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ABSTRAKT 

Předloţená bakalářská práce se zabývá návrhem a ověřením laboratorní metodiky pro 

hodnocení kvality formovací směsi pro výrobu forem a jader Croningovou metodou. 

Teoretická část zahrnuje charakteristriku pojiv, které se řadí do II. generace pojiv se 

zaměřením na Croningovu metodu, výrobu, popisem a oblastmi pouţití jader vyráběných C-

metodou a její laboratorní ověření. Experimentální část práce se zabývá návrhem zkušební 

metodiky pro hodnocení formovacích směsí pro výrobu jader a forem C-metodou. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Anorganická pojiva, organická pojiva, C-metoda, obalená směs, HOT-BOX, COLD-BOX. 

 

ABSTRACT 

This bachelor thesis deals with principes, description and application of cores produced with 

C-process. Theoretical part contains a description of binder systems belong to the second 

generation of binder systems and binders used in C-process. Experimental part contains a 

proposal  for a test methodology and design of test samples. 

KEYWORDS 

Inorganic binders, organic binders, C-process, coated sand, HOT-BOX, COLD-BOX. 
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ÚVOD 

Skořepinové formování, které vzniklo po II. světové válce v Německu. Začalo se hojně 

vyuţívat ve slévárnách ţelezných kovů v Československu. Ale v poslední době díky úbytku 

velkoseriové výroby je technologie nahrazována technologii amin (PUR Cold-Box). Metodu 

tedy vyuţívají slévarny s velkosériovou výrobou například pro automotiv ( Brembo czech 

s.r.o., CŢ Strakonice) a všude kde je potřeba docílit tenkostěnných a velmi sloţitých odlitků. 

V teoretické části se práce zabývá pojivy II. a IV. Generace. s jejich klady, zápory a uţití při 

různých technologiich, dále pak seznámení se s technologii výroby jader pomocí c-metody a 

jejich vyuţití. V praktické části je práce zaměřena na návrh metodiky zkoušení pojivového 

systému pro skořepinové formování a její ověření při výrobě zkušebních vzorků z obalené 

směsi a jejich testování v ohybu. 
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Cíl práce 

Cílem práce je seznámení se s Croningovou technologií výroby forem a jader a její uţití, 

návrhem podmínek pro výrobu zkušebních vzorků z obalené směsi pouţívané při výrobě 

forem a jader Croningovou metodou a zhodnocení navrţené metodiky výroby zkušebních 

vzorků a výsledků zkoušek pevnosti v ohybu za tepla a studena.  
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1 MATERIÁLY PRO VÝROBU FOREM A JADER 

Formovací nebo jádrová směs sestáva z ostřiva, které zastupuje majoritní podíl v celé směsi ( 

90 – 95 %) a pojiva ( 5-10 % ), případně další aditiva. Princip spočívá v obalení ostřiva 

pojivem. Ostřiva se dělí na křemenná a nekřemenná dále pak na zásaditá,neutrální a kyselá. 

Pojiva se dělí do IV. generací: [1] [4] 

 I. Generace – Pojiva na bázi jílů ( nejstarší typ pojiv ). 

 II. Generace – Organická a anorganická pojiva ( chemicky tvrzené směsi ). 

 III. Generace – Pojené pomocí fyzikálních sil. 

 IV. Generace – Pojiva na bázi biopolymerů ( vyuţití biologických procesů ). 

2 POJIVA II. GENERACE 

Vytvrzování směsi probíhá pomocí chemických reakcí pojiv, dělí se na organická a 

anorganická, dále pak na směsi samotvrdnoucí, které tvrdnou pomocí přidaných tvrdidel nebo 

směsi s ovládaným vytvrzováním zvenčí například pomocí CO2 procesu u vodních skel. [1] 

2.1 Anorganická pojiva 

Anorganická pojiva na bázi vodních skel byla důleţitou součástí v 60. letech minulého století, 

ale v současné době se k metodě vrací z důvodu zpřísňujících se pravidel ohledě ţivotního 

prostředí a metoda byla zdokonalována, aby mohla konkurovat organickým pojivovým 

systémům nebo se alespoň přiblíţit jejím vlastnostem. Anorganická pojiva nedosahují 

takových pevností jako pojiva organická, ale jsou šetrnější k lidskému zdraví a také 

k ţivotnímu prostředí. Nejpouţívanější anorganické pojivo je vodní sklo, dále pak 

anorganické. [2] [17] 

2.1.1 Vodní sklo 

Koloidní roztok křemičitanu sodného. Vzniká tavením sklářského písku se sodou a 

granulovanou taveninou ve vakuové peci při 1300-1400 C°. [2] [11] 

Mezi výhody formovacích směsí s vodním sklem můţeme zařadit: 

 Lze pouţít všechny druhy ostřiv. 

 Hygienické pracovní podmínky. 
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Mezi nevýhody můţeme zařadit: 

 Špatná rozpadavost. 

 Zhoršená regenerace. 

 

2.1.1.1 Způsoby vytvrzování vodního skla 

 Reverzibilní(jedná se o vratný děj) – dehydratací (horkým nebo studeným 

vzduchem), horkým jaderníkem(HOT-BOX), mikrovlnné vytvrzování. 

 Ireverzibilní(děj nevratný) – chemické vytvrzování(estery, CO2) 

 

2.1.2 Anorganické soli 

Formovací směs je sloţena s anorganické soli(NaCl, Na2CO3, MgSO4), křemenného písku, 

vody a aditiv. Vytvrzování probíha nejčastěji pomocí metody HOT-BOX nebo pomocí 

mikrovlnného vytvrzování. Anorganické soli jsou velmi dobře rozspustné ve vodě, takţe lze 

jádro z odlitku dostat pomocí jeho rozspuštění. Mezi výhody pouţití těchto solí patří 

hygienická nezávadnost, soli jsou bez zápachu, odlitky mají dokonale hladký povrch. [2] 

2.1.2.1 Hydrobond 

Formovací směs Hydrobond tvoří křemenný písek a 1,5% fosfátu sodného. Tato směs je 

vstřelována do horkého jaderníku(metoda HOT-BOX). Jádra vyrobená ze směsí Hydrobond 

jsou snadno odstranitelná ve vodě. [2] 

2.1.2.2 Beachbox 

Formovací směs Beachbox tvoří křemenný písek a MgSO4. Vytvrzuje se metodou HOT-

BOX. Jádra jsou odstranitelné ve vodě. [2] 

2.1.3 Cementová pojiva 

Patří mezi nejstarší pojiva pro výrobu masivních odlitků. Výhodou těchto pojiv jsou 

hygienické pracovní podmínky, nízká cena, není je potřeba sušit. Mezi nevýhody pak patří 

špatná rozpadavost, moţnost odlévat jen tvarově jednoduché odlitky. [2] 
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2.2 Organická pojiva 

Organická pojiva jsou pouţivaná převáţně v oblasti jádrových směsí. Vykazují vysokou 

pevnost po vytvrzení, výbornou rozpadavost lze je dlouho skladovat a směsi jsou snadno 

regenerovatelné za sucha. Mezi nevýhody zase můţeme zařadit nehygienické pracovní 

prostředí, negativní dopad na ţivotní prostředí. Patří mezi ně:  

 Sacharidy 

 Oleje 

 Umělé pryskyřice 

Dnes starší pojiva jako výše zmíněné oleje a sacharidy jsou nahrazovány umělými 

pryskyřicemi. [1] 

2.2.1 Umělé pryskyřice 

Umělé pryskyřice nahrazují starší pojiva jako oleje a sacharidy. Vykazují skvělé pevnosti 

v ohybu a vysokou rozpadavost, také se dají snadno regenerovat. Jediná nevýhoda těchto 

pryskyřic je negativní dopad na ţivotní prostředí a lidský organismus. Mezi umělé pryskyřice 

patří například: fenolická,furanová nebo polyuretanová pojiva a další. [1]  

 

2.2.1.1 Furanová pojiva 

Furan, který je základem furanových pojiv je obsaţen v dehtu ze dřeva jehličnatých stromů, 

slámy nebo kukuříčných palic. Uměle se vytváří z kyseliny tetrahydroxidadipové dehydratací. 

Mezi zástupce furanových pojiv patří například pryskyřice furanaminoaldehydové, 

furanketonaldehydové nebo furalové. Furanová pojiva jsou vhodná pro technologie HOT-

BOX, ST směsi a směsi s ovládaným ztuţováním ( SO2 proces ). [1] [7] 

Furanová pojiva lze rozdělit do následujících skupin: 

Furanaminodelhydové pryskyřice 

Pryskyřice na bázi furalu, furfuralkoholu, formaldelhydu a močoviny. Vhodná pro výrobu 

forem a jader odlitků ze šedé litiny. [1] 

Furanketonaldehydové pryskyřice 

Pryskyřice na bázi furalu,acetonu a formaldelhydu. Bezdusikaté pojivo, které je určeno 

převáţně pro ocelové odlitky. [1] 
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Furalové pryskyřice 

Pryskyřice na bázi furalu. S obsahem do 1,5% dusíku vhodná pro ocelové odlitky. [1] 

  Polyuretanová pojiva 

Do této skupiny patří alkyd-olejové polyuretany a fenolické polyuretany. Tato skupina pojiv 

našla uplatnění u technologií PEP-SET nebo Ashand COLD-BOX. Vhodná pro křemenná i 

nekřemenná ostřiva. [1] 

 PEP-SET – trojsloţkový ST systém tvořený: 

o Fenolformaldehydovým resolem. 

o Polymerním izokyanátem. 

o Aminovým katalyzátorem. 

 

 

 Technologie Ashland COLD-BOX 

Dvojsloţkové pojivo, které je po vstřelení do jaderníku vytvrzováno plynným 

terciálním aminem ( katalyzátor). 

o Pojivo tvoří dvě kapalné sloţky 

 Vytvrditelná pryskyřice(epoxidové, alkydové, fenolformaldehydové) 

 Tvrdidlo(difenylmetandiizokyanát) 

o Plynné vytvrzovadlo(terciální amin) 

 

Princip spočívá v samovolném vytvrzení fenolického rezolu v prostředí silné 

kyseliny za studena. [5] 
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2.2.1.2 Fenolická pojiva 

Základ fenolických pojiv je fenol C6H5OH, hydroxybenzen, zvaný téţ kyselina karbolová, 

který slouţí k přípravé fenol-formaldelhydových pryskyřic. V dnešní době se fenol-

formaldehydové pryskyřice vyrábějí z benzenu. Mezi zástupce fenolických pojiv můţeme 

zařadit pryskyřice typu resol a novolak.[1] 

 

 

Obr. č. 1 [1] 

2.2.1.2.1 Resol 

Vytváří se při poměru fenolu : formaldelhydu ( 1:1 , 1:3 ). 

Resoly se vyuţívají u metody HOT-BOX,Ashland COLD-BOX,Resol-CO2,NO-BAKE.[1] 

 

Metoda HOT-BOX 

Princip metody spočívá v střelení směsi pod tlakem do zahřátého jaderníku, který je zahříván 

na teplotu 200 C° aţ 250 C°. Vlivem tepla jaderníku se směs začne vytvrzovat. Po dosaţení 

manipulační pevnosti se jádro vyjme z jaderníku a nechá se vytvrdit mimo jaderník. Metodou 

HOT-BOX lze vyrábět pouze plná jádra. Mezi výhody této metody můţeme zařadit menší 

finanční poţadavky neţ u metody c.[1][12] 

 

Mezi další metody horkého jaderníku patří: 

Warm-box – niţší teploty neţ u metody HOT-BOX. Jako pojivo slouţí furanové pryskyřice. 

Termošok – krátká doba vytvrzování ( “šokem” při teplotách okolo 300 C° ). Pouţívají se 

fenolické pryskyřice případně další. [15] 

 

FENOL : FORMALDEHYD

POLYKONDENZACE

V PROSTŘEDÍ
ZÁSADITÉMKYSELÉM

FENOL. PRYSKYŘICE

TYP RESOL

FENOL. PRYSKYŘICE

TYP NOVOLAK

TEPLO (+KYSELINA) KYSELINA

POLYKONDENZÁT

VE STAVU REZITU

POLYKONDENZÁT

VE STAVU REZITU

HEXAMETYLTETRAAMIN

+ TEPLO

SMĚSNÝ POLYKONDENZÁT

VE STAVU REZITU

SAMOVOLNĚ TUHNOUCÍ

COLD - BOX (GISAG), NO - BAKEHOT - BOX
SKOŘEPINOVÉ FORMOVÁNÍ

C - METODA

(1:1 ÷ 1:3)(1:0,4 ÷ 1:0,9)

VÝROBA

POJIVA

VYTVRZOVÁNÍ
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Resol - CO2 

Metoda, při které je jako pojivo pouţita fenolformaldehydová pryskyřice typu resol a jako 

ostřivo nejčastěji křemenný písek. Tato směs je vytvrzována foukáním CO2 do jaderníku. 

Pevnost jader je niţší neţ u CO2 procesu s vodním sklem, proto tyto jádra vykazují výrazně 

lepší rozpadavost neţ s kombinací s vodním sklem. [1] 

 

2.2.1.2.2 Novolak 

Vytváři se při poměru fenolu : formaldehydu ( 1:0.4 , 1:0.9) za přítomnosti katalyzátorů 

v podobé minerálních nebo silných organických kyselin. 

Novolaková pojiva tvoří základ při výrobě obalené směsi pro skořepinového formování. [1] 

[14] 

 

Rozvoj pojiva Novolak 

Skořepiny vyráběné pomocí novolakých pojiv do kterých se přidával hexamethyltetraamin se 

potýkaly s exogenními podpovrchovými bublinkami, které vznikají při termodestrukci 

hexamethyltetraaminu a uvolňují dusík, proto tyto bublinky označujeme bublinky 

dusikovými.Z tohoto důvodu byla vytvořena bezdusíková novolaká pryskyřice pro 

skořepinové formování. Detailní rozbor aplikace těchto pojiv viz. kapitola 4. [1] [6] 
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3 POJIVA IV. GENERACE 

Jedná se o nejmladší typ pojijových systémů. Vývoj IV. generace pojiv začal z důvodů 

problémů se ţivotním prostředím, proto vznikla pojiva na bázi biopolymerů, které jsou 

ekologicky a hygienicky nezávadné. Za výhody těchto pojiv lze povaţovat čisté pracovní 

prostředí, ekologickou nezávadnost, jádra lze lehce vytloukat z formy a je moţné odlévat i 

velmi sloţité tvary. Mezi tyto pojiva se řadí pojiva na bází klihů a proteinů.[3][10] 

3.1 Pojiva na bázi klihů 

Jedná se o směs glutinu a jeho štěpných produktů. Výroba se provádí louhováním koţního 

odpadu v teplé vodě. Pojiva na bázi klihů jsou velmi dobře rozspustná ve vodě, neškodlivá 

pro lidské zdraví a biologicky odbouratelná.[3] 

3.1.1 Pojivo TOPAZ 

Příkladem pojiv na bázi klihů je pojivo TOPAZ, které je dodáváno ve 

formě zrn. Zrna se rozpustí ve vodě a vzniklé pojivo, které je velmi tekuté 

je smícháno s ostřivem, díky dobré tekutosti jsou zrna velmi dobře 

obaleny filmem pojiva. Vzniklá směs se vstřeluje do jaderníku zahřátého 

na cca 120 C následně se profukuje horkým nebo studený vzduchem.[3] 

Obr. č. 2: 
pojivo TOPAZ 

ve formě zrn[8]  

3.2 Pojiva na bázi proteinů 

Pojiva na bázi proteinů nejsou toxická, nejsou škodlivá pro ţivotní prostředí a jsou velmi 

dobře rozsputná ve vodě. Směsi smíchané s pojivy na bázi proteinů se vytvrzují dehydratací 

v sušárnách nebo profukováním horkým či studeným vzduchem. Lze pouţít také mikrovlnné 

vytvrzení.[3] 

3.2.1 Pojivo GMBOND 

Jedná se o ve vodě rozspustný proteinový prášek. Po smíchání s vodou a ostřivem v mísiči 

tvoří jádrovou směs. Po vstřelení do jaderníku je směs vytvrzována profukováním horkým 

vzduchemo teplotě 120 C°. Jádra se dají recycklovat rozbitím na malé kousky a hozením 

zpátky do mísiče. Jádra se díky dobré tepelné degradaci dají snadno vytloukat  z odlitku. 

Pojivo GMBOND se pouţívá při odlévání sloţitých tenkostěnných odlitků z lehkých kovů.[3] 
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4 SKOŘEPINOVÉ FORMOVÁNÍ - CRONINGOVA METODA 

Johannes Croning byl německý inţenýr, který v roce 1943 podal patent na výrobu 

skořepinových forem pojených pomocí termoplastických fenolformaldehydových pryskyřicí. 

Metodou C se tedy vyrábí  tenkostěnné, tvarově nejsloţitější, duté jádra z dokonalé suché a 

sypké směsi, která je preváţně sloţena z křemenného ostřiva a teplem vytvrditelné Novolaké 

fenolformaldehydové pryskyřice jako pojiva a popřípadě dalších aditiv.[1] 

 

 

Obr. č. 3,4: Formy vyrobeny pomocí Croningovy metody.[4] [16] 

Tato metoda je vhodná pro všechny druhy slévárenských slitin i pro odlitky z litiny LLG, 

LLK a temperovných litin.[6] 
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4.1 Směs pro skořepinové formování 

 Formovací směs s práškovou pryskyřicí ( starý postup ). 

 Křemenný písek se smíchal s práškovou novolakovou pryskyřicí, která obsahuje 

hexametylentetraamin. 

 Obalená směs. 

4.1.1 Obalená směs 

Suroviny pro výrobu obalené směsi 

Jako ostřiva se pouţívají křemenné písky z oblasti Střeleč(velikost středního zrna: 0,20-0,26 

mm) a vaté písky z oblasti Šajdíkovy Humence(velikost středního zrna 0,22mm) vyplavitelné 

podíly těchto ostřiv nemají přesahovat 0,2%. Jako pojiva se pouţívají novolakové fenol-

formaldehydové pryskyřice, většinou ve formě vloček. U novolaku se hledí na podíl volného 

fenolu kvůli ekologickým předpisům a ovlivňování viskozity směsi (tekutost směsi). 

Katalyzátor se dodává v sypkém stavu a jedná se o hexametylentetraamin. Mezi postupy 

výroby obalené směsi patří:[3] 

 Za studena nebo za tepla 

 Za horka 

4.1.1.1 Za studena nebo za tepla  

Starší postup vyţadující pouţití alkoholického roztoku pryskyřice. Alkohol byl ze směsi 

odstraněn profukováním horkým či studeným vzduchem. Mezi nevýhody tohoto postupu 

patří:[1] 

 Nizký výkon připravy 

 Alkohol musel být ze směsi odstraněn, coţ znamenalo 30% hmotnosti pryskyřice a 

úplné odstranění nebylo moţné coţ vedlo k „spékání písku“. 

 Výpary činí potíţe při znečištění ovzduší. 
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4.1.1.2 Za horka 

Písek o teplotě 150-180 C° se vloţí do mísíče společně s mletou práškovou novolakovou 

pryskyřicí, která se vlivem tepla písku začne natavovat, při teplotě 120 C° se přidá 

hexamethyltetraamin ve vodném roztoku a tvrdý vosk. Výhodou této metody je, ţe neni třeba 

pouţít ţádných rozpouštědel, odpadá problém s alkoholem a jeho odstraněním, směs je 

kvalitnější, vykazují menší problémy se znečištěním ovzduší a je neomezeně skladovatelná. 

[1]

 

 

V dnešní době byla vyvinuta pojiva s vysokou rozpadavostí. Docházi ke sniţování volného 

fenolu v pryskyřici pod 1% a z výše uvedených postupů se pouţívá obalení za horka, které 

sniţuje mnoţství pouţité pryskyřice. Také se začaly pouţívat bezdusikaté pryskyřice 

z důvodu tvorby podpovrchových exogenních bublin v důsledku přítomnosti dusíku. [6] 
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4.2 Technologie výroby skořepiny 

Model formy nebo jaderník se zahřeje na 240-280 C°. Obalená směs se pod tlakem vstřelí do 

jaderníku, nebo modelu, který je elektricky nebo plynově zahříván a postupným natavováním 

o stěny formy či jaderníku vzniká skořepina. Nenatavená směs se odsype zpět. O tloušťce 

stěny rozhoduje čas setrvání směsi na horkém jaderníku či modelu. Obalená směs je dokonále 

foukatelná, takţe lze výrábět velmi sloţité tenktostěnné tvary forem nebo jader. [1] 

 

 

Obr. č. 5: Postup výroby skořepiny Croningovou metodou.[4] 
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4.3 Aplikace C – metody 

C-metoda je pouţívána při odlévání LLK,LLG a temperovaných litin, z kterých se vyrábí : 

dmýchadla,ventily,vloţky válců, brzdové systémy apod. Zastoupení našla i ve slevárnách 

odlévající slitiny hliníku pro automotiv jedná se o brzdové systémy, třmeny, ramena 

automobilů. Mezi výhody tohoto postupu tedy patří: výroba dutých jader, jádra mají výbornou 

rozpadavost, lze odlévat velmi tenkostěnné a sloţité tvary, minimální spotřeba formovací 

směsi. Mezi nevýhody můţeme zařadit drahá zařízení potřebná k výrobě, vyšší nároky na 

energii a vyšší sklon k tvorbě prasklin. [3]  

 

 

 

 

 

 

 

 

    Obr. č. 6[13]       Obr. č. 7[9] 

 

 

 

 

 

 

      

         Obr. č. 8[9]                    Obr. č. 9[9] 

 

Obrázky číslo 6. a 8. zobrazují odlitky vyrobené croningovou metodou z hliníku. Obrázky 

číslo 7. a 9. ukazují odlitky z litiny. 
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5 PRAKTICKÁ ČÁST 

Experimentální část předloţené bakalářské práce zahrnuje návrh a ověření metodiky pro 

hodnocení obalových směsí, které slouţí pro výrobu forem a jader Croningovou metodou. 

5.1 Materiály a metody 

Ze zkušební směsi byly připraveny zkušební vzorky pro stanovení pevnosti v ohybu (xx xx 

xx) na laboratorní vsřelovačce LUT společnosti Multiserw, která je vhodná pro výrobu 

zkušebních vzorků metodou HOT-BOX, resp. C-metodou. 

Zařízení se skládá z dvoudílné zahřívané formy, která je pneumaticky otvírána a zavírána. 

K naplnění formy slouţí svislý dávkovač, který pod tlakem vstřeluje směs do horkého 

jaderníku. Parametry jako je teplota formy, čas vstřelu a doba ohřevu se nastavují na 

ovladacím panelu na čelní straně zařízení. 

Veškeré parametry jsou nastavovány a kontrolovány elektronicky. 

 Teplota formy – lze nastavit od 100 C° do 300 C° s přesností na 0,1 C°. 

 Doba vstřelu – od 0,1 aţ do 20,0 sec. s přesností na 0,1 sec. 

 Doba ohřevu – 3 aţ 600 sec. s přesností na 0,1 sec. 

Tlakový vzduch lze nastavit od 0,4 aţ do 0,6 MPa 

Pevnost v ohybu byla stanovena na univerzálním pevnostním přístroji LRU-2e. Zařízení je 

určeno k měření pevnosti formovacích směsí na zkušebních tělěsech v syrovém, vysušeném 

nebo vytvrzeném stavu. V rámci práce byla stanovena pevnost v ohybu za tepla a za studena ( 

po vychladnutí). 

Pro návrh a ověření metodiky pro hodnocení pojiv pro výrobu forem a jader C-metodou byl 

pouţit před-povlakový písek obsahující především základní minerál (křemen, 

chromit,křemičitan hlinitý, olivín) s průměrným zastoupením 90 aţ 98% a fenolovou 

pryskyřici novolak (1,5% aţ 4%). Zbývající čast se sestává z hexaminu a vápenatého 

stearanu. 
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5.2 Postup výroby zkušebních vzorků 

Zkušební vzorky byly vyráběny za těchto podmínek: 

 Teplota – 250, 280, 300 C°. 

 Vstřelovací tlak – 0, 0.1, 0.3, 0.6 MPa. 

 Doba vytvrzování – 1, 2, 3 min. 

Nejdříve se teplota na zařízení pro výrobu zkušebních vzorků nastavila na 250 C°,  po nahřátí 

jaderníku se naváţilo potřebné mnoţství obalené směsi a směs byla pomocí nádobky vsypána 

do jaderníku, tudíţ bez pomocí vstřelovacího tlaku. Při výrobě prvních vzorků ( zařízení 

umoţňuje vyrábět 3 vzorky najednou ) se směs v jaderníku ponechala po dobu 1 minuty. Po 

uplynutí 1 minuty se vzorky vyjmuly z jaderníku a následovala zkouška v ohybu za tepla. Za 

těchto podmínek se vzorky vyrobily ještě jednou z důvodu provedení zkoušky za studena ( 

schlazení na laboratorní teplotu ). Tento postup platil i pro vzorky vytvrzované 2 a 3 minuty. 

Následně se teplota na zařízení nastavila na 280 C° a 300 C° a celý postup se opakoval. Po 

otestování všech vzorků vyrobených bez vstřelovacího tlaku se k zařízení připojila vstřelovací 

hlava a nastavil se tlak vstřelu ( 0.1, 0.3, 0.6 MPa ). Pro vzorky, které byly vyrobeny pomocí 

vstřelovacího tlaku platí stejný postup výroby a všechny podmínky jako u vzorků vyrobené 

bez vstřelovacího tlaku. 

 

Obr. č.10: Zkušební vzorek.
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5.3 Rozbor a hodnocení výsledků 

5.3.1 Testování vzorků vyrobených bez vstřelovacího tlaku 

Vzorky byly vyrobeny na zařízení LUT bez pouţití vstřelovací hlavy. Směs byla do jaderníku 

nasypána ručně. 

Tab. č. 1: Výsledky zkoušek pevností v ohybu za tepla [MPa]. 

Tlak = 0 [MPa]         

Doba vytvrzování[min]   1 2 3 

Teplota [C°] 250 3,03 3,2 3,5 

Teplota [C°] 280 3,1 3,3 3,5 

Teplota [C°] 300 3,2 3,6 3,8 

 

 

 

 

Obr. č. 11: Pevnost v ohybu provedená za tepla. 

Vzorky vyrobené za nejniţší teploty, tedy 250 C° dosahovaly nejniţších hodnot pevnosti 

v ohybu. Pevnost rostla společně s dobou vytvrzování vzorků a teplotou pouţitou při výrobě 

vzorků. Nejvyšších pevností dosahovaly vzorky vyrobené při 300 C° a při 3 minutách 

vytvrzování ( aţ 3,8 MPa). 
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Tab. č. 2: Výsledky zkoušek pevnosti v ohybu za studena [MPa]. 

Tlak = 0 [MPa]         

Doba vytvrzování[min]   1 2 3 

Teplota[C°] 250 3,53 3,6 3,9 

Teplota[C°] 280 3,7 3,83 4,23 

Teplota[C°] 300 3,96 3,9 4,3 

 

Zkouška v ohybu byla provedena několik hodin po výrobě vzorků. 

 

Obr. č.12: Pevnost v ohybu za studena. 

Vzorky, které byly otestovány několik hodin po vyrobení dosahovaly vyšších pevností v 

ohybu neţ vzorky testované za tepla. Trend byl stejný jako u stanovení pevnosti v ohybu za 

tepla. Pevnost v ohybu rostla společně s dobou vytvrzování vzorků a teplotou pouţitou při 

jejich výrobě. Pevnosti v ohybu dosahovaly aţ 4,3 MPa. 
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5.3.2 Testování vzorků vyrobených za vstřelovacího tlaku 

Vzorky byly vyrobeny za pouţití vstřelovacího hlavy a příslušného tlaku. 

Tab. č. 3: Výsledky zkoušek pevností v ohybu za tepla v [MPa]. 

Tlak = 0,1 [MPa]         

Doba vytvrzování[min]   1 2 3 

Teplota[C°] 250 3,4 3,4 3,5 

Teplota[C°] 280 3,36 3,63 3,7 

Teplota[C°] 300 3,6 3,8 4,1 

 

 

Obr. č.13: Pevnost ohybu za tepla. 

Vzorky vyrobené vstřelením při tlaku 0.1 MPa vykazovaly vyšší hodnoty pevnosti v ohybu 

neţ vzorky vyrobené bez pomocí vstřelovacího tlaku, ale narůst nebyl skoro znatelný. 

Maximum dosahovalo 4.1 MPa. 
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Tab. č. 4: Výsledky zkoušek pevností v ohybu za studena v [MPa]. 

Tlak = 0,1 [MPa]         

Doba vytvrzování[min]   1 2 3 

Teplota[C°] 250 3,4 3,73 3,6 

Teplota[C°] 280 3,2 4 3,9 

Teplota[C°] 300 3,93 4,2 4,4 

 

 

Obr. č.14: Pevnost ohybu provedená za studena. 

Stejně jako u vzorků  otestovaných za tepla, tak vzorky otestované za studena vykazovaly 

mírně vyšší hodnoty pevnosti neţ vzorky vyrobené bez pomocí vstřelovacího tlaku. Pevnosti 

dosahovaly aţ 4,4 MPa v ohybu. 
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Tab. č. 5: Výsledky zkoušek pevností v ohybu za tepla v [MPa]. 

Tlak = 0.3[MPa]         

Doba vytvrzování[min]   1 2 3 

Teplota[C°] 250 4,43 4,43 5 

Teplota[C°] 280 4,3 4,46 5,13 

Teplota[C°] 300 4,5 4,8 5,3 

 

 

Obr. č. 15: Pevnost ohybu provedená za tepla. 

Vzorky, které byly vyrobeny pomocí vstřelovacího tlaku 0.3 MPa vykazovaly pevnosti aţ 5.3 

MPa v ohybu. Vzhledem k pevnostem vzorků vyrobených bez vstřelovacího tlaku a vzorků 

vyrobených při vstřelovacím tlaku 0.1 MPa byly tyto pevnosti výrazně vyšší. 
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Tab. č. 6: Výsledky zkoušek pevností v ohybu za studena [MPa]. 

Tlak = 0.3[MPa]         

Doba vytvrzování[min]   1 2 3 

Teplota[C°] 250 4,8 5,45 5,93 

Teplota[C°] 280 4,9 5,5 6,4 

Teplota[C°] 300 5,55 5,75 6,67 

 

 

Obr. č. 16: Pevnost v ohybu provedená za studena. 

U vzorků testovaných za studena můţeme opět pozorovat narůst pevnosti v ohybu. Maxima 

vzorků testovaných za studena dosahovala aţ 6,67 MPa. Tato pevnost je téměř dvakrát vyšší 

neţ pevnost u vzorků vyrobených bez vstřelovacího tlaku. 
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Tab. č. 7: Výsledky zkoušek pevností v ohybu za tepla v [MPa]. 

Tlak = 0.6 [MPa]         

Doba vytvrzování[min]   1 2 3 

Teplota[C°] 250 4,3 4,5 4,8 

Teplota[C°] 280 4,6 4,9 4,93 

Teplota[C°] 300 5,1 5,3 5,35 

 

 

Obr. č. 17: Pevnost v ohybu provedená za tepla. 

Vzorky vyrobené za nejvyššího vstřelovacího tlaku tedy 0.6 MPa vykazovaly nejvyšší 

hodnoty pevností v ohybu. Vzhledem k vzorkům vyrobeným při vstřelovacím tlaku 0.3 MPa 

nebyl rozdíl pevností nijak razantní. Maxima u vzorků testovaných za tepla dosahovala 5,35 

MPa. 
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Tab. č. 8: Výsledky zkoušek pevností v ohybu za studena v [MPa]. 

Tlak = 0.6 [MPa]         

Doba vytvrzování[min]   1 2 3 

Teplota[C°] 250 5,9 6,63 6,5 

Teplota[C°] 280 6,46 6,53 6,9 

Teplota[C°] 300 6,5 6,9 7,13 

 

 

Obr. č. 18: Pevnost v ohybu provedená za studena 

Pevnosti v ohybu za studena u vzorků vyrobených za vstřelovacího tlaku 0.6 MPa dosahovaly 

pevností aţ 7,13 MPa. 
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5.3.3 Hodnocení výsledků 

Pouţitá metodika výroby a testování zkušebních vzorků se projevila jako vhodná pro 

hodnocení směsí pouţívaných při Croningově metodě výroby forem a jader. Vzorky 

vytvrzované nejkratší dobu za nejniţší teploty vykazovaly nejniţších pevností v ohybu. Další 

faktor, který ovlivňoval pevnost v ohybu byl vstřelovací tlak, který byl pouţit k vstřelení 

směsi do jaderníku ( 0, 0.1, 0.3, 0.6 MPa ). Čím vyšší vstřelovací tlak byl pouţit tím byla 

směs více upěchovaná a pevnost v ohybu narůstala. 

 

Obr. č. 19: Pevnost v ohybu za tepla v závislosti na vstřelovacím tlaku. 

 

Obr. č. 20: Pevnost v ohybu za studena v závislosti na vstřelovacím tlaku. 
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6 ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce v teoretické části bylo seznámení se s pojivy II. generace, jejich 

rozdělením, jejich výhodami a pouţitím. Dále se pak práce věnovala pojivovým systémům na 

bázi umělých pryskyřic a  jejich pouţitím při výrobě forem a jader Croningovou metodou. Ke 

konci teoretické části se práce věnuje výrobou forem a jader Croningovou metodou ( výhody, 

nevýhody, aplikace ). 

V experimentální části se práce zabývala návrhem a výrobou zkušebních vzorků z obalené 

směsi pouţivané při skořepinovém formování. Dále pak návrhem zkušební metodiky pro 

hodnocení zkušebních vzorků vyrobených z obalené směsi pro skořepinové formování a 

hodnocení naměřených výsledků. 

  



28 

 

SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ: 

[1] JELÍNEK, P. Pojivové soustavy slévárenských formovacích směsí: (chemie 

slévárenských pojiv). [Ostrava: P. Jelínek], 2004, 241 s. ISBN 80-239-2188-6. 

[2] TOPINKOVÁ, M. Anorganická pojiva[online]. 2013. Ostrava: VŠB – Technická 

univerzita Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inţenýrství, 2013 [cit. 2017-

04-22]. ISBN 978-80-248-3366-8. Dostupné z: 

http://www.fmmi.vsb.cz/export/sites/fmmi/modin/cs/studijni-opory/resitelsky-tym-2-

metalurgie/anorganicka-pojiva/Topinkova_Anorganicka-pojiva.pdf 

 

[3] CUPÁK, P. Studium biogenních pojiv. Brno, 2011. 112 s. Dizertační práce. 

 Vysoké učení technické. Vedoucí práce prof. Ing. Karel Rusín DrSc.. 

 

[4] JELÍNEK, P.: Disperzní soustavy slévárenských formovacích směsí, ostřiva, Ostrava, 

2004, 140s. 

 

[5] LEDEGOURDIE, G. a kol.: Cold-box 96- the new environmentally friendly Cold-box 

binder system. Foundry Trade Journal 1997, October, s.434. 

 

[6] FOŠUM, J. Současný stav vyuţívání skořepinových systémů pro výrobu forem a jader 

v českých slevárnách, Slévárenství, 2012, 60, 3/4, 98- 99, ISSN 0037-6825. 

 

[7] Foseco Non-Ferrous Foundryman’s Handbook, Eleventh edition [online]. [cit. 2017-

04-27]. Dostupné z: http://www.eurospares.com/graphics/metalwork/Foseco-Non-

Ferrous-Foundry-Man.pdf 

 

[8] Kožní klih [online]. TANEX Vladislav, a.s [cit. 2017-04-22]. Dostupné z: 

http://www.tanex.cz/cz/produkty/kozni-klih/ 

[9] www.czas.cz [online]. [cit. 2017-04-22]. Dostupné z: 

http://www.czas.cz/?PageId=203&SubId=0&Detail=3. 

[10] JELÍNEK, P.: Slévárenství, skripta VŠB, 2007, 256s. 

 

http://www.fmmi.vsb.cz/export/sites/fmmi/modin/cs/studijni-opory/resitelsky-tym-2-metalurgie/anorganicka-pojiva/Topinkova_Anorganicka-pojiva.pdf
http://www.fmmi.vsb.cz/export/sites/fmmi/modin/cs/studijni-opory/resitelsky-tym-2-metalurgie/anorganicka-pojiva/Topinkova_Anorganicka-pojiva.pdf
http://www.eurospares.com/graphics/metalwork/Foseco-Non-Ferrous-Foundry-Man.pdf
http://www.eurospares.com/graphics/metalwork/Foseco-Non-Ferrous-Foundry-Man.pdf
http://www.tanex.cz/cz/produkty/kozni-klih/
http://www.czas.cz/
http://www.czas.cz/?PageId=203&SubId=0&Detail=3


29 

 

[11] Vodní skla a pojivové systémy [online]. Vodní sklo a.s., [cit. 2017-04-22]. Dostupné 

z: http://www.vodnisklo.cz/view.php?cisloaktuality=2009082501mn=13

 

[12] JELÍNEK, P. Slévárenské formovací směsi. 1. vyd. Ostrava: VŠB-Technická 

univerzita, 1996, 177 s. ISBN 80-7078-326-5. 

[13] Brzdový třmen. Www.wallpaperup.com [online]. [cit. 2017-04-22]. Dostupné z: 

http://www.wallpaperup.com/uploads/wallpapers/2014/01/07/217642/big_thumb_42 

[14] Phenol formaldehyde resin. Https://www.britannica.com [online]. [cit. 2017-04-22]. 

Dostupné z: Https://www.britannica.com/science/phenol-formaldehyde-resin 

[15] CAREY, P.R. Sand Binder Systems Part X II – Hot Box, Warm Box, and Core Oil. 

Foundry, 1996, č. 3, s. 31-37. 

[16] www.czas.cz [online]. [cit. 2017-04-22]. Dostupné z: 

http://www.czas.cz/?PageId=203&SubId=0 

[17] BROWN, J. Foseco Ferrous Foundryman´s Handbook. Vyd. 1., Oxford: 

BUTTERWORTH HEINEMANN, 2000, 384 s.. ISBN 978-07-5064-284-2. 

 

 

 

http://www.vodnisklo.cz/view.php?cisloaktuality=2009082501mn=13
http://www.wallpaperup.com/uploads/wallpapers/2014/01/07/217642/big_thumb_42
https://www.britannica.com/science/phenol-formaldehyde-resin
http://www.czas.cz/
http://www.czas.cz/?PageId=203&SubId=0

