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ANOTACE 

V této diplomové práci se věnuji problematice regenerace formovacích směsí ve 

Slévárně Chomutov, a.s. Výrobní činnost firmy spočívá v produkci ocelových odlitků 

z magnetických i nemagnetických ocelí, která je spojena s vysokou produkcí odpadů 

z formovacích směsí. Tyto směsi lze s velkou úspěšností regenerovat, proto uvádím možné 

způsoby regenerace, kterých je velké množství. Důležitým cílem je provést analýzu 

odpadní formovací směsi a odprašků a k jakému využití se dají použít. Hlavním úkolem 

diplomové práce je navrhnout opatření pro využití vybraných typů odprašků, které by se 

daly dále využít v systému formování a s tím spojený výzkum. V závěru práce je zařazeno 

doporučení na další využití odprašků v systému formování.  

Klíčová slova 

Odpad, zneškodňování odpadů, třídění odpadů, regenerace formovacích směsí. 

SUMMARY 

In this thesis I analyze the problem of the sand mixtures regeneration in the foundry 

Chomutov, as. The company activity involves the production of steel castings of magnetic 

and non-magnetic steel, which is associated with high production of sand mixtures waste. 

There are many ways how these compounds can be regenerated with great success, so I 

present some possible ways of regeneration. An important step is to analyze the waste sand 

mixture and dusting and for what use it can be used. The main task of this thesis is to 

propose measures for the use of selected types of waste dust, which could be further 

utilized in the formation and related research. The conclusion is situated on 

recommendations for the use in the foundry mould production system. 
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1. Úvod 

Slévárenská výroba je také doprovázena vznikem vedlejších produktů, jako jsou 

znečištěné vody, emise nebo tuhý odpad, který je nutno regenerovat, upravit, využít nebo 

odstranit. Ve slévárenství se v průměru generuje 0,6 tun odpadů na 1 tunu odlitků. Odpady 

ze sléváren jsou v 71 % tvořeny použitou směsí, odprašky představují 12 %, žáruvzdorné 

materiály 8% a ostatní odpady 9% všech odpadů [3]. 

Objemově největší podíl představují formovací směsi, proto je velká pozornost 

věnována jejich recyklaci. Velkého pokroku bylo v této oblasti dosaženo na poli 

regenerace ostřiv a druhotného využití směsí [4]. 

I v případech vysokého podílu regenerace je nezbytné, aby se nalezla možnost 

druhotného využití jako alternativy deponování. V severských zemích slévárny regenerují 

a recyklují 80 – 98 %všech použitých směsí a přesto vzniká ročně asi 400 000 tun 

nadbytečných směsí, které je třeba druhotně využít [5].   

Cílem mé diplomové práce je analýza využívání odpadních formovacích směsí a 

odprašků, dále návrh opatření pro využívání vybraných typů odprašků v systému 

formování a uvést použitelnost odpadů ze slévárenské formovny. Při produkci ocelových 

odlitků vzniká množství odpadů z formovacích směsí po odlévání do pískových forem. 

Jedná se o regeneraci těchto pískových směsí a odprašků, jako vstupní surovina pro 

opětovné použití k formování. 
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2. Charakteristika technologie slévárenské výroby 

2.1 Popis a technická charakteristika zařízení: Tavírna 

V tavírně slévárny v Chomutově je výroba odlitků z oceli zajišťována 

v odpovídajících technologických zařízeních, které vyhovují současným náročným 

kvalitativním podmínkám výroby. Dvě elektrické obloukové pece, které vyrábějí z pevné 

vsázky tekutou ocel pro odlitky, jsou umístěny v čele hlavní lodi výrobní haly (obrázek 2) 

[1].   

Pec EOP FIAT má užitečnou tonáž 5 tun s možností přesazení na 7 tun, což 

umožňuje výkon transformátoru. Příkon je 2180 kVA a napětí 5000V. Naklápění pece a 

ovládání posuvu elektrod je elektromechanické. 

Pec EOP NIKEX má užitečnou tonáž 3 tuny s možností přesazení na 4 tuny, což též 

umožňuje výkon transformátoru. Příkon je 2000 kVA a napětí 22000 V. Naklápění pece a 

ovládání posuvu elektrod je elektrohydraulické. 

K tavení vsázky v obou EOP je využíván elektrický oblouk. Tento vzniká mezi 

grafitovými elektrodami o průměru 200 mm a vsázkou. Elektrický oblouk potřebný 

k tavení vsázky se na počátku tavení reguluje obsluhou ručně, ale pouze u pece FIAT, 

posléze po vytvoření hladiny tekutého kovu automatickou regulací. U EOP NIKEX je i 

natavování vsázky v automatickém režimu. Při natavování dochází k velkému vývinu 

zplodin hoření, protože lázeň ještě není kryta struskou. Vznikající zplodiny hoření jsou 

trvale odsávány z prostoru víka a vrat obou EOP a jsou odváděny do zařízení, které slouží 

k omezování emisí znečišťujících látek. Pracovní prostor obou EOP je vyzděn dvěma 

materiály. Nístěj a plášť jsou vyzděny magnezitovými cihlami různých tvarů a víko je 

vyzděno dinasovými cihlami různých tvarů. Vyzdívání se provádí pomocí maltoviny. 

Cihly a maltovina mají kyselou povahu. 

Tavební cyklus začíná, když se nasadí kovová vsázka do tavebního prostoru EOP 

pomocí sázecích beden nebo košů. U EOP FIAT se musí jeřábem rozebrat vrchní část 

pece, vsadí se vsázka a opět se vrchní část pece složí. Celková doba cyklu je asi 30 minut. 

U EOP NIKEX je víko pece včetně odsávání nadzvednuto hydraulicky a pak otočeno o 90 

stupňů. Doba sázení trvá přibližně 5 minut. Víko s elektrodami se usadí zpět na spodní část 

pece a zapne se přívod elektrické energie. V první fázi probíhá tavení pevné vsázky teplem 

elektrického oblouku tak, že se ve vsázce natavují otvory, do kterých elektrody pomalu 
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klesají. Elektrické oblouky hoří uvnitř těchto otvorů při teplotě asi 3000°C, tím není 

vyzdívka pece tak tepelně namáhána a je možno použít maximální příkon tepla do pece. 

Tekutý kov stéká na půdu pece, tam se shromažďuje a jeho hladina stoupá. Aby se 

vytvořila krycí struska, tak se před úplným roztavením vsázky přihazuje do pece vápno a 

kazivec. Protože je ve vsázce určité množství kyslíku ve formě rzi, okují apod., probíhá již 

během tavení oxidace doprovodných prvků podle jejich afinity ke kyslíku. Po roztavení 

vsázky se odebere první zkouška na chemické složení. Potom se pec nakloní na stranu 

pracovního otvoru a stáhne se přibližně 70 procent strusky. Takto se odstraní značná část 

fosforu, který oxidoval již během tavení a přešel do strusky. Tímto okamžikem skončila 

první fáze tavení vsázky a začíná druhá, oxidační fáze. Během této fáze je nutno snížit 

obsah doprovodných prvků a obsah plynů. Na povrch lázně se vhodí čerstvé vápno a po 

dosažení potřebné teploty lázně se do ní začne dmýchat plynný kyslík. Nastává oxidace 

prvků podle afinitní řady Ca, Mg, Al, Ti, Si, V, Mn, Zr, Cr, P, C- Fe-S, W, Ni, Mo, Co, Cu. 

Železo tvoří hranici mezi oxidovatelnými a neoxidovatelnými prvky, přičemž železo je 

posledním oxidovatelným prvkem. Když se obsah C v kovu přiblíží ke spodní hranici 

požadovaného obsahu, stáhne se asi 80 procent strusky a udržuje se čistý var lázně. Po 

dokončení oxidace se stáhne zbytek strusky a do pece se přidá čerstvé vápno a kazivec, 

tímto nastává fáze rafinace tavby. V jeho průběhu se musí provést desoxidace a odsíření 

kovu a dosáhnout jeho předepsaného chemického složení. Desoxidace se provádí buď pod 

karbidickou struskou, což je přidání drceného koksu do pece, kdy struska musí být vysoce 

zásaditá, aby se současně odstranila síra z oceli. Nebo se desoxidace provádí pod bílou 

struskou, což je přidání drceného FeSi do pece. Ke konečné desoxidaci se používá hliník. 

Podle výsledku zkoušky na chemické složení se do pece dolegují feroslitiny podle 

požadované jakosti oceli a tavba se ukončí. Poté se pomocí pánve ocel odlévá do forem. Po 

celou dobu tavby jsou vznikající plyny odsávány z pecního prostoru do průmyslového 

filtru, kde dochází k zachycování TZL. Obecně se propal při celém metalurgickém procesu 

pohybuje okolo 12 procent vsázky, což činí maximálně 0,84 tun. 



Bc. Božena Dvořáková: Nakládání s odpady z regenerace formovacích směsí 

 

2013 4 
 

 

Obrázek 1: Elektrická oblouková pec 

2.2 Odprášení spalin EOP 

K odprášení spalin z obou EOP slouží dva průmyslové filtry FVU-VRA 200. Tyto 

filtry vyrábí a dodávají Strojírny spol. s r.o., Uhlířské Janovice. Jedná se o průmyslový filtr 

s regenerovatelným odlučovacím zařízením, které je určeno pro zachycování 

polydisperzních příměsí (prachů) ze znečištěných vzdušin.  

Tyto průmyslové filtry jsou určeny pro použití pouze do podtlakového 

vzduchotechnického systému, kdy je maximální teplota filtrované vzdušiny 260°C a její 

minimální teplota se musí pohybovat 15°C nad rosným bodem. Pro správnou funkci 

regenerace filtru (dosažení dostatečné intenzity zpětného proplachu – proplachovací 

rychlosti), filtračních vložek atmosférickým vzduchem je potřeba, aby byl podtlak před 

vstupem do filtru na straně výsypky minimálně 800 kPa. Nasávaná vzdušina s TZL 

z prostoru víka a vrat EOP vstupuje do filtrační komory, kde prochází textilní filtrační 

vložkou směrem k ventilátoru, který má příkon 45 kW a poté dále do komína. Regenerace 

filtru je cyklicky spouštěna a je jí možno na panelu regenerace měnit. Odprašky(v tomto 

případě jde o odpad 10 09 09) jsou z násypky ukládány do textilních vaků o obsahu 
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jednoho krychlového metru a předávány oprávněné externí firmě k likvidaci. Garantovaná 

koncentrace TZL ve vzdušině na výstupu z filtru je pod 20 mg na krychlový metr. 

2.3 Ohřev pánví 

Pro odlévání tekuté oceli se používají pánve vyzděné šamotovým materiálem o 

objemu 1 tun, 2,5 tun, 4 a 6 tun. Pánvové hospodářství používá čtyři vertikální stanoviště 

s hořáky na zemní plyn. Ohřev nově vyzděné pánve má jedno stanoviště. Spaliny nejsou 

čištěny a odcházejí volně světlíky haly do ovzduší. 

2.4 Příprava vsázky a přísad pro EOP 

K výrobě oceli na odlitky používáme nelegovaný železný šrot, legovaný ocelový šrot 

tříděný podle chemického složení požadované jakosti podle vyráběné kvality oceli. 

Jednotliví dodavatelé dávají záruku na jakost odpadu a na to, že není odpad kontaminován. 

Dále je pak používán vlastní vratný technologický odpad. Feroslitiny a další přísady, 

surové Fe a další komponenty potřebné k výrobě oceli jsou dodávány výrobci nebo 

dodavateli podle požadavků provozovatele s příslušnými doklady (materiálovými listy), 

kde jsou uvedeny vlastnosti, složení, jakost. Základní vsázkové suroviny pro EOP jsou 

dopravovány nákladními auty do otevřeného šrotiště, kde jsou skládány. Nelegovaný 

odpad je uložen v boxu, legované odpady a vlastní odpad jsou uloženy v bednách. Legury 

jsou dováženy do příručního skladu. Nelegovaný a legovaný odpad je převážen mostovým 

jeřábem na vážení a poté vysypán do sázecích košů nebo beden. K tomu jsou přiloženy 

odvážené potřebné legury. Ze šrotiště jsou sázecí koše a bedny transportovány k EOP 

pomocí trakčního vozu. EOP FIAT je sázena mostovým jeřábem ze sázecích beden a EOP 

NIKEX je sázena mostovým jeřábem sázecími koši [6]. 
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spaliny do haly spaliny 
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              odlitky 

 

 

 

 odlitky 
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EOP FIAT EOP NIKEX 

JÁDROVNA 

PŘÍPRAVA SMĚSÍ 

 

REGENERACE PÍSKU 

Síta + mlýny 

FORMOVNA A 

ODLÉVÁRNA 

Velké pole 

FORMOVNA A 

ODLÉVÁRNA 
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VYTLOUKÁNÍ 

Velký rošt 

Tryskač bubnový Tryskač komorový Tryskač bubnový 

Pálení, broušení, urážení odlitků 

EXPEDICE 

OHŘEV PÁNVÍ 

MODELÁRNA 

VYTLOUKÁNÍ 

Malý rošt 

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ 

 

Obrázek 2: Blokové schéma materiálového toku 
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2.5 Pojivové systémy 

Slévárna Chomutov vypracovala technologii geopolymerního pojivového systému 

Geopol, kterým lze jednoduše regenerovat 75% regenerátu mechanickou otírkou. Nemusí 

se k tomu používat ohřev vratného písku před vlastní regenerací. Ve slévárně oceli 

v Chomutově pracuje talířová otírková regenerace, kde se provozně používá 75 % 

regenerátu pro přípravu modelové směsi a 100 % regenerátu pro směs výplňovou [7]. 

Směsi se používají k výrobě forem pro odlévání. Pojivový systém slouží ve směsích pro 

udržení tvaru formy. Pojiva jsou plastické, tekuté a jiné látky. Na zrnech ostřiva po smísení 

tvoří obálku, která umožňuje vytvoření vazebních můstků mezi zrny a tím se formovací 

směsi spojí [2]. Proto se pojiva na bázi geopolymerů řadí mezi pojivové systémy pro směsi 

na výrobu forem a jader [8]. Z hlediska nákladovosti slévárenských procesů, a to nejen 

z hlediska trvale udržitelného životního prostředí se tato environmentální problematika 

stále více týká slévárenských provozů [9]. Vratnou směs s geopolymerním pojivovým 

systémem můžeme úspěšně regenerovat pomocí jednoduchého regeneračního zařízení na 

principu vibrační otírky [10]. Před několika lety na jednu tunu vyrobených odlitků připadla 

jedna tuna odpadů a z toho asi 80 % připadá na formovací materiály. V posledních letech 

se množství odpadů z použitých formovacích materiálů, které se vyvážejí na skládky velmi 

snížila. Množství regenerované směsi se zvyšuje a tím se také zvyšuje množství využitých 

odpadních produktů ze sléváren mimo skládky [11]. Geopolymery jsou materiály, které 

jsou šetrné k životnímu prostředí, které během polymerizačního procesu nevypouští žádné 

skleníkové plyny [12]. 

2.6 Technologie Geopol 

Slévárna Chomutov a.s. si nechala v roce 2008 vypracovat studii od firmy SAND 

TEAM spol. s r.o., která se zabývala novým ekologickým systémem pro slévárenské směsi 

na bázi anorganického pojiva. Byla zde ověřována geopolymerní technologie jako celek. 

Ověřovala se příprava směsi, rozpadavost po odlití, možná regenerovatelnost a 

v neposlední řadě opětovné použití regenerátu. Při ověřování se zjistilo, že se 

s rozpadavostí po odlití nevyskytl žádný problém, naopak byla hodnocena velmi pozitivně 

i přesto, že se jedná o odlévání oceli. Veliká pozornost se věnovala směsím s regenerátem. 

Vlastnosti regenerátu  se v průběhu roku hodnotily, pravidelně se odebíraly vzorky a byl 

sledován vliv na vlastnosti směsi. Negativní vliv měl regenerát na dobu vytvrzování forem, 
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kdy se doba vytvrzování významně zpomalila a velmi se prodloužila doba výroby forem. 

Tím se potvrdilo, že je vhodné použití tvrdidel řady SA 70, která umožňují zajistit rychlejší 

náběh pevností u směsí s regenerátem. Úspěšně se zde aplikovalo nově připravené pojivo 

GEOPOL 515. Při ověřovacích zkouškách hrála velmi významnou roli optimalizace 

podmínek regeneračního zařízení. Výsledkem je použití 75 % regenerátu pro modelovou 

směs a 100 % regenerátu pro výplňovou směs. 

Ověření vlastností a optimalizace využití technologie GEOPOL probíhalo také 

v dalších slévárnách u nás i v zahraničí, kde probíhala celoroční spolupráce se 

zahraničními partnery. V roce 2008 bylo významnou součástí činnosti ověření regenerátu a 

vratu z technologie GEOPOL na regeneračním zařízení u firmy Omega v Anglii. Do 

Anglie byly dopraveny jednotunové vzorky regenerátu ze slévárny Nové Město a vzorky 

vratu ze slévárny Nové Ransko, které byly ověřeny na regeneračním zařízení sekundární 

otírky firmy Omega. Ukázalo se, že tento způsob regenerace velmi zlepšuje vlastnosti 

regenerátu a lze ho tedy použít pro regeneraci geopolymerních pojivových systémů [7]. 

2.7 Zlepšování pojivového systému 

Na základě výsledků z provozních zkoušek a poznatků při výrobě pojiv byl ověřen a 

navržen nový postup výroby geopolymerního pojiva a byly definovány podmínky pro 

zajištění stabilních vlastností tohoto pojiva. Pojiva, která jsou takto připravená mají nízkou 

viskozitu, zajišťují velmi snadné obalení zrn, vyšší využití pojivových vlastností, lehčí 

dávkování a snazší využití strojního zařízení při přípravě směsi. V připravované výrobě 

v Anglii se tento postup výroby ověřil. Geopolymerní pojivo nám také umožňuje 

stabilizovat dosahované pevnostní vlastnosti směsí. Nový typ pojiva GEOPOL 515 se 

podařilo během roku 2008 připravit. Toto pojivo má oproti předchozím typům ve směsích 

s regenerátem dvojnásobnou dobu zpracovatelnosti a stejný náběh pevností. Tím 

umožníme ve směsích s regenerátem nastavit dostatečně dlouhou dobu zpracovatelnosti a 

s použitím rychlého tvrdidla dosáhneme rychlého náběhu pevností, rychlého rozebrání 

formy a tak dosáhnout velmi dobré produktivity výroby forem. 

Modelaci regenerace a podmínek pro dosažení optimálních vlastností směsí byla 

věnována velká pozornost v laboratorním výzkumu, kdy byly směsi modelovány ve 

vlastním vibračním zařízení. Výsledky umožnily výběr optimálních vlastností pojiv pro 
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dosažení dobré regenerovatelnosti směsí a také definovat požadavky na vlastnosti 

regenerátu. 

Při zlepšování vlastností pojivového systému byla kladena velká pozornost na 

rozpadavost v oblasti teplot druhého maxima. Protože vlastnosti geopolymerního systému 

při teplotách prvního maxima jsou velmi příznivé, což potvrzují provozní a laboratorní 

výsledky z dřívějších ověřování. Žádné zvláštní požadavky na rozpadavost při vysokých 

teplotách se při provozním ověřování neprojevily, ale v rámci projektu byla této záležitosti 

věnována velká pozornost. Byla ověřena a vyvinuta úprava polymerního pojiva, která 

umožní výrazně snížit pevnosti zbytkové v oblasti teplot druhého maxima. V této oblasti 

teplot jsou pevnosti téměř nulové [7]. 

2.8 Geopol 

Jde o novou technologii výroby forem a jader ze samotvrdnoucích směsí, která je 

založena na anorganickém pojivovém systému na bázi geopolymerů. Je chráněnou 

ochrannou známkou v Česku, USA a zemích Evropského společenství. Systém je vhodný 

k výrobě forem a jader ze samotvrdnoucích směsí, které se připravují na průběžných 

mísičích a používá se pro výrobu odlitků z litin, oceli, neželezných kovů a jejich slitin. Je 

také vhodný pro použití všech druhů chromitých, křemenných, olivínových a zirkonových 

písků. Tohoto pojivového systému můžeme použít jako náhradu za stávající pojivové 

systémy, které se používají pro výrobu jader a forem ze směsí organickými pojivy a ze 

směsí s vodním sklem. Proti směsím s organickými pojivy má křehčí strukturu vytvrzené 

směsi a pomalejší nárůst pevností. Nová technologie GEOPOL také přináší podstatné 

zlepšení ekologických parametrů výroby a zlepšení podmínek pracovní hygieny a tím 

pomáhá řešit ekologické a hygienické problémy sléváren. 

S technologií GEOPOL je možné použít téměř poloviční dávkování pojiva oproti 

směsím s vodním sklem a použít dávkování na úrovni některých samotvrdnoucích směsí 

s pojivy organickými. Dobrou rozpadavost po odlití nám zaručuje charakter geopolymerní 

zrnové obálky. Například u odlévání hliníkových odlitků v oblasti nízkých teplot je 

rozpadavost po odlití lepší než u organických pojiv. Efektivní regenerovatelnost směsi 

pomocí jednoduché otírkové regenerace bez nutnosti předehřevu zaručuje adhezní 

destrukce zrnové obálky. 
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Geopolymery patří mezi alkalické alumosilikáty a jsou to čistě anorganické 

materiály. Zajištění potřebné rychlosti tvorby pevného polymeru spočívá v tom, že je 

pojivem geopolymerní prekurzor, což znamená, že geopolymer nevzniká až v průběhu 

vytvrzovací reakce, ale už samotné vlastní pojivo je geopolymerem s nízkým stupněm 

polymerace. Toto potom umožní dostatečnou rychlost vytvrzení, která je potřebná při 

výrobě slévárenských forem a jader. Za řešení projektu byl vypracován návrh několika 

typů geopolymerních pojiv, které vyhovují požadavkům sléváren a těmi jsou geopolymerní 

pojivo RUDAL a GEOPOL. Také se musela pro tato pojiva vyvinout potřebná tvrdidla. 

Pro provozní ověřování a realizaci jsou používány řady tvrdidel SA 60, SA 70 a řada CE 

[7]. 

2.9 Realizovaná technologie GEOPOL ve slévárnách 

Technologie byla realizována v několika slévárnách různých zemí: Česko, Německo, 

Polsko, Švýcarsko, Holandsko, USA. Slévárny technologii převzaly a zařadily do běžného 

provozního používání a tuto technologii používají pro výrobu forem nebo jader. V Česku 

je technologie s použitím samotvrdnoucích směsí realizována ve Slévárně Chomutov, 

Slévárně Nové Město, ZPS Slévárna Zlín, Slévárna a modelárna Nové Ransko, SLP 

Lomnice nad Popelkou [7]. 

2.10 Formovna a odlévárna – velké pole 

Formovna a odlévárna je situována v podélné lodi A (obrázek 2). Tato loď je 

obsluhována třemi mostovými jeřáby o nosnosti 12,5 tuny. Je také vybavena 

pneumatickými střásacími stroji s dolisováním Foromat 40 -1. Používají se pro sériovou 

výrobu forem na odlitky. Model je usazen na formovací desce. Tyto stroje pracují v páru. 

Modelová směs se nahazuje lopatou z bedny a výplňová směs ze zásobníku vynášecím 

pasem. Prázdné rámy jsou ke strojům přiváženy mostovým jeřábem na válečkové 

dopravníky. Co se týče další manipulace s prázdným a zaformovaným rámem, tak se 

provádí pomocí jeřábu na drážce, včetně skládání forem. Složené formy se pomocí vozíku 

převáží k jednotlivým válečkovým dopravníkům, na kterých jsou odlévány. Výroba forem 

se provádí také pomocí ručních pneumatických pěchovacích kladiv. Pracoviště jsou 

vybavena násypkami na výplňovou směs s vynášecím pásem. Modelová směs se také 

nahazuje lopatou z bedny. Většina forem se zhotovuje na syrovo do bentonitových směsí, 
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část do CT směsí a část do chromitových směsí. Doprava a manipulace se provádí 

mostovými jeřáby [14]. 

2.11 Formovna a odlévárna – malé pole 

Je situována v podélné lodi B (obrázek 2). Tato loď je obsluhována třemi jeřáby. Dva 

jeřáby mají nosnost 5 tun a jeden má nosnost 12,5 tun. Je vybavena pneumatickými 

střásacími stroji s dolisováním Foromat 40 -1. Také se používají pro sériovou výrobu 

forem na odlitky. Model je usazen na formovací desce. Stroje pracují v páru. Modelová 

směs se nahazuje lopatou z bedny. Výplňová směs ze zásobníku vynášecím pasem. 

Prázdné rámy jsou ke strojům přiváženy mostovým jeřábem na válečkové dopravníky. 

Další manipulace s prázdným a zaformovaným rámem, tak se provádí pomocí jeřábu na 

drážce, včetně skládání forem, tyto formy se pomocí vozíku převáží k jednotlivým 

válečkovým dopravníkům, na kterých jsou odlévány. 

Výroba forem se provádí také pomocí ručních pneumatických pěchovacích kladiv. 

Pracoviště jsou vybavena násypkami na výplňovou směs s vynášecím pásem. Modelová 

směs se nahazuje lopatou z bedny. Většina forem se zhotovuje na syrovo do bentonitových 

směsí, část do CT směsí a část do chromitových směsí. Veškerá doprava a manipulace se 

provádí mostovými jeřáby [14]. 

Pro výrobu forem na obou dvou polích se používají modely, které jsou vyrobeny 

v kombinacích dřeva, polyuretanů a epoxidů. Některé modely jsou usazeny na deskách, jak 

pro strojní, tak pro ruční formování. Tyto desky s modely jsou vyhotoveny pro rozměry 

formovacích rámů pro jednoduché a přesné formování odlitků. Tyto deskové modely jsou 

určeny zejména pro odlévání ve větších sériích. Část modelů je volná a musí se do rámu 

přesně vkládat ručně. Jedná se zejména o kusovou výrobu, nebo o odlitky vyšších rozměrů 

nebo o odlitky vyšší hmotnosti [13]. 

Výroba forem se provádí pomocí formovacích strojů nebo ručně. Strojní i ruční 

formování se realizuje do formovacích rámů o rozměrech 900 x 600 x 250, 800 x 800 x 

250, 1200 x 600 x 250 milimetrů, které si firma sama odlévá a opracovává na správný 

rozměr. Speciálně pro ruční formování se ještě využívají formovací rámy různých velikostí 

a to od 500 x 500 x 250 až do 3000 x 2500 x 250 milimetrů. Tyto rámy se zpravidla k sobě 

poutají samosvornými háky do páru (spodní a horní převrácený díl formy modelu). Při 
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nutnosti odlití vyššího odlitku než je výška spojených rámů do páru, je nutno vložit ještě 

prázdný rám (bez spodních výztuží). Forma v rámu je ve většině případů vyráběna 

z modelové směsi bentonitové – typ MS – 2, která je na model nanášena ručně 

z přepravního boxu s touto směsí a následně doplněna vratnou výplňovou formovací směsí 

typu – VS – ze zásobníků u jednotlivých pracovišť. Do těchto zásobníků je formovací 

směs – VS – dopravována vynášecím pásovým dopravníkem. Doplňování zásobníků platí 

pro strojní i ruční formování [13].  

Vratná výplňová formovací směs – VS – se upravuje z vratného výplňového písku, 

který není vhodný k formování přímo na model a je již použit ve formě k odlití a přidáním 

vody, mletého jílu je vytvořena nová výplňová směs. Přímo na model se používá nová 

modelová bentonitová směs – MS – 2 [13]. 

Po odlití odlitku se nechá rám s formou i odlitkem zchladnout. Po zchladnutí se 

pomocí mostového jeřábu převeze rám do vyklepávacího boxu s pohyblivými rošty, kde se 

pomocí rázů roštu rozbije forma v rámu. Rám i s odlitkem se odstraní z boxu a zbytky 

použité směsi z formy jsou pohyblivými rošty rozbity. Takto upravené staré směsi 

propadnou rošty na síta, kde se rozpadnou i malé hrudky a jsou korečkovým dopravníkem 

vynášeny do násypek nad kolové mlýny MK 1250. V těchto mlýnech se s vodou a jílem 

GE vytváří směs nová. Tato je dopravována pasovou dopravou do násypek u jednotlivých 

pracovišť.  

Modelový písek MS – 2 a MS – 3 se nanáší přímo na model ve slabé vrstvě. Tyto 

směsi se vyrábí v kolových mlýnech MK 355. V těchto mlýnech se připravují směsi 

v daném poměru se suchým křemičitým pískem a s bentonitem Sabenil – 65VL, které jsou 

v násypkách přímo nad mlýny. K jednotlivým pracovištím jsou tyto směsi přepravovány 

jeřáby v přepravních bednách, do kterých jsou tyto směsi vypouštěny přímo z kolových 

mlýnů. 

Pro strojní i ruční formování na malém i velkém poli se připravuje na dvouramenném 

mlýnu MJP -100 modelová směs MS – 11 a modelová a jádrová směs NOV a JS – 2. Tento 

mlýn je umístěn v jádrovně, kde se připravují jádra do forem. Tyto směsi se na pracoviště 

přepravují v manipulačních bednách a jsou dávkovány ručně [13]. 
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3. Technologie regenerace formovacích směsí  

3.1. Vytloukání – malý a velký rošt 

Všechny odlité formy se sváží na plochu před vytloukací rošty. Po vychladnutí se 

postupně na tyto rošty umísťují, potom dojde k oddělení odlitků od forem. Pracoviště je 

vybaveno odsáváním znečištěné vzdušiny, které se provádí přes tři mokré hladinové 

odlučovače MHG 6/2. Vratná směs je po provedení regenerace dopravena podzemní 

pasovou dopravou do zásobníku nad mlýny na výplňový písek. Odlitky jsou poté uloženy 

do přepravních van a předány na cídírnu. V případě přebytku je vratný písek ukládán do 

sila odpadního písku a předáván oprávněné osobě. 

3.2. Regenerace písku 

Regenerací vratné směsi z vytloukání odlitků vzniká výplňový písek, který je opět 

využíván a odpadní formovací směs, která je odstraňována uložením na skládku. Proces 

regenerace respektuje Vyhlášku č.294/2005 Sb., přílohu č.6, kód D 13 Úprava složení 

odpadů, kdy úprava složení odpadu zahrnuje i třídění odpadu, tj. oddělení jednotlivých 

složek odpadu, prováděné za účelem jejich využití. Vratná směs z vytloukání odlitků je 

podzemní pásovou dopravou dopravena do zásobníků nad mlýny na výplňový písek. 

Vlastní regenerace zahrnuje magnetický separátor k odstranění železných částí a vibrační 

síta pro oddělení nepoužitelných velkých částic, kdy jedno síto je hrubé a druhé jemné. Ze 

zásobníků je vratný písek dopraven do dvou kolových mlýnů MK 1250 a následně pásovou 

dopravou na jednotlivá pracoviště. Znečištěná vzdušina je odsávána a odváděna přes 

mokré hladinové odlučovače MHG 6/2 do komínů. 

3.3. Příprava modelových a výplňových směsí 

Je situována v podélné lodi C. Suchý křemičitý písek je přivážen autocisternami do 

dvou železobetonových sil. Bentonit – sabenil – je přivážen autocisternami do ocelového 

zásobníku. Jíl KM je přivážen v obřích pytlích a do zásobníků nad úpravami výplňové 

směsi se dopravuje kladkostrojem. Vodní sklo je uskladněno v podzemních betonových 

nádržích a k mísičům se dopravuje potrubím. Ostatní suroviny se na paletách přivážejí 

k místu spotřeby vysokozdvižným vozíkem. Pneudoprava zajišťuje dopravu suchého písku 

ze sil a bentonitu do zásobníků nad mísiči v úpravě modelových směsí a je řízena z velínu.  
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Úprava modelových směsí -  slouží k přípravě bentonitových modelových směsí a 

CT směsí. Modelové směsi se připravují na dvou mísičích MK 355. Rozvoz směsi je 

v plechových bednách. Dávkování do mísičů je upravováno obsluhou z vlastního velínu. 

Úprava výplňových směsí – výplňová směs se připravuje na dvou kolových mísičích 

MK 1250. Vratný písek se mísí pouze s jílem KM a dovlhčuje. Doprava hotové směsi se 

provádí podzemní pasovou dopravou a dále nadzemní pasovou dopravou do zásobníků nad 

jednotlivými pracovišti. Dávkování do mísičů je upravováno obsluhou z vlastního velínu. 

Kolový mlýn MK 353 slouží k mísení formovacích směsí. Při tomto mísení se 

křemičité ostřivo písku obaluje pojivem při rovnoměrném zvlhčení takovým způsobem, 

aby byla směs prodyšná, vazná, stejnorodá a dostatečně pevná. 

V uzavřeném ocelovém plášti s pevným dnem se směs mísí oběžnými koly, která 

jsou pomocí ramen kyvně uložena v hlavě mísiče. Vnitřní shrnovač přihrnuje a kypří písek 

pod oběžná kola.  

Obrázek 4: Kolový mlýn MK 353 
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Od kolového mísiče jde regenerovaná směs podzemním dopravníkem k dopravníku 

vynášecímu, který směs vyveze na nadzemní pásovou dopravu. Z nadzemního pásového 

dopravníku je regenerovaná směs vedena do zásobníků regenerované směsi. 

Zásobování zásobníků je řízeno automaticky podle jejich naplněnosti. Ze zásobníků 

je směs přímo dávkována pracovníkem formovny do připravených namodelovaných forem. 

Pracovník formovny musí včas vypnout automatické dávkování zásobníků, aby byl 

schopen množství směsi v zásobníku zpracovat. 

 

Obrázek 5:Vynášecí pasová doprava 
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3.4. Jádrovna 

Jádrovna je umístěna v přístavku mimo hlavní halu. Pro přípravu jádrových směsí je 

vybavena dvěma mísiči MJP 100 a jedním mísičem MK 125. Všechna jádra se zde 

vyrábějí do klasických bentonitových směsí, CT písku, směsí s Novanolem, chromitem a 

olivínem. Pro výrobu části jader slouží vstřelovačka KHBS 11, ostatní jádra jsou vyráběna 

ručně. Doprava surovin a jader se provádí vysokozdvižným vozíkem nebo ručně. 

3.5. Cídírna odlitků 

Je umístěna ve společných lodích A a B s formovnou. Je vybavena tímto zařízením:   

pásový tryskač bubnový PTB500, komorový tryskač CK - 3, stojanová bruska, kyvadlové 

brusky KB – 400 a odlučovače. 

Hrubě očištěné odlitky od formovacích směsí jsou rozděleny podle velikosti 

k tryskání na komorovém nebo bubnovém tryskači. Komorový tryskač je obsluhován 

z jedné strany mostovým jeřábem. Bubnový tryskač v lodi A otočným jeřábem a v lodi B 

mostovým jeřábem. Vtoková a nálitková soustava u odlitků z ocelí uhlíkatých je 

Obrázek 6: Nadzemní doprava směsí 



Bc. Božena Dvořáková: Nakládání s odpady z regenerace formovacích směsí 

 

2013 18 
 

odstraňována kyslíko–propanovým plamenem. U ocelí žáruvzdorných a korozivzdorných 

jsou vtoky a nálitky odstraňovány elektrickým obloukem, u ocelí žáropevných a 

otěruvzdorných urážením ručním kladivem. Odlitky jsou broušeny na kyvadlových 

bruskách, nebo na stojanové brusce. Konečná apretace se provádí ručními vzduchovými 

nebo elektrickými bruskami. Takto připravené odlitky se ukládají do přepravních žíhacích 

van a dopravují se z haly B do navazující haly k tepelnému zpracování, kde jsou umístěny 

vozové plynové žíhací pece. Případné kalení odlitků ve vodě se provádí ve vodní nádrži 

umístěné u žíhacích pecí. V prostorách haly žíhacích pecí se provádí expedice hotových 

odlitků. Znečištěná vzdušina od obou pásových tryskačů a komorového tryskače CK-3 je 

odsávána a odváděna do komínů přes tři mokré hladinové odlučovače MHG 6/2 [14]. 

3.6. Složení použitých formovacích směsí 

Základní složkou použitých formovacích směsí je ostřivo. Toto představuje až 98 % 

objemu směsi. Nejčastěji používaným ostřivem je jakostní křemenný písek (    ), který se 

dodává v prané nebo tříděné formě.  Poměrně značné uplatnění při výrobě těžkých odlitků 

našel v českých slévárnách chromit díky svému vyššímu ochlazovacímu účinku a 

žárovzdornosti. Nevýhodou je jeho cena. Ve srovnání s křemenným pískem je zhruba 

desetinásobně vyšší. V menší míře jsou používána i jiná ostřiva, jako je olivín, lupek, 

zirkon, chrommagnezit. Další složkou, která zpevňuje formu je pojivo. Přidává se k ostřivu 

v množství 1 – 10 % v závislosti na typu pojivového systému. Pro zlepšení vlastností může 

směs dále obsahovat vodu a další přísady. Mezi základní obecné charakteristiky nejběžněji 

používaných systémů z pohledu jejich recyklovatelnosti a dopadu na životní prostředí 

patří: směsi s jílovými pojivy a chemicky pojené směsi. 

3.7. Směsi s jílovými pojivy 

Mezi nejpoužívanější jílové pojivo patří bentonit, který díky svým schopnostem 

vázat vodu umožňuje formování na syrovo. Nejpoužívanější směsí pro výrobu forem 

v sériové výrobě je bentonitová směs. Do tohoto typu forem je vyráběno 60 až 70 % 

odlitků z litin a oceli do 400 kg. Bentonitová směs patří mezi směs oběhovou, kdy po 

vytlučení odlitku, rozbití hrud, odstranění kovových částic, promísení a nezbytném 

„oživení“ (přídavkem vody, bentonitu, nového písku, popřípadě uhlíkatých přísad, které 
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jsou ve slévárnách litiny přidávány pro zlepšení povrchu) se směs znovu navrací do oběhu 

[15]. 

Pro potřeby slévárenství se už více než 70 let těží na Mostecku přírodní bentonity 

[16]. 

Na přípravu bentonitové formovací směsi použijeme vratnou směs, která se po 

formovacím procesu, odlití a vytlučení odlitků vrací zpět do pískového systému a z velké 

části se navrací zpět do mísiče, aby se mohla opět použít. Doporučuje se také při množství 

135 kg/t odlitého kovu přidávat nový písek k nahrazení ztrát. Musíme brát též v úvahu 

množství vratu jádrového písku a to podle pojivového systému. Další důležitou 

ingrediencí, která určuje charakter připravené směsi na syrovo je voda. Spěchovatelnost je 

nejlepší způsob kontroly. Lze ji zjistit ručně, nebo také existují automatické systémy pro 

stanovení spěchovatelnosti. Výhodu mají jednotky automatické, protože údaj se týká 

teploty a vlhkosti písku, tak jak vstupuje do mísiče. Poté se spolu s počítačovým 

programem a zpětnou vazbou pro přidání množství vody v závislosti na aktuálním stavu 

směsi tyto informace využijí. Velmi dramaticky se může měnit potřebná voda, pokud není 

kontrolována teplota vratného písku nebo množství předvěsí. Pro udržení optimální 

účinnosti je velmi důležitý technický stav mísiče. Předpokladem pro zajištění dobré 

formovací směsi je řádná údržba a denní čištění mlecího zařízení [17]. 

Známe velké množství metod a možností zkoušení bentonitových směsí, které jsou 

pro výzkum velmi užitečné, ale v praxi se nedají použít. Mezi zkoušky, které jsou běžně 

používané v praxi a poskytují provozu přehledná data a tím možnost učinit opravná 

opatření se řadí spěchovatelnost, potřeba vody, obsah vody, prodyšnost [18]. 

3.8. Chemicky pojené směsi 

Jde o směsi, které jsou vytvrzované chemickou reakcí pojiva a tvrdidla a nejsou tak 

jednoduchým způsobem recyklovatelné. Před jejich dalším použitím se musí nejdříve 

odstranit ze zrn písku zbytky pojiva a produktů vytvrzování, protože brání chemické reakci 

při použití nového pojiva. Velmi vysoká koncentrace pojiva navíc způsobuje nežádoucí 

nárůst vývinu plynů a tím vznikají plynové vady odlitků. Mezi chemicky pojené směsi 

patří směsi s anorganickými pojivy, kde je pojivem vodní sklo – alkalický křemičitan a 

pevnost formě dává chemická reakce pojiva s tvrdidlem, které je přiváděno z vnějšku. U 
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samotvrdnoucích směsí jsou tvrdidlem především estery různé báze. Protože se produkty 

vytvrzování alkalických silikátů, jako je gel kyseliny křemičité vyznačují vysokou 

přilnavostí neboli adhezí ke křemennému zrnu, je jejich odstraňování těžší než u dále 

uváděných systémů s umělými pryskyřicemi. Další chemicky pojené směsi jsou směsi s 

organickými pojivy, takzvanými umělými pryskyřicemi.  V současné době jsou 

nejpoužívanějšími pojivovými systémy pro výrobu jader, především furanové a 

fenolformaldehydové pryskyřice. Používají se pro výrobu celých forem. Jejich výhoda je 

především z ekonomického hlediska v rychlosti přípravy forem nebo jader a jejich výborná 

jakost, která se také projevuje dobrou kvalitou odlitků. Nastává tady velmi příznivý dopad 

na výrobní náklady.  Dochází však k tomu, že tyto ekonomické výhody jsou doprovázeny 

nepříznivými dopady na hygienu pracovního prostředí ve slévárnách a ochranu životního 

prostředí obecně. Když se používají organické pryskyřice, tak vzniká 30 – 40 % většinou 

toxických produktů, které jsou ve formě plynů nebo pevných zbytků tepelné destrukce. 

Velká část produktů destrukce zůstává v upotřebené „odpadní“ směsi. V posledních letech 

byl vývoj zaměřen na snížení obsahu volných monomerů, jako jsou fenol, formaldehyd, 

furfurylalkohol a obsah pojiva ve směsi se podařilo snížit na polovinu [15]. 

3.9. Vývoj regeneračních procesů 

Od padesátých let minulého století se datuje rozvoj použití vodního skla sodného ve 

slévárnách. Po rozšířeném zavedení vodních skel se z důvodů ekonomických a 

ekologických objevují snahy regenerovat použité formovací směsi. Za posledních 10 -20 

let tlak regenerovatelnosti směsí velmi roste. V roce 1980 byl použit regenerát ze směsí 

s vodním sklem přibližně 50 %. O dva roky později už byl regenerát použit v 70 %. 

Slévárna Brea Alloys použila v roce 1983 až 80 % regenerátu. V roce 1984 bylo ve 

slévárně FAEF ve Francii použito 70 -80 % a ve slévárně Hayes 85 % regenerátu. Slévárna 

Döpp uvedla, že je možné použití 100 % regenerátu pro dosažení stejných vlastností směsí, 

když se dotvrdí gel na 200°C u směsí vodní sklo - ester. Slévárna Gurnyj uvedla, že při 

suché regeneraci je možno použít 85 % regenerátu. Slévárna Saint Gobain používá 

regeneraci mechanickou s využitím 85 % regenerátu a slévárna SWAN ve Velké Británii 

s využitím 85 – 90 % regenerátu. 

Mezi faktory, které ovlivňují regenerovatelnost směsí s vodním sklem má velký vliv 

složení formovací směsi. Jaké je tvrdidlo, pojivo a další přísady. A dále pak správné pořadí 
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jednotlivých operací, zpracování použité směsi a druhu regeneračního zařízení. Zda se 

jedná o mechanickou regeneraci, mokrou regeneraci, tepelnou regeneraci nebo jestli jde o 

kombinované způsoby regenerace [19]. 

V posledním období došlo k výraznému pokroku ve vývoji pojiv na bázi alkalických 

křemičitanů. Na českém trhu byla v roce 1996 k dispozici pouze dvě pojiva, která byla 

určena pro samotvrdnoucí směsi. V dnešní době jsou výrobci schopni připravit pojiva dle 

požadavků slévárny a mohou si vybrat z celé škály pojiv. Moderní pojiva zajišťují 

zlepšenou regenerovatelnost, pevnost směsí na úrovni jiných samotvrdnoucích směsí a 

konstantní reaktivnost. 

 U konstantní reaktivnosti jsou důležité zejména dvě veličiny a těmi jsou doba 

zpracovatelnosti směsi a rychlost gelace neboli rychlost vytvrzení. Je důležité tyto dvě 

veličiny umět ovládat. Množství     i iontů stabilizujících koloidní roztok má rozhodující 

vliv. Množství těchto iontů má charakteristiku koagulačního prahu. Velký vliv na 

rozpuštěný ester má také volná voda, jejíž obsah tento ester ovlivňuje. Současné pojivové 

směsi mají hodnotu obsahu volné vody a koagulačního prahu konstantní, čímž se zajistí 

stabilní vlastnosti. Konstantní reaktivnost tak zaručují. S použitím pojiv s těmito 

konstantními vlastnostmi lze zvýšit u technologického procesu stabilitu a tím snížit 

nezbytnost provozních a laboratorních kontrol. Nezanedbatelná je také možnost snižování 

množství pojiv ve směsi, řeší se tím množství směsi k regeneraci. 

Volba správného pojiva výrazně přispívá k zajištění dobré regenerovatelnosti. 

Snadnější odstranění zrnové obálky umožňuje ve směsi nižší obsah pojiva. Reologické 

vlastnosti gelu mají důležitou roli. Vodní sklo s vysokým modulem má rychle vytvořené 

maximum, což způsobí, že gel má malé deformace a je křehký. Má –li vodní sklo nízký 

modul, gel má v procesu plastické deformace ( tečení gelu). Vlastnosti závisí na 

koncentraci     . Nezanedbatelný význam mají kinetické vlastnosti tvorby gelu. Delší 

inkubační doba snižuje křehkost gelu. Regenerovatelnost gelu zhoršuje vysoký obsah 

vázané vody v pojivu. Nízký obsah vázané vody způsobuje křehkost gelu, ale snadnější 

rozrušení zrnové obálky při regeneraci. 

Při použití různých vytvrzovacích systémů vznikají produkty vytvrzovací reakce, 

které zapříčiňují nevhodné chování regenerátu a nevhodně ovlivňují jeho vlastnosti. 

S použitím vodního skla a     ve vytvrzování směsi vzniká soda. S použitím vhodného 
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regeneračního zařízení se sníží obsah sody pod určitou hodnotu    O, nenastává pro 

opakované použití regenerátu problém.  Zpracovatelnost směsi negativně zkracuje octan 

sodný, který vzniká při použití u samotvrdnoucích směsí u kterých se pro vytvrzení 

využívají estery kyseliny octové. S využitím esteru kyseliny uhličité, jako reakční produkt 

vzniká uhličitan sodný. Tento jde lehce odstranit otěrem a má pozitivní vliv na 

zpracovatelnost směsi. K výběru pojiva s vhodnými vlastnostmi a vhodným druhem 

tvrdidla je vhodné používat i další přísady k dotvrzení gelu, zlepšení rozpadavosti a 

příslušné regenerační zařízení [20].  

3.10. Regenerace formovacích směsí 

Regenerací se odstraní zbytky pojiva a jiných nečistot tak, aby mohl být písek 

(ostřivo) znovu použit ve výrobním procesu. Při regeneraci jde o technologický proces, 

kdy se získá zpět část ostřiva z použité směsi k další přípravě formovacích a jádrových 

směsí. Ostřivo nemůžeme nikdy regenerovat  na úplně stejný chemický nebo fyzikální stav 

odpovídající původnímu ostřivu, proto po tepelné expozici a po interakci s pojivem 

nemůže mít kvalitu nového ostřiva. Jako výsledný produkt regenerace nevznikne ostřivo 

původní kvality, ale pouze regenerát, tedy ostřivo kvalitativně pozměněných vlastností. 

Tyto můžeme použít při další výrobě forem a jader jako adekvátní náhradu za nový písek. 

Rozhodujícím faktorem pro stanovení účinnosti regenerace je kvalita odlitků, nikoli 

ostřivo. 

3.11. Regenerační postupy 

Jednosložkový vrat – jde o jeden pojivový systém (použitou směs z jedné 

technologie). Jde především o skořepinové formy, organické pojivové systémy 

formovacích a jádrových ST furanových a fenolových směsí, jádrové směsi ze sléváren 

neželezných kovů, kde se díky nižší tepelné expozici jádra snadněji oddělují od 

bentonitové směsi tvořící formu. 

Smíšený (polykomponentní) vrat – většinou se jedná o chemicky pojené jádrové 

směsi a bentonitovou formovací směs. Tento vrat představuje až 75 % celkového odpadu 

z použitých formovacích a jádrových směsí a většinou vzniká ve slévárnách slitin železa. 

Rozeznáváme tři základní postupy regenerace: 



Bc. Božena Dvořáková: Nakládání s odpady z regenerace formovacích směsí 

 

2013 23 
 

3.12. Regenerace mechanická 

Mechanické rozdružení a otěr pojivových obálek z jednotlivých zrn použitého písku 

a následné odprášení prachových podílů je principem jednoduché mechanické regenerace. 

Jde o provozně a investičně nejméně nákladný systém. Dochází zde k rozdrcení hrud 

formovací směsi na jednotlivá zrna a k částečnému otěru pojivových obálek. V průběhu 

drcení musí samotná zrna zůstat neporušená. Měly by se rozrušit pouze pojivové mosty. 

Následně jsou jemné podíly, uvolněné zbytky pojiva a jiné škodliviny odsávány. Mezi 

další operace, které se provádějí v jednotce mechanické regenerace patří třídění a chlazení 

písku. V současné době jsou z celé řady nejrůznějších drtičů nejpoužívanější vibrační 

drtiče, protože nejméně poškozují zrna písku v důsledku drcení a zajišťuje dostatečný otěr 

[15].  

 Na obrázku 7 je zařízení pro jednoduchou mechanickou regeneraci, která zahrnuje 

základní operace, jako jsou vytloukání, vibrační otěr, odprášení, třídění a chlazení. Toto 

zařízení se nachází ve firmě Richard Engineering ve Velké Británii. Vyrábí několik druhů 

písku s různým otěrem kvůli různé mechanické regeneraci chemicky vázaného 

slévárenského písku. Každý druh představuje jiný požadavek propustnosti, kterou požaduje 

zákazník, dle vlastní regenerační automatizace a vlastních výrobních postupů [21]. 
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Obrázek 7: Mechanická regenerace firmy Richards Engineering (Velká Británie) 

[15] 

Legenda: 

1 – prachový kryt 7 – vodní chladící systém 

2 – vytloukací rošt 8 – pneumatický dopravník 

3 – pásový korečkový elevátor 9 – třídící chladnička 

4 – vibrační otěrová jednotka 10 – zásobník 

5 – zásobník 11 – pneumatický dopravník 

6 – odsávací systém na prach 12 – pásový magnetický odlučovač 

 13 – vibrační podavač 

 

Aby se zvýšila účinnost regenerace, tak je v současných zařízeních vibrační otěr 

kombinován s dalšími intenzivnějšími způsoby otěru. Jde například o systémy, které 

využívají účinku odstředivých sil pro zvýšení intenzity tření nárazem a otíráním zrn o sebe. 

Jako příklad můžeme uvést zařízení na obrázku 8, kde je zobrazena dynamická regenerace 

italské firmy Impianti Macchine Fonderia. Toto regenerační zařízení zajišťuje čtyři 

operace, jako je rozbíjení rud a předběžná regenerace, odstranění obálek pojiva otěrem zrn 

písku navzájem v rotačním pohybu, třídění a odprášení, chlazení písku. Jednotka může být 

dodávána s výkonem 5 – 20 t/hod a vybavena může být 2 – 3 sekcemi otěru. 
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Obrázek 8: Regenerační zařízení firmy IMF [15] 

Legenda: 

1 – vytloukání na vibračním roštu 8 – chladící odpařovací věž 

2 – odsávání prachu 9 – oběhové čerpadlo 

3 – filtr pro zachycení prachu 10 – rukávový filtr pro odprášení 

4 – pneumatická doprava do  zásobníku 11 – pneumatická doprava 

5 – sběrný zásobník 12 – zásobník regenerovaného písku 

6 – filtr sběrného zásobníku 13 – filtr zásobníku 

7 – věž regenerace 14 – řídící jednotka 

 

V současných regeneračních zařízeních mechanické regenerace se setkáváme 

s dalším postupem, kterým je systém otěru – obrušování. Tento postup byl původně 

vyvinut pro regeneraci bentonitové směsi nebo směsných vratů (bentonitová formovací 

směs + jádrová směs s organickým pojivem). Bentonitové směsi se zařazují mezi obtížně 

regenerovatelné systémy. U těchto montmorillonitických jílových materiálů dochází při 

vyšších teplotách ke ztrátě fyzikálně a chemicky vázané vody a vzniká mrtvý bentonit. Ten 

obalí zrna písku (oolitizace) a komplikuje regeneraci, protože oolitizovaná vrstva se velmi 

těžko odstraňuje [15]. 

Mezi faktory, které ovlivňují proces oolitizace je tepelná expozice, kterou jednotná 

bentonitová směs prodělá. Ta opět závisí na řadě činitelů, jako jsou například velikost a 
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tvar odlitku, druh odlévaného kovu a licí teplota. Dále pak na součiniteli tepelné 

akumulace [22]. 

I když při použití bentonitové směsi asi 95 % směsi obíhá, tak vzniká i velké 

množství směsi odpadní a ta musí oběh opustit. Pro oživení směsi a udržení jejích 

požadovaných technologických vlastností je nutný přídavek nového písku, bentonitu a 

uhlíkatých látek. Ve slévárnách, které mají velkou spotřebu jader narůstá objem směsi o 

použitou jádrovou směs, která je většinou s organickými pojivy. Množství této přebytečné 

směsi, která musí oběh opustit je 2 – 5 % v závislosti na stupni oživení a na množství 

jádrové směsi ve formě na tunu roztaveného kovu. 

 
 

Obrázek 9: Regenerace Sand Cleaner firmy Gemco Engineers [23] 
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Na obrázku 9 uvádíme příklad regeneračního zařízení SAND CLEANER od 

holandské firmy Gemco Engineers, které je vybaveno automatizovaným řídícím systémem. 

Tento systém během otírky měří kvalitu regenerátu a reguluje její dobu podle požadované 

kvality regenerátu. Regenerát má stabilní jakost i přes všechnu proměnlivost vstupujícího 

vratu. Stabilní jakost vyhovuje i náročným požadavkům pro výrobu jader.  

Toto zařízení úspěšně pracuje už 10 let ve slévárně De GLOBE. Při zahájení 

regenerace, byl při výrobě jader nový písek doplňován 15 % regenerátu. V moderních 

postupech dnešní doby je již používáno 90 % regenerátu a 10 % nového písku, který slouží 

pouze ke kompenzaci ztrát. Tato slévárna používá jednotnou bentonitovou směs pro 

výrobu forem a jádra vyrábí procesem COLD BOX amin. 

Na textilních filtrech se zachycuje prach, který obsahuje asi 40 % aktivního 

bentonitu, 43 % jemných podílů SiO2 a 17 % spalitelných organických látek. Při výrobě 

nových formovacích směsí slévárna De GLOBE prach úspěšně recykluje a uvádí přínos ve 

30 % snížení spotřeby uhlíkatých látek [15]. 

3.13. Regenerace pneumatická 

Při pneumatické regeneraci jsou pojiva odstraňována ze zrn ostřiva otěrem a nárazy. 

Proudem stlačeného vzduchu je zajišťována kinetická energie a výsledkem je současné 

odprašování. Výhodou pneumatické regenerace je, že může být řízen směr a rychlost 

písku. Při nižší účinnosti komprese vzduchu je vyšší spotřeba energie než u postupů 

mechanických. Tato regenerace zajišťuje ze všech suchých mechanických postupů 

nejintenzivnější otěr. Její použití je vhodné u pojivových systémů, protože systémy se 

vyznačují špatnou regenerovatelností. Hlavním příkladem těchto systémů jsou směsi 

s vodním sklem (alkalickými silikáty). V minulých letech byla pneumatická regenerace 

jedinou cestou suché regenerace pojivových systémů [15]. 

 Na obrázku 10 je zobrazeno zařízení pro pneumatickou regeneraci firmy WPEC. 

Toto zařízení se používá pro spoustu materiálů a také pro pneumatickou přípravu 

slévárenského písku [24]. 



Bc. Božena Dvořáková: Nakládání s odpady z regenerace formovacích směsí 

 

2013 28 
 

 

Obrázek 10: Zařízení pro pneumatickou regeneraci firmy WPEC [24] 

3.14. Regenerovatelnost směsí s vodním sklem 

Vodní sklo se vyznačuje vysokou adhezí k zrnu křemenného ostřiva a zbytky pojiva 

jsou suchou mechanickou cestou obtížně odstranitelné. Složení formovací směsi (tvrdidlo, 

pojivo, přísady a vhodný regenerační postup) má vliv na regenerovatelnost směsí s vodním 

sklem. Aby byl obsah pojiva při zachování požadovaných vlastností směsi co nejnižší, tak 

musí být dávkování pojiva optimalizováno. Čím bude obsah pojiva ve směsi nižší, tím 

snadněji se odstraní zrnová obálka [15]. 

 Reologické vlastnosti ovlivňuje modul vodního skla. Vodní sklo s vysokým 

modulem (m = 3,18) tvoří křehký gel. Vodní sklo s nízkým modulem (m = 2,1) vykazuje 

tečení gelu při plastické deformaci [11]. 

 Křehkost gelu zvyšuje vysoký obsah tvrdidla. Regenerovatelnost zlepšuje nižší 

obsah vázané vody v pojivu a v gelu. Pružnost gelu a obtížnější rozrušování zrnové obálky 
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způsobuje vysoký obsah vázané vody. Také použité tvrdidlo má velký vliv na účinnost 

regenerace a stupeň využití regenerátu. Některé produkty vytvrzovací reakce zapříčiňují 

nevhodné chování regenerátu. Vlastnosti regenerátu negativně ovlivňuje soda, která vzniká 

při vytvrzování směsí s vodním sklem pomocí CO2 [15].  Tento systém technologie vodní 

sklo a oxid uhličitý k výrobě jader v dnešní době ještě používá 10 – 15 sléváren železných 

kovů [25]. Problém při opakovaném použití regenerátu nevznikne, pokud regenerační 

zařízení sníží obsah sody pod hodnotu 0,2 % Na2O [15]. 

Zpracovatelnost směsi výrazně zkracuje octan sodný, který vzniká při vytvrzování 

estery kyseliny octové. Při suché regeneraci je proto snahou přejít na estery jiné báze, jako 

například estery kyseliny uhličité propylenkarbonáty. Jako vedlejší produkt vzniká v tomto 

případě uhličitan sodný. Jeho zvýšený obsah ve vratné směsi nemá tak nežádoucí účinek na 

mechanické vlastnosti a životnost nově připravené směsi jako octan sodný a je snáze 

odstranitelný otěrem. Výrazně křehčí gely poskytuje propylenkarbonát s vodním sklem a 

tedy snazší rozrušení zrnové obálky při regeneraci ve srovnání s estery glykolového a 

glycerolového typu [15]. 

Aby se zajistila dobrá regenerovatelnost, tak musíme používat vhodný druh tvrdidla. 

Pomocí přísad lze významně ovlivnit vlastnosti regenerátu. Přidáním vody do regenerátu 

se významně zlepšuje tekutost směsi a především se prodlužuje zpracovatelnost směsi 

s regenerátem. Dávkujeme ji 0,25 – 0,75 % před nadávkováním pojiva a esteru.  

Pro dokonalý otírací účinek regenerace má být zrnová obálka suchá – křehká a obsah 

vázané vody v gelu musí být nižší než 0,8 %. Před vlastním mechanickým nebo 

pneumatickým otěrem je v dnešních zařízeních suché regenerace směsí s vodním sklem 

zařazován ohřev. Ten způsobí zkřehnutí gelu, který se pak snadněji odstraňuje z povrchu 

zrn. 

Doporučená teplota ohřevu na dotvrzení gelu je od 80 do 400 °C. Abychom výrazně 

snížili obsah Na2O, tak je použitelná teplota 100°C. Velmi výrazný je účinek tohoto 

dotvrzení gelu, protože umožňuje snížit obsah Na2O až o 25 %. Tím se zvýší účinnost 

regenerace až o čtvrtinu. Při použití esterů na bázi kyseliny octové je výhodné použít 

vyšších teplot. Pokud zvýšíme teplotu na 400°C, tak se sníží obsah octanu sodného až o 40 

%, ale u ohřevu na 100°C toto snížení představuje 25 %. 
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Na obrázku 11 uvádím příklad regeneračního zařízení pro směsi s vodním sklem. 

Toto zařízení dodává firma SAND TEAM a jde o regenerační linku s výkonem 10t/hod, 

kdy je vlastní regenerace založena na intenzivní, ale šetrné mechanické otírce. Díky 

navržené konstrukci regenerační jednotky zajišťuje otírka vyhovující kvalitu regenerátu. 

Základní součástí linky je vibrační drtič, který slouží k rozdrcení použitých formovacích 

směsí na jednotlivá zrna. Další součástí je mechanický regenerátor, který pracuje na 

principu otěru a nárazu. K tomu dochází při průchodu pískových zrn přes čtyři otáčející se 

talíře. Poté následuje dynamické rozrušení pojivových obálek o obložení stěn zařízení. 

Jako další součást je zařízení na dotvrzování gelu a kaskádový odlučovač, který slouží ke 

konečnému odsátí zbylých prachových podílů po regeneraci. Za použití nových zařízení 

suché mechanické regenerace se velmi zvýšila použitelnost regenerátu při přípravě nových 

samotvrdnoucích směsí. Použitelnost regenerátu ze směsí s vodním sklem byla v letech 

1980 asi 50%. V současné době je při přípravě nových samotvrdnoucích směsí použito 80 

až 95 % regenerátu [15]. 

 

 

 

Obrázek 11: Schéma regenerační linky SAND TEAM Brno [15] 
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3.15. Regenerace tepelná 

Je to proces, při kterém jsou zbytky pojiva vyžíhány při teplotách 700 – 950°C. 

Jakosti nového písku se může dosáhnout spálením částic pojiva, které se používá u 

monosystému s umělými pryskyřicemi [26]. 

Jde o nejnákladnější, ale také nejúčinnější postup pro regeneraci vratných písků 

s organickými pojivovými systémy, která jsou spalitelná. Kromě nejdokonalejšího 

odstranění organických látek zajišťuje regenerace také podstatné snížení obsahu S a N2. 

Písek se tepelně stabilizuje a z regenerování směsi se zpět do oběhu vrací až 98 % 

spolehlivě regenerovaného písku. Tento písek znovu použijeme pro přípravu nových 

směsí, aniž by došlo k nepříznivému ovlivnění technologických a mechanických vlastností. 

Ze všech známých postupů se regenerát z tepelné regenerace blíží nejvíce kvalitou 

novému písku. Z důvodu nižšího součinitele tepelné dilatace v důsledku tepelné expozice 

v regeneračním zařízení má písek dokonce lepší fyzikální vlastnosti. 

Tepelná regenerace také podstatně snižuje koncentraci N2 v nové směsi. Je to velmi 

příznivé s ohledem na tvorbu dusíkových bodlin u odlitků z tvárné litiny a u ocelových 

odlitků. Také zde klesá obsah celkové síry, která je přítomna v katalyzátorech furanových 

směsí a její přítomnost způsobuje vázání kovového hořčíku v tvárné litině, protože se tu 

tvoří MgS. To vede k degradaci tvaru kuličkového grafitu v povrchových vrstvách odlitku. 

Jedná se o nejnákladnější postup jednoduché regenerace, proto je nevýhodou velká 

energetická náročnost, což vede k nižší použitelnosti ve srovnání s méně nákladnými 

způsoby suché mechanické regenerace. V roce 1999 bylo v Německu v provozu 10 

jednotek tepelné regenerace a 200 jednotek regenerace mechanické. Naopak informace 

z USA svědčí o tom, že se v nově instalovaných zařízeních dává přednost regeneraci 

tepelné, protože v roce 2001 využívali více než 100 zařízení. Každoročně k nim přibývá 25 

nových jednotek [27]. 

3.16. Typy zařízení na tepelnou regeneraci: 

Zařízení vytápěná plynem – vesměs všechna jsou s přímo vytápěným fluidním ložem 

a dodávají se o kapacitě 500 -5000 kg/h. Při teplotě 700 – 800°C probíhá kalcinace písku 

v přítomnosti kyslíku. Pryskyřice vyhoří a tím se dosahuje ztráty žíháním nižší než 0,1 %. 
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Jde o exotermickou reakci, což přispívá k tepelné bilanci regenerace. Spalovací vzduch 

může být předehříván teplem regenerátu nebo teplem odcházejících spalin. 

Zařízení pracující na principu krátkovlnného infračerveného záření – je to 

mimořádně účinný postup, kdy se písek fluidizuje kolem infračervených emitorů a přenos 

energie má účinnost vyšší než 85 %.  Zařízení nepotřebuje žádný spalovací vzduch a 

pracuje s teplotou 450 – 500 °C, podle druhu pryskyřice. Je zde mnohem menší objem 

kouřových plynů, které je potřeba zpracovat. 

Kyslíkové zařízení – jde o patent firmy IMF. Skládá se ze zásobníku z nerezavějící 

oceli, který je nahoře otevřený, kam přichází vratná směs v okamžiku, kdy se ze spodní 

části vypustí regenerát, který se dále dopravuje ke chlazení. V peci se spaluje pryskyřice, 

která ulpěla na povrchu zrn, pouze kyslíkem, písek uvnitř pece se nefluidizuje. Když je 

spálení pryskyřice nedokonalé, tak se tryskou přidává malé množství jemných podílů 

z mechanické regenerace na podporu exotermické reakce spalování. Jemné podíly 

z regenerátu jsou odsávány do cyklonu před dopravou regenerátu do chladícího zařízení. 

Vlastní regeneraci musí předcházet úprava vratu, což znamená rozbití hrud, jejich 

nadrcení a magnetická separace. Z regenerační jednotky neunikají žádné exhaláty, protože 

součástí všech regeneračních zařízení je vedle intenzivního odsávání také vychlazení písku 

a neutralizace všech plynných zplodin. 

K regeneraci směsných vratů, jako je jádrová směs s organickými pojivy a 

bentonitová formovací směs můžeme použít kombinovaného postupu regenerace. 

3.17. Regenerace mechanicko – tepelně – mechanická 

V prvním kroku musíme směs nejprve upravit rozbitím hrud, proséváním, 

magnetickou separací a sušením pro snížení obsahu vlhkosti do 1 %. Teprve poté směs 

vstupuje do vlastní regenerační jednotky, kde se část pojiva odstraní mechanickou nebo 

pneumatickou otírkou. Poté se musí v tepelné jednotce spálit zbytky organických složek. 

Anorganické pojivo poté přechází do prachu, nebo se spálí na zrnech. Jako poslední krok 

mechanické nebo pneumatické otírky je odstranění anorganické vrstvy na zrnech. 

V takovémto způsobu regenerace je výhodné regenerovat pouze směs, která přiléhá 

k odlitku a ne celý objem bentonitové směsi, která obsahuje velké množství aktivního 

bentonitu a uhlíkatých látek. Tyto složky budou při tepelné regeneraci znehodnoceny a 
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navíc odstranění mrtvého bentonitu je velmi obtížné a vyžaduje velké množství energie. 

Proto je výhodné už při vybíjení odlitku provést oddělení vrstvy směsi, která těsně přiléhá 

k odlitku, kde došlo k tepelnému znehodnocení uhlíkatých látek i bentonitu a regenerovat 

jen tuto část směsi. Zbylý objem směsi se může vrátit bez regenerace zpět do oběhu pro 

přípravu nové bentonitové směsi. 

V posledních letech bylo vyvinuto mnoho zařízení pro kombinovanou regeneraci, ale 

mnoho z nich pracuje ve vývojových fázích s účinnou progresí. V současné době dáváme 

pro směsné vraty s bentonitovou směsí přednost jednoduššímu a méně nákladnému 

způsobu mechanické regenerace. Při použití mechanické regenerace za studena se odstraní 

prachová vrstva, z které se získají zpět aktivní látky, jako je bentonit a kamenouhelná 

moučka. Prach můžeme vrátit zpět do oběhu směsi. Při tepelném stupni regenerace se celá 

část bentonitového pojiva znehodnotí a následné odstraňování mrtvého bentonitu je velice 

obtížné.   

3.18. Regenerace mokrá 

Principem mokré regenerace je převedení zbytků pojiv do roztoku a jejich odstranění 

praním. Používáme ho především u anorganických pojiv.  Tento postup je velmi vhodný u 

směsí s vodním sklem, které se obtížně regenerují suchou cestou. Můžeme ho použít také u 

bentonitových směsí, ale zde mohou vznikat potíže s odstraněním bentonitového gelu. I 

když se jedná o nejúčinnější způsob regenerace směsí s vodním sklem, protože voda 

rozpouští řadu solí ze směsi a loužením se snižuje koncentrace Na – iontů v regenerátu, tak 

se tento postup nerozšířil ani v Evropě nebo v USA, kde se od něj úplně upustilo. 

Důvodem byly velké pořizovací a provozní náklady regeneračního zařízení, vysoká 

spotřeba vody, nákladné a problematické čištění a úprava velkého objemu použité vody a 

sušení konečného regenerátu. Provozování mokré regenerace je velmi nákladné především 

pro velký objem odpadní vody, který je nutno následně zpracovávat. Současný vývoj dává 

přednost regeneraci suché, kde je objem vznikajících odpadních prachových podílů 

nesrovnatelně nižší [15]. 
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3.19.  Speciální postupy regenerace 

Při použití v praxi se také setkáváme v použité formovací směsi nejen s kombinací 

různých pojivových systémů, ale také s kombinací různých ostřiv. Cílem regenerace je, 

aby mohlo být ostřivo vráceno zpět do oběhu. Regenerační zařízení musí zajistit separaci 

těchto použitých ostřiv. Velmi často se používá kombinace chromitového a křemenného 

ostřiva. 

Pro formy a jádra masivních odlitků se používá nekřemenné ostřivo chromit, pro 

svoji vyšší žárovzdornost a ochlazovací účinek. Pro jeho vysokou cenu se chromitové 

ostřivo používá jen na tepelně exponovaná místa forem a na výrobu jader. Zbytek formy je 

tvořen ostřivem křemenným. Proto musí regenerace zajistit i separaci křemene od 

chromitu. 

Furanová směs, která je vratná, přichází po rozdrcení a odmagnetování kovových 

částic do regenerační jednotky, kde nastává otírka zbytků pojiva o litinový zvon. Poté 

otřená směs ostřiv přichází na první stupeň magnetické separace. Chromit jako 

paramagnetický je permanentním magnetem přidržován na pásu, křemenný písek je vrhán 

dál za hradítko a tak oddělován od chromitu.  Chromit pak přichází na fluidní lože, kde 

dochází ke konečnému otěru zbytků pojiva. Na základě rozdílných hustot jsou podíly 

cizích materiálů i křemen odděleny a těžší chromit postupuje do druhého stupně separace, 

tady se chromit oddělí od posledních cizích materiálů. Pomocí sypké hmotnosti můžeme 

kontrolovat čistotu jednotlivých frakcí regenerátu. U jader a forem masivních odlitků je 

přípustná koncentrace SiO2 v chromitu maximálně 2 až 2,5 % [15]. 
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4. Analýza využívání odpadní formovací směsi a odprašků 

V této oblasti nabízí největší možnosti stavební průmysl, který je schopen zpracovat 

velkoobjemové odpady na bázi silikátů. Formovací směs z pohledu využívání představuje 

jemné kamenivo, které může být použito při výrobě stavebních hmot, jako jsou cementy, 

betony, malty, cihly, asfaltobeton, cihlářské a keramické zboží. Dále pak k výstavbě 

komunikací, úpravě zdevastovaných ploch, profilování terénu, zavážkách skládek 

komunálního odpadu, vyplňování důlních prostor a vitrifikaci nebezpečného odpadu.  

Způsoby druhotného zužitkování jsou dány buď technickými kritérii pro daný 

stavební materiál, nebo limity, které jsou stanoveny legislativou pro ochranu životního 

prostředí. Mezi základní environmentální kritéria patří vlastnosti výluhů odpadů a obsah 

organických sloučenin. Těmto limitním hodnotám použitá formovací směs většinou 

odpovídá, ale překročení limitu se může vyskytnout u materiálů, které mají vysoký obsah 

organických pojiv a při použití speciálních přísad, jako jsou například uhlíkaté přísady do 

bentonitových směsí. 

I v zemích Evropské Unie se tyto environmentální limity částečně liší a z toho 

vyplývá různá aplikovatelnost jednotlivých postupů v jednotlivých zemích. Určení 

podmínek pro využívání odpadů v podzemních prostorách, jako jsou důlní díla a na 

povrchu terénu, jako například terénní úpravy a rekultivace je v České republice dáno 

vyhláškou č. 383/2001 o nakládání s odpady. 

4.1. Stručná charakteristika možných druhotných aplikací 

4.1.1 Výroba cementu 

Při výrobě portlandského cementu mají odpadní slévárenské písky uplatnění hlavně 

jako korekční složka pro úpravu chemického složení surovinových směsí a tím vlastně i 

cementářského slinku, což je základní polotovar pro výrobu cementu. Tento vzniká 

v rotační peci výpalem surovinové moučky při teplotách 1400 – 1500 °C. Slinek je vlastně 

slinutá směs oxidů CA, Si, Fe, Al. Při nedostatku oxidů Si v surovinové moučce je třeba 

velmi často korigovat přídavky křemenného písku [15]. Portlandský cement je nejčastěji 

používaný jako alternativní materiál ve stavebnictví [28]. Používá se jako primární pojivo 

pro výrobu betonu [29]. 
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V praxi se ověřilo, že tímto korekčním prostředkem může být použitá formovací 

směs. Hlavním a jediným požadavkem je obsah SiO2, který musí být nad 80 %. Směs musí 

být zbavena kusových kovových částic, jako jsou otřepy a rozstřiky kovu. Směs může 

obsahovat zbytky jader a nepoužitých organických pojiv, protože to jsou spalitelné látky, 

které ve slinovací peci při vysoké teplotě dokonale shoří bez škodlivých exhalací a 

přispívají příznivě energetické bilanci výroby. Výroba cementu je z hlediska využití 

odpadů bezodpadovou technologií. Měření prokázalo, že jsou emise cementárny stejné, 

jako při použití nových surovin. 

Až 50 tisíc tun křemenného písku ročně spotřebuje velká cementárna. Proto je velmi 

dobré řešení dát přísadu použité slévárenské směsi do cementářské surovinové směsi. 

Šetříme tím surovinové zdroje křemenného písku a slévárenský odpad se tak stává 

druhotnou surovinou. Tato přechází do jiného výrobku a nezatěžuje životní prostředí. 

Jediným limitujícím faktorem pro použití jsou dopravní náklady, množství a pravidelnost 

dodávek. 

V Německu je toto nejpoužívanější způsob druhotního využití odpadních 

slévárenských směsí. Pouze jedna cementárna takto pracuje v České republice. 

K likvidaci prachových podílů, které vznikají při suché mechanické regeneraci 

formovacích směsí pojených umělými pryskyřicemi, může cementářská pec sloužit jako 

velmi vhodný prostředek. Tyto prachové podíly obsahují velké množství tepelně 

rozložených pryskyřic a klasifikují se jako nebezpečný odpad. Známe příklady sléváren 

v České republice, které tento odpad v cementárnách likvidují [15]. 

4.1.2 Použití v maltách a betonech 

Příliš úzký interval distribuce částic a jemnost je většinou na závadu při přípravě 

malt a betonů u odpadních slévárenských písků. Proto se doporučuje náhrada běžného 

drobného kameniva pouze do 20 – 30 % s následným doplněním pískem hrubší frakce. Co 

se týká vyšší jemnosti odpadních slévárenských písků ve srovnání s běžně těženými písky 

není na závadu v pórobetonu. Písky se před použitím do pórobetonové směsi jemně 

namelou, to znamená, že se nám zkrátí doba mletí a sníží se energetická náročnost tohoto 

procesu. V maltách a betonech se velmi jemná frakce písku uplatňuje jako mikrokamenivo, 

které vyplňuje prostor mezi až o řád hrubšími zrny cementu. Zvyšuje se vodonepropustnost 

a odolnost proti chemické korozi. Při výrobě samonivelačních podlah a do stříkaných 
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betonů se stále používají jemné frakce písku. Velkým problémem při použití odpadních 

slévárenských písků jsou větší zbytky některých pojiv. Pevnost snižuje také vysoký obsah 

pryskyřičných pojiv. Objemové změny v betonu můžou způsobovat tepelně rozložené, 

rehydratované bentonity. 

 Písky, které jsou pojeny vodním sklem obsahují uhličitan nebo octan sodný. Obsah 

alkálií v kamenivu, maltách a betonech může způsobovat alkalickou rozpínavost, proto je 

limitován normami. Nahradíme – li v betonech zhruba 10 % jemného kameniva těmito 

písky, tak je zvýšení obsahu alkálií malé a neprojeví se škodlivě. Toto nevadí při výrobě 

vápnopískových cihel. Při přípravě struskoalkalických betonů mohou mít písky s vodním 

sklem velmi dobré použití. Jde o bezcementový beton, které jako pojivo obsahuje mletou 

granulovanou vysokopecní strusku, která je aktivována roztokem uhličitanu, hydroxidu 

nebo křemičitanu sodného. 

Kvalitativně lepší se jeví použití jemných písků při přípravě zálivkových směsí jako 

materiálu s řízenou nižší pevností. Portlandský cement je základním pojivem. Termické 

bentonity ve směsích rehydratují za zvětšení objemu, což nám způsobuje samohutnící 

efekt. Tuto zálivkovou směs potom můžeme použít při utěsňování vrtů nebo při budování 

hutných vodotěsných podloží skládek různých odpadů. Jemným slévárenským kamenivem 

lze nahradit i přes 50 % drobného kameniva v injektážích maltách. Tyto malty se používají 

pro utěsnění trhlin nebo dutin v půdě, skalách nebo zdech. Takovým způsobem se 

prodlužuje životnost staveb [15]. 

4.1.3 Úprava zdevastovaných ploch, profilování terénu, výstavba těles 

komunikací 

Při úpravě zdevastovaných ploch, profilování terénu, výstavbě podložních vrstev 

komunikací, budování náspů a hrází se používá tisíce tun bentonitových směsí. Směsi, 

které mají stanovenou granulometrii a obsahují jemné slévárenské kamenivo mají lepší 

zhutnitelnost než samotný písek. Když má směs optimální vlhkost, tak vykazuje maximální 

objemovou hmotnost a tím vyhovuje náročným požadavkům na vlastnosti vrstev 

komunikací vystavených velkému tlakovému zatížení. 
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4.1.4 Zavážky skládek komunálního odpadu 

V některých státech mají nařízeno, že musí denně zavážet otevřené sekce 

komunálního odpadu. Proto může být pro okolní slévárny ekonomicky výhodná likvidace 

vlastních odpadních směsí. Za velmi výhodné se považují slévárenské směsi pojené 

vodním sklem, protože zároveň dochází k neutralizaci kyselých odpadů. Když je třeba 

zajistit biologickou podporu pro novou vegetaci, tak jsou ve velkém množství pro konečné 

zavezení skládky výhodné bentonitové směsi. Tyto aplikace jsou nejvíce využívány 

slévárnami v Holandsku. 

4.1.5 Odprašky 

Významným podílem slévárenských odpadů tvoří prachové částice, které jsou 

zachycovány odsávacími zařízeními při přípravě formovacích směsí, tavení kovů, výrobě 

forem, vytloukání odlitků z forem, čištění odlitků a regeneraci formovacích směsí. 

V odlučovačích prachu je zachycován materiál velmi rozdílného složení a stupně 

nebezpečnosti podle místa zdroje prachu. Když se takový odpad uloží na skládky, tak jíly, 

které jsou v něm obsažené tvoří po zvlhčení deštěm a následném vyschnutí tuhou vrstvu, 

která je nepropustná a vznikají pod ní toxické kapaliny. Pokud tyto kapaliny proniknou na 

povrch skládky, tak bývají příčinou uhynutí ptáků a jiných živočichů. Pokud proniknou do 

podzemní vody, tak mohou způsobit její kontaminaci. Známe dva systémy odlučování 

prachu a jsou jimi vlhké a suché odlučovače. 

Vlhké odlučovače se používají pro separaci prachu vodní sprchy a vzniknou dva 

rozdílné produkty, kterými jsou černá voda a kal. Černá voda, která obsahuje koloidální jíl, 

který je nejčastěji montmorillonitického typu a uhlíkaté částice, sedimentující velmi 

pomalu. Kal obsahuje těžší a větší částice uhlí, kovu a písku, které velmi rychle klesají. 

Suché odlučovače separují prach obdobně, jako různé druhy vysavačů za použití textilní 

vložky. V současné době je tento odlučovač nejpoužívanější, protože se zachycené 

produkty nemusí sušit. Materiál se vytřásá periodicky do kontejnerů. Částice, které se 

zachytí mají podobné složení jako u odlučovačů mokrých. Odlučovače jsou v některých 

provozech umístěny u místa, kde prach vzniká. V jiných provozech se tento odpad 

shromažďuje centrálně a je periodicky odvážen na tříděné skládky [15].  

 



Bc. Božena Dvořáková: Nakládání s odpady z regenerace formovacích směsí 

 

2013 39 
 

5. Návrh na opatření pro využívání vybraných druhů 

odprašků v systému formování  

V systému formování ve slévárně Chomutov se využívá suchých odlučovačů a proto 

je možné tyto odprašky využít jako přísady do formovacích směsí. Je nutné, aby odprašky 

byly pouze ze systémů formování, z důvodu určitého obsahu bentonitu, aby nebyly 

znečištěny z jiných slévárenských zdrojů (tavící pece, tryskání). Vzhledem ke skutečnosti, 

že v systému formování ve slévárně Chomutov není mokrý odlučovač, nebylo možno 

zahrnout i tento typ odpadu k využití. 

Výslednou kvalitu odlitků ovlivňují vlastnosti formovacích směsí a proto je třeba na 

tyto odprašky pohlížet jen jako na přísadu. Garantovanou jakost nakupovaných přísad do 

formovacích směsí zajišťuje výrobce (kamenouhelná moučka, bentonit, křemenný písek). 

 Slévárna používá k formování formovací směsi modelové - MS, jádrové - JS, 

výplňové – VS + RSS a samotuhnoucí – SS. Modelové směsi MS jsou označeny i číslicí, 

protože je směsí více druhů. Například MS pro výrobu speciálních odlitků, MS bentonitová 

pro ruční a strojní formování a pro výrobu jader, MS bentonitová pro strojní formování 

s olivínem. Totéž platí o jádrových směsích.  

Složení každé ze směsí je specifické pro kvalitu a vlastnosti odlitků, které jsou 

požadovány zákazníkem. Jsou ovlivněny složitostí formy, zatékáním taveniny i hmotností 

odlitků.  

Modelová směs se nanáší přímo na model jen v určité tloušťce. Zbytek formy je 

vysypán nebo vyformován výplňovou směsí. To neplatí u samotuhnoucích směsí.  

Tabulka 1: Složení modelové směsi MS – 2 

Název Množství 

Písek slévárenský PR 31 SVL 650 kg 

Bentonit mletý aktivní – Sabenil 65 VL 55 -58 kg 

Bramborový dextrin superior – žlutý 1,5 kg 

Voda (dle potřeby) 15 – 20 kg 
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Tabulka 2: Technologické vlastnosti 

Veličina Jednotka Minimum Maximum 

Vlhkost % 1,75 3,00 

Prodyšnost n. j. p. 160 500 

Pevnost v tlaku MPa 0,08 0,10 

Tato formovací směs je určena pro odlitky, které jsou formovány ručně i strojně. 

Využívá se i pro ručně formovaná jádra. 

Tabulka 3: Složení modelové směsi MS – 10 

Název Množství 

Magnolithe GS AFS 50 400 kg 

Bentonit mletý aktivní – Sabenil 65 VL 48 kg 

Bramborový dextrin superior – žlutý 1,6 kg 

Voda (dle potřeby) 15 kg 

Tabulka 4: Technologické vlastnosti 

Veličina Jednotka Minimum  Maximum 

Vlhkost % 3,00 3,7 

Prodyšnost n. j. p. 200 400 

Pevnost v tlaku  Mpa 0,085 0,11 

Směs je převážně určena pro odlitky z manganové oceli. Formuje se strojně i ručně 

do středně tepelně namáhaných částí forem v kombinaci s MS – 2, jako obkládací vrstva 

v maximální síle 20 mm. 

Tabulka 5: Složení modelové směsi MS -13 

Název Množství 

Písek slévárenský PR 31 SL 650 kg 

Bentonit mletý aktivní - Sabenil 65 VL 50 kg 

Letek 30 kg 

Bramborový dextrin superior - žlutý 1,6 kg 

Voda (dle potřeby) 20 kg 
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Tabulka 6: Technologické vlastnosti 

Veličina Jednotka Minimum Maximum 

Vlhkost % 2,5 3,5 

Prodyšnost n. j. p. 140 400 

Pevnost v tlaku MPa 0,075 0,1 

Směs speciálně pro formy na mlecí koule strojně formované. 

Tabulka 7: Složení modelové směsi MS – 14 

Název Množství 

Olivín AFS 50 400 kg 

Bentonit mletý aktivní – Sabenil 65 VL 35 kg 

Fepren TD – 202 0,2 kg 

Bramborový dextrin superior – žlutý 1,4 kg 

Voda (dle potřeby) 14 kg 

 

Tabulka 8: Technologické vlastnosti 

Veličina Jednotka Minimum Maximum 

Vlhkost % 1,75 2,75 

Prodyšnost n. j. p. 150 400 

Pevnost v tlaku MPa 0,075 0,095 

Směs určená k obkládání ve vrstvě maximálně 20 mm středně tepelně namáhaných 

částí forem v kombinaci s MS – 2 pro odlitky převážně z manganové oceli strojně nebo 

ručně formované. 

Technologické vlastnosti modelových formovacích směsí, jako je vlhkost, 

prodyšnost a pevnost v tlaku se určují takto: 

5.1 Stanovení vlhkosti formovací směsi 

 Podstatou stanovení vlhkosti je vysušení vzorku do ustálené hmotnosti a 

výpočet vlhkosti ze zjištěného úbytku hmotnosti vysušením. 

 Do sušící mističky se naváží 20 g formovací směsi. 

 V mikrovlnné troubě, která je nastavena na stupeň M. Low se musí 

formovací směs sušit 4 minuty. 
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 Po vysušení se opět zváží……….x   (g) 

 Výpočet: Vlhkost W = (20 – x)*5     (%)  

 Pro stanovení technologických parametrů formovací směsi je nutno zhotovit 

zkušební vzorek, jehož průměr i výška je 50 mm. 

5.2 Postup výroby zkušebního vzorku 

 Navážit předpokládané množství směsi – přibližně 155 g do jaderníku. 

 Spěchovat třemi údery na pěchovadle a zkontrolovat výšku zkušebního 

vzorku. V případě, že výška vyhovuje, použije se zkušební vzorek k dalším 

zkouškám. V opačném případě se musí zhotovit nový zkušební vzorek 

z nové suroviny. 

5.3 Stanovení prodyšnosti formovací směsi 

 Musíme zhotovit zkušební vzorek. 

 Jaderník i se vzorkem se umístí na výstup vývěvy přístroje na měření 

prodyšnosti a zajistí se jaderník. 

 Přístroj se uvede do chodu. Po ustálení ručičky na měřícím přístroji se 

odečte hodnota prodyšnosti v normálních jednotkách prodyšnosti (n. j. p.). 

5.4 Stanovení pevnosti v tlaku formovací směsi 

 Použijeme zkušební vzorek z předcházející zkoušky. Z jaderníku opatrně 

vytlačíme zkušební vzorek. 

 Zkušební vzorek se vloží do stanovené čelisti na přístroji pro měření 

pevnosti formovací směsi a uvedeme přístroj do chodu. 

 Po destrukci zkušebního vzorku se na stupnici přístroje odečte výsledná 

pevnost tlaku za syrova v MPa [30]. 

Z těchto druhů modelových směsí s obsahem bentonitu vznikají odprašky, které se 

nechávají odbornou firmou likvidovat, jako nebezpečný odpad, což obnáší velkou finanční 

náročnost. Z tohoto důvodu jsem se po dohodě s vedoucím výroby slévárny Chomutov 

dohodla na spolupráci zpracování těchto odprašků přímo ve slévárně. Slévárenská 

technologie umožňuje zapracování jen určitého množství odprašků. U směsi MS – 2 jsme 
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po dohodě s technologem stanovili minimální a maximální množství odprašků a to 

v rozmezí 5 – 10 % hlavní modelové příměsi (slévárenský písek PR 31 SVL). Zároveň byl 

snížen podíl bentonitu o 10 %. 

 Přidá – li se větší množství odprašků zhorší se prodyšnost směsi a tím snižuje kvalita 

odlitku. Menší množství než 5 % se s rizikem horší kvality odlitků stává nerentabilní. Je 

tedy pro slévárnu výhodnější odprašky nepoužít a vyrábět kvalitní odlitky. Podle způsobu 

výroby zkušebního vzorku jsme připravili modelovou směs s přídavkem odprašku a strojně 

formovali formy pro zkušební lití. Zkušební vzorek po vytvrzení směsi splňoval tabulkové 

hodnoty pro lití do forem s formovací směsí MS – 2. Vlhkost před formováním byla na 

horní hranici 3 %. Prodyšnost formovací směsi byla naopak na spodní hranici v hodnotě 

165 n. j. p. Měření prováděla laboratoř ve slévárně s vybavením k tomu určeném. 

Laboratorní zkoušky jsem prováděla s laborantkou, která zná přístrojové vybavení a umí 

ho obsluhovat. 

5.5 Licí zkoušky 

Po odlití zkušebních vzorků a vystydnutí forem byly vzorky vyklepány na malém 

roštu, vyjmuty z forem a otryskány na tryskači. Vzhledem ke snížené prodyšnosti směsi se 

přebytečné plyny po vlití taveniny nedostatečně uvolňovaly modelovou směsí a část 

absorbovala tavenina. Pórovitost odlitku je nežádoucí. Z toho důvodu se dále zkoušení 

odprašků u modelových směsí neprovádělo.  
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Obrázek 12: Zkušební vzorek bez odprašků ve směsi MS-2 

Obrázek 13:Zkušební vzorek s odprašky ve směsi MS-2 
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Po poradě s vedoucím výroby a technologem jsem přistoupila s kolektivem 

pracovníků slévárny ke zkoušce využití odprašků v jiné směsi než modelové a to ve směsi 

výplňové. Výplňová formovací směs nepřichází do kontaktu s odlitkem. Připravili jsme 

nový zkušební vzorek, který byl naformován standardní modelovou směsí a zbytek formy 

byl vyplněn směsí výplňovou s obsahem odprašků. 

Tabulka 9: Výplňová směs VS s odprašky 

Název Množství 

Vratná směs 900,0 kg 

Bentonit mletý (B2) 10,0 – 15,0 kg 

Voda (dle potřeby) 35,0 – 40,0 kg 

Odprašky 120 kg 

Směs byla připravena v kolovém mlýnu dle technologického postupu pro VS. Do 

kolového mlýnu 335 se nasypalo potřebné množství vratné směsi, bentonitu a odprašků, 

které jsou za sucha 5 minut míchány a po promíchání je přidána voda a dále míchány 10 

minut. Odebrané vzorky splňovaly předepsané limity pro technologické vlastnosti pevnosti 

v tlaku, prodyšnosti a vlhkosti. Prodyšnost stanovila laboratoř na hodnotu 160 n. j. p., 

vlhkost na hodnotu 3,9 a pevnost v tlaku 0,19 MPA. 

Tabulka 10: Technologické vlastnosti výplňové směsi VS 

Veličina Jednotka Minimum Maximum 

Vlhkost % 3,25 5,00 

Prodyšnost n. j. p. 150 500 

Pevnost v tlaku MPa 0,045 0,20 

 Výplňová směs pro strojní a ruční formování. 

Obrázek 14: Zkušební vzorek s odprašky ve výplňové směsi 
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Po připravení forem pro lití zkušebního vzorku modelovou směsí ve vrstvě do 20 

mm a vyplnění výplňovou směsí s odprašky se přistoupilo k lití taveniny. Po zchladnutí a 

vyklepání zkušebního vzorku z rámů se zkušební odlitek očistil od zbytků modelové směsi 

na tryskači. Očištěný zkušební odlitek po vizuální stránce nevykazoval viditelné 

nedostatky. Při výrobě výplňových směsí, u kterých se využívá všechna vratná směs, která 

se jen doplňuje bentonitem je tedy vhodné využití i odprašků. V dalším asi 12 měsíčním 

horizontu se bude přistupovat k využívání odprašků i v dalších výrobních postupech. Naše 

zkouška se provedla jen při výplni na modelovou směs MS – 2. V následujícím období se 

tato výplňová směs s odprašky bude zkoušet i u dalších modelových směsí. 
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6. Závěr 

V této diplomové práci jsem se věnovala regeneraci formovacích směsí ve slévárně 

v Chomutově.  V charakteristice technologie slévárenské výroby se věnuji 

geopolymernímu pojivovému systému Geopol, kterým se dá regenerovat 75 % regenerátu.   

V Chomutově pracuje talířová otírková regenerace, kde se provozně používá 75 % 

regenerátu pro přípravu modelové směsi a 100 % regenerátu pro směs výplňovou. 

V další kapitole se zabývám technologií regenerací formovacích směsí. Jsou zde 

uvedeny regenerační postupy formovacích směsí, složení použitých formovacích směsí, 

vývoj regeneračních procesů a různé druhy regenerace, mezi které se řadí i speciální 

postupy regenerace. 

Do analýzy využívání odpadní formovací směsi a odprašků jsem zahrnula hlavně 

stavební průmysl, kde formovací směs z pohledu využívání představuje jemné kamenivo, 

které může být použito při výrobě stavebních hmot, jako jsou cementy, betony, malty, 

cihly, asfaltobeton, cihlářské a keramické zboží. Dále pak k výstavbě komunikací, úpravě 

zdevastovaných ploch, profilování terénu, zavážkách skládek komunálního odpadu, 

vyplňování důlních prostor a vitrifikaci nebezpečného odpadu.  Při výrobě portlandského 

cementu mají odpadní slévárenské písky uplatnění hlavně jako korekční složka pro úpravu 

chemického složení surovinových směsí a tím vlastně i cementářského slinku, což je 

základní polotovar pro výrobu cementu.  

Nejdůležitějším bodem diplomové práce je návrh na opatření pro využití odprašků 

v systému formování. Navrhla jsem společnosti využití odprašků z formování, jako přísady 

do formovací směsi. Vzhledem k finanční náročnosti likvidace nebezpečných odpadů, 

která je pro společnost ekonomicky náročná a zároveň z ekologického hlediska i zbytečná. 

Došli jsme k dohodě o spolupráci se zkouškami formovacích směsí s obsahem odprašků 

v provozu slévárny. Bylo vyrobeno několik formovacích směsí. U modelových směsí, kde 

se využívá 75 % regenerátu bylo do směsi přidáno určité množství odprašků. Směs byla 

formována do forem a formy zality taveninou. Odlitky z takto připravené formovací směsi 

nebyly v potřebné kvalitě. Přestože laboratorní zkoušky prokázaly dostatečnou prodyšnost 

směsi, zplynování po zalití taveninou mělo za následek vniknutí plynů do materiálu 

odlitku, což je přičítáno zhoršenému odvodu plynů modelové směsi s odprašky.  Náklady 

na opravu odlitků by byly vyšší než ekonomická úspora na využití odprašků. Byla 
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vytvořena další formovací směs a to směs výplňová, která nepřijde do kontaktu s odlitkem. 

Výplňová směs se nanáší na modelovou směs, která má tloušťku asi 20 mm. Předpoklad 

byl, že standardní modelová směs bude plyny odvádět dostatečně tak, aby nevnikly do 

taveniny a nevznikla pórovitost. Byly naformovány nové formy se standardní modelovou 

směsí a formovací rámy byly doplněny výplňovou směsí s odprašky. Po nalití a zchladnutí 

taveniny se kvalita odlitků vyrovnala původnímu požadavku. Je pravděpodobné, že můj 

návrh bude firmou přijat a zkoušen u více formovacích směsí zejména u směsi jádrové. 

Toto opatření by bylo ekologicky i ekonomicky výhodné. 
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Příloha č.2 – Vznik podniku 

Výroba odlitků v podniku Slévárna Chomutov, a.s. má již více než osmdesátiletou 

tradici. Již v roce 1917 začala Poldina huť v Kladně s výstavbou pobočného závodu 

v Chomutově. Základním článkem výroby v té době měla být moderní ocelárna se dvěma 

Siemens – Martinskými pecemi. Ukončení 1. světové války si však vynutilo podstatné 

změny v koncepci závodu. Ocelárna byla uzpůsobena pro výrobu odlitků ze šedé litiny. 

V roce 1929 byla ve slévárně instalována nová oblouková pec, která umožnila výrobu 

jakostních nerezavějících a žáruvzdorných ocelí. V roce 1937 byla zakoupena pěti tunová 

oblouková pec a došlo k úpravě a rozšíření cídírny. 

Po roce 1945 se výrobní program slévárny často měnil. Ustálil se na výrobě odlitků 

z vysoce legovaných ocelí, jejichž podíl se v průběhu let neustále zvyšoval. Omezeně byl 

dodáván i sortiment v odlitcích z uhlíkových a nízce legovaných ocelí. V průběhu dalších 

let reorganizací se závod slévárny stal v posledních letech před sametovou revolucí 

součástí národního podniku VTŽ Chomutov, jako odštěpný Závod Julia Fučíka 

v Chomutově. 

Po roce 1989 se v konečné fázi privatizace stává závod akciovou společností 

Slévárna Chomutov. Současný základní výrobní program slévárny obsahuje výrobu odlitků 

z uhlíkatých, otěruvzdorných, nízko, středně a vysoce legovaných ocelí. Ve výrobním 

programu je celkem 42 značek ocelí. Odlitky jsou vyráběny v hmotnostním kusovém 

rozsahu od 1 kg do 4500 kg. Nabízený výrobní program se zaměřuje na, v současné době 

pro trh velmi výhodnou, kusovou a malosériovou výrobu. 

Současná výroba odlitků z oceli je zajišťována v odpovídajících technologických 

zařízeních, které vyhovují současným náročným kvalitativním podmínkám výroby. 

Tavírna je vybavena dvěma elektrickými obloukovými pecemi s kapacitou 5 a 3 tuny, které 

vyrábějí z pevné vsázky tekutou ocel pro odlitky. K zajištění požadovaných mechanických 

a fyzikálních vlastností vyrobených odlitků jsou k dispozici dvě žíhací pece o kapacitě 11 a 

27 tun. Formovací zařízení umožňuje odlévání tekuté oceli, jak do forem vyráběných na 

formovacích strojích, tak do forem vyráběných ručně, což zajišťuje značnou flexibilitu 

v uspokojování potřeb odběratelů, pružnost a rychlost dodávek i v relativně malých 

množstvích. K zajištění ekologických limitů je v provozu zařízení pro odprášení 
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elektrických pecí. Nákupem nového spektrálního analyzátoru byl v průběhu roku 2001 

prakticky uzavřen vlastní samostatný kontrolní systém kvality výroby. 

 


