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ABSTRAKT 

Vývoj bentonitových směsí spěje k využití aditiv pro zlepšení kvality 

vyráběných odlitků technologií na syrovo (jednotné bentonitové směsi). Jedna 

z cest nabízí použití dalších aluminosilikátů – přírodního zeolitu. Pro jeho 

specifické vlastnosti, zvláště sorpci plynných exhalací se zdá být vhodným 

kandidátem. 

Práce se zabývá ovlivňováním základních fyzikálně-chemických vlastností 

bentonitu zeolitem a zhodnocením jeho účinků na technologické vlastnosti 

bentonitových směsí. 
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ABSTRACT 

Development of bentonite mixtures leads to utilization of additives for quality of 

castings made by green sand technology improving (single bentonite mixture). 

Using of natural zeolite as another aluminosilicate represents one possible way. 

It seems to be a suitable choice for its specific properties such as the sorption of 

gaseous exhalation. Thesis deals with the influence of basic physicochemical 

properties of bentonite, zeolite and evaluating its effects on the technological 

properties of bentonite mixtures. 
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 

 

BTEX……………………………Suma org. exhalací [mg/kg] 

d50……………………………….Střední zrno [mm] 

hm.d. ……………………………Hmotný díl 

JBS………………………………..Jednotná bentonitová směs 

MM……………………………….Methylénová modř 

pH……………………………… Kyselost/zásaditost prostředí [-] 

S…………………………………...Stupeň stejnorodosti [-] 

SEM……………………………..Skenovací elektronová mikroskopie 

Sp…………………………………Spěchovatelnost [%] 

SWT……………………………….Teoretický vnější měrný povrch [m2/g] 

UB………………………………..Účinný bentonit [%] 

W………………………………….Vlhkost [%] 

𝝈………………………………….Vaznost v tlaku [kPa] 
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1 ÚVOD 

Bentonit je aluminosilikát sopečného původu se specifickými vlastnostmi danými jeho 

třívrstvou strukturou. Při nízké vlhkosti má vysoké pojivové účinky, proto byl bentonit 

vybrán jako vhodné pojivo směsí k výrobě formování na syrovo (max. 4,5% volné vody). 

Technologické, hygienické i ekonomické důvody jsou příčinou aplikací bentonitových 

směsí již od roku 1930 v Evropě. Dodnes bentonitové směsi patří k nejprogresivnějším 

slévárenským technologiím. Více jak 70% všech odlitků se odlévá do bentonitových 

směsí a kusové váhy do 400 - 500kg. 

Zdánlivě jednoduchá technologie v aplikaci „jednotné bentonitové směsi“ vyžaduje 

stálou kontrolu kvality obíhající směsi. Rovněž jsou vyvíjena nová aditiva mající za cíl 

především zvýšení kvality odlitků. Zcela jinou kapitolou je odlévání odlitků 

z grafitizujících slitin železa (litina s lupínkovým a kuličkovým grafitem) za působení 

uhlíkatých aditiv a lesklého uhlíku, produktu jejich pyrolýzních procesů při tepelné 

expozici bentonitových forem.  

Dnes již náročným podmínkám výroby odlitků nepostačují bentonitové směsi 

základního složení s vodou a křemenným ostřivem, ale stále více dochází ke smíchání 

montmorilonitických jílů různých lokalit (specifické vlastnosti), ale i dalších aditiv, 

v našem případě zeolitu. 
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2 CÍL DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Cílem této diplomové práce je ověřit účinky přírodního zeolitu, typu Klinoptilolit. Ten 

byl aplikován v koncentracích až do 15 hm. d. na pojivo, na technologické vlastnosti 

bentonitových směsí připravovaných z tří druhů natrifikovaných bentonitů provenience 

Keramost, a. s. Most. 
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3 TEORETICKÁ ČÁST 

3.1 Pojiva ve formovacích směsích 

Pojivo je spolu s ostřivem základní složkou formovacích směsí a vytváří vazbu mezi 

jednotlivými zrny pískového systému. Projevem interakce pojivo – ostřivo je pevnost 

formovací směsi, vaznost za syrova, pevnost po vytvrzení, pevnost za zvýšených a 

vysokých teplot, zbytková pevnost (rozpadavost po odlití). [1] 

Pojiva je možné klasifikovat hned z několika hledisek. Nejběžnější je rozdělení podle 

jejich původu na organické a anorganické pojivo: 

3.1.1 Organická pojiva 

Tvoří velkou oblast formovacích materiálů. Patří sem především umělé pryskyřice, oleje, 

sacharidy, bitumeny a jiné odpadní organické produkty. Charakteristické vlastnosti 

těchto pojiv jsou vysoká tekutost za syrova, možnost řízeného tepelného nebo 

chemického ztužení, dosti značný vývin plynů při lití, dobrá rozpadavost po odlití a 

vyhořívání při lití. Nevýhodou těchto pojiv je značná zdravotní závadnost a při práci s 

nimi se musí dodržovat bezpečnostní předpisy. [2]  

3.1.2 Anorganická pojiva 

Jsou minerálního původu a udělují formovací směsi vaznost (pevnost) v syrovém stavu 

nebo se vytvrzují po chemickém nebo fyzikálním zpevnění. Patří sem především jíly, 

cement, sádra, vodní sklo, organické estery kyseliny křemičité atd. Tato pojiva jsou 

vhodná pro lití za syrova, nejsou citlivá na teplotu sušení, vyvíjejí málo plynu při lití, po 

odlití mají zhoršenou rozpadavost a po rozpadu formovacích směsi teplem tekutého 

kovu nevyhořívají. [2]  

3.2 Jílová pojiva  

Jílová pojiva patří k nejrozšířenějším slévárenským pojivům. Jsou obsažena v přírodních 

píscích a používají se k pojení praných písků nebo umělých ostřiv. Mají výborné 

technologické i hygienické vlastnosti (v závislosti na složení směsi), jsou ekonomicky 

dostupné, mají dostatečnou vaznost, pevnost po vysušení, opětovnou použitelnost a 

určují nenáročnou přípravu směsí a jejich deponování nezpůsobuje většinou ekologické 
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problémy. Jako slévárenských pojiv je využíváno tří skupin vrstevnatých jílových 

materiálů: kaolinit, ilit montmorilonit. [3] 

3.2.1 Kaolinitický jíl 

Hlavní součástí horniny kaolinu je kaolinit – (Al2O3 · 2 SiO2 · 2 H2O) [2].  

Tento žáruvzdorný jíl slouží jako pojivo k přípravě šamotových směsí. Používá se pro 

odlévání těžkých ocelových odlitků. Surový kaolín je pro formovací materiál méně 

vhodný, má vysokou teplotu spékání, proto dochází k rozplavení povrchu formy. K 

dosažení optimální pevnosti je potřeba více vody (nad 5%), nutno sušit – energeticky 

velmi náročné. Vypalování při 650°C, kdy dochází k dehydroxylaci jílů. Důvodem sušení 

je získání vyšší pevnosti potřebné pro manipulaci s jádry (formou) a počáteční pevnosti, 

nutné pro styk kovu s formou. [4, 5] 

3.2.2 Illitický jíl 

Je to slídový jíl, který je obsažen ve většině přirozených formovacích písků (ZPM Rájec).  

Nejdůležitějším minerálem této skupiny je glaukonit. Jeho strukturní vzorec lze 

definovat: 

K1 (Fe3+ . Fe2+, Al, Mg)2-3 (Si3) Si, Al, (O10) . (OH)2. nH2O  

Směsi se používají na sušení, zvláště pro těžké litinové odlitky. [4] 

3.2.3 Montmorillonitický jíl 

Hlavní složkou těchto jílů je montmorillonit, možný zápis vzorce montmorillonitu je:  

[Si8-xAlx]IV [Al4-y-zFe3+Mgz]4IV O20(OH)4·Me+x+z  

Kde je:  x – množství centrálních atomů Al v tetraedrech  

y – množství centrálních atomů Fe3+ v oktaedrech 

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

Me+ - vyměnitelné pozice 

 

Je-li obsah montmorillonitu vyšší než 75 – 80%, nazývají se tyto jíly bentonity. Mají 

výborné pojivové vlastnosti a používají se pro formování na syrovo (obsah vody do 5% - 

formy se nemusí sušit). Díky své výborné vaznosti můžeme připravovat směsi s malým 

obsahem pojiva a tudíž i s minimálním obsahem vody. V porovnání s illitickými jíly při 
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optimální vlhkosti je spotřeba bentonitu poloviční. V případě kaolinitických jílů je 

spotřeba třetinová. [2,4] 

3.3 Bentonit 

Kolem roku 1881 byla nalezena ložiska v USA u Fort Bentonu (stát Montana) a od té 

doby se používá termín bentonit.  

Bentonit je měkká, velmi jemnozrnná, nehomogenní, různě zbarvená hornina, složená z 

podstatné části z jílového minerálu montmorillonitu viz Obr. 1, která vznikla většinou 

subakvatickým nebo subaerickým zvětráváním produktu bazického (v menší míře i 

kyselého) vulkanismu. Montmorillonit je nositelem charakteristických vlastností 

bentonitu jako jsou sorpční schopnosti charakterizované vysokou hodnotou výměny 

bází (schopností přijímat z roztoků určité kationty a uvolňovat za ně ze své molekuly 

Mg, někdy i Ca a alkálie), vnitřní bobtnavost ve styku s vodou, vysoká plasticita a dobrá 

vaznost. Bentonit dále obsahuje další jílové minerály (kaolinit, illit, beidellit), Fe-

sloučeniny, křemen, živce, sopečné sklo, které jsou nežádoucí a úpravou se pokud možno 

odstraňují. [6, 8] 

 

Obr. 1 – Bentonit [11] 

3.3.1 Použití bentonitu 

Díky svým vlastnostem našel bentonit uplatnění v mnoha oborech: 

– slévárenství – ekologické pojivo syntetických formovacích směsí;  

– stavebnictví – zakládání staveb, plastifikační přísada do betonů, těsnění hrází, tunelů, 

vodních děl, podloží komunikací a letišť, injektáže ke stabilizaci pórovitých hornin, vý-

roba hydroizolačních matrací apod.; 

– vrtná technika – tixotropní suspenze pro vrtné výplachy; 

– keramický průmysl – plastifikace keramických hmot; 
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–zemědělství – rostlinná výroba – kondicionér půd, kompostování, zúrodňování 

písčitých půd a propustných půd; 

–zemědělství – živočišná výroba – pojivo granulovaných krmiv, přísada do krmných 

směsí ke zvýšení konverze živin, zahušťovadlo kejdy, sorbční podestýlka; 

–skládkové hospodářství – minerální těsnění podloží i uzávěr skládek (deponií) 

průmyslových i komunálních odpadů všech kategorií; 

–ochrana spodních vod – těsnicí nepropustné vrstvy pod trasy ropovodů a různých 

kapalných produktů benzinových a ropných nádrží, technických ploch apod.;  

–vodní hospodářství – čištění odpadních vod od těžkých kovů, ropných látek, pigmentů, 

tuků a dalších nečistot; 

–obalová technika – sorbent vzdušné vlhkosti v obalové technice pro zámořskou 

přepravu a pro skladování korozivních výrobků; 

–chovatelství – hrudkující hygienická steliva pohlcující exkrementy a pachy pro kočky a 

jiná drobná zvířata chovaná v domácnostech; 

–požární ochrana – hasicí zásypy, hasicí prášky pro likvidaci lesních požárů, požární 

důlní příčky; 

–potravinářství – čištění, odbarvování a stabilizace rostlinných a živočišných tuků; 

–výroba nápojů – čiření vín, moštů, stabilizace piva, čiření cukerných šťáv; 

–chemický průmysl – katalyzátory, nosiče katalyzátorů, čištění pitných a odpadních vod, 

sorbenty radionuklidů; 

–farmaceutický průmysl – plastifikátor a plnidlo pro výrobu mastí, prášků, léčiv, 

kosmetických krémů; 

–nátěrové hmoty – zahušťovadlo, tixotropizace, přísada proti usazování;  

–ukládání radioaktivního odpadu – bentonitové pufry a zásypy proti průniku 

podzemních vod k obalovým schránkám, příp. při jejich porušení. [6] 
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Obr. 2 - Využití bentonitu v procentech. Světová produkce je odhadována na 13 mil. tun 

ročně [8] 

3.3.2 Produkce bentonitů ve světě a v ČR 

Hlavním světovým producentem bentonitu jsou Spojené státy americké (cca 2 mil. 

tun/rok), které produkují nejkvalitnější bentonity na světě a disponují i značnými 

zásobami přírodních sodných bentonitů. Dalšími významnými producenty bentonitu 

jsou státy bývalého Sovětského svazu, Čína, Německo,  Řecko, Japonsko, následuje Itálie, 

Španělsko, Indie a Turecko.  

V ČR patří mezi nejvýznamnější oblasti výskytu ložisek bentonitu východní okraj 

Doupovských hor (Kadaňsko a Podboraňsko) a západní okraj Doupovských hor 

(Hroznětínsko) a České středohoří (především Mostecko). V těchto oblastech je 

soustředěna naprostá většina ložisek i zásob bentonitů u nás. Všechny ložiskové výskyty 

bentonitu na území republiky vznikly zjílověním vulkanických hornin. Česko vytěží 

ročně kolem 70 000 t bentonitu, což činí přibližně 0,75 % světové produkce bentonitu. 

Hlavními producenty bentonitu v ČR jsou např. Keramost, a. s., Calofrig Borovany, a. s., 

Sedlecký kaolin, a. s. [7] 
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3.4 Montmorilonitické jíly – bentonity 

3.4.1 Struktura 

Montmorillonity mají typickou trojvrstvou strukturu. Mezi dvěma silikátovými tetraedry 

(SiO4)4- se nachází oktaedr (AlO6)- viz Obr. 3. V oktaedrech i tetraedrech jsou atomy 

vázány relativně pevnými kovalentními vazbami. Jednotlivé vrstvy jsou vázány slabými 

van der Walsovými silami. U montmorillonitů jsou časté izomorfní substituce 

centrálních atomů v koordinačním tetraedru (Si4+→Al3+) nebo oktaedru (Al3+→ Mg2+). 

Tím se stává povrch elektricky nabitý se záporným znaménkem (O2-). Tento strukturní 

efekt je příčinou mimořádné sorpční kapacity (vysoká povrchová aktivita). Záporný 

náboj je částečně kompenzován v prostorách výměnné báze kationty, nejčastěji Ca2+ - 

Mg2+, ale také Na+. Kationty jsou vázány mezi částicemi různou silou, což nám umožňuje 

sestavit pořadí schopnosti iontové výměny:  

Li+ → Na+ → H+ → K+ → Mg2+ → (Ba2+, Ca2+, Sr2+)→ Rb+  

Výměna Ca2+ - Mg2+ iontů za Na+ je technologicky u bentonitových směsí značně 

výhodná a nazýváme ji procesem natrifikace. Voda je pak spotřebována nejen k tvorbě 

lyosféry na povrchu částic – bobtnání intermicelární, ale i bobtnání intramicelární (mezi 

bazálními rovinami) [10] 

 

Obr. 3 -  Struktura buňky bentonitu [9] 
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3.4.2 Rozdělení bentonitů 

Podle schopnosti bobtnání (resp. podle výměnného kationtu) lze bentonity rozdělit do dvou 

hlavních skupin: 

Silně bobtnavé Na-bentonity:  

tzn. převládající výměnný kationt je Na
+
  tzv. bentonity wyomingského typu, největší známá 

ložiska se nacházejí v USA, v ČR se nevyskytuje. 

Méně bobtnavé bentonity:  

převládající výměnný kationt je K
+
, Ca

2+
 a Mg

2+
. Ložisek těchto typů či jejich kombinací je 

na světě mnoho, pro vylepšení jejich vlastností je možné je aktivovat (obohatit sodíkem). [11] 

 

3.4.3 Bobtnání jílů 

Bobtnací schopnost materiálu je důležitá především z důvodu nutnosti uzavírání ploch 

nespojitosti. Hydratace absorbovaných iontů je jednou z hlavních příčin bobtnání 

montmorillonitu a to do hodnoty mřížkové vzdálenosti. [11]  

Další bobtnání je způsobeno tvorbou difuzní dvojvrstvy. Na bobtnavost má 

pravděpodobně rozhodující vliv mocnost adsorbovaných iontů, protože nížemocný Na+ 

montmorillonit bobtná několikanásobně více než Ca2+ montmorillonit. [3] 

 

3.4.4 Voda v jílech 

Přítomnost vody zajišťuje plasticitu jílového těsta. Dipόlový charakter molekuly vody 

umožňuje vzájemnou asociaci viz Obr. 4. Za pomoci vodíkové vazby se tvoří řetězce s 

plošnou až prostorovou orientací. [12]  
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Obr. 4 - Dipól molekuly vody a jejich plošná asociace [3] 

 Molekulová voda 

tzv. volná voda (ve formě molekul H2O). Tvoří asi 10% hmotnosti materiálu. 

Nachází se v mezivrstevných prostorách (intrakrystalické bobtnání) nebo jako 

adsorbovaná na povrchu svazků (paketů – interkrystalické bobtnání) a v pórech 

mezi svazky částic. Odstranění probíhá až do teplot 250 – 300°C za velkého 

objemového smrštění. Tento děj je reverzibilní (vratný). [3]  

 Mřížková voda 

hydroxylová (ve formě skupiny (OH-)) je součástí krystalové mřížky 

montmorillonitu. Dehydroxylace vyžaduje teploty vyšší než 350°C a je dějem 

ireverzibilním (nevratným) - jíl ztrácí plastické vlastnosti. [12]  

Podle obsahu volné vody v jílových směsích rozeznáváme několik druhů směsí, 

sloužících k různým technologiím výroby forem:  

 max. obsah 0,2%:  Bezvodé směsi, kde jíl je bobtnán jinými 

organickými látkami  

 1,6 – 2,5% :  Polosuché směsi, slouží k lisování vyššími 

měrnými tlaky a dalšími technologiemi vyžadující vysokou 

spěchovatelnost směsi  

 max. obsah 5%:  Formovaní na syrovo  
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 6 - 7%:  Na přisoušení např. horkým vzduchem líc 

formy a lití po krátké době  

 Nad 6 – 7%:  Na sušení a vypalování. Šamotové směsi s 

vysokoteplotním sušením k odstranění chemicky vázané 

vody [3]  

 

 Adsorpce vody na povrchu  

Dipólové molekuly vody se značným dipólmomentem jsou přitahovány a 

orientovány k povrchu elektricky nabitých částí jílů. Kromě sil Van der 

Waalsových působí i chemická adsorpce, způsobená valenčními silami. Při sorpci 

se uvolňuje značné množství tepla. [2] 

 

 Kondenzační zóna vody 

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

dostatečnou pevnost i formovatelnost. V kondenzační zóně stoupne koncentrace 

vody až k 3,5 násobku její původní hodnoty v závislosti na použité směsi a jejímu 

navlhčení, důsledkem čehož se výrazně sníží hodnota všech mechanických 

vlastností, především pevnosti v tahu a střihu, a tím ke zvýšení sklonu k tvorbě 

zálupů. [16] 
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Obr. 5 – Vznik kondenzační zóny 

vody v syrové formě v rozdílných 

etapách lití (1 – kratší doba,  

2 – delší doba od počátku lití) [31] 

 

3.4.5 Vaznost 

Jednou ze základních vlastností formovacích směsí je vaznost, nebo také pevnost za 

syrova. Míra vaznosti směsi je určována podle pevnosti v tlaku nebo ve střihu. 

Hodnocení vaznosti směsi dle pevnosti v tlaku však neodpovídá zcela pojícím 

schopnostem pojiva, jelikož při tlakovém namáhání zkušebních vzorků vznikají mezi 

zrny směsi třecí odpory, které mají vliv na výsledné pevnosti a neodpovídají přesně 

působení pojiva. Pro určení pojící schopnosti je tedy lepší u zkušebního tělíska provést 

zkoušku pevnosti ve střihu, kdy je pojivový most mezi zrny namáhán tahově. [5] 

Závislost vaznosti bentonitové směsi na obsahu vody je patrný z obrázku číslo 6. Se 

zvyšujícím se obsahem bentonitu vaznost vzrůstá. Optimální vlhkosti směs dosahuje při 

maximální prodyšnosti, což je pod maximem vaznosti. Závislost optimální vlhkosti na 

obsahu bentonitu je vyjádřena téměř přímkovou závislostí. [3] 
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Obr. 6 -  Vaznost bentonitové směsi v závislosti na obsahu bentonitu a vody (křivka z – 
průběh optimální vlhkosti směsi) [3] 

3.4.6 Termostabilita bentonitů 

Termostabilitu montmorillonitickým jílů lze považovat za jejich přirozenou vlastnost, 

která se liší podle geneze a jednotlivých lokalit. Růst termostability (teploty 

dehydroxylace, rozpadu krystalové mřížky montmorillonitu a ztráty plasticity) můžeme 

zvyšovat i uměle, zvláště u Ca-Mg bentonitů, procesem natrifikace. Směs připravená s 

natrifikovaným bentonitem rychleji osychá a u odlitků se mohou vyskytovat vady typu 

zadrobeniny. Je logické, že s růstem teploty dehydroxylace klesá spotřeba bentonitu v 

soustavě jednotných bentonitových směsí (je menší podíl tvorby mrtvého bentonitu). 

Současně s růstem termostability rostou zbytkové pevnosti forem po odlití, což vede ke 

snižování obsahu aktivního bentonitu s odchodem nerozdrcených hrud z vytřásacích 

roštů. Při nízké termostabilitě se u odlitků mohou vyskytovat vady typu zálupy. [13, 14] 

3.4.7 Změny vlastností bentonitu po tepelné expozici  

Bentonitové pojivo v aktivní tepelné nedegradované formě se podílí na vaznosti směsi. 

Bentonit však prodělává řadu změn vlivem tepelné expozice a sorpčních pochodů 

plynných produktů pyrolýzních reakcí, především z organických pojiv jader a uhlíkatých 
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přísad. Důsledkem těchto pochodů se bentonit vyskytuje v následujících formách: 

(schématicky viz Obr. 7) 

 

 Aktivní bentonit 

Je pojivo, které neprošlo dehydroxylací a po rehydrataci si zachovává původní pojivové 

vlastnosti. Rozhoduje o technologických vlastnostech směsi. [3] 

 

 Latentní bentonit 

Jedná se o část aktivního bentonitu nacházející se v prostorách mimo zrnovou obálku, 

která se na vaznosti začíná podílet až po dokonalém přemísení celé směsi. Obsah 

latentního bentonitu roste s nadměrným oživováním směsi novým bentonitem, 

nedokonalým nebo krátkým přemísením. Latentní bentonit se značné podílí na 

penetraci kovu do forem a snižuje jejich prodyšnost, zhoršuje kvalitu povrchu odlitků. 

[3, 15] 

 

 Pasivovaný bentonit 

Je část aktivního bentonitu po sorpci pyrolýzních plynů a dehtových produktů 

uhlíkatých přísad či organických pojiv, který je pasivován proti rehydrataci. Pasivace 

probíhá mechanismem fyzikální sorpce na základě mezimolekulárních, 

elektrostatických nebo van der Waalsových sil. Množství adsorbovaného plynu závisí na 

velikosti silové interakce jeho molekul s bentonitem. Fyzikální sorpce je děj vratný, 

proto se po přemísení stává pasivovaný bentonit z velké části aktivním. [3, 15] 

 

 Mrtvý bentonit 

Jedná se o tepelně degradovaný bentonit, který ztratil pojivové vlasti při vystavení 

teplotám 300-600 °C. Jeho množství ve směsi stoupá s tepelnou expozicí formy. [3, 15] 
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Obr. 7 - Schéma změn aktivního bentonitu po tepelné expozici [3] 

3.5 Natrifikace bentonitů 

V České republice jsou bohaté zásoby bentonitických jílů, především s hlavním podílem 

Ca-Mg montmorillonitu. Nedosahují však kvality přírodních Na-bentonitů, silně 

bobtnavých bentonitů wyomingského typu, které jsou typické vysokou koncentrací 

montmorillonitu, vazností i termostabilitou, což umožňuje jejich aplikace při výrobě 

forem i pro odlitky vyšší váhové kategorie na syrovo. Přiblížit se těmto vlastnostem, 

znamená převést Ca-Mg bentonity pomocí iontové výměny na Na-bentonity s vyššími 

užitnými vlastnostmi. [10] 

 Fyzikálně-chemická podstata procesu natrifikace 

Proces natrifikace lze vystihnout zjednodušenou schematickou rovnicí: 

 

Ca2+ montmorillonit + 2Na+ ↔ 2Na+ montmorillonit + Ca2+ 

 

Natrifikaci lze provést jakoukoliv sodnou solí (Na+), ovšem objem výměny iontů je 

limitován rozpustností vznikajících vápenatých solí (Ca2+). Proto o účinnosti rozhoduje 

anionitická část sodné soli. Nelze proto úspěšně natrifikovat NaCl nebo vodním sklem. 

Nejččastěji se používá uhličitan sodný vzhledem k minimální rozpustnosti CaCO3 ve 

vodě. [15] 
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Další důležitou podmínkou je iontový poloměr kationtu. Čím menší bude poloměr, tím 

bude jeho účinnost vyšší (viz obr. 8). 

 

Obr. 8 - Účinnost různých solí na iontovou výměnu u montmorillonitu [10] 

Z obr. je patrné, že nejvýhodnější pro natrifikaci jsou uhličitany a fosforečnany Li+ a Na+. 

Z ekonomického hlediska a snadné dostupnosti je nejpoužívanější uhličitan sodný 

(Na2CO3). Vícemocné (Ca2+, Mg2+), méně hydratované kationty, působí koagulačně. 

Naopak, jednomocné, hydratované kationty (Na+) působí dispergačně, tj. zabraňují 

shlukování částic (roste bobtnavost). [10] 

 Důvody natrifikace 

- Zvýšení vaznosti směsi 

- Zvýšená teplota počátku dehydroxylace o 100-150 °C 

- Vyšší bobtnavost (ta umožňuje minimální obsah bentonitu) 

- Menší náchylnost k převlhčení směsi, což má za důsledek zvýšení pevnosti 

v zóně kondenzace vody 
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3.6 Jednotná bentonitová směs 

Formování na syrovo do bentonitových směsí si zachovalo vedoucí postavení i přesto, že v 

posledních letech byly vyvinuty nové formovací postupy k výrobě jakostnějších odlitků a 

byly zavedeny do praxe. Ve světě je do bentonitových směsí vyrobeno 65 – 80% odlitků, 

zejména to jsou litinové a ocelové odlitky. Bentonitové směsi díky neustále probíhajícímu 

vývoji nacházejí uplatnění i u odlitků z lehkých slitin. [17] 

V mnoha slévárnách se pro výrobu forem používají modelové a výplňové směsi, když se 

tento dvoustupňový systém opustí, jedná se o jednotnou formovací směs. Princip 

spočívá v oběhu velkého množství této směsi, která se po vybití z rámu drtí, 

„odmagnetován“, chladí a upravuje, tak abychom opět získali kvalitní směs konstantních 

požadovaných vlastností. Po tomto procesu již není vyžadována regenerace ostřiv. [15, 

18] 

Kromě použití JBS pro odlévání na syrovo je její další výhodou především vysoký stupeň 

použitelnosti při opakovaném použití (směs se pouze „oživuje“), dále se vyznačuje 

nízkou ekonomickou náročností výroby. Použití bentonitových směsí bez uhlíkatých 

přísad nemá nepříznivý vliv na životní prostředí, což je v současnosti velmi důležitý a 

sledovaný faktor. [17] 

Hlavní výhody použití bentonitových směsí: 

 Relativně nízké náklady na směsi 

 Vysoký stupeň opětného použití v oběhu 

 Formy není třeba sušit ani opatřovat nátěry 

 Dobrá a rovnoměrná jakost odlitku při použití moderních postupů zhutňování 

 Použití bentonitu neohrožuje životní prostředí [19] 

3.7 Aditiva 

Přísady do bentonitových směsí: 

 Uhlohydráty (sacharidy, pentozany, celulósa) 

 Dřevěná moučka, lignit 

 Oxidanty 

 Grafit 
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 Nosiče lesklého uhlíku 

Uvedené přísady do JBS mají rozdílné funkce. Na jedné straně mají snižovat 

spěchovatelnost a zvyšovat pevnost v zóně kondenzace vody a tím zvyšovat odolnost 

proti vadám z napětí (zálupy), zvyšovat prodyšnost, snižovat drobivost a osychavost líce 

formy, zvyšovat houževnatost směsi (zlepšování vychovatelnosti modelů z formy), 

zlepšovat rozpadavost (zabránění tvorby hrud) a na druhé straně zlepšovat kvalitu 

povrchu odlitků z grafitizujících slitin železa (penetrace, drsnost odlitku) nebo snižovat 

nebezpečné exhalace při lití odlitků. 

Pojivový systém bentonit – voda může být podporován pouze přísadami, které rozvíjí vo 

vodném prostředí svoje lepící schopnosti během mísení, nevytvrzují a tím podporují 

reversibilní vlastnosti při každém oběhu JBS. Čím nižší obsah vody v bentonitu, tím je 

bentonit pevnější, ale křehčí. Se stoupající pevností formy (tvrdostí) zvyšuje také riziko 

explosivní penetrace. [3] 

3.8 Zeolity 

První přírodní zeolit byl objeven roku 1756 F. A. Crönstedem, který si všiml, že při 

zahřívání zeolit vratně uvolňuje vodu. Odtud plyne jeho název zeon (var), lithos (kámen). 

První syntetické zeolity byly připraveny asi o 100 let později. [25] 

3.8.1 Struktura 

Zeolity jsou vodnaté křemičitany s prostorovou stavbou. Patří do oddělení tektosilikátů. 

Z chemického hlediska jsou stejně jako živce alumosilikáty. Jejich stavba je založena na 

prostorově uspořádané kostře, složené z tetraedrů SiO4 a AlO4, vázaných navzájem 

sdílením svých vrcholových kyslíků. Tvoří vzájemně propojené kanály a dutiny, které 

obsahují slabě vázané, tedy v podstatě pohyblivé molekuly vody a kationy alkalických 

kovů (Na, K, Li, Cs) a alkalických zemin (Ca, Mg, Ba, Sr), které vyrovnávají nenasycenou 

negativní valenci AlO4. Na stavbě kostry se může podílet i fosfor zastupující Si a berylium 

či železo substituující Al. V jejich vzorcích se tedy uplatňují stejné základní prvky jako v 

živcích - thomsonit bez vody odpovídá anortitu s větším podílem Na za Ca, analcim 

sodné, laumontit vápenaté analogii leucitu, heulandit, řada phillipsitová a chabasitová 

různým plagioklasům. [26] 
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3.8.2 Vlastnosti 

Zeolity jsou čiré, nebo od příměsí světle zbarvené (výjimečně sytě červené). Mají nízkou 

až střední tvrdost a malou hustotu (okolo 2,5 g/cm3). Téměř vždy jsou průhledné až 

průsvitné se skelným (občas perleťovým) leskem. Často dvojčatně i mnohočetně 

srůstají, některé srostlice napodobují tvary vyšší souměrnosti. Vynikají nízkým indexem 

lomu světla (1,47 - 1,54). Charakteristický je nekovový vzhled. Kyselinami se porušují a 

rozkládají snadněji než jiné křemičitany a zanechávají po sobě rosolovitou nebo 

práškovitou kyselinu křemičitou (H2SiO3). Charakteristické nadýmání zeolitů při žíhání 

je způsobeno prudkým únikem vody a současným tavením na sklo. [26] 

Voda může být ze zeolitů odstraněna postupným zahříváním na určitou teplotu, která se 

liší podle typu zeolitu. U většiny se teplota dehydratace pohybuje v rozmezí 200-300 °C. 

Při tomto ději většinou nedochází k porušení struktury zeolitů, u nestabilních typů však 

ke změnám docházet může [27]. 

 

Obr. 9 – Obecná struktura zeolitu [28] 
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4 PRAKTICKÁ ČÁST 

4.1 Použité materiály 

4.1.1 Ostřivo 

Pro výrobu bentonitové směsi pro experimentální práci bylo použito křemenné ostřivo z 

lokality Šajdíkove Humence Š 35 ŠH. Jedná se o váté písky s kulatým tvarem zrn z ložiska 

nacházejícího se při dolním toku Moravy a Myjavy na Slovensku. Používá se ve slévárnách 

litiny s lupínkovým grafitem, ale příliš se nehodí pro odlévání oceli. [30] 

Tab. 1 – Granulometrické a chemické hodnoty Š 35 ŠH 

d5O [mm]2 0,36 

S 0,63 

SWT [m2/g] 0,0254 

ztráta žíháním [%] 0,24 

pH 7,9 

4.1.2 Pojivo 

Jako pojivo byly použity tři druhy natrifikovaných bentonitů firmy Keramost a.s. Dále 

označeny písmeny A, B, C (Sabenil) 

 

Obr. 10 – Termická analýza bentonitu 



24 

 

 

4.1.3 Aditivum 

mikromletý zeolit (CaNaS- hnúšťa, Sk)  

Zeolit: vlhkost/130˚C     = 2,2% 

         6,7% 

 žíhání/600˚C/1h  = 4,5% 

Bližší charakteristika zeolitu: 

Zeolit-dodavatel Zeocem, a.s. Bystré Sk 

Tektosilikát, empirický vzorec:  ((Ca, K2, Na2,Mg)4 Al8Si40O96·24H2O)   

Tab. 2 - Fyzikální vlastnosti zeolitu    

2200 – 2400 kg/m3 měrná hmotnost 

24 - 32% pórovitost 

450˚C termická stabilita 

1260˚C teplota měknutí 

 

Tab. 3 - Chemické vlastnosti zeolitu 

65 - 71,3% SiO2  

0,1 - 0,3% TiO2 

11,5 -13,1% Al2O3  

0,7 - 1,9% Fe2O3 

0,6 - 1,2% MgO 

0,2 - 1,3% Na2O 

2,2 - 3,4% K2O  

2,7 - 5,2% CaO 

Si/Al = 4,8 - 5,4 
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Tab. 4 - Mineralogické složení zeolitu 

Klinoptilolit  84% 

Cristobalit  8% 

Slída 4% 

Illit  4% 

Rutil 0,1 - 0,3% 

     

Měrný povrch (BET)    19,34m2/g 

Zastoupení mikropórů (o - 10nm)  89,6% 

DTA: Endotermická reakce  180˚C 

Dehydroxylace    530˚C 

SEM:      250x různotvaré částice, ostrohranné 

      4000x načechrané částice s velkým povrchem 

 

Obr. 11 – Termická analýza přírodního zeolitu 
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Obr. 12 - Skenovací elektronová mikroskopie zeolitu 

4.2 Metodika zkoušení 

Pro experimentální část bylo nutno absolvovat následující zkoušky, kterými byly 

ověřovány vlastnosti formovacích směsí. 

4.2.1 Složení a příprava vzorků 

100hm. d.  ŠH35 

 7hm.d.  bentonit (A, B, C) 

Účinek zeolitu sledován u bentonitové směsi v koncentracích: 

0hm. d./bentonit   (Standart) 

5 hm. d./bentonit  (Směs1) 

10 hm. d./bentonit  (Směs2) 

15 hm. d./bentonit  (Směs3)  

proveden u tří bentonitových směsí s rozdílnou vlhkostí (spěchovatelností) 
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Směs A : spěchovatelnost 36 - 37% (vlhkost 1,57 - 1,77%) 

Směs B : spěchovatelnost 41 - 43% (vlhkost 1,95 - 2,15%)  

Směs C : spěchovatelnost 41 – 44% (vlhkost 1,99 – 2,3%) 

Všechny bentonitové směsi byly vždy připraveny na kolovém mísiči MK 00 viz Obr. 13. 

Doba mísení byla 5 - 7 minut. 

 

Obr. 13 - Kolový mísič MK 00 

4.2.2 Stanovení vaznosti v tlaku 

Hodnoty vaznosti jsou jedním ze základních ukazatelů jakosti formovací směsi. Vaznost 

při stejném obsahu pojiva závisí na vlhkosti směsi. Obvykle se stanovuje vaznost směsi 

při optimální vlhkosti, případně při vlhkosti nejvhodnější pro formování. Vaznost je 

vedle složení směsi určována stupněm zhuštění směsi. Ta byla hodnocena navážkou na 

normalizovaný váleček. Vaznost v tlaku se zjišťuje působením tlakové zátěže na 

normalizovaný váleček spěchovaný standardním způsobem a je dána napětím v tlaku, 

při němž dojde k destrukci zkoušeného vzorku. Měření bylo prováděno na přístroji 

WADAP typ LRu-2e. [22] 
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Obr. 14 – Pevnostní přístroj WADAP typ LRu-2e 

4.2.3 Vaznost ve štěpu 

Vaznost ve štěpu vyjadřuje ve skutečnosti vaznost v tahu směsi, což je nejobjektivnější 

hodnocení vaznosti. Ta závisí na obsahu aktivního jílu ve formovací směsi. Zjišťuje se 

tlakem působícím kolmo na osu normalizovaného válečku. 

4.2.4 Stanovení houževnatosti 

Houževnatost se stanoví výpočtem podle vztahu štěp/tlak · 100 [%]. Houževnaté směsi 

mají mít > 22% 

4.2.5 Pevnost v zóně kondenzace vody 

Zkouška pevnosti v kondenzační zóně velmi dobře napodobuje podmínky panující na 

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

náchylnost směsi k licím vadám. Směs upěchovaná standardním způsobem ve 

speciálním jaderníku s kónickým prstencem se vloží do zkušebního přístroje, který 

automaticky provede celé měření. K čelní ploše vzorku je přitlačena vyhřátá topná 

deska. Po uplynutí nastavené doby se topná deska oddálí a vzorek je tahem zatěžován do 

své destrukce. [22]  

Je důležitým kritériem hodnotící především chování směsi při převlhčení (v zóně 

kondenzace vody) a tedy i sklon k tvorbě slévárenských vad (zálupům). Zkouška 
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pevnosti v kondenzační zóně vody byla provedena na přístroji +GF+, typ SPNF viz 

Obr.15 

4.2.6 Spěchovatelnost 

Spěchovatelnost formovací směsi vyjadřuje velmi přesně změny v navlhčení směsi. 

Stanovujeme ji jako úbytek výšky volně nasypané bentonitové směsi do kovového 

jaderníku, po třech normoúderech pěchovačkou vyjadřujeme spěchovatelnost v %. 

Zkouška byla prováděna na standardním pěchovadle a jaderníku Ø 50 mm firmy +GF+ 

typ PRA 

      

Obr. 15 – Přístroj pro stanovení 

pevnosti v zóně kondenzace vody +GF+, 

typ SPNF 

 Obr. 16 – Pěchovadlo firmy 

+GF+ typ PRA 
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4.2.7 Vlhkost směsi 

Obsah volné vody v bentonitové formovací směsi znatelně ovlivňuje technologické 

vlastnosti (vaznost, spěchovatelnost, formovatelnost, pevnost v zóně kondenzace vody). 

Proto je znalost vlhkosti zcela nezbytná pro úspěšné řízení kvality směsi. Měření 

vlhkosti funguje na principu váhového úbytku hmotnosti. [22]. 

 Vzorek vložený do sušících vah je vystaven teplotě 130°C. Měření bylo provedeno na 

vlhkostním analyzátoru AND MX-50 viz Obr. 17. 

 

Obr. 17 - Vlhkostní analyzátor AND MX-50 

 

Velkým problémem JBS je tvorba hrud směsi při vybíjení odlitků z forem a ztráta 

aktivního bentonitu z oběhu do odpadu. Proto byla zařazena i zkouška pevnosti 

v tlaku po sušení zkušebních válečků na 200 a 600°C. Výsledky zkoušek byly 

srovnány se standardem 20°C. 

4.2.8 Stanovení hodnoty adsorpce MM a její změny s tepelnou expozicí směsi 

(20°C,200°C,600°C) 

Zkouška methylenové modři stanovuje obsah aktivního bentonitu. Ten se stanovuje 

titrací methylenové modři do 2 % roztoku pyrofosforečnanu sodného, 5 g formovací 

směsi a 2 g čistého křemenného písku. Přidáním čistého křemenného písku se zvyšuje 

rozdružovaní formovací směsi. Před samotnou titrací je nutno roztok nechat důkladně 
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promíchat a nechat projít varem. Po ochlazení vzorku ve vodní lázni v ultrazvukové 

jednotce se do roztoku titruje MM. V průběhu titrace se přenesením kapky z roztoku na 

filtrační papír zkouší jeho nasycenost. Jakmile nastane bod nasycení, objeví se kolem 

modré kapky světlý tyrkysový prstenec viz Obr. 18. 

 

Obr. 18 - Tyrkysový prstenec při titraci MM 

4.2.9 Bobtnavost bentonitů 

Bobtnání je proces, při kterém jíl nasává vodu za svého okolí, tím zvětšuje svůj objem a 

bobtná. Děj pokračuje tak dlouho, dokud se jíl zcela nenasytí. Zkoušku je možno 

vyhodnotit zpravidla po 24. hodinách, jakmile je znatelné rozhraní voda/jíl. 

4.3 Výsledky měření 

4.3.1 Srovnání směsí A a B 

V první fázi experimentu byla stanovena závislost obsahu přídavku zeolitu v 

bentonitové formovací směsi na pevnosti v tlaku (vaznost)viz Obr. 19 při různém 

obsahu vody (vlhkosti; spěchovatelnosti) viz Obr. 23.  

 

Tab. 5 – Průměrné hodnoty zkoušky vaznosti v tlaku [N/cm2]  

Standard – A 20,42  Standard – B 13,83 

Směs 1 – A 16,98 Směs 1 – B 13,816 

Směs 2 – A 11,68 Směs 2 – B 12,886 

Směs 3 – A 14,87 Směs 3 - B 12,848 
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Obr. 19 – Závislost vaznosti v tlaku na obsahu zeolitu u směsí A a B 

 

Ze získaných hodnot vaznosti v tlaku lze říci, že u obou směsí s obsahem zeolitu vaznosti 

směsí klesají. Vaznost je v průměru u směsi A vyšší, což souvisí i s nižší vlhkostí směsi 

viz Obr. 23. U směsi B je pokles téměř nepatrný. 

 

Tab. 6 - Průměrné hodnoty zkoušky vaznosti ve štěpu [N/cm2]  

Standard – A 3,73  Standard – B 3,198 

Směs 1 – A 3,52 Směs 1 – B 3,716 

Směs 2 – A 2,53 Směs 2 – B 3,662 

Směs 3 – A 3,05 Směs 3 - B 3,164 
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Obr. 20 – Závislost vaznosti ve štěpu na obsahu zeolitu u směsí A a B 

Dále se stanovila vaznost ve štěpu, která s obsahem zeolitu výrazně klesá. Avšak u směsi 

B je až do koncentrace 15hm. d. téměř konstantní. 

Tab. 7 - Průměrné hodnoty houževnatosti [%] směsí A a B 

Standard - A 23,7  Standard – B 23,12 

Směs 1 - A 26,3 Směs 1 – B 26,9 

Směs 2 – A 25 Směs 2 – B 28,42 

Směs 3 - A 26,5 Směs 3 - B 24,63 

 

 

Obr. 21 – Závislost houževnatosti na obsahu zeolitu u směsí A a B 
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Houževnatost směsí byla stanovena výpočtem z hodnot vaznosti ve štěpu /vaznosti 

v tlaku. U obou směsí se houževnatost zásadně neliší. Se zvyšujícím obsahem zeolitu 

houževnatost jemně vzrůstá, což může mít kladný vliv na formovatelnost směsi. 

 

Tab. 8 - Průměrné hodnoty zkoušky pevnosti v zóně kondenzace vody [kPa] směsí A a B 

Standard - A 5,14  Standard – B 3,64 

Směs 1 - A 4,87 Směs 1 – B 3,84 

Směs 2 – A 3,47 Směs 2 – B 3,57 

Směs 3 - A 4,6 Směs 3 - B 4,94 

 

 

Obr. 22 – Závislost pevnosti v zóně kondenzace vody na obsahu zeolitu u směsí A a B 

 

Stanovením zkoušky pevnosti v tahu v zóně kondenzace vody jsme zjistili, že pevnost u 

směsi A s obsahem zeolitu mírně klesá z extrémně vysokých hodnot (5,15 kPa, což 

souvisí s nižší vlhkostí směsi). U směsi B roste a při koncentraci 15 hm. d. dosahuje 

nárůst z 3,6 na 4,94kPa. Lze tedy konstatovat, že s vyšším přídavkem zeolitu narůstá 

pevnost s tahu v zóně kondenzace vody a tím se snižuje riziko převlhčení směsi (což 

souvisí se slévárenskou vadou – zálupy). 
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Tab. 9 - Průměrné hodnoty vlhkostí [%] směsí A a B 

Standard - A 1,574  Standard – B 1,95 

Směs 1 - A 1,427 Směs 1 – B 1,99 

Směs 2 – A 1,774 Směs 2 – B 2,11 

Směs 3 - A 1,617 Směs 3 - B 2,15 

 

 

Obr. 23 – Vlhkost směsí A a B při různém obsahu zeolitu 

 

Tab. 10 - Průměrné hodnoty zkoušky pevnosti v tlaku po tepelné expozici 600°C/1h 

[N/cm2] směsí A a B 

Standard - A 4,25  Standard – B 7,69 

Směs 1 - A 5,54 Směs 1 – B 8,11 

Směs 2 – A 8,93 Směs 2 – B 8,76 

Směs 3 - A 11,31 Směs 3 - B 11,398 

 

Po vyžíhání směsí A a B při teplotě 600°C po dobu 1 hodiny byly měřeny pevnosti 

v tlaku. Zbytkové pevnosti bentonitových směsí s obsahem zeolitu po expozici na 

600°C/1h rostou. To je spojeno s vyšší vlhkostí směsi B. 
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Zvýšení sekundární pevnosti znamená zhoršenou rozpadavost směsi, tím se tvoří 

hroudy a skrz ně může odcházet aktivní bentonit z JBS do odpadu. 

 

 

Obr. 24 – Závislost pevnosti v tlaku po tepelné expozici 600°C/1h na obsahu zeolitu u 

směsí A a B 

 

 

Tab. 11 - Průměrné hodnoty zkoušky pevnosti v tlaku po tepelné expozici 200°C/1h 

[N/cm2] směsí A a B 

Standard - A 8,89  Standard – B 12,032 

Směs 1 - A 6,25 Směs 1 – B 10,914 

Směs 2 – A 9,22 Směs 2 – B 12,016 

Směs 3 - A 10,2 Směs 3 - B 10,416 
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Obr. 25 – Závislost pevnosti v tlaku po tepelné expozici 200°C/1h na obsahu zeolitu u 

směsí A a B 

Po vyžíhání směsí A a B při teplotě 200°C po dobu 1 hodiny byly měřeny pevnosti 

v tlaku. Po expozici na 200°C/1h jsou u směsi B (následkem vlivu vyšší vlhkosti) výrazně 

vyšší pevnosti oproti směsi A.  

Z provedených zkoušek vyplývá, že s obsahem zeolitu klesají vaznosti směsi, zlepšuje se 

pevnost v tahu v zóně kondenzace vody, avšak se zhoršuje rozpadavost směsí. 

 

4.3.2 Hodnocení bentonitových směsí s přísadou zeolitu po tepelné expozici 

(200 a 600°C/1h) pomocí MM – testu 

Nejprve byl MM – test aplikován na směsi, které nebyly vystaveny tepelné expozici. 

Následně také na vzorcích směsí, které byly vystaveny tepelné expozici 200 a 600 °C po 

jednu hodinu. 

Tab. 12 - Průměrné hodnoty spotřeby MM [ml/5g] u syrových směsí A a B 

Standard - A 33,84  Standard – B 33,5 

Směs 1 - A 33,17 Směs 1 – B 33,5 

Směs 2 – A 29,84 Směs 2 – B 30,7 

Směs 3 - A 30,17 Směs 3 - B 29,4 
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Obr. 26 – Závislost spotřeby MM na obsahu zeolitu u syrových směsí A a B 

U směsí jenž nebyly vystaveny tepelné expozici s obsahem zeolitu spotřeba MM u obou 

směsí A i B klesá. Standard (tj. bez obsahu zeolitu) má největší adsorpční schopnost. 

 

Tab. 13 - Průměrné hodnoty spotřeby MM[ml/5g] u směsí A a B po tepelné expozici 

200°C/1h 

Standard - A 32,5  Standard – B 32,4 

Směs 1 - A 31 Směs 1 – B 31,5 

Směs 2 – A 28 Směs 2 – B 29,4 

Směs 3 - A 28,4 Směs 3 - B 28 
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Obr. 27– Závislost spotřeby MM na obsahu zeolitu u směsí A a B po tepelné expozici 

200°C/1h 

 

Po vyžíhání při teplotě 200°C po dobu 1 hodiny byly naměřeny klesající hodnoty 

spotřeby MM u obou směsí A i B. S rostoucím obsahem zeolitu klesá adsorpční 

schopnost směsí. 

 

Tab. 14 - Průměrné hodnoty spotřeby MM[ml/5g] u směsí A a B po tepelné expozici 

600°C/1h 

Standard - A 2,84  Standard – B 2,84 

Směs 1 - A 3,34 Směs 1 – B 3,34 

Směs 2 – A 4,34 Směs 2 – B 3,67 

Směs 3 - A 5 Směs 3 - B 5,67 
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Obr. 28– Závislost spotřeby MM na obsahu zeolitu u směsí A a B po tepelné expozici 

600°C/1h 

 

Po vyžíhání při teplotě 600°C po dobu 1 hodiny byly naměřeny vzrůstající hodnoty 

spotřeby MM u obou směsí A i B. Je to zcela opačné chování bentonitové směsi než u 

směsí vystavených expozici 200°C/1h i směsi bez tepelné expozice. Adsorpce MM roste 

s obsahem zeolitu ve směsi a tím i hodnota aktivního bentonitu. 

4.3.3 Zhodnocení výsledků směsi C 

Jako třetí vzorek byl dodán natrifikovaný bentonit „Sabenil“, jeho hodnocení probíhalo 

stejným postupem jako u směsí A a B. Vlhkost směsi se pohybovala od 1,99 do 2,3 % viz 

tab. 15, což odpovídalo spěchovatelnosti 41,7 – 43,5%. Při těchto vlastnostech byly na 

směsi provedeny následující zkoušky. 

Tab. 15 - Průměrné hodnoty vlhkosti [%] směsi C 

Standard C 1,99 

Směs 1 – C 2,02 

Směs 2 – C 2,01 

Směs 3 - C 2,3 
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Obr. 29 – Vlhkost směsi C při různém obsahu zeolitu 

 

Tab. 16 – Průměrné hodnoty zkoušky vaznosti v tlaku [N/cm2] 

Standard – C 15,044 

Směs 1 – C 14,808 

Směs 2 – C 13,696 

Směs 3 -C 11,718 

 

 

 

Obr. 30 – Závislost vaznosti v tlaku na obsahu zeolitu u směsi C 
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Měřením vaznosti v tlaku jsme zjistili, že vaznost směsi s obsahem zeolitu klesá, avšak až 

od obsahu 5hm. d. výrazněji. 

 

Tab. 17 - Průměrné hodnoty zkoušky pevnosti v zóně kondenzace vody [kPa] u směsi C 

Standard C 4,27 

Směs 1 – C 4,4 

Směs 2 – C 4,37 

Směs 3 - C 3,47 

 

 

Obr. 31 – Závislost pevnosti v zóně kondenzace vody na obsahu zeolitu u směsi C 

Pevnost v tahu v zóně kondenzace vody s obsahem nad 10hm. d. zeolitu ve směsi klesá 

oproti směsi A a B. Do této hodnoty mírně vzrůstá, proto je vhodné použití zeolitu do 

směsi do obsahu 10 hm. d. na pojivo. Při vyšších koncentracích zeolitu může pevnost 

v tahu v zóně kondenzace vody klesat, čímž se zvýší citlivost směsi na převlhčení 

(zálupy). 

 

Tab. 18 - Průměrné hodnoty houževnatosti [%] směsi C 

Standard C 23,98 

Směs 1 – C 24,1 

Směs 2 – C 23,88 

Směs 3 - C 26,32 
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Obr. 32 – Závislost houževnatosti na obsahu zeolitu u směsi C 

Z výpočtu houževnatosti lze říci, že s obsahem zeolitu mírně vzrostla houževnatost 

směsi (z 23 na 26%), čímž se zvyšuje formovatelnost směsi. 

Tab. 19 - Průměrné hodnoty pevností v tlaku [N/cm2] směsi C 

 20°C 200°C 600°C 

Standard C 15,044 7,226 4,438 

Směs 1 – C 14,808 7,724 4,672 

Směs 2 – C 13,696 9,12 5,064 

Směs 3 - C 11,718 9,4 5,138 

 

Obr. 33– Závislost pevnosti v tlaku na obsahu zeolitu u směsi C 
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Po vyžíhání směsi při teplotě 600°C a 200°C po dobu 1 hodiny byly měřeny pevnosti 

v tlaku. Zbytková pevnost v tlaku s obsahem zeolitu po tepelné expozici 200°C/1h 

(dehydrataci) trvale rostla a po 600°C (dehydroxilaci) poklesla na stálé hodnoty bez 

vlivu na obsah zeolitu. Při použití bentonitu Sabenil se zeolitem, nejsou zbytkové 

pevnosti tak vysoké jako při použití běžných natrifikovaných bentonitů.  

 

Tab. 20 - Průměrné hodnoty spotřeby MM [ml/5g] u směsi C 

 20°C 200°C 600°C 

Standard C 36,5 36,17 8,5 

Směs 1 – C 36,17 35,7 14,4 

Směs 2 – C 35,4 34,7 16,4 

Směs 3 - C 33,84 33,5 17,84 

 

Obr. 34– Závislost spotřeby MM na obsahu zeolitu u směsi C 

Spotřeba MM (ml/5gBS) s obsahem zeolitu mírně klesala (20°C), rovněž tak po 200°C, 

avšak po dehydroxilaci výrazně vzrostla (z 8,5 na 17,8 ml/5gBS). 

4.3.4 Kontrola účinného bentonitu výpočtem v bentonitové směsi A, B, C 

 Podle Hrušky 
    [%]      [3] 
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Tab. 21 – Výsledky výpočtu UB podle Hrušky 

Standard-A 8,895 StandaaaSs Standard-B 8,528  Standard-C 9,467 

Směs1-A 7,232 Směs1-B 8,694 Směs1-C 9,459 

Směs2-A 6,869 Směs2-B 8,598 Směs2-C 8,705 

Směs3-A 7,189 Směs3-B 8,735 Směs3-C 8,523 

 
 Podle Headingtona 

 

 [%]    [3] 

 
 

 
Tab. 22 – Výsledky výpočtu UB podle Headingtona 

Standard-A 8,252 StandaaaSs Standard-B 8,079  Standard-C 8,007 

Směs1-A 8,197 Směs1-B 8,079 Směs1-C 8,045 

Směs2-A 8,145 Směs2-B 8,045 Směs2-C 8,050 

Směs3-A 8,180 Směs3-B 7,999 Směs3-C 7,992 

 

Výpočet u obou autorů je přibližně stejný, reaguje na „zřeďování“ aktivního bentonitu 

zeolitem (dle Hrušky pouze u směsi C). S ohledem na složení bentonitových směsí (7hm. 

d. nového bentonitu) jsou výsledky výpočtu „UB“ podstatně vyšší. 

4.3.5 Bobtnání 

Tab. 23 – Hodnoty bobtnání 

Bentonit-Sabenil (2g) 35 35 

Zeolit (2g) 0 0 

Bentonit-Sabenil (2g) + Zeolit (5%) 29 

Bentonit-Sabenil (2g) + Zeolit (10%) 29 

Bentonit-Sabenil (2g) + Zeolit (15%) 28,5 

 

Stanovením zkoušky bobtnavosti jsme zjistili, že s rostoucím obsahem zeolitu klesá 

bobtnavost bentonitů Sabenil. 
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Obr. 35 - Zkouška bobtnatosti 

4.4 Diskuze dosažených výsledků 

V soudobé literatuře se v souvislosti s dalším vývojem bentonitových směsí objevují 

nová aditiva a to grafit (označován jako procesní uhlík) jako náhrada lesklého uhlíku a 

zeolit. Jeho funkce není pochopitelně podrobně popsána, a proto bylo potřeba význam 

přírodního zeolitu ověřit. K tomu jsme zvolili 3 druhy natrifikovaných bentonitů běžné 

produkce. Jednoznačně lze konstatovat, že s rostoucí koncentrací zeolitu klesají vaznosti 

v tlaku, zatímco vaznost ve štěpu klesá jen mírně. 
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Zeolit však napomáhá pevnosti tahu v zóně kondenzace vody, tudíž snižuje citlivost 

směsi při převlhčení (zálupy). 

K negativům tohoto aditiva patří růst zbytkových pevností po tepelné expozici na 600°C. 

To znamená, že vznikají hrudky a s nimi také možnost odchodu aktivního bentonitu 

z JBS do odpadu. Tato tepelná stabilita se projevila i při MM-testu růstem spotřeby 

methylénové modře. 

Přísadu zeolitu do bentonitových směsí lze doporučit v množství 5-10 hm. d. na obsah 

bentonitu. V těchto koncentracích se může projevit vyšší stabilita směsi při převlhčení a 

může také podpořit termostabilitu bentonitu v JBS s kladnými dopady na celou 

ekonomiku systému. Další studium v tomto směru může přispět k vyšší sorpci plynných 

exhalací (BTEX) a vyšší stabilitě forem u těžšího sortimentu odlitků. 
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5 ZÁVĚR 

Cílem této práce bylo ověřit účinky přírodního zeolitu na technologické vlastnosti 

bentonitových směsí. 

První část práce popisuje technologii formování na syrovo. V experimentální části jsou 

popsány způsoby ověřování technologických vlastností zkoumaných JBS. Dále byly 

dosažené výsledky srovnány a vyhodnoceny. Cíle této práce bylo dosaženo. 

Z výsledků této práce je patrné, že přírodní zeolit jako přísada pro formování na syrovo 

je v mnoha ohledech zajímavým a vhodným minerálem pro další výzkum. 
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PŘÍLOHY 

Příloha 1 – Naměřené hodnoty zkoušením směsi A 

Vaznost v tlaku [N/cm2] Ø 

Standard 16,34 19,21 16,91 20,47 16,42 17,87 

Směs 1 17,32 16,88 14,81 14,14 16,98 16,026 

Směs 2 11,85 12,93 12,39 12,37 11,68 12,244 

Směs 3 13,71 12,17 14,80 14,88 14,87 14,086 

 

 

Vaznost ve štěpu [N/cm2] Ø 

Standard - 

A 

4,3 4,16 4,33 4,25 3,73 4,154 

Směs 1 – A 4,49 3,50 4,97 4,63 3,52 4,22 

Směs 2 – A 3,22 3,10 3,13 3,35 2,53 3,066 

Směs 3 – A 3,92 3,57 4,05 4,05 3,05 3,728 



 

 

 

 

Pevnost v tlaku 200°C [N/cm2] Ø 

Standard - 

A 

6,23 8,40 9,62 6,77 8,89 7,982 

Směs 1 - A 5,43 7,52 6,99 7,55 6,25 6,748 

Směs 2 - A 11,43 8,78 10,13 10,40 9,22 9,992 

Směs 3 - A 9,10 10,67 8,90 7,61 10,20 9,296 

  

 

 



 

 

Pevnost v tlaku 600°C [N/cm2] Ø 

Standard - 

A 

3,77 4,85 3,77 4,10 4,25 4,148 

Směs 1 - A 5,15 4,32 4,67 4,95 5,54 4,926 

Směs 2 - A 5,95 8,78 9,71 9,32 8,93 8,538 

Směs 3 - A 8,97 11,65 9,07 8,35 11,31 9,87 

 

Houževnatost [%] 

Standard - A 23,2 

Směs 1 – A 26,3 

Směs 2 – A 25 

Směs 3 – A 26,5 

  

Pevnost v zóně kondenzace vody Ø 

Standard - A 55 46 53 51,4 

Směs 1 – A 47 53 46 48,7 

Směs 2 - A 35 32 37 34,7 

Směs 3 – A 45 50 43 46 



 

 

 

Navážka na normováleček [g] 

Standard - A 164 

Směs 1 - A 163,5 

Směs 2 - A 162,5 

Směs 3 - A 162,5 

 

Spěchovatelnost [%] Ø 

Standard - A 38 37 35 36,7 

Směs 1 – A 39 38 36 37,7 

Směs 2 – A 38 36 36 36,7 

Směs 3 – A 39 35 36 36,7 

 

Vlhkost [%] Ø 

Standard - 

A 

Směs 1,56 1,59 1,57 1,574 

Bentonit 6,90 7,03 6,97 6,97 

Směs 1- A Směs 1,42 1,43 1,43 1,427 

Bentonit 6,90 7,03 6,97 6,97 

Zeolit 5,3 5,27 5,29 5,287 

Směs 2 - A Směs 1,77 1,77 1,78 1,774 

Bentonit 6,87 6,98 6,78 6,877 

Zeolit 9,35 9,17 9,21 9,244 

Směs 3 - A Směs 1,63 1,58 1,64 1,617 

Bentonit 6,87 6,98 6,78 6,877 

Zeolit 9,35 9,17 9,21 9,244 



 

 

Příloha 2 – Naměřené hodnoty zkoušením směsi B 

Vaznost v tlaku [N/cm2] Ø 

Standard-

B 

13,04 13,21 14,05 14,32 14,53 13,83 

Směs 1-B 11,82 12,78 13,75 15,32 15,41 13,816 

Směs 2-B 12,39 12,48 12,8 13,3 13,46 12,886 

Směs 3-B 11,8 12,63 12,68 13,34 13,79 12,848 

 

 

Vaznost ve štěpu [N/cm2] Ø 

Standard-

B 

2,91 2,97 3,12 3,48 3,51 3,198 

Směs 1-B 3,21 3,46 3,70 4,02 4,19 3,716 

Směs 2-B 2,99 3,54 3,74 3,99 4,05 3,662 

Směs 3-B 2,79 2,99 3,04 3,32 3,68 3,164 

 



 

 

 

 

Pevnost v tlaku 200°C [N/cm2] Ø 

Standart-

B 

10,05 11,47 12,31 12,57 13,76 12,034 

Směs 1-B 9,64 10,44 10,64 11,08 12,77 10,914 

Směs 2-B 10,09 11,53 12,15 12,43 13,07 12,016 

Směs 3-B 9,34 9,50 10,65 11,19 11,40 10,416 

 

 

 



 

 

Pevnost v tlaku 600°C [N/cm2] Ø 

Standart-

B 

6,92 7,22 7,56 8,08 8,67 7,69 

Směs 1-B 7,51 7,52 7,80 7,87 8,85 8,11 

Směs 2-B 6,65 7,56 9,14 9,27 11,18 8,76 

Směs 3-B 8,79 10,07 10,81 11,89 15,43 11,398 

 

Houževnatost [%] 

Standard-B 23,12 

Směs 1-B 26,90 

Směs 2-B 28,42 

Směs 3-B 24,63 

  

Pevnost v zóně kondenzace vody Ø 

Standard-B 36 36 37 36,4 

Směs 1-B 36 39 40 38,4 

Směs 2-B 35 35 37 35,7 

Směs 3-B 49 49 50 49,4 



 

 

 

Navážka na normováleček [g] 

Standard-B 163 

Směs1-B 164 

Směs2-B 163 

Směs 3-B 161 

 

Spěchovatelnost [%] Ø 

Standard-B 41,5 40 42 41,17 

Směs1-B 43 41,5 39 41,17 

Směs 2-B 40 41,5 44 41,8 

Směs 3-B 43 43 42 43,7 

 

Vlhkost [%] Ø 

Standard-B Směs 1,93 1,89 2,03 1,95 

Bentonit 6,92 6,95 7,02 6,96 

Směs1-B Směs 2,07 1,94 1,96 1,99 

Bentonit 6,92 6,95 7,02 6,96 

Zeolit 5,12 5,27 5,19 5,19 

Směs2-B Směs 2,01 2,08 2,25 2,11 

Bentonit 6,93 6,86 7,05 6,95 

Zeolit 5,31 5,13 5,23 5,22 

Směs3-B Směs 2,08 2,13 2,25 2,15 

Bentonit 6,93 6,86 7,05 6,95 

Zeolit 5,13 5,31 5,23 5,22 



 

 

Příloha 3 – Naměřené hodnoty zkoušením směsi C 

Vaznost v tlaku [N/cm
2
] Ø 

Standard-C 14,79 14,88 15,03 15,12 15,4 15,044 

Směs 1-C 14,02 14,45 15,03 15,23 15,31 14,808 

Směs 2-C 13,25 13,61 13,79 13,87 13,96 13,696 

Směs 3-C 11,34 11,4 11,46 11,99 12,4 11,718 

 

 

 

Vaznost ve štěpu [N/cm
2
] Ø 

Standard-C 2,91 3,48 3,53 3,85 4,27 3,608 

Směs 1-C 3,23 3,44 3,51 3,52 4,14 3,569 

Směs 2-C 2,96 3,14 3,14 3,15 3,96 3,27 

Směs 3-C 2,69 3 3,1 3,25 3,38 3,084 

 



 

 

 

 

Pevnost v tlaku 200°C [N/cm
2
] Ø 

Standard-C 6,96 7,15 7,28 7,32 7,42 7,226 

Směs 1-C 7,12 7,61 7,72 7,81 8,36 7,724 

Směs 2-C 8,82 8,98 9,01 9,14 9,65 9,12 

Směs 3-C 9,02 9,3 9,32 9,59 9,77 9,4 

 

 

 

 



 

 

Pevnost v tlaku 600°C [N/cm
2
] Ø 

Standard-C 3,83 3,99 4,45 4,72 5,2 4,438 

Směs 1-C 3,95 4,02 4,29 5,32 5,78 4,672 

Směs 2-C 4,58 4,92 4,94 5,24 5,64 5,064 

Směs 3-C 4,36 4,63 4,94 5,84 5,92 5,138 

 

Houževnatost [%] 

Standard-C 23,98 

Směs 1-C 24,1 

Směs 2-C 23,88 

Směs 3-C 26,32 

  

Pevnost v zóně kondenzace vody Ø 

Standard-C 42 42 44 42,7 

Směs 1-C 43 44 45 44 

Směs 2-C 43 43 45 43,7 

Směs 3-C 33 34 37 34,7 

 



 

 

Navážka na normováleček [g] 

Standard-C 162 

Směs1-C 162 

Směs2-C 161 

Směs 3-C 161,5 

 

Spěchovatelnost [%] Ø 

Standard-C 41 41,5 42,5 41,7 

Směs1-C 42,5 44 44 43,5 

Směs 2-C 41 42 44 42,3 

Směs 3-C 42 43 44 43 

 

Vlhkost [%] Ø 

Standard-C Směs 1,97 1,99 2,02 1,99 

Bentonit 8,25 8,27 8,3 8,27 

Směs1-C Směs 1,98 1,99 2,09 2,02 

Bentonit 8,19 8,25 8,27 8,24 

Zeolit 5,55 5,58 5,6 5,58 

Směs2-C Směs 1,98 1,99 2,07 2,01 

Bentonit 8,19 8,25 8,27 8,24 

Zeolit 5,55 5,58 5,6 5,58 

Směs3-C Směs 2,26 2,3 2,33 2,3 

Bentonit 7,46 7,52 7,64 7,54 

Zeolit 5,27 5,29 5,31 5,29 

 



 

 

Příloha 4 – Naměřené hodnoty testu MM u směsí A, B a C 

20°C 

Standard - A 34 33,5 34 

Směs 1- A 33 33,5 33 

Směs 2 - A 29,5 30 30 

Směs 3 - A 30 30 30,5 

 

Standard - B 33 33,5 34 

Směs 1- B 33 33,5 34 

Směs 2 - B 30,5 31 30 

Směs 3 - B 29 29,5 29,5 

 



 

 

 

Standard - C 36 36,5 37 

Směs 1- C 35 36,5 37 

Směs 2 - C 34,5 35,5 36 

Směs 3 - C 33,5 34 34 

 

 



 

 

 

Po tepelné expozici 200°C/1h 

Standard - A 33 33 31,5 

Směs 1- A 30 31 32 

Směs 2 - A 28 28 28 

Směs 3 - A 28 28 28 

 

 

 

Standard - B 31 32,5 33,5 

Směs 1- B 31,5 31,5 31,5 

Směs 2 - B 29 30 29 

Směs 3 - B 28 27,5 28,5 

 



 

 

 

Standard - C 36 36 36,5 

Směs 1- C 35 36 36 

Směs 2 - C 34 34 36 

Směs 3 - C 33 33,5 34 

 



 

 

 

Po tepelné expozici 600°C/1h 

Standard - A 2,5 2,5 3,5 

Směs 1- A 3 3,5 3,5 

Směs 2 - A 4 4 5 

Směs 3 - A 4 5 6 

 

 

 

Standard - B 2,5 3 3 

Směs 1- B 3,5 3 3,5 

Směs 2 - B 2,5 4 4,5 

Směs 3 - B 5 5,5 6,5 

 



 

 

 

Standard - C 8 8,5 9 

Směs 1- C 13,5 14 15,5 

Směs 2 - C 16 16,5 16,5 

Směs 3 - C 17 18 18,5 

 

 


