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S disertační prací je možno se seznámit na studijním oddělení Fakulty metalurgie a 
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ANOTACE 
Technologie bentonitem pojených formovacích směsi zastává ve slévárenské technologii 

výroby odlitků výsadní postavení. Tento druh pojiv patří mezi pojiva I. generace (pojivové 
vlastnosti jsou dány různými fyzikálními silami) a představuje ekonomicky výhodný, 
technologicky nenáročný sytém pro výrobu a jader a umožňuje formování na syrovo (do 5 % 
vody).  

Za účelem dosažení povrchově kvalitních odlitků se do formovacích směsí přidávají nosiče 
pyrolýzního uhlíku (PC), zejména uhlíkaté materiály. Běžnou uhlíkatou přísadu představuje 
černé uhlí. Během tuhnutí odlitku probíhá ve formě řada fyzikálně – chemických dějů. 
V důsledku pyrolýzy nosiče PC vzniká řada technologicky významných pevných pyrolýzních 
produktů (semikoks, pyrolýzní uhlík – PC). Druhá skupina produktů je představována plyny, 
které mají negativní vliv na životní prostředí a hygienické podmínky výroby odlitků  (plynné 
těkavé sloučeniny – VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS = VOCs, BTEX – suma benzen-toluen-
ethylbenzen-xyleny). S rostoucími nároky na „ekologickou průmyslovou výrobu“ rostou snahy o 
snížení znečištění ovzduší.  

Předložená disertační práce shrnuje výzkum nových materiálů za účelem nalezení 
optimálních aditiv, které by mohly částečně nebo úplně nahradit původní nosiče PC (černé uhlí), 
jako jsou směsná bentonitová pojiva nebo koncentrované nosiče PC. Základní podmínka, která 
musí být splněna, je zachování povrchové kvality odlitků a technologických vlastností formovací 
směsi. 

ANNONATION 
Privileged position in foundry technology of moulds and cores manufacturing has a 

bentonite binder that belongs to binders agent of I. generation (binding properties are determined 
by various physical forces). Using of moulding mixtures bonded with bentonite presents 
economically and technologically useful way of mould and core production and it allows making 
of moulds by “green sand” technology (up to 5 % of water).  

For the purpose of obtaining the castings with high surface quality the carriers of pyrolysis 
carbon (PC), especially carbonaceous matters, are added into bentonite moulding mixtures. 
Today the most used carrier of PC is black coal (sea coal). Some physico – chemical processes 
can proceed in moulds in the course of solidification. Two types of products (solid and gas) arise 
from the thermal exposure. A very technologically important solid pyrolysis products are formed 
(semicoke; Pyrolysis Carbon – PC) during combustion of PC carrier (pyrolysis). Second group 
of products is represented by gas compounds, which have negative influence on environment and 
ecological conditions of casting production (Volatile Organic Compound = VOC; sum of 
benzene-toluene-ethylbenzene and xylene = BTEX). Growing emphasis on”ecological industrial 
manufacture” requires a decrease of organic air pollution.  

The doctoral thesis summarizes a research of new materials in order to find optimal 
additives, which will be substitute the original carriers of PC (black coal) like composite 
bentonite binder or concentrated carrier of PC. The main aim of research is ensuring of surface 
quality of casting, decreasing of BTEX amount and keeping of physico – chemical properties of 
bentonite moulding mixture 
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1. ÚVOD 
Ve slévárenské výrobě existuje pro výrobu forem a jader celá řada pojivových systémů. 

Výsadní postavení si po dlouhá léta udržují bentonitová pojiva, která v sobě kloubí výborné 
provozní (technologické) vlastnosti a příznivé ekonomické náklady. Odhaduje se, že 70 – 80 % 
světové produkce odlitků je odléváno právě do tohoto typu směsí [1].  

Pro výrobu odlitků z grafitizujících slitin železa, (LLG, LKG), které se vyznačují výraznou 
zabíhavostí, se do jednotných bentonitových směsí (JBS) přidávají tzv. nosiče pyrolýzního 
uhlíku, které penetraci a vznik jiných povrchových vad odlitků potlačují. 

Historicky nejpoužívanějším materiálem je černé uhlí, které se nepodařilo zejména 
z technologických důvodů do dnešních dnů plnohodnotně nahradit. Nosič PC (černé uhlí) během 
tepelné expozice formy pyrolyzuje za vzniku řady produktů zejména organické povahy. Do 
pracovního prostředí tak unikají zdraví i životnímu prostředí škodlivé látky, obecně označované 
jako těkavé organické sloučeniny (VOCs). 

Navíc přítomnost těchto materiálů v „odpadních slévárenských píscích“ zvyšují náklady na 
odpadové hospodářství sléváren (vznikají nebezpečné odpady, jejíž deponování je 3 – 4 krát 
dražší než skládkování obyčejných odpadů). 

S ohledem na tato fakta je patrné, že existují snahy o náhradu černého uhlí jinými 
materiály organické nebo anorganické povahy. Použití těchto materiálů by přineslo zlepšení 
pracovního i okolního prostředí při zachování technologických vlastností formovací směsi a 
povrchové kvality odlitků.  

2. CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE 
Cílem předložené disertační práce je nalezení optimálního směsného bentonitového pojiva, 

resp. materiálů, které mohou být jeho základem (nosiče PC). 

Základní podmínky, které musí být splněny, jsou produkce dostatečného množství 
pyrolýzních produktů při zachování povrchové jakosti vyráběných odlitků a snížení objemu 
emisí BTEX (suma benzenu, toluenu, ethylbenzenu a xylenů, je řazena mezi VOCs) jak 
v pyrolýzním plynu uvolněném formou, tak i v odpadních píscích.  

V laboratořích a v poloprovozních podmínkách připravená směsná bentonitová pojiva, 
resp. formovací směs, budou dále testována na reálných formovacích linkách v českých 
slévárnách za účelem ověření možnosti jejich využití v průmyslu jako běžně dostupného a 
používaného produktu 

3. NOSIČE PYROLÝZNÍHO UHLÍKU 
Prodejnost finálního produktu – odlitku spojená s minimálními náklady na výrobu je 

směrodatným faktorem úspěšnosti dané slévárny na trhu. Z důvodu snahy o minimální náklady 
se do bentonitových směsí přidávají uhlíkatá aditiva, tzv. nosiče pyrolýzního uhlíku, které mají 
za úkol zajistit povrchovou jakost odlitku (snížení nákladů na čištění odlitků), jeho rozměrovou 
stálost, snižují množství ulpívajícího písku a napomáhají rozpadavosti (vytloukatelnosti) směsi 
(plyny uvolněné při pyrolýze narušují soudržnost formy) [1, 2]. 

Nosiče PC po tepelné degradaci sehrávají specifickou roli ve formě, zajišťují metalofóbní 
charakter formy, zabraňují penetraci kovu do formy atd.  
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I. BINDERNAGEL s kolektivem vypracovala [3] tzv. „Teorii komplexního účinku uhlíkaté 
látky“, která popisuje mnohostranný účinek uhlíkatých přísad. Hlavní funkce uhlíkatých přísad 
lze nalézt v literatuře [4 - 6].  

3.1. Pyrolýza uhlíkatých přísad 
Během tepelné expozice se ve formě uskutečňuje celá řada procesů; vznik kondenzační 

zóny vody; pasivace bentonitového pojiva, pyrolýza uhlíkatých přísad aj. Na základě studie [7] 
lze tepelně – degradační (pyrolýzní) procesy ve formě popsat dvoustupňovou pyrolýzou (Obr. 1). 

 
Obr. 1 Dvoustupňová pyrolýza C – přísad 

Struktura uhlíkatých přísad je štěpena na jednodušší strukturní jednotky. V místech formy, 
kde se teploty blíží k 900 ºC, probíhá první stupeň pyrolýzy za vzniku polokoksu, dehtu, vody a 
směsi plynných exhalátů (plyn1 – směs aromatických a alifatických uhlovodíků). V druhém 
souběžně probíhajícím ději (teploty okolo 1100 ºC), jsou dehet a plyn1 dále pyrolýzovány za 
vzniku tzv. pyrolýzního uhlíku, vody a směsi plynů označovaných jako plyn2 (CO, CO2, H2, 
CH4 – zdroj redukční atmosféry). Problém nastává v tom, že ne všechen plyn1 pyrolyzuje 
v dalším stupni. Tato kvantitativní nerovnováha je příčinou snížení ekologických a hygienických 
podmínek výroby odlitků z grafitizujících slitin železa. 

3.2. Emise bentonitových formovacích směsí 
Emise uvolněné JBS jsou tvořeny jen relativně nízkým počtem organických sloučenin 

(polutantů). Majoritní podíl celkového množství emisí, přibližně 80 %, tvoří směs látek 
označovaných jako BTEX [8]. 

Těkavé organické sloučeniny (VOCs) představují početnou různorodou skupinu látek          
[9], pro které je typická nízká molekulová hmotnost a vysoká těkavost. Negativně ovlivňují 
lidské zdraví (karcinogeny, vliv na CNS), kontaminují půdy, zásoby podzemní vody a ovzduší. 
Atmosférické VOCs ovlivňují fyzikální a chemické chování troposféry.  

Náklady slévárny na formovací směs jsou dány prostředky vynaloženými na deponování 
odpadních formovacích směsí, nikoliv náklady na pořízení nových surovin. Bentonitová 
formovací směs bez nosičů PC je řazena mezi inertní odpad (O). V okamžiku, kdy odpad 
obsahuje aromatické sloučeniny, se jeho zařazení mění na nebezpečný odpad (N), a náklady na 
deponování vzrostou ve srovnání s komunálním odpadem 3,4 krát [10], vztaženo na 1 t odpadu). 
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4. MOŽNOSTI ŘEŠENÍ 
Technologicky reálná řešení lze shrnout do následujících bodů: 

 částečná nebo úplná substituce původních nosičů PC materiály o specifických            
fyzikálně – chemických vlastnostech („procesní“uhlík – grafit, anorg. pufry – zeolit) 

 vysoce koncentrované nosiče PC (obsah PC až 20 %) 
 směsné bentonitové pojivo (jakostní bentonit + kvalitní nosič PC) 

Náhrada jednotlivých produktů pyrolýzy může být uskutečněna dle schématu (Obr. 2): 

 
Obr. 2 Zdrojové suroviny 

5. LABORATORNÍ EXPERIMENTY 
Z počátku bylo nezbytné definovat jednotlivé skupiny materiálů podle toho, jakou roli by 

měly ve formovací směsi zastupovat. Pomocí GC/MS analyzátoru bylo stanoveno množství 
BTEX uvolněného v daném teplotním režimu (500, 700, 900 °C, simulace formy). Pyrolýzním 
experimentům byl podroben standardní nosič PC – ekosimix, L – aditivum, petrolkoks, hnědé 
uhlí a deriváty celulózy (Tab. 1).  

Tab. 1. Pyrolýzní experimenty 

C – přísada Teplota 
pyrolýzy [°C] 

Suma  
BTEX [ng/mg] 

Celková suma  
BTEX [ng/mg] 

BTEX  
[%] 

TOCd  
[%] 

Ekosimix 
500 257 

3678 100 79,19 700 1413 
900 2008 

L–aditivum 
500 280 

2715 73,8 61,38 700 1148 
900 1287 

Hnědé uhlí 
500 120 

764 20,8 51,02 700 287 
900 337 

petrolkoks 
500 – 

20* 0,5 88,01 700 13 
900 7 

Aquavis 
500 29 

551 14,9 35,81 700 249 
900 249 

CMC 
500 28 

668 18,2 26,91 700 228 
900 412 
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Grafit, saze ani antracit nebyly této zkoušce podrobeny. Předpokládá se, že grafit a saze 
jsou čisté formy uhlíku, tudíž, při jejich tepelné expozici nedojde k uvolnění žádných 
organických polutantů. Antracit je silně prouhelněné uhlí s minimálním podílem prchavých látek  

Běžně používaný ekosimix (standard) je zdrojem největšího znečištění. Nepatrný nárůst 
BTEX při teplotě 500 °C (cca o 8  %) při pyrolýze L – aditiva ve srovnání s ekosimixem je dán 
strukturou prekurzoru. L – aditivum, jakožto slabě prouhelněné uhlí obsahuje výrazně vyšší 
podíl těkavých látek, které se uvolňují při nižších teplotách, než černé uhlí, které tvoří základ 
ekosimixu. 

V další sadě laboratorních experimentů byla sledována výtěžnost PC. Obsah PC je asi 
nejdůležitějším prvotním kritériem pro volbu vhodného nosiče pyrolýzního uhlíku  

Obsah PC ve vzorku byl stanoven na základě upravené retortové zkoušky dle I. 
BINDERNAGEL (C.I.A.T.F.) na Katedře slévárenství VŠB – TU Ostrava. Množství uvolněného 
PC bylo porovnáno se standardem – ekosimixem (Obr. 3). Výtěžnost PC nebyla stanovena pro 
grafit ani pro „mrtvý“ uhlík, jelikož tyto uhlíkaté formy přesně alternují vybrané pyrolýzní 
produkty. S rostoucím prouhelněním jednotlivých druhů uhlí, tj. s poklesem prchavých hořlavin 
Vdaf, klesá množství vyloučeného PC, což přímo koreluje s předpokladem, že lesklý uhlík (LC) 
vzniká z plynných uhlovodíků cestou heterogenní nukleace. Výjimkou je ekosimix, což není 
čistá forma uhlí (černé uhlí s příměsemi k docílení konstantní koncentrace PC v C – aditivu).  

 
Obr. 3 Výtěžnost PC při pyrolýze vybraných surovin 

I když ekosimix produkuje výrazně nejvyšší objem PC, ani L – aditivum není 
zanedbatelným uhlíkatým aditivem, jelikož v tomto případě je výtěžnost pyrolýzního uhlíku 
srovnatelná s méně kvalitním českým uhlím.  

Za účelem podpory sorpčních vlastností bentonitu byly zkoušeny dvě třídy materiálů. První 
skupinou jsou přírodní materiály (např. zeolity), které mají podobnou strukturu a určité pojivové 
schopnosti. Druhá třída je pak tvořena materiály, které jsou prekurzory pro výrobu vysoce 
účinných sorbentů (aktivní uhlí), např. L – aditivum. 

Aby byly alespoň částečně simulovány reálné podmínky formy, byla stanovena teplota 
sorpce na 60 ºC. Sorpčním činidlem byl zvolen benzen; nejstabilnější látka ze skupiny BTEX a 
majoritní podíl emisí BTEX. V rámci sorpčních experimentů byly testovány bentonit, zeolit,     
L – aditivum a hnědé uhlí. Ke grafickému zobrazení byly použity dva sorpční modely 



 - 6 -

(Freundlichův a Langmuirův model), které by měly popsat chování vybraných sorbentů v celém 
rozsahu tlaku sorbovaného média.  

 
Obr. 4 Adsorpční izotermy benzenu, Freundlichův model 

Empirický model – Freundlichova adsorpční izoterma (Obr. 4), na rozdíl od Langmuirovy 
izotermy, není lineární ani při nízkých tlacích a při vysokých tlacích nevykazuje limitní hodnotu 
adsorbovaného množství.  

 
Obr. 5 Adsorpční izotermy benzenu, Langmuirův model 

V obou případech je jako optimální sorbent jevilo L – aditivum a zeolit, naopak hnědé uhlí, 
které je v některých případech používáno jako prekurzor aktivního uhlí, své předpoklady 
nepotvrdilo.  

 
Obr. 6 Měrný povrch tepelně namáhaných sorbentů 
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Dalším parametrem sloužícím ke stanovení „kvality“ adsorbentu je stanovení měrného 
povrchu na základě měření BET izotermy (SORPTOMATIC series 1990, TermoFinnigan). 
Měrný povrch byl stanoven u všech výše uvedených materiálů, které byly vyžíhány na různé 
teploty (450 ºC, 600 ºC a 800 ºC = simulace reálné formy). 

S rostoucí teplotou dochází u hlinitokřemičitanů ke strukturním změnám a k poklesu 
měrného povrchu, u uhlíkatých materiálů lze pozorovat výrazný nárůst měrného povrchu (Obr. 
6), což odpovídá tepelné aktivaci (karbonizaci) materiálů. 

6. POLOPROVOZNÍ EXPERIMENTY 
V rámci poloprovozních experimentů byla navržena směsných bentonitovým pojiv. Podíl 

bentonitu byl v rozmezí 7 – 10 hm. d. Množství vyloučeného pyrolýzního uhlíku, se pohybovalo 
v rozmezí optimální koncentrace (0,2 – 0,4 % PC). 

6.1. Mechanické vlastnosti bentonitových směsí 
Základem poloprovozních experimentů je stanovení základních mechanických vlastností 

formovacích směsí s novými pojivy. Vztahy mezi jednotlivými charakteristikami směsí 
o různém složení („pavoučí“ diagramy) byly vyjádřeny relativně, tj. v procentech.  

6.2. Substituce standardního nosiče PC 
Byla sledována závislost poklesu standardu (černého uhlí) ve formovací směsi 

v koncentračním intervalu 0 – 100 % (Obr. 7). Na základě studované závislosti je možné stanovit 
optimální koncentraci L – aditiva. Vlhkost jednotlivých formovacích směsí byla řízena na 
základě konstantní spěchovatelnosti (47 ± 2 %). Ani významný pokles standardního nosiče 
pyrolyzního uhlíku (až o 100 %) nepřinesl výrazné snížení mechanických vlastností JBS.  

 

 
Obr. 7 Fyzikálně – chemické vlastnosti JBS s rozdílným obsahem černého uhlí 

6.3. Náhrada lesklého uhlíku 
Možnou variantou výnosu lesklého uhlíku bez doprovodných komplikací je náhrada 

lesklého uhlíku čistým grafitem v odpovídající formě, který vykazuje podobné strukturní i 
fyzikálně – chemické vlastnosti. Využití grafitu dle [11] hovoří o přídavku 0,1 – 20 % hm. na 
podíl bentonitového pojiva pro dosažení daných charakteristik JBS.  
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Pro účely této práce byl studován přídavek grafitu ve směsi v intervalu koncentrací                 
0 – 10 % hm. na podíl bentonitového pojiva. Vyšší koncentrace grafitu nebyly použity z důvodu 
vysokých pořizovacích cen grafitu, které by prodražila směs nad únosnou mez. 

 
Obr. 8 Vliv obsahu grafitu na vlastnosti JBS 

Standardem (STD) byla zvolena směs, ve které byl obsah ekosimixu, snížen na 50 % a 
nahrazen L – aditivem (=> snížení optimálních vlastností). Nárůst koncentrace grafitu ve směsi 
se výrazně neprojevil v mechanických pevnostech formovacích směsí (Obr. 8). 

Došlo k poklesu rozdělovací vody (na 76 % původního obsahu vody) při konstantní 
spěchovatelnosti (47 ± 2 %). „Životnost“ formovacích směsí byla však nízká, směsi rychle 
osychaly a byly „krátké“.  

6.4. Náhrada amorfního uhlíku 
Byl sledován vliv „mrtvého“ uhlíku v koncentračním intervalu 0 – 6,3 % (0 % = směs se 

standardním nosičem PC – ekosimixem, Obr. 9). 

 
Obr. 9 Přínos „mrtvého“ uhlíku v JBS 

S rostoucím podílem tohoto materiálu ve směsi rostou jak pevnostní charakteristiky 
(pevnost v tlaku i štěpu), tak především pevnost v tahu v zóně kondenzace vody (4,10 kPa při 
6,3 % C – materiálu). Podíl černého uhlí (ekosimixu) ve směsi byl snížen o 33,3 %. Tento úbytek 
by se měl projevit v objemu organických polutantů BTEX emitovaných formou. Kromě velmi 
dobrých mechanických vlastností, byla směs „živá“ více než 2 hodiny, čímž se zlepšuje 
manipulace s formou v reálné výrobě. 
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6.5. Přídavek polysacharidů 
Aplikace polysacharidů je silně závislá na volbě vhodného derivátu (na jeho fyzikálně –

 chemických vlastnostech) a způsobu přípravy směsi, tj. na způsobu navlhčení a množství 
rozdělovací vody. Přídavek derivátů celulózy přináší výrazné změny ve vlastnostech JBS ve 
srovnání se standardem (Obr. 10).  

 
Obr. 10 Vliv přídavku celulózy na JBS 

Hlavním rysem je nárůst vlhkosti (až o 2 %). Byly sníženy vaznosti v tlaku, ve štěpu i 
pevnost v tahu v KZV. Ztráta žíháním (LOI) nevykazovala markantní rozdíly. Naopak výrazně 
se zvýšila soudržnost (odolnost proti erozi) směsi dána zkouškou otěrem, který nabýval 
v některých případech nulových hodnot, což je pravděpodobně způsobeno strukturou 
polysacharidů.  

6.6. Přídavek hlinitokřemičitanů  
V rámci řešení DP byly srovnány dvě bentonitové směsi s 10 hm. díly pojiva (Obr. 11) 

s rozdílným složením (standard – směs I = 10 hm. d. bentonitu, směs II = 8 hm. d. bentonitu + 
2 hm. d. zeolitu). 

 
Obr. 11 Účinek zeolitu v JBS 

Přídavek zeolitu do směsi umožňuje snížení podílu bentonitového pojiva ve formovací 
směsi při zachování mechanických vlastností směsi. Dalším plusem byl fakt, že směs byla „živá“ 
déle než 2 hodiny což podporuje předpoklad dobré manipulovatelnosti se směsí v reálných 
podmínkách slévárenské výroby.  
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6.7. Licí experimenty 

Na základě laboratorních experimentů a zkoušení mechanických vlastností JBS byla 
navržena řada pojiv, která byla studována v rámci poloprovozních zkoušek. Odlévala se šedá 
litina (EN GLJ – 200) při hmotnostním poměru forma/kov = 4,33. Potvrdil se předpoklad 
částečné/substituce černého uhlí L – aditivem. V pyrolýzním plynu pro směs s L – aditivem 
(100 %) detekováno cca 74 % emisí BTEX ve srovnání se směsí se 100 % ekosimixu, (korelace 
s výsledky pyrolýzních experimentů, L – aditivum produkuje o 26 % emisí BTEX méně než 
ekosimix). Majoritní podíl BTEX v pyrolýzním plynu je tvořen emisemi benzenu (Tab. 2).  

Tab. 2. Obsah organických exhalací v paroplynové fázi 

Varianta PAROPLYNOVÁ FÁZE [mg/dm3] 
benzen  toluen ethylbenzen xyleny Σ BTEX TOC 

STD 0,425 0,199 0,025 0,170 0,818 2,363 
JBS1 0,708 0,531 0,075 0,451 1,764 3,609 
JBS2 0,268 0,143 0,019 0,099 0,529 0,986 
JBS3 0,360 0,145 0,016 0,084 0,605 1,335 
JBS4 0,265 0,156 0,037 0,124 0,582 1,082 
JBS5 0,417 0,193 0,022 0,0117 0,749 1,249 
JBS6 0,452 0,285 0,036 0,172 0,945  1,857 

Snížení nebo substituce standardní uhlíkaté přísady (ekosimixu) vede k výraznému úbytku 
organických exhalací (BTEX) v pyrolýzním plynu (Obr. 12). Maximálního poklesu exhalací 
bylo dosaženo u vzorku „JBS2“ (úbytek 35,3 %). Tato tendence byla potvrzena i poklesem 
obsahu celkového organického uhlíku TOC (až o 38,8 %).  

Tab. 3. Obsah organických exhalací v odpadní směsi 

Varianta „ODPADNÍ“ FORMOVACÍ SMĚS [mg/kg] 
benzen  toluen ethylbenzen xyleny Σ BTEX 

STD 1,017 0,760 0,033 1,090 2,900 
JBS1 0,440 0,300 0,340 0,460 1,540 
JBS2 0,190 0,230 0,150 0,300 0,870 
JBS3 0,370 0,860 0,000 0,770 2,000 
JBS4 1,530 0,000 0,000 0,000 1,530 
JBS5 0,340 0,550 0,000 0,810 1,700 
JBS6 0,500 0,420 0,000 0,270 1,190 
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Obr. 12 Objem organických emisí v pyrolýzním plynu v závislosti na složení JBS  
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Množství emisí BTEX ve formovací směsi (Obr. 13) je řádově nižší. Stále platí trend 
snížení emisí BTEX s poklesem koncentrace černého uhlí (standardu) ve směsi. Maximálního 
poklesu obsahu BTEX bylo opět dosaženo u vzorku „JBS2“( o70 %). 
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Obr. 13 Vliv složení JBS na organické emise v „odpadní“ směsi 

V rámci využití zeolitu ve formovací směsi byly studovány dvě bentonitem pojené 
formovací směsi (směs Z1 7 hm. d. bentonit; směs Z2 5 hm. d. bentonit + 2 hm.d. zeolit). 
Pozitivní vliv přídavku zeolitu na sorpční vlastnosti bentonitu byl potvrzen. Rozdíl v obsahu 
celkového organického uhlíku (TOC) v pyrolýzním plynu mezi směsí Z1 a Z2 činil 74 %. 

6.8. Povrchová kvalita odlitků 
Povrchová kvalita odlitku je běžně odhadována na základě objemu pyrolýzního uhlíku 

vyloučeného během tepelné expozice formy.  

 
Obr. 14 Vliv složení nosiče PC na výtěžnost PC  

Z hlediska obsahu PC v syrové směsi může substituce černého uhlí L – aditivem 
proběhnout úplně, nedochází k výraznému snížení obsahu PC. 

L – aditivum v kombinaci s dalšími materiály je z hlediska produkce pyrolýzního uhlíku 
během tepelné expozice schopno substituovat (alespoň částečně) původní uhlíkatou přísadu.  

Střední aritmetická drsnost Ra [µm] vyjadřující jakost povrchu odlitku byla stanovena na 
vnitřní straně odlitku od jádra, komparativní metodou pomocí etalonů SVÚM a pomocí 
digitálního zařízení Surftest 211 na odlitcích, které byly očištěny pouze ocelovým kartáčem. 
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Maximální drsnost RaMAX (36,665 µm) odpovídala odlitku odlitého do JBS bez uhlíkaté 
přísady, minimální drsnost RaMIN (8,995 µm) byla dosažena při použití standardu  
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Obr. 15 Vliv složení JBS na povrchovou kvalitu odlitků dle SVÚM 
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Obr. 16 Vliv složení JBS na povrchovou kvalitu odlitků dle Surftest 211 

K dokreslení vlivu změny obsahu uhlíkaté přísady ve směsi na kvalitu povrchu odlitku byl 
navíc stanoven obsah PC ve směsi po odlití. Hodnota obsahu PC v syrové směsi se pohybovala 
v intervalu 0,17 – 0,28 %. Po odlití klesl jeho obsah na hodnoty 0,10 – 0,17 %. 

Výsledky měření střední aritmetické drsnosti odlitků (Obr. 15, Obr. 16) poukázaly na 
skutečnost, že ani výrazné snížení obsahu standardu (černého uhlí) ve směsi (až o cca 70 %) 
nepřineslo výrazné zhoršení povrchu odlitku. Dosažená hladkost povrchu odlitků je srovnatelná 
se standardem (RaMIN)), nejvyšší nárůst drsnosti byl pozorován v případě směsi JBS4 
(o 10,01 µm dle SVÚM a o 5,16 µm dle Surftest). 

6.9. Nová uhlíkatá přísada – SIMIX 20S 

SIMIX 20S patří mezi vysoce koncentrované uhlíkaté přísady. Představuje moderní 
uhlíkatou přísadu, jejíž použití s sebou přináší nižší pořizovací náklady, lepší technologické 
vlastnosti (spěchovatelnost, tekutost směsi) a snížení objemu organických exhalací v pracovním 
prostředí při srovnatelné povrchové kvalitě vyráběných odlitků. Využívá se ojedinělá kombinace 
produkce lesklého uhlíku a zvýšené oolitizace zrn ostřiva. 

Jelikož v případě SIMIX 20S hovoříme o nosiči PC a ne o kompozitním pojivu (může být 
pouze jeho součástí), jeho hlavní charakteristikou je množství vyloučeného PC (Tab. 4). 
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Tab. 4. Výtěžnost LC vybraných nosičů PC 
C – aditivum SIMIX 20 SIMIX 20S Carboluxon 160 Carboluxon 200 
ObsahPC [%] 18 – 19 12,9 – 13,5 10,3 – 10,4 14,5 – 16,2 

JBS s přísadou SIMIX 20S vykazují nepatrně horší mechanické pevnosti než v případě 
použití SIMIX 20 (Obr. 17). Směs se SIMIX 20S vykazovala dobrou manipulovatelnost a 
výrazně neosychala při poloprovozních testech. 

 
Obr. 17 Účinek SIMIX 20S na vlastnosti JBS 

Za účelem odhadu produkce BTEX během tuhnutí a chladnutí odlitku, byl SIMIX 20S 
podroben pyrolýzním experimentům a porovnán s C 160 (Tab. 5). Nejvyšší nárůst organických 
exhalací nastává v teplotním intervalu 500 – 700 °C. Celkové množství BTEX uvolněných 
přísadou SIMIX 20S je výrazně nižší (cca 2,2 krát).  

Tab. 5. Produkce BTEX vybraných přísad 

C – přísada teplota benzen toluen ethylbenzen xyleny Σ BTEX 
[ºC] [ng/mg] 

SIMIX 20S 
500 0 149 108 145 402 
700 109 556 272 441 1378 
900 215 582 232 438 1467 

C160 
500 1 42 63 11 117 
700 77 960 2220 187 3444 
900 302 1240 1700 228 3470 

V rámci poloprovozních experimentů byla provedena řada experimentů. V první sadě testů 
byly srovnány JBS s nosičem PC – SIMIX 20, SIMIX 20S a C200 (Tab. 6). Množství 
organických exhalací je vztaženo na konstantní objem pyrolýzního plynu (20 dm3). Bylo 
dosaženo poklesu emisí BTEX (cca o 10%) a to především u emisí benzenu (o 38,6 %). 

Tab. 6. Ekologická charakteristika SIMIX 20S 

Nosič PC benzen  toluen Ethylbenzen xyleny Σ BTEX 
[mg] 

SIMIX 20 2,935 1,679 0,43 0,893 5,937 
SIMIX 20S 1,802 1,463 0,504 1,582 5,351 

C200 8,83 11,30 45,440 94,47 160,4 

Druhá sada testů byla prováděna obdobně s tím rozdílem, že bylo připraveno pouze jádro 
s C – přísadou, další podmínky poloprovozních experimentů byly stejné jako v předchozích 
případech. Byly srovnávány jádrové směsi s nosiči PC SIMIX 20S a C160 (Tab. 7).  
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Tab. 7. Ekologická charakteristika jádrových směsí 
Plyn [mg] benzen  toluen ethylbenzen xyleny Σ BTEX 

SIMIX 20S 2,48 1,35 0,41 0,52 4,76 
C 160 6,78 2,69 3,52 2,97 15,96 

Směs [mg/kg] benzen  toluen ethylbenzen xyleny Σ BTEX 

SIMIX 20S 0,56 1,13 0,10 0,40 2,19 
C 160 1,03 1,86 2,07 1,38 6,34 

I v tomto případě byly sníženy emise BTEX (pyrolýzní plyn – o 70,2 %; formovací směs – 
o 75,5 %). Testované JBS vykazovaly obsah PC mezi 0,25 – 0,31 % (Obr. 18), po odlití klesl na 
0,17 – 0,24 % PC.  

 
Obr. 18 Vliv C – přísad na povrchovou kvalitu odlitků 

7. PROVOZNÍ APLIKACE 
Nově vyvinuté komponenty formovacích směsí byly aplikovány v průmyslové praxi. 

SIMIX 20S byl použit ve Slévárně Kuřim, a.s., směsné bentonitové pojivo Keribent  „Impuls“ 
bylo aplikováno ve slévárně GiFF, a.s., Frýdlant nad Ostravicí. 

V průběhu experimentů byly sledovány mechanické vlastnosti směsi, vliv na kvalitu 
vyráběných odlitků a vliv na kvalitu pracovního prostředí (emise BTEX během lití a vybíjení 
odlitků). 

7.1. SIMIX 20S 

Průmyslová aplikace nosiče PC SIMIX 20S probíhala v období 1.3 – 14.5.2009. V průběhu 
testu bylo spotřebováno 13 778 t jednotné bentonitové směsi tvořené přísadou SIMIX 20S 
(spotřeba 29,2 t) a vysoce jakostního bentonitu GeKo Optimum, poměr nosiče PC na bentonit 
(t/t) se pohyboval v intervalu 0,39 – 0,47 %. Tato směs byla oživena 533 t nového písku při 
váhovém poměru forma/kov 9,73 – 10,61.  

Na formovací lince IMPACT PLUS +GF+ byly odlévány odlitky ze šedé litiny (do 400 kg) 
především skříňovitého charakteru. Použití nosiče PC SIMIX 20S nepřineslo žádné výrazné 
změny vlastností JBS. Nejmarkantnější změnou byl pokles obsahu PC (z 0,32 na 0,22 %, Obr. 
19), přičemž nedošlo k výraznému poklesu povrchové kvality odlitků. Dalším výrazným rysem 
JBS byla vysoká tekutost, která příznivě ovlivňuje přesnost dávkování a dává rovnoměrnější 
spěchovatelnost. (33,2 – 41,95 %), což přímo souvisí s malými změnami vlhkosti směsi (2,91 –
 3,26 %) a vyváženým podílem odplavitelných látek. 
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Obr. 19 Obsah PC v JBS s přídavkem SIMIX 20S  

Průběh vaznosti směsi v tlaku během experimentu se měnila v mezích 159,0 – 212,8 kPa. 
Stejný trend vykazovala i pevnost v tahu v KZV, která se pohybovala v rozmezí 2,97 – 4,0 kPa 
(Obr. 20). Houževnatost během experimentu nabývala hodnot 19 – 23 %.  
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Obr. 20 Pevnost v tahu v KZV bentonitové směsi s přísadou SIMIX 20S 

Ztráta žíháním se pohybovala v širokém rozpětí (4,47 – 6,97 %), přičemž ani při výrazném 
poklesu nedošlo ke snížení povrchové jakosti odlitků. Pokles ztráty žíháním koreluje s poklesem 
obsahu PC ve směsi (Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.).  
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Obr. 21 Ztráta žíháním v průběhu provozní zkoušky SIMIX 20S 

 



 - 16 -

Výskyt zmetků byl sledován na lince +GF+ (FII). Nosiče PC mohou výrazně ovlivňovat 
výskyt zapečenin (zadrobenin, penetrace), v menší míře podíl zálupů a v neposlední řadě bubliny 
(v omezené míře). Výskyt bublin může být také ovlivněn vlhkostí směsi, plynotvorností jader a 
jinými faktory. Nepřímou vypovídací hodnotu o povrchové kvalitě odlitků má nízký podíl 
připečenin (1,13 %) a zejména zálupů (0,47 %) z celkového výskytu zmetků (100 %).  

Výrazný výskyt bublin (19,24 %) z celkového množství zmetků, na jejímž vzniku se podílí 
i nosič PC, byl v závěru průmyslového experimentu snížen (Obr. 22). 
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Obr. 22 Vývoj vad – „bublin“ v průběhu aplikace SIMIX 20S 

V rámci průmyslové aplikace bylo provedeno stanovení ekotoxicity „slévárenského 
recyklátu“ nezávislou firmou GEOtest Brno, a.s., která se zabývá geologickými a sanačními 
prácemi pro ochranu ŽP, geotechnickým a hydrogeologickým průzkumem a Zdravotním 
ústavem Brno, který prováděl laboratorní testy dle vyhlášky MŽP č. 294/2005 Sb. a vyhlášky č. 
383/2001 Sb. 

Dle protokolu o zkoušce č. 6547/2009 byly provedeny dva testy (úvodní a ověřovací) 
neředěného vodného výluhu na čtyřech odlišných organismech. S ohledem na výsledky 
stanovení ekotocity „slévárenského recyklátu“ testovaný vzorek splňuje požadované limity pro 
stanovení akutní toxicity dle vyhlášky MŽP č. 294/2005 Sb (Tab. 8). 

Tab. 8. Výsledky ekotoxicity JBS s přísadou SIMIX 20S  

Testovaný org. Popis testu Hodnota Limitní hodnota 
Živorodka obecná Akutní toxicita ryb (mortalita) 0 % úhynu 0 

perloočka Akutní toxicita (imobilizace) < 5 % 30 % 
Zelené řasy Akutní toxicita (inhibice růstu) 2,98 % 30 % 
Hořčice bílá Inhibice růstu kořene 4,35 % 30 % 

V poloprovozních podmínkách ověřené snížení obejmu emisí BTEX bylo doplněno 
zkouškou ekotoxicity „slévárenského recyklátu“, který v 75 % testů vykazoval výrazně nižší 
hodnoty, než jsou stanovené limitní hodnoty toxicity dle vyhlášky MŽP č. 294/2005 Sb. 

7.2. Keribent „Impuls“ 
Průmyslový experiment s Keribentem „Impuls“ probíhal ve slévárně GiFF, a.s. od června 

do září 2009 na dvou formovacích linkách HWS HSP 3D (rozměr rámu 850 x 850 x 200 mm) a 
HWS FBO (bezrámové formování).  
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Celkově bylo spotřebováno 160 t pojiva, což odpovídá pěti stům oběhů JBS na 
formovacích linkách. Byly odlévány odlitky o hmotnosti 0,2 – 100 kg z šedé (LLG 15; 20; 25) a 
tvárné (LKG – 40; 50) litiny. 

Aplikace nového pojiva nepřinesla v průběhu průmyslového testu výrazné změny 
vlastností JBS. Pevnost v tlaku (vaznost) nabývala hodnot v intervalu 150 – 170 kPa, čímž bylo 
splněno technologické minimum. V důsledku stabilizace obsahu aktivního bentonitu (7 – 7,7 %) 
se snížila spotřeba pojiva na 1 t vyráběných odlitků. V průběhu experimentu došlo k mírnému 
nárůstu vlhkosti (Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.) z 3,1 % na 3,4 %, což souvisí s vyšší 
oolitizací směsi (13,25 %) a snížením dávkování nového písku v důsledku výrazného zlepšení 
rozpadavosti směsi po odlití a menšímu ulpívání na odlitcích. 

Povrchová kvalita odlitků byla hodnocena u předem vyčleněných druhů odlitků 
vyráběných stávající technologií. Hodnocení kvality povrchu odlitku bylo prováděno srovnáním 
odlitků před a po zkoušce [12]. Dle subjektivního hodnocení zaměstnanců GiFF, a.s. vykazovaly 
vyráběné odlitky vysokou jakost, na odlitcích ulpívalo jen minimální množství směsi nad velmi 
hladkým odlitkem a na roštech se snížil výskyt hrud. 

Jedním z cílů průmyslové aplikace kompozitního bentonitového pojiva Keribent „Impuls“ 
bylo dosažení snížené koncentrace BTEX v ovzduší slévárny. Odběr vzorků provádělo 
Výzkumné energetické centrum VŠB – TU Ostrava, laboratorní analýzy provedl Zdravotní ústav 
Ostrava, pracoviště Frýdek – Místek. Parametry experimentu jsou shrnuty v Tab. 9. 

Tab. 9. Podmínky stanovení BTEX 

typ odlitku LD 50 
hmotnost odlitku + vtok [kg] 81 + 12 
hmotnost písku ve formě [kg] 520 

teplota lití [ºC] 1320 – 1330 
složení formovací směsi 

Ostřivo Šajdíkovy Humence 
Pojivo Keribent C30 Keribent Impuls 

Aktivní bentonit(dle MM) [%] 8,4 8,0 
Vyplavitelné látky [%] 12,4 11,6 

Spalitelné látky [%] 3,36 3,00 

Aby bylo maximálně zamezeno okolním vlivům, byl zvolen bezjádrový odlitek. Tepelné 
namáhání formy bylo 5,6 (váhový poměr forma/kov). Objem organických emisí je shrnut 
v Tab. 10. Hodnoty BTEX jsou uvedeny v suché vzdušině při laboratorních podmínkách (25 °C, 
atmosférický tlak). 

Tab. 10. Objem organických emisí BTEX 

pojivo C 30 Impuls 
Odběrové místo linka rošt linka rošt 

BTEX [mg/m3] 79,4 1,61 26,36 0,4112 
BTEX [%] 100 100 33,2 25,54 
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Aplikací kompozitního bentonitového pojiva Keribent „Impuls“ bylo dosaženo výrazného 
snížení emisí BTEX (až o 74,5 %). Při měření emisí BTEX byla ve vzorku odebraného při 
použití Keribentu C30 zjištěna vysoká koncentrace styrenu (34,9 mg/m3), který má výrazně 
negativní vliv na ŽP i lidské zdraví. 

Aplikací Keribentu „Impuls“ bylo dosaženo výrazného snížení koncentrace styrenu až na 
0,189 mg/m3 (pokles o 99,5 %). Objem emisí v „odpadní“ formovací směsi byl stanoven 
v sušině. 

Tab. 11. Objem emisí BTEX v „odpadní směsi“ 

 
benzen toluen ethylbenzen xyleny Σ BTEX BTEX 
[mg/kg] [mg/kg] [mg/kg] [mg/kg] [mg/kg] [%] 

C 30 1,29 2,39 5,22 1,74 10,64 100 
Impuls 3,35 3,53 0,559 2,48 9,92 93,2 
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8. ZÁVĚR 
Předložená disertační práce se zabývá snížením hygienické a ekologické zátěže 

slévárenské výroby odlitků z grafitizujících slitin železa, šedé a tvárné litiny, odlévaných 
do bentonitem pojených formovacích směsí. 

V rámci řešení disertační práce byla použita a studována řada materiálů, mezi které patří 
různé uhlíkaté materiály, tzv. „procesní“ a „mrtvý“ uhlík, a suroviny „neuhelnatého“ 
charakteru – polysacharidy a hlinitokřemičitany.  

V rozsahu laboratorních experimentů byly provedeny pyrolýzy surovin, experimenty 
sorpce par benzenu a stanovení PC dle I. BINDERNAGEL. Veškeré studované suroviny vykazovaly 
výrazně nižší objem organických emisí BTEX než standard (černé uhlí). Potvrdil se dvojí účinek 
L – aditiva (zdrojem PC, sorbent) a zeolitu. 

Navržená bentonitová pojiva vycházela z předpokladu, že obsah pojiva ve směsi by se měl 
pohybovat v rozmezí 7 – 10 hm.d. (technologický standard) a koncentrace vyloučeného PC by se 
měla pohybovat v rozmezí 0,2 – 0,4 % za účelem zachování povrchové jakosti. 

V rámci poloprovozních experimentů byla hledána optimální koncentrace jednotlivých 
materiálů v JBS a následně byly provedeny licí zkoušky. Obsah vlhkosti byl řízen na základě 
konstantní spěchovatelnosti (47 ± 2 %). Bylo zjištěno, že ani totální substituce standardu směsí 
uhlíkatých materiálů (majoritní podíl tvoří L – aditivum) nepřináší výrazné zhoršení fyzikálně –
 chemických vlastností JBS. Na rozdíl od využití grafitu se potvrdil předpoklad použití 
„mrtvého“ uhlíku ve formovací směsi. Přídavek celulózy se projevil zejména snížením eroze 
směsi a v některých případech nulovým „otěrem“. Naopak přítomnost hlinitokřemičitanů zvyšuje 
mechanické pevnosti JBS v takové míře, že může být snížen i podíl bentonitu ve směsi.  

Úplná substituce černého uhlí L – aditivem vedla ke snížení emisí BTEX v pyrolýzním 
plynu (o 74 %), což odpovídá rozdílu objemu BTEX uvolněného během pyrolýzních 
experimentů čistých uhlíkatých přísad. Jakýkoliv stupeň substituce původního nosiče PC 
(černého uhlí) v průběhu poloprovozních zkoušek vedl k poklesu organických exhalací BTEX 
jak v pyrolýzním plynu (o 35 %) tak i ve formovací směsi (až 70 %). Majoritní podíl emisí 
BTEX tvořil benzen, naopak nejnižší koncentrace byly detekovány pro ethylbenzen. 

Teoretické předpoklady zvýšení účinnosti fyzikálně – chemických dějů probíhajících 
během tuhnutí a chladnutí odlitku ve formě (sorpční pochody) byly prokázány. Byl dosažen 
výrazný pokles emisí (74 %) celkového organického uhlíku (TOC) v pyrolýzním plynu formy se 
směsným pojivem (bentonit + zeolit). Přídavek celulózy a jejich derivátů do JBS byl studován 
okrajově. Pro objektivní posouzení by bylo vhodné provést komplexní studii použití celulózy. 

Výchozím kritériem pro stanovení povrchové kvality odlitků je obsah vyloučeného 
pyrolýzního uhlíku. Náhrada černého uhlí L – aditivem doplněného o další suroviny („mrtvý“ 
uhlík aj.) v koncentračním rozmezí černého uhlí 100 – 0 % nepřinesla výrazné snížení objemu 
vyloučeného PC a tím ani povrchové kvality odlitků. 
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Na základě výsledků poloprovozních experimentů byl navržen a v průmyslové praxi 
zkoušen nový nosič PC SIMIX 20S a kompozitní bentonitové pojivo Keribent „Impuls“. 
Formovací směsi s těmito přísadami vykazovaly během průmyslové aplikace dobré fyzikálně –
 chemické vlastnosti při souběžném zachování povrchové kvality.  

V případě aplikace nosiče PC SIMIX 20S byl proveden test ekotoxicity „odpadní“ 
formovací směsi dle vyhlášky MŽP č. 294/2005 Sb. „Slévárenský recyklát“ v 75 % testů 
vykazoval výrazně nižší hodnoty, než jsou stanovené limitní hodnoty toxicity.  

V rámci průmyslové zkoušky kompozitního bentonitového pojiva byla provedena analýza 
pracovního prostředí. Ve všech případech bylo dosaženo výrazného snížení koncentrace BTEX. 
Obě zkoušky ekologické zátěže reálné výroby byly provedeny nezávislými subjekty. 

Veškeré suroviny, které tvoří základ navržených a testovaných kompozitních 
bentonitových pojiv, byly vybrány tak, aby výsledná cena jednotné bentonitové směsi 
odpovídala pořizovacím nákladům stávajících bentonitem pojených formovacích směsí.
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