
  

 

 

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství 

  

 

 

SOUHRN DISERTAČNÍ PRÁCE 

 

DEGRADACE VLASTNOSTÍ MONTMORILLONITICKÝCH JÍLŮ  

INTERAKCÍ JÁDROVÝCH POJIV 

 

Ing. Nikol Novohradská 

  

 

 

 

 

Studijní program/obor PGS: 
 

Metalurgie / Metalurgická technologie 

Školící pracoviště: 
 

Katedra metalurgie a slévárenství 

Školitel: 
 

doc. Ing. Petr Lichý, Ph.D. 

Ostrava, 2017 

 



 

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

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

 

Forma doktorského studia:  kombinovaná 

 

Oponenti:  Prof. Ing. Petr Jelínek, CSc. 

VŠB – TU Ostrava,  

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství 

   17. listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba 

 

   Doc. Ing. Richard Pastirčák, Ph.D. 

  Žilinská univerzita v Žiline,  

  Strojnícka fakulta, Katedra technologického inžinierstva,  

  Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina, SK 

 

Dr hab. inż. Jan Jezierski. 

Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny Technologiczny, 

Katedra Odlewnictwa,  

ul. Towarowa 7, 44-100 Gliwice, PL 

 

Obhajoba disertační práce se koná dne 23. 11. 2017 před komisí pro obhajoby 

doktorských prací ve studijním programu Metalurgie, obor Metalurgická technologie  

na VŠB – Technické univerzitě Ostrava, 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba, 

v místnosti A 216 v 10:30 hodin. 

 

 S disertací se lze seznámit na studijním oddělení Fakulty metalurgie a materiálového 

inženýrství, místnost A136, VŠB – Technické univerzitě Ostrava, 17. listopadu 15/2172,  

708 33 Ostrava-Poruba. 

 
 
 
 
 
 
Prof. Ing. Karel Michalek, CSc. 
předseda oborové rady 

  



 

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

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

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. Prvotním cílem je eliminovat vznik 
odpadu nebo alespoň minimalizovat jeho množství, vzniklý odpad recyklovat nebo využít 
jako suroviny v jiné výrobě [1]. I když je slévárenství možno považovat za odvětví recyklující 
kovové suroviny, generuje v průměru 0,6 t odpadů na 1 t odlitků. Protože formovací směsi 
představují objemově největší podíl (cca 71 %), je jejich recyklaci věnována největší 
pozornost [2]. 

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, široká škála použití, pojivo je ekologicky nezávadné, 
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 
[3],[4]. 

Výroba jader je úzce spojena s využitím chemicky pojených směsí, v posledních 
desetiletích především s organickými pojivy. 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, snížené 
dávkování pojiv a nízká teplota termodestrukce zajišťuje výbornou rozpadavost [5]. 

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 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 [5]. 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. 
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1 BENTONITOVÁ SMĚS (BS) 

Jednotné bentonitové směsi obsahují jílové pojivo bentonit s hlavním minerálem 
montmorillonit v množství větším než 75 %. 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 [8], [8]. Montmorillonity 
mají trojvrstvou strukturu. Mezi dvěma silikátovými tetraedry (SiO4)4- se nachází gibsitový 
oktaedr (AlO6)- Díky výměně kationtů mezi vrtsvami může jíl hydratovat, což mu umožňuje 
absorbovat vodu a bobtnat. Voda v jílových materiálech je v podstatě dvojí [9]: 

• Molekulová voda - ve formě molekul H2O, která tvoří asi 10 % hmotnosti minerálu. 
Nachází se v mezivrstevních prostorech (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 [10]. 
Kvalita směsí pojených jílem závisí v rozhodující míře na obsahu vody, respektive 

na stupni navlhčení. 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.  

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 [9].  

Obsah AB ve směsi je rozhodujícím faktorem definující technologické vlastnosti. Jeho 
obsah se udržuje „oživením“ - přídavkem nového bentonitu. Pro kontrolu obsahu 
AB je běžně v praxi využívána metoda stanovení obsahu aktivního bentonitu ve směsi 
pomocí MM - testu (Metylénové modři). V každém kole oběhového systému vzniká podíl 
mrtvého bentonitu, který 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 [9].  
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2 MATERIÁLY PRO VÝROBU 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 [11], kterou lze navýšit zvýšením 
tepelného namáhání formy (poměr forma-kov). Mechanismus vytvrzování může probíhat 
chemicky i tepelně. Dále jsou uvedeny pouze technologie výroby jader, u kterých 
byl experimentálně ověřován vliv na vlastnosti BS v rámci předložené disertační práce. 

 Metoda PUR COLD – BOX (PCB) - jedna z nejpoužívanějších metod na výrobu jader 

pro středně velké série odlitků z různých slitin. 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. Nejčastěji používaným katalyzátorem 

je trietylamin (TEA) [9].  

 Metoda HOT – BOX (HB) - metoda výroby plných přesných jader vstřelováním vazné 

směsi do horkého jaderníku (pouze plná jádra). Používá se při velkosériové výrobě 

(drahé kovové jaderníky) za využití automatizace celého procesu [3]. 

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. [5],Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.,[12].  

 Metoda Croning (CRONING) - 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 [8], [13].  

 Metoda Resol – CO2 proces (RESOL - CO2) - výroba 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 [9][14]. 
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3 CÍL DISERTAČNÍ PRÁCE 

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.  

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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4 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST DISERTAČNÍ PRÁCE 

4.1 METODY EXPERIMENTU 
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 (MM – test), EDX analýza, granulometrie a DTA / TG analýza. 

 

4.2 PODMÍNKY EXPERIMENTU 
Podmínky experimentu stanovují základní parametry pro průběh zkoušek a tím 

umožňují následné porovnání jednotlivých zkoušek. Testování probíhalo vždy na bentonitové 
směsi bez přídavku jádrové směsi, která sloužila jako standard, a směsi s přídavkem 
nadrcených neshodných jader vyráběných metodou PCB, HB, CRONING a RESOL – CO2 
v rozmezí 10, 20, 30, 40 a 50 %. 

4.2.1 Podmínky experimentu v laboratorních podmínkách 

Směsi byly míseny 6 minut. Obsah vody byl řízen spěchovatelností, která byla držena 
v rozmezí 45 ± 3 %. Vlhkost směsí byla určena váhovým úbytek hmotnosti při teplotě 120 °C. 
Teplota měření byla posunuta výše oproti normované teplotě 105 °C, z důvodu posunutí píku 
dehydratace bentonitů do oblasti vyšších teplot. Technologické vlastnosti (pevnost v tlaku, 
štěpu a v kondenzační zóně; otěr) směsi byly testovány podle standardně používaných 
metod za použití normovaných válečků. 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. Obsah 
spalitelných látek byl zjištěn pomocí zkoušky ztráty žíháním (gravimetricky stanovený úbytek 
vzorku při teplotě 900 °C / 120 min v oxidační atmosféře).  

Experiment 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 
použitého bentonitu neprobíhá dehydroxylace pojiva. Ztráta chemicky vázané vody výrazně 
ovlivňuje mechanické pevnosti směsi v důsledku ztráty plastických vlastností pojiva 
(vzn. mrtvého bentonitu), což se projevuje strukturními změnami montmorillonitu. 

V experimentu byla k standardu přidána nadrcená neshodná jádra v obsahu 50 %. 
Směs byla promísena 6 minut a vyžíhána na teplotu 350 °C / 120 min a ještě 6 minut 
domísena s úpravou vlhkosti. Vrstva vystavena pecní atmosféře byla odstraněna, 
aby neovlivnila měření. Po otestování směsi na technologické vlastnosti byl proveden 
experiment za účelem stanovení vlivu kumulativního mísení (prodloužena doba mísení 
z 6 na 12 minut - razantní změna vlastností by prokázala pasivaci mechanismem adsorpce). 
Pro standard a směs s přídavkem 50 % jádrové směsi po tepelné expozici byl zjištěn obsah 
aktivního bentonitu MM – testem (obsah AB v průběhu experimentu má být držen 
konstantní 8 hm. %), obsah pyrolýzního uhlíku pomocí EDX analýzy. Následně byl stanoven 
obsah vyplavitelných látek a sítový rozbor. 
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4.2.2 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 AB je vždy 8 hm. %). 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 kondenzační zóně, 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). 
 

4.3 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. 

4.3.1 Materiál pro bentonitovou směs 

Ostřivem byl běžně používaný křemenný písek z oblasti Šajdíkovy Humence 
s obchodním označením ŠH 35. Obsah pojiva ve směsi byl 8 hm. dílů (vztaženo 
na 100 hm. dílů křemenného ostřiva). Pojivo reprezentuje jakostní aktivovaný bentonit 
Sabenil 65 a Keribent R. 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. 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. %) 

Bentonit Sabenil 65 byl podroben diferenční termické analýze (DTA) 
a termogravimetrii (TG). DTA/TG analýza bentonitu Sabenil 65 je na obr. 1. 

 
Obr. 1 DTA/TG analýza bentonitu Sabenil 65 
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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.  

Pro druhý standard je použit jako pojivo jakostní aktivovaný bentonit KERIBENT R, 
který byl také podroben DTA/TG analýze, obr. 2. 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 [15]. Tento děj je doprovázený ztrátou 5 % hmotnosti bentonitu 
Teplota 350 °C určuje hranici, pod kterou ještě nedochází k  dehydroxylaci a vzniku mrtvého 
bentonitu. 

 
Obr. 21 DTA/TG analýza bentonitu Keribent R 

4.3.2 Materiál pro jádra 

Pro experiment byly vybrány čtyři nejčastěji používané technologie pro produkci 
jader z organických pryskyřic používaných v běžných provozech.  

 PUR COLD-BOX - ostřivem je polský křemenný písek Grudzeń Las GL 27 a pojivem 

pryskyřice ASKOCURE 300 EP 3929 (0,8%) s polyisokyanátem ASKOCURE 600 FW 3 

(0,8 %). Katalyzátorem je trietylamin KATALYSATOR  704.   

 HOT-BOX – pojivem je čistá fenolická pryskyřice THERMOPHEN 1002, katalyzátor 

vodný roztok solných kyselin HÄRTER HP 30 a ostřivem Grudzeń Las GL 27.  

 CRONING - křemenný písek obalený fenolovou pryskyřicí a aditivy 

PLASTISABLE 42 B 630 X. 

 RESOL – CO2 - plynné CO2 vytvrzuje fenolformaldehydovou pryskyřici NOVANOL 180 

s ostřivem Grudzeń Las GL 27. 

 

4.4 PRŮBĚH EXPERIMENTU 
Cílem uvedených experimentů bylo podat komplexní obraz o degradaci vlastností 

montmorillonitického jílu interakcí jádrových pojiv.  

4.4.1 Interakce 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 
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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 
(obr. 3) a 2. BS (obr. 4). 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.  

 
Obr. 2 Graf zkoušení 1. BS + PCB bez tepelné expozice 

 

 

Obr. 4 Graf zkoušení 2. BS + PCB bez tepelné expozice 
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Následující průběh experimentu, vzhledem k předchozím závěrům, pracoval pouze 
s 2. BS. Výsledky na obr. 5 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. 

 

 

Obr. 5 Graf zkoušení 2. BS + PCB před a po žíhání, v různých intervalech mísení 

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. 

4.4.2 Interakce bentonitová směs a HOT - BOX 

Přídavek HB nadrcených neshodných jader do 1. BS se při testování jevil jako pozitivní 
(obr. 6), 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 (obr. 7). 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. 
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Obr. 6 Graf zkoušení 1. BS + HB bez tepelné expozice  

 

Obr. 7 Graf zkoušení 2. BS + HB bez tepelné expozice  

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 (obr. 8). Veličinou, která signalizuje negativní změnu optimálních 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.).   
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Obr. 8 Graf zkoušení 2. BS + HB před a po žíhání, v různých intervalech mísení. 

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. 

4.4.3 Interakce bentonitová směs a CRONING 

Zkoumání nadrcených Croningových jader bez tepelné expozice na vlastnosti 
bentonitové směsi ukázalo vzrůstající trend pevnosti v tlaku (obr. 9). 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 [16]. 
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Obr. 9 Graf zkoušení 2. BS + CRONING bez tepelné expozice 

Ani tepelná expozice neprojevila očekávaný pozitivní vliv nadrcených CRONING jader 
na vlastnosti BS, jak uvádí literatura (obr. 10). 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. Směs lze použít pro formování i přes pokles 
pevností v kondenzační zóně a štěpu, pokud tyto hodnoty nejsou ještě limitující pro výrobu.  

 
Obr. 10 Zkoušení 2. BS + CRONING před a po žíhání, v různých intervalech mísení 
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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 
formovací směsi (obr. 11). 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. 

 
Obr. 11 Grafické zkoušení 2. BS + CRONING v poloprovozu  

Závěry výše uvedené byly konfrontovány 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. 
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4.4.4 Interakce bentonitová směs a RESOL - CO2 

Zkoumání vlivu na vlastnosti bentonitové směsi prokázalo zhoršení výsledných 
vlastností (obr. 12). 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. 

 

Obr. 12 Graf zkoušení 2. BS + RESOL - CO2 bez tepelné expozice 

Vystavení tepelnému namáhání vykazuje stejné negativní změny vlastností jako 
před tepelným zatížením (obr. 13). Pevnosti v kondenzační zóně 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 z rozkladu organických pojiv jader 
při tepelné expozici) mechanismem adsorpce. Jedinou pozitivní změnou v naměřených 
hodnotách zaznamenáváme u otěru, který klesá o více než polovinu.  
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Obr. 13 Zkoušení 2. BS + RESOL - CO2 před a po žíhání, v různých intervalech mísení  

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 (obr. 14). 
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 
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.  
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Obr. 3 Graf zkoušení 2. BS + RESOL v poloprovozu 

Výsledky EDX analýzy u RESOL – CO2 přídavku neprokázaly 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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5 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 termodestrukce (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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6 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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7 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 resistance 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 termodestruction 
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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