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Abstrakt 

 Diplomová práce se zabývá ověřováním vybraných technologických vlastností 

bentonitové směsi, s přídavkem 30hm.% jádrových pojiv ze systémů Croning a CO2-resol, po 

vystavení směsí podmínkám odpovídajícím reálnému stavu slévárenské formy při lití. Je 

zkoumán pokles pevnostních vlastností směsi, teplotní pole odlitku, úbytek aktivního 

bentonitu a vliv přidávaných jádrových systémů na granulometrii. 

Klíčová slova: 

Jednotná bentonitová směs, CO2-resol, Skořepina, Croning, teplotní pole, granulometrie, 

technologické zkoušky 

 

Abstract 

 Thesis is concerned with verification of chosen technological properties of green sand 

system (GSS) under influence of chosen core sand (Shell sand, CO2-resol) in amount of 30% 

per weight. GSS with addition of core sand is exposed to conditions similar to real foundry 

mould. It is examined decrease of the strength properties of GSS with core sand addition, 

temperature field of the casting, loss of active bentonite and the effect of added core systems 

on grain size. 

Key words 

Green sand system, CO2-resol, Shell sand, Croning, temperature field, grain size, 

technological properties 
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Úvod 

Průmyslová činnost, přes řadu opatření např. vyuţívání BAT technologií, je doprovázena 

vznikem odpadů, z nichţ část má vlastnosti nebezpečných odpadů. Otázka jejich 

materiálového vyuţití či vhodného odstranění v dnešní době představuje prvořadý úkol jak 

z aspektu ochrany zdraví člověka a ochrany ţivotního prostředí, tak nelze opomenout 

ekonomická hlediska. To je důvod, pro který se Evropská komise i jednotlivé národní vlády 

angaţují v politice sniţování mnoţství odpadů. Evropským cílem je sníţit mnoţství 

konečných odpadů v období let 2010 aţ 2050 o 50 %. Prvotním cílem je eliminovat vznik 

odpadu nebo alespoň minimalizovat jeho mnoţství, vzniklý odpad recyklovat nebo vyuţít 

jako suroviny v jiné výrobě [1]. 

Také slévárenská výroba je stejně jako jiná z průmyslových odvětví doprovázena vznikem 

různých (většinou neţádoucích) vedlejších produktů – ať uţ to jsou emise, znečištěné vody, či 

tuhý odpad, které je nutno nějakým způsobem upravit, regenerovat, vyuţívat či odstraňovat. I 

kdyţ je slévárenství moţno povaţovat za odvětví recyklující kovové suroviny, generuje 

v průměru 0,6 t odpadů na 1 t odlitků. Slévárenské odpady jsou tvořeny především pouţitou 

směsí (cca 71 %), která se dále dělí viz. Obr. 1, menší podíl představují odprašky (cca 12 %), 

ţáruvzdorné materiály (8 %) a ostatní odpady (9 %)[2] 

 

Obrázek 1 - podíl výroby do bentonitových směsí [3] 
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Vzhledem k mnoţství odpadů tvořených pouţitou směsí a k nákladům na deponování je 

v zájmu sléváren řešit otázku opětovného vyuţití těchto směsí. To je částečně splněno při 

rozbíjení hotové formy, kdy se formovací směs na automatických linkách smíchá s jádrovou 

směsí. Jádrová směs však můţe být do bentonitové směsi přidávána i záměrně. Zde však 

vyvstává otázka, zda při spojení těchto dvou systémů nedojde k zásadnímu ovlivnění 

vlastností formovací směsi. 
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1. Vliv jader na JBS 

Tématikou vlivu jader na jednotnou bentonitovou směs se zabývá řada zahraničních i 

tuzemských autorů. Přesto, ţe jejich závěry nejsou zcela jednoznačné, je zřejmé, ţe jádry 

kontaminovaná JBS má odlišné technologické vlastnosti od původní směsi. Autoři[4,5,6,7] se 

shodují na tom, ţe negativní vliv na JBS mají především systémy jader s kyselým pH (Cold-

Box, CO2 – resol). Tyto systémy pravděpodobně způsobují chemickou degradaci bentonitu 

sorpcí kapalných a plynných produktů pyrolýzy uhlíkatých přísad a umělých pryskyřic[24]. 

Podle autorů [5,8,9,10] nemá přidání jádrové směsi zásadní vliv na kvalitu formovací směsi, 

to ovšem platí, pouze pokud je s přidanou jádrovou směsí zacházeno jako se směsí novou, tzn. 

přidání vhodného mnoţství pojivapro zachování konstantního obsahu aktivního bentonitu ve 

formovací směsi a přidání dalších aditiv. To však vyţaduje delší dobu mísení. Většina 

sléváren v dnešní době uţívá rychlomísiče s poměrně krátkou dobou mísení, která je 

přizpůsobena taktu automatické formovací linky. Pokud by došlo k prodlouţení doby mísení, 

znamenalo by to sníţenou výrobnost linky. 

S přidáváním jader s neutrálním, nebo mírně zásaditým pH (např. Croning) nedochází 

podle autora [6] k ţádnému, nebo minimálnímu ovlivnění formovací směsi. Uvádí, ţe je 

moţno přidat aţ 80% Croningové jádrové směsi, aniţ by došlo k zásadnímu ovlivnění 

technologických vlastností formovací směsi. 

V minulých letech proběhly různé experimenty, zabývající se ovlivněním formovací směsi 

přídavkem jader, na katedře slévárenství Vysoké školy báňské – technické univerzity 

v Ostravě [11,12,13]. Cílem uvedených prací bylo kvantifikovat vliv různých koncentrací 

jádrových směsí na formovací směs v laboratorních podmínkách („bezoběhová směs“). 

Závěry autorů [11,13] jsou v souladu se závěry autorů [4,5,6,7]. 

Autor [12] pracoval se systémy Croning a CO2 – resol. Výsledky technologických 

zkoušek JBS s přídavkem jader systémů Croning a CO2 – resol jsou prokazatelně horší ve 

srovnání s výsledky Cold-Box a Hot-Box systémů. Na základě těchto poznatků bylo 

rozhodnuto, ţe zaměření této práce bude směřovat právě k výše zmíněným systémům Croning 

a CO2 – resol. 
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1.2. CO2 – resol 

Resoly se tvoří při poměru fenolu k formaldehydu (1:1 – 1:3). Resoly jsou reaktivní 

řetězové polykondenzáty, slouţící jako meziprodukt při tvorbě resitu. Resoly se dále pouţívají 

pro výrobu jader technologií Hot-Box a Cold-Box.[14] 

Proces pojení spočívá v alkalické kondenzaci fenolformaldehydové pryskyřice, 

vytvrzované CO2. Pryskyřice je modifikována komplexní přísadou (pH=14). Vysoké hodnoty 

pH je dosaţeno přítomností KOH a K2CO3 v pojivu. Při vytvrzování CO2  dojde ke sníţené 

pH na kyselou stranu. Tady nastává vytvrzování v 1. Stupni CO2-okamţitá pevnost, pak 

teprve následuje dotvrzení po vytaţení jádra z jaderníku. V prvém stupni dochází k adsorpci 

CO2 ve vodě za vzniku kyseliny dihydrogenuhličité, která reaguje s alkalickou pryskyřicí za 

přítonosti  boritanových iontů a dochází ke gelaci a zesíťování pojiva. Reakční rychlost je 

ovliněna teplotou směsi a tlakem v jaderníku. Pevnost jader je niţší neţ u CO2-vodní sklo a 

proto je technologie vhodná pro jednodušší jádra. Nedoporučuje se kombinace jader do 

bentonitových forem. Nastává „přenatrifikace“ bentonitu a proto i pokles pevnosti v zóně 

kondenzace vody [14]. 

 

Obrázek 2 - proces vytvrzování CO2-resol [15] 
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Výhody:  

 Pryskyřice neobsahuje dusík, síru, ani fosfor 

 Netvoří lesklý uhlík 

 Nízké emise 

 Dlouhodobá skladovatelnost (aţ 9 měsíců) 

Nevýhody: 

 Pro tvarově jednodušší jádra 

 Nízké pevnosti [16] 

1.3. C-metoda 

C-metoda je výroba skořepinových forem za pouţití termoplastické fenolformaldehydové 

pryskyřice. Jde o metodu  výroby tenkostěnných nebo převáţně dutých jader a forem ze 

suché, dokonale sypké směsi, která se skládá nejčastěji z křemenného ostřiva, z teplem 

tavitelné a tvrditelné pryskyřice a dalších přísad. 

 Skořepina vzniká postupným natavováním vrstvy směsi teplem ohřátého modelu nebo 

jaderníku. Ta se dalším působením tepla vytvrdí, takţe se z modelu snímá hotová forma 

s velmi přesnými rozměry. Tloušťka stěny skořepiny se dosáhne odsypáním sypké nenatavené 

směsi po uplynutí doby potřebné k dosaţení ţádané tloušťky stěny. [14] 

Shrnutí výhod:  

 Velmi přesná metoda, moţnost dosáhnout tolerance 0,1mm a 0,5° 

 Získání výrobku velmi blízkého konečnému tvaru. To má za následek méně obrábění a 

úsporu kovu při lití. 

 Vyuţití pro širokou škálu materiálů, jak neţelezné, tak i ţelezné kovy 

 Tenká skořepina, méně písku k recyklaci[18] 

Nevýhody:  

 Vhodné pro středně a velko-sériovou výrobu odlitků 

 drahá zařízení,vyšší nároky na energii, směsi mají vyšší sklon k tvorbě prasklin. 

 Potřeba energie k procesu obalování 

 Delší výrobní cyklus  

 Hygienické a ekologické problémy (volný fenol, formaldehyd) 
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Směs pro skořepinové formování 

Křemenný písek se smíchá s jemně mletou práškovou novolakovou pryskyřicí, která 

obsahuje hexametylentetraamin (hexa). Vyuţití pojiva je velmi nízké (5 – 7 hm.d.).Hexa 

vystupuje jako katalyzátor. Rozklad hexy nastává nad 117°C na formaldehyd a čpavek. 

Optimální přísada je 12 – 14 % na hmotnost pryskyřice. 

 Obalená směs představuje suchou, sypkou smě křemenných zrn, obalených tenkým 

filmem pojiva. Obalení se dosáhne: 

 Za studena nebo za tepla 

 Za horka 

 

K obalování za studena (za tepla) se pouţívá alkoholický roztok pryskyřice. Alkohol 

(rozpouštědlo) musí být ze směsi odstraněn, coţ se děje pomocí 100°C teplého vzduchu. Hexa 

je obvykle obsaţena v pojivu a do směsí se pak dávkuje pouze stearan vápenatý. Stearan 

působí jako dělící prostředek. 

 

Zápory: 

o Nízký výkon přípravy 

o Nutnost odstranění alkoholu ze směsi (nebezpečí poţáru, výbuchu). Jeho zbytky 

způsobují řadu vad (spékání písku v zásobníku, odpadávání skořepin) 

Klady:  

o Moţnost výroby zařízení vlastními prostředky 

o Niţší energetické nároky i cena 

Při obalování za horka se vytvoření pryskyřičného filmu dosáhne roztavením 

novolakové pryskyřice přímo v mísiči účinkem tepla vsazeného horkého písku o teplotě asi 

130 – 150°C. Není proto třeba ţádného rozpouštědla. Odpadají problémy se zbytkovým 

alkoholem. Při míchání klesá teplota směsi, při cca 100°C se přidá Hexa ve vodném roztoku a 

tvrdý vosk. Obsah pojiva se pohybuje v 2,7 – 4,4 hm.d. 
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Nevýhody: 

o Nákladná zařízení 

o Vyšší nároky na energii 

o Vyšší sklon k tvorbě prasklin 

Výhody: 

o Kvalitní směs 

o Hospodárná příprava 

o Vysoký výkon 

Skořepiny se v dělící rovině vzájemně lepí lepidlem (líh + pryskyřice) a k lití se forma 

zasypává. [14] 

Obrázek 3 - Skořepina [19] 
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Poţadavky:  

 Dostatečná „pevnost za syrova“  

 Dostatečná pevnost po odlití 

 Odolnost proti tepelným šokům 

 Vysoká chemická stabilita 

 Nízká reaktivita s kovem 

 Dostatečná prodyšnost a tepelná vodivost 

 Nízká tepelná roztaţnost 

Výše uvedené je pro kaţdý materiál odlévaný do skořepin jiné. Naneštěstí produkce 

větších forem, za pouţití běţných postupů skořepinového formování není zrovna úspěšná. 

Zmetkovitost je aţ 40%. Selhání bylo přiřazeno dvou hlavním příčinám: 

 Nerovnostem na povrchu odlitku (casting bulge) 

 Interakce na rozhraní forma-kov 

Nerovnostmi na povrchu odlitku rozumíme rozsáhlé oblasti vypouklého tvaru, namísto 

rovného povrchu. Má se za to, ţe tyto nerovnosti vznikají pohybem stěn po nalití kovu do 

formy.  

Interakce mezi kovem a stěnou formy vytváří drsný povrch obsahující ţáruvzdorný materiál. 

Proto vědecký vývoj v průmyslu je vyplněn potřebou zkrátit výrobní cyklus odlitků a zlepšit 

vlastnosti skořepinových forem tak, aby došlo k co největšímu sníţení zmetkovitosti a 

k dosaţení kvalitních povrchů. [20] 
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2.0. Experiment 

2.1. Použité materiály 

2.1.1. Ostřivo 

Základem jednotné bentonitové směsi je křemenné ostřivo firmy Kerkosand z lokality 

Šajdíkovy Humence značky Š-ŠH 35. Jde o slévárenské ostřivo, které je prané, upravené, 

chemicky a fyzikálně standardizované. Obsah SiO2 je nad 95 %[21]. 

 

2.1.2. Pojivo 

Jako pojivo byl pouţit jakostní aktivovaný Bentonit Sabenil 65. Obsah pojiva ve směsi 

byl zvolen 8 hmotnostních dílů (vztaţeno na 100 hmotnostních dílů křemenného ostřiva Š 35 

ŠH). 

Croningová jádra mají technické označení PLASTISABLE42 B 630 X. Technický 

list uveden v přílohách 

Na výrobu Resolových jader byla pouţita fenolová pryskyřice NOVANOL 180,která 

je určena pro výrobu jader vytvrzovaných plynným CO2. Technický list uveden v přílohách. 

2.2. Metodika měření 

Technologické vlastnosti bentonitové směsi s příměsí jader o koncentraci 30% byly 

testovány podle standardně pouţívaných metod pro hodnocení JBS (normoválečky o průměru 

50 mm a výšce 50 ± 0,3mm). 

Směsi byly míchány na kolovém mísiči MK 00 po dobu 5 min, obsah vody byl řízen 

spěchovatelností, která byla udrţována v rozmezí 45 ± 3 %. Spěchovatelnost byla stanovena 

na přístroji +GF+, typ PRA SandRammer. Vlhkost směsi byla určena váhovým úbytek 

hmotnosti při teplotě 120°. Dále byla stanovena pevnost v tlaku (vaznost), která je dána 

napětím v tlaku aţ do destrukce normoválečku. Měření a odečtení hodnot bylo provedeno na 

přístroji WADAP typ LRU-1. Další mechanickou vlastností, která byla sledována, je pevnost 

ve štěpu - určuje skutečné pojivové vlastnosti bentonitů a je dána odolností směsi proti 

deformaci ve směru příčném k ose normoválečku [14]. Pevnost v kondenzační zóně vody 

hodnotí kvalitu pouţívaného bentonitu, stupeň jeho natrifikace a sníţení pevnosti směsi z 

důvodu jejího převlhčení (3-3,5násobek původní vlhkosti směsi) v zóně kondenzace vody [14, 

13]. Měření a odečet hodnot pevností v kondenzační zóně vody bylo provedeno na přístroji 

+GF+, typ SPNF.  
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Kromě pevnostních charakteristik byl také stanoven obsah pyrolýzního uhlíku pomocí 

EDX analýzy směsí s obsahem 30% jader, vzorky byly odebrány po třetím oběhu směsi. 

Vyhodnocení bylo provedeno na elektronovém mikroskopu ASPEX typ PSEM Explorer. Při 

EDX analýze se na excitaci atomů vyuţívají primární elektrony dopadající na povrch vzorku, 

je tak umoţněna prvková analýza zkoumaného povrchu. 

Poslední provedenou analýzou bylo stanovení vyplavitelných látek a sítový rozbor. Podíly 

ostřiva o průměru menší neţ 0,02 mm se nazývají vyplavitelnélátky. Jejich obsah je důleţitým 

kritériem pro hodnocení formovacích směsí. Postup stanovení je zaloţen na rozdílné rychlosti 

sedimentace částic ostřiva o různé velikosti a hmotnosti.  

K sítovému rozboru byla pouţita sada 10ti sít firmy +GF+ typ PSA 1764 [22]. Po střásání byl 

na kaţdém sítě stanoven hmotnostní zůstatek frakce a vztáhnut k původní hmotnosti celého 

vzorku a vyjádřen v procentech. Granulometrická stavba ostřiva byla vyjádřena graficky 

pomocí součtové křivky. 

2.3. Oběh JBS 

Experiment navazuje na výsledky autora [12]. Vychází z poznatku, ţe technologické 

vlastnosti JBS jsou negativně ovlivňovány přídavkem jader v důsledku pasivace bentonitu 

produkty pyrolýzy jádrových pojiv a v důsledku desaktivace bentonitu pryskyřicemi.  

JBS s přídavkem jader ze systému Croning a CO2 – resol o koncentraci 30% (obsah 

aktivního bentonitu doplněn na původních 8%) byla vystavena působení podmínek ve 

slévárenské formě. Po zaformování byla do směsi odlévána litina s lupínkovitým grafitem o 

teplotě lití 1400°C. Hlavním úkolem bylo zjistit, v jaké míře se zhorší technologické 

vlastnosti směsi po 3 obězích. Po kaţdém oběhu byly provedeny technologické zkoušky (viz. 

kapitola metodika měření). V průběhu odlévání směsi bylo také stanoveno teplotní pole formy 

(viz. kapitola Teplotní pole). Po třetím oběhu směsí byly odebrány vzorky směsi s přídavkem 

Croningových jader a s přídavkem CO2 – resol jader. Byl stanoven obsah aktivního bentonitu 

ve směsi pomocí MM – testu, obsah vyplavitelných látek, proveden sítový rozbor a podrobení 

směsi EDX analýze pod elektronovým mikroskopem. 
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2.3.1. Standard (směs bez přídavku jader) 

Aby mělo měření JBS s přídavkem jader vypovídající hodnotu, bylo nejprve nutné 

stanovit vlastnosti JBS bez přídavku jader (8 hm. dílů bentonitu na 100 hm. dílů ostřiva). 

Směs byla mísena po dobu 5 min a vlhčena na spěchovatelnost 45% ± 3%. Proběhlo 

stanovení zkoumaných vlastností: pevnost v tlaku, pevnost ve štěpu a pevnost v kondenzační 

zóně vody. Zprůměrované výsledky naměřených hodnot jsou uvedeny v tabulce 1. 

Tlak [kPa] Štěp [kPa] KVZ [kPa] 

108 25,3 4,6 

Tabulka 1 - Standard (bez přídavku jader) 

 

2.3.2. Změny vlastností JBS + 30% CO2 –resol jader 

Do JBS byly následně přidány jádra ze systému CO2 – resol. Byly změřeny zkoumané 

vlastnosti směsi při zadané spěchovatelnosti. V dalším kroku byla zhotovena forma do níţ se 

odlila LLG. Po vychladnutí byl odlitek vyjmut z formy a JBS zpracována pro další uţití. 

Pro objektivní stanovení vlastností JBS po lití bylo nutné provést homogenizaci a směs 

uvést do takového stavu, aby bylo moţno porovnávat změny, které by se měli po odlití 

projevit (tzn. spěchovatelnost 45% ± 3%, stejná doba mísení). Směs prošla třemi oběhy. Po 

kaţdém oběhu byly provedeny zkoušky na sledované vlastnosti viz. tabulka 2. 

 

    Tlak [kPa] Štěp [kPa] KZV [kPa] 

Standard   108 25,3 4,6 

JBS+30% CO2-resol 1. 
oběh 

  85 26,3 2,8 

JBS+30% CO2-resol 2. 
oběh 

  74,7 20,7 1,6 

JBS+30% CO2-resol 3. 
oběh 

  44,7 13,2 1,1 

Tabulka 2 - změna vlastností s počtem oběhů 

  

Po přidání 30hm.% jádrové směsi do standardu a následném odlití formy klesla pevnost 

v tlaku o 21,3%, pevnost v zóně kondenzace vody o 39% a pevnost ve štěpu nepatrně vzrostla 

o 4%. Měření prokázala, ţe s počtem oběhů dochází k zásadnímu zhoršení vlastností směsi ať 

uţ vlivem uvolňování pyrolýzách produktů, nebo tepelnou degradací bentonitu, popřípadě 
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z obou důvodů. V následujících grafech je znázorněn pokles pevnostních vlastností se 

zvyšujícím se počtem oběhů. Po třetím oběhu směsi došlo k poklesu pevnosti v tlaku o cca 

47%, pevnosti ve štěpu o 50% a pevnosti v kondenzační zóně vody téměř o 61%. 

 

Graf 1 - pevnost v tlaku 

 

 

Graf 2 - pevnost ve štěpu 
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Graf 3 - pevnost v kondenzační zóně vody 

 

 

Graf 4 - srovnání změny vlastností 1. až 3. oběh 
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JBS s příměsí CO2 – resol jader. To můţe být zapříčiněno uvolňováním pyrolýzních produktů 
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adhezi pojiva k zrnu ostřiva. Zda se skutečně jedná o produkty pyrolýzy bude ověřeno 

v kapitole zabývající se EDX analýzou pod elektronovým mikroskopem.  

Ne malou roli zde má i fakt, ţe vlivem přestupu tepla z odlitku na formu se aktivní 

bentonit přeměňuje na mrtvý. To znamená, ţe dojde k dehydroxylaci bentonitu. Tento proces 

jiţ není vratný. Mrtvý bentonit se nepodílí na pojivové schopnosti a nemůţe být aktivován 

prodlouţenou dobou mísení, tudíţ obsah pojiva ve směsi klesá.  

Zkouška aktivního bentonitu ve směsi prokázala, ţe po třech obězích směsi se obsah 

bentonitu  sníţil na hodnotu 4,75% (viz. kapitola MM-test). To je pokles o téměř polovinu 

celkového mnoţství bentonitu ve směsi (původně 8%). 

2.3.3. Změny vlastností JBS + 30% jader ze systému Croning 

Pracovní postup byl ve všech ohledech stejný jako u předchozí směsi s jádry ze 

systému    CO2 – resol. Průměry výsledků měření jsou shrnuty v následující tabulce a grafech. 

    Tlak 
[kPa] 

Štěp 
[kPa] 

KZV 
[kPa] 

Standard   108 25,3 4,6 

JBS+30% Croning 1. 
oběh 

  74,3 20 2,1 

JBS+30% Croning 2. 
oběh 

  63 18 1,7 

JBS+30% Croning 3. 
oběh 

  43,3 11,7 1,9 

Tabulka 3 -  změna vlastností s počtem oběhů 

 

Graf 5 - pevnost v tlaku JBS + 30% Croning. Jader 

74,3

63

43,3

40

45

50

55

60

65

70

75

80

1 2 3

Tl
ak

 [
kP

a]

počet oběhů

Croning, Tlak



26 

 

 

Graf 6 - pevnost ve štěpu JBS + 30% Croning. Jader 

 

 

Graf 7 - pevnost v KZV JBS + 30% Croning. Jader 
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Graf 8 - srovnání změny vlastností 1. až 3. oběh, JBS + 30% Croning. Jader 
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2.3.4. Porovnání vlastností JBS s přídavkem CO2 – resol a JBS 

s přídavkem Croning jader 

Z výše prezentovaných výsledků je zřejmé, ţe u obou směsí dochází ke zhoršení 

kvality, nyní vyvstává otázka, který ze systémů působí více a který méně negativně na 

vlastnosti JBS při stejné koncentraci 30hm.%. 

 

Graf 9 - srovnání pevnosti v Tlaku Croning/ CO2-resol 

Jiţ po přidání jader do JBS a prvním odlití je moţno pozorovat výraznější zhoršení pevnosti 

v tlaku i pevnosti ve štěpu u směsi obsahující Croningová jádra. 

 

Graf 10 - srovnání pevnosti ve Štěpu Croning/ CO2-resol 
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Směsi s přídavkem jader byly vystaveny třem oběhům. Po ţádném oběhu nebylo 

záměrně přidáváno pojivo do směsi, aby bylo moţné kvantifikovat degradaci směsi 

přídavkem jader a posoudit vliv dvou různých pojivových systémů. Je jasné, ţe směs 

obsahující přídavek jader ze systému Croning má jiţ od počátku negativnější dopad na 

technologické vlastnosti JBS. Se zvyšujícím se počtem oběhů směsí se však účinky jádrových 

systému vyrovnávají (viz. graf 9,10 a Tab. 4). 

 Standard  CO2-
resol 

 Croning 

      

tlak 100%  41%  40% 

štěp  100%  52%  46% 

KZV 100%  23%  41% 

Tabulka 4 - Pokles pevností v  % 

Při srovnávání pevností v kondenzační zóně vody po prvním, druhém a třetím oběhu, 

byl předpoklad, ţe při třetím oběhu dojde k přiblíţení hodnot pevnosti stejně jako v případě 

pevnosti v tlaku a pevnosti ve štěpu. To se však měřením nepotvrdilo. Po třetím oběhu 

dochází dokonce ke zvýšení pevnosti v zóně kondenzace vody v systému Croning oproti 

systému CO2 – resol (Graf 11). Proč k tomu došlo není zcela jasné, můţe se jednat o chybu 

při měření, ale také není vyloučen vliv zcela rozdílných systémů Croning a CO2– resol. 

 

Graf 11 - srovnání pevnosti v kondenzační zóně vody Croning/ CO2-resol 
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2.4. Stanovení aktivního bentonitu 

Mnoţství aktivního bentonitu bylo stanoveno metodou adsorpce Methylenové Modři 

(MM – metoda). Aktivní bentonit se stanovuje titrací methylenové modři do 2% roztoku 

pyrofosforečnanu sodného s obsahem 5g formovací směsi a 2g křemenného ostřiva, čímţ 

dochází k uvolnění nečistot z povrchu zrna. Přidáním čistého křemenného písku zvýšíme 

rozdruţovací schopnost formovací směsi. Před samotnou titrací je nutno roztok důkladně 

promíchat a nechat projít varem. Po vychladnutí roztoku titrujeme MM do té doby, neţ se 

kolem kapky roztoku na filtračním papíru objeví „tyrkysový“ prstenec. Přestoţe existuje úzký 

vztah mezi obsahem montmorillonitu a hodnotou adsorpce MM nelze v ţádném případě 

výsledek této zkoušky hodnotit jako stanovení celkového mnoţství montmorillonitu, protoţe 

na sorpci mají vliv i další vlastnosti bentonitu [27]. 

 

 

 

 

Průměrná spotřeba MM ve zkoušce pro stanovení aktivního bentonitu je u směsi 

s Croningovými jádry 21,23 ml MM a pro směs CO2 – resol jádry 20,7 ml MM. To odpovídá 

zhruba 4,85% a 4,75% obsahu aktivního bentonitu ve směsi. Původní obsah bentonitu ve 

směsi byl 8%. Vysoký pokles obsahu aktivního bentonitu můţe být zapříčiněn vystavením 

směsi tepelné expozici odpovídající reálným podmínkám ve slévárenské formě a tím tepelnou 

degradací bentonitu. Po ţádném z lití nebyl přidáván nový bentonit ani ţádná další aditiva. 

směs spotřeba MM obsah AB 

Croning 21,23 4,85 

CO2 - resol 20,7 4,75 

Tabulka 5 - Obsah aktivního bentonitu 

Graf 12 - Stanovení aktivního bentonitu pomocí MM-metody 



31 

 

2.5. SEM analýza 

Zkoumání směsí pod elektronovým mikroskopem vybaveným EDX analýzou mělo za 

úkol potvrdit, nebo vyvrátit domněnku, zda došlo k uvolnění pyrolýzních produktů 

z jádrových směsí na povrch zrn. Vzorky směsí byly odebrány po třetím oběhu, kdy by zrna 

uţ měli být ovlivněny pyrolýzními produkty v takové míře, aby bylo moţné je s určitostí 

identifikovat. 

2.5.1. Analýza JBS + 30% CO2-resol jader 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obrázek 4 - JBS + 30% CO2-resol jader pod mikroskopem 
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Obsahy prvků v místě EDX analýzy v atomových procentech jsou uvedeny v tabulce 6 (pouze 

prvky nad 1%). Grafické znázornění spektrální analýzy na obrázcích 5 aţ 7. 

 

Name C O Mg Al Si Ca Fe 

Spectrum1 50,51 36,88 0,27 1,19 9,20 0,41 0,51 

Spectrum2 10,00 63,74 1,23 4,46 14,01 1,51 2,28 

Spectrum3 12,46 62,15 0,24 0,89 22,89 0,22 0,49 

Tabulka 6 - Obsah prvků v atomových procentech 

 

Obrázek 5 - Spektrální analýza - spectrum 1 

 

Obrázek 6 -  Spektrální analýza - spectrum 2 

 

Obrázek 7 - Spektrální analýza - spectrum 3 
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Výsledky analýzy potvrdili výskyt uhlíkového filmu na povrchu zrn, vznikajícího 

působením produktů pyrolýzy. Avšak tento film se v systému JBS s 30% CO2-resol vyskytuje 

v tak malé míře, ţe má minimální, nebo vůbec ţádný vliv na celkové vlastnosti formovací 

směsi. Analýza měla také potvrdit výskyt solí z fenolformaldehydové pryskyřice 

modifikované komplexní přísadou KOH a K2CO3  na povrchu ostřiva. Spektrální analýza 

(Obr. 5,6,7) potvrdila výskyt těchto solí na zrnech ostřiva. Jejich obsah je však příliš malý na 

to, aby měl zásadní vliv na vlastnosti JBS. 
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2.5.2. Analýza JBS + 30% Croning jader 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obsahy prvků v místě EDX analýzy v atomových procentech jsou uvedeny v tabulce 7. 

Grafické znázornění spektrální analýzy na obrázcích 9 a 10. 

 

Obrázek 8 - JBS + 30% Croning jader pod mikroskopem 
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Name C O Mg Al Si Ca Fe 

Spectrum3 73,48 23,37 0,08 0,29 2,31 0,10 0,16 

Spectrum4 17,80 60,80 0,37 1,18 18,42 0,25 0,59 

Tabulka 7 - Obsah prvků v atomových procentech 

 

Obrázek 9 - Spektrální analýza - spectrum 3 

 

 

Obrázek 10 - Spektrální analýza - spectrum 4 

Zkoumání pod elektronovým mikroskopem potvrdilo výskyt uhlíkových filmů (tmavá místa 

na zrnech) vznikajících z pyrolýzních produktů, a to v takové míře, ţe tyto filmy mohou mít 

zásadní vliv na vlastnosti formovací směsi. 
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2.6. Granulometrie 

Vlastnosti formovacích směsí v nemalé míře závisí od granulometrické skladby ostřiva 

[23]. Po kontaminaci JBS jádrovou směsí o koncentraci 30% je velice pravděpodobné, ţe 

dojde ke změně granulometrické skladby. V následujících kapitolách budou tyto změny 

rozebrány. 

d50 – střední zrno (velikost ok síta, kterým projde 50% ostřiva) 

d25 a d75 – průměry ok sít, kterým odpovídá 25% a 75% z celkové hmotnosti ostřiva 

log w – pro hodnocení přírodních ostřiv se hodnota log w pohybuje v rozmezí 0 aţ 90,31. Čím 

více se log w blíţí 0, tím více zrn je soustředěno v jedné frakci a naopak. 
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2.6.1. Granulometrie čistého ostřiva ŠH35 

 

 

Graf 13 - Granulometrická skladba ostřiva ŠH35 

 

Síta zbytek   součet      

mm g % %  SthTeoretický povrch cm
2
/g: 66,00 

1,400 0,00 0,0 0,0  d50 mm:     0,353 

1,000 0,10 0,1 0,1  d75 mm:   0,282 

0,710 2,00 2,0 2,1  d25 mm:     0,464 

0,500 15,00 15,0 17,1  Pravidelnost zrnitosti ostřiva 
d75/d25 % 

  60,8 

0,355 32,00 32,0 49,1  log w      62,2 

0,250 37,30 37,3 86,5      
0,180 11,00 11,0 97,5  Vyplavitelný podíl   0,4% 
0,125 2,00 2,0 99,5      
0,090 0,10 0,1 99,6      
0,063 0,00 0,0 99,6      
0,000 0,00 0,0 99,6      

celkem 99,9 100       
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Sítový rozbor křemenného ostřiva ŠH35 potvrdil velikost středního zrna d50, 

uváděného výrobcem. Největší podíl ostřiva byl zachycen na sítech o velikosti ok  0,355 mm 

a 0,250 mm. Hodnota log w = 62,2 coţ odpovídá „polyfrakčnímu“ materiálu. 

Vyplavitelné látky u ostřiva ŠH35 činily zanedbatelnou část, a to 0,4g na 99,9g 

ostřiva, to odpovídá 0,4 h.m.%. Ze zjištěných hodnot plyne, ţe ostřivo nebude v kritické míře 

ovlivňovat hodnoty vyplavtelných látek při zkoušení JBS. 
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2.6.2. Granulometrie JBS + 30% CO2-resol jader 

 

 

Graf 14 - granulometrická skladba JBS + 30% CO2-resol jader 
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Sítový rozbor JBS s přídavkem 30hm.% jádrové směsi ze systému CO2-resol vypovídá 

o změně granulometrické skladby ostřiva vlivem přidané jádrové směsi. Můţeme pozorovat 

změnu zastoupení hmotnosti zachycených podílů v jednotlivých frakcích, změnu d50 

z 0,353mm na 0,320mm, d75 z 0,282mm na 0,250mm a d25 z 0,464mm na 0,420mm. Souhrn 

těchto změn zachycuje log w, který nabyl hodnoty 67,1 oproti původní hodnotě 62,2(viz. Tab. 

10 a Graf 15). 

ŠH35   ŠH35+CO2-resol 

SÍTO 
[mm] 

ZBYTEK 
[%] 

 SÍTO 
[mm] 

ZBYTEK 
[%] 

1,400 0,0   1,400 0 

1,000 0,1   1,000 0 

0,710 2,0   0,710 1,2 

0,500 15,0   0,500 8,8 

0,355 32,0   0,355 27,4 

0,250 37,3   0,250 37,7 

0,180 11,0   0,180 18,1 

0,125 2,0   0,125 4,8 

0,090 0,1   0,090 1 

0,063 0,0   0,063 0,4 

0,000 0,0   0,000 0,6 

         

d50 0,353   d50 0,312 

d75 0,282   d75 0,234 

d25 0,464   d25 0,413 

log w 62,2   log w 67,1 

Tabulka 10 - - porovnání Granulometrické skladby ŠH35/CO2-resol 

 

Graf 15 - porovnání podílů ostřiva v jednotlivých frakcích ŠH35/CO2-resol 
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2.6.3. Granulometrie JBS + 30% Croning jader 

 

 

Graf 16 - granulometrická skladba JBS + 30% Croning jader 

 

Síta zbytek   součet     
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2
/g: 

  
123,65 

1,400 0,00 0,0 0,0 d50 mm: 
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1,000 0,10 0,1 0,1 d75 mm: 
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Tabulka 11 - Hodnoty sítového rozboru 
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Stejně jako u předchozí směsi, i zde můţeme zaznamenat změny ve skladbě ostřiva 

JBS, vlivem přídavku Croningových jader, oproti čistému ostřivu ŠH35. Tyto změny jsou 

však značně větší, d50 z 0,353mm na 0,245mm, d75 z 0,282mm na 0,182mm a d25 z 0,464mm 

na 0,317mm, log w se zvýšil na hodnotu 70,0 (viz. Tab.12 a Graf 17.) Rovnoměrnější 

rozloţení frakcí (zvýšení hodnoty log w) můţe mít dopad na tepelný i plynový reţim formy 

při lití.  

ŠH35   ŠH35+Croning 

SÍTO 
[mm] 

ZBYTEK 
[%] 

  SÍTO 
[mm] 

ZBYTEK 
[%] 

1,400 0,0   1,400 0,0 

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

0,710 2,0   0,710 0,3 

0,500 15,0   0,500 1,4 

0,355 32,0   0,355 12,6 

0,250 37,3   0,250 43,3 

0,180 11,0   0,180 33,9 

0,125 2,0   0,125 11,2 

0,090 0,1   0,090 3,7 

0,063 0,0   0,063 3,1 

0,000 0,0   0,000 4,5 

          

d50 0,353   d50 0,245 

d75 0,282   d75 0,182 

d25 0,464   d25 0,317 

log w  62,2   log w  70,0 

Tabulka 12 - porovnání Granulometrické skladby ŠH35/Croning 

 

Graf 17 - porovnání podílů ostřiva v jednotlivých frakcích ŠH35/Croning 
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2.7. Teplotní pole formy 

 

 

 

 

 

 

 

Teplotní pole bylo měřeno pomocí soustavy 8 termočlánků, které byly umístěny v 

různých vzdálenostech od odlitku. 4 termočlánky byly umístěny ve vrchní poloformě nad 

odlitek (Obr. 11), další 4 termočlánky byly umístěny ve spodní poloformě vedle odlitku (Obr 

12). Kaţdý termočlánek byl umístěn v jiné vzdálenosti od odlitku (viz. číslo uvedené u 

termočlánku, udávající vzdálenost od odlitku), aby bylo moţno změřit prostup tepla do 

různých vzdáleností od odlitku a stanovit hloubku kondenzační zóny vody a teplotní spád. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) – 2cm 

(2) – 1cm 

(3) – 0cm 

(4) – 3cm 

(5) – 3cm 

(6) – 2cm 

(7) – 1cm 

(8) – 0cm 

Obrázek 11 - umístění termočlánků – horní poloforma 

Obrázek 12 - umístění termočlánků – spodní poloforma 
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2.7.1. Naměřená data 

 

 

Graf 18 - Teplotní pole formy - vrchní rám 

 

 

Graf 19 - Teplotní pole formy - spodní rám 

 

V grafu 18 a 19 jsou znázorněna data, naměřená termočlánky 1-8. Uvedená data mají 

počáteční čas, tj. čas 0, od nalití kovu do formy. Termočlánky 3 a 8, které byly umístěny 

nejblíţe odlitku, zaznamenaly nejrapidnější nárůst teploty. Teplota kaţdého termočlánku 

reprezentuje aktuální stav prohřátí formy v daném čase a vzdálenosti od odlitku. 
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V grafech 18 a 19 jsou velice dobře patrny prodlevy při teplotě těsně nad 100°C. Tyto 

prodlevy jsou způsobeny přeměnou volné vody v páru, která filtruje směrem do formy a 

v místech s teplotou okolo 100°C kondenzuje [25]. Po prohřátí vrstvy, ve které voda 

zkondenzovala, nad 100°C dojde opět k vypařování volné vody, celý proces se opakuje a 

postupuje směrem do formy. Proto je moţné vidět prodlevu v různých vzdálenostech od 

odlitku.  

Bentonitová směs má ideální obsah vody okolo 5% - při této koncentraci má 

dostatečnou pevnost i formovatelnost. V kondenzační zóně stoupne obsah vody aţ na 3,5 

násobek její původní hodnoty v závislosti na pouţité směsi a jejímu navlhčení, důsledkem 

čehoţ se výrazně sníţí hodnota všech mechanických vlastností, především pevnosti v tahu a 

střihu, a tím dojde ke zvýšení sklonu k tvorbě zálupů. [26] 

Na Obr. 13 je moţno vidět vychladlý odlitek ve formě a oblast působnosti teplotního 

pole. To se opticky projevilo změnou barvy z pískově hnědé na tmavě hnědou. 

 

Obrázek 13 - Teplotní pole ve formě 
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V grafu 20 je znázorněn teplotní spád ve formě. Se vzrůstající vzdáleností od odlitku 

můţeme pozorovat pokles prohřátí směsi vlivem tepla uvolněného z odlitku. Pokud víme, ţe 

teplota dexydroxylace bentonitu se pohybuje někde okolo hodnoty 550°C, můţeme stanovit, 

ţe voda vázaná v krystalické mříţce bude z bentonitu odstraněna, v případě horního rámu, do 

vzdálenosti 26mm. V případě spodního rámu a termočlánků umístěných v boční části formy 

proběhne dehydroxylace bentonitu do vzdálenosti 20mm. 

 

Graf 20 - Teplotní spád formy 

Víme, ţe horní plocha odlitku činní 24649mm
2
 a z grafu 20 odečteme vzdálenost, ve 

které probíhá dehydroxylace bentonitu tj. 25mm. Potom můţeme snadno určit teoretické 

objemové mnoţství směsi, ve které dochází k dehydroxylaci bentonitu. 25 mm x 24649 mm
2
 

to je 616225mm
3
 coţ je 0,000616m

3
. Celkový objem směsi v horním rámu je 0,0099m

3
. 

Z těchto hodnot můţeme vypočíst, ţe teplotou dehydroxylace bentonitu prošlo 6,2% směsi 

z horního rámu. 

Podobně můţeme postupovat při určení % směsi, prošlé teplotou dehydrosylace 

bentonitu, u spodního rámu. Vypočtená hodnota objemu směsi prošlé teplotou dehydroxylace 

pro spodní rám je 0,000754 m
3
. Celkový objem směsi ve spodním rámu je 0,0084m

3
. 

Mnoţství směsi vystavené účinkům teplot okolo 550°C je asi 9% z  mnoţství směsi ve 

spodním rámu. Celkové mnoţství směsi, prošlé teplotou dehydroxylace, pro oba rámy 

současně, činní 7,5%. 
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2.8. Kvalita povrchu odlitku 

Odlitek litý do JBS s přídavkem jádrových směsí byl po vyjmutí z formy očištěn 

ocelovým kartáčem, aby se odstranilo co největší mnoţství připečené formovací směsi. I 

přesto však na odlitku zůstalo značné mnoţství směsi, které nebylo moţné dostupnými 

prostředky odstranit. 

 

Obrázek 14 - Odlitek po vyjmutí a očíštění ocelovým kartáčem 

 

Do JBS nebyla přidávána ţádná aditiva pro zlepšení kvality povrchu odlitku a forma nebyla 

opatřena ţádnými nátěry zabraňujícími penetraci kovu do formy. 
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Závěr: 

Výsledky experimentu vypovídají o vlivu jádrových směsí (CO2-resol a Croning) na 

jednotnou oběhovou bentonitovou směs. Po přídavku jader a následnému vystavení formy 

podmínkám odpovídajícím reálnému stavu slévárenské formy při lití, došlo ke značnému 

zhoršení všech technologických vlastností formovací směsi. Pevnosti v tlaku klesly o 40%            

u obou zkoumaných systémů, pevnosti ve štěpu klesly u směsi s přídavkem CO2-resol jader o 

48% a u směsi s přídavkem Croningových jader o 54%  

Se vzrůstajícím počtem oběhů se vlastnosti obou směsí přibliţovaly ke stejným 

hodnotám pevnosti v tlaku (44,5 kPa) a pevnosti ve štěpu (12 kPa). Povšimneme si však 

rozdílné hodnoty pevnosti v kondenzační zóně vody. Při druhém oběhu směsi se hodnota 

směsi s Croningovými jádry a hodnota směsi s jádry ze systému CO2-resol setkává na hodnotě 

1,6 aţ 1,7 kPa. Avšak při měření vlastností po třetím oběhu směsi s přídavkem 30hm.% 

Croningových jader dochází k nárůstu pevnosti v KZV. 

Po třetím oběhu směsí bylo provedeno stanovení aktivního bentonitu pomocí MM-

testu, který ukázal u obou směsí pokles aktivního bentonitu z původních 8% na hodnotu 

pohybující se okolo 4,8%. Úpadek obsahu aktivního bentonitu je přisuzován vystavení 

bentonitových směsí opakovanému teplotnímu zatíţení, které způsobilo dehydroxylaci 

bentonitu a jeho deaktivaci účinkem pyrolýzních produktů z jádrových pojiv. 

Pro zjištění stavu povrchu zrn byly vzorky směsí (JBS s přídavkem Croningových 

jader a JBS s přídavkem CO2-resol jader) podrobeny analýze pod elektronovým mikroskopem 

vybaveným EDX analýzou. Ukázalo se, ţe u JBS s přídavkem CO2-resol jader, ani po třech 

obězích, nedošlo k významnému ovlivnění povrchu zrn pyrolýzními produkty (viz. Obr 15). 

V systému jader CO2-resol je pryskyřice modifikována komplexní přísadou (pH=14). Vysoké 

hodnoty pH je dosaţeno přítomností KOH a K2CO3 v pojivu jádrové směsi. EDX analýza 

potvrdila výskyt draslíku (K) na povrchu zrn, avšak ve velmi malém mnoţství. Vzhledem 

k tomu, ţe se jedná pouze o bodovou analýzu na velmi malém mnoţství směsi, není vyloučen 

větší výskyt výše zmíněných solí v objemu formovací směsi s přídavkem CO2-resol jader.  

U JBS s přídavkem jader ze systému Croning došlo k vysokému stupni ovlivnění 

kvality povrchu zrna pyrolýzními produkty (viz. Obr. 16). Výskyt pyrolýzního uhlíku na 

povrchu zrn můţe mít negativní vliv na výsledné pevnostní vlastnosti JBS důsledkem 

zamezení dokonalému styku povrchu zrna s pojivem. 
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Obrázek 15 - JBS+30% CO2-resol 

 

Obrázek 16 - JBS+30% Croning 

 

 Pevnost směsí je ovlivněna nejen pojivovým systémem, ale do značné míry i 

granulometrií. Skladba ostřiva však má vliv také na ochlazovací účinek formy. Přenos tepla se 

nejvíce uskutečňuje přes místa kontaktů jednotlivých zrn ostřiva [23] a proto je důleţité znát, 

v jaké míře byla granulometrie ŠH 35 ovlivněna přídavkem jader. V následující tabulce (Tab. 

13) jsou uvedeny vybrané hodnoty granulometrického rozboru ostřiv ŠH35, ŠH35 + 30% 

CO2-resol, ŠH35 + 30% Croning. K největší změně granulometrie došlo ve směsi 

s přídavkem Croningových jader, kde log w = 70,0. To můţe vést ke zvýšení ochlazovacího 

účinku formovací směsi, ale také ke zhoršení prodyšnosti formy a tím k vadám z naplynění.  

ŠH35   ŠH35+CO2-resol   ŠH35+Croning 

d50 0,353   d50 0,320   d50 0,245 

d75 0,282   d75 0,250   d75 0,182 

d25 0,464   d25 0,420   d25 0,317 

log w  62,2   log w  67,100   log w  70,0 

Tabulka 13 - data sítového rozboru ostřiv 

 

Rozbor teplotního pole ukázal, ţe mnoţství formovací směsi, které prošlo teplotou 

dehydroxylace bentonitu, ve vztahu k celkovému mnoţství směsi ve formě, činní cca 7,5% při 

kaţdém oběhu. Z tohoto poznatku plyne, ţe tepelná degradace bentonitu má značný vliv na 

pevnostní vlastnosti obou směsí a proto by bylo dobré, udrţovat obsah aktivního bentonitu na 

příslušné hodnotě, při které má směs alespoň dostatečné pevnosti. 

Na základě dosaţených výsledků je moţno uvést, ţe přidání 30hm.% Croningových 

jader pojených novolakovou pryskyřicí se projevuje negativně jiţ po prvním odlití formy. 

Ovšem se vzrůstajícím počtem oběhů nedochází k tak rapidnímu poklesu pevností jako u 
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směsi s přídavkem 30hm.% CO2-resol jader. Kaţdý ze systémů se projevuje jiným 

mechanismem degradace směsi. Croningová jádra znehodnocují povrch zrn produkty 

pyrolýzy, zatímco formovací směs s přídavkem CO2-resol jader, se zvyšujícím se počtem 

oběhů, uvolňuje soli (KOH a K2CO3) obsaţené v pojivu. 
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Příloha I 

 
B e z p e č n o s t n í  l i s t 

dle zákona č. 356/2003 Sb. o chem. látkách a chem. přípravcích a vyhlášky č.231/2004 
Sb. 
 

Datum vydání: 15.6.2006       Datum revize: 15.6.2006 
                                 
Název přípravku:      PLASTISABLE 42 B 630 X 
 ___________________________________________________________________ 
 
1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce, dovozce nebo distributora 
 
1.1 Popis látky/přípravku: 

Křemenný písek obalený fenolovou pryskyřicí a aditivy. Pro technologii Croning. 
 
Číslo CAS: 
 
Číslo ES (EINECS): 
 
Další názvy látky: 
 
1.2. Použití: Pomocný prostředek ve slévarenství. 
 
1.3. Identifikace výrobce: 

HÜTTENES-ALBERTUS France 
Route de Villiers 
F- 77780 BOURRON MARLOTTE 
Tel.: 0033- 164/ 785670 
Fax: 0033- 164/ 456147 

 
Identifikace distributora: 

Obchodní jméno: HÜTTENES-ALBERTUS CZ, s.r.o. 
 

Sídlo: Tovární 63, Děčín 32 – Boletice n. L. 
 

Identifikační číslo: 255 72 806 
 

Telefon: 412 547 466 Fax: 412 547 709 
 

E-mail: office@huettenes-albertus.cz 
 

Nouzové telefonní číslo: 412547466 (Ivo Třicátník) 
 
Toxikologické informační středisko: 

Praha, Na Bojišti 1, tel. 224919293 (nepřetržitě), 224915402 

_____________________________________________________________________________________________________ 
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Příloha II 

 

TECHNICKÝ LIST 
METODA REZOL - CO2 

 
NOVANOL 180 
 

Vlastnosti  NOVANOL 180 je pojivo určené pro výrobu jader vytvrzovaných 
plynným CO2. Metoda je vhodná pro všechny druhy odlévaných kovů. 
Jádra vyrobená s pojivem Novanolem 180 se vyznačují vynikajícím 
povrchem odlitků a dobrou rozpadavostí po odlití. Novanol 180 
dosahuje vyšší okamžité a konečné pevnosti. I nadále lze použít 
vodních nátěrů, nabízí možnost redukce spotřeby CO2, snížení 
lepivosti a zamezení znečistění povrchu jaderníků. Další předností je 
výhodná doba zpracovatelnosti namíchané směsi. Zpracování se 
provádí na běžných vstřelovacích strojích nebo ručně. Není potřeba 
speciálních zplyňovacích zařízení. 
Pojivo je vhodné pro práci s chromitovým ostřivem. 

 
Parametry Chemické 

označení:   fenol-resol v alkalickém roztoku 
Stav při dodávce:  tekutý 
Měrná hmotnost 

[20°C]:   1,29 g/cm3 

Viskozita [25°C]:  300 mPa.s 

pH    14 

Skladovatelnot  6 měsíců ( < 30°C ) - při vyšší teplotě se snižuje doba 

skladovatelnosti. Z důvodů viskozity neskladovat při teplotě nižší 

než 10°C.  

Technologické 
směrné 

hodnoty   Písková směs: 100 % H3  
22,5 % NOVANOL 180 

Pevnost v ohybu  
(20°C, 50% rel.v.v.)  

 
 

Zacházení s NOVANOLE M180:   Pryskyřice je alkalická, z toho důvodu je nutno při 
zpracování 
pískové směsi nosit ochranné rukavice. Vyvarovat se styku 
s pokožkou. Potřísněnou kůži omýt velkým množstvím 
vody. Při vniknutí do očí vyplachovat velkým množstvím 
vody. Vyhledat očního lékaře. Láhve s tekutinou pro 
výplach očí je nutno mít připravené v blízkosti pracoviště. 

Označení:  

02.008.01/00.0  
02/ 
  

okamžitá 30 min 60 min 24 hod 
80 140 140 190 N/cm2 
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