi, 

houževnatost nebo zvyšování pevnosti v kondenzační zóně. Na druhou stranu klesá 

drobivost a osychavost. Mezi hlavní přísady patří uhlohydráty (sacharidy, celulóza), 

dřevěná moučka, lignin, oxidanty, grafit a nosiče lesklého uhlíku [5]. 

3.4.3   Změny vlastností bentonitu po tepelné expozici 

Bentonitové pojivo v aktivní podobě, které nebylo tepelně degradováno, se podílí 

na vaznosti směsi a patří mezi nejdůležitější činitele, které ovlivňují mechanické vlastnosti. 

Vlivem tepelné expozice a sorpčních pochodů plynných produktů pyrolýzních reakcí, 

zvláště organických pojiv jader a uhlíkatých přísad prodělává bentonit řadu změn. 

V důsledku těchto změn se může bentonit ve formovací směsi vyskytovat v několika 

podobách:  

Aktivní bentonit  - jedná se o bentonit, který neprošel teplotou dehydroxylace a po 

rehydrataci si zachovává původní pojivové vlastnosti. 

Latentní bentonit - je aktivní bentonit, který ve směsi nepojí. Nachází se v 

mezizrnových prostorách mimo zrnovou obálku. Na vaznosti se podílí teprve dokonalým 

promícháním směsi. Obsah latentního bentonitu roste s nadměrným oživováním směsi 

bentonitem nebo nedokonalým promícháním. Z důvodů nadměrného množství latentního 

bentonitu může docházet k penetraci kovu do formy a snížení prodyšnosti. 

Pasivovaný bentonit - aktivní bentonit po sorpci pyrolýzních plynů a dehtových 

produktů uhlíkatých přísad a organických pojiv jader se stává pasivovaný proti rehydrataci. 

Po opětovném přemísení se stává pasivní bentonit z velké části aktivní [5]. 

Mrtvý bentonit - tepelně degradovaný (dehydroxylovaný) bentonit, který přišel o 

své plastické vlastnosti. Dehydroxylace bentonitu probíhá při teplotě 400 - 600°C. Obsah 

mrtvého bentonitu ve směsi roste s tepelnou expozicí formy a přechází do neplastických 

odplavitelných podílů nebo je součástí oolitu zrn [5]. 
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3.4.4   Chemická dezaktivace bentonitu 

Aktivní bentonit v provozní formovací směsi je ve velmi vratkém stavu. Jeho 

alkalický charakter je vůči kyselinám a různým organickým látkám skoro tak reaktivní 

jako alkalická sodná sůl [3]. 

Při odlévání forem vznikají vedlejší produkty z organických nebo anorganických 

pojiv a přísad. U těchto látek dochází ke spalování a zplyňování. Část látek ale zůstává ve 

vratné směsi, která později ovlivňuje jednotné nebo modelová směsi. S aktivním 

bentonitem mohou reagovat v jednotné bentonitové směsi (JBS) vedlejší produkty např. 

oxid uhličitý a pryskyřice. 

Oxid uhličitý vzniká jako produkt spalování černouhelné moučky, jádrových pojiv 

a ostatních organických látek. Reaguje s vodou ve formovací směsi a vzniká kyselina 

uhličitá, působící neutralizačně. 

Odpadní produkty močovinových pryskyřic a katalyzátorů jádrových pojiv se 

objevují v bentonitových směsích ve formě amonných solí a amoniaku. U furanových 

pryskyřic se používá jako katalyzátor kyselina fosforečná nebo sírová, které se v malém 

množství dostávají do oběhu formovacích směsí. 

Všechny tyto látky jsou vůči aktivnímu bentonitu velice reaktivní, působí 

neutralizačně a bentonit dezaktivují [3]. 

3.4.5   Princip jednotné bentonitové směsí 

.Technologie JBS je jedna z nejvíce rozšířených technologií výroby slévárenských 

forem. Princip technologie spočívá v oběhu velkého množství bentonitové směsi, v řádech 

několika tun. Tato směs se po vybití z rámu drtí, chladí. Výhoda této technologie je, že 

není nutná regenerace ostřiva. Směs se pouze oživuje novými surovinami (bentonit, ostřivo 

případně uhlíkaté látky). Oživováním udržujeme mechanické a technologické vlastnosti na 

požadované úrovni. [5]. 

3.4.6   Oživování jednotné bentonitové směsi 

Uzavřený koloběh formovací směsi rozhodujícím způsobem ovlivňuje 

hospodárnost bentonitem pojených směsí. Mezi hlavní změny formovacích látek, které 

probíhají v uzavřeném oběhu, patří tepelné zatížení, které při lití vyvolává vysychání 

formovací směsi spojené s tvorbou nevratných produktů (tzv. mrtvý bentonit) a vznik 
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oolitických obálek. Mechanické namáhání při pěchování a přípravě směsi má za následek 

zmenšování zrna, změnu tvaru a zvyšuje obsah vyplavitelných podílů (zrno menší než 

0,02 mm). V důsledku tepelného zatížení se produkují pyrolýzní látky, které obalují 

bentonit a tím působí na formovací směs. Z důvodu vzniků nevratných produktů a 

zvyšování jemných podílů je zapotřebí směs oživovat. Směs je oživována novými 

komponenty: křemenný písek, bentonit, voda a případně uhlíkaté přísady. Oživování je 

potřeba věnovat dostatečnou pozornost z důvodů záruky technologických vlastností směsi.  

[11]. 

3.5   TECHNOLOGIE COLD BOX 
Metoda Cold-Box přišla do sléváren v polovině 60. let minulého století. Při této 

technologii se využívá fenoluretanových pojiv. Za 50 let své existence prošla technologie 

velmi výrazným vývojem a její zdokonalení přineslo rozšíření po celém světě. Neustálý 

vývoj technologie Cold-Box přinesl lepší pevnosti, delší dobu zpracovatelnosti, vyšší 

tepelnou odolnost a dobré skladovací vlastnosti jader. Dnes se jedná o jednu 

z nejpoužívanější metod pro výrobu středně velkých sérií jader [12]. 

3.5.1   Cold Box 

Tento proces využívá třísložkový systém, který se skládá z těchto částí: 

1) Fenolová pryskyřice; 

2) Polyizokyanát; 

3) Trietylamin (katalyzátor). 

Směs vznikne postupným promísením dvou tekutých složek, poté se vstřelí do 

jaderníku a vytvrdí trietylaminem. Proces je velmi rychlý. Důležité jsou poměry 

dávkování, při nižších hodnotách může docházet k erozi jader a naopak při větších 

množstvích látek může docházet ke zvýšení plynatosti jader a také vzrůstajícím nákladům 

na regeneraci. 

Technologii Cold Box lze využívat se všemi běžně dostupnými písky, které se 

používají k výrobě jader. Jako základní ostřivo se nejvíce používají křemenné písky. 

Výrazná pozornost musí být věnována teplotě písku, ta ovlivňuje reaktivnost směsi [13]. 

3.5.2   Chemismus polyuretanových pryskyřic 

Mechanismus polykondenzace této pryskyřice je založen na použití 

dvousložkového systému, který tuhne za studena pomocí katalyzátoru. Působením 
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triethylaminu se spojují OH-skupiny fenolové pryskyřice s NCO-skupinami 

polyisokyanátu a vzniká uretanová pryskyřice (Obr. 4) [3]. 

 

Za normálních okolností je průběh reakce velmi pomalý. Z tohoto důvodu se 

přidává katalyzátor, který celou reakci podstatně zrychlí. V praxi se jedná hlavně o tyto 

katalyzátory: TEA (trietylamin), DMEA (dimetyletylamin), TMA (trimetylamin) DMIA 

(dimetylizopropylamin) (Obr. 5) [5], [14]. 

 

3.5.3   Výhody a nevýhody technologie Cold Box 

Výhody technologie Cold Box vyplývají z několika faktorů např. snížení dávkování 

pojivových složek, které umožňují řadu výhod proti jiným technologiím. 

Výhody: 

1) Vysoká produktivita z důvodu krátkých taktů; 

2) Úspory tepelné energie; 

3) Omezení emisí; 

4) Vysoká odolnost jader proti relativní vlhkosti; 

Obr. 5  Schéma katalyzátorů  

 

Obr. 4  Schéma fenolové pryskyřice s polyizokyanátem a triethylaminem za vzniku 
uretanové pryskyřice [3] 
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5) Nepřítomnost síry, dusíku a fosforu nezpůsobuje povrchové a podpovrchové 

vady odlitků z litiny s kuličkovým grafitem. 

Nevýhody: 

1) Vysoká cena pojiva; 

2) Vysoké pořizovací náklady [5], [12], [15]. 

3.6   TECHNOLOGIE HOT-BOX 
Počátky této technologie sahají do roku 1959-1960, kdy se začala uplatňovat při 

velkosériové výrobě za použití automatizace celého procesu. Autorem technologie je 

Philippe Jasson (firmy Renault).  Tato metoda vyrábí přesná, plná jádra přímo v kovovém 

jaderníku, do kterého je směs vstřelena a teplem vytvrzena. 

3.6.1   Hot-Box 

Pro technologii Hot-Box se využívaly dvě skupiny organických pojiv, první byly 

pryskyřice a do druhé skupiny patřily sacharidy. Bylo možno také používat jejich 

kombinace. Čistě sacharidové pojivo se již přestalo používat z důvodů navlhání při 

skladovaní, plastických deformací za tepla a často nevyhovujících pevností.  

U této technologie se používají pojiva: 

1) Močovino-formaldehydová pryskyřice; 

2) Melamino-formaldehydová pryskyřice; 

3) Furanová pryskyřice; 

4) Fenol-formaldehydová (resoly) pryskyřice; 

5) Modifikované Na-silikáty a roztoky solí. 

Nejpoužívanější pojivo z těchto druhů je resol. Vytvrzování jader začíná od 

povrchu jaderníku, který má teplotu 180 ÷ 300°C a vytvrzení nastává podle druhu použité 

pryskyřice za 10 ÷ 45 s. Za tuto dobu dostává jádro manipulační pevnost. Po vyjmutí jádra 

z horkého jaderníku probíhá dotvrzení teplotní setrvačností. Velmi důležité je vhodně 

zvolený katalyzátor. Většinou se používají jiné katalyzátory v zimě, kdy je teplota nižší a 

je potřeba zvýšit reaktivnost směsi. V letních obdobích je potřeba zpomalit reakci. Jako 

katalyzátor se nejčastěji používá chlorid amonný nebo dusičnan amonný. Je potřeba 

zmínit, že jádra vyrobena touto technologií jsou plná [3], [5], [16]. 
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3.6.2   Chemismus fenolických pryskyřic 

Pojivem v této technologii je resol (což je fenol s formaldehydem v poměru 1 : 1 ÷ 

1 : 3, který polykondenzuje v zásaditém prostředí). U resolu dochází k řetězení 

benzenových jader pomocí methylenových můstků. Dále je charakteristický vznik řady 

přechodných produktů. 

Proces polykondenzace se dělí na hydrofilní pryskyřičné produkty, které po 

samovolném odchodu vody přecházejí do druhé fáze a na pryskyřice, které želatinují, 

špatně se rozpouští ve vodě a mají vysokou viskozitu. Po tepelné expozici vzniká třetí fáze, 

vznik tvrdé nerozpustné a netavitelné sloučeniny. 

Druhá a třetí fáze probíhá pod působením ohřevu nebo za pomocí kyselých 

katalyzátorů. Kyselé katalyzátory se používají z důvodu zkrácení pracovního cyklu [5] [3]. 

3.6.3   Výhody a nevýhody technologie Hot Box 

Výhody: 

1) Velmi dobrá rozpadavost za nízkých teplot (využití při odlévání neželezných 

kovů); 

2) Vysoká přesnost [5], [17]. 

Nevýhody: 

1) Jádro nelze rovnoměrně vytvrdit; 

2) Relativně vysoké dávkování pojiva pro zlepšení manipulační pevnosti; 

3) Energetická náročnost při nahřívání a opětovné chlazení jaderníku; 

4) Vysoké náklady na jaderníky; 

5) Dodržení hygienických hodnot pro formaldehydy; 

6) Vznik dusíkových bodlin z důvodu uvolňování dusíku při termodestrukci [5], 

[17]. 

3.7    Názory na problematiku jádrových směsí v JBS prezentované v 
zahraničí 

V roce 1977 byla provedena práce D. Boenischem na téma: „Vliv Coldboxových, 

Hotboxových a Cronningových jader na vlastnosti bentonitové směsi“, kde dospěl 

k závěru, že dochází ke zhoršení vlastností u některých bentonitových směsí, které byly 
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kontaminovány jádrovou směsí. Zjistil, že coldboxová jádra byla nejničivější ze základních 

systémů výroby jader, po kterém následuje Hotbox a Cronningova metoda. Rozklad byl 

nejvíce patrný na snižování pevnosti v tahu [18]. 

Další autor R.L. Naro došel k následujícím závěrům: 

- Až do 100 % příměsí jader do nové bentonitové směsi měly pouze nepatný vliv 

na vlastnosti. Pevnosti v tlaku, smyku a prodyšnosti byly většinou srovnatelné 

s čistou bentonitovou směsí. Pokud byly zjištěny rozdíly, tak měly tendenci být 

mírně vyšší oproti čisté směsi. 

- Zbytková kyselost nebo zásaditost po vytvrzení a lití měla zanedbatelný dopad 

na vaznost bentonitů. Žádná závislost mezi zbytkovým pH a vlastnosti JBS 

nebyly nalezeny. 

- Ztráta žíháním nemusí být spolehlivá, zda PUR Cold-Box způsobuje zhoršení 

JBS. Neexistuje žádný vztah mezi ztrátou žíhání a výskytem uhlíkatých filmů. 

- Lesklý uhlík po rozkladu PUR Cold-Boxu nezpůsobuje zhoršení vlastností 

bentonitového systému. Film lesklého uhlíku je velmi křehký o tloušťce 0,0001 

palce [19]. 

Další měření bylo prováděno ruskými vědci F. S. Kvaša a L. P. Tumanova, kteří 

také zkoumali vliv zbytků jader na vlastnosti bentonitových směsí. Bylo stanoveno, že 

plynové produkty tepelného rozkladu pryskyřičných jádrových pojiv vznikající při ohřevu 

jader roztaveným kovem pronikají do formy a částečně kondenzují na zrnech formovací 

směsi a v podobě tenkých filmů se usazují na částicích bentonitu. Důsledkem může být 

snížení pojivové schopnosti směsi a pevnosti. Velikost takového snížení může být různá a 

závisí na chemické povaze pojiva a způsobu výroby jader. Bylo zjištěno, že nejvíce 

negativní vliv na vlastnosti JBS mají v tomto případě zbytky Cold-Box jader. Nejvíce se 

vliv projevuje na pevnosti v kondenzační zóně a celkově v syrovém stavu. V důsledku 

vzniku tenkých filmů produktů termodestrukce pojiv a rozpouštědel ve formě dochází ke 

zlepšení skluzu zrn směsi při zhušťování, což může přispívat k větší hustotě formy a 

snižování prodyšnosti. V praxi je nicméně vliv vypařovaných produktů rozkladu pryskyřic 

na vlastnosti směsi ve většině případů jen velmi malý.  

Bylo prováděno i měření přímo ve slévárně, kde byly zjištěny tyto výsledky: 

- V praxi často pozorované snížení pevnosti formovací směsi v kondenzační zóně 

při malém množství jader (2 – 3 %) je ve většině případů vyvoláno dezaktivací 
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bentonitu rozpustnými solemi z použité vody, uhlíkatých látek, zbytku 

katalyzátorů pro výrobu jader. Vliv produktů rozkladu pryskyřičných pojiv je 

v tomto případě velmi malý. 

- Při zvětšení obsahu zbytkových jader (nad 7 – 10 %) a jejich intenzivní 

nahromadění může dokonce snížit původní negativní vliv na pevnost 

v kondenzační zóně. V tomto případě společně se snížením stupně oolitizace 

ostřiva a snížení neaktivních vyplavitelných látek vzrůstá objem odpadní 

přebytečné směsi, která musí opustit oběh. Směs, která v systému zůstává se 

sjednocuje aktivním bentonitem a dalšími příměsemi a jejich spotřeba roste. Při 

tom v závislosti na zvyšování množství formovací směsi ostře vzrůstá podíl 

oživujícího bentonitu, který jde na kompenzaci jeho ztrát se směsí, která 

odchází ze systému a podíl na jeho termodestrukci se zmenšuje [20]. 

3.8   METODIKA M ĚŘENÍ 
Pro zpracování experimentu byly použity následující zkoušky, na kterých byly 

ověřovány vlastnosti formovacích směsí.  

3.8.1   Spěchovatelnost 

Spěchovatelnost formovací směsi velmi přesně a citlivě vyjadřuje změny 

v navlhčení směsi. Spěchovatelnost formovací směsi představuje pokles výšky volně 

nasypané formovací směsi pod vlivem zhutňující síly. Spěchovatelnost formovací směsi 

velmi přesně a citlivě vyjadřuje změny v navlhčení směsi. Zkouška byla prováděna na 

standardním pěchovadle a jaderníku Ø 50 mm. 

3.8.2   Vlhkost směsi 

Obsah volné vody v bentonitové formovací směsi znatelně ovlivňuje technologické 

vlastnosti (vaznost, spěchovatelnost, formovatelnost, prodyšnost). Znalost vlhkosti je proto 

zcela nezbytná pro úspěšné řízení kvality směsi. Měření vlhkosti funguje na principu 

váhového úbytku hmotnosti. Vzorek je vložen do sušících vah, kde je teplota nastavena na 

120°C. 

3.8.3   Pevnost v tlaku za syrova - vaznost 

Hodnoty vaznosti jsou jedním ze základních ukazatelů jakosti formovací směsi. 

Vaznost při stejném obsahu pojiva závisí na vlhkosti směsi. Obvykle se stanovuje vaznost 
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směsi při optimální vlhkosti, případně při vlhkosti nejvhodnější pro formování. U 

bentonitové směsi se stanovila vaznost při spěchovatelnosti 45 ± 3 %. Pevnost v tlaku za 

syrova – vaznost se zjišťuje působením tlakové zátěže na normalizovaný váleček 

spěchovaný standardním způsobem a je dána napětím v tlaku, při němž dojde k destrukci 

zkoušeného vzorku. Měření bylo prováděno na přístroji fy WADAP typ LRU-1 [21]. 

3.8.4   Stanovení pevnosti ve štěpu 

Pevnost ve štěpu zobrazuje nejlépe skutečné pojivové schopnosti užitého bentonitu, 

jeho poddajnost, plasticitu a elastičnost. Pevnost ve štěpu závisí na obsahu aktivního jílu ve 

formovací směsi, Je tím nižší, čímž nižší je obsah aktivního jílu ve směsi za stejných 

podmínek přípravy formy i formovací směsi. Pevnost ve štěpu se zjišťuje tlakem 

působícím kolmo na osu válečku. K destrukci zkušebního tělíska však dochází tahem. 

Pevnost ve štěpu je proto nejjednodušší metodou měření pevnosti za syrova. 

3.8.5   Odolnost proti otěru 

Pokud se u formovací směsi sníží povrchová pevnost, poté dochází k zvýšení rizika 

poškození forem při jejich manipulaci. Zvyšuje se možnost eroze tekutým kovem. 

Odolnost proti otěru je proto velmi důležitá technologická vlastnost. 

Odolnost proti otěru je vyjádřena úbytkem hmotnosti zkušebního válečku v (%), za 

přesně předepsaných podmínek. Měření probíhá na standardním normoválečku za pomoci 

přístroje Bodine Electronic Company NS1-12RH s rotačním sítem. 

3.8.6   Pevnost v tahu v kondenzační zóně 

Zkouška pevnosti v kondenzační zóně velmi dobře napodobuje podmínky panující 

na lícní straně formy během lití, než dojde ke styku s tekutým kovem a charakterizuje 

proto náchylnost směsi k licím vadám zejména pak k tvorbě zálupů. Směs upěchovaná 

standardním způsobem ve speciálním jaderníku s kónickým prstencem se vloží do 

zkušebního přístroje, který automaticky provede celé měření. K čelní ploše vzorku je 

přitlačena vyhřátá topná deska. Po uplynutí nastavené doby se topná deska oddálí a vzorek 

je tahem zatěžován do své destrukce [21]. 
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3.8.7   Stanovení pH 

Hodnota pH reaguje na fyzikálně-chemické změny probíhající ve směsi, které mají 

vliv na technologické vlastnosti i na povrchovou jakost odlitků. pH bylo měřeno z vodného 

roztoku (100 ml destilované vody + 10 g vzorku) za pomoci pH metru. 

3.8.8   Elektrická vodivost vodného výluhu 

Hodnota elektrické vodivosti vodného výluhu nám dává informaci o množství 

příměsí rozpustných ve vodě(zvyšující vodivost) respektive o čistotě směsi a kvalitě. 

3.8.9   Stanovení hodnoty adsorpce methylenové modři slévárenské směsi 

Zkouškou methylenové modři (dále pouze MM) se stanovuje obsah aktivního 

bentonitu. Aktivní bentonit se stanovuje titrací methylenové modři do 2% roztoku 

pyrofosforečnanu sodného, jehož vlivem dochází k uvolnění nečistot z povrchu zrna, 5 g 

formovací směsi a 2 g křemenného písku. Přidáním čistého křemenného písku zvýšíme 

rozdružovaní formovací směsi. Před samotnou titrací je nutno roztok nechat důkladně 

promíchat a nechat projít varem. Po ochlazení do roztoku titrujeme MM až do té doby, než 

se nám na filtračním papíru objeví světle tyrkysový prstenec. 

3.8.10   Obsah spalitelných látek 

Jedná se o stanovení úbytku hmotnosti vysušeného vzorku směsi vyžíhaného po 

danou dobu (standardně 120 minut). Žíhání bylo prováděno při teplotě 900°C.  

3.8.11   Stanovení vyplavitelných látek 

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

vyplavitelné látky. Obsah vyplavitelných látek je důležité kriterium pro hodnocení ostřiva. 

Princip zkoušky je založen na rozdílné rychlosti sedimentace částic ostřiva o rozdílné 

velikosti, o čemž hovoří Stokesův zákon. 

3.8.12   Sítový rozbor 

Ze zkušebního vzorku se zjišťuje pomocí sady sít s rozdílnou velikostí oka poměrné 

zastoupení frakcí o různé velikosti. Stanoví se hmotnostní zůstatek frakcí na jednotlivých 

sítech a vyjádří se v procentech vztažených na hmotnost zkoumaného vzorku. 

Granulometrickou skladbu ostřiva graficky vyjádříme součtovou křivkou [21]. 
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4   SPECIFIKACE POUŽITÝCH MATEIÁL Ů 

Výčet všech použitých materiálů během experimentální části a jejich specifika. 

4.1   Ostřivo 

Pro účely výroby jednotné bentonitové směsi v experimentu bylo použito 

křemenného ostřiva z lokality Šajdíkovy Humence Š 35 ŠH, při výrobě jader bylo jako 

ostřivo použito polského křemenného písku Grudzeň Las SZ 27. 

 

Tab.1 Granulometrický rozbor křemenného písku 
z lokality Šajdíkovy Humence Š 35 ŠH 

Navážka směsi [g] 165,6 
Vyplavitelné podíly [g] 0,7 
vyplavitelné podíly [%] 0,4 
Síta [mm] g zbytek% součet [%] 
    ostřivo   ostřivo 

1,400 0,2 0,1   0,1 
1,000 0,1 0,1   0,2 
0,710 2,7 1,6   1,8 
0,500 22,7 13,7   15,5 
0,355 66,9 40,4   55,9 
0,250 57,3 34,6   90,5 
0,180 12,9 7,8   98,3 
0,125 1,9 1,1   99,5 
0,090 0,1 0,1   99,5 
0,063 0 0,0   99,5 
miska 0,1 0,1   99,6 

CELKEM 165,6 100     
OSTŘIVO 164,9 99,6 99,6   
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Obr. 6  Součtová křivka zrnitosti křemenného ostřiva Šajdíkovy Humence Š 35 ŠH 
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Obr. 7  Součtová křivka zrnitosti křemenného ostřiva Grudzeň Las SZ 27 (Hot-Box) 

Tab. 2  Granulometrický rozbor křemenného písku 
z lokality Grudzeň-Las (Hot-Box) SZ 27 

Navážka směsi [g] 161,3 
Vyplavitelné podíly [g] 1,4 
Vyplavitelné podíly [%] 0,8 

Síta [mm] g zbytek% součet [%] 
  ostřivo  ostřivo 

1,400 0 0   0 
1,000 0 0   0 
0,710 0 0   0 
0,500 4 2,5   2,5 
0,355 31,7 19,7   22,1 
0,250 83,4 51,7   73,8 
0,180 31,1 19,3   93,1 
0,125 7 4,3   97,5 
0,090 1,4 0,9   98,3 
0,063 0,7 0,4   98,8 
miska 0,6 0,4   99,2 

CELKEM 161,3 100    
OSTŘIVO 159,9 99,2 99,2   
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Tab. 3  Granulometrický rozbor křemenného písku 
z lokality Grudzeň-Las (Cold-Box) SZ 27 

Navážka směsi [g] 168,4 
Vyplavitelné podíly [g] 0,9 
Vyplavitelné podíly [%] 0,5 
Síta [mm] g zbytek% součet [%] 
    ostřivo   ostřivo 

1,400 0,2 0,10   0,1 
1,000 0 0,00   0,1 
0,710 0,3 0,20   0,3 
0,500 3,2 1,90   2,2 
0,355 15,6 9,00   11,7 
0,250 94,9 56,40   69,3 
0,180 39,1 23,20   93 
0,125 9,2 5,50   98,5 
0,090 1,2 0,70   99,3 
0,063 0,3 0,20   99,5 
miska 0 0,00   99,5 

CELKEM 164,9 100     
OSTŘIVO 164 99,5 99,5   
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4.2   Pojiva 

Pro přípravu jednotné bentonitové směsi pro účely experimentu byl použit jako 

pojivo jakostní aktivovaný bentonit: Bentonit Sabenil 65. Obsah pojiva ve směsi činil 8 

hmotnostních dílů (vztaženo na 100 hmotnostních dílů křemenného ostřiva Š 35 ŠH) . 

Na výrobu Cold-Box jader byla použita jako pojivo pryskyřice Asckocure 300 EP 

3929 (0,8%) + polyisokyanát  Askocure 600 FW 3 (0,8%) + Katalysátor 704. 

Na výrobu Hot-Box jader bylo použito jako pojivo čisté fenolové  pryskyřice 

Thermophen 1002. Jako katalyzátor je použit vodný roztok solných kyselin Harter HP 30. 

Použitá jádra byla poskytnuta slévárnou Tafonco, a.s. Technické listy použitých 

materiálů jsou uvedeny v Příloze. 
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Obr. 8  Součtová křivka zrnitosti křemenného ostřiva Grudzeň Las SZ 27 (Cold-Box) 
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5   PŘEHLED DOSAŽENÝCH VÝSLEDK Ů 

Cílem experimentální části je stanovit zda mají jádrové směsi (Cold-Box, Hot-Box) 

vliv na vlastnosti JBS. K tomuto posouzení byla vybrána měření, která jsou uvedena 

v kapitole metodika měření. K základnímu porovnání nám bude sloužit čistá JBS, tzv. 

standard. V následujících krocích budou směsi porovnávány mezi sebou. Snahou 

experimentu bude nasimulovat podmínky, kterými prochází JBS v slévárenské formě. 

Prvním krokem bylo vytvořit tzv. standard, který  nám bude sloužit jako hlavní 

měřítko ovlivnění jádrovými směsi. 

- Standard připraven ze 100 hm.d. ostřiva, 8 hm.d. bentonitu; 

- Doba míchání byla stanovena na 15 minut z důvodu co největší eliminace 

vzniku latentního bentonitu (nedokonalé promíchání by mohlo mít za následek 

zkreslení výsledků); 

- Vlhkost směsi byla řízena spěchovatelností, která byla stanovena na 45 ± 3 %. 

Pro potřebu experimentu byla jádra nadrcena. Jádra před experimentem neprošla 

tepelným namáhání. 

5.1   Měření JBS s přídavkem Cold-Box jader v rozsahu 10 – 50 % 

První sada vzorků byla připravena z Cold-Box jader a ze standardu JBS. Do 

standardu bude postupně přimícháváno po 10 % drcených jader až do výše 50 %. Po 

každém 10 % přidání byla směs ještě pět minut domíchána a provedeno měření. Vlhkost 

směsi bude před začátkem měření řízena spěchovatelností a držena v toleranci 45 ± 3 %. 

Směs bude oživována takovým způsobem, aby byla neustále dodržena přítomnost 8 hm.d. 

bentonitu. Průměrné naměřené hodnoty jsou uvedeny v Tab. 4 a znázorněny ve 

sloupcovém grafu (viz. Obr. 9 a Obr. 10). Podrobný rozpis naměřených hodnot je uveden 

v Příloze. 
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Tab. 4  Průměrné naměřené hodnoty JBS s přídavkem Cold-Box jader v rozsahu 10 – 50 % 

 JBS 
JBS 

10%CB 
JBS 

20%CB 
JBS 

30%CB 
JBS 

40%CB 
JBS 

50%CB 

Spěchovatelnost [%] 44 43 45 44 44 45 

Spěchovatelnost na 
konci měření [%] 

35 36 40 42 35 35 

Pevnost v konden.zóně 
[kPa] 

3,04 3,24 3,3 3,42 3,4 3,24 

Pevnost ve štěpu [kPa] 35,2 39 37,6 37,6 40,8 36,6 

Aktivní bentonit [%] 8 - - - - 7,7 

Vaznost [kPa] 139 133 157 150 155 158 

Otěr [%] 2,85 2,86 2,61 2,24 3,79 5,05 

pH 10,46 10,46 10,48 10,21 10,41 10,4 

Vodivost 504 489 507 469 434 454 

Vlhkost [%] 2,15 2,16 2,22 2,1 2,06 1,98 

Vlhkost na konci 
měření [%] 1,92 1,95 2,06 2,02 1,82 1,78 
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Měření, které je vyneseno v grafu (Obr. 9) ukázalo vzrůstající tendenci vaznosti při 

srovnání se standardem. U pevnosti ve štěpu a kondenzační zóně směs nevykazuje žádné 

zhoršení mechanických vlastností. 
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Obr. 10 Technologické vlastnosti s přídavky Cold-Box jader v rozsahu 10 – 50 % 
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Při měření technologických vlastností se nejvíce projevilo zvýšení otěru při přidání 

50 % jádrové směsi oproti standardu. Otěr se zvedl z 2,85 na 5,05 %, což je nárůst o 44%. 

Ke zvýšenému otěru došlo ztrátou povrchové vlhkosti a tím pádem i pevnosti. Směs má 

tedy větší sklon k osychání s rostoucím obsahem jader, i když je obsah vlhkosti ve směsi 

stálý. Dochází k zvýšení rizika poškození forem při jejich manipulaci. Zvyšuje se možnost 

eroze tekutým kovem. 

U této sady vzorků bylo ještě měřeno pH, které je u čisté jádrové směsi 5,95. 

Měření ukázalo, že nedošlo k ovlivnění pH u bentonitové směsi, která má zásaditý 

charakter i přesto, že jádrová směs je kyselého charakteru.  

Dále byla měřena vodivost vodného výluhu. Vodivost charakterizuje množství 

rozpuštěných iontů. Měření neukázalo zvýšený obsah rozpustných složek.  

5.2   Měření JBS s přídavkem Hot-Box jader v rozsahu 10 – 50 % 

Druhá sada vzorků byla připravena z drcených Hot-Box jader a standardu. Směs 

byla připravována a měřena  stejným způsobem jako u první sady vzorků. Neustále byl 

dodržován obsah bentonitu na 8 hm.d. Spěchovatelnost byla opět udržována v rozmezí 45 

± 3 %. Způsob a doba míchání byla taktéž shodná s první sadou. Průměrné naměřené 

hodnoty jsou uvedeny v Tab. 5 a znázorněny ve sloupcovém grafu (viz. Obr. 11 a Obr. 12). 

Podrobný rozpis naměřených hodnot je uveden v Příloze. 
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Měření, které je zpracováno v grafu (Obr. 10) ukázalo, že při srovnaní standardu a 

směsi s přídavkem 10 % jader došlo k mírnému zhoršení vaznosti. Při zvýšení obsahu jader 

směs vykazuje mírný nárůst vaznosti. Měření štěpu a pevnosti v kondenzační zóně 
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Obr. 11 Mechanické vlastnosti s přídavky Hot-Box jader v rozsahu 10 – 50 % 

Tab. 5  Průměrné naměřené hodnoty JBS s přídavkem Hot-Box jader v rozsahu 10 – 50 % 

 JBS 
JBS 

10%HB 
JBS 

20%HB 
JBS 

30%HB 
JBS 

40%HB 
JBS 

50%HB 

Spěchovatelnost [%] 44 45 44 48 44 45 

Spěchovatelnost na 
konci měření [%] 

35 41 39 45 34 41 

Pevnost v konden.zóně 
[kPa] 

3,04 2,92 3,16 3,22 2,84 3,08 

Pevnost ve štěpu [kPa] 35,2 31,4 32,8 25,6 28,6 30,72 

Aktivní bentonit [%] 8 - - - - 8,8 

Vaznost [kPa] 139 120,4 161,4 161,6 158 148,08 

Otěr [%] 2,85 3,06 3,07 2,38 3,87 3,04 

pH 10,46 10,4 10,4 10,44 10,54 10,55 

Vodivost 504 484 490 485 476 465 

Vlhkost [%] 2,15 2,18 2,04 2,07 2,04 2,17 

Vlhkost na konci měření 
[%] 1,92 1,98 1,9 1,99 1,83 2,15 
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nevykazuje žádná zhoršení mechanických vlastností, ve srovnání se standardní 

bentonitovou směsí. 

 

 

Při měření, které je znázorněno v grafu (Obr. 12) se projevil zvýšený otěr (24 %)  u 

vzorku se 40 % Hot-Box jader. U ostatních vzorků je hladina otěru na stejné úrovni jako 

standard.  

V této sadě vzorků byla měřena vodivost a pH, které je u čisté jádrové směsi 4,02. 

Měřením pH bylo zjištěno, že přidání jádrové směsi, která má kyselý charakter, 

neovlivnilo zásaditý standard.  Naměřené hodnoty se pohybují v rozmezí 10,4 – 10, 55. 

Vodivost vodného výluhu, která zde taktéž byla měřena nevykazuje žádné 

odchylky od standardu. 

Při srovnaní standardu a směsí s Cold-Box, Hot-Box jádry v rozsahu příměsí jader 

10 – 50 %, která neprošla tepelnou expozicí lze vyvodit následující závěry. U směsi 

s Cold-Box jádry lze pozorovat tendenci ke zvyšování vaznosti. Naopak při přidání 50 % 

jader se razantně zvyšuje otěr. Lze tedy říci, že za jediné zhoršení technologické vlastnosti 

směsi považujeme otěr. 

Srovnání standardu a směsi s Hot-Box jádry téměř nevykazují zhoršení 

mechanických nebo technologických vlastností. Jediné zhoršení se projevilo zvýšením 
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otěru při přidání 40 % jader. S ohledem na vaznost se zde projevuje nepatrně pozitivní 

nárůst hodnot. 

Pokud bychom srovnávali mezi sebou jádrové směsi Cold-Box a Hot-Box lze říci, 

že před tepelnou expozicí mají spíše pozitivní účinek na standard. Jádrové směsi se svými 

účinky nějak výrazně neliší, z tohoto důvodu byla měřena ztráta žíháním. Abychom ověřili 

přítomnost spalitelných produktů, které by nám mohly po tepelné expozici ovlivňovat 

negativně standard. Výsledky měření jsou uvedeny v Tab.6. 

 

Ztrátou žíhání jsme chtěli ověřit plynotvornost zkoušených směsí. Plynotvornost 

vypovídá o množství látek, které při tepelné expozici zplyňují. Čím větší úbytek ztrátou 

žíhání bude, tím větší množství plynů bude zatěžovat formu. Toto se může projevit 

vznikem vad (bubliny) případně pasivací bentonitu pokud bude potvrzeno, že pyrolýzní 

produkty pasivují bentonitovou směs. Teplota, při které byla tato zkouška provedena je 

900°C, což nám zaručuje odstranění spalitelných podílů. Největší ztráta žíhání byla 

naměřena u 50 % Hot-Box jader. U Cold-Box jader byla naměřena hodnota o 9 % nižší ve 

srovnání s Hot-Box jádry. U standardní bentonitové směsi je pokles 36 % při srovnání 

směsi s  Hot-Box jádry. 

 

Tab. 6  Ztráta žíháním 

 Ztráta žíháním [g] Ztráta žíháním [%] Ø v [%] 

0,0175 1,43 

0,024 1,43 BS+5O% Cold-Box 

0,0227 1,30 

1,3867 

0,0246 1,50 

0,0259 1,50 BS+5O% Hot-Box 

0,296 1,56 

1,5173 

0,0186 0,92 

0,0143 0,97 Bentonitová směs 

0,0118 1,04 

0,9755 
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5.3   Měření JBS s přídavkem vyžíhaných Cold-Box a Hot-Box jader 

v rozsahu 50 % 

Po předchozím měřeních byl postup zkušebních měření poupraven. Vzhledem 

k tomu, že při přidávání jádrových směsí po desítkách procent nevykazovalo žádné 

markantní zhoršení oproti standardu, budou zkoušeny již jen směsi s přídavkem 50 % 

jader. 

Dalším úkolem v této experimentální části bylo ověřit vliv jader, která prošla 

tepelnou expozicí. Jádra byla nadrcena a samostatně vyžíhána na teplotu 650°C po dobu 

120 minut. Tím, že se jádra vyžíhala bylo simulováno tepelné namáhaní jader ve formě bez 

ovlivnění standardu tepelnou expozicí. Nepředpokládalo se negativní ovlivnění směsi. 

Vzhledem k tomu, že jádra byla vyžíhána na 650°C, měla by obsahovat pouze ostřivo. S 

předpokladem, že všechny látky pojivového systému by měli vyhořet. 

Zkušební směsi byly vytvořeny následujícím způsobem, s tím, že standard byl 

vytvořen stejným způsobem jako u předchozích měření. 

- Do standardu, který byl míchán 15 minut bylo přidáno 50 % vyžíhaných jader. 

Tato směs byla ještě po dobu 5 minut domíchána. 

- Vlhkost směsi byla opět řízena spěchovatelností, která byla stanovena na         

45 ± 3 %. 

Naměřené hodnoty jsou uvedeny v Tab. 7. a zpracovány do grafu (viz. Obr.13 a 

Obr.14). 
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Při měření mechanických vlastností těchto zkoušených směsí se ukázal mírný 

pokles vaznosti. Tento pokles je tak mírný, že ho nelze přisuzovat ovlivnění jádrovou 

směsí a jedná se pravděpodobně o rozptyl měření. Zde byla také provedena zkouška 

methylenovou modří pro zjištění aktivního bentonitu. U pevnosti v kondenzační zóně a 
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Obr. 13  Mechanické vlastnosti s přídavkem 50 % žíhaných Cold-Box a Hot-Box jader   

Tab. 7  Výsledky měření JBS s přídavkem 50 % žíhaných Cold-Box a                
Hot-Box jader. 

 JBS 
JBS +50%CB 
(žíhaná jádra) 

JBS +50%HB 
(žíhaná jádra) 

Spěchovatelnost [%] 44 44 48 

Spěchovatelnost na konci [%] 35 43 44 

Pevnost v konden.zóně [kPa] 3,04 2,13 3,1 

Aktivní bentonit[%] 8,1 8,22 8,25 

Pevnost ve štěpu [kPa] 35,2 25,8 27,2 

Vaznost [kPa] 139 133,2 124,4 

Otěr [%] 2,85 3,57 2,47 

pH 10,46 10,5 10,5 

Vodivost 504 499 485 

Vlhkost [%] 2,15 2,13 2,27 

Vlhkost na konci měření [%] 1,92 2,06 2,19 
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pevnosti ve štěpu nedochází k žádným změnám, které by měly za následek zhoršení 

vlastností bentonitové směsi. 

 

Z grafu lze vyčíst  zvýšený otěr u směsi s 50 % Cold-Box jader. Oproti standardu se 

otěr zvýšil o 20 %. 

Směsi po vyžíhání neovlivňují vodivost a pH, které je u vyžíhané Cold-Box směsi 

je 4,43 a u vyžíhané Hot-Box směsi 5,51. Chemický charakter směsi i přes přidání 50 % 

kyselé jádrové směsi zůstává neustále zásaditý. 

Při srovnání těchto dvou měření se standardem lze pozorovat negativní ovlivnění 

bentonitové směsi, které se projevuje zvýšeným otěrem při přidání 50 % Cold-Box jader. 

5.4   Měření JBS s přídavkem Cold-Box a Hot-Box jader v rozsahu 50 %, 

žíhána celá směs. 

Poslední část experimentu měla za úkol prověřit reakce jádrových směsí s JBS při 

společném vystavení tepelné expozici. Zde by se mělo ukázat zda při tepelné expozici 

budou pyrolýzní produkty vznikající z jader negativně ovlivňovat bentonitovou směs. 

Zkušební směsi byly vytvořeny následujícím způsobem. Standard byl připraven 

stejným postupem jako u předchozích měření. 

- Do standardu, který byl míchán 15 minut bylo přidáno 50 % nadrcených jader. 

Tato směs byla ještě po dobu 5 minut domíchána. 
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- Poté byla celá směs vyžíhána na teplotu 350°C po dobu 120 minut. 

- Po vyžíhání byla směs ještě 5 minut domíchána a současně byla upravena její 

spěchovatelnost. 

- Vlhkost směsi byla opět řízena spěchovatelností, která byla stanovena na          

45 ± 3 %. 

Naměřené hodnoty jsou uvedeny v Tab. 8 a zpracovány do grafu (viz. Obr.15 a 

Obr.16). 

 

Tab. 8  Výsledky měření JBS s přídavkem 50 % Cold-Box a Hot-Box jader (vyžíhána 
celá směs) 

 JBS 
JBS +50%CB 

(žíhaná celá směs) 
JBS +50%HB 

(žíhaná celá směs) 

Spěchovatelnost [%] 44 45 46 

Spěchovatelnost na konci [%] 35 41 37 

Pevnost v konden.zóně [kPa] 3,04 2,16 2,54 

Aktivní bentonit[%] 8,1 6,75 7,2 

Pevnost ve štěpu [kPa] 35,2 22,2 20,8 

Vaznost [kPa] 139 97,2 113,6 

Otěr [%] 2,85 2,26 3,71 

pH 10,46 10,64 10,3 

Vodivost 504 368 436 

Vlhkost [%] 2,15 2,42 2,37 

Vlhkost na konci měření [%] 1,92 2,35 2,21 
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Měření po společné tepelné expozici ukázalo při srovnání se standardem zhoršení 

vaznosti obou zkoušených směsí. U směsi s Cold-Box jádry byl tento pokles největší. 

Hodnota vaznosti se snížila o 30 %. Tento pokles je pravděpodobně zapříčiněn pasivací 

bentonitu pyrolýzními produkty jader. Hodnota zkoušky aktivního bentonitu při srovnání 

se standardem poklesla o 17 %. U druhé zkoušené směsi s přídavkem 50 % Hot-Box jader 

bylo snížení vaznosti menší, ale i přesto dost výrazné ( 18 %) ve srovnání se standardem. U 

této směsi oproti standardu se také projevil pokles aktivního bentonitu o 11 %. Se ztrátou 

vaznosti u směsi z Cold-Box jader došlo k poklesu pevnosti ve štěpu o 37 %. U směsi 

s 50 % Hot-Box jader došlo při srovnání se standardem k poklesu o 41 %. Pevnost 

v kondenzační zóně nejvíce klesla u směsi s Cold-Box jádry, kde toto snížení činí 29 %, 

úbytek u směsi s Hot-Box jádry byl 16 %. 
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Při porovnání otěru došlo pouze u směsi s Cold-Box jádry k pozitivnímu ovlivnění 

(snížení). Zde ale pokles otěru bude zapříčiněn větší vlhkostí zkoušené směsi. Nedošlo 

k takovému poklesu spěchovatelnosti jako u standardu. Na proti tomu u směsi s Hot-Box 

jádry došlo k zhoršení otěru o 24 %, při srovnatelném poklesu spěchovatelnosti. 

pH měřená u těchto směsí neprojevuje změnu chemického charakteru směsi i 

přesto, že je zde přidáno 50 % kyselé jádrové směsi. Při měření vodivosti se projevil 

výrazný pokles, což signalizuje úbytek rozpustných látek ze zkoušených směsí. 

U posledního měření, kde byla vyžíhána celá směs, se nejvíce projevilo ovlivňování 

bentonitové směsi. Pokud JBS směs s příměsí drcených jader projde tepelnou expozicí, 

dochází k značnému zhoršení mechanických a technologických vlastností směsi. Příčiny 

tohoto poklesu hodnot lze patrně hledat u vzniku pyrolýzních produktů a dehydroxilaci 

bentonitu. 
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6   ZÁVĚR 

Cílem této práce bylo posoudit zda mají vliv polyuretanové a fenolické pryskyřice 

na jednotnou bentonitovou směs. 

V první fázi měření se ověřoval vliv jádrových směsí ( Cold-Box, Hot-Box), které 

nebyly tepelně namáhány. Jádrové směsi byly přidávány po 10 % až do výše 50 % a po 

každém přidání měřeny a srovnávány se standardem. Při měření zkoušených směsí s 

přídavkem Cold-Box jader mají směsi tendenci zvyšovat vaznost. Toto zvýšení nemá 

žádné logické opodstatnění. Naopak negativně se projevilo přidání 50 % Cold Box jader 

zvýšeným otěrem, který se projevil zvýšením na hodnotu 5,05 % oproti standardu, u něhož 

byla naměřena hodnota 2,85 %, což je rozdíl 44 %. 

V druhé fázi byly měřeny směsi s obsahem 50 % Cold-Box a Hot-Box jader, které 

byly vyžíhány na teplotu 650°C po dobu 120 minut. 

U těchto směsí nebyly naměřeny žádné hodnoty, které by měly za následek 

drastické ovlivnění mechanických nebo technologických vlastností bentonitové směsi. 

V poslední fázi měření bylo do standardní bentonitové směsi přidáno 50 % Cold-

Box, Hot-Box jader a celá tato směs byla vyžíhána na teplotu 350 °C po dobu 120 minut. 

Zde se projevilo největší ovlivnění vlastností jednotné bentonitové směsi. 

U směsi s Cold-Box jádry byl tento pokles největší. Hodnota vaznosti se snížila o 

30 %. Hodnota zkoušky aktivního bentonitu při srovnání se standardem poklesla o 17 %. U 

druhé zkoušené směsi s přídavkem 50 % Hot-Box jader bylo snížení vaznosti menší, ale i 

přesto dost výrazné (18 %), ve srovnání se standardem. U této směsi oproti standardu se 

také projevil pokles aktivního bentonitu o 11 %. Se ztrátou vaznosti u směsi z Cold-Box 

jader došlo k poklesu pevnosti ve štěpu o 37 %. U směsi s 50 % Hot-Box jader došlo při 

srovnání se standardem k poklesu o 41 %. Pevnost v kondenzační zóně nejvíce klesla u 

směsi s Cold-Box jádry, kde toto snížení činí 29 %, úbytek u směsi s Hot-Box jádry byl 

16 %. V návaznosti na pokles mechanických hodnot došlo i k poklesu rozpustitelných látek 

(vodivost). Pokles mechanických hodnot je pravděpodobně zapříčiněn pasivací bentonitu 

pyrolýzními produkty jader, avšak je možno, že na pokles má také vliv počínající 

dehydroxilace bentonitu. Nesmíme také opomenout zvýšenou plynotvornost při zvyšování 

obsahu jader, která by vyžadovala lepší odvzdušnění forem. 
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Přílohy 



 

 

    
    

METODA COLD METODA COLD METODA COLD METODA COLD ---- BOX BOX BOX BOX    
    

ASKASKASKASKOCURE 600 FW 3OCURE 600 FW 3OCURE 600 FW 3OCURE 600 FW 3    
    
    VLASTNOSTIVLASTNOSTIVLASTNOSTIVLASTNOSTI    ASKOCURE 600 FW 3  ( díl 2 ) je polyisokyanátová komponenta  pro 

 postup ASHLAND Cold-box. Optimálních vlastností se dosáhne 
zpracováním s  ASKOCURE 300 EP 3929. 

 
                                              PARAMETRY  PARAMETRY  PARAMETRY  PARAMETRY Chem. označení:                  polyisokyanát v rozpouštědlech  
 Měr. hmot.při 20°C:              1,10 – 1,17 g/cm3  
 Viskozita při 25°C:               15-27 mPas  
                                Bod vzplanutí DIN 53213:    58°C 
 
    SKLADOVATELNO          SKLADOVATELNO          SKLADOVATELNO          SKLADOVATELNO              6 měs. za normálních podmínek 
 

TECHOLOGICKÉ TECHOLOGICKÉ TECHOLOGICKÉ TECHOLOGICKÉ     Písková směs: 100 kg H32 
    SMSMSMSMĚĚĚĚRNÉ HODNOTYRNÉ HODNOTYRNÉ HODNOTYRNÉ HODNOTY        0,8 % ASKOCURE 300 EP 3929    
        0,8 % ASKOCURE 600 FW 3 
 
 Pevnost v ohybu: N/cm2 okamžitá    30min.     60min.     24hod. 
 (20 °C, 50 % rel.v.v.) 180              450          500          550  
 
    ZACHÁZENÍ SZACHÁZENÍ SZACHÁZENÍ SZACHÁZENÍ S     Askocure složky 1 a 2 se nesmí smíchat dohromady. Materiály reagují za 
    ASKASKASKASKOCURE 600 FW 2OCURE 600 FW 2OCURE 600 FW 2OCURE 600 FW 2 silného vývinu tepla. S vodou reaguje ASKOCURE díl 2 za vývinu CO2. 
 Nárůst tlaku v uzavřených nádobách. Skladování mezi 10 - 30°C. Chránit 
 před otevřeným ohněm, chladem a vlhkostí. Výpary z rozpouštědel mohou 
 dráždit sliznici a při vyšších koncentracích mohou působit narkoticky. 
 Vyvarujte se proto vdechování výparů. Potřísněnou pokožku omývejte 
 větším množstvím vody a mýdla, popř. použijte „ Lutrol“, je li k dispozici. 
 Při vniknutí do očí vyplachujte větším množstvím vody. Vyhledejte 
 očního lékaře. Láhve s tekutinou k výplachu očí nutno umístit v blízkosti 
 pracoviště. 
  
    OZNAOZNAOZNAOZNAČČČČENÍENÍENÍENÍ    Další údaje jsou uvedeny v bezpečnostním listu   
 
 
 
 
 
 
 
              
  Výše uvedené údaje mají poradit podle nejlepších znalostí, jsou však pro 
 nás nezávazné. Za škody způsobené nevhodným použitím neneseme 
 odpovědnost.  



 

 

TECHNICKÝ LISTTECHNICKÝ LISTTECHNICKÝ LISTTECHNICKÝ LIST    

COLD BOXCOLD BOXCOLD BOXCOLD BOX    

    

    KATALYSKATALYSKATALYSKATALYSAAAATOR 70TOR 70TOR 70TOR 704444    
VlastnostiVlastnostiVlastnostiVlastnosti    KATLYSATOR 704 je katalysátor pro postup Cold-Box. Slouží 

k vytvrzování pryskyřičných systémů Cold-box ASKOCURE a 
ECOCURE. Ve zplyňovacím přístroji se katalysátor rozprašuje 
a pod tlakem se pak profukuje přes jaderník naplněný 
formovací směsí. Jako nosný plyn se může použít vedle 
vzduchu zbaveného vlhkosti také dusík nebo CO2. 
S horkovzdušným systémem se může dále zkrátit doba 
zaplyňování a množství katalysátoru. Nespotřebovaný 
katalysátor pro vytvrzování je nutno z pracovního prostoru 
odsát. 
 
Chemické označení:                  Terciární amin 
Měrná hmotnost [20°C]:              0,73 g/cm3 

ParametryParametryParametryParametry    

Bod varu: 65,0 °C 
    Bod vzplanutí DIN 51755: 27,0 °C  
    
SkladovatelnostSkladovatelnostSkladovatelnostSkladovatelnost    

 
V dobře uzavřených nádobách bez omezení. Chránit před 
vlhkostí. 
 

Zacházení s Zacházení s Zacházení s Zacházení s     

KATALYSKATALYSKATALYSKATALYSAAAATOR 70TOR 70TOR 70TOR 704444    

Vyvarovat se vdechování výparů, potřísnění pokožky a očí. Při 
styku s kůží je nutné omytí větším množstvím vody a mýdla, 
popřípadě „Lutrolem“ Je li k dispozici. Při vniknutí do očí 
vypláchnout větším množstvím vody a Z bezpečnostních 
důvodů vyhledat očního lékaře. Láhve s tekutinou pro Výplach 
očí je nutno mít připravené v blízkosti pracoviště. VGD 
směrnice  G 630 obsahuje pokyny pro zacházení s aminovými 
katalysátory. 
 

OznaOznaOznaOznaččččeníeníeníení    Další údaje jsou uvedeny v bezpečnostním listu 

 

94.05.12749 

 
Výše uvedené údaje mají poradit podle nejlepších znalostí, jsou však 
pro nás nezávazné. Za škody způsobené nevhodným použitím 
neneseme odpovědnost.  

  



 

 

THERMOPHEN  1002 
 
Pojivo pro metodu Hot-Box                    
 
 
 
TECHNICKÁ  DATA:  
Složení:                                               Čistá fenolová  pryskyřice                            
Obsah dusíku:                                    pod 0,1% 
Hustota(20 °C): ca. 1,22 g/cm3 
Viskozita  (20 °C): 700  - 1000 mPa.s  
 
ZVLÁŠTNÍ VÝHODY:     
Výhodou pryskyřice THERMOPHEN 1002 je to, že díky nízkému obsahu dusíku je eliminován vznik 
dusíkatých bodlin v odlitcích. Pryskyřice se vyznačuje i vysokými hodnotami pevností v ohybu za tepla i 
za studena. 
 
OBLAST POUŽITÍ:     
THERMOPHEN 1002 se užívá pro odlitky ze šedé litiny, tvárné litny, oceli i barevných kovů.                            
 
ZPRACOVÁNÍ:    
Písek musí být čistý, suchý a prostý alkalických nečistot. Kromě křemičitého písku se může také 
chromitový používat.  Míchání se provádí tak, že se do písku postupně přidávají tvrdidlo a míchá se 1 
minutu a pak pryskyřice a míchá se nejméně 2 minuty. Zpracovatelnost je v uzavřených nádobách při 
pokojové teplotě minimálně 6 hod, v otevřených nádobách kratší.                                                                              
 
Dávkování: Podle typu písku a požadovaných pevností.      
1,2 - 2,5 % THERMOPHEN 1002 
20 - 25 % HÄRTER HP 30 vztaženo na pryskyřici 
 
ADITIV:   
Jako přísada k THERMOPHEN 1002 se používá aditiv  FURTOPHOB 2  ke zlepšenín tekutosti a 
zvýšení otěruvzdornosti jader. Rovněž se tím zvyšuje skladovatelnost jader.                                 
 
MANIPULACE:  
THERMOPHEN 1002 je při manipulaci všeobecně bezproblémový. Přesto je dobré pro citlivé osoby 
nosit ochranné brýle a rukavice, aby se zabránilo alergickým reakcím.                                                         
 
SKLADOVÁNÍ:     
THERMOPHEN 1002 je v uzavřených nádobách skladovatelný pod  20 °C 3 měsíce, při vyšší teplotě se 
skladovatelnost zkracuje.                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tento list  má sloužit pro informaci. Nelze z něj však odvodit jakékoli závazky, jež se týkají použití našich výrobků.                                             
  



 

 

HÄRTER HP 30 
 
Härter pro metodu Hot-Box               
 
 
 

TECHNICKÁ  DATA:  
Složení:                                               Vodnatý roztok solných kyselin                         
Vzhled:    nazelenalá až růžově zbarvená kapalina 
Hustota(20 °C): ca. 1,23 g/cm3 
pH:                                                       max.1,0 
 
OBLAST POUŽITÍ:   
HÄRTER HP 30 je vhodný pro vytvrzování Hot-Box pryskyřice THERMOPHEN 1002. Vyznačuje se 
mimořádnou konečnou pevností. Používá se k výrobě malých až středních velikostí jader pro odlitky z litiny i 
oceli. 
 
 
ZPRACOVÁNÍ:   
Podle výrobních informací u hotboxových pryskyřic.                                      
 
Dávkování: 20 - 25 % HÄRTER HP 30 vztaženo na pryskyřici. 
 
 
MANIPULACE:  
HÄRTER HP 30 obsahuje kyseliny, a je proto leptavý. Je důležité dodržovat ochranná opatření, které jsou 
obvyklé pro zacházení s kyselinami. Při práci s nimi se doporučují nosit ochranné rukavice a brýle. Při styku 
s pokožkou se postižené místo musí okamžitě opláchnout studenou vodou. 
 
 
SKLADOVÁNÍ:  
V uzavřených nádobách do  20 °C 6 měsíců.  HÄRTER HP 30 by neměl být pod  -5 °C skladován z důvodu 
krystylizace.                                                                                            
Zpětným ohřátím na cca 40 °C se krystaly přemění opět v roztok a tvrdidlo je opět použitelné. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tento list  má sloužit pro informaci. Nelze z něj však odvodit jakékoli závazky, jež se týkají použití našich výrobků.                                              



 

 

 

 

 

Příloha 2. Naměřené hodnoty standardu s přídavkem 10 % Cold-Box jader 

 JBS + 10% Cold-Box jader Průměr hodnot 

Spěchovatelnost [%] 43 43 

Spěchovatelnost na konci 
měření [%] 

36 36 

Pevnost v konden.zóně [kPa] 3,3 3,7 2,6 3,2 3,4 3,24 
Pevnost ve štěpu [kPa] 40 36 45 34 40 39 
Aktivní bentonit [%] - - 

Vaznost [kPa] 135 135 140 100 155 133 
Otěr [%] 3,16 2,6 2,5 2,9 3,16 2,846 

pH 10,46 10,46 
Vodivost 489 489 

Vlhkost [%] 2,16 2,16 
Vlhkost na konci měření [%] 1,95 1,95 

 

 

Příloha 1. Naměřené hodnoty standardu 

 
Jednotná bentonitová směs-

standard 
Průměr hodnot 

Spěchovatelnost [%] 44 44 

Spěchovatelnost na konci 
měření [%] 

35 35 

Pevnost v konden.zóně [kPa] 2,7 3,1 2,8 3,3 3,3 3,04 
Pevnost ve štěpu [kPa] 29 37 31 38 41 35,2 
Aktivní bentonit [%] 8 8 

Vaznost [kPa] 130 145 140 140 140 139 
Otěr [%] 3,22 2,9 2,12 2,25 3,74 2,846 

pH 10,46 10,46 
Vodivost 504 504 

Vlhkost [%] 2,15 2,15 
Vlhkost na konci měření [%] 1,92 1,92 

 



 

 

 

 

 

Příloha 4. Naměřené hodnoty standardu s přídavkem 30 % Cold-Box jader 

 JBS + 30% Cold-Box jader Průměr hodnot 

Spěchovatelnost [%] 44 44 

Spěchovatelnost na konci  

měření [%] 
42 42 

Pevnost v konden.zóně [kPa] 4 3,3 3 3,7 3,1 3,42 
Pevnost ve štěpu [kPa] 37 37 37 42 35 37,6 
Aktivní bentonit [%] - - 

Vaznost [kPa] 170 155 130 140 155 150 
Otěr [%] 2,19 1,8 2,97 2,32 1,94 2,24 

pH 10,21 10,21 
Vodivost 469 469 

Vlhkost [%] 2,1 2,1 

Vlhkost na konci měření [%] 2,02 2,02 
 

Příloha 3. Naměřené hodnoty standardu s přídavkem 20 % Cold-Box jader 

 JBS + 20% Cold-Box jader Průměr hodnot 

Spěchovatelnost [%] 45 45 

Spěchovatelnost na konci  

měření [%] 
40 40 

Pevnost v konden.zóně [kPa] 3,7 3,3 3,4 3,3 2,8 3,3 
Pevnost ve štěpu [kPa] 46 41 38 36 27 37,6 

Aktivní bentonit [%] - - 

Vaznost [kPa] 135 150 170 170 160 157 
Otěr [%] 2,5 2,7 2,6 2,7 2,6 2,6 

pH 10,48 10,48 
Vodivost 507 507 

Vlhkost [%] 2,22 2,22 
Vlhkost na konci měření [%] 2,06 2,06 

 



 

 

 

 

 

Příloha 6. Naměřené hodnoty standardu s přídavkem 50 % Cold-Box jader 

 JBS + 50% Cold-Box jader Průměr hodnot 

Spěchovatelnost [%] 45 44 

Spěchovatelnost na konci  

měření [%] 
35 35 

Pevnost v konden.zóně [kPa] 3,3 3,4 3,1 3,3 3,1 3,24 
Pevnost ve štěpu [kPa] 34 42 31 36 40 36,6 
Aktivní bentonit [%] 7,7 7,7 

Vaznost [kPa] 165 180 165 120 160 158 
Otěr [%] 4,4 4,2 4,07 7,8 4,8 5,05 

pH 10,4 10,4 
Vodivost 454 454 

Vlhkost [%] 1,98 1,98 
Vlhkost na konci měření [%] 1,78 1,78 

 

Příloha 5. Naměřené hodnoty standardu s přídavkem 40 % Cold-Box jader 

 JBS + 40% Cold-Box jader Průměr hodnot 

Spěchovatelnost [%] 44 44 

Spěchovatelnost na konci  

měření [%] 
35 35 

Pevnost v konden.zóně [kPa] 3,2 3,2 3,3 3,3 4 3,4 
Pevnost ve štěpu [kPa] 45 46 33 38 42 40,8 
Aktivní bentonit [%] - - 

Vaznost [kPa] 150 160 145 160 160 155 
Otěr [%] 3,79 3 3,33 5,36 3,46 3,79 

pH 10,41 10,41 
Vodivost 434 434 

Vlhkost [%] 2,06 2,06 
Vlhkost na konci měření [%] 1,82 1,82 

 



 

 

 

 

 

Příloha 8. Naměřené hodnoty standardu s přídavkem 20 % Hot-Box jader 

 JBS + 20% Hot-Box jader Průměr hodnot 

Spěchovatelnost [%] 44 44 

Spěchovatelnost na konci 
měření [%] 

39 39 

Pevnost v konden.zóně [kPa] 3,2 3,2 2,8 3,5 3,1 3,16 
Pevnost ve štěpu [kPa] 36 36 30 30 32 32,8 
Aktivní bentonit [%] - - 

Vaznost [kPa] 165 172 170 140 160 161,4 
Otěr [%] 3,2 2,93 3,47 2,53 3,2 3,07 

pH 10,4 10,4 
Vodivost 490 490 

Vlhkost [%] 2,04 2,04 
Vlhkost na konci měření [%] 1,9 1,9 

 

Příloha 7. Naměřené hodnoty standardu s přídavkem 10 % Hot-Box jader 

 JBS + 10% Hot-Box jader Průměr hodnot 

Spěchovatelnost [%] 45 45 

Spěchovatelnost na konci 
měření [%] 

41 41 

Pevnost v konden.zóně [kPa] 2,7 2,9 3,2 2,6 3,2 2,92 
 Pevnost ve štěpu [kPa] 36 30 29 28 34 31,4 
Aktivní bentonit [%] - - 

Vaznost [kPa] 129 113 113 120 127 120,4 
Otěr [%] 2,45 3,22 3,29 3,1 3,23 3,1 

pH 10,4 10,4 
Vodivost 484 484 

Vlhkost [%] 2,18 2,18 
Vlhkost na konci měření [%] 1,98 1,98 

 



 

 

 

 

 

Příloha 11. Naměřené hodnoty standardu s přídavkem 40 % Hot-Box jader 

 JBS + 40% Hot-Box jader Průměr hodnot 

Spěchovatelnost [%] 44 44 

Spěchovatelnost na konci  

měření [%] 
34 34 

Pevnost v konden.zóně [kPa] 2,9 2,8 2,9 2,7 2,9 2,84 
Pevnost ve štěpu [kPa] 29 29 25 28 32 28,6 
Aktivní bentonit [%] - - 

Vaznost [kPa] 165 140 145 175 165 158 
Otěr [%] 4,18 3,46 3,99 4,11 3,59 3,87 

pH 10,54 10,54 
Vodivost 476 476 

Vlhkost [%] 2,04 2,04 
Vlhkost na konci měření [%] 1,83 1,83 

 

Příloha 10. Naměřené hodnoty standardu s přídavkem 30 % Hot-Box jader 

 JBS + 30% Hot-Box jader Průměr hodnot 

Spěchovatelnost [%] 48 48 

Spěchovatelnost na konci  

měření [%] 
45 45 

Pevnost v konden.zóně [kPa] 3,4 3,3 3,2 3,2 3 3,22 
Pevnost ve štěpu [kPa] 25 29 25 24 25 25,6 
Aktivní bentonit [%] - - 

Vaznost [kPa] 160 175 150 173 150 161,6 
Otěr [%] 2,33 2,33 2,6 2,53 2,13 2,13 

pH 10,44 10,44 
Vodivost 485 485 

Vlhkost [%] 2,07 2,07 
Vlhkost na konci měření [%] 1,99 1,99 

 



 

 

 

 

 

Příloha 13. Naměřené hodnoty standardu s přídavkem 50 % jader Cold-Box 
(žíhaná pouze jádra) 650°C, 120 min 

 
JBS + 50% žíhaných Cold-Box 

jader 
Průměr hodnot 

Spěchovatelnost [%] 44 44 

Spěchovatelnost na konci 
měření [%] 

43 43 

Pevnost v konden.zóně [kPa] 2,5 2,5 3 2,4 2,4 2,56 
Pevnost ve štěpu [kPa] 24 25 28 26 26 25,8 
Aktivní bentonit [%] 8,22 8,22 

Vaznost [kPa] 130 131 135 130 140 133,2 
Otěr [%] 3,92 3,14 4,31 3,46 3 3,56 

pH 10,5 10,5 
Vodivost 499 499 

Vlhkost [%] 2,13 2,13 
Vlhkost na konci měření [%] 2,06 2,06 

 

Příloha 12. Naměřené hodnoty standardu s přídavkem 50 % Hot-Box jader 

 JBS + 50% Hot-Box jader Průměr hodnot 

Spěchovatelnost [%] 45 45 

Spěchovatelnost na konci  

měření [%] 
34 34 

Pevnost v konden.zóně [kPa] 3 3,1 3,3 2,9 3,1 3,08 
Pevnost ve štěpu [kPa] 28 29 29 27 30 28,6 
Aktivní bentonit [%] 8,8 8,8 

Vaznost [kPa] 160 145 160 170 145 156 
Otěr [%] 3,2 2,88 2,81 2,48 2,81 2,84 

pH 10,55 10,55 
Vodivost 465 465 

Vlhkost [%] 2,17 2,17 
Vlhkost na konci měření [%] 2,15 2,15 

 



 

 

 

 

 

Příloha 15. Naměřené hodnoty standardu s přídavkem 50 %  Cold-Box (vyžíhána celá 
směs) 350°C, 120 min 

 
JBS + 50% Cold-Box jader 

(žíhaná celá směs) 
Průměr hodnot 

Spěchovatelnost [%] 45 45 

Spěchovatelnost na konci 
měření [%] 

41 41 

Pevnost v konden.zóně [kPa] 2 2,5 1,9 2,2 2, 2,16 
Pevnost ve štěpu [kPa] 25 22 22 21 21 22,2 
Aktivní bentonit [%] 6,75 6,75 

Vaznost [kPa] 101 95 93 95 102 97,2 
Otěr [%] 2,42 2,03 2,28 2,33 2,25 2,26 

pH 10,64 10,64 
Vodivost 368 368 

Vlhkost [%] 2,41 2,41 
Vlhkost na konci měření [%] 2,35 2,35 

 

Příloha 14. Naměřené hodnoty standardu s přídavkem 50 %  jader Hot-Box 
(žíhaná pouze jádra) 650°C, 120 min 

 
JBS + 50% žíhaných Hot-Box 

jader 
Průměr hodnot 

Spěchovatelnost [%] 48 48 

Spěchovatelnost na konci 
měření [%] 

44 44 

Pevnost v konden.zóně [kPa] 2,8 3,1 3,7 3,2 2,7 3,1 
Pevnost ve štěpu [kPa] 28 27 26 28 27 27,2 
Aktivní bentonit [%] 8,25 8,25 

Vaznost [kPa] 126 124 122 120 130 124,4 
Otěr [%] 3,07 2,68 2,42 2,92 2,16 2,47 

pH 10,5 10,5 
Vodivost 485 485 

Vlhkost [%] 2,27 2,27 
Vlhkost na konci měření [%] 2,19 2,19 

 



 

 

 

Příloha 16. Naměřené hodnoty standardu s přídavkem 50 %  Hot-Box (vyžíhána celá 
směs) 350°C, 120 min 

 
JBS + 50% Hot-Box jader 

(žíhaná celá směs) 
Průměr hodnot 

Spěchovatelnost [%] 46 46 

Spěchovatelnost na konci 
měření [%] 

37 37 

Pevnost v konden.zóně [kPa] 2,5 2,2 2,7 2,5 2,8 2,54 
Pevnost ve štěpu [kPa] 22 20 21 22 19 20,8 
Aktivní bentonit [%] 7,25 7,25 

Vaznost [kPa] 117 119 106 119 107 113,6 
Otěr [%] 3,3 3,84 3,9 4,3 3,19 3,71 

pH 10,3 10,3 
Vodivost 436 436 

Vlhkost [%] 2,37 2,37 
Vlhkost na konci měření [%] 2,21 2,21 

 


