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SEZNAM POUŽITÝCH VELIČIN, SYMBOLŮ A ZKRATEK 

Označení Název Jednotka 

BAT Best Available Techniques - 

BS Bentonitové směs - 

LLG Litina s lupínkovým grafitem / Šedá litina - 

LKG Litina s kuličkovým grafitem / Tvárná litina - 

AB Aktivní bentonit - 

ÚB Účinný bentonit - 

LB Latentní bentonit - 

PB Pasivovaný bentonit - 

MB Mrtvý bentonit - 

MM Methylénová modř - 

PCB Metoda PUR COLD - BOX - 

TEA Trietylamin - 

DMEA Dimetyletylamin - 

TMA Trimetylamin - 

DMIA Dimetylisopropylamin - 

MAK Maximální koncentrace na pracovišti ppm 

HB Metoda HOT -  BOX - 

CRONING Metoda Croning - 

RESOL – CO2 Metoda Resolových jader vytvrzovaných CO2 - 

DTA/TG Diferenční termická analýza / termogravimetrie - 

KZ Kondenzační zóna - 

1. BS 1. bentonitová směs s jakostním bentonitem Sabenil 65 - 

2. BS 2. bentonitová směs s jakostním bentonitem Keribent R - 

BET Brunauer, Emmett, Teller m2/g 

S Stupeň stejnorodosti % 

d25 Průměr ok síta, kterým projde 25 % ostřiva mm 

d50 Průměrná zrnitost; taková velikost síta, kterou projde 50 % ostřiva mm 

d75 Průměr ok síta, kterým projde 75 % ostřiva mm 

log W Kritérium pravděpodobnosti uspořádání zrn - 

SWT Teoretický vnější povrch cm2/g 
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ABSTRAKT  

Dnes se asi dvě třetiny celkové produkce odlitků z grafitizujících slitin železa vyrábí 
do forem z bentonitové směsi (BS) s jádry pojenými organickými pojivy. Po odlití je velmi 
obtížné oddělování jádrového písku od bentonitové směsi. Dochází ke zvyšování koncentrace 
jádrové směsi vlivem uzavřeného oběhu BS. V některých slévárnách úmyslně přidávají 
neshodná jádra do BS jako náhradu za nový písek. Cílem tohoto výzkumu je otázka: "Jak  
je bentonitová směs ovlivněna jádrovou směsí?"  

Tento vliv je zkoumán na vybraných technologických vlastnostech a znovupojení BS. 
Ve studiích, které byly dosud publikovány, neexistuje jednotný názor na vliv jádrových směsí 
na BS. Pro simulaci vlivu jader na technologické vlastnosti BS byly použity nejčastěji 
používané technologie výroby jader PUR COLD - BOX, HOT - BOX, CRONING a RESOL - CO2. 
Jádra byla přidávána do bentonitové směsi v koncentraci do 50 %. Vliv jader byl pozorován  
na základních technologických vlastnostech (spěchovatelnost, pevnost v kondenzační zóně, 
pevnost v tlaku, pevnost ve štěpu, houževnatost, otěr, vlhkost) a fyzikálně-chemických 
vlastnostech (pH, vodivost a ztráta žíháním). Rovněž byl stanoven poměr aktivního bentonitu 
testem na methylenovou modř, EDX analýza, granulometrie a DTA / TG analýza. 

 
Klíčová slova: bentonitová směs; montmorillonit; PUR COLD - BOX; HOT – BOX; CRONING; 
RESOL - CO2. 
 

ABSTRACT  

Currently, about two thirds of all iron alloy castings are produced using molds with 
the green sand systems (GSS) with cores usually bound through organic binders. After 
pouring, separation of core sands from the green sand mixture is very difficult. The core 
sand concentration increases due to circulation of green sand mixture in a closed circulation 
system. Furthermore, in some foundries, core sands have been added to green sand systems 
as a replacement for new sands. The goal of this research is to analyze the following 
question: “How are the green sand systems influenced by core sands?” 

This influence is analyzed with respect to selected technological features and degree 
of green sand system re-bonding. In studies, which were published, there is no consistent 
view on influence of core sand on the GSS. In order to simulate the effect of core sands 
on the technological properties of green sands, the most commonly used technologies 
of core production (PUR COLD - BOX, HOT - BOX, CRONING and RESOL - CO2) were applied. 
Concentration of core sands added to the GSS, was up to 50 %. Influence of core sand was 
examined through evaluation of basic technological features (compactibility, wet tensile 
strength, green compression strength, splitting strength, cone jolt toughness, wear 
resistance and moisture), physical-chemical properties (pH, conductivity and loss of ignition). 
Also, the ratio of active bentonite using the Methylene blue test, EDX analysis, granulometry 
and the DTA / TG analysis was determined. 

 
Key words: green sand system; montmorillonite; PUR COLD - BOX; HOT - BOX, CRONING; 
RESOL - CO2. 
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ÚVOD 

Jedním ze základních charakteristických znaků průmyslové činnosti je produkce 
odpadů, která se v posledních letech výrazně zvyšuje, a tím narůstá důležitost vhodného 
odpadového hospodářství. I když je zaváděna řada opatření, jako například aplikace systému 
BAT (Best Available Techniques), je v tomto případě vznik odpadů více než alarmující, jelikož 
jejich určitý podíl má charakter nebezpečného odpadu. Otázka jejich materiálového využití  
či vhodného odstranění v dnešní době představuje prvořadý úkol, jak z aspektu ochrany 
zdraví člověka a ochrany životního prostředí, tak navíc nelze opomenout ani ekonomická 
hlediska. Z tohoto důvodu se Evropská komise i jednotlivé národní vlády angažují v politice 
snižování množství odpadů, které by mělo vyplynout ve snížení množství konečných odpadů 
v období let 2010 až 2050 o 50 %. Prvotním cílem je eliminovat vznik odpadu nebo alespoň 
minimalizovat jeho množství, vzniklý odpad recyklovat nebo využít jako suroviny v jiné 
výrobě [1]. 

Také slévárenská výroba je, stejně jako jiná průmyslová odvětví, doprovázena 
vznikem různých (většinou nežádoucích) vedlejších produktů – ať už to jsou emise, 
znečištěné vody, či tuhý odpad, které je nutno nějakým způsobem upravit, regenerovat, 
využívat či odstraňovat. I když je slévárenství možno považovat za odvětví recyklující kovové 
suroviny, generuje v průměru 0,6 t odpadů na 1 t odlitků. Slévárenské odpady jsou tvořeny 
především použitou formovací směsí (cca 71 %), menší podíl představují odprašky (cca 12 %), 
žáruvzdorné materiály (8 %) a ostatní odpady (9 %) [2]. Navíc lze konstatovat, že náklady  
na odlitek jsou dány náklady na deponování odpadní směsi, ne pořizovacími náklady  
na vstupní suroviny, jak by bylo možné předpokládat. 

Protože formovací směsi představují objemově největší podíl, je jejich recyklaci 
věnována největší pozornost. V posledních letech bylo v této oblasti dosaženo značného 
pokroku, jak na poli regenerace ostřiv, tak druhotného využití směsí [3]. Nalezení možností 
druhotného využití jako alternativy deponování je nezbytné i v případech vysokého podílu 
regenerátu. Slévárny v severských zemích regenerují 80 – 98 % všech použitých směsí  
(což představuje největší podíl ve světě), přesto vzniká ročně cca 400 000 tun „nadbytečných 
směsí“, které je třeba druhotně využít nebo deponovat [4]. 

I když byly v uplynulých letech vyvinuty a zavedeny do slévárenské praxe nové 
postupy formování pro výrobu kvalitních odlitků, zůstává formování na syrovo  
do bentonitové směsi stále nejrozšířenější technologií. Důvodem jsou relativně nízké náklady 
na směs, snadná recyklovatelnost – opakovatelné použití ostřiva i pojiva pouze s malým 
oživením a široká škála použití (od ručního formování až po automatické formovací linky). 
Pojivo je ekologicky nezávadné (bez přítomnosti uhlíkatých přísad), moderní zhutňovací 
postupy umožňují dosažení vysoké a rovnoměrné kvality odlitků. Odhaduje se,  
že je celosvětově s použitím těchto směsí vyrobeno více než 70 % odlitků z grafitizujících 
slitin železa, rozšiřuje se také využití u odlitků ze slitin neželezných kovů [5],[6]. 

Výroba jader je úzce spojena s využitím chemicky pojených směsí, v posledních 
desetiletích především s organickými pojivy (různými typy umělých pryskyřic). Pro tento druh 
směsí je charakteristická vysoká primární pevnost při malém obsahu pojiva, vytvrzování 
může probíhat chemicky i tepelně, jádra mají dobrou skladovatelnost, nízkou adhezní 
pevnost k zrnům ostřiva (jednoduchá regenerace), snížené dávkování pojiv a nízká teplota 
termodestrukce zajišťuje výbornou rozpadavost [7]. 

Při výrobě odlitků dochází ke kontaktu zásadně rozdílných pojivových systémů, 
pomineme-li vliv na samotný odlitek, je důležité si uvědomit, že po odlití a při vybíjení odlitků 
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se značná část jader stává součástí bentonitové směsi s různým stupněm vlivu na její 
vlastnosti v závislosti na stupni jejich tepelné destrukce. Stejně jako jádrové směsi,  
i bentonitová směs je vystavena vlivu zvýšených teplot, v oběhovém cyklu dochází  
v závislosti na tepelné expozici forem k fyzikálně – chemickým změnám, které ovlivňují 
pojivové schopnosti bentonitu a tím i vlastnosti samotné směsi. Je to nejen degradace 
plastických vlastností vlivem dehydroxylace, ale také sorpce kapalných a plynných produktů 
pyrolýzy uhlíkatých přísad a umělých pryskyřic. 

Tyto procesy pak ovlivňují podíl aktivního bentonitu. Aktivní bentonit v provozní 
formovací směsi je v nestabilním stavu. Jeho alkalický charakter je vůči kyselinám  
a různým organickým látkám skoro tak reaktivní jako alkalická sodná sůl [8]. S aktivním 
bentonitem mohou reagovat v jednotné bentonitové směsi vedlejší produkty pyrolýzy 
pryskyřic. Například oxid uhličitý reaguje s vodou ve formovací směsi a vzniká kyselina 
uhličitá, působící neutralizačně. Pro udržení stability vlastností je potom směs různým 
stupněm oživována. 

Do bentonitové směsi jsou také často záměrně přidávána nadrcená zmetková jádra 
jako náhrada nového písku. Pokud má slévárna vyřešeno druhotné využití “nadbytečné 
směsi” může být tento způsob dobrou cestou recyklace odpadních jader, lze se tak vyhnout 
deponování nebezpečného odpadu a slévárna neprodukuje žádnou odpadní formovací  
či jádrovou směs. Problémy se ovšem mohou v některých případech projevit na změně 
vlastností směsi. 

V předložené práci budou představeny primární poznatky o bentonitové směsi  
a vybraných technologiích na výrobu jader, které využívají k pojení organických pryskyřic. 
Budou zde přiblíženy dosavadní poznatky o interakci bentonitové směsi s jádry z organických 
pryskyřic ve světové i české literatuře. Následně budou vytyčeny hlavní cíle disertační práce 
s návrhem metodiky měření vlastního experimentu. V další části práce bude prezentován 
průběh a výsledky experimentu, které budou shrnuty v závěru o vlivu vybraných organických 
systémů používaných pro výrobu jader na technologické vlastnosti bentonitové směsi  
a pojivové schopnosti bentonitu. Součástí disertační práce jsou rovněž výstupy  
z vědecko-výzkumné činnosti v podobě článků a příspěvků publikovaných v odborných 
časopisech či na domácích a zahraničních konferencích. 
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1 BENTONITOVÁ SMĚS (BS) 

I přes značný technologický rozvoj slévárenské výroby stále zůstává nejrozšířenější 
technologií pro výrobu forem bentonitová směs. Tato relativně stará technologie,  
se kterou se můžeme setkat již na počátku minulého století, si udržela své výsadní postavení  
a i dnes se tato technologie využívá pro 2/3 odlitků světové produkce [5]. Většinou  
se s ní setkáváme při výrobě forem pro odlévání odlitků z grafitizujích slitin železa (litiny 
s lupínkovým grafitem (LLG) a litiny s kuličkovým grafitem (LKG), ale ani ocelové odlitky 
nejsou výjimkou [9]. 

Základním principem této technologie je uzavřený oběh směsi. Po vyjmutí odlitku  
se směs homogenizuje, odstraní se kovové částice, oživí a vrací se do oběhu. Oživení probíhá 
dodáním vody, bentonitu (stabilizace obsahu aktivního bentonitu), nového písku, popřípadě 
uhlíkatých přísad (při výrobě odlitků z grafitizujících slitin jsou přidávány pro zlepšení 
povrchu) za účelem dosažení optimálních vlastností bentonitové směsi.  

Hlavními výhodami a důvody k masovému rozšíření BS jsou dostupné vstupní 
suroviny (cena 1 t bentonitového pojiva se pohybuje okolo 5 000,- Kč; cena např. furanových 
pryskyřic cca 40 000,- Kč), nenáročná příprava formovací směsi, vysoká jakost odlitků  
bez významnějších výkyvů kvality, výborné technologické vlastnosti (především pevnosti). 
Obsah bentonitu ve směsi bývá 4 až 10 % a obsah vody do 5 % [10], [11]. Vysoká vaznost 
bentonitových pojiv umožňuje, oproti jiným jílovým pojivům, snížit obsah vody.  
Tím je umožněno odlévání do syrových forem (bez sušení nebo přisoušení), tzv. “na syrovo“ 
(například směsi pojené kaolinitickým jílem, obsahují až 7 % vody a je nutné  
je před odléváním sušit a vypalovat). Ve srovnání s organickými pojivy mají BS dobré 
hygienické a ekologické vlastnosti a dosahují vysokého stupně opětného použití  
(cca 95 – 98 %) [12-17]. Použití BS bez uhlíkatých přísad nemá nepříznivý vliv  
na životní prostředí a odpadní písek bývá klasifikován jako obyčejný odpad, což pro slévárnu 
představuje nenáročné deponování (cca 4x nižší náklady na deponování než u nebezpečných 
odpadů) [18]. Za nevýhodu může být pokládána potřeba přesného řízení vlhkosti formovací 
směsi. BS jsou citlivé i na malé změny obsahu vody. Také vyžadují delší časy  
na homogenizaci, při které dochází k aktivaci pojivových vlastností bentonitu. A v neposlední 
řadě bentonitové formy relativně rychle osychají a drobí se [19]. 

1.1 Montmorillonit 
Jednotné bentonitové směsi obsahují jílové pojivo bentonit s hlavním minerálem 

montmorillonit v množství větším než 75 %. Bentonit dále obsahuje další jílové minerály jako 
kaolinit, illit, beidellit, Fe-sloučeniny, křemen, živce, sopečné sklo atd., které představují 
škodliviny a úpravou se odstraňují [12]. Jako nejčastější kritéria hodnocení kvality 
slévárenských bentonitů jsou uváděna obsah montmorillonitu, obsah uhličitanů a Fe, 
termolabilita, vaznost (v tlaku a v tahu v zóně kondenzace vody)[19]. Minerál montmorillonit 
je nositelem charakteristických vlastností bentonitu. Především sorpční schopnosti, která je 
charakterizovaná vysokou hodnotou výměny bází, neboli schopností přijímat z roztoků určité 
kationty a uvolňovat za ně ze své molekuly Mg, někdy i Ca a alkálie. Dále montmorillonit 
vykazuje vnitřní bobtnavost ve styku s vodou, vysokou plasticitu a dobrou vaznost [21], [22]. 

Montmorillonity mají trojvrstvou strukturu. Mezi dvěma silikátovými tetraedry 
(SiO4)4- se nachází gibsitový oktaedr (AlO6)-, jak graficky znázorňuje obr. 1. 
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Obr. 1 Struktura a rozložení vrstev Montmorillonitu [23]. 

Legenda k obrázku 1: 

 

Kyslík 

Hydroxylové skupiny 

Jíly 
Si 

Obrázek znázorňuje dvě oktaedrické desky, vrstvu kyslíků a hydroxylové skupiny, 
které jsou vložené mezi dvě čtyřboké vrstvy oxidu křemičitého, z nichž každá je uspořádána  
v hexagonálním prstenci. V oktaedrech i tetraedrech jsou atomy vázány relativně pevnými 
kovalentními vazbami. Jednotlivé vrstvy jsou pak vázány slabými Van der Waalsovými silami 
[25] [29]. Všeobecný strukturní vzorec lze zapsat tímto způsobem [21]: 

           
             

       
  
             

    (1) 

Kde:  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. 
V tetraedrických sítích mohou být nejen [SiO4]4-, ale také [AlO4]5- nebo [FeO4]5-, 

vznikající substitucí. Vzhledem k jejich rozdílným velikostem v mřížce dochází k pnutí. 
Substituce Al za Si nepřevyšuje 50 % a není zcela náhodná. Ve smektitech je tetraedrální síť 
vždy těsně spojena se sítí oktaedrů přes rovinu vrcholových kyslíků. Na obr. 2. jsou plnou 
koulí označeny centrální kationty a prázdnými kroužky anionty [24]. 

  
Obr. 2 Schéma oktaedru (vlevo) a tetraedru (vpravo) [24]. 

Druhým stavebním prvkem smektitů jsou oktaedrické sítě [MA6]n-. Spolu sdílí nejen 
vrcholy, ale také polovinu hran. Rozsah substitucí je rozsáhlejší než u tetraedrů, náhrada  
Al3+ za Fe3+ nebo dvou kationtů Al3+ za tři Mg2+ může být úplná. V důsledku substituce 
centrálních atomů v koordinačním tetraedru (Si4+→Al3+) nebo oktaedru (Al3+→ Mg2+). Povrch 
se stává elektricky nabitým se záporným nábojem (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 
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schopnosti iontové výměny [25]:   
   Li+ → Na+ → H+ → K+ → Mg2+ → (Ba2+, Ca2+, Sr2+)→ Rb+     

V přírodních montmorillonitech jsou nejčastěji mezivrstevní kationty vápníku  
a hořčík, které bobtnání značně snižují. Výměna Ca2+ - Mg2+ iontů za Na+ je technologicky  
u bentonitových směsí značně výhodná a nazýváme ji procesem natrifikace. 

Česká republika má bohaté zásoby bentonitických jílů s majoritním podílem  
Ca-Mg montmorillonitu. Tyto, jak bylo zmíněno výše, nedosahují kvality přírodních  
Na-bentonitů (smektitů wyomingského typu), pro které je charakteristická vysoká 
koncentrace montmorillonitu, vysoké hodnoty vaznosti i termostability. Termostabilitu 
můžeme považovat za jejich přirozenou vlastnost. Liší se podle geneze a jednotlivých lokalit. 
Nejčastěji je spojována s obsahem iontů Fe a Mg. Bentonity s vysokým obsahem železa 
dehydroxylují při nižších teplotách. Ionty Fe3+ vstupují do oktaedrické struktury 
montmorillonitu, což má za následek snížení teploty uvolnění – OH skupin, neboť stálost 
hydroxylové vazby s Fe3+ je minimální ve srovnání s jinými prvky (Al, Mg). Povaha 
oktaedrického kationtu a jeho pojivová síla roste řadou Fe – OH <Al – OH < Mg – OH.  
Tak rostoucí náboj vrstvy oktaedrického 2 : 1 vrstevnatého silikátu může způsobit nárůst 
teploty dehydroxylace v důsledku nárůstu Mg oktaedrické vrstvy. Vysoká termostabilita  
je připisována malé defektnosti krystalové mřížky montmorillonitu. Bentonity s vysokou 
termostabilitou však špatně dispergují, proto je doporučována jejich mechanická aktivace 
společným mletím s uhlím, což je v protikladu se zjištěním, že v přítomnosti uhlí  
se termostabilita snižuje. Termostabilita, zvláště u Ca – Mg bentonitů se dá zvyšovat i uměle, 
cestou natrifikace. Je logické, že s růstem teploty dehydroxylace klesá spotřeba bentonitu  
v soustavě BS. Za kvalitní bentonit se považuje vedle obsahu montmorillonitu 70 – 95 %, 
teplota dehydroxylace 680 °C a pouze 80 % poklesu vaznosti směsi po vyžíhání pojiva  
při 550 °C. Zůstává otázkou, jak dalece termostabilita ovlivňuje zbytkovou pevnost 
bentonitové směsi vedle účinku prachových částic a obsahu bentonitu. Tvorba hrud efekt 
vysoké termostability jen snižuje. [26] 

Proces natrifikace lze zapsat zjednodušenou schematickou rovnicí [27]: 
                                                       (2) 

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. 
Nejčastěji se používá uhličitan sodný vzhledem k minimální rozpustnosti CaCO3 ve vodě. [27] 

Další podmínkou je iontový poloměr kationtu. Čím je menší poloměr kationtu, tím  
je jeho účinnost vyšší, jak znázorňuje obr. 3. 

 
Obr. 3 Účinnost různých solí na iontovou výměnu [27]. 
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Vícemocné (Ca2+, Mg2+) méně hydratované kationty působí koagulačně, naopak 
jednomocné hydratované kationty (Na+) působí dispergačně, tj. zabraňují shlukování částic 
(roste bobtnavost). Natrifikací bentonitů dosahujeme zvýšení vaznosti za syrova, oddálení 
teploty počátku dehydroxylace o 100 - 150 °C, zvýšení bobtnavosti (snížení obsahu bentonitu 
na minimum a výsledná směs má sníženou náchylnost k převlhčení, z čehož vyplývá zvýšení 
pevnosti v kondenzační zóně vody [27], [31-32]. 

1.2 Struktura vody v jílových materiálech 
Voda je podstatnou stavební složkou vrstevnatých silikátů. Přítomností vody  

je zajištěna plasticita jílového těsta. Dipólový charakter molekul umožňuje vzájemnou 
asociaci. Za pomocí vodíkových vazeb se tvoří řetězce s plošnou až prostorovou orientací. 
Voda v jílových materiálech je v podstatě dvojí [12]: 

• Molekulová voda - ve formě molekul H2O, která tvoří asi 10 % hmotnosti 
minerálu. Nachází se v mezivrstevních prostorech (umožňuje interkrystalické 
bobtnání) nebo absorbována na povrchu svazků/paketů a v pórech mezi svazky 
částic. Odstranění molekulové vody probíhá až do teploty 250 – 300 °C 
za velkého objemového smrštění. Tento děj je reverzibilní.  

• Mřížková voda - voda ve formě skupin (OH-), je součástí mřížky montmorillonitu. 
Dehydroxylace probíhá při teplotách vyšších než 400 °C a je dějem ireverzibilním.  
Má za následek ztrátu plastických vlastností [27]. 

Schopnost přijímat a odevzdávat vodu v závislosti na prostředí a vnějších podmínkách 
je velmi důležitá vlastnost. Její průběh se dá rozčlenit do třech fází. Při zahřívání na interval 
teplot 100 – 120 °C se začne odpařovat molekulová voda, která je vázána pouze fyzikálně 
v kapilárách a v mezičásticovém prostoru a dochází k dehydrataci molekulové vody (i). 
Při teplotách 100 – 200 °C uniká voda, která se nachází z větší části v mezivrství,  
tj. odstranění vody v mezivrství (ii). Nakonec se ve smektitech s menšími substitucemi  
Fe2+ a Mg2+ v oktaedrech, v rozmezí teplot 400 – 800 °C, začíná uvolňovat hydroxylová voda, 
dehydroxylace struktury montmorillonitu (iii). Počáteční teplotu dehydroxylace lze určit jen 
přibližně z důvodu plynulého přechodu dehydratace na dehydroxylaci [21]. Průběh ztráty 
volné i vázané vody je možno sledovat pomocí DTA/TG analýzy. Typické změny probíhající 
v montmorillonitu (bentonitu) zobrazuje obr. 4. 

 
Obr. 4 DTA/TG analýzy vzorku bentonitu Keribent R [31] 

Voda je spotřebována nejen k tvorbě lyosféry na povrchu částic, neboli bobtnání 
intermicelárnímu, ale i k bobtnání intramicelárnímu mezi bazálními rovinami [22]. 

Krystalografickou strukturu tvoří dvě oktaedrické desky, vrstva kyslíků a hydroxylové 
skupiny, které jsou vložené mezi dvě čtyřboké vrstvy oxidu křemičitého, z nichž každá  
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je uspořádána v hexagonálním prstenci (obr. 5). Díky výměně kationtů mezi deskami může jíl 
hydratovat, což mu umožňuje absorbovat vodu a bobtnat [29]. 

 
Obr. 5 Schéma struktury montmorillonitu [12] 

Dle míry bobtnání můžeme bentonity rozdělit na silně nebo méně bobtnavé, protože 
Na+ montmorillonity bobtnají několikanásobně více než Ca2+ montmorillonity. Právě mocnost 
iontů má rozhodující význam na míru bobtnání. Obsahuje-li pouze Na+ kationt, pak molekuly 
vody přitažené kladnou vodíkovou sférou dipólu k povrchu jílového materiálu, změní 
orientaci na převážně vodíkovou vazbu (O – H), naproti tomu Ca2+ v mezivrstvách jsou 
vázány silněji, neboť osa přeskupení mezi H2O a Ca2+ se mění na silnější vazbu kov – kyslík 
(Ca2+ – O). S tím souvisí i vyšší disperzita Na+ – montmorillonitu, rozpad jílových paketů  
a bobtnání jílů (obr. 6) 

 
a) částice 

 
b) pakety částic 

Obr. 6 Disperzita paketů Ca2+, Na+ montmorillonitu [20] 

Silně bobtnavé jsou sodné bentonity, nazývané wyomingského typu podle ložiska 
této suroviny v USA. Méně bobtnavé jsou draselné, vápenaté a hořečnaté bentonity, 
případně jejich kombinace. Tyto bentonity lze průmyslově obohacovat sodíkem, tzv. aktivací, 
avšak bobtnavost schopnosti ani poté nedosahují hodnot jako u typu Wyoming [30], [27]. 

1 (O) 2 (O) 3 (Al, Fe, Mg) 4 (Al, Si)

VÝMĚNNÉ KATIONTY nH2O
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Obr. 7 Vztah objemu bobtnání a vaznosti v tlaku bentonitů [20] 

Mezi stupněm bobtnavosti montmorillonitu a vazností nebyla potvrzena závislost,  
jak ukazuje obr. 7. Naopak existuje korelace mezi bobtnavostí bentonitu a pevnosti v zóně 
kondenzace, viz obr. 8. Osmotické bobtnání Na+ – montmorillonitu je zvlášť intenzivní, proti 
Ca2+ – montmorillonitu, neboť soustava jíl – voda (v kondenzační zóně) je v plastickém stavu. 
Proto natrifikované bentonity mají vyšší stabilitu (vyšší pevnost) při převlhčení. 

 
Obr. 8 Závislost mezi bobtnavostí bentonitů a pevnosti v zóně kondenzace vody [32] 

1.3 Vlastnosti směsí s bentonitovými pojivy 
Kvalita směsí pojených jílem závisí v rozhodující míře na obsahu vody, respektive 

na stupni navlhčení. Závislost obsahu vody na vaznosti bentonitové směsi je patrný z obr. 9. 
Se zvyšujícím se obsahem bentonitu vaznost vzrůstá. Optimální vlhkosti směsi dosahuje  
při maximální prodyšnosti, což je pod maximem vaznosti. Závislost optimální vlhkosti  
na obsahu bentonitu je vyjádřena téměř přímkovou závislostí (křivka Z)[12]. 

 
Obr. 9 Vaznost bentonitové směsi na obsahu bentonitu a vody [27]. 

O vaznosti a pevnosti po vysušení rozhoduje poměr volné a vázané vody. Spodní  
mez formovatelnosti BS při zjednodušení odpovídá poměru volné a vázané vody 1 : 3. Směs 
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má malou pevnost v syrovém stavu i po vysušení. Další zvýšení vody vede k růstu vaznosti 
(rozvoj vzájemného působení fluktuačních sil elektromagnetických polí pevných částic). 
Maxima bylo dosaženo při poměru 2 : 3, což odpovídá 3 : 4 monomolekulové vrstvě vody 
mezi částicemi bentonitu. Ideální obsah vody v BS je okolo 5 %. Při této koncentraci  
má dostatečnou pevnost i formovatelnost. V kondenzační zóně stoupne koncentrace vody  
až k 3,5 násobku její původní hodnoty a k výraznému snížení hodnot mechanických 
vlastností, především pevnosti v tahu a střihu (zvýšení sklonu k tvorbě zálupů) [34]. 

Bentonitové pojivo se podílí v aktivní tepelně nedegradované formě na vaznosti 
směsi. Vlivem tepelné expozice a sorpčních pochodů plynných produktů pyrolýzních reakcí, 
zvláště organických pojiv jader a uhlíkatých přísad, prodělává bentonit řadu změn.  
V důsledku těchto změn se může ve formovací směsi vyskytovat v několika podobách: 

 Aktivní bentonit (AB) - bentonit, který neprošel teplotou dehydroxylace  
a po rehydrataci si zachovává původní pojivové vlastnosti. Podíl bentonitu, 
participujícího na vaznosti se označuje jako účinný bentonit (ÚB). 

 Latentní bentonit (LB) - bentonit, který se ve směsi nepodílí na pojivových 
vlastnostech. Nachází se v mezizrnových prostorách mimo zrnovou obálku.  
Na vaznosti se podílí teprve dokonalým promícháním směsi.  

 Pasivovaný bentonit (PB) - AB po sorpci pyrolýzních plynů a dehtových produktů 
uhlíkatých přísad a organických pojiv jader se stává pasivovaný proti rehydrataci.  

 Mrtvý bentonit (MB) - tepelně degradovaný (400 – 600 °C), neboli 
dehydroxylovaný bentonit, který přišel o své plastické vlastnosti [10].  

Bentonitové pojivo v aktivní podobě, které nebylo tepelně degradováno, se podílí  
na vaznosti směsi a má zásadní vliv na mechanické vlastnosti BS. Aktivní bentonit  
ve formovací směsi je ve velmi vratkém stavu. S AB mohou reagovat vedlejší produkty 
vzniklé během tepelné expozice (např. oxid uhličitý). Oxid uhličitý vzniká jako produkt 
spalování černouhelné moučky, jádrových pojiv a ostatních organických látek. Reaguje  
s vodou ve formovací směsi a vzniká kyselina uhličitá. Odpadní produkty močovinových 
pryskyřic a katalyzátorů jádrových pojiv se objevují v BS ve formě amonných solí a amoniaku. 
U furanových pryskyřic se používá jako katalyzátor kyselina fosforečná nebo sírová, které  
se v malém množství dostávají do následného oběhu formovacích směsí. Všechny tyto látky 
jsou vůči AB velice reaktivní, působí neutralizačně a bentonit dezaktivují [8]. 

Jak bylo zmíněno v předešlém textu, obsah AB ve směsi je rozhodujícím faktorem 
definující technologické vlastnosti směsi. Jeho obsah je velmi nestabilním stavu 
a udržuje se „oživením“ směsi (přídavkem nového bentonitu) před dalším oběhem směsi. 
Pro kontrolu obsahu aktivního bentonitu je běžně v praxi využívána metoda Stanovení 
obsahu aktivního bentonitu ve směsi pomocí MM - testu (Metylénové modři). Na adsorpci 
MM jílovými materiály lze pohlížet jako na výměnu kationtů jílu metylenovou modří  
za vzniku hydroxidu metylenové modři, jehož adsorpce je intenzivnější a účelnější. V každém 
kole oběhového systému vzniká podíl mrtvého bentonitu (po dehydroxylaci, nevratné ztrátě 
plastických vlastností). MB nemá schopnosti iontové výměny, tedy ani sorpční schopnost 
MM. I aktivní bentonit může být sorpčně pasivován a určitý jeho podíl při nedokonalém 
promísení zůstane v latentní formě. Snahou řízení jakosti jednotné bentonitové směsi  
je pak udržet rovnoměrnou a pokud možno i konstantní koncentraci AB ve směsi, která  
je přímo úměrná spotřebě MM při titraci, ale i vaznosti směsi, při měnícím se sortimentu 
odlitků a podmínkách slévárenské výroby [12].  
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2 MATERIÁLY PRO VÝROBU JADER 

Při výrobě litých součástí jsou předlévané dutiny a otvory většinou vyráběny pomocí 
„klasických pískových jader“. Na jádrové směsi jsou kladeny daleko vyšší nároky  
než u běžných formovacích směsí. Výroba jader je úzce spojena s využitím chemicky 
pojených směsí, v posledních desetiletích především s organickými pojivy (různými typy 
umělých pryskyřic). Pro tento druh směsí je charakteristická vysoká primární pevnost  
při malém obsahu pojiva, rychlé dosažení manipulační pevnosti (zvýšená produktivita práce), 
jádra mají dobrou skladovatelnost, pojivo vyniká nízkou adhezní pevností k zrnům ostřiva 
(jednoduchá regenerace), nízká teplota termodestrukce pak zajišťuje výbornou rozpadavost 
[31], kterou lze navýšit zvýšením tepelného namáhání formy (poměr forma-kov). 
Mechanismus vytvrzování může probíhat chemicky i tepelně [35-38]. Dále jsou popsány 
pouze technologie výroby jader, u kterých byl experimentálně ověřován vliv na vlastnosti BS 
v rámci předložené disertační práce. 

2.1 Metoda PUR COLD – BOX (PCB) 
Metoda se začala využívat před více než 60 lety. I když se v současnosti intenzivně 

vyvíjejí alternativní technologie, které mají eliminovat negativní vliv PCB na životní prostředí 
a pracovní prostředí, patří dodnes tato metoda k jedné z nejpoužívanějších metod na výrobu 
jader pro středně velké série a výrobu odlitků z různých slitin (i pro neželezné kovy). Během 
dlouhé doby své existence byla stále vyvíjena a zdokonalována, což přineslo dosažení vyšší 
pevnosti, delší dobu zpracovatelnosti, vyšší tepelnou odolnost a lepší skladovatelnost jader 
[39].  

Tento proces využívá třísložkový systém - fenolová pryskyřice, polyizokyanát  
a terciální amin jako katalyzátor. Směs vznikne postupným promísením dvou tekutých složek, 
poté se vstřelí do studeného jaderníku a vytvrdí terciálním aminem (obr. 10).  

 
Obr. 10 Vytvrzovací mechanismus metody PCB – amin [10] 

Nejčastěji používaným katalyzátorem je trietylamin (TEA), dále je možno používat 
dimetyletylamin (DMEA), trimetylamin (TMA) a/nebo dimetylisopropylamin (DMIA). Základní 
fyzikálně – chemické vlastnosti katalyzátorů používaných v metodě PCB jsou shrnuty v tab. 1 
a na obr. 11. 

Tab. 1 Vlastnosti katylazátorů pro PCB [12]: 

terciární amin TEA DMEA TMA DMIA 

vzorec (C2H5)3N C2H5N(CH3)2 (CH3)3N (CH3)2CHN(CH3)2 

molární hmotnost [g.mol-1] 101,2 73,1 59,1 87,1 

teplota přeměny v plynnou fázi [°C] 89 35 87 65 

MAK-hodnota [ppm] 10 25 5 25 

teplota zápalu [°C] 215 190 190 190 

rozpustnost [g.l-1] (20°C) 133,0 x) x) x) 

hustota [g.cm-3] (20°C) 0,73 0,66 0,63 0,72 
x)
 ve vodě neomezená rozpustnost 

OH + O
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Jde o kapalné látky, které se vzduchem (nebo nosným plynem N2, CO2) tvoří aerosol  
a ten je přiváděn do jádra. Na sedm dílů nosného plynu připadne jeden díl aminu.  
K nevýhodám patří intenzivnější zápach [12]. 

 
Obr. 11 Přehled nejpoužívanějších katylazátorů v metodě PCB - amin [10] 

Jelikož terciální amin funguje pouze jako katalyzátor (nespotřebovává se a vychází 
z reakčního procesu beze změny), je nezbytně nutné jej odsávat a zneškodňovat. K tomu jsou 
v praxi využívány buď tzv. pračky aminů (mokrá chemická absorpce nebo biologická pračka  
s mikroorganismy), nebo se amin dodatečně spaluje, respektive zachytává na aktivním uhlí. 
Technologii PCB lze kombinovat se všemi běžně dostupnými písky, které se používají  
k výrobě jader [40]. Ostřivo musí být suché, protože vlhkost snižuje dosažené primární 
pevnosti i životnost směsi. Již přítomnost 0,1 % vody v písku znamená výrazný pokles 
pevnosti (rozklad isokyanátu). Dále by mělo být neutrální povahy (kyselá ostřiva zvyšují 
spotřebu katalyzátorů). Technologie PCB je rovněž výrazně závislá na klimatických 
podmínkách výroby. Optimální teplota se pohybuje mezi 20 – 25 °C. Při teplotách pod 10 °C 
se zhoršuje tekutost směsi, snižují se pevnosti, prodlužuje se doba vytvrzování a roste 
spotřeba katalyzátorů. Naopak při teplotách nad 35 °C se zhoršuje životnost směsi 
a dosažené primární pevnosti jsou nižší [12]. 

Výhodou této technologie je vysoká odolnost jader proti relativní vlhkosti, 
nepřítomnost síry, dusíku a fosforu nezpůsobuje povrchové a podpovrchové vady odlitků  
z LKG. Nevýhodou je vysoká cena pojiva a pořizovací náklady a také zpracování přebytečného 
terciálního aminu [41]. 

2.2 Metoda HOT – BOX (HB) 
Jedná se o metodu výroby plných přesných jader vstřelováním vazné směsi  

do horkého jaderníku. Touto metodou lze vyrábět pouze plná jádra. Používá se při 
velkosériové výrobě (drahé kovové jaderníky) za využití automatizace celého procesu [5]. 

Nejpoužívanějším pojivem pro tuto technologii je fenol-formaldehydová pryskyřice  
v poměru 1 : 1 ÷ 1 : 3, která polykondenzuje v zásaditém prostředí - resol. Vytvrzování 
probíhá teplem od horkého jaderníku a následným dotvrzením po vyjmutí z formy pomocí 
akumulovaného tepla. Velmi důležitý je vhodně zvolený katalyzátor (v zimě je potřeba zvýšit 
reaktivnost, v létě zpomalit reakci). Jako katalyzátor se nejčastěji používá chlorid amonný 
nebo dusičnan amonný [8][10][40]. 

Výhodou metody je velmi dobrá rozpadavost za nízkých teplot (při odlévání 
neželezných kovů) a vysoká přesnost. Na druhou stranu jádro nelze rovnoměrně vytvrdit. 
Metoda vyžaduje relativně vysoké dávkování pojiva pro zlepšení manipulační pevnosti. Další 
nevýhodou je vznik dusíkových bodlin z důvodu uvolňování dusíku při termodestrukci. 
Jaderníky jsou drahé a energeticky náročné při nahřívání a opětovném chlazení. Navíc 
se musí dbát na dodržování hygienických hodnot pro formaldehyd [10][43]. 
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2.3 Metoda Croning (CRONING) 
Tato metoda se datuje od roku 1943 a odstartovala chemizaci ve výrobě forem  

a jader. Je určena pro výrobu tenkostěnných nebo dutých jader za použití termoplastické, 
teplem tvrditelné fenolformaldehydové pryskyřice. Suchá sypká směs umožňuje vyrobit  
i nejsložitější tvary jader s vysokou kvalitou povrchu a rozměrovou přesností [10], [45]. 

Využívají se směsi, u nichž jsou zrna písku předem obalena vrstvičkou pojiva. Teplem 
modelového zařízení se pojivo začne natavovat, přebytečná nevytvrzená směs se vysype 
otočením modelového zařízení. Princip metody je na obr. 12. Ohřev modelových jaderníků 
je elektrický nebo plynový (200 – 450 °C), vyrábí se jádra o hmotnosti 0,1 – 100 kg. Vývojem 
dochází k postupnému snižování podílu volného fenolu v pryskyřicích pod 1 %. Jsou vyvinuta 
pojiva s vysokou rozpadavostí i při lití slitin lehkých kovů, což dříve nebylo možno a jádra  
se odstraňovala tepelným zpracováním (žíháním). CRONING se používá při výrobě odlitků 
z různých slitin - neželezných kovů, LLG, LKG, temperované litiny i oceli (uhlíkové i legované). 
Umožňuje odlévat lepší povrch odlitků s menšími přídavky na obrábění. Nachází uplatnění  
i při výrobě nejnáročnějších odlitků, jako jsou jádra hydraulických elementů, tenkostěnná 
jádra vodních plášťů. Vytvrzená jádra mají neomezenou skladovatelnost a celý proces může 
být automatizován. Nevýhodou jsou relativně drahé vstupní suroviny a vyšší náklady  
na energii. Navíc je omezena velikost a hmotnost odlitků [10]. 

 
Obr. 12 Schéma výroby skořepinových forem a jader metodou Croning  

2.4 Metoda Resol – CO2 proces (RESOL - CO2) 
Tři desetiletí stará metoda pro výrobu jader využívající vytvrzování plynným CO2 

alkalické fenolformaldehydové pryskyřice – Resol (modifikace pryskyřice KOH nebo K2CO3  
na pH =14). Pryskyřice obsahují méně než 0,5 % volného formaldehydu a méně než 1,5 % 
volného fenolu. Metodu můžeme použít pro jádra z křemenných i nekřemenných ostřiv.  
Tato technologie je vhodná k odlévání vysokolegovaných i uhlíkových ocelí [10][48]. 

Resoly se vyrábí polykondenzací fenolu s formaldehydem v alkalickém prostředí.  
Při přebytku formaldehydu získáme rozvětvené makromolekuly - resoly. Proces pojení 
spočívá v alkalické kondenzaci fenolformaldehydové pryskyřice, vytvrzované CO2 procesem 
[10]. Vytvrzování probíhá ve dvou stupních (obr. 13). V prvním stupni, kdy jsou dosaženy 
manipulační pevnosti, plynný oxid uhličitý reaguje s vodou za vzniku kyseliny 
dihydrogenuhličité (snížení pH systému), která reaguje s alkalickou pryskyřicí za přítomnosti 
boritanových iontů a dochází ke gelaci a zasíťování pojiva (vytvrzovací efekt). Reakce  
je exotermická. Následuje dotvrzení směsi v důsledku reakce zbytkového CO2 s pojivem  
a dosažení konečných pevností. Konečnou pevnost lze podpořit profukováním ohřátým  
CO2 nebo u hotových jader např. mikrovlně (pevnosti stoupnou až dvojnásobně, hlavně  
na povrchu). Hlavním problémem u této technologie je způsob vytvrzování. Jádra se nesmí 
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profukovat vysokým tlakem a rychlostí, z čehož vyplývá, že vytvrzovací médium musí 
s pojivem reagovat a nevysušovat. 

 
Obr. 13 Vytvrzovací mechanismus RESOL – CO2 [10] 

Technologie RESOL – CO2 přináší metodu bez obsahu dusíku, síry nebo fosforu, 
nevzniká lesklý uhlík. Umožňuje dobrou hygienu práce (skoro bez zápachu). Jádra se dají 
skladovat až devět měsíců. Lze ji použít jen pro tvarově jednodušší jádra, kde musíme počítat 
s nižší pevností [48]. 

3 ANALÝZA LITERÁRNÍCH POZNATKŮ  

Při výrobě odlitků dochází ke kontaktu zásadně rozdílných pojivových systémů. 
Pomineme-li vliv na samotný odlitek, je důležité si uvědomit, že po odlití a při vybíjení odlitků 
se značná část jader stává součástí BS s různým stupněm vlivu na její vlastnosti v závislosti  
na stupni jejich tepelné destrukce. Stejně jako jádrové směsi, i BS je vystavena vlivu 
zvýšených teplot. V oběhovém cyklu dochází, v závislosti na tepelné expozici forem, 
k fyzikálním a chemickým změnám, které ovlivňují pojivové schopnosti bentonitu. Je to nejen 
degradace plastických vlastností vlivem dehydroxylace, ale také sorpce kapalných a plynných 
produktů pyrolýzy uhlíkatých přísad a umělých pryskyřic. 

J. D. Pozdnev [50] se se svým výzkumným týmem v práci „Vliv několikanásobných 
oběhů jednotných formovacích směsí na změnu kvality litinových odlitků“ zabývá vlivem 
opakovaného použití formovací směsí na výslednou kvalitu odlitků. Parametrem kvality 
stanovil neshodné odlitky z důvodu výskytu zálupů. Sklon ke vzniku zálupů hodnotil 
poměrem plochy zálupů k celkovému povrchu horní části formy. Ostatní faktory, které  
by mohly ovlivnit tvorbu zálupů, eliminuje stabilizováním podmínek experimentu (stejný 
druh litiny, teplota kovu, hmotnost spěchované formy). Z výsledků vyplývá, že sklon  
ke vzniku zálupů ovlivňuje jak složení, tak počet oběhů BS. Výrazné změny zjistili při třetím  
a čtvrtém „znovupoužití“ formovací směsi a připisují je fyzikálně – chemickým pochodům, 
které způsobují změny ve struktuře směsi. Při pátém až šestém oběhu naopak dochází 
k začátku stabilizace vlastností. Tento jev Pozdnev označuje jako přechod s metastabilního  
do stabilního stavu formovací směsi a za signifikantní vliv označuje režim oživování směsi. 
Z čehož vyplývá, že řešení výsledných vlastností formovací směsi po opakovaném použití má 
význam až v okamžiku přechodu směsi do stabilního stavu. 

O primárním vlivu „čerstvých přísad“ neboli oživování směsi se dočteme i v práci  
V. H. Berndta [51] „Změna vlastností směsí při opakujícím se odlévání“. Dále poukazuje  
na důležitý faktor tepla předávaného odlitkem do formy a tedy teploty odlévaného kovu.  
Při experimentu zůstávala teplota kovu a jeho složení konstantní. Směs byla oživována 
přísadou bentonitu, černouhelného prachu a vody dle indexu spěchovatelnosti.  
Po opakovaném lití se zvýšila zrnitost ostřiva dle AFS a snížila se prodyšnost směsi. Následně,  
po více než 35 opakováních, se začala snižovat vaznost. Výrazně se zvýšila vlhkost, kterou 
autor nepřipisuje změně obsahu jílových přísad, ale spojuje je ji s procesem šamotizace. 
Zvýšení stupně šamotizace se projevuje zhoršením kvality povrchu odlitků. Značně klesají 
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hodnoty pevnosti v tahu, pevnosti ve střihu za syrova. Pevnost v kondenzační zóně se snižuje 
pozvolna. Berndt se, stejně jako předchozí výzkum, zabývá zálupy pro posouzení kvality 
výsledných odlitků. Hodnotí je podle doby vzniku, kterou charakterizuje pravděpodobnost 
jejich výskytu, a po dvaceti opakováních upozorňuje na kritickou hranici 20 sekund. 

Nutnost zvyšování obsahu bentonitu ve směsi přičítá nejen jeho ztrátě chemicky 
vázáné vody, ale také dezaktivaci bentonitu produkty rozpadu černouhelné moučky, smoly  
a jejich přísad. Ty se do směsi úmyslně přidávají pro eliminaci vlivu šamotizace na jakost 
povrchu odlitku. Na druhou stranu, při tepelném působení produkují plyny obsahující  
CO2, SO2, dusíkové a chlorové sloučeniny, které působí neutralizačně na sodné soli. 
Neutralizační procesy za vzniku solí působí negativně na schopnost bentonitů bobtnat 
(desaktivace bentonitů). Proto je neúčelné pokoušet se zlepšovat kvalitu směsi přídavkem 
vyššího množství smoly a kamenouhelné moučky, ale jít cestou zvyšování obsahu čerstvých 
písků s cílem snížení šamotizujícího jílu. Vše vyjádřil matematicky rovnicí pro první oběhu: 
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Po nekonečně velkém množství oběhu se veličina  
     

   
 
 

 
     

   
 
 

blíží nule a systém  

se přibližuje k rovnovážnému stavu:    
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Legenda: T … podíl aktivního jílu v % u směsi vycházející z mísiče 

 A … podíl aktivního jílu při přidání směsi do mísiče 

 B … přísad bentonitu při přípravě směsi 

 R … přísada čerstvého písku (křemenný písek na doplnění k přísadě bentonitu) 
pro nahrazení mechanických ztrát 

 r … dehydrogenovaný jíl v % 

V závěru konstatuje, že při přiblížení k rovnovážnému stavu se množství jílů ve směsi 
po několikanásobných odlitcích stanovuje z množství přidávaného jílu, nikoli výchozím 
obsahem jílu A. V praxi lze využitím posledně zmiňovaného vzorce řešit potřebné množství 
čerstvého písku R nebo množství dehydrovaného jílu r v procentech. 

W. Pohl a H. D. Sagmeister [52] se k této problematice vyjadřují v příspěvku „Změny 
vlastností formovací směsi při jejím oběhu a působení přídavku jádrového písku“.  
Zde vlastnímu oběhu směsi přisuzují nárůst objemové hmotnosti, neznatelnou změnu 
prodyšnosti v důsledku spalovaní uhelného prachu a spalitelných zbytků, silný pokles hodnot 
pevnosti, houževnatosti a mírnější pokles pojivových schopností (pevnost ve štěpu/ pevnost 
v tlaku). Celkové zhoršení vlastností formovací směsi vysvětlují zmenšováním podílu jílu, 
který má pojivovou schopnost, jako následek opakovaného tepelného zatížení, viz schéma: 

Výchozí formovací směs: nežíhaná 2x žíhaní 4x žíhaná 

Podíl aktivního bentonitu: 7,1 % 4,0 % 2,4 % 
    

Pokles:   44% 40%  
    

       66%  
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Výzkum se dále soustředil na přídavky jader pojených vodní sklem vytvrzovaným CO2, 
furanovými pryskyřicemi, jader vyráběných obalovou metodou Croning a metodou  
COLD – BOX. Přídavek se projevil především zhoršením vlastností směsi v závislosti  
na použité technologii výroby jader. Například prodyšnost je ovlivněna minimálně,  
na rozdíl od silně se zhoršujících pevností, ačkoliv pojivová schopnost neklesá ve stejné míře. 
Tekutost formovací směsi se zlepšuje při ztrátě houževnatosti. Sklon k vadám z napětí vlivem 
dilatace zrn ostřiva se výrazně mění podle typu jader, přičemž přídavek COLD - BOX jader 
působí příznivě, zatímco jádra pojená furanovou pryskyřicí zvyšují výskyt vad. Zhoršení 
vlastnosti v důsledku přidání jádrové formovací směsi kompenzovali přídavkem nového 
písku, bentonitu a uhelného prachu. Velikost přídavku byla více ovlivněna množstvím 
jádrové směsi, než jejím druhem. Ve výsledné směsi se zvyšuje podíl neaktivního prachu  
a jemných částic, zvláště u jader pojených umělou pryskyřicí, a to ve formě zbytků po spálení 
a odloupnutých pojivových obálek z umělé pryskyřice. 

Touto problematikou se zabýval i B. Polášek [53], který své poznatky shrnul  
pod názvem „Vliv odpadů z jader a možnosti využití regenerace jednotných bentonitových 
směsí“. V jeho výzkumu jsou zastoupena odpadní jádra s vodním sklem vytvrzována CO2, 
furanová jádra, skořepinová jádra CRONING (neutrální, nepatrně alkalická) a jádra 
z technologie HOT -BOX. Hodnotil ztrátu žíháním, kde nejvyšší hodnoty dosahovaly 
skořepinová jádra, následována HOT - BOX jádry. Což by umožnilo, dle Poláška, omezit 
množství černouhelné moučky v nových bentonitových směsích při použití většího množství 
odpadů z těchto jader. Zjistil, že chemický charakter jader je klíčový pro hodnocení kvality 
odpadu. Méně škodlivý je odpad z alkalických jader z vodního skla vytvrzované CO2,  
než kysele reagující odpad z jader pojených furanovou pryskyřici. Bentonitové směsi  
s vyšší kyselostí se stávají krátkou, s nízkou spěchovatelností a vysokou sypnou objemovou 
schopností. Neutrální odpad s nízkou nasákavostí ze skořepinových jader prokázal velmi 
dobré vlastnosti. Zhodnocení technologických zkoušek určil maximální obsah odpadů z jader 
v bentonitových směsích, viz tab. 2: 

Tab. 2 Maximální množství jader v BS dle B. Poláška: 

typ jader: charakter reakce: přípustné množství: 

jádra s vodním sklem silně alkalická 40 % 

furanová jádra silně acidická 10 % 

skořepinová jádra neutrální, mírně alkalická 70 – 80 % 

HOT – BOX jádra neutrální, slabě acidická 40 % 

 
Doktor Boenisch [54] z Technické university v Aachen své poznatky shrnul v příspěvku 

„Účinek COLD - BOX, HOT – BOX jader a Croningovy metody na vlastnosti bentonitem 
pojených formovacích směsí.“ Zveřejněné výsledky výzkumu o vlivu jader na vlastnosti 
bentonitové směsi potvrzuje předpoklad, že dochází ke zhoršení vlastností u bentonitových 
směsí vlivem kontaminace jádrovou směsí. Největší vliv mají PCB jádra, následována HB jádry 
a nejméně se odrazí vliv metody CRONING. Nejvýznamnější změny pozoroval u zhoršení 
pevnosti za syrova. Dále se zabýval působením solí na aktivaci bentonitu ve formovacích 
směsích. Zde upozornil na nepřímou závislost mezi klesající pevností v kondenzační zóně 
s nárůstem rozpustností solí. 

Naopak práce autora R. L. Naro [55] tvrdí, že příměsi jader do nové bentonitové směsi 
mají pouze nepatrný vliv na její vlastnosti. Pevnosti v tlaku, střihu a prodyšnost je většinou 
srovnatelná s čistou bentonitovou směsí bez příměsí, případně mají tyto hodnoty tendenci  
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být mírně vyšší oproti čisté směsi. Zbytková kyselost nebo zásaditost po vytvrzení a odlití  
má zanedbatelný dopad na vaznost bentonitového pojiva - nenachází závislost mezi 
zbytkovým pH a vlastnostmi BS. Neshledává žádný vztah mezi ztrátou žíháním a výskytem 
uhlíkatých filmů. Lesklý uhlík po rozkladu COLD - BOX nezpůsobuje zhoršení vlastností 
bentonitové směsi. 

Laboratorní měření prováděné ruskými vědci F. S. Kvašou a L. P. Tumanovem [56], 
[50] stanovuje, že plynové produkty tepelného rozkladu pryskyřičných jádrových pojiv 
pronikají do formy a kondenzují na zrnech formovací směsi a na částicích bentonitu. 
Důsledkem může být snížení pojivové schopnosti směsi a pevnosti. Významnost změny závisí 
na chemické povaze pojiva a způsobu výroby jader. Negativní vliv na vlastnosti BS mají 
zbytky PCB jader. Nejvíce se vliv projevuje na pevnosti v kondenzační zóně a v syrovém 
stavu. Zrna pokrytá tenkým filmem produktů termodestrukce pojiv umožňují skluz  
zrn při zhušťování, což může přispívat k větší hustotě formy a snižování prodyšnosti. V praxi 
se nicméně vliv vypařovaných produktů rozkladu pryskyřic na vlastnosti směsi ukázal 
nevýznamný. Snížení pevnosti formovací směsi v kondenzační zóně při malém množství 
jádrové směsi (2 – 3 %) je přičítáno dezaktivaci bentonitu rozpustnými solemi z použité vody, 
uhlíkatých látek a zbytku katalyzátorů pro výrobu jader. Vliv produktů rozkladu pryskyřičných 
pojiv je v tomto případě velmi malý. Při zvětšení obsahu zbytkové jádrové směsi (7 – 10 %) 
může dokonce snížit původní negativní vliv na pevnost v kondenzační zóně. 

Zjistili, že při výrobě jader technologií RESOL – CO2 vzniká kromě vytvrzeného pojiva 
také hydroxid draselný KOH a uhličitan draselný K2CO3. Když se vrat z této technologie 
dostává do směsi, sloučeniny se hromadí a mohou způsobit dezaktivaci bentonitu. 

Také S. Joyce, V. LaFay a M. Ziegler [58] se ve své práci snažili pochopit vliv vnášených 
jader a přídavku nového písku na vlastnosti BS. Ve svém výzkumu do BS přidávali různé 
množství jádrových směsí a nového písku. Studie říká, že při přídavku více než 40 % 
jádrového vratu a nového písku může dojít ke změně vlastností bentonitové směsi. 

Problematiku interakce jádrových směsí a BS řeší i kolektiv R. Naro, J. Plummer  
a T. J. Zeh. [59] Soustředí se na mechanické vlastnosti jako pevnost v tlaku, ve střihu  
a prodyšnost formovací směsi. Zjistili, že přídavky jader až do výše 50% mají velmi malý nebo 
dokonce žádný vliv a mohou nahradit nový písek v BS, aniž by došlo k významným změnám 
vlastností. Zkoumání bylo provedeno s přídavky jádrové směsi, která neprošla tepelnou 
expozicí. 

Výsledky výzkumu o zbytku jader jako náhradě za nový písek pro výrobu forem  
„na syrovo“ provedeném A. L. Grahamem a G. Goodem [60] popisují, že 15 % neshodných 
nadrcených jader vyrobených technologií HB a PCB přimíchaných do nového písku, může 
sloužit k výrobě nových jader pomocí technologie horkého jaderníku. Pevnost těchto jader  
je minimálně ovlivněna. 

Jak vyplývá z výše uvedeného, výsledky publikovaných studií hodnotících vliv různých 
typů jádrových pojiv na snížení pojivových schopností bentonitu a technologických vlastností 
bentonitové směsi jsou mnohdy rozporuplné [61].   
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4 CÍL DISERTAČNÍ PRÁCE 

Tato disertační práce se zabývá nejrozšířenější technologií formování „na syrovo“ 
do BS. Tato sama o sobě ekologická směs je znečišťována zbytky jader z jiných technologií při 
vytloukání odlitků po odlití. Nebo dokonce do ní bývají úmyslně vnášena neshodná jádra 
(vzniklá při výrobě) jako náhrada za nový písek při oživování.  
Cílem této práce je: 

1. Kvantifikovat a kvalifikovat vliv přídavku vybraných organických systémů běžně 

používaných pro výrobu jader na technologické vlastnosti BS a pojivové vlastnosti 

bentonitu.  

2. Návrh metodiky studia vlivu vybraných organických systémů pro výrobu jader 

na vlastnosti bentonitové směsi a pojivové schopnosti bentonitu. 

3. Popis fyzikálně – chemických změn, které ovlivňují pojivové schopnosti bentonitu, 

nejen degradací plastických vlastností vlivem dehydroxylace, ale také sorpcí 

kapalných a plynných produktů pyrolýzy uhlíkatých přísad a umělých pryskyřic.  

4. Studium vzájemné interakce na „modelové“ bezoběhové bentonitové směsi 

(laboratorní měřítko) v návaznosti na aplikaci výsledků při simulaci oběhu směsi. 

5. Praktické využití při opakovaném používání BS, která obsahuje část jádrové směsi 

na bázi organických pojiv.  

6. Zhodnocení rizik využití neshodných jader jako náhrady nového písku při oživování 

formovací směsi. Je nezbytně nutné brát ohled na stabilitu vlastností bentonitové 

formovací směsi, která má vliv na samotnou výrobu jakostních odlitků. 

7. Přispění k řešení otázky ekologie snížením nebo dokonce eliminování velké části 

množství deponovaného nebezpečného odpadu. 

8. Snížení nákladů slévárny na nákladné deponování nebezpečného odpadu. 

Základy této disertační práce jsou položeny na studiu teoretických poznatků z oblasti 
bentonitové směsi, jader s organickými pryskyřicemi a jejich interakcí s BS, které byly 
získávány v průběhu doktorského studia. Závěry z těchto poznatků nejsou jednotné, i přesto, 
že tato otázka je řešena několika vědeckými týmy již několik desetiletí. Tyto týmy se zabývaly 
jednotlivými druhy jader s úzkou pozorností na vybranou technologii výroby, což v důsledku 
neumožňuje korelaci mezi jednotlivými výzkumy, protože neprobíhaly za stejných podmínek 
experimentu, na stejné vstupní surovině určené jako standard a při použití totožných metod 
zkoumání.  

Tato disertační práce představuje komplexnější pohled (různé složení BS, čtyři 
nejpoužívanější technologie pro výrobu jader, dva teplotní režimy, atd.) na tuto 
problematiku a umožní tímto přispět k řešení tohoto problému a přinese odpověď na otázku: 
Jak ovlivňují přídavky vybraných organických systémů, běžně používaných pro výrobu jader, 
technologické vlastnosti bentonitové směsi a pojivové vlastnosti bentonitu? 
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5 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST DISERTAČNÍ PRÁCE 

5.1 METODY EXPERIMENTU 
Pro zpracování experimentu byly použity následující zkoušky, na kterých byly 

ověřovány vlastnosti BS a BS s definovaným přídavkem jádrové směsi. 

5.1.1 Spěchovatelnost 

Zkouška spěchovatelnosti je velmi přesný a citlivý ukazatel změn v navlhčení 
formovací směsi. Spěchovatelnost představuje procentuální vyjádření poklesu výšky volně 
nasypané formovací směsi pod vlivem zhutňující síly.  

5.1.2 Pevnost v tahu v kondenzační zóně (pevnost v KZ) 

Pevnost v kondenzační zóně vody hodnotí kvalitu používaného bentonitu, stupeň 
jeho natrifikace a snížení pevnosti směsi z důvodu jejího převlhčení v zóně kondenzace vody 
(dosahuje 3 - 3,5 násobek původní vlhkosti směsi). Zkouška pevnosti v KZ velmi dobře 
napodobuje podmínky panující na lícní straně formy během lití. Charakterizuje proto 
náchylnost formovací směsi k vadám vzniklým během lití, především k tvorbě zálupů. 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. Výsledné hodnoty se zapisují v [kPa]. 

5.1.3 Pevnost v tlaku za syrova - vaznost 

Hodnoty pevnosti v tlaku jsou jedním ze základních ukazatelů jakosti formovací 
směsi. Pevnost v tlaku při stejném obsahu pojiva závisí na vlhkosti směsi. Obvykle 
se stanovuje vaznost směsi při optimální vlhkosti, případně při vlhkosti nejvhodnější  
pro formování. Zjišťuje se působením tlakové zátěže na normováleček a je dána napětím 
v tlaku, při němž dojde k destrukci zkoušeného vzorku v [kPa]. 

5.1.4 Pevnost ve štěpu 

Pevnost ve štěpu zobrazuje nejlépe skutečné pojivové schopnosti užitého bentonitu. 
Vykresluje nám jeho poddajnost, plasticitu a elastičnost. Závisí na obsahu AB ve formovací 
směsi a platí zde přímá úměra - čím nižší je pevnost ve štěpu, tím nižší je obsah AB. Pevnost 
je dána odolností směsi proti deformaci ve směru příčném k ose normoválečku. K destrukci 
zkušebního tělíska dochází tahem, čímž se eliminuje vliv vnitřního tření mezi jednotlivými 
zrny písku. Naměřené hodnoty se zaznamenávají v [kPa]. 

5.1.5 Houževnatost 

Z poměru pevnosti ve štěpu a tlaku dostáváme houževnatost. Houževnatost  
je měřítkem optimálních vlastností směsí i kvality bentonitu a přímo souvisí s problémy  
při vytahování modelu z formy. Čím nižší je poměr mezi pevností ve štěpu a pevností v tlaku, 
tím je formovací směs po spěchování krátká. Houževnatost se má pohybovat  
nad hodnotou 0,22 [12]. 

5.1.6 Odolnost proti otěru 

Další důležitou technologickou vlastností je odolnost formovací směsi proti otěru. 
Pokud se u formovací směsi sníží povrchová pevnost, dochází ke zvýšení rizika poškození 
forem při jejich manipulaci. Následně se zvyšuje možnost eroze tekutým kovem. Odolnost 



 

NOVOHRADSKÁ, N.: Degradace vlastností montmorillonitických jílů interakcí jádrových pojiv. Disertační 

práce. FMMI, Katedra metalurgie a slévárenství, VŠB – TU Ostrava, 2017. 

proti otěru je vyjádřena úbytkem hmotnosti zkušebního válečku za předem definovaných 
podmínek v procentech. 

5.1.7 Vlhkost směsi 

Množství obsahu volné vody v BS znatelně ovlivňuje technologické vlastnosti,  
jako je vaznost, spěchovatelnost, formovatelnost atd. Znalost vlhkosti je zcela nezbytná 
pro úspěšné řízení kvality směsi. Vzorek je vložen do sušících vah, kde je nastavena 
předdefinovaná teplota a po změření je váhový úbytek vyjádřen v procentech.  

5.1.8 Stanovení pH 

Hodnota pH reaguje na fyzikálně - chemické změny probíhající ve formovací směsi, 
které mají vliv na technologické vlastnosti i na povrchovou jakost odlitků. pH je měřeno 
z vodného roztoku za pomoci pH metru. 

5.1.9 Elektrická vodivost vodného výluhu 

Hodnota elektrické vodivosti vodného výluhu nám dává informaci o množství příměsí 
rozpustných ve vodě (zvyšující vodivost) respektive o čistotě směsi a kvalitě. 

5.1.10 Stanovení hodnoty adsorpce metylenové modři slévárenské směsi 

Zkouškou metylenové modři (MM - test) se procentuálně stanovuje obsah AB. 
Přestože existuje úzký vztah mezi obsahem montmorillonitu a hodnotou adsorpce MM, 
nelze výsledek této zkoušky hodnotit jako stanovení celkového množství montmorillonitu, 
protože na adsorpci mají vliv i jiné vlastnosti bentonitu. U MM testu se jedná o výměnu 
kationtů jílů metylenovou modří. Adsorbovaná MM je poutána mezi křemičitanovými 
vrstvami, což umožňují vlastnosti a strukturní stavba bentonitu (bobtnání). Mrtvý bentonit 
nemá schopnosti iontové výměny, z čehož vyplývá, že nemůže sorbovat MM [12].  

5.1.11 Obsah spalitelných látek 

Jedná se gravimetrické stanovení úbytku hmotnosti vzorku směsi při konstantní 
teplotě po stanovenou dobu, uváděný v procentech. 

5.1.12 Stanovení vyplavitelných látek 

Princip zkoušky je založen na rozdílné rychlosti sedimentace (Stokesův zákon) částic 
rozdílné velikosti a hmotnosti. Jedná se o odstranění podílu částic menších než 0,02 mm. 
Tyto podíly se nazývají vyplavitelné látky. Jejich obsah je důležitým kritériem  
pro hodnocení formovacích směsí.  

5.1.13 Sítový rozbor 

Ze zkušebního vzorku se zjišťuje pomocí sady sít s rozdílnou velikostí oka poměrné 
zastoupení frakcí o různé velikosti. Stanoví se hmotnostní zůstatek frakcí na jednotlivých 
sítech a vyjádří se v procentech vztažených na hmotnost zkoumaného vzorku. 

5.1.14 Diferenční termická analýza / termogravimetrie (DTA/TG) 

DTA je založená na měření teplotních rozdílů mezi skutečnou teplotou zkoumaného 
vzorku a teplotou vzorku, který nepodléhá změnám fyzikálních nebo chemických vlastností 
(referenční vzorek). Metodou lze postihnout všechny změny hmoty, které se projevují jako 
endotermní nebo exotermní. Mohou to být fázové přeměny prvého a druhého řádu  
i chemické reakce různého typu. TG slouží k sledování změn hmotnosti vzorku při jeho 
zahřívání v závislosti na teplotě 
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5.2 PODMÍNKY EXPERIMENTU 
Podmínky experimentu stanovují základní parametry pro průběh zkoušek a tím 

umožňují následné porovnání jednotlivých zkoušek. Testování probíhalo vždy na čisté 
bentonitové směsi bez přídavku jádrové směsi, která sloužila jako standard, a směsi 
s přídavkem nadrcených neshodných jader. 

5.2.1 Podmínky experimentu v laboratorních podmínkách 

V průběhu první části experimentu byla studována bentonitová směs bez přídavku 
jádrové směsi (s jakostním bentonitem Sabenil 65 a Keribent R) a s přídavky drcených 
neshodných jader vyráběných metodou PCB, HB, CRONING a RESOL – CO2 v rozmezí 10, 20, 
30, 40 a 50 %.  

Směsi byly míseny na kolovém mísiči MK 00 po dobu 6 minut. Obsah vody byl 
řízen spěchovatelností, která byla držena v rozmezí 45 ± 3 %. Spěchovatelnost byla 
stanovena na přístroji +GF+, typ PRA Sand Rammer třemi normoúdery.  

Vlhkost směsí byla určena váhovým úbytek hmotnosti při teplotě 120 °C na přístroji 
MOISTURE ANALYZER typ AND MX - 50. Teplota měření byla posunuta výše oproti 
normované teplotě 105 °C, z důvodu posunutí píku dehydratace bentonitů do oblasti vyšších 
teplot (viz kapitola 5.3.1.1 Bentonit Sabenil 65 a 5.3.1.2 Bentonit Keribent R). 

Technologické vlastnosti směsi byly testovány podle standardně používaných metod 
pro hodnocení BS za použití normovaných válečků o průměru 50 mm a výšce 50 ± 0,3mm.  

Byla hodnocena mechanická pevnost v tlaku (vaznost) a ve štěpu na přístroji 
fy WADAP typ LR - 1. Měření a odečet hodnot pevností v kondenzační zóně vody bylo 
provedeno na přístroji +GF+, typ SPNF. 

Dále byla stanovena osychavost směsi pomocí zkoušky otěrem. Technologická 
zkouška odolnost proti otěru byla vyjádřena úbytkem hmotnosti zkušebního válečku 
v procentech. Měření probíhá na standardním normovaném válečku za pomoci přístroje 
Bodine Electronic Company NS1 - 12RH s rotačním sítem po dobu 1 minuty.  

Kromě pevnostních charakteristik bylo měřeno pH a elektrická vodivost ve vodném 
výluhu formovací směsi. Měření bylo realizováno na vzorku připraveném z 10 g vzorku směsi 
rozmíchaném ve 100 ml destilované vody na přístroji inoLab pH / Cond Level 1. 

Obsah spalitelných látek byl zjištěn pomocí zkoušky ztráty žíháním. Gravimetricky 
stanovený úbytek vzorku při teplotě 900 °C po dobu 2 hodin v oxidační atmosféře. 

Z důvodu detailnějšího studia možného vlivu organických pryskyřic na bentonitové 
pojivo byl zjištěn pro standard a směs s přídavkem 50 % jader obsah aktivního bentonitu 
MM – testem (adsorpce methylenové modři). Množství aktivního bentonitu výrazně 
ovlivňuje mechanické pevnosti BS a úkolem experimentu bylo ho udržet ve výši  
8 hmotnostních dílů. Aktivní bentonit se stanovuje titrací methylenové modři do 2 % roztoku 
pyrofosforečnanu sodného s obsahem 5 g formovací směsi a 2 g křemenného ostřiva,  
čímž dochází k uvolnění nečistot z povrchu zrna. Přidáním čistého křemenného písku zvýšíme 
rozdružovací schopnost formovací směsi. Před samotnou titrací je nutno roztok důkladně 
promíchat a nechat projít varem. Po vychladnutí roztoku titrujeme MM do té doby,  
než se kolem kapky roztoku na filtračním papíru objeví „tyrkysový“ prstenec. 

Byl také stanoven obsah pyrolýzního uhlíku pomocí EDX analýzy 
(Energy dispersive X - ray Spectroscopy) bentonitové směsi s obsahem 50 % jádrové směsi, 
které byly vystaveny tepelné expozici 350 °C po dobu 2 hodin. Vyhodnocení bylo provedeno  
na elektronovém mikroskopu ASPEX typ PSEM Explorer.  
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Další provedenou analýzou bylo stanovení vyplavitelných látek a sítový rozbor.  
K sítovému rozboru byla použita sada deseti sít firmy +GF+ typ PSA 1764. Po střásání byl  
na každém 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. 

Vlastní experiment v laboratorních podmínkách probíhal ve dvou teplotních 
režimech, při laboratorní teplotě (bez tepelné expozice) a při zvýšené teplotě (350 °C). 
Zvýšená teplota má částečně simulovat podmínky ve slévárenské formě po tepelném zatížení 
teplem roztaveného kovu po odlití. Při této teplotě lze již předpokládat termický rozklad 
organických pryskyřic (modelování pasivace bentonitu) a kdy ještě na základě diferenční 
termické analýzy a termogravimetrie neprobíhá dehydroxylace bentonitového pojiva, resp. 
montmorillonitu. Ztráta chemicky vázané vody (dehydroxylace) výrazně ovlivňuje 
mechanické pevnosti bentonitové formovací směsi v důsledku ztráty plastických vlastností 
pojiva vznikem mrtvého bentonitu (MB), což se projevuje strukturními změnami 
montmorillonitu (destrukce krystalické mřížky, viz kapitola 5.3.1.1 Bentonit Sabenil 65  
a kapitola 5.3.1.2 Bentonit Keribent R). 

V samotném experimentu byla k promísenému standardu přidána nadrcená 
neshodná jádra v obsahu 50 %. Směs byla opětovně promísena po dobu 6 minut. Poté byla 
celá směs vyžíhána na teplotu 350 °C po dobu 120 minut. Výsledná vyžíhaná směs byla ještě 
6 minut domísena a zároveň upravena vlhkost. Vlhkost směsi byla řízena spěchovatelností, 
která byla stanovena na 45 ± 3 %. Následně byl proveden experiment za účelem stanovení 
vlivu kumulativního mísení na technologické vlastnosti formovací směsi, kdy doba mísení 
byla zdvojnásobena z 6 na 12 minut. Pokud se objeví razantní změna vlastností, bude možno 
konstatovat, že se pravděpodobně jedná o pasivaci mechanismem adsorpce. 

 

5.2.2 Podmínky experimentu v poloprovozních podmínkách 

V druhé části experimentu v poloprovozních podmínkách byla formovací směs 
namísena z 2. BS s 30 % přídavkem jádrové směsi (obsah aktivního bentonitu je vždy 8 %). 
Směs byla připravena mísením po dobu 6 minut. Obsah vody byl řízen spěchovatelností, 
která byla držena v rozmezí 45 ± 3 %. Následně byla směs opakovaně (třikrát) vystavena 
působení podmínek ve slévárenské formě. Po zaformování byla vystavena tepelnému 
namáhání při odlévání litiny s lupínkovitým grafitem o teplotě lití 1400 °C. V průběhu 
odlévání bylo také stanoveno teplotní pole formy. Po každém oběhu byla směs testována. 
Směs nebyla oživována přídavkem pojiva, aby bylo možné kvantifikovat degradaci směsi 
přídavkem jader a posoudit vliv různých pojivových systémů. Technologické vlastnosti  
BS s příměsí jader byly testovány podle standardně používaných metod pro hodnocení, 
stejně jako v předchozí části (spěchovatelnost, vlhkost, pevnost v KZ, pevnost v tlaku, 
pevnost ve štěpu). Po třetím oběhu byly vzorky podrobeny EDX analýze (zjištění pyrolýzního 
uhlíku), stanovení vyplavitelných látek, sítovému rozboru, MM – testu (aktivní bentonit). 
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5.3 MATERIÁL EXPERIMENTU 
Ke studiu vzájemné interakce bentonit – organická pryskyřice byly zvoleny  

dvě „základní“ bentonitové směsi s následným přídavkem jader vyrobených technologií 
PUR COLD - BOX, HOT – BOX, CRONING a RESOL – CO2 proces. 

5.3.1 Materiál pro bentonitovou směs 

Aby mohl být jednoznačně zachycen pouze vliv jádrových pojiv a vyloučeno ovlivnění 
například běžně používanými nosiči pyrolýzního uhlíku, byla použita pouze čistá bentonitová 
směs bez jakýchkoliv přísad. Obsah pojiva ve směsi byl 8 hmotnostních dílů (vztaženo  
na 100 hmotnostních dílů křemenného ostřiva). Pojivo reprezentuje jakostní aktivovaný 
bentonit Sabenil 65 a Keribent R, což jsou dvě nejrozšířenější bentonitová pojiva  
ve slévárnách na česko – slovenském území. Sabenil 65 reprezentuje standardní bentonitové 
pojivo se zvýšenou odolností proti vzniků zálupů, zatímco Keribent R představuje pojivo 
s vyššími užitnými vlastnostmi, především z velmi vysokou termostabilitou. Je určen  
pro všechny druhy odlévaných slitin. Ostřivem byl běžně používaný křemenný písek z oblasti 
Šajdíkovy Humence s obchodním označením ŠH 35. Testováním bentonitové směsi s různými 
pojivy vznikly standardy označené jako 1. BS a 2. BS: 

1. BS = křemenné ostřivo ŠH 35 + pojivo bentonit Sabenil 65 (8 hm. %) 

2. BS = křemenné ostřivo ŠH 35 + pojivo bentonit Keribent R (8 hm. %) 

5.3.1.1 Bentonit Sabenil 65 
Aktivovaná mletý bentonit s obchodním označením SABENIL 65 se vyznačuje velikostí 

středního zrna d50 = 49,938 µm a měrným povrchem 35,57 m2/g. Jeho základní parametry 
jsou uvedeny v tab. 3. Užívá se především pro přípravu náročných modelových směsí  
a středně tepelně namáhaných formovacích směsí pro všechny druhy slitin. K jeho pozitivům 
patří zvýšená odolnost proti tvorbě zálupů, rychlý nárůst vaznosti při mísení a dobrá tekutost 
formovací směsi. Technický list bentonitu Sabenil je součástí příloh (1. příloha). 

Tab. 3 Vlastnosti bentonitu Sabenil 65: 

aktivní bentonit [ %] vlhkost [%] pH [-] vodivost [µS.cm-1] d50 [µm] d(0,1) [µm] d(0,9) [µm] 

65,00 7,16 10,46 1422,00 49,94 5,56 99,10 

 
Chemické složení v tab. 4 bylo naměřeno pomocí fluorescenčního spektrometru 

(XRFS)  SPECTRO  XEPOS  (SPECTRO  Analytical Instruments GmbH) a zjištěný obsah prvků byl 
přepočítán na oxidy. 

Tab. 4 Chemické složení (v hm. %) bentonitu Sabenil 65: 

Na2O MgO Al2O3 SiO2 P2O5 SO3 K2O CaO TiO2 MnO Fe2O3 ZŽ 

2,00 3,20 11,60 44,70 0,61 0,01 0,97 4,63 3,31 0,19 12,70 16,30 

 
Bentonit Sabenil 65 byl podroben diferenční termické analýze (DTA) k zachycení 

endotermních a exotermních změn, které představují fázové přeměny nebo chemické 
reakce. Zároveň jsou sledovány změny hmotnosti v závislosti na teplotě,  
tzv. termogravimetrie (TG). DTA/TG analýza bentonitu Sabenil 65 je na obr. 14. 
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Obr. 14 DTA/TG analýza bentonitu Sabenil 65 

První pík je endotermický a zachycuje dehydrataci bentonitu. Další dvojitý pík, také 
endotermický, znázorňuje dehydroxylaci. Teplota 350 °C určuje hranici, pod kterou ještě 
nedochází k  dexydroxylaci a vzniku mrtvého bentonitu.  

Rentgenová difrakční analýza, metoda používaná k určování struktury, je zachycena 
na obr. 15. Metoda je založena na tom, že rozměry krystalové mřížky jsou srovnatelné 
s vlnovou délkou rentgenového záření. Na krystalové mřížce tak může docházet k difrakci 
(ohybu) záření. Protože je vzor krystalu periodický, je difrakční vzor záření po průchodu 
krystalem v poměrně dobrém vztahu se strukturou krystalu. 

 
Obr. 15 Rentgenová difrakční analýza bentonitu Sabenil 65 

5.3.1.2 Bentonit Keribent R 
Pro druhý standard je použit jako pojivo jakostní aktivovaný bentonit KERIBENT R. 

Keribent je směs bentonitů s rozličnými vlastnostmi cíleně zaměřenými na zvýšení užitných 
vlastností. Aktivací jsou vyměněny přírodní vápenaté a hořečnaté ionty v krystalické mřížce 
za sodné. Je produkován ze selektivně těžených, homogenizovaných, pozvolna sušených 
mletých surovin, což zajišťuje zvýšenou termostabilitu. Jedná se o jemně mletý bentonit 
s velikostí středního zrna d50 = 47,368 µm a měrným povrchem 51,37 m2/g (metoda BET), 
s vyššími užitnými vlastnostmi bez nosiče lesklého uhlíku. Základní parametry bentonitu 
Keribent R jsou uvedeny v tab. 5 a technický list je součástí příloh (2. příloha).  
Je určen pro BS a je vhodný pro odlévání všech druhů slitin [61]. 

Tab. 5 Vlastnosti bentonitu Keribent R: 

aktivní bentonit [ %] vlhkost [%] pH [-] vodivost [µS.cm-1] d50 [µm] d(0,1) [µm] d(0,9) [µm] 

68,00 6,93 10,16 675,00 47,36 5,87 102,60 

60 

70 

80 

90 

100 

-60 

-50 

-40 

-30 

-20 

-10 

0 

10 

20 

30 

0 200 400 600 800 1000 

T
G

  
[%

] 

D
T

A
 [

u
V

] 

teplota [°C] 

DTA 

TG 

350° 

oblast dehydroxylace 

1. pík 



 

NOVOHRADSKÁ, N.: Degradace vlastností montmorillonitických jílů interakcí jádrových pojiv. Disertační 

práce. FMMI, Katedra metalurgie a slévárenství, VŠB – TU Ostrava, 2017. 

Chemické složení Keribentu R v následující tab. 6 bylo naměřeno pomocí 
fluorescenčního spektrometru SPECTRO  XEPOS  (SPECTRO  Analytical Instruments GmbH). 
Zjištěný obsah prvků byl přepočítán na oxidy. 

Tab. 6 Chemické složení (v hm. %) bentonitu Keribentu R: 

Na2O MgO Al2O3 SiO2 P2O5 SO3 K2O CaO TiO2 MnO Fe2O3 ZŽ 

< 1,00 2,50 15,80 53,90 0,48 0,01 1,15 2,40 2,00 0,08 8,50 13,76 

Dále byl tento bentonit podroben diferenční termické analýze a termogravimetrii. 
Křivka DTA/TG analýzy Keribentu R jsou na obr. 16., následovaná obr. 17, který zachycuje 
rentgenovou difrakční analýzu. 

 
Obr. 16 DTA/TG analýza bentonitu Keribent R 

První pík je endotermický a zachycuje dehydrataci bentonitu. Další pík je dvojitý 
(endotermický) a znázorňuje dehydroxylaci. Teplota 350 °C určuje hranici, pod kterou ještě 
nedochází k  dehydroxylaci a vzniku mrtvého bentonitu. 

 
Obr. 17 Rentgenová difrakční analýza jakostního bentonitu Keribentu R 

5.3.1.3 Křemenné ostřivo ŠH 35 
Funkci ostřiva BS plní křemenný písek z lokality Šajdíkovy Humence ŠH 35. 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 [31]. Technický list ostřiva ŠH 35 je součástí příloh (3. příloha). 
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Obr. 18 Zrna křemenného ostřiva ŠH 35 

 

Obr. 19 Detail zrn křemenného ostřiva ŠH 35 

Na obr. 18 a obr. 19 je zobrazena plocha a body, v nichž byla provedena EDX analýza 
ostřiva. Výsledky EDX plošné i bodové analýzy jsou shrnuty v tab. 7. 
Tab. 7 EDX analýza (v hm. %) ostřiva ŠH 35: 

prvky Si O Al K 

plošná 21,8 77,0 1,1  

bodová v bodě A 11,7 82,7 4,5 1,1 

bodová v bodě B 15,4 72,1 4,1 8,4 

 
Grafické znázornění  EDX plošné analýzy představuje obr. 20, analýza v bodě A  

je zobrazena na obr. 21 a výsledky bodové analýzy nečistoty v bodě B je na obr. 22. Zrna 
ostřiva jsou nalepena na uhlíkové pásce, proto EDX analýza vykazuje nepatrný obsah uhlíku. 

 

Obr. 20 Plošná EDX analýza pro ostřivo ŠH 35 

 

Obr. 21 EDX analýza v bodě A pro ostřivo ŠH 35 
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Obr. 22 EDX analýza v bodě B pro ostřivo ŠH 35 

 
Obr. 23 Součtová křivka zrnitosti ostřiva ŠH 35. 

Granulometrický rozbor křemenného ostřiva graficky zaznamenává součtová křivka  
na obr. 23. Výpočet stupně stejnorodosti S pro křemenné ostřivo ŠH 35, pro hodnoty 
d75=0,30 (průměr ok síta, kterým projde 75 % ostřiva), d50=0,37 (průměrná zrnitost; taková 
velikost síta, kterou projde 50 % ostřiva) a d25=0,45 (průměr ok síta, kterým projde 25 % 
ostřiva) odečtené z grafu: 
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Výpočet kritéria pravděpodobnosti uspořádání zrn log W a teoretického vnějšího 
povrchu SWT pro křemenné ostřivo ŠH 35: 

                      = 200 – 144,08 = 55,92  (9) 
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    (10) 

Rozpis jednotlivých tříd a dopočtené hodnoty jsou součástí přílohy 4. Zjištěné 
hodnoty granulometrického rozboru ostřiva z lokality Šajdíkovy Humence jsou  
pro přehlednost zapsány do tab. 8.  

Tab. 8 Granulometrický rozbor ostřiva ŠH35: 

vyplavitelné 
podíly [%] 

log W  
[-] 

d25 
[mm] 

d50 
[mm] 

d75 
[mm] 

S  
[%] 

SWT  
[cm2/g] 

0,42 61,50 0,45 0,37 0,30 66,67 64,22 
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Granulometrický rozbor ostřiva z lokality Šajdíkovy Humence ŠH 35 byl proveden 
během experimentu opakovaně a výsledné hodnoty potvrdily předchozí měření. Minimální 
odchylky jsou způsobeny nepřesnosti měření (obr. 24). 

 
Obr. 24 Součtová křivka zrnitosti ostřiva ŠH 35 

Všechny odečtené a vypočtené hodnoty granulometrického rozboru jsou přílohou 5 a 
nejvýznamnější hodnoty jsou zaneseny v tab. 9: 

Tab. 9 Granulometrický rozbor ostřiva ŠH35: 

vyplavitelné 
podíly [%] 

log W  
[-] 

d25 
[mm] 

d50 
[mm] 

d75 
[mm] 

S  
[%] 

SWT  
[cm2/g] 

0,40 61,50 0,46 0,36 0,29 63,04 66,87 

5.3.2 Materiál pro jádra 

Pro experiment byly vybrány čtyři nejčastěji používané technologie pro produkci 
jader z organických pryskyřic používaných v běžných provozech. Jádra vyrobena z pryskyřic 
na bázi fenolformaldehydu: HOT – BOX (fenolická pryskyřice), RESOL – CO2 (fenolická 
pryskyřice v zásaditém prostředí) a metoda Croning (termoplastická fenolformaldehydová 
pryskyřice – novolak) pro výrobu skořepinových forem. A v neposlední řadě ve slévárenské 
technologii nejpoužívanější pojivový systém pro výrobu jader PUR COLD –  BOX (fenolická 
polyuretanová pryskyřice). 

5.3.2.1 Materiál pro metodu PUR COLD-BOX 
Pro zhotovení jader metodou studeného jaderníku PUR COLD - BOX je ostřivem 

polský křemenný písek Grudzeń Las GL 27 a pojivem pryskyřice ASKOCURE 300 EP 3929 
(0,8%) s polyisokyanátem ASKOCURE 600 FW 3 (0,8 %) jejichž spojením se dosáhne 
optimálních vlastností. Katalyzátorem je trietylamin KATALYSATOR  704.  Technické listy 
jednotlivých komponentů jsou součástí přílohy (příloha 6  –  9). 

Ostřivo Grudzeń Las GL  27 bylo podrobeno granulometrickému hodnocení.  
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Obr. 25 Součtová křivka zrnitosti ostřiva GL 27 použitého v PCB. 

Obr. 25 ukazuje výslednou součtovou křivku, ze které jsou odečteny hodnoty 
d75=0,24, d50=0,29 a d25=0,32. Všechny odečtené a vypočtené hodnoty granulometrického 
rozboru jsou v příloze 10 a nejvýznamnější hodnoty jsou zaneseny v tab. 10: 

Tab. 10 Granulometrického rozbor ostřiva GL 27: 

vyplavitelné 
podíly [%] 

log W  
[-] 

d25 
[mm] 

d50 
[mm] 

d75 
[mm] 

S  
[%] 

SWT  
[cm2/g] 

0,55 49,28 0,32 0,29 0,24 75,00 85,61 

5.3.2.2 Materiál pro metodu HOT-BOX 
Na výrobu jader metodou HOT-BOX bylo použito jako pojivo čisté fenolické pryskyřice 

THERMOPHEN 1002, její technický list je příloha 11. Výhodou této pryskyřice je nízký obsah 
dusíku, díky němuž je eliminován vznik dusíkatých bodlin v odlitcích, a vysoká pevnost  
v ohybu za tepla i studena. Jako katalyzátor je použit vodný roztok solných kyselin 
HÄRTER HP 30, technický list katalyzátoru je přiložen jako příloha 12. Ostřivem je, stejně jako 
u PUR COLD BOXU, polský křemenný písek Grudzeń Las GL 27.  

 
Obr. 26 Součtová křivka zrnitosti ostřiva GL 27 použitého v HB 
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Graf součtové křivky je vyobrazena na obr. 26. Kompletní přehled odečtených  
a vypočtených hodnot granulometrického rozboru je v příloze 13 a nejvýznamnější hodnoty 
jsou zaneseny v tab. 11. 

Tab. 11 Granulometrický rozbor ostřiva GL 27: 

vyplavitelné 
podíly [%] 

log W  
[-] 

d25 
[mm] 

d50 
[mm] 

d75 
[mm] 

S  
[%] 

SWT  
[cm2/g] 

0,87 53,75 0,34 0,29 0,25 74,00 83,59 

5.3.2.3  Materiál pro metodu CRONING 
Pro tuto část experimentu jsou jádra vyráběna obalovou metodou. Metoda CRONING 

využívá křemenný písek obalený fenolovou pryskyřicí a aditivy PLASTISABLE 42 B 630 X, 
technický list je součástí příloh jako příloha 14. 

5.3.2.4 Materiál pro metodu RESOL – CO2 
Plynné CO2 vytvrzuje fenolformaldehydovou pryskyřici NOVANOL 180. Technický list 

pryskyřice je označen jako příloha 15. Metoda je vhodná pro všechny druhy odlévaných 
slitin. Pro jádrové směsi je použito běžně používané ostřivo Grudzeń Las GL 27 s velikostí 
středního zrna d50 = 0,29 mm a stupněm stejnorodosti S = 0,75 (9. příloha).  
 

5.4 PRŮBĚH EXPERIMENTU V LABORATORNÍCH POMÍNKÁCH 
V první fázi experimentu se pozornost soustředila na jádrové směsi vyráběné 

technologií PUR COLD – BOX a HOT – BOX, obalovou metodou CRONING, RESOL vytvrzovaný 
pomocí CO2 a jejich vliv na BS bez tepelné expozice. Což znamená, že neshodná neprošla 
tepelným namáháním, pro potřebu experimentu byla jádra pouze nadrcena. K posouzení 
vlivu slouží měření, která jsou uvedena v kapitole 5.1 METODY EXPERIMENTU.  

5.4.1 Interakce bentonitová směs a PUR COLD - BOX 

Jako standard k  porovnání nám slouží bentonitová směs s jakostním pojivem 
Sabenil 65 označená 1. BS a směs s jakostním pojivem Keribent R označená 2. BS.  
Tyto standardy byly připraveny ze 100 hm. d. ostřiva a 8 hm. d. bentonitu. Doba míchání byla 
stanovena na 6 minut z důvodu eliminace vzniku latentního bentonitu (nedokonalé 
promíchání směsi by mohlo mít za následek zkreslení výsledků). Vlhkost směsi byla řízena 
spěchovatelností, která byla stanovena na 45 ± 3 %. Připravený standart byl podroben 
měření a následně obohacen o přídavky jádrového systému. První ovlivnění BS jádrovou 
směsí bylo pozorováno na přídavku PCB. Tato technologie výroby jader metodou studeného 
jaderníku využívá třísložkový systém fenolová pryskyřice, polyizokyanát a TEA jako 
katalyzátor. Ostřivem je křemenný písek GL 27. 

5.4.1.1 Zkoušení 1. BS + 10 % až 50 % PCB bez tepelné expozice 
První sada vzorků byla připravena z PUR COLD - BOX a ze standardu 1. BS (pojivo 

Sabenil 65). Do standardu je postupně přimícháváno po 10 % drcených neshodných jader  
až do výše 50 %. Po každém přidání 10 % jader, byla směs promísena a změřena. Vlhkost 
směsi je před začátkem měření řízena spěchovatelností a držena v toleranci 45 ± 3 %. 
Oživování je podřízeno udržení 8 hm. d. bentonitu v objemu směsi.  
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Podrobný rozpis naměřených hodnot je uveden v příloze 16. Průměry z naměřených 
hodnot jsou uvedeny v tab. 12 a znázorněny v paprskovém grafu obr. 27. Pro snazší orientaci 
v datech odpovídá barevné označení hodnot v tabulce, barevnému schématu, které 
je použité v grafu. Pro grafické znázornění jsou všechny naměřené hodnoty převedeny 
na procenta. Hodnoty naměřené pro standard 1. BS (bentonitová směs bez přídavku 
jádrového systému) představují 100 % a jsou zakresleny šedou barvou.  
Tab. 12 Výsledné hodnoty zkoušení 1. BS + PCB bez tepelné expozice: 

  1. BS 
1. BS +  

10 % PCB 

1. BS +  

20 % PCB 

1. BS +  

30 % PCB 

1. BS +  

40 % PCB 

1. BS +  

50 % PCB 

Spěchovatelnost [%] 44,00 43,00 45,00 44,00 44,00 45,00 

Spěch. na konci [%] 35,00 36,00 40,00 42,00 35,00 35,00 

Pevnost v KZ [kPa] 3,04 3,24 3,30 3,30 3,40 3,24 

Pevnost v tlaku [kPa] 139,00 133,00 157,00 150,00 155,00 158,00 

Pevnost ve štěpu [kPa] 35,20 39,00 37,60 37,60 40,80 36,60 

Houževnatost [ -] 0,25 0,29 0,24 0,25 0,26 0,23 

Otěr [%] 2,85 2,86 2,61 2,24 3,79 5,05 

pH [-]  10,46 10,46 10,48 10,21 10,41 10,40 

Vodivost [µS.cm-1]  504,00 489,00 507,00 469,00 434,00 454,00 

Vlhkost [%] 2,15 2,16 2,22 2,10 2,06 1,98 

Vlhkost na konci [%] 1,92 1,95 2,06 2,02 1,82 1,78 

Aktivní bentonit [%] 8,00         7,70 

Ztráta žíháním [%]  0,98         1,39 

 

 
Obr. 27 Graf zkoušení 1. BS + PCB bez tepelné expozice 
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Pokles spěchovatelnosti na konci měření je dán přirozeným osycháním směsi 
v průběhu experimentálního měření. Tyto hodnoty korelují se změnou vlhkosti směsi.  

Hodnota pevnosti v kondenzační zóně vody u standardní směsi 1. BS (3,04 kPa) 
potvrzuje fakt, že se jedná o jakostní aktivovaný bentonit, kde minimální doporučená 
hodnota pevnosti v KZ je 2,2 kPa. Přídavek deseti procent jádrové směsi vyrobené metodou 
PCB se projevuje nepatrným zvýšením pevností v kondenzační zóně (o 7 %) a zvýšením 
pevnosti ve štěpu (o 11 %). Jediný pokles pevnosti zaznamenáváme v tlaku. Tento pokles  
je ojedinělí a ani s rostoucím přídavkem PCB se nezopakuje, proto se lze domnívat,  
že je způsobený pouze odchylkou měření. Při přídavku 20 % až 50 % jádrové směsi 
se nadále projevuje trend vzrůstající pevnosti. Z dosažených výsledků se jeví, že optimálním 
množství přídavku jádrové směsi pro pevnosti je 40 %. Dochází ke stejnému nárůstu pevnosti 
v KZ a pevnosti v tlaku o 12 % a u pevnosti ve štěpu o 16 %. 

Dopočtené hodnoty houževnatosti se po celou dobu měření, se vzorky s rostoucím 
obsahem jádrové směsi PCB, výrazně nemění a ukazují na dobrou formovatelnost směsi. 

Pozitivní nárůst pevnostních vlastností je doprovázen negativním jevem v podobě 
zvyšujících se hodnot otěru. Při měření technologických vlastností se to nejvíce projevilo 
při přidání 50 % jádrové směsi PCB ve srovnání se standardem. Otěr se zvedl z hodnoty 
2,85 % na 5,05 %, což je nárůst o 77 %. Ke zvýšenému otěru došlo pravděpodobně ztrátou 
povrchové vlhkosti. Směs má tedy větší sklon k osychání s rostoucím obsahem jádrového 
systému, i když obsah vlhkosti ve směsi je relativně stálý.  

Výsledná směs kombinací bentonitové směsi a 50 % PCB se projevuje jako krátká, 
i přesto že výsledná hodnota houževnatosti se pohybuje nad spodní přípustnou 
hranicí formovatelnosti (0,22). Dochází ke zvýšení rizika poškození forem při jejich 
manipulaci. Zvyšuje se možnost eroze tekutým kovem. 

U vzorků bylo také měřeno pH, které mělo zachytit ovlivnění zásaditého pH 10,46 
čisté bentonitové směsi přídavkem systému PCB. Výsledné pH směsi zůstalo neovlivněno,  
a to ani při přídavku 50 % přídavku PCB.  

Dále byla měřena vodivost vodného výluhu. Vodivost charakterizuje množství 
rozpuštěných iontů. Měření vykazuje mírný pokles, což indikuje úbytek rozpustných látek  
ze zkoušených směsí. 

Z hodnot podílu aktivního bentonitu ve směsi je patrné, že byla dodržena podmínka 
experimentu zachování konstantního množství aktivního bentonitu v průběhu měření,  
i přes přídavek v podstatě nového písku (50 % PCB) je hodnota ve směsi cca 8 %. 

Analýzou naměřených hodnot lze konstatovat, že vliv jádrových směsí PCB nemá  
při běžné laboratorní teplotě (25 °C) výrazný negativní vliv na technologické vlastnosti 
bentonitové směsi (byl zjištěn nárůst pevnosti směsi). Výjimkou je odolnost směsi vůči erozi, 
definované zkouškou otěrem, kdy byla zjištěna vyšší náchylnost směsi k osychání s rostoucím 
obsahem PCB, čímž dochází ke zvýšení rizika poškození forem při jejich manipulaci  
a skládání, zvyšuje se možnost eroze tekutým kovem. 

5.4.1.2 Zkoušení 2. BS + 10 % až 50 % PCB bez tepelné expozice 
Další sada měření probíhala na směsi 2. BS obsahující jakostnější bentonit Keribent R 

pro definování míry ovlivnění PCB a vyloučení vlivu druhu bentonitového pojiva. Po testování 
čisté směsi byl standard obohacen o přídavky PCB v rozmezí 10 – 50 % a změřen. Naměřené 
hodnoty jsou součásti přílohy 17. Výsledné zprůměrované hodnoty jsou zaneseny v tab. 13  
a vyneseny do grafu na obr. 28.  
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Tab. 13 Výsledné hodnoty zkoušení 2. BS + PCB bez tepelné expozice: 

 
2. BS 

2. BS + 
10 % 
PCB 

2. BS + 
20 % 
PCB 

2. BS + 
30 % 
PCB 

2. BS + 
40 % 
PCB 

2. BS + 
50 % 
PCB 

2. BS + 
50 % PCB, 

žíháno, 
6 min 

míseno 

2. BS + 
50 %, 

žíháno, 
12 min 
míseno 

Spěchovatelnost [%] 44,50 44,00 45,00 44,00 45,00 44,00 48,00 47,00 

Spěch. na konci [%] 38,00 38,00 41,00 39,00 41,00 33,00 
  

Pevnost v KZ [kPa] 4,63 5,20 5,27 5,37 5,97 5,55 4,47 5,23 

Pevnost v tlaku [kPa] 152,25 143,73 142,63 153,73 154,63 154,40 158,00 182,33 

Pevnost ve štěpu [kPa] 39,45 34,47 36,63 34,70 40,28 42,12 42,67 47,33 

Houževnatost [ -] 0,26 0,24 0,26 0,23 0,26 0,27 0,27 0,26 

Otěr [%] 9,27 15,24 6,20 11,06 5,60 5,97 2,12 6,15 

pH [-] 10,03 10,20 10,90 10,11 10,20 10,17 
  

Vodivost [µS.cm-1] 268,00 264,00 224,00 233,00 236,00 240,00 
  

Vlhkost [%] 2,27 2,47 2,43 2,44 2,19 2,14 2,36 2,51 

Vlhkost na konci [%] 2,66 2,15 2,29 2,24 1,98 2,04 
  

 

 

Obr. 28 Graf zkoušení 2. BS + PCB bez tepelné expozice 

Hodnoty spěchovatelnosti byly drženy v rozmezí 45 ± 3 %, a také zde se projevil 
přepokládaný pokles zjištěných hodnot na konci měření. 

Naměřené hodnoty potvrzují základní vlastnosti jakostního pojiva Keribent R, který  
na rozdíl od Sabenil 65, vykazuje zvýšení užitných vlastností v podobě vyšších hodnot 
pevností, ale i vyšší hodnoty otěru.  
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Hodnoty pevnosti v KZ plynule stoupají s rostoucím podílem PCB, nejvyšší nárůst 
o 29 % je při přídavku 40 % jádrové směsi (5,97 kPa). S ohledem na získané hodnoty 
mechanických vlastností zkušební formovací směsi se jeví jako optimální přídavek 40 % PCB 
stejně jako u systému 1. BS + PCB. Tento fakt je rovněž potvrzen nejnižší hodnotou otěru 
(5,6 %, pokles o 40 % ve srovnání se standardem bez přídavku PCB). Zjištěná hodnota 
pevnosti v tlaku z 152,25 kPa s rostoucím podílem obsahu jader klesla maximálně o 6 % 
(přídavek 10 % a 20 % PCB) a následně se vrátila k původní hodnotě 2. BS. Pevnost ve štěpu 
korelovala trend pevnosti v tlaku. Z čehož lze usoudit, že přídavek jádrového systému PCB 
k druhému standardu nemá výrazný vliv na dosažené pevnosti v tlaku a ve štěpu. 

 Tento závěr potvrzují i dopočtené hodnoty houževnatosti, které se z původních 0,26 
pro čisté 2. BS změnily na 0,27 při přídavku 50 % PCB (stanovené optimum je nad hranicí 
formovatelnosti 0,22). 

Minimální rozdíly pH a elektrické vodivosti zkušebních směsí s rostoucím obsahem 
jádrové směsi potvrzují neutrální charakter PCB pojiva stejně jako u směsi s bentonitovým 
pojivem Sabenil 65 (1. BS). 

Výsledky testování směsi 2. BS + PCB kopírují měřeními s jakostním pojivem 
Sabenil 65, jsou pouze posunuté o vliv kvalitnějšího pojiva Keribent R. Naměřené hodnoty 
potvrzují zvýšení hodnot pevností a nižší hodnoty otěru.  

5.4.1.3 Zkoušení 2. BS + 50 % PCB po tepelné expozici 
K doplnění informací o vlivu přídavků PCB na chování bentonitové směsi sloužilo 

společné vystavení tepelné expozici. Žíhání zkušební směsi na 350 °C k simulování reálných 
podmínek ve slévárenské formě během lití, chladnutí a tuhnutí odlitků, mělo ukázat,  
zda při tepelné expozici budou pyrolýzní produkty vznikající z jádrového systému negativně 
ovlivňovat formovací směs. Zvolená teplota 350°C odpovídá střední teplotě formy a zároveň  
při této teplotě ještě nedochází k dehydroxylace pojiva (formování mrtvého bentonitu),  
viz kapitola 5.3.1.2 Bentonit Keribent R. Měření byla prováděna se směsí, která obsahovala 
nejvyšší přídavek jádrové směsi, tedy 50 % PCB.  

Do standardu bylo přidáno 50 % nadrcených neshodných jader PCB. Vzniklá směs 
byla 6 minut promísena. Poté byla celá směs vyžíhána na teplotu 350 °C po dobu 120 minut.  
Po vyjmutí z pece byla svrchní vrstva směsi, která byla vystavena pecní atmosféře 
odstraněna, aby neovlivnila měření. Následně byla směs ještě 6 minut domísena při úpravě 
vlhkosti. Vlhkost směsi byla řízena spěchovatelností, která byla stanovena na 45 ± 3 %. 
Následně byl proveden experiment za účelem stanovení vlivu kumulativního mísení  
na technologické vlastnosti formovací směsi, kdy doba mísení byla zdvojnásobena  
(z 6 na 12 minut). Podrobný rozpis naměřených hodnot je uveden v příloze 18. Průměr 
výsledných hodnot z jednotlivých měření je zapsán v tab. 13 a graficky zachycen  
na obr. 29. Stejně jako v předchozích případech jsou zde jednotlivé veličiny převedené  
na procenta a znázorněna v paprskovitém grafu. Standard 2. BS je zde 100 % a všechny data 
jsou k standardu dopočtena v procentech. 

Spěchovatelnost po vyžíhání vzorku byla držena na horní hranici stanoveného 
rozmezí 45 ± 3 %, tedy v přípustném rozmezí.  

Hodnoty všech tří pevností - pevnosti v KZ, pevnosti v tlaku, pevnosti ve štěpu – byly 
po prvním mísení (6 minut) srovnatelné se standardem. Hodnoty pevností se lišili  
od standardu 2. BS o pouhé 4 – 8 %. Po opětovném promísení byl u všech tří pevností 
zaznamenán nárůst. Přesněji pro pevnost v KZ o 13 % vůči čisté formovací směsi s jakostním 
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bentonitem Keribent R. Měření pevnosti v tlaku a pevnosti ve štěpu svorně vzrostlo o 20 % 
ve srovnání standardem 2. BS.  

Dopočtené hodnoty houževnatosti se oproti standardu mírně posunuly  
z 0,26 na 0,27, jak pro směs s 50 % PCB přídavku bez tepelné exspirace, tak pro oba vzorky 
po tepelném namáhání s rozdílným časem míchání. I tento výsledek tedy potvrzuje, že vliv 
PCB na bentonitovou směs je nepatrný, nebo mírně pozitivní.  

Otěr se u směsí po vystavení tepelnému namáhání dokonce zlepšil. Při srovnání 
s čistou směsí (bez obsahu jádrového systému) 2. BS klesl o 77 %. Po opakovaném promísení 
se ustálil na hodnotě 6,15 %, která je srovnatelná s hodnotou otěru před tepelnou expozicí 
při obsahu 50 % PCB (u obou vzorků srovnatelné snížení otěru v rozmezí 34 – 36 %). 

Výsledky experimentu BS s obsahem 50 % PCB v nadrceném syrovém stavu,  
po následném vyžíhání směsi za účelem simulace podmínek lití ve formě, i zdvojeném času 
míchání ukazují, že tato výsledná směs si zachová své původní technologické vlastnosti (nebo 
o trochu lepší). Nedochází zde k negativnímu ovlivnění směsi a lze ji použít pro výrobu forem 
bez předpokládaného zvýšení zmetkovitosti výsledných odlitků, které by šli připsat na vrub 
formovací směsi. Lze to částečně přisoudit použitému bentonitu Keribent R, který  
má zvýšenou termostabilitu (do 550 °C) a optimalizované užitné vlastnosti. 

Závěry o vlivu PCB na BS se shodují s výsledky práce W. Pohla a H. D. Sagmeistera, 
kteří hodnotí přídavek COLD – BOX jader pozitivně, především jako prevenci proti vadám 
z napětí (dilatace). Tento závěr potvrzuje i R. L. Naro, který hodnotí vliv jader jako nepatrný, 
nebo s tendencí být mírně lepší.  

 

Obr. 29 Graf zkoušení 2. BS + PCB před a po žíhání, v různých intervalech mísení 

5.4.1.3.1 EDX analýza 2. BS + 50 % PCB po tepelné expozici 
K ověření, jestli došlo k uvolňování pyrolýzních produktů jádrových směsí, byla 

zkoušená směs po tepelné expozici podrobena zkoumání na elektronovém mikroskopu, který 
je vybaven EDX analýzou pro určení a kvantifikaci prvků na jednotlivých zrnech. 
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Obr. 30 Detail zrn 2. BS + 50 % PCB jader po tepelné expozici, zvětšeno 250x 

 
Obr. 31 Bodová analýza v místě označeném křížkem na předchozím snímku 

 

Obr. 32 Detail zrn 2. BS + 50 % CB jader po tepelné expozici, zvětšeno 250x 

 
Obr. 33 Bodová analýza v místě označeném křížkem na předchozím snímku 
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Výsledky EDX bodové analýzy (obr. 31 a obr. 33) v bodech označených křížkem  
na snímcích z obr. 30 a obr. 32 v hmotnostních procentech prvků s obsahem nad 1 %  
jsou uvedeny v tab. 14. 

Tab. 14 EDX analýza (v hm. %) zrn 2. BS + 50 % PCB po tepelné expozici: 

prvky C O Si Al 

1. analýza 37,30 58,80 2,50 1,40 

2. analýza 75,00 25,00   

 
Z obrázků EDX analýzy je jasně patrné, že na obou zkoumaných snímcích,  

se na zrnech lokálně nachází ve vysokých koncentracích uhlík. S největší pravděpodobností 
se jedná o uhlík ve formě filmu lesklého uhlíku, který se vyloučil v důsledku pyrolýzních 
rozkladů organických pryskyřic během tepelné expozice. Tento uhlík na povrchu zrna může 
negativně ovlivnit pojící schopnosti směsi, ale zároveň může zlepšit povrch výsledného 
odlitku, jak ve své práci připouští i R. L. Naro. S těmito závěry se ztotožňuje i J. Duda  
ve své práci o ovlivnění BS zbytky jader. Tvorbu lesklého uhlíku lze ovlivnit druhem použité 
pryskyřice nebo její zrnitostí. Kdy hrubší zrna uvolňují lesklý uhlík v širším teplotním rozsahu 
[63]. Světlé útvary na povrchu zrna jsou místa nabitá dopadajícími elektrony při jejich 
zkoumání. Na samotný průběh analýzy to nemá vliv. 

5.4.1.3.2 Granulometrie 2. BS + PCB po tepelné expozici 
Pro následné testování přídavku PCB a jeho vlivu na 2. BS byl vyhotoven 

granulometrický rozbor. A to jak standardu 2. BS, tak směsi s přídavkem PCB po tepelné 
expozici. Porovnání křivek zrnitosti 2. BS bez tepelné expozice a 2. BS + 50 % PCB po tepelné 
expozici je na obr. 34. Celkové rozbory jsou součástí příloh 19. a 20. Z obrázku je patrné 
zjemnění středního zrna d50 z 0,38 mm na 0,32 mm. Tím se mění i hodnota stupně 
stejnorodosti S a log W (viz tab. 15). Navzdory těmto změnám rozložení jednotlivých frakcí, 
nedošlo k výraznému nárůstu vyplatitelných podílů (navýšení o nepatrné 2 %). Z toho 
vyplývá, že ani přídavek 50 % PCB neovlivňuje granulometrickou skladbu formovací směsi, 
zejména pak obsah jemných částic se všemi doprovodnými negativy na vlastnosti BS. 

 
Obr. 34 Křivky zrnitosti 2. BS bez tepelné expozice a 2. BS + PCB po tepelné expozici 
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Tab. 15 Granulometrický rozbor 2. BS a 2. BS + HB po tepelné expozici: 

 vyplavitelné 
podíly [%] 

log W  
[-] 

d25 
[mm] 

d50 
[mm] 

d75 
[mm] 

S  
[%] 

SWT  
[cm2/g] 

2. BS 6,69 64,20 0,47 0,38 0,29 61,67 70,30 

2. BS – HB  6,83 62,36 0,43 0,32 0,23 53,49 75,74 
 

5.4.1.3.3 DTA/TG analýza bentonitu z 2. BS + 50 % PCB po tepelné expozici 
Dalším cílem disertační práce je stanovení fyzikálně – chemických změn u použitého 

jakostního bentonitu Keribent R v důsledku vystavení tepelnému namáhání formovací směsi 
(žíhání směsi na 350 °C po dobu dvou hodin). Jako vhodná analytická metoda pro studium 
těchto změn je diferenciální termická analýza (DTA/TG). 

Bentonit pro DTA/TG analýzu byl použit ze směsi 2. BS + 50 % PCB po tepelné 
expozici. V první řadě byl Keribent oddělen od směsi plavením, následně odsedimentováním 
ve vodní lázni a vysušením. 

 
Obr. 35 TDA/TG analýza bentonitu Keribent R (ohřev 15 °C/min) 

Pro účely hodnocení jakostního bentonitu Keribent R a změny jeho vlastností  
po vystavení tepelnému namáhání směsi 2. BS je zde uvedena DTA/TG analýza původního 
(vstupní suroviny) bentonitu na obr. 35. Tvar a velikost píku ovlivňuje mnoho parametrů, 
které mohou vést ke dvojitým až trojitým píkům. První jednoduchý endotermický  
pík zachycuje dehydrataci Keribentu R, která je doprovázena ztrátou hmotnosti o 7 %. Další 
dvojitý endotermický pík zakresluje dehydroxylaci. První extrém tohoto píku leží na teplotě 
550 °C a druhý na 700 °C [64]. Tento děj je doprovázený ztrátou 5 % hmotnosti bentonitu. 

Po vystavení tepelné expozici a získání jakostního bentonit Keribent R z testované 
směsi 2. BS + 50 % PCB byla opětovně provedena DTA/TG analýza, obr. 36. Na obrázku  
je patrný první endotermický pík. Tento by se zde neměl naházet, protože bentonit  
by už neměl obsahovat molekulovou vodu. Ta je přičtena na vrub dehydrataci bentonitu  
při plavení a sedimentaci ve vodní lázni během jeho získávání ze směsi. I přesto, že tento 
proces probíhá, pouze pokud teplota žíhání nepřesáhne teploty 350 °C – 450 °C. Při jejím 
překročení vyžaduje dehydratace i stovky dnů [64]. Dehydratace byla provázena ztrátou 
hmotnosti 5,5 %. Druhý exotermický pík je pravděpodobně dílem spálením zbytků 
organických kationtů [64]. Následující endotermický pík je dehydroxylace doprovázeny 
ztrátou 6,5 % hmotnosti bentonitu. Čtvrtý exotermický pík je způsoben krystalizací 
vysokopecní fáze. Proces závisí na chemickém složení a typu vyměnitelného kationtu [64].  

Druhý exotermický pík podporuje teorii o ovlivnění bentonitu Keribent R pyrolýzními 
produkty spalování směsi 2. BS + 50 % PCB vyprodukovaných během tepelné expozice. 
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Obr. 36 TDA/TG analýza bentonitu Keribent R z 2. BS + 50 % PCB (ohřev 15 °C/min) 

5.4.2 Interakce bentonitová směs a HOT - BOX 

Pro následnou etapu experimentu byly použity vzorky bentonitové směsi s obsahem 
jakostního bentonitu Sabenil 65 a Keribent R. Směs byla taktéž podrobena testování v čistém 
stavu bez přídavku jádrového systému a následně s přídavkem nadrcených neshodných jader 
vyrobených další rozšířenou metodou HOT – BOX. Jedná se jádra vyráběná vstřelováním 
vazné směsi do horkého jaderníku. Pojivem pro tuto technologii je fenol-formaldehydová 
pryskyřice, která polykondenzuje v zásaditém prostředí a vytvrzování probíhá teplem. Jako 
katalyzátor je použit vodný roztok solných kyselin. Ostřivem je křemenný písek ŠH 35. 

5.4.2.1  Zkoušení 1. BS + 10 % až 50 % HB bez tepelné expozice 
Drcená jádra byla do směsi přidávána v množství 10, 20, 30, 40 a 50 %. Zprůměrované 

hodnoty jsou zaneseny do tab. 16 a graficky znázorněny na obr. 37. I zde jsou naměřené 
hodnoty čisté směsi bez přídavku HB a hodnoty směsi s obsahem HB jádrové směsi 
převedeny na procenta a vzájemně porovnány. Směs bez obohacení jádrovým systémem HB, 
označena jako 1. BS, neboli první standart představuje 100 % a v grafu je zakreslena šedou 
barvou. Podrobný rozpis všech naměřených hodnot je uveden v příloze 21.  

Spěchovatelnost byla i u této série experimentu držena v toleranci 45 ± 3 %. Pokles 
mezi hodnotami na začátku a konci měření spěchovatelnosti je způsoben přirozeným 
osycháním směsi v průběhu cyklu měření. Tyto hodnoty klesají stejně jako naměřené údaje 
vlhkosti na začátku a konci experimentu. 

Pevnost v KZ nevykazuje významnější zhoršení nebo zlepšení mechanických vlastností 
ve srovnání s čistou bentonitovou směsí 1. BS. Rozmezí se pohybuje od zhoršení pevnosti 
v KZ o 7 %, po zvýšení pevnosti o 6 %. Další měřená pevnost v tlaku vykazuje, při porovnaní 
standardu 1. BS a směsi s přídavkem 10 % HB, zhoršení o 13 %. Z hodnoty 139,00 kPa 
pevnost v talku klesá na 120,40 kPa. Při následném zvýšení podílu jádrové směsi naopak 
vykazuje nárůst pevnosti v tlaku o 16 %. Mezi směsí s přídavkem 10 % a 20 % HB tím vzniká 
skok z 120,40 kPa na 161,40 kPa, což odpovídá nárůstu hodnot pevnosti v tlaku o 34 %. 
Měření štěpu s přídavkem nadrcených neshodných jader HB klesá, nejvýznamněji při 30 % 
obsahu HB, a to až o čtvrtinu (pokles 27 %).  
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Tab. 16 Výsledné hodnoty zkoušení 1. BS + HB bez tepelné expozice: 

  1. BS  
1. BS + 
10% HB 

1. BS + 
20% HB 

1. BS + 
30% HB 

1. BS + 
40% HB 

1. BS +  

50% HB 

Spěchovatelnost [%] 44,00 45,00 44,00 48,00 44,00 45,00 

Spěch. na konci [%] 35,00 41,00 39,00 45,00 34,00 41,00 

Pevnost v KZ [kPa] 3,04 2,92 3,16 3,22 2,84 3,08 

Pevnost v tlaku [kPa] 139,00 120,40 161,40 161,60 158,00 156,00 

Pevnost ve štěpu [kPa] 35,20 31,40 32,80 25,60 28,60 28,60 

Houževnatost [-] 0,25 0,26 0,20 0,16 0,18 0,18 

Otěr [%] 2,85 3,06 3,07 2,38 3,87 2,84 

pH [-]  10,46   10,40 10,44 10,54 10,55 

Vodivost [µS.cm-1]  504,00 484,00 490,00 485,00 476,00 465,00 

Vlhkost [%] 2,15 2,18 2,04 2,07 2,04 2,17 

Vlhkost na konci [%] 1,92 1,98 1,90 1,99 1,83 2,15 

Aktivní bentonit [%] 8,00         8,80 

Ztráta žíháním [%] 0,98 
    

1,52 

 

 
Obr. 37 Graf zkoušení 1. BS + HB bez tepelné expozice  

Výrazné zhoršení vlastností formovací směsí prozrazuje dopočítaná houževnatost, 
které se optimálně pohybuje nad hodnotou 0,22. Standart 1. BS má houževnatost 0,25 
a i s přídavkem 10 % HB nepozorujeme výraznou změnu, když nám hodnota stoupne na 0,26. 
Následné hodnoty, ale ukazují, že i když pevnosti formovací směsi s přídavkem HB vykazují 
jen nepatrné změny (zhoršení i zlepšení vlastností) u pevnosti v KZ a výrazné zlepšení 
pevnosti v tlaku, houževnatost nám skokově padá pod 0,22 a až na 0,16 při 30 % přídavku 
nadrcených neshodných HB jader.  Směs je krátká a bude představovat vyšší riziko 
zmetkovitosti při formování i následném odlévání. Tento závěr se potvrzuje i v následně 
sledovaném parametru - otěru. 
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Výrazně negativně se projevuje měření otěru, které z 2,85 % stouplo až na 3,87 %, 
tedy o více než třetinu při přídavku 40 % rozdrcených jader HB. Směs má větší sklon 
k osychání s rostoucím obsahem přídavku HB, i když obsah vlhkosti ve směsi je relativně stálý 
(při přídavku 40 % a stejné spěchovatelnosti jako u standardu je vlhkost směsi o 5 % nižší 
na začátku i na konci měření). Formovací směs má vyšší riziko poškození formy 
při manipulaci a je náchylnější k erozi tekutým kovem.  

I pro tento oddíl měření bylo sledováno pH.  Původního zásadité pH bentonitového 
standartu v průběhu měření zůstalo neovlivněno, ani při přídavku 50 % jádrové směsi HB, 
která má kyselý charakter. Rozmezí hodnot pH se pohybuje od 10,4 do 10,55. 

Vodivost vodného výluhu s rostoucím podílem jádrové směsi mírně klesá, srovnatelně 
jako u systému PCB. 

Souhrnem lze konstatovat, že přídavek jádrového systému HB do 1. BS významně 
neovlivnil pevnost v KZ, zlepšil hodnotu pevnosti v tlaku, ale projevil se negativně 
na pevnosti ve štěpu s rostoucím obsahem HB. Negativní ovlivnění směsi s HB přídavkem 
ukazuje až dopočtená houževnatost, která se zvyšujícím obsahem jádrové směsi klesá, 
až pod hranici formovatelnosti. Výsledná směs je krátká a bude představovat vyšší riziko 
zmetkovitosti při formování i následném odlévání.  Tento závěr se potvrzuje i rostoucí otěr, 
který ukazuje na formovací směs se sklonem k osychání a náchylnější k poškození formy 
při a erozi tekutým kovem.  

5.4.2.2 Zkoušení 2. BS + 10 % až 50 % HB bez tepelné expozice 
Pro HB sytém bylo provedeno srovnávací měření ovlivnění standartu bentonitové 

formovací směsi s použitím alternativního jakostního bentonitu Keribent R (standard 2. BS). 
Podmínky experimentu byly stejné jako předchozího měření se standardem 1. BS. Výsledné 
hodnoty byly shrnuty do tab. 17 a graficky zpracovány na obr. 38. Všechny zjištěné hodnoty 
jsou zapsány v příloze 22.  

Spěchovatelnost byla držena v rozmezí 45 ± 3 %. Spěchovatelnost na konci měření 
má očekávané nižší hodnoty, které způsobuje přirozené osychání směsi během měření 
experimentu. Tyto hodnoty jsou doprovázeny změnou vlhkosti formovací směsi. 

Pevnost v KZ s přídavkem HB jádrového systému se mírně zvýšila o cca 14 % 
(na 6,00 kPa z původních 5,25 kPa), až do obsahu 50 % nadrcených HB jader. Zde dochází 
k mírnému poklesu pevnosti o 8 % (z původní hodnoty standardu 5,25 kPa na 4,83 kPa). 
Hodnoty pevnosti v tlaku nejsou významně ovlivněny a nepatrně klesají o 5 % při podílu 50 % 
obsahu HB v 2. standartu. Podobně jako ve štěpu, kde maximální pokles pevnosti 
je zaznamenán pro 50 % přídavek a činí 9 % (rozdíl průměrných hodnot mezi zkoušeným 
standardem a směsi s 50 % přídavkem je 3,72 kPa). 

Výsledky naměřených pevností nám dokresluje houževnatost, která se po celou dobu 
experimentu významně nemění. Jeho hodnoty zůstávají nad hranici 0,22 a vypovídají 
o optimálních vlastnostech BS s přídavkem nadrcených neshodných jader HB při formování.  

Předchozí výsledky potvrzují i pozitivní hodnoty otěru, které jsou po celou dobu 
postupného přidávání nadrcených neshodných HB jader nižší než u 2. BS. Hodnoty otěru jsou 
zhruba poloviční v průběhu měření směsi s přídavkem 10 až 40 % HB. Při přídavku 50 % 
jádrové směsi je otěr nižší o čtvrtinu. 

Měření pH potvrdilo závěr z měření standardu 1. BS, a to že nedochází k ovlivnění 
výsledného zásaditého pH přidáváním jader vyrobených metou HOT – BOX.  

Vodivost vodného výluhu je relativně stálá po celou dobu zvyšování podílu jádrové 
směsi v bentonitovém standardu 2. BS.  
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Tab. 17 Výsledné hodnoty zkoušení 2. BS + HB bez tepelné expozice: 

  2. BS  
2. BS + 
10 % 
HB 

2. BS + 
20 % 
HB 

2. BS + 
30 % 
HB 

2. BS + 
40 % 
HB 

2. BS + 
50 % 
HB 

2. BS + 50 
% HB 

žíháno, 
míseno 
6 min 

2. BS + 50 
% HB 

žíháno, 
míseno 
12 min 

Spěchovatelnost [%] 45,50 44,00 43,00 45,00 45,00 47,00 45,00 48,00 

Spěch. na konci [%] 39,00 38,00 39,00 40,00 40,00       

Pevnost v KZ [kPa] 5,25 5,90 6,00 5,90 5,87 4,83 4,70 4,37 

Pevnost v tlaku [kPa] 154,82 153,10 151,17 153,90 154,33 147,00 158,33 171,33 

Pevnost ve štěpu [kPa] 39,72 39,93 40,67 41,47 41,13 36,00 37,67 43,00 

Houževnatost [-] 0,26 0,26 0,27 0,27 0,27 0,24 0,24 0,25 

Otěr [%] 5,80 3,13 2,81 2,95 3,34 4,35 5,21 7,71 

pH [-]  10,20 10,16 10,15 10,25 10,20       

Vodivost [µS.cm-1]  237,00 240,00 242,00 235,00 238,00       

Vlhkost [%] 2,34 2,50 2,26 2,21 2,32 2,43 2,21 2,28 

Vlhkost na konci [%] 2,06 2,18 2,16 2,03 2,08       

 

 
Obr. 38 Graf zkoušení 2. BS + HB bez tepelné expozice  

Ovlivnění standardu 2. BS s aktivovaným bentonitem Keribent R vlivem nadrcených 
neshodných HB jader se projevilo minimálně a to spíše zlepšením vlastností. Pevnosti zůstaly 
neovlivněny, nebo došlo k jejich nárůstu, stejně jako u houževnatosti. Výrazné zlepšení 
hodnot můžeme sledovat u měření otěru. Naprosto odlišné výsledky s použitím HB přídavku 
do standardu 1. BS a 2. BS ukazují na větší vliv použitého vstupního bentonitu, než 
na samotné ovlivnění jádrovou směsí. Ke stejnému závěru došel vědecký tým, ve složení R. 
Naro, J. Plummer a T. J. Zeh, který také zkoumal vliv jádrové směsi bez tepelné expozice.  
Použití až 40 % obsahu HB jádrového přídavku s neutrální (slabě acidickou reakcí) povahou 
připouští ve své práci i B. Polášek. 
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5.4.2.3 Zkoušení 2. BS + 50 % HB po tepelné expozici 
Po dokončení části experimentu s nadrceným HB jádry bez tepelné expozice, která 

měla simulovat podmínky úmyslného přidávání neshodných jader jako náhrady za nový 
písek, byla celá směs podrobena zvýšeným teplotám. Standart 2. BS byl obohacen o 50 % 
jádrového systému HB. Vzniklá směs byla opětovně promísena (6 minut) a následně vyžíhána 
na teplotu 350 °C po dobu 120 minut. Následovalo odstranění svrchní vrstva směsi, která 
byla vystavena pecní atmosféře, aby neovlivňovala výsledky. V závěru přípravy směsi čekalo 
znovu mísení (6 minut) a úprava vlhkosti. Vlhkost směsi, dle podmínek experimentu, byla 
řízena spěchovatelností (45 ± 3 %). Směs byla poté podrobena měření technologických  
a fyzikálních vlastností. Měření bylo zopakováno ještě jednou po dalším promísení formovací 
směsi (dalších 6 minut), aby byl ověřen vliv kumulativního mísení. Hodnoty ze všech měření 
byly zaneseny do tabulky, která se stala součástí přílohy 23. Průměrné hodnoty byly 
zaznamenány do tab. 17 a zpracovány do paprskového grafu na obr. 39.  

Naměřená spěchovatelnost je v rozmezí 45 ± 3 %, takže byla splněna podmínka 
experimentu o její konstantní hodnotě.  

Měření pevnosti v KZ bez tepelné expozice s postupným zvyšováním obsahu HB 
ukázalo mírný pokles o 8 % při přídavku 50 % HB jádrové směsi. Tento trend se zůstává 
i po vystavení směsi s 50 % přídavkem HB tepelné expozici. Po žíhání na 350 °C po dobu 
120 minut a 6 minutách mísení pevnost v KZ klesá o 10 % (4,70 kPa) a po opětovném 
promísení o 17 % (4,37 kPa) vůči původní zjištěné hodnotě standardu 2. BS (5,25 kPa). 
Naopak pevnost v tlaku se po tepelné expozici vrací zpátky na hodnoty standardu 2. BS 
(rozdíl nepatrné 2 %) a po kumulativním mísení dosahuje hodnoty vyšší o 11 % (z původní 
hodnoty standardu 2. BS 154,82 kPa na 171, 33 kPa). Pevnost ve štěpu se, stejně jako 
před tepelnou expozicí, zdá vlivem HB přídavku významně neovlivněna. Hodnoty po žíhání 
směsi se liší od standardu v rozmezí poklesu 5,5 % při mísení 6 minut a nárůstu 8 % 
po opětovném promísení. 

Houževnatost směsí v 2. teplotním režimu (žíháno na 350 °C / 120 minut) zůstává 
nad hranicí použitelnosti pro formování 0,22.  

Veličinou, která signalizuje změnu optimálních vlastností pro formování směsi, 
je otěr. Po žíhání směsi s přídavkem 50 % HB a dvojnásobném čase promísení (12 minut) 
nám skokově narůstá otěr na 7,71 % což je třetinový nárůst ve srovnání s hodnotou 5,80 % 
otěru původní 2. BS.  Důvodem může být ztráta povrchové vlhkosti a tudíž i schopnost pojení 
na líci zkoumaného normoválečku. 

U výsledné formovací směsi složené z kombinace standardu 2. BS a přídavku 50 % HB  
došlo k mírnému ovlivnění pevnostních charakteristik vlivem tepelné expozice. Pevnost v KZ 
po vystavení tepelnému namáhání a po opakovaném promíchání, klesá až na konečných 
83 % původní hodnoty, na rozdíl od pevnosti v tlaku, která se zvýší o 11 %. Pevnost ve štěpu 
a houževnatost se výrazně nemění. Veličinou, která signalizuje negativní změnu optimálních 
vlastností, je otěr se zvýšením o 33 %. Tento fakt může eliminovat opětovné použití 
bentonitové formovací směsi s obsahem 50 % HB jádrového systému po tepelné expozici. 
Vzniká zde riziko slévárenských vad především typu zadrobenin a obecně nekovových 
vměstků.  
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Obr. 39 Graf zkoušení 2. BS + HB před a po žíhání, v různých intervalech mísení. 

5.4.2.3.1 EDX analýza 2. BS + 50 % HB po tepelné expozici 
Následně byla testovaná směs podrobena zkoumání na elektronovém mikroskopu, 

který je vybaven EDX analýzou pro určení a kvantifikaci prvků na jednotlivých zrnech. 
Předpokladem bylo nalezení pyrolýzních produktů HB jádrových směsí vznikajících 
při tepelné expozici formovací směsi. Snímky zrn ostřiva a graf bodové EDX analýzy jsou 
na obr. 40 a obr. 41 a výsledky v tab. 18. 

 
Obr. 40 1. Detail zrn 2. BS + 50 % HB po tepelné expozici, zvětšeno 200x a bodová analýza 
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Obr. 41 2. Detail zrn 2. BS + 50 % HB po tepelné expozici, zvětšeno 200x a bodová analýza 

Tab. 18 EDX analýza (v hm. %) zrn 2. BS + 50 % PCB jader po tepelné expozici: 

prvky C O Si Na Ca Al 

1. analýza 50,43 40,30 3,10 1,20 1,10  

2. analýza 51,40 45,90 1,60   1,10 

 
EDX analýza potvrdila přítomnost uhlíku na povrchu zrn ve vysokých koncentracích 

uhlík. Pravděpodobně se jedná o uhlík ve formě filmu lesklého uhlíku vyloučeného během 
tepelné expozice pyrolýzním rozkladem organických pryskyřic.  Na jedné straně může tento 
uhlík na povrchu zrna negativně ovlivnit pojící schopnosti směsi, ale zároveň může pozitivně 
působit na výsledný povrch odlitku. K tomuto závěru dospěl i R. L. Naro a J. Duda ve svých 
výzkumech ovlivnění BS zbytky jádrového systému.  

Světlé útvary na povrchu zrna jsou místa nabitá dopadajícími elektrony při jejich 
zkoumání. Na samotný průběh analýzy to nemá vliv. 

5.4.2.3.2 Granulometrie 2. BS + 50 % HB po tepelné expozici 
Pro dokreslení vlivu přídavku jádrových směsí do bentonitové směsi byl vyhotoven 

granulometrický rozbor čistého standardu 2. BS bez přídavku a směsi s přídavkem HB. 
Porovnání obou výsledných součtových křivek zrnitosti 2. BS bez tepelné expozice 
a 2. BS + 50 % HB po tepelné expozici je na obr. 42. Celkové granulometrické rozbory jsou 
součástí příloh 19 a 24.  
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Obr. 42 Křivky zrnitosti 2. BS bez tepelné expozice a 2. BS + HB po tepelné expozici 

Graf na obrázku srovnává součtovou křivku standardu bez tepelného zatížení a směsi 
s přídavkem HB jádrové směsi po žíhání. Výsledky ukazují výrazné zjemnění středního zrna 
d50 o 25 % (z 0,38 mm na 0,29 mm). Tím klesá i stupeň stejnorodosti S z 61,67 % na 44,90 % 
a log W z 64,20 na 74,09, jak ukazuje tab. 19. Zároveň došlo k výraznému nárůstu 
vyplatitelných podílů - navýšení o 36  %. Z toho vyplývá, že přídavek 50 % HB významně 
ovlivňuje granulometrickou skladbu formovací směsi, zejména pak obsah jemných části. 
Tento efekt je pravděpodobně vyvolán jakostí použitého ostřiva pro výrobu jader a nedá se 
připsat na vrub druhu pojiva pro technologii na výrobu HB jader. 

Tab. 19 Granulometrický rozbor 2. BS a 2. BS + HB po tepelné expozici: 

 
vyplavitelné 
podíly [%] 

log W  
[-] 

d25 
[mm] 

d50 
[mm] 

d75 
[mm] 

S  
[%] 

SWT  
[cm2/g] 

2. BS 6,69 64,20 0,47 0,38 0,29 61,67 70,30 

2. BS – HB  9,10 74,09 0,49 0,29 0,22 44,90 90,81 

 

5.4.2.3.3 DTA/TG analýza bentonitu z 2. BS + HB po tepelné expozici 
Závěr testování ovlivnění bentonitové formovací směsi HB přídavkem je zaměřeno 

na samotný jakostní bentonit Keribent R pomocí DTA/TG analýzy. Ovlivnění pyrolýzami 
produkty z jádrového systému je sledováno po vyžíhání směsi na 350 °C po dobu dvou hodin. 
Výsledky analýzy jsou konfrontovány s původní analýzou DTA/TG Keribentu R (obr. 43). 
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Obr. 43 TDA/TG analýza bentonitu Keribent R (ohřev 15 °C/min) 

První jednoduchý endotermický pík zachycuje dehydrataci Keribentu R a ztrátu 
hmotnosti o 7 %. Další dvojitý endotermický pík je dehydroxylace se ztrátou 5 % hmotnosti 
bentonitu. 

 
Obr. 44 TDA/TG analýza bentonitu Keribent R z 2. BS + 50 % HB (ohřev 15 °C/min) 

Výše uvedený obr. 44 graficky zakresluje průběh DTA/TG analýzy Keribentu R 
získaného po vystavení směsi 2. BS s 50 % HB po tepelné expozici. Na obrázku je patrný 
endotermický pík dehydratace, který je důsledkem dehydratace z vodní lázně při získávání 
bentonitu. Je doprovázen ztrátou 4,5 % hmotnosti. Dále je zde druhý exotermický pík. Tvar 
a velikost píku pravděpodobně ovlivnil spálení zbytků organických kationtů [64]. Třetí 
rozvláčný endotermický pík je důsledkem dehydroxylace. Rychlost dehydroxylace a teplota 
extrému píku závisí na povaze vyměnitelného kationtu. 

I zde, stejně jako u DTA/TG analýzy vzorku 2. BS + 50 % PCB, je zřejmé ovlivnění 
jakostního bentonitu Keribent R pyrolýzními produkty uvolněných při tepelné expozici z HB. 
Tuto skutečnost zachycuje druhý exotermický pík. 
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5.4.3 Interakce bentonitová směs a CRONING 

V předposlední fázi experimentu v laboratorních podmínkách byly vzorky standardu 
namíseny s jakostním bentonitem Keribent R a nadrcenými neshodnými jádry vyráběné 
metodou CRONIG. Tato metoda využívá obalené směsi, u nichž jsou zrna písku předem 
obalena vrstvičkou pryskyřice. Natavování pojiva začíná teplem od modelového zařízení, 
nespojená přebytečná směs se vysype otočením modelového zařízení. 

5.4.3.1 Zkoušení 2. BS + 10 % až 50 % CRONING bez tepelné expozice 
Po zjištění technologických, fyzikálně - chemických zkoušek na směsi bez přídavku, 

byla k standardu 2. BS přidávána nadrcená Croningová jádra. Nadrcená jádra, která nebyla 
vystavena tepelnému namáhání, byla do bentonitové směsi přidávána v množství 10, 20, 30, 
40 a 50 %. Úplná tabulka naměřených hodnot z testování je uvedena v příloze 25. Průměry 
naměřených hodnot směsi 2. BS a směsi s podílem jádrového systému jsou zapsány v tab. 20 
a znázorněny na obr. 45 pomocí paprskovitého grafu. Hodnoty vynesené v grafu jsou 
převedeny na procenta a srovnány s naměřenými hodnotami standardu 2. BS, který zde 
představuje 100 % (šedá barva).  

Z tabulky vyplývá, že při měření technologických vlastností byla dodržena podmínka 
spěchovatelnosti v rozmezí 45 ± 3 %. Pokles spěchovatelnosti na konci měření je, stejně jako 
u předešlých zkoušek, způsoben přirozeným osycháním směsi v průběhu experimentálního 
měření.  Hodnoty spěchovatelnosti korelují naměřené údaje vlhkosti na začátku a konci 
experimentu. Při sledování vlhkosti před měřením a po měření došlo k očekávanému 
snížení hodnot, přibližně o 6,5 %. 

Měření ukázalo vzrůstající tendenci pevnosti v tlaku při srovnání se standardem 2. BS. 
Pevnost v tlaku stoupá z hodnoty 140,00 kPa až na 170,00 kPa při 50 % jádrového přídavku 
do 2. BS, což je zvýšení pevnosti v tlaku o 21 %. Nárůst je postupný a nedochází k žádným 
výrazným odchylkám. U pevnosti ve štěpu a v KZ směs vykazuje postupné snižování 
mechanických vlastností se zvyšujícím se obsahem. Pevnost v KZ klesá o 20 % při přídavku 
50 % CRONING v porovnání s původní hodnotou pevnosti (ze 4,90 kPa na 3,90 kPa). Ještě 
výraznější je klesající tendence u pevnosti ve štěpu, kde výsledný propad při 50 % přídavku 
činí 27 %. Hodnota pevnosti ve štěpu u 2. BS se z původních 52,00 kPa dostane 
až na 38,00 kPa při 50 % přídavku jádrové směsi. 

Velmi důležitou vlastností ukazující optimální kvalitu bentonitové směsi 
je houževnatost. U standardu 2. BS je hodnota houževnatosti 0,37 a po přidání 50 % 
neshodných nadrcených Croningových jader se tato hodnota sníží až na 0,22, což je hranice 
formovatelnosti směsi.  

Změny v hodnotách otěru vykazují výrazné odchylky (snížení) při obsahu 10 % a 50 % 
CRONING. Nejnižší hodnoty byly zaznamenány u přídavku 10 %, kdy došlo ke snížení otěru 
o 13 % (na 3,06 % z 3,50 % pro 2. BS). Vzhledem k faktu, že další snížení se projevilo 
až při přídavku 50 %, lze se domnívat, že jde pouze o chybu měření. 

Měření pH ukázalo, že množství jádrové směsi nemá zásadní vliv na změnu pH 
směsí oproti standardu, stejně jako u předešlých měření s nadrcenými jádry vyráběných 
metodou PCB a HB. 

Naměřena byla i elektrická vodivost vodného výluhu, která nám charakterizuje 
množství rozpuštěných iontů v roztoku. Provedené měření neukázalo zvýšený obsah 
rozpustných složek. 
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Tab. 20 Výsledné hodnoty zkoušení 2. BS + CRONING bez tepelné expozice: 

  2. BS 
2. BS + 
10 % 

CRON. 

2. BS + 
20 % 

CRON. 

2. BS + 
30 % 

CRON. 

2. BS + 
40 % 

CRON. 

2. BS + 
50 % 

CRON. 

2. BS + 50 
% 

CRONING, 
žíháno, 
míseno 

6 min 

2. BS + 50 
% 

CRONING, 
žíháno, 
míseno  
12 min 

Spěchovatelnost [%] 46,00 46,00 45,00 46,00 48,00 46,00 48,00 46,00 

Spěch. na konci [%] 43,00 43,00 42,00 42,00 44,00 42,00 43,50 43,80 

Pevnost v KZ [kPa] 4,90 4,37 4,27 3,87 4,13 3,90 3,27 3,80 

Pevnost v tlaku [kPa] 140,00 148,33 155,00 162,33 162,33 170,00 155,00 173,33 

Pevnost ve štěpu [kPa] 52,00 40,67 39,33 39,33 39,00 38,00 36,67 41,67 

Houževnatost [-] 0,37 0,27 0,25 0,25 0,24 0,22 0,24 0,24 

Otěr [%] 3,50 3,06 3,75 3,75 3,60 3,13 1,75 1,36 

pH [-]  10,10 10,22 10,11 10,06 10,01 10,09   9,73 

Vodivost [µS.cm-1]  239,00 245,00 154,00 159,40 136,30 239,00   168,30 

Vlhkost [%] 2,24 2,41 2,38 2,40 2,29 2,31 2,81 2,76 

Vlhkost na konci [%] 2,14 2,23 2,12 2,26 2,16 2,21 2,76 2,72 

Aktivní bentonit [%]  7,65            7,90 8,10 

Ztráta žíháním [%]  0,53             1,08 

 

 
Obr. 45 Graf zkoušení 2. BS + CRONING bez tepelné expozice 

Zkoumání nadrcených Croningových jader bez tepelné expozice na vlastnosti 
bentonitové směsi a ukázalo vzrůstající trend pevnosti v tlaku. Na rozdíl od pevnosti ve štěpu 
a v kondenzační zóně, kde směs vykazuje postupné snižování mechanických vlastností 
se zvyšujícím se obsahem jádrové směsi CRONING. Hodnota houževnatosti se pohybuje 
nad hranici formovatelnosti. Při maximálním obsahu 50 % klesá na 0,22, což by mohlo v praxi 
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už způsobovat potíže například při vytahováním modelů. Hodnota otěru se mírně zhorší 
až při obsahu 50 % CRONING. Hodnota pH neprojevila vliv jader na změnu pH směsi oproti 
standardu. Elektrická vodivost vodného výluhu nepoukazuje na zvýšený obsah rozpustných 
složek. Z výsledků vyplývá, že bentonitové směsi je možné úmyslně vnášet nadrcená 
neshodná Croningové jádra, jako náhradu za nový písek, do celkového obsahu 40 %. 
Nad 40 % začíná docházet k nežádoucímu zhoršení vlastností bentonitové formovací směsi 
vlivem jádrového systému. 

Toto je překvapující závěr o negativním vlivu 50 % nadrcených neutrálních jader 
Croningových jader, přestože se většina odborné veřejnosti a literatury shoduje na spíše 
pozitivním dopadu tohoto jádrového systému na vlastnosti bentonitu. Může se například 
jednat o negativní ovlivnění směsi ještě nevytvrzenou vnitřní částí jader, jak se zmiňuje 
i článek K. Kernse a S. Mizwickia o vývoji skořepinového formování. V této technologii 
nedochází k vytvrzovací reakci a dotvrzení v celém objemu. Při následném nadrcení 
zmetkových jader a jejich použití jako náhrady za nový písek, může dojít k negativnímu 
ovlivnění BS nedotvrzenými jádry, i přes jinak neutrální povahu Croningových jader 
(viz obr. 46).  

 
Obr. 46 Nedotvrzené Croningové jádro [63] 

5.4.3.2 Zkoušení 2. BS + 50 % CRONING po tepelné expozici 
Další částí experimentu s Croningovými jádry prověřuje vlastnosti směsí po tepelné 

expozici. I zde se předpokládá, že pyrolýzní produkty vznikající z jádrové směsi po tepelné 
expozici mohou pasivovat bentonitovou směs. 

Zkušební směsi byly složeny ze standardu 2. BS a maximálního přídavku CRONING 
(50 %). Celá směs je vyžíhána při teplotě 350 °C po dobu 120 minut. Po vyžíhání, zchlazení 
a odstranění vrchní vrstvy, která byla vystavena pecní atmosféře, následuje mísení po dobu 
6 minut. Spěchovatelnost, dle podmínek experimentu, je řízena v rozmezí 45 ± 3 %. 
Po promísení je směs změřena a následně znovu promísena po dobu 12 minut a přeměřena 
(vliv kumulativního mísení). Průměry hodnot jsou součástí tab. 20 a vyneseny 
do následujícího grafu na obr. 47. Hodnoty, ze kterých vycházejí průměry v tabulce, jsou 
uvedeny v příloze 26. 

Spěchovatelnost v průběhu následujícího experimentu byla zaznamenána v rozmezí 
45 ± 3 % na začátku měřeném a na konci měření poklesla k 43 procentům. Snížení 
spěchovatelnosti je v souladu s osycháním směsi v průběhu měření.  

Nárůst, po tepelné expozici, projevuje pevnost v tlaku. Z původních 140 kPa 2. BS 
pevnost v tlaku stoupá po žíhání a mísení 6 minut na 155 kPa. Po kumulativním mísení 
(12 minut) překonává i nejvyšší hodnotu pevnosti v tlaku dosaženou před tepelnou expozicí 
při 50 % přídavku CRONING (170 kPa) a stoupá na 173 kPa (nárůst pevnosti v tlaku o 24 % 
v porovnání se standardem 2. BS).  
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Bohužel tento trend se nám nepotvrzuje u pevnosti v KZ a štěpu. Zde mají výsledky 
opačnou tendenci. Pevnost v KZ po tepelné expozici dosahuje o třetinu nižší hodnoty, 
ze 4,90 kPa standardu 2. BS klesá na 3,27 kPa. Po opětovném promísení směsi pevnost v KZ 
stoupá, ale nedosáhne původní hodnotu bez obsahu jader. Klesající trend byl zaznamenán 
i u vzorků s nadrcenými Croningovými jádry bez tepelného namáhání.  

Totožný průběh má měření pevnosti ve štěpu. Třetinový pokles pevnosti ve štěpu 
ve srovnání se standardem nevykompenzuje ani nárůst po opětovném promísení směsi. I zde 
výsledky potvrdili pokles pevnosti ve štěpu, který byl zaznamenán v průběhu předchozího 
měření se vzorky s  obsahem CRONING bez tepelné expozice. 

Stejný trend vykazuje i houževnatost před a po tepelné expozici. Z původní vysoké 
hodnoty standardu bez přídavku jádrové směsi 0,37 dochází k poklesu při přídavku jader až na 
hranici formovatelnosti 0,22 při obsahu 50 % jádrové směsi vyrobené metou Croning. Toto 
snížení zůstává i po tepelné expozici (hodnoty 0,24).  

Pozitivní propad zaznamenáváme u hodnot otěru. Množství formovací směsi  
2. BS a 50 % CRONING vystavených tepelnému namáhání, které po zkoušce otěrem zůstane 
na laboratorní misce, klesne o více než polovinu. Z původní hodnoty 3,50 % se sníží poloviční 
hodnotu otěru 1,75 % a po opakovaném promísení na 1,36 %. 

Zajímavé hodnoty přineslo měření vlhkosti. Vlhkost by během měření měla zůstat 
konstantní, dle podmínek experimentu. Její hodnota se udržuje pomocí spěchovatelnosti, 
která je v rozmezí 45 ± 3 % jako v předešlých fázích experimentu, a i přesto došlo ke změně 
vlhkosti. Měření vlhkosti ukázalo, že hodnoty této veličiny stouply o čtvrtinu i při konstantní 
spěchovatelnosti. Vysvětlením by mohla být vyšší navlhavost směsi s přídavkem nadrcených 
neshodných jader (jako náhradu za nový písek při oživování BS). 

 

 
Obr. 47 Zkoušení 2. BS + CRONING před a po žíhání, v různých intervalech mísení 

25,00 

45,00 

65,00 

85,00 

105,00 

125,00 

145,00 
Spěchovatelnost 

Pevnost v KZ 

Pevnost v tlaku 

Pevnost ve štěpu 

Otěr 

Vlhkost 

2. BS 

2. BS + 50 % CRONING 

2. BS + 50 % CRONING, žíháno 350 °C / 120 min, 6 min míseno 

2. BS + 50 % CRONING, žíháno 350 °C / 120 min, 12 min míseno 



 

NOVOHRADSKÁ, N.: Degradace vlastností montmorillonitických jílů interakcí jádrových pojiv. Disertační 

práce. FMMI, Katedra metalurgie a slévárenství, VŠB – TU Ostrava, 2017. 

Ani tepelná expozice neprojevila očekávaný pozitivní vliv CRONING na vlastnosti BS, 
jak uvádí literatura. Paralelně, jako u testování bez tepelného namáhání, byly zaznamenány 
pozitivní výsledky v měření pevnosti v tlaku. I výsledky zbylých pevností nám kopírují stav 
před žíháním směsi. Pevnost v KZ i štěpu nám významně (o třetinu) klesá. Snižující se trend 
můžeme vidět u hodnot houževnatosti. Jediný pozitivní dopad zaznamenáváme u otěru, který 
po tepelné expozici na poloviční hodnotu. Výsledná směs, 2. BS s 50 % CRONING po tepelném 
zatížení, lze použít pro formování i přes pokles pevností v KZ a štěpu, kdy tyto hodnoty nejsou 
ještě limitující pro výrobu (jak vypovídá i hodnota houževnatosti 0,24). 

Byla provedena zkouška ztrát žíháním. Zkouška má potvrdit přítomnost spalitelných 
produktů, které by mohly po tepelné expozici pasivovat standard 2. BS.  Ztrátou žíhání byla 
ověřena plynotvornost zkoušených směsí. Plynotvornost vypovídá o množství látek 
zplyňujících při tepelné expozici. Čím větší je tento úbytek, tím větší je množství plynů, které 
budou zatěžovat formu. Velké množství plynů ve formě může způsobit výskyt vad na odlitku 
(bubliny), případně i  pasivací bentonitu. Zkouška byla provedena při teplotě 900 °C, která 
zaručuje odstranění spalitelných podílů, po dobu 2 hodin. Největší ztráta žíháním byla 
naměřena právě u BS s CRONING přídavkem - navýšení ztráty žíháním o dvojnásobek, 
z hodnoty 0,53 % na 1,08 % (u vzorků s RESOL jádrovou směsí byla zjištěná ztráta 0,66 %). 

5.4.3.2.1 EDX analýza 2. BS + 50 % CROING po tepelné expozici 
V této části bylo cílem vyhledat pyrolýzní produkty vznikající při pyrolýze organických 

pojiv. Směs byla podrobena zkoumání na elektronovém mikroskopu s EDX analýzou 
pro určení a kvantifikaci prvků na jednotlivých zrnech formovací směsi. Pro kontrolu, byla 
této analýze podrobena i standard 2. BS (obr. 48). Při potvrzení filmu pyrolýzního uhlíku 
na povrchu zrna, byla provedena bodová EDX analýza (obr. 49, místo označeno křížkem).  

 
Obr. 48 Detail zrn 2. BS, zvětšeno 200x a bodová analýza 
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Obr. 49 Detail zrn 2. BS + 50 % CRONING po tepelné expozici, zvětšeno 200x  

a bodová analýza 

Na obrázku EDX analýzy a z tab. 21 je patrné, že se na povrchu zrn vyskytoval uhlík. 
S největší pravděpodobností se jedná o uhlík vyloučený při vývinu plynů za tepelného 
rozkladu pojivových pryskyřic z jádrové směsi. Tento uhlík na povrchu zrn může negativně 
ovlivnit jejich pojení, ale i zlepšit povrch odlitku.  

Světlé útvary tvořící se na povrchu, jsou místa nabitá dopadajícími elektrony při jejich 
zkoumání. Zrna jsou nevodivá, a proto dochází k ukládání náboje. Na samotný průběh 
analýzy to nemá vliv. 

Tab. 21 EDX analýza (v hm. %) zrn 2. BS + 50 % CRONING po tepelné expozici: 

prvky C Si O Al 

bodová v bodě A 40,8 3,6 53,8 1,7 

 

5.4.3.2.2 Granulometrie 2. BS + 50 % CRONING po tepelné expozici 
Pro dokreslení vlivu přídavku jádrových systémů do bentonitové směsi byl vyhotoven 

granulometrický rozbor standardu 2. BS a směsi s přídavkem CRONING. Porovnání obou 
výsledných součtových 2. BS bez tepelné expozice a 2. BS + 50 % Croningových po tepelné 
expozici je na obr. 50. Celkové rozbory jsou součástí příloh 27. a 28.  
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Obr. 50 Křivky zrnitosti 2. BS bez tepelné expozice a 2. BS + CRONING po tepelné expozici 

Obrázek srovnává součtovou křivku standardu bez tepelného zatížení a směs 
s přídavkem CRONING po žíhání. Hodnoty jsou zapsány do tab. 22.  Dochází zde ke zjemnění 
středního zrna d50 z 0,36 mm na 0,29 mm (o 19 %), přesto dochází k navýšení stupně 
stejnorodosti S z 59,34 % na 61,54 %. Hodnota log W zůstává bez výraznějších změn. Zároveň 
došlo k nárůstu vyplatitelných podílů o necelých 9 %.  Z toho vyplývá, že přídavek 50 % 
CRONING ovlivňuje granulometrickou skladbu formovací směsi, ale míra těchto změn není 
zásadní pro použitelnost formovací směsi s obsahem 50 %  CRONING. 

Tab. 22 Granulometrický rozbor 2. BS a 2. BS + CRONING po tepelné expozici: 

 
Vyplavitelné 

podíly [%] 
log W  

[-] 
d25 

[mm] 
d50 

[mm] 
d75 

[mm] 
S  

[%] 
SWT  

[cm2/g] 

2. BS 6,74 66,52 0,46 0,36 0,27 59,34 71,44 

2. BS – CRONING  7,33 66,34 0,39 0,29 0,24 61,54 86,09 

 

5.4.4 Interakce bentonitová směs a RESOL - CO2 

V posledním kroku experimentu v laboratorních podmínkách se výzkum zaměří 
na ovlivnění bentonitové směsi přídavkem nadrcených neshodných resolových jader 
vytvrzovaných pomocí CO2. Resoly se vyrábí polykondenzací fenolu s formaldehydem 
v alkalickém prostředí. Při přebytku formaldehydu získáme rozvětvené makromolekuly 
resoly. Proces pojení spočívá v alkalické kondenzaci fenolformaldehydové pryskyřice, 
vytvrzované CO2 procesem [10].  

5.4.4.1 Zkoušení 2. BS + 10 % až 50 % RESOL - CO2 bez tepelné expozice 
Bentonitová směs sloužící jako standard pro tuto sadu měření obsahuje jakostní 

bentonit Keribent R a pro účel měření je označena 2. BS a změřena dle metodiky 
experimentu. Poté je postupně obohacována o přídavek 10 % nadrcených RESOL - CO2 jader, 
až do výše 50 %. Směs je po každém přidání nadrcených neshodných jader znovu promísena 
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a změřena. Vlhkost jednotlivých testovaných směsí je před začátkem měření řízena 
spěchovatelností v toleranci 45 ± 3 %. Průměry zjištěných hodnot zpracovává tab. 23 
a paprskový graf na obr. 51. Data pro grafické znázornění jsou upraveny a převedeny 
na procenta. Graf znázorňuje odchylku jednotlivých veličin od hranice sta procent, kterou 
představuje standart 2. BS. Všechny zjištěné hodnoty jsou uvedeny v příloze 29.  

Tab. 23 Výsledné hodnoty zkoušení 2. BS + RESOL - CO2 bez tepelné expozice: 

  2. BS 
2. BS + 
10 % 
RESOl 

2. BS + 
20 % 
RESOl 

2. BS + 
30 % 
RESOl 

2. BS + 
40 % 
RESOl 

2. BS + 
50 % 
RESOl 

2. BS + 
50 % 

RESOl, 
žíháno, 
míseno 
6 min 

2. BS + 
50 % 

RESOl, 
žíháno, 
míseno  

12 min 

Spěchovatelnost [%] 46,00 47,00 46,00 48,00 46,00 45,00 46,00 45,00 

Spěch. na konci [%] 43,00 43,50 42,00 44,00 43,00 41,00 42,00 42,00 

Pevnost v KZ [kPa] 4,90 4,90 4,53 4,47 4,17 3,57 2,90 3,57 

Pevnost v tlaku [kPa] 140,00 153,00 163,00 135,67 155,00 140,00 138,33 159,00 

Pevnost ve štěpu [kPa] 52,00 50,00 51,00 41,67 44,33 40,67 31,33 39,00 

Houževnatost [-] 0,37 0,33 0,31 0,31 0,29 0,29 0,23 0,25 

Otěr [%] 3,50 2,37 2,49 4,07 4,37 3,15 1,71 1,53 

pH [-]  10,10 10,17 10,17 10,08 10,15 10,12     

Vodivost [µS.cm-1]  329,00 167,70 220,00 196,70 209,00 222,00     

Vlhkost [%] 2,24 2,41 2,56 2,33 2,63 2,55 2,70 2,49 

Vlhkost na konci [%] 2,14 2,23 2,18 2,09 2,34 2,23 2,63 2,47 

Aktivní bentonit [%] 7,65              7,90 

Ztráta žíháním [%]  0,53             0,66 

 

 

Obr. 51 Graf zkoušení 2. BS + RESOL - CO2 bez tepelné expozice 
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Při měření vlivu přídavku RESOL - CO2 na technologické vlastnosti byla dodržena 
podmínka experimentu a spěchovatelnost zůstala v rozmezí 45 ± 3 %. Pokles 
spěchovatelnosti na konci měření je, i zde, způsoben přirozeným osycháním směsi v průběhu 
měření.  Stejně tak, jako klesají hodnoty od začátku ke konci měření u vlhkosti. 

Měření pevnosti v tlaku neukázalo výraznější změnu hodnot. Za největší změnu 
lze pokládat zvýšení pevnosti v tlaku (vaznosti) ze 140 kPa u standardu 2. BS na 163 kPa 
(o 16 %) u směsi s přídavkem 20 % RESOL - CO2. Tento děj je však ojedinělý, a proto 
je přičten na úkor chyb měření. Naopak u pevnosti ve štěpu a v kondenzační zóně směs 
vykazuje postupný pokles hodnot se zvyšujícím se obsahem přídavku RESOL - CO2. Pevnost 
v KZ postupně klesá z původních 4,90 kPa na 3,57 kPa (o 27 %) při obsahu 50 % nadrcených 
jader. U pevnosti ve štěpu je tento pokles o něco nižší, pouze o 22 %, z hodnoty 52,00 kPa 
na 40,67 kPa. 

Z tabulky je patrné, že přídavky RESOL - CO2 mají, oproti předchozím přídavkům 
CRONING, menší vliv na výslednou houževnatost. Hodnota houževnatosti snižuje z 0,38 
na 0,29, ale stále zůstává nad hranici formovatelnosti.  

Hodnoty otěru mají při nižších obsazích jader tendenci klesat. Snížení hodnot otěru 
byly zaznamenány u přídavku 10 % (snížení o 32 %) a 20 % (snížení o 29 %). Při následném 
přídavku RESOL - CO2 hodnoty stoupají. Největší zvýšení hodnoty otěru oproti standardu 
2. BS je zaznamenáno u směsi s 40 % RESOL - CO2, kdy došlo ke zvýšení z 3,5 % na 4,3 % 
(zvýšeni o 25 %). 

Hodnoty pH měřené pro tento systém, nevykazují vliv zvyšujícího se obsahu jádrově 
směsi v 2. BS. Původního zásadité pH bentonitového standartu v průběhu měření zůstalo 
neovlivněno, hodnoty se pohybují v rozmezí od 10,08 do 10,17. 

Vodivost vodného výluhu s rostoucím podílem jádrové směsi mírně klesá, srovnatelně 
jako u předchozích systémů.  

Zkoumání vlivu RESOL - CO2 na vlastnosti bentonitové směsi přineslo víceméně 
zhoršení výsledných vlastností. Pevnost v tahu není významně změněna, až na zvýšení 
hodnoty při 30 % obsahu systému RESOL - CO2, které je přičteno na vrub chybám v měření. 
Dvě další pevnosti, ve štěpu a v kondenzační zóně, vykazují pokles, ale přesto hodnoty 
houževnatosti jsou nad hranicí formovatelnosti. Hodnoty otěru, které jsou s menšími 
přídavky nižší, se od 30  % zvedají v návaznosti na klesající pevnosti. Hodnoty pH měřené 
pro tento systém, nevykazují vliv zvyšujícího se obsahu jádrově směsi v 2. BS.  

Tyto výsledky korespondují s prací Dr. Boenische, který klesající pevnost 
v kondenzační zóně vysvětluje nárůstem obsahu rozpustných solí. Stejné stanovisko 
se objevuje v pracích F. S. Kvašy a L. P. Tumanova. 

5.4.4.2 Zkoušení 2. BS + 50 % RESOL - CO2 po tepelné expozici 
V následné fázi studia vlivu RESOL - CO2 na vlastnosti bentonitové formovací směsi 

byla směs s obsahem 50 % jádrového systému podrobena tepelnému zatížení. V této části 
výzkumu se má projevit ovlivnění v důsledku pyrolýzních produktů vznikající z jádrové směsi 
během tepelného vystavení. 

Směs pro tuto část experimentu byla namísena půl na půl ze standardu 2. BS 
a nadrcených neshodných jader vyrobených metou RESOL - CO2. Následně byla celá směs 
žíhána při teplotě 350 °C po dobu 120 minut. Po vyžíhání a zchlazení, následovalo odstranění 
svrchní vrstva směsi vystavené pecní atmosféře, z důvodu možného ovlivnění měření. Dále 
byla směs promísena po dobu 6 minut. Vlhkost směsi byla řízena spěchovatelností v rozsahu 
45 ± 3 %. Po promísení je směs zkoušena, znovu mísena 6 minut a přezkoušena. Průměrné 
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hodnoty z jednotlivých měření jsou zapsány v tab. 23 a vyneseny do následujícího grafu 
na obr. 52. Všechny hodnoty, ze kterých jsou vytvořeny průměrné hodnoty v tabulce, jsou 
součástí přílohy (30. příloha).  

 

 
Obr. 52 Zkoušení 2. BS + RESOL - CO2 před a po žíhání, v různých intervalech mísení 

Spěchovatelnost, v průběhu experimentu s 2. BS obohacenou o přídavek RESOL - CO2, 
byla zaznamenána v rozmezí 45 ± 3 % na začátku měřeném a na konci měření poklesla 
k 43 %. Snížení spěchovatelnosti je v souladu s osycháním směsi v průběhu měření. 

Pevnosti vykazují významný pokles a ukazují na ovlivnění formovací směsi jádrovým 
systém. Pevnost v kondenzační zóně z původních 4,90 kPa naměřených pro standard 2. BS 
klesla o 41 % na 2,90 kPa. Po dvojnásobném promísení (dalších 6 minut) stoupla, 
ale ani zdánlivě se nepřiblížila původní hodnotě pevnosti v KZ. Stejně se chovala i pevnost 
ve štěpu. Pokles pevnosti po tepelném zatížení o 40 % nevykryl ani nárůst po opětovném 
promísení. Původní hodnota pevnosti ve štěpu 52,00 kPa, poklesla na 31,33 kPa a následně 
stoupla o 7,67 kPa. Pevnost v tlaku, která při přídavku 50 % RESOL - CO2 bez tepelného 
zatížení dosahovala stejných hodnot jako čistá směs 2. BS, se výrazně nezměnila 
ani po žíhání. Po opětovném promísení byl i zde zaznamenán nárůst. 

Hodnota houževnatosti výrazně klesla tepelným zatížením směsi, ale nedostala 
se pod hranici formovatelnosti 0,22. 

Tepelná expozice směsi výrazně ovlivnila hodnotu otěru, která klesla o polovinu 
a po opětovném promísení dokonce o 61 % (z původních 3,50 % čisté 2. BS na 1,53 %) 
zjištěných hodnot otěru. 

Vystavení tepelnému namáhání 2. BS standardu s obsahem 50 % RESOL - CO2 
vykazuje stejné negativní změny vlastností jako před tepelným zatížením. Pevnosti v KZ a 
štěpu významně klesají. Pevnost v tlaku, která před žíháním odpovídala hodnotě 
naměřeného standardu, zůstává i po tepelné expozici neovlivněna. Po prodloužené době 
mísení (z 6 na 12 minut) se všechny pevnosti lehce zvyšují. Z tohoto je patrné, že při delších 
časech mísení došlo k opětovné aktivaci pasivovaného bentonitu (pasivace pyrolýzními 
produkty organických pojiv z jader) a jednalo se o pasivaci mechanismem adsorpce. Hodnota 
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houževnatosti výrazně klesla bez překročení meze formovatelnosti. Jedinou pozitivní 
změnou v naměřených hodnotách zůstává otěr, který klesá o více než polovinu. 

 

5.4.4.2.1 EDX analýza 2. BS + 50 % RESOL - CO2 po teplené expozici 
Předposlední částí experimentu s RESOL - CO2 v laboratorních podmínkách bylo, 

ve směsích vystavených tepelné expozici, vyhledat pyrolýzní produkty. Směs byla zkoumána 
na elektronovém mikroskopu s EDX analýzou pro určení a kvantifikaci prvků na jednotlivých 
zrnech směsi. Při nalezení filmu pyrolýzního uhlíku na povrchu zrna, byla provedena bodová 
EDX analýza (místo označeno křížkem na obr. 53). Pro kontrolu, byla této analýze podrobena 
i standard 2. BS pro srovnání výsledků (obr. 48). 

 
Obr. 53 Detail zrn 2. BS + 50 % RESOL po tepelné expozici, zvětšeno 200x a bodová analýza 

Na obrázku EDX analýzy a z tab. 24 je patrné, že se na povrchu zrn vyskytoval uhlík. 
S největší pravděpodobností se jedná o uhlík vyloučený při vývinu plynů za tepelného 
rozkladu pojivových pryskyřic z jader. Tento uhlík na povrchu zrn negativně působí 
na pojivové schopnosti směsi, ale na druhou stranu může přispět k zlepšení jakosti povrchu 
odlitku. Světlé útvary na povrchu, jsou místa nabitá dopadajícími elektrony při zkoumání. 
Zrna jsou nevodivá a dochází k ukládání náboje. Na samotný průběh analýzy to nemá vliv. 

Tab. 24 EDX analýza (v hm. %) zrn 2. BS + 50 % RESOL po tepelné expozici: 

prvky C Na O Al 

bodová v bodě A 50,6 1,5 38,1 1,7 
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5.4.4.2.2 Granulometrie 2. BS + 50 % RESOL - CO2 po tepelné expozici 
Na závěr posuzování vlivu na bentonitovou směs byl zhotoven granulometrický 

rozbor směsi s přídavkem RESOL - CO2. Součtové křivky jsou zakresleny na obr. 54 a celé 
granulometrické rozbory jsou součástí příloh 27. a 31.  

 
Obr. 54 Křivky zrnitosti 2. BS bez tepelné expozice a 2. BS + RESOL - CO2 po tepelné expozici 

Obrázek graficky zpracovává porovnání granulometrie 2. BS bez tepelného namáhání 
a 2. BS s přídavkem RESOL - CO2 po vystavení tepelné expozici. Zjištěné hodnoty jsou 
zapsány do tab. 25. Je zde vidět minimální vliv RESOL - CO2 na výslednou granulometrii 
směsi. Průměr středního zrna d50 klesne o pouhých šest setin milimetru. Stupeň 
stejnorodosti S a log W se změní o nevýznamných 5 %. Stejně tak se skoro nezmění množství 
vyplavitelných podílů (nárůst půl procenta).   

Tab. 25 Granulometrický rozbor 2. BS a 2. BS + RESOL - CO2 po tepelné expozici: 

 
vyplavitelné 
podíly [%] 

log W  
[-] 

d25 
[mm] 

d50 
[mm] 

d75 
[mm] 

S  
[%] 

SWT  
[cm2/g] 

2. BS 6,74 66,52 0,46 0,36 0,27 59,34 71,44 

2. BS – RESOl  7,18 63,07 0,39 0,30 0,25 64,10 81,18 
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5.5 PRŮBĚH EXPERIMENTU V POLOPROVOZNÍCH POMÍNKÁCH 
Po testování vlivu jádrové směsi na vlastnosti a pojivové schopnosti bentonitové 

formovací směsi v laboratorních podmínkách byly vybrané směsi podrobeny zkoumání 
v poloprovozních podmínkách experimentální slévárny na Vysoké škole báňské – technické 
 university Ostrava.  

Jako standard byla zvolena formovací směs 2. BS s jakostním bentonitovým pojivem 
Keribent R. Důvodem pro výběr byly lepší výsledky tohoto pojiva ve srovnání 
se Sabenilem 65 v laboratorních podmínkách. Z jádrových směsí zkoumaných v laboratorních 
podmínkách byla zvolena jádra vyrobená technologií Croning a resolová jádra vytvrzovaná 
CO2 (dále jen RESOL - CO2). Tyto dvě technologie byly vybrány pro jejich největší vliv 
v prvotní fázi experimentu.  

Pro účely experimentu byla zvolena střední hodnota podílu obsahu jader 
na formovací směsi a to 30 %. Směs 2. BS a přídavek jader ze systému CRONING  
a RESOL - CO2 (obsah aktivního bentonitu je vždy 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. Cílem bylo zjistit, do jaké míry, dojde 
k ovlivnění (zhoršení) technologických vlastností po třech obězích. Po každém oběhu byla 
směs testována. Po žádném z oběhu není směs oživována přídavkem pojiva, aby bylo možné 
kvantifikovat degradaci směsi přídavkem jader a posoudit vliv různých pojivových systémů. 

Testování probíhalo za použití standardních metod pro hodnocení BS. 
Spěchovatelnost, dle podmínek experimentu, byla držena v rozmezí 45 ± 3 %. Dále byla 
stanovena pevnost v KZ, pevnost v tlaku (vaznost), pevnost ve štěpu, výskyt pyrolýzního 
uhlíku pomocí EDX analýzy (vzorky byly odebrány po třetím oběhu směsi), stanovení 
vyplavitelných látek a sítový rozbor. V průběhu odlévání směsi bylo také stanoveno teplotní 
pole formy. Po třetím oběhu byly odebrány vzorky a stanoven obsah aktivního bentonitu 
ve směsi pomocí MM – testu, obsah vyplavitelných látek, proveden sítový rozbor 
a podrobení směsi EDX analýze pod elektronovým mikroskopem. 

5.5.1 Teplotní pole 

Modelové zařízení bylo navrženo v poměru stran 157 x 157 x 60 mm, aby optimálně 
využilo velikost rámu a reálně probíhalo zatížení směsi (tepelné zatížení). Model byl uložen 
do spodního rámu. Teplotní pole bylo měřeno pomocí soustavy 8 termočlánků, které byly 
umístěny v různých vzdálenostech od odlitku. Polovina termočlánků byla umístěna 
ve vrchní polovině formy nad odlitek a zbylé čtyři ve spodní vedle odlitku. Každý 
termočlánek byl umístěn v jiné vzdálenosti od odlitku, aby bylo možno změřit přestup tepla 
od různých vzdáleností od odlitku a stanovit hloubku kondenzační zóny vody a teplotní spád. 
Jednotlivé výsledky měření byly zaneseny do grafu, které jsou součástí přílohy 32. Při měření 
byly zjištěny prodlevy při teplotě těsně nad 100 °C. Tyto prodlevy jsou způsobeny přeměnou 
volné vody v páru, která filtruje směrem od odlitku do formy a v místech s teplotou okolo 
100 °C kondenzuje (vznik KZ). Po prohřátí vrstvy, ve které voda zkondenzovala, dojde opět 
k vypařování volné vody a celý proces se opakuje. Tato vrstva postupuje směrem do hloubky 
formy. Proto je prodleva v různých vzdálenostech od odlitku. Bentonitová směs má ideální 
obsah vody do 5 % - při této koncentraci má dostatečnou pevnost i formovatelnost. 
V kondenzační zóně stoupne obsah vody až na 3,5 násobek její původní hodnoty, důsledkem 
čehož se výrazně sníží hodnota všech mechanických vlastností (hlavně u pevnosti v tahu 
a střihu). Výsledkem je zvýšení sklonu formovací směsi k tvorbě zálupů [12]. Výsledné 
teplotní pole v horní a dolní polovině formy v závislosti na vzdálenosti od odlitku (obr. 55). 
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Obr. 55 Teplotní pole ve formě 

Se vzrůstající vzdáleností od odlitku je zřetelný pokles prohřátí směsi vlivem tepla 
uvolněného z odlitku. Pokud víme, že teplota dehydroxylace bentonitu je přibližně 550 °C 
(viz DTA/TG bentonitu), můžeme stanovit, že voda vázaná v krystalické mřížce bude 
z bentonitu odstraněna v horní polovině rámu do vzdálenosti 26 mm (9,9 dm3 formovací 
směsi v horní polovině rámu, z toho 0,64 dm3 projde teplotou dehydroxylace). V případě 
spodního rámu a termočlánků umístěných v boční části formy proběhne dehydroxylace 
bentonitu do vzdálenosti 20 mm (8,4 dm3 formovací směsi v dolní polovině rámu, z toho 
1,25 dm3 projde teplotou dehydroxylace). Tyto informace umožňují dopočítat teoretické 
množství směsi prošlé teplotou dehydroxylace, které činí 10,34 % z celkového objemu směsi. 
Když vezmeme v potaz, původní množství bentonitu 8 %, sníží se nám teoreticky procento 
aktivního bentonitu ve směsi po oběhu na 7,25 %. Po třech obězích, bez oživování, by se měl 
obsah aktivního bentonitu pohybovat kolem 5,75 %. Tato teoretická hodnota bude 
konfrontována s výsledky měření po třetím oběhu. 

 

5.5.2 Interakce bentonitová směs a CRONING v poloprovozních podmínkách 

Předchozí zkoumání nadrcených neshodných Croningových jader v laboratorních 
podmínkách bez tepelné expozice ukázalo výraznější zhoršení vlastností formovací směsi 
s přídavkem nad 40 %. Tento překvapující závěr o negativním vlivu neutrální CRONING 
jádrové směsi, přestože se většina odborné veřejnosti shoduje na pozitivním dopadu, 
potvrdila i následující fáze experimentu. Pevnost v KZ i štěpu nám významně (o třetinu) klesá 
po vystavení směsi tepelnému namáhání. Stejný snižující se trend můžeme vidět u hodnot 
houževnatosti, které ovšem nepřekročí hranici formovatelnosti. Pozitivní hodnoty dosáhl 
otěr, který po tepelné expozici klesne o více než polovinu. Významným negativním 
ukazatelem se stala ztráta žíháním, která dosahovala dvojnásobných hodnot. Z těchto důvodů 
byl zvolen pro další zkoumání v poloprovozu. 

5.5.2.1 Zkoušení 2. BS + 30 % CRONING v poloprovozu 
Bentonitová směs 2. BS byla připravena, dle podmínek experimentu, a otestována 

pro zjištění hodnot standardu k porovnání. Následná směs byla namísena z bentonitového 
standardu 2. BS s 30 % přídavkem (nadrcená neshodná jádra CRONING) po dobu 6 minut. 
Obsah vody byl řízen spěchovatelností. Spěchovatelnost, dle podmínek experimentu, byla 
držena v rozmezí 45 ± 3  %. Po zaformování byla do směsi odlévána litina s lupínkovitým 
grafitem o teplotě lití 1400 °C. Po každém oběhu byla směs podrobena technologickým 
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zkouškám. Komplexní výsledky jsou součástí přílohy 33. Tyto hodnoty byly 
zprůměrovány, zapsány do tab. 26 a pevnosti zakresleny v grafu na obr. 56. Základní šedý 
tvar trojúhelníku představuje standard 2. BS a jeho hodnoty určují 100 %. Ostatní hodnoty 
naměřené v jednotlivých obězích se projevují jako odchylky (záporné nebo kladné) od tohoto 
trojúhelníku.  
Tab. 26 Výsledné hodnoty zkoušení 2. BS + CRONING v poloprovozu: 

  2. BS 
2. BS + 30 % 

CRONING 
2. BS + 30 % 

CRONING 
2. BS + 30 % 

CRONING 
2. BS + 30 % 

CRONING 

Oběh bez oběhu bez oběhu 1. oběh 2. oběh 3. oběh 

Pevnost v KZ [kPa] 4,60 3,63 2,13 1,73 1,87 

Pevnost v tlaku [kPa] 108,00 109,48 74,33 63,00 43,33 

Pevnost ve štěpu [kPa] 25,33 23,64 20,00 18,00 11,67 

Houževnatost [-] 0,23 0,22 0,27 0,29 0,27 

Aktivní bentonit [%] 8,00       4,85 

 

 
Obr. 56 Grafické zkoušení 2. BS + CRONING v poloprovozu  

Z dat v tabulce a z grafu je patrné, že přídavek 30 % CRONING se projevil negativně 
již před vystavením tepelnému namáhání a jednoznačně negativně při oběhu směsi. Vidíme 
radikální propad pevností ve srovnání s čistou směsí bez obsahu jader. U pevnosti v KZ 
zaznamenáváme pokles o 21 % samotným přídavkem jádrové směsi a více než dvojnásobný 
pokles po prvním oběhu (o 54 %). Po dalším oběhu hodnota klesá a až při třetím se mírně 
zvedá oproti druhému oběhu (pořád je zde markantní propad vůči standardu 59 %). Toto 
nepatrné zvýšení (0,14 kPa) může být pravděpodobněji důsledek chyby měření než aktivací 
pasivovaného bentonitu. U pevnosti v tlaku a štěpu pozorujeme klesající tendenci pro obě 
pevnostní charakteristiky s přibývajícími oběhy. 

Přes tato zjištění dopočítaná houževnatost s jednotlivými oběhy stoupá od původní 
hodnoty 0,23 (hranice formovatelnosti je 0,22) až na maximum 0,29 při druhém oběhu. Toto 
překvapující zjištění poukazuje na to, že hodnota houževnatosti vypovídá pouze o vhodném 
poměru pevnosti ve štěpu a tlaku, který může nastat i při nedostatečných pevnostech 
po použití formovací směsi. 
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S přídavkem jádrové směsi CRONING a následným vystavením směsi reálným 
podmínkám slévárenské formy dochází ke znatelnému zhoršení kvality směsi. To může být 
způsobeno pasivací aktivního bentonitu a tím způsobený úbytek pojiva, nebo nedokonalým 
promísením směsi. 

Původní obsah aktivního bentonitu ve směsi byl 8 % při posledním oběhu 4,85 %, 
což činí pokles o 39 %. Vysoký pokles obsahu aktivního bentonitu může být zapříčiněn 
vystavením směsi tepelné expozici odpovídající reálným podmínkám ve slévárenské formě 
a tím tepelnou degradací bentonitu (po žádném z oběhů nebyl směs obohacena novým 
bentonitem). To z části odpovídá teoretickému výpočtu obsahu aktivního bentonitu pomocí 
teplotního pole, který činil 5,75 %. 

 

5.5.2.1.1 EDX analýza 2. BS + 30 % CRONING v poloprovozu 
Předposledním cílem experimentu v poloprovozních podmínkách s přídavkem 

CRONING bylo, ve směsi vyhledat pyrolýzní produkty vznikající při pyrolýze organických pojiv 
z jader. Směs byla podrobena zkoumání na elektronovém mikroskopu, který byl vybaven 
EDX analýzou pro určení a kvantifikaci prvků na jednotlivých zrnech formovací směsi. 
Při potvrzení filmu pyrolýzního uhlíku na povrchu zrna, byla provedena bodová EDX analýza 
(místo označeno křížkem), obr. 57 a obr. 58.  

 
Obr. 57 Detail zrn 2. BS s 30 % CRONING po 3. oběhu, zvětšeno 100x a 350x 

 

 

 
Obr. 58 EDX analýza 2. BS s 30 % CRONING v bodu 1 a 2 
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Výsledky zkoumání jsou zaneseny v tab. 27. Zkoumání pod elektronovým 
mikroskopem potvrdilo výskyt uhlíkových filmů (tmavá místa na zrnech) vznikajících 
z pyrolýzy jádrových pojiv, a to v takové míře, že tyto filmy mohou mít zásadní vliv 
na vlastnosti formovací směsi. 

Tab. 27 EDX analýza (v hm. %) 2. BS + 30 % CRONING po 3. oběhu: 

prvky C O Si Al Mg Ca Fe 

analýzy v bodě 1 73,48 23,37 2,31 0,29 0,08 0,10 0,16 

analýza v bodě 2 17,80 60,80 18,42 1,18 0,37 0,25 0,59 

 

5.5.2.1.2 Granulometrie 2. BS + 30 % CRONING v poloprovozu 
Pro dokreslení vlivu byl vyhotoven granulometrický rozbor standardu 2. BS a směsi 

s přídavkem CRONING po 3. oběhu. Porovnání obou výsledných součtových křivek 2. BS 
bez oběhu a 2. BS + 30 % CRONING po 3. oběhu je na následujícím obrázku. Celkové 
granulometrické rozbory jsou součástí příloh 34. a 35.  

Výsledné odečtené a vypočtené hodnoty z obr. 59 a granulometrického rozboru jsou 
zapsány do tab. 28. Sítový rozbor 2. BS potvrdil velikost středního zrna d50, uváděného 
výrobcem. Největší podíl ostřiva byl zachycen na sítech o velikosti ok 0,35 mm a 0,25 mm. 
Hodnota log W = 61,5 což odpovídá „polyfrakčnímu“ materiálu. Vyplavitelné podíly 2. BS 
činily zanedbatelnou část, a to 0,4 %. Z čehož vyplývá, že ostřivo nebude v kritické míře 
ovlivňovat hodnoty vyplavitelných látek při zkoušení BS. Rozbor směsi s přídavkem CRONING 
po oběhu přináší zjemnění středního zrna d50 z 0,35 mm na 0,24 mm (o 31 %), poklesu 
stupně stejnorodosti S o nepatrná 3 %. Hodnota log W zaznamenává nárůst z 61,50 na 68,88. 
Rovnoměrnější rozložení frakcí (zvýšení hodnoty log W) může mít dopad na tepelný i plynový 
režim formy při lití. Zároveň došlo k výraznému nárůstu vyplatitelných podílů o 5 %. 
Z výsledků vyplývá, že granulometrie směsi je značně ovlivněna, i přesto, že výsledky 
granulometrického rozboru 2. BS s přídavkem CRONING jádrové směsi bez oběhu, žádné 
významné změny neukázalo. 

 
Obr. 59 Křivky zrnitosti 2. BS a 2. BS + CRONING po 3. oběhu 
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Tab. 28 Granulometrický rozbor 2. BS a 2. BS + CRONING po 3. oběhu: 

 
vyplavitelné 
podíly [%] 

log W  
[-] 

d25 
[mm] 

d50 
[mm] 

d75 
[mm] 

S  
[%] 

SWT  
[cm2/g] 

2. BS 0,40 61,50 0,46 0,35 0,28 60,78 66,87 

2. BS – CRONING  5,35 68,88 0,32 0,24 0,18 57,59 118,38 

 

5.5.3 Interakce bentonitová směs a RESOL - CO2 v poloprovozních podmínkách 

Předchozí zkoumání vlivu rozdrcených neshodných RESOL – CO2 bez tepelné 
expozice na vlastnosti BS v laboratorních podmínkách přineslo zhoršení vlastností.  

Tepelná expozice 2. BS s obsahem 50 % přídavku jádrové směsi RESOL – CO2 vykazuje 
stejné negativní změny vlastností jako před tepelným zatížením. Pevnosti v KZ a štěpu 
významně klesají. Pevnost v tlaku, která před žíháním odpovídala hodnotě naměřeného 
standardu, zůstává i po tepelné expozici neovlivněna. Po prodloužené době mísení 
se všechny pevnosti mírně zvyšují. Je patrné, že při delších časech mísení došlo k opětovné 
aktivaci pasivovaného bentonitu. Pozitivní změnou v naměřených hodnotách zůstává otěr, 
který klesá o více než polovinu, stejně jako u 2. BS a systému CRONING. 

5.5.3.1 Zkoušení 2. BS + 30 % RESOL - CO2 v poloprovozu 
Testované vzorky byly připraveny z bentonitové směsi 2. BS a 30 % přídavku  

RESOL - CO2. Směs byla 6 minut promísena a upravena vlhkost, podle spěchovatelnosti 
(45 ± 3  %) a zaformována. Poté byla do směsi odlévána litina s lupínkovitým grafitem 
o teplotě lití 1400 °C. Po každém oběhu byly provedeny zkoušky na sledované vlastnosti. 
Jednotlivé výsledky jsou součástí přílohy 36, jejich průměry jsou zapsány do tab. 29. 
Pevnostní charakteristiky byly zpracovány do grafu na obr. 60 jako odchylky od 100 %, které 
představuje čistý standard 2. BS (šedý rovnostranný trojúhelník).  

Zhoršení pevnostních vlastností je tomto případě ještě výraznější než u předchozího 
měření s přídavky CRONING. Po přidání 30 % jádrové směsi do standardu a následném odlití 
klesla pevnost v KZ o 38 %, v tlaku o 21 % a pevnost ve štěpu nepatrně vzrostla o 4 %. 
Vzhledem k nízkému procentu nelze této hodnotě přikládat váhu a lze ji zanedbat. 
Se zvyšujícím se počtem oběhů dochází k dalšímu zhoršení vlastností, ať už vlivem 
pyrolýzních produktů, tepelnou degradací bentonitu, nebo kombinací obou důvodů. 
Po třetím oběhu došlo k poklesu pevnosti v KZ o 77 % vůči standardu 2. BS a o 39 % 
ve srovnání s 1. oběhem. Pevnost v tlaku postupně klesala o 21 % (1. oběh), o 31 % (2. oběh) 
a o 59 % (3. oběh) v porovnání s 2. BS. Pevnost ve štěpu v předposledním kole klesla o 18 %  
a v posledním o 48 % až na hodnotu 13,17 KPa.  

Na druhou stranu o třetinu vzrostla houževnatost (z 0,23 na 0,31) již při 1. oběhu. Zde 
je třeba upozornit, že tato hodnota vypovídá především o vhodném poměru pevnosti 
ve štěpu a v tlaku, není v ní zahrnut aspekt minimálních pevností pro použitelnost směsi.  

Hodnota aktivního bentonitu klesla o 41 %, z původních 8 % přidaných do směsi 
na 4,75 %. Zkoumaná směs nebyla po žádném z oběhů obohacena novým bentonitem 
ani jinými aditivy. I zde (stejně jako u 2. BS + CRONING), vysoký pokles obsahu aktivního 
bentonitu může být způsoben vystavením směsi tepelnému namáhání při reálných 
podmínkách ve slévárenské formě. Což ukázal i teoretický výpočet aktivního bentonitu 
po třetím oběhu (viz kapitola 5.5.1 Teplotní pole), který činil 5,75 %. Potom i tato skutečnost 
potvrzuje tepelnou degradaci. 
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Tab. 29 Výsledné hodnoty zkoušení 2. BS + RESOL – CO2 v poloprovozu: 

  2. BS 
2. BS + 30 % 

RESOl 
2. BS + 30 % 

RESOl 
2. BS + 30 % 

RESOl 
2. BS + 30 % 

RESOl 

Oběh bez oběhu bez oběhu 1. oběh 2. oběh 3. oběh 

Pevnost v KZ [kPa] 4,60 4,18 2,87 1,57 1,07 

Pevnost v tlaku [kPa] 108,00 105,03 85,00 74,67 44,67 

Pevnost ve štěpu [kPa] 25,33 22,29 26,33 20,67 13,17 

Houževnatost [-] 0,23 0,21 0,31 0,28 0,29 

Aktivní bentonit [%] 8,00       4,75 

 

 
Obr. 60 Graf zkoušení 2. BS + RESOL v poloprovozu 

Z výše uvedených hodnot a grafu je názorně vidět, jak jsou ovlivněny technologické 
vlastnosti 2. BS příměsí RESOL – CO2. To může být zapříčiněno uvolňováním pyrolýzních 
produktů pryskyřice při odlévání formy. Tyto produkty se usazují na povrchu zrn a zabraňují 
dokonalé adhezi pojiva k zrnu ostřiva. Zda se skutečně jedná o produkty pyrolýzy, bude 
ověřeno v následující kapitole zabývající se EDX analýzou pod elektronovým mikroskopem 
(5.5.3.2 EDX analýza 2. BS + 30 % RESOL v poloprovozu). 

Další, neméně podstatnou, roli zde hraje vliv přestupu tepla z odlitku na formu, která 
způsobuje přeměnu aktivního bentonitu na mrtvý. Jinými slovy zde dochází k nevratnému 
procesu dehydroxylaci bentonitu. Mrtvý bentonit se nepodílí na pojivové schopnosti a nedá 
se aktivovat prodlouženou dobou mísení. Tím pádem klesá výsledný obsah pojiva, 
jak prokázala i o 41 % nižší hodnota aktivního bentonitu. 

5.5.3.1.1 EDX analýza 2. BS + 30 % RESOL - CO2 v poloprovozu 
Následujícím úkolem testování směsi v poloprovozních podmínkách s RESOL – CO2 

bylo, ve směsi vyhledat pyrolýzní produkty z organických pojiv obsažených v jádrových 
systémech. Testovací směs byla podrobena zkoumání na elektronovém mikroskopu 
s EDX analýzou pro určení a kvantifikaci prvků na povrchu jednotlivých zrn. Při potvrzení 
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uhlíku na povrchu zrna, byla provedena bodová EDX analýza v místě označeném křížkem 
(obr. 61).  

Výsledky zkoumání bodu, označených na vzorku křížkem, jsou zobrazeny na obr. 62. 
Množství prvku zjištěných analýzou jsou zaneseny v tab. 30. Výsledky analýzy potvrdili výskyt 
uhlíkového filmu na povrchu zrn, vznikajícího působením produktů pyrolýzy. Avšak tento film 
se v systému BS s 30 % RESOL – CO2 vyskytuje v tak malé míře, že má minimální, nebo vůbec 
žádný 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 potvrdila výskyt těchto solí na zrnech ostřiva. Jejich 
obsah je však pravděpodobně příliš malý na to, aby měl zásadní vliv na vlastnosti BS. 

 

 
Obr. 61 Detail zrn 2. BS + 30 % RESOL – CO2 po 3. oběhu, zvětšeno 100x a 350x 

 

 
Obr. 62 EDX analýza 2. BS + 30 % RESOL – CO2 v bodu 1, 2 a 3 
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Tab. 30 EDX analýza (v hm. %) zrn 2. BS + 30 % RESOL – CO2 po 3. oběhu: 

prvky C O Si Al Mg Ca Fe 

analýzy v bodě 1 50,51 36,88 9,20 1,19 0,27 0,41 0,51 

analýza v bodě 2 10,00 63,74 14,01 4,46 1,23 1,51 2,28 

analýza v bodě 3 12,46 62,15 22,89 0,89 0,24 0,22 0,49 

 

5.5.3.1.2 Granulometrie 2. BS + 30 % RESOL - CO2 v poloprovozu 
V poslední fázi experimentu je proveden granulometrický rozbor testované směsi 

s 30 % RESOL – CO2 po třetím oběhu. Porovnání součtových křivek je vidět na obr. 63 
a kompletní granulometrické rozbory jsou součástí příloh 34. a 37. Přehled nejdůležitějších 
odečtených a vypočtených hodnot je v tab. 31. 

 
Obr. 63 Křivky zrnitosti 2. BS bez oběhu a 2. BS + 30 % RESOL – CO2 po 3. oběhu 

Granulometrický rozbor 2. BS bez oběhu potvrdil velikost středního zrna d50 
uváděného výrobcem, hodnotu log W = 61,5 což odpovídá „polyfrakčnímu“ materiálu. 
Vyplavitelné podíly 2. BS činily zanedbatelnou část. Rozbor 2. BS s přídavkem RESOL – CO2 
vypovídá o změně granulometrické skladby ostřiva vlivem přidané jádrové směsi. Můžeme 
pozorovat změnu zastoupení hmotnosti zachycených podílů v jednotlivých frakcích, pokles 
velikosti d25, d50 i d75. Souhrn těchto změn zachycuje log W, který nabyl hodnoty 66,51 
z původních 61,50. 

Tab. 31 Granulometrický rozbor 2. BS a 2. BS + RESOL – CO2 po 3. oběhu: 

 
vyplavitelné 
podíly [%] 

log W  
[-] 

d25 
[mm] 

d50 
[mm] 

d75 
[mm] 

S  
[%] 

SWT  
[cm2/g] 

2. BS 0,40 61,50 0,46 0,35 0,28 60,78 66,87 

2. BS – RESOL  5,31 66,51 0,41 0,31 0,23 56,64 80,25 
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6 DISKUZE DOSAŽENÝCH VÝSLEDKŮ 

Cílem uvedených experimentů bylo podat komplexní obraz o degradaci vlastností 
montmorillonitického jílu interakcí jádrových pojiv. Následné podkapitoly shrnují veškeré 
dosažené výsledky. 

6.1 Bentonitová směs a PUR COLD - BOX 
Testování bez tepelné expozice mělo simulovat úmyslné přidávání nadrcených 

neshodných jader do směsi jako náhradu za nový písek. Analýzou naměřených hodnot 
lze konstatovat, že vliv jádrových směsí PCB nemá při běžné laboratorní teplotě výrazný 
negativní vliv na technologické vlastnosti bentonitové směsi. Výsledné hodnoty byly ověřeny 
použitím dvou jakostních bentonitů Sabenil 65 a Keribent R (vytvoření dvou standardů 1. BS 
a 2. BS). Hodnoty potvrzují lepší vlastnosti jakostního pojiva Keribent R, který na rozdíl od 
Sabenilu 65, vykazuje zvýšení užitných vlastností. S ohledem na získané hodnoty 
mechanických vlastností zkušební formovací směsi se jeví jako optimální přídavek 40 % PCB. 
Klesající hodnoty otěru při testování 1. BS lze kompenzovat použitím kvalitnějšího pojiva, 
jak ukazují výsledky s 2. BS. Minimální rozdíly pH a elektrické vodivosti zkušebních směsí 
s rostoucím obsahem jádrové směsi potvrzují neutrální charakter PCB technologie.  

Následující průběh experimentu, vzhledem k předchozím závěrům, pracoval pouze 
s 2. BS. Výsledky po vyžíhání směsi za účelem simulace podmínek lití ve formě, i zdvojeném 
času míchání, ukazují, že tato výsledná směs si zachová své původní technologické vlastnosti 
(nebo lepší). Závěry o vlivu PCB na BS se shodují s výsledky práce W. Pohla 
a H. D. Sagmeistera, kteří hodnotí přídavek COLD – BOX nadrcených neshodných jader 
pozitivně, především jako prevenci proti vadám z napětí (dilatace). Tento závěr potvrzuje 
i R. L. Naro, který hodnotí vliv jader jako nepatrný, nebo s tendencí být mírně lepší. 
EDX analýzy potvrdily přítomnost uhlíku na zrnech (z pyrolýzních rozkladů organických 
pryskyřic během tepelné expozice). Tento uhlík na povrchu zrna může negativně ovlivnit 
pojící schopnosti směsi, ale zároveň může zlepšit povrch výsledného odlitku, jak ve svých 
výzkumech připouští R. L. Naro a J. Duda. I DTA/TG analýza potvrdila ovlivnění jakostního 
bentonitu Keribent R pyrolýzními produkty spalování zbytků z jádrové směsi 
vyprodukovaných během tepelné expozice. Porovnání křivek zrnitosti před a po tepelné 
expozici ukazuje změny rozložení jednotlivých frakcí, přesto nedochází k výraznému nárůstu 
vyplatitelných podílů. Z toho vyplývá, že ani přídavek 50 % PCB neovlivňuje negativně 
granulometrickou skladbu formovací směsi. 

6.2 Bentonitová směs a HOT - BOX 
Přídavek HB nadrcených neshodných jader do 1. BS se při testování jevil spíše jako 

pozitivní, až do zjištění hodnot houževnatosti, která se zvyšujícím obsahem jádrové směsi 
klesla až pod hranici formovatelnosti. Směs byla krátká a bude představovat riziko 
při formování i odlévání.  Tento závěr potvrdil i rostoucí otěr, který ukazuje na formovací 
směs se sklonem k osychání a náchylnější k poškození formy při erozi tekutým kovem. 
Ovlivnění 2. BS s bentonitem Keribent R vlivem HB se projevil minimálně a to spíše zlepšením 
vlastností. Naprosto odlišné výsledky s použitím HB jader pro standard 1. BS a 2. BS ukázaly 
na větší vliv použitého vstupního bentonitu, než na samotné ovlivnění jádrovou směsí.  
K pozitivnímu závěru při použití nadrcených neshodných HB jader bez tepelné expozice 
dospěli také R. L. Naro, i J. Polášek. 

Následná etapa testování (po tepelné expozici) pracovala pouze s pojivem 
bentonitem Keribent R (standard 2. BS). Z výsledků vyplývá, že došlo k mírnému ovlivnění 
pevnostních charakteristik. Veličinou, která signalizuje negativní změnu optimálních 
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vlastností, je o třetinu vyšší otěr. Toto může eliminovat opětovné použití bentonitové 
formovací směsi s obsahem 50 % HB po tepelné expozici. Vzniká zde riziko slévárenských 
vad především typu zadrobenin a obecně nekovových vměstků a je tedy nutné hodnot otěru 
konfrontovat s minimálními požadavky v závislosti na odlitku (druhy odlévané slitiny, velikost 
a konstrukce odlitku, atd.).  Z  EDX analýzy je patrné, že se na zkoumaných snímcích lokálně 
nachází uhlík, který se vyloučil pyrolýzou organických pryskyřic během tepelné expozice 
(srovnatelné množství jako u předchozího měření s PCB). DTA/TG analýza vzorků potvrdila 
ovlivnění jakostního bentonitu Keribent R pyrolýzními produkty uvolněných při tepelné 
expozici z HB jádrové směsi. Z granulometrického rozboru vyplývá, že přídavek 50 % HB 
významně ovlivňuje granulometrickou skladbu formovací směsi, zejména pak obsah jemných 
části (nárůst obsahu vyplavitelných podílů). Toto je zapříčiněno jakostí použitého ostřiva 
pro výrobu jader, než druhem pojiva pro technologii na výrobu HB. 

6.3 Bentonitová směs a CRONING 
Zkoumání nadrcených Croningových jader bez tepelné expozice na vlastnosti 

bentonitové směsi ukázalo vzrůstající trend pevnosti v tlaku. Na rozdíl od pevnosti ve štěpu 
a v kondenzační zóně, kde směs vykazuje postupné snižování mechanických vlastností. 
Hodnota houževnatosti se pohybuje nad hranici formovatelnosti. Hodnota otěru se mírně 
zhorší až při obsahu 50 % CRONING. Měření pH neprojevilo vliv nadrcených neshodných 
jader na změnu pH směsi oproti standardu. Elektrická vodivost vodného výluhu 
nepoukazuje na zvýšený obsah rozpustných složek. Z výsledků vyplývá, že do bentonitové 
směsi je možné úmyslně vnášet nadrcená jádra CRONING jako náhradu za nový písek 
do celkového obsahu 40 % s ohledem na požadované minimální technologické vlastnosti 
směsi. Nad 40 % začíná docházet k nežádoucímu zhoršení vlastností bentonitové formovací 
směsi, přestože se většina odborné veřejnosti a literatury shoduje na spíše pozitivním 
dopadu. U technologie CRONING nedochází k vytvrzovací reakci a dotvrzení v celém objemu 
při výrobě jader. Při následném nadrcení neshodných jader a jejich použití jako náhrady za 
nový písek, může dojít k negativnímu ovlivnění bentonitové směsi nedotvrzenou částí jádra, i 
přes jeho jinak neutrální povahu, jak se zmiňuje i článek K. Kernse a S. Mizwickia.  

Ani tepelná expozice neprojevila očekávaný pozitivní vliv nadrcených CRONING jader 
na vlastnosti BS, jak uvádí literatura. Paralelně, jako u testování bez tepelného namáhání, byly 
zaznamenány pozitivní výsledky v měření pevnosti v tlaku. I výsledky zbylých pevností nám 
kopírují stav před žíháním směsi. Pevnost v KZ i štěpu nám významně (o třetinu) klesá. Stejný 
snižující se trend můžeme vidět u hodnot houževnatosti, které ovšem neklesnou pod hranici 
formovatelnosti. Jediný pozitivní propad zaznamenáváme u otěru, který po tepelné expozici 
klesne o více než polovinu. Výsledná směs, 2. BS s 50 % Croningové jádrové směsi 
po tepelném zatížení, lze použít pro formování i přes pokles pevností v KZ a štěpu, pokud tyto 
hodnoty nejsou ještě limitující pro výrobu. Zkouška ztrát žíháním měla potvrdit přítomnost 
spalitelných produktů, které by mohly po tepelné expozici pasivovat standard 2. BS a ověřit 
plynotvornost zkoušené směsi (čím větší je úbytek žíháním, tím větší je množství plynů). 
Největší hodnoty ztráty žíháním byly naměřeny u BS s CRONING přídavkem (navýšení 
o dvojnásobek), což předznamenává velké množství plynů ve formě, které může způsobit 
výskyt vad na odlitku (bubliny) a pasivací bentonitu. I zde EDX analýza potvrdila výskyt uhlíku 
na povrchu zrn. Z granulometrického rozboru vyplývá, že přídavek 50 % CRONING ovlivňuje 
granulometrickou skladbu formovací směsi, ale míra těchto změn není zásadní 
pro použitelnost formovací směsi. 

Po CRONING přídavku a následnému vystavení formy podmínkám odpovídajícím 
reálnému stavu slévárenské formy při lití, došlo ke značnému zhoršení testovaných vlastností 
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formovací směsi. Pevnostní charakteristiky výrazně klesají s přibývajícími oběhy (na poloviční 
hodnoty). Přesto dopočtené hodnoty houževnatosti ukazují na formovací směs s dobrou 
formovatelností. Proto je vždy nutné tuto hodnotu optimálního poměru mezi pevností 
ve štěpu a tlaku korelovat s minimálními hodnotami pevnosti pro daný způsob formování 
a požadavky odlitku (velikost, konstrukce odlitku, atd.). Po třetím oběhu směsí bylo 
provedeno stanovení aktivního bentonitu, které ukázalo u obou směsí pokles z původních 
8 % na hodnotu 4,85 %. Z větší části lze pokles přisoudit vystavení testovaných směsí 
opakovanému tepelnému zatížení, které způsobilo dehydroxylaci bentonitu. Toto tvrzení 
je podloženo měřením teplotního pole a následným teoretickým výpočtem množství 
aktivního bentonitu 5,75 % po třetím oběhu. Pouze třetinový pokles lze přičíst na vrub 
deaktivaci účinkem pyrolýzních produktů z jádrových pojiv. Tento závěr byl konfrontován 
pomocí EDX analýzy, která potvrdila významné ovlivnění kvality povrchu zrna pyrolýzními 
produkty. Pro komplexní obrázek o výsledné formovací směsi byl i zde zařazen 
granulometrický rozbor. Pevnost směsí je ovlivněna nejen pojivovým systémem, 
ale do značné míry i granulometrií. Skladba ostřiva má vliv také na ochlazovací účinek formy. 
Přenos tepla se nejvíce uskutečňuje přes místa kontaktů jednotlivých zrn ostřiva, a proto 
je důležité znát, v jaké míře byla granulometrie ŠH 35 ovlivněna přídavkem jádrové směsi. 
Granulometrie ukázala zvýšení log W na 68,88, což může vést ke zvýšení ochlazovacího 
účinku formovací směsi, ale také ke zhoršení prodyšnosti formy a následně k vadám 
z naplynění. 

6.4 Bentonitová směs a RESOL – CO2 
Zkoumání vlivu na vlastnosti bentonitové směsi prokázalo zhoršení výsledných 

vlastností. Pevnost v tahu není významně změněna, pevnosti ve štěpu a v kondenzační 
zóně, vykazují pokles. Hodnoty otěru, které jsou s menšími přídavky nižší, 
se od 30  % přídavku zvyšují v návaznosti na klesající pevnosti. Hodnoty pH měřené 
pro tento systém, nevykazují vliv zvyšujícího se obsahu jádrově směsi. Tyto výsledky 
korespondují s prací Dr. Boenische, který klesající pevnost v kondenzační zóně vysvětluje 
nárůstem obsahu rozpustných solí. Stejné stanovisko se objevuje v pracích F. S. Kvašy 
a L. P. Tumanova. 

Vystavení tepelnému namáhání vykazuje stejné negativní změny vlastností jako 
před tepelným zatížením. Pevnosti v KZ a štěpu významně klesají. Pevnost v tlaku, která 
před žíháním odpovídala hodnotě naměřeného standardu, zůstává i po tepelné expozici 
neovlivněna. Po prodloužené době mísení (z 6 na 12 minut) se všechny pevnosti zvyšují. 
Z tohoto je patrné, že při delších časech mísení došlo k opětovné aktivaci pasivovaného 
bentonitu (pasivace pyrolýzními produkty organických pojiv z jader) mechanismem 
adsorpce. Jedinou pozitivní změnou v naměřených hodnotách zaznamenáváme u otěru, 
který klesá o více než polovinu. EDX analýzy prokázala uhlík na povrchu zrn. Granulometrie 
potvrdila minimální vliv jádrové směsi na BS. Průměr středního zrna d50 klesne o pouhých 
šest setin milimetru, stupeň stejnorodosti S a log W se změní o nevýznamných 5 % a stejně 
tak se skoro nezmění množství vyplavitelných podílů (nárůst 0,5 %). 

Výsledky poslední fáze experimentu v poloprovozních podmínkách vypovídají o vlivu 
jádrových směsí vyrobených metodou RESOL - CO2 proces na formovací směs, 
reprezentovanou standardem 2. BS s jakostním bentonitem Keribent R. Po vystavení 
testované směsi podmínkám reálnému stavu při lití došlo ke značnému zhoršení vlastností. 
Pevnosti výrazně klesají s přibývajícími oběhy. U přídavku RESOL – CO2 je pokles největší za 
celý průběh experimentu, i když hodnoty houževnatosti ukazují na směs s dobrou 
formovatelností. Proto je vždy nutné tuto hodnotu optimálního poměru mezi pevností 



 

NOVOHRADSKÁ, N.: Degradace vlastností montmorillonitických jílů interakcí jádrových pojiv. Disertační 

práce. FMMI, Katedra metalurgie a slévárenství, VŠB – TU Ostrava, 2017. 

ve štěpu a tlaku korelovat s minimálními hodnotami pevnosti pro daný způsob a požadavky 
formování. Stanovení aktivního bentonitu ukázalo pokles z původních 8 % na hodnotu 
pohybující se pod 4,75 %. To lze přisoudit vystavení opakovanému teplotnímu zatížení, které 
způsobilo dehydroxylaci bentonitu, jak potvrdil i teoretický výpočet z naměřeného 
teplotního pole (5,75 % po třetím oběhu). Menší část tohoto poklesu lze přisoudit 
desaktivaci účinkem pyrolýzních produktů z jádrových pojiv. EDX analýzy u RESOL – CO2 
přídavku neprokázala významné ovlivnění zrna pyrolýzními produkty. V tomto systému  
je pryskyřice modifikována komplexní přísadou (pH = 14). Vysoké hodnoty pH je dosaženo 
přítomností KOH a K2CO3 v pojivu jádrové směsi. EDX analýza potvrdila výskyt draslíku (K) 
na povrchu zrn, avšak ve velmi malém množství. Vzhledem k tomu, že se jedná pouze 
o bodovou analýzu, není vyloučen větší výskyt těchto solí v objemu formovací směsi 
s přídavkem RESOL – CO2. Rozbor granulometrické skladby ostřiva ukázal změnu zastoupení 
hmotnosti zachycených podílů v jednotlivých frakcích a pokles velikosti průměrného zrna.  
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7 ZÁVĚR 

Práce má za úkol podat obraz o problematice ovlivnění montmorillonitického jílu 
jádrovou směsí na bázi organických pojiv. Tato otázka je důležitá nejen z hlediska 
ekonomického (nákladné deponování nebezpečných odpadů), ale také z hlediska 
ekologického zatěžování planety stále narůstajícím objemem odpadů.  

Výzkum se zaměřil na vliv nejběžněji používaných pojivových systémů pro výrobu 
jader technologií PUR COLD – BOX (PCB), HOT – BOX (HB), CRONING, RESOL – CO2 proces. 
Vliv byl studován na bentonitové směsi s jakostním bentonitem Sabenil 65 (standard 1. BS) 
a Keribent R (standard 2. BS). Experiment zahrnuje hodnocení vlivu pojiv na bentonitovou 
směs (BS) pomocí běžně prováděných technologických zkoušek (spěchovatelnost, pevnost 
v kondenzační zóně, pevnost v tlaku, pevnost ve štěpu, houževnatost a otěr)  
i fyzikálně – chemických zkoušek (pH, vodivosti, ztrátě žíháním). Po celou dobu experimentu 
byl obsah aktivního bentonitu, spěchovatelnost a doba mísení směsi konstantní, 
aby nedocházelo k ovlivnění výsledků. Rovněž byl stanoven poměr aktivního bentonitu  
MM - testem, provedena EDX analýza, granulometrie a DTA / TG analýza výsledné směsi. 
Testování probíhalo bez tepelné expozice (simulace přidávání nadrcených neshodných jader 
do směsi jako náhradu za nový písek) a po žíhání směsi (simulace podmínek lití). Také byl 
analyzován vliv kumulativního mísení (zdvojená doba mísení). V závěru experimentu byly 
výsledky ověřeny v poloprovozních podmínkách. Výsledky pozorované během vlastních 
experimentálních prací lze shrnout následovně: 

1. Výzkum ukázal, že úmyslné přidávání nadrcených neshodných jader systému PCB 
do BS jako náhrady za nový písek výrazně neovlivní její technologické vlastnosti. 
Výsledky byly ověřeny použitím dvou testovacích standardů 1. BS a 2. BS. Získané 
hodnoty mechanických vlastností ukazují jako optimální přídavek 40 % jádrové směsi 
technologie PCB. Zvyšující se hodnoty otěru při testování 1. BS, lze kompenzovat 
použitím kvalitnějšího pojiva, jak ukazují výsledky s 2. BS.  

2. Výsledky po vystavení směsi s jádrovým systémem PCB tepelnému namáhání 
(simulace podmínek lití), vypovídají o výsledné formovací směsi, která si zachová své 
původní technologické vlastnosti. Z toho vyplývá, že BS obohacena o jádrový systém 
vlivem jeho nízké teploty dermodestrukce (výborné rozpadavosti po odlití) a následné 
obtížné separaci, lze dále používat i při 50 % obsahu jádrového znečištění. Závěry 
se shodují s literaturou, která hodnotí přídavek PCB pozitivně (R. L. Naro) a jako 
prevenci proti vadám z napětí (W. Pohl, H. D. Sagmeister).  

3. Pyrolýzní produkty z rozkladů organických pryskyřic jádrových směsí PCB během 
tepelné expozice potvrdila EDX i DTA / TG analýza. Uhlík na povrchu zrna může 
negativně ovlivnit pojící schopnosti směsi, ale zároveň může zlepšit povrch 
výsledného odlitku. Tento předpoklad se objevuje i v literatuře (R. L. Naro, J. Duda).  

4. Porovnání křivek zrnitosti před a po tepelné expozici ukazuje změny rozložení 
jednotlivých frakcí, přesto nedochází k výraznému nárůstu vyplatitelných podílů. 
Z toho vyplývá, že ani přídavek 50 % PCB negativně neovlivňuje granulometrickou 
skladbu formovací směsi. 

5. Zkoušení přídavku nadrcených neshodných jader HB do 1. BS (pojivo Sabenil 65) jako 
náhradu za nový písek se neosvědčil. Výsledná směs je krátká a představuje riziko 
při formování i odlévání.  Ovlivnění nadrcenými neshodnými jádry HB při použití 2. BS 
s pojivem Keribent R se projevil minimálně a to spíše zlepšením vlastností. Naprosto 
odlišné výsledky s použitím 1. BS a 2. BS ukázaly na větší vliv použitého vstupní 
suroviny standardu (bentonitu), než na samotné ovlivnění jádrovou směsí. Z toho 
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vyplývá, že oživování směsi nadrcenými neshodnými jádry HB lze, při použití 
kvalitnějšího pojiva. K pozitivnímu závěru dochází i literatura (R. L. Naro, J. Polášek). 

6. Vystavení tepelnému namáhání bentonitové směsi s přídavkem HB jádrového 
systému přineslo především významné zvýšení hodnot otěru (třetinový nárůst). 
Při opětovném používání BS znečištěné až 50 % obsahem jádrové směsi HB po odlití 
(jádrový systém se dostává do BS, díky nízké teplotě termodestrukce, při vytloukání 
odlitku na roštu) musí být brán zřetel na riziko slévárenských vad především typu 
zadrobenin. Je nutné výsledné hodnoty otěru konfrontovat s minimálními požadavky 
na výsledný shodný odlitek. 

7. EDX i DTA / TG analýzy potvrdila výskyt pyrolýzních produktů (z rozkladu HB pojiva 
během tepelné expozice). Uhlík může mít negativní vliv na pojící schopnosti BS, 
ale zároveň může zlepšit povrch výsledného odlitku.  

8. Granulometrický rozbor ukázal ovlivnění skladby směsi s obsahem 50 % HB nárůstem 
obsahu vyplavitelných podílů. Ovlivnění granulometrie je způsobeno spíše volbou 
ostřiva pro výrobu jader a nedá se připsat vlivu pojiva pro tuto technologii. 

9. Při přidávání nadrcených neshodných jader vyrobených technologií CRONING 
do celkového obsahu 40 % (náhrada za nový písek v průběhu oživování směsi) 
je potřeba brát v potaz klesající pevnosti a porovnat je s minimálními požadavky 
technologie na výrobu odlitku. Při 50 % přídavku dochází k celkovému zhoršení 
vlastností směsi, přestože se většina odborné veřejnosti shoduje na pozitivním 
dopadu. Negativní vliv lze vysvětlit principem výroby Croningových jader. U této 
technologie nedochází k vytvrzovací reakci a dotvrzení v celém objemu. 
Při následném nadrcení neshodných jader a jejich použití jako náhrady za nový písek, 
může dojít k negativnímu ovlivnění BS nedotvrzenou částí jádra, i přes jeho jinak 
neutrální povahu. Tato myšlenka se objevuje i v práci K. Kernse a S. Mizwickia.  

10. Testování vlivu CRONING sytému na BS po odlití přinesla stejné výsledky jako 
s nadrcenými neshodnými jádry (zhoršení vlastností). Významným faktorem 
eliminujícím opakované použití této formovací směsi je zkouška ztráty žíháním. 
Zkouška potvrdila přítomnost spalitelných produktů, přičemž byly naměřeny 
dvojnásobné hodnoty. To ukazuje na velké množství plynů ve formě, které může 
způsobit výskyt vad na odlitku ve formě bublin a pasivací bentonitu. 

11. Předchozí závěry se potvrdili i v poloprovozním testování směsi s CRONING jádry, 
které směs opakovaně vystavilo podmínkám odpovídajícím reálnému stavu 
slévárenské formy při lití. I zde došlo k významnému zhoršení vlastností vlivem 
jádrové směsi a výsledná směs představuje riziko pro výrobu shodných odlitků. 

12. EDX potvrdila významné ovlivnění kvality povrchu zrna pyrolýzními produkty 
z CRONING jádrové směsi.  

13. Granulometrie BS a obsahem CRONING směsi přinesla zvýšení log W, což může vést 
ke zvýšení ochlazovacího účinku formovací směsi, ale také ke zhoršení prodyšnosti 
formy a následně k vadám z naplynění. 

14. Zkoušení nadrcených neshodných RESOL – CO2 jader jako náhrady za nový písek 
přineslo zhoršení výsledných vlastností. Zhoršení pevnosti (především v kondenzační 
zóně) lze přičíst nárůstem obsahu rozpustných solí. Tyto výsledky korespondují 
s prací Dr. Boenische, F. S. Kvašy a L. P. Tumanova. 

15. Také simulace obohacování BS jádrovým systémem RESOL – CO2 po odlití vykazuje 
zhoršení vlastností. Potvrdil se vliv kumulativního mísení, kdy dojde k mírnému 
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nárůstu pevností. Z tohoto je patrné, že došlo k opětovné aktivaci pasivovaného 
bentonitu pyrolýzními produkty organických pojiv mechanismem adsorpce.  

16. Po vystavení BS s přídavkem RESOL – CO2 podmínkám reálnému stavu při lití došlo ke 
značnému zhoršení vlastností (největší zhoršení za celý průběh experimentu). Přesto 
hodnoty houževnatosti ukazují na směs s dobrou formovatelností. Proto je vždy 
nutné tuto hodnotu optimálního poměru mezi pevností ve štěpu a tlaku korelovat 
s minimálními hodnotami pevnosti pro daný způsob a požadavky formování.  

17. EDX analýzy u RESOL – CO2 přídavku neprokázala ovlivnění pyrolýzními produkty. 
V tomto systému je pryskyřice modifikována komplexní přísadou (pH = 14). Vysoké 
hodnoty pH je dosaženo přítomností KOH a K2CO3. EDX analýza potvrdila výskyt 
draslíku (K) na povrchu zrn, i když v malém množství. Vzhledem k tomu, že se jedná 
pouze o bodovou analýzu, není vyloučen větší výskyt těchto solí v objemu směsi.  

18. Granulometrie potvrdila minimální vliv jádrové směsi RESOL – CO2 na BS.  
19. Aktivní bentonit sledovaný po třetím oběhu směsí v poloprovozních podmínkách 

ukázal pokles, který lze z větší části přisoudit opakovanému tepelnému zatížení směsi, 
které způsobilo dehydroxylaci bentonitu. Toto tvrzení je podloženo měřením 
teplotního pole a následným teoretickým. Pouze třetinový pokles lze přisoudit 
deaktivaci účinkem pyrolýzních produktů z jádrových pojiv.  

20. Eliminaci odpadů využitím neshodných jader jako přídavku za nový písek při oživování 
a opakovaným použitím bentonitové směsi s obsahem jádrového systému, 
a tím snížení ekologické zátěže lze u systému PUR COLD – BOX a HOT – BOX 
pro bentonitovou směs s kvalitnějším pojivem (bentonitem). 

21. Z ekonomické stránky věci, lze snížit náklady druhotným využitím neshodných jader 
ze systému PUR COLD – BOX a HOT – BOX jako náhradou za nový písek a opakovaným 
použitím směsi se zvyšujícím obsahem těchto jádrových systému až do výše 50 %. 
Potažmo snížení nákladů za deponování neshodných jader a bentonitové směsi 
s jádrovými systémy jako nebezpečného odpadu. 

Závěry předložené disertační práce je nutno implementovat pro podmínky daného 
provozu (druh odlévaného kovu, konstrukční složitost a velikost odlitku, způsob odlévání, 
atd.) a požadované minimální technologické předpisy k dosažení jakostního odlitku, 
z důvodu zcela odlišných podmínek a technologických požadavků v jednotlivých slévárnách.  

Navazující výzkum v oblasti ovlivnění montmorillonitického jílů vlivem jádrových 
směsí by zcela jistě měl výsledky ověřit v praxi, jak ze stránky vlastností formovací směsi, 
tak především z ekologického (o kolik byl snížen objem deponovaného odpadu 
s charakteristikou nebezpečný) a ekonomického hlediska (k jakému snížení nákladu došlo). 
Dále by bylo zajímavé detailněji prozkoumat otázku kvality povrchu odlitku v důsledku 
pyrolýzního uhlíku na zrnech ostřiva (Lze takto dosáhnout vyšší kvality povrchu?), která 
je jistě také velmi zajímavá.  
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8 PŘÍNOS DISERTAČNÍ PRÁCE PRO ROZVOJ VĚDNÍHO OBORU A TECHNICKOU 
PRAXI 

Přínosy předložené disertační práce na téma Degradace montmorillonitických jílu 
interakcí jádrových pojiv pro rozvoj vědního oboru a technickou praxi lze shrnout 
následovně: 

Přínosy pro rozvoj vědního oboru: 
1. Rozbor interakce bentonitových pojiv (montmorillonitických jílů) s vybranými 

organickými pojivy. 

2. Charakteristika změna bentonitového pojiva vlivem vybraných jádrových 

systémů bez tepelné expozice (při přidávání neshodných jader jako náhrady 

za nový písek). 

3. Studium vlivu tepelného namáhání na změnu vlastnosti bentonitové směsi 

s přídavkem jádrových systému na organické bázi. 

4. Analýza výskytu pyrolýzních produktů na zrnech ostřiva po tepelném zatížení 

bentonitové směsi s organickými jádrovými systémy. 

5. Popis změny granulometrické skladby formovací směsi vlivem opakovaného 

oběhu. 

Přínosy pro technickou praxi: 
6. Definování hraničního přídavku vybraných jádrových systému jako náhrady 

za nový písek, při zachování optimálních vlastností a neovlivnění výsledného 

jakostního odlitku. 

7. Určení přípustného množství vybraných jádrových sytému v bentonitové 

směsi po odlití, při zachování optimálních vlastností a neovlivnění výsledného 

jakostního odlitku. 

8. Snížení ekologické zátěže vlivem deponování odpadní formovací směsi 

(neshodných jader a formovací směsi s obsahem jádrové směsi po odlití), díky 

jejímu druhotnému využití. 

9. Snížení ekonomických nákladů na deponování odpadní formovací směsi 

(neshodných jader a formovací směsi s obsahem jádrové směsi po odlití), díky 

jejímu druhotnému využití. 
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9 SUMMARY 

The aims of the dissertation describe the influence of montmorillonic mixture by core 
sands with organic binders. This issue is important not only from the economical point 
of view (costly disposal of hazardous waste) but also from the perspective of ecological 
burden for the planet considering increasing amount of waste. 

The research was focused on the influence of the most commonly used bonding 
systems on the production of cores: PUR COLD - BOX (PCB), HOT - BOX (HB), CRONING, 
RESOL - CO2 process. The influence was studied on green sand system with Sabenil 65 
(standard 1. GSS) and Keribent R (standard 2. GSS). The experiment includes green sand 
system (GSS) tests using commonly performed technological tests (compactibility, wet 
tensile strength, green compression strength, splitting strength, cone jolt toughness and 
wear resistence and moisture) and physical-chemical tests (pH, conductivity and loss 
of ignition). Throughout the experiment, the contents of the active bentonite, compactibility 
and the mixing time were constant, so as not to affect the results. Also, the ratio of active 
bentonite was determined by the Methylene blue test, EDX analysis, granulometry and 
the DTA / TG analysis. Testing was carried out without a thermal exposure (simulation 
of addition crushed damage cores into the mixture as replacement for new sand) after the 
annealing of the mixture (simulation of casting conditions). In addition, the influence 
of cumulative mixing (double mixing time) was analyzed. At the end of the experiment, 
the results were verified in pilot plant conditions. The results observed during 
the experimental work can be summarized as follows: 
1. The research did show that the addition of crushing damage PCB cores to the GSS 

as a substitute for new sand will not significantly affect the technological qualities. 
The results were verified using two testing standards 1. GSS and 2. GSS. The obtained 
mechanical qualities indicated an optimal addition of 40% of the PCB. Increasing 
abrasion values (during testing 1. GSS) can be compensated by using a better binder. 

2. Results after exposure heat treatment (simulation of casting conditions) of the PCB 
show that the resulting molding sand retains its original technological properties. 
It follows that the GSS enriched with the core system (due to its low dermodestruction 
temperature and subsequent heavy separation) can still be used with 50% PCB. 
The conclusions coincide with the literature that evaluates the addition of PCB positively 
(R. L. Naro) and the prevention of damage of tensions (W. Pohl, H. D. Sagmeister). 

3. Pyrolysis products from organic resin decomposition of PCBs cores sand during thermal 
exposure confirmed the EDX and DTA / TG analysis. Carbon on the surface of the grain 
may adversely affect the bonding ability but at the same time can improve the surface 
of the resulting casting. This premise also appears in the literature (R. L. Naro, J. Duda). 

4. The comparison of grain curves before and after the thermal exposure shows changes 
in the distribution of individual fractions; however, there is no significant increase 
in payable shares. This implies that even the addition of 50 % PCB does not adversely 
affect the granulometric component of the molding mixture. 

5. Testing the addition of crushed non conforming HB cores to 1. GSS as a substitute 
for new sand did not to be pay off. The resulting mixture was short and presented a risk 
for molding and casting. 2. GSS has shown minimally improved properties. 1. GSS and 
2. GSS showed a greater influence of the used bentonite than influence of the core 
mixture. It follows that the reusing of the mixture with the crushed non-conforming HB 
cores is possible, if a better binder is used. Literature has positive conclusion also 
(R. L. Naro, J. Polášek). 
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6. Exposure to GSS with the addition of the HB core system resulted in a significant 
increase in wear. Upon reuse of GSS contaminated up to 50 % of the HB cores content 
after casting (due to low thermal expansion), the risk of minor defects, especially 
the type of overburden. It is necessary for the resulting value to confront the minimum 
requirements for the molding and casting. 

7. The EDX and DTA / TG analysis confirmed the occurrence of pyrolysis products 
(decomposition of HB binder during thermal exposure). Carbon can have a negative 
effect on the binding ability of GSS but can also improve the surface of the casting. 

8. Granulometric analysis showed the influence of composition of the mixture with a 50 % 
HB increase in the content of loosely adhering parts. The influence of granulometry 
is due to the choice of sand for the production of cores, and it is not attributable 
to the influence of the binder on this technology. 

9. When adding CRONING crushed non-confirming cores to a total of 40 % (replacement 
for new sand during blending), it is necessary to take into account the decreasing 
strength and compare it with the minimum requirements of casting technology. At 50 % 
of the additive, the overall deterioration of the properties of the blend occurs, despite 
most of the professional public agrees on a positive impact. The negative influence can 
be explained by the principle of the production of Croning cores. This technology does 
not cure the whole volume of cores. In subsequent crushing of the cores and their use 
as a substitute for new sand, the GSS may be negatively affected by an unhardened part 
of the core, despite its otherwise neutral nature. This idea also appears in K. Kerns and 
S. Mizwickia. 

10. Testing the impact of the CRONING system on the GGS after casting has produced 
the same results as with the additive crashed damage cores (deterioration 
of properties). An important factor eliminating the repeated use of this molding mixture 
is the annealing loss test. The test confirmed the presence of combustible products 
(double increase of values). This indicates a large volume of gases. It can cause 
the occurrence of casting defects (bubbles) and passivation of bentonite. 

11. The previous findings were confirmed in the pilot-testing of the mixture with CRONING 
cores, which repeatedly exposed the mixture to conditions present during casting. There 
has also been a significant deterioration in the properties due to the core mixture 
and this mixture presents a risk for the production of the castings. 

12. EDX confirmed a significant influence of pyrolysis products from the CRONING cores 
mixtures on grain surface. 

13. Granulometry of the GSS with CRONINGs content resulted in an increase in log W, which 
may lead to an increase in the cooling effect of the molding mixture but also 
to deterioration of the permeability of the mold and consequently to the gasification 
defects. 

14. Testing of the crushed non-conforming RESOL - CO2 cores as a substitute for the new 
sand produced a deterioration in the resulting properties. The deterioration 
of the strength (especially in the condensation zone) can be attributed to an increase 
in the soluble salt content. These results correspond to the work of Dr. Boenische, 
F. S. Kvaš and L. P. Tumanova. 

15. Also, simulation of GSS enrichment by the RESOL - CO2 system after casting shows 
deterioration in properties. The influence of cumulative mixing has been confirmed. It is 
evident that the passivated bentonite was reactivated with the pyrolysis products 
of organic binders by the adsorption mechanisms. 
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16. After exposure of the GSS with the addition of RESOL - CO2, to the real conditions 
of the casting process resulted in a significant deterioration of the properties 
(the greatest deterioration for the entire course of the experiment). The toughness 
values indicate a mixture with good molding properties. Therefore, it is always 
necessary to correlate this value of the optimal ratio between graft and pressure 
strength with the minimum strength values for the method and the molding 
requirements. 

17. EDX analysis RESOL - CO2 addition did not show any influence on pyrolysis products. 
In this system, the resin is modified with a complex additive (pH = 14). High pH values 
are achieved by the presence of KOH and K2CO3. EDX analysis confirmed the presence 
of potassium (K) on the surface of the grain, albeit in small amounts. Because it is only 
a point analysis, the higher the occurrence of these salts in the volume of the mixture is 
not excluded. 

18. Granulometry confirmed the minimum impact of RESOL - CO2 cores mixtures on GGS. 
19. The active bentonite observed after the third round of mixtures in the pilot plant 

conditions showed a decline that can largely be attributed to the repeated thermal load 
of the mixture (the dehydroxylation of bentonite). This assertion is supported 
by the measurement of the temperature field and the subsequent theoretical. Only 
a one-third decrease can be attributed to the deactivation of pyrolysis products from 
core binders. 

20. Elimination of waste by the use of non-conforming cores as a supplement for new sand 
during the recovery and reuse of the GSS containing the core system and thus the 
reduction of the ecological load, can be achieved with PUR COLD – BOX 
 and HOT - BOX cores system for bentonite mixtures with higher quality binders 
(bentonite). 

21. From the economic point of view, it is possible to reduce the cost of secondary use 
of non-conforming cores from the PUR COLD-BOX and HOT-BOX system as a substitute 
for new sand and reuse of the mixture with increasing content of these core systems 
up to 50%. Respectively, reducing the cost of depositing inconsistent cores and 
bentonite mixtures with core systems as hazardous waste. 

 
The conclusions of the dissertation work must be implemented for the conditions 

of the given casting (type of cast metal, construction complexity and size of the casting, 
casting method, etc.) and the required minimum technological regulations to achieve quality 
casting due to completely different conditions and technological requirements in individual 
foundries. 

Follow-up research on the influence on montmorillonite clay by the influence of core 
mixtures would certainly have the results to be verified in practice, both on the aspect 
of the properties of the mixture and especially on the ecological (how much the volume 
of deposited waste was reduced with the hazardous characteristic) and the economic aspect 
(what kind of a cost reduction has been reached). It would also be interesting to examine 
in detail the surface quality of the casting as a result of pyrolysis carbon on the surface 
of grain (It is possible to achieve a higher surface quality?). This is certainly also very 
interesting. 
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