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Anotace 

Bakalářská práce popisuje využití ostřiv ve slévárenském průmyslu a 

jejich následné regenerace. Nejpoužívanější ostřiva jsou křemenná a to hlavně 

z důvodu jejich ekonomičnosti a vhodné zrnitosti. Jejich nevýhodou je teplotní 

roztažnost (neplynulá), reaktivnost (zvýšená) a silikosa. Dalším bodem mé 

práce je typy regenerací použitelných pro regeneraci ostřiv. Nejlepší regenerací 

je mechanická a to hlavně z důvodů ekonomických. Nejúčinnější metodou 

regenerace ostřiv je tepelná regenerace. Při této regeneraci se vrací do oběhu 

až 98% ostřiva. Velkou nevýhodou je vysoká energetická náročnost. 

Klíčová slova: křemenný písek, ostřivo, regenerace, složení směsí, 

slévárenské písky  

Summary 

Bachelor thesis describes the use in the foundry industry and their 

subsequent regeneration. The most common opening materials are quartz, 

mainly because of their economy and the appropriate granularity Their 

disadvantage is the thermal expansion (flowed), reactivity (increased) and 

silikosa. Another of my work is applicable to the types of regeneration 

regeneration grog. The best mechanical regeneration is mainly for economic 

reasons. The most effective method of regeneration is thermal regeneration of 

grog. During this recovery is returned to the circulation up 98% of the opening 

material. The big disadvantage is the high energy demands. 

Keywords: quartz sand, grog, regeneration, mixture composition, foundry 

sands 
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Úvod 

V současné době se používá jako nejčastější ostřivo ve slévárenském 

průmyslu křemenný písek. Je dobré se seznámit s jeho vlastnostmi jak 

negativními, tak pozitivními. Křemenný písek se používá i v jiných oblastech 

průmyslu, a to v chemickém a sklářském, ale také ve stavebnictví a pro různé 

sportovní aktivity. 

Vzhledem k velkým objemům odpadních směsí je nutné tyto směsi 

regenerovat. V bakalářské práci je popis mnoha regeneračních metod, které se 

v současnosti používají. A to jsou metody mechanické, které jsou dále 

rozděleny na jednoduché a pneumatické, tepelné a mokré, a také na speciální 

metody regenerací. Po regeneracích musí docházet k následným zkouškám, 

které mají za úkol zhodnotit kvalitu regenerátu. 

 V neposlední řadě je nutné brát také ohled na životní prostředí. Musí se 

zajistit, aby dopad na životní prostředí byl co v nejmenší míře. Zejména se 

jedná o výpary při výrobě odlitků a odpadní vody z chladících zařízení. 

Tato práce objasňuje všeobecný pohled na písky používané pro 

slévárenské účely, jejich následnou regeneraci a vliv na životní prostředí. 
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1 Geneze vzniku a rozdělení písků 

Silikáty jsou nejrozšířenější skupinou minerálů, kterou můžeme označit 

jako devátou třídu podle mezinárodní klasifikace STRUNZE. Toto je odrazem 

velké převahy SiO2 v zemské kůře a schopností křemíku vytvářet mnoho 

různých sloučenin. Vazby křemíku s kyslíkem tvoří na mřížkách silikátů v 

podobách tetraedrů [SiO4]
4-, které jsou pevné a stálé ve všech geochemických 

podmínkách.  

 Nesosilikáty – Minerály této podskupiny mají poměrně vysokou hustotu, 

vysoký index lomu a relativně vysokou tvrdost. Jsou zde minerály 

většinou velmi stálé, chemicky a mechanicky nejodolnější. 

 Sorosilikáty – Mají význam především jako horninotvorné minerály. 

Jejich průmyslové využití je skoro nulové. 

 Cyklosilikáty – V této skupině se nejčastěji používají minerály se 

šestičetnými prstenci. Jejich využití je především ve šperkařství a 

v radiotechnice. 

 Inosilikáty – Nejdůležitější skupinou této podtřídy jsou pyroxeny 

a amfiboly, které jsou významnými členy horninotvorných minerálů 

magmatických a metamorfovaných hornin. Možnost při výrobě tepelně 

izolačních a žáruvzdorných hmot (azbest). 

 Fylosilikáty – Jsou to důležité produkty zvětrávání, z nichž mnohé mají 

i technické použití. V této souvislosti se setkáváme s pojmy jíl a jílový 

minerál. Jíl je charakterizován jako přírodní materiál primárně složený 

z jemnozrnných minerálů. Použití je velmi různorodé, ale hlavním 

spotřebitelem je keramický průmysl. Výroba např. obkladaček, 

hrnčířského zboží, střešních krytin atd. 

 Tektosilikáty – Dělí se na živce a zeolity. Živce patří mezi bezvodné 

aluminosilikáty alkalických prvků. Mají podobnou strukturu a vlastnosti. 

Jsou to nejhojnější horninotvorné minerály, které jsou pro svoje rozšíření 

používány jako kritéria klasifikace magmatických hornin. Jejich použití je 

především v sklářském a keramickém průmyslu. Zeolity se používají jako 
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měniče iontů (změkčování vody), jako sorbenty v hydrometalurgických 

procesech, při čištění odpadních vod a při čištění zemního plynu. Zeolit 

v chemickém průmyslu zastupuje také důležitou roli. Používá se jako 

katalyzátor např. pro pesticidy, dále pro zpracování a likvidování 

odpadních produktů zemědělských, průmyslových podniků a také ve 

stavebnictví.  

1.1 Pro stavební účely 

Stavební písky můžeme rozdělit podle velikostí zrn a s tím souvisí také 

jejich použití. 

 Kopaný písek - Je to velmi jemný písek používaný jako přísada do malt 

a omítek. Vzhledem k jeho jemné struktuře má po vyschnutí velkou 

tvrdost a soudržnost. 

 Štěrkopísek – Struktura písku je hrubší než u kopaného. Má dobrou 

soudržnost, a také pevnost po vyschnutí. Používá se především jako 

přísada do betonů. Patří sem také písek říční, který obsahuje spoustu 

kamenů a balvanů z důvodu těžby z koryt řek a písek tříděný. Tyto písky 

můžeme třídit do frakcí. Nejpoužívanější je 0 – 4mm. 

 Zásypový písek – Nevyhovující vlastnosti těchto písků předurčují použití 

pro zasypávání výkopů, podsypy silnic, tratí a pro podobné účely. Tento 

písek není vhodný jak do betonu, tak ani do malt.  

1.2 Pro slévárenství 

Jsou to nezpevněné psamity, které obsahují křemenná zrna. Hlavními 

kritérii pro praktickou použitelnost slévárenských písků je obsah (nejlepší 

v rozmezí 5 – 10 %) a minerální povaha vyplavitelných látek (jílovitých) ve 

velikosti zrn pod 0,02 mm, velikost středních zrn ostřiv, prodyšnost forem, 

chemická složení ostřiv, a také stálost při teplotách 1 340 – 1 500°C. V praxi 

můžeme rozlišovat tyto písky na dva hlavní druhy: 
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 Slévárenské přirozené (písky) – Tyto písky mají obsah vyplavitelných 

látek v přírodě tak nízký, že je možné je ihned použít ve slévárnách, 

popř. je nutno jen minimálních úprav. 

 Slévárenské křemenné (písky) – Tyto písky jsou vhodné jako ostřivo do 

tzv. syntetických formovacích směsí. Pojiva, organická sloučenina nebo 

bentonit se přidávají dodatečně. 

1.3 Sklářské písky 

Křemenný písek, který se uplatňuje ve složeních slévárenských písků, 

obvykle bývá 60 – 80% obsahu. Jeho kvalita má zásadní vliv na technologii 

výroby a jakosti výrobků. Optimální velikost je 0,1 až 0,3 mm pro průběh tavby. 

Chemické složení, které podmiňuje kvalitu skla: Obsah Fe2O3 nesmí převýšit 

0,04 % pro plochá a obalová skla, 0,013 % pro bezbarvá a 0,008 % pro optická 

skla. Pro účely sklářství je důležité, jaká množství nečistot ulpívají na povrchu 

křemenných zrn. U nás se sklářské písky získávají především plavením 

vhodných typů křemenných pískovců křídového stáří. Dalšími způsoby úprav 

jsou otírání, flotace, magnetická separace, protiproudá třídění, a také chemická 

čištění. Ty provádíme z důvodu úprav granulometrie a snížení obsahu barvících 

složek, nejvíce u oxidů železa. Na úspěšnosti tohoto procesu silně závisí 

způsob vazby železa v surovině.  

1.4 Sportovní účely 

Tříděné křemenné písky mají široké uplatnění v oblasti sportu. Uplatňují 

se například v top dressingu, ale také v golfu jako kořenové zóny trávníků. Dále 

jsou vhodné pro výstavbu, údržbu a úpravu sportovních a umělých travních 

ploch, pro jezdecké sporty, kurty na beach volleyball a pro školní a veřejná 

sportoviště. 
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2 Písky pro slévárenské účely 

Základní složkou je tzv. ostřivo, které tvoří až 98 % objemu směsí. 

Nejčastějším používaným ostřivem je křemenný písek (SiO2). Dalším 

používaným ostřivem je chromit, který se používá při výrobě těžkých odlitků. 

Jeho výhodou jsou dobré ochlazovací účinky a žáruvzdornost. Cena je ve 

srovnání s křemenným pískem desetinásobně vyšší. Uplatňují se i jiná ostřiva, 

ale jen v omezené míře jako je zirkon, olivín, lupek a jiné. 

Slévárenské písky můžeme definovat osmi vlastnostmi: žáruvzdorností, 

chemickou netečností, prodyšností, povrchovými úpravami, soudržností, 

collapsibilitou, tekutostí a dostupností (náklady).   

 Žáruvzdornost – Schopnost písku odolávat teplotě tekutého kovu. 

 Chemická netečnost – Písek nesmí reagovat s kovem. To je důležité 

zejména u vysoce reaktivních kovů, např. hořčík a titan. 

 Propustnost – Jedná se o propustnost výfukovými plyny. V procesu je 

mnoho plynů, které musí opustit formu (vodík, dusík, oxid uhličitý a pára). 

V případě, že by nedocházelo k průchodu plynů, vznikly by na odlitcích 

vady a to jak na povrchu, tak i ve vnitřní struktuře. 

 Povrchové úpravy – Velikost a tvar částic písku definují kvalitu povrchu. 

Čím jemnější částice, tím je lepší povrchová úprava. Na druhou stranu 

se tím ale zhoršuje propustnost. 

 Soudržnost – Schopnost písku udržet požadovaný tvar. 

 Tekutost – Schopnost písku proudit do složitých detailů a ostrých koutů 

bez zvláštních postupů nebo zařízení. 

 Collapsibilita(zhroucení) – Schopnost písku, aby se po odlití dal 

snadno odstranit. V případě špatné collapsibility bude písek pevně držet 

na odlitku. 

 Dostupnost (cena) – Dostupnost a náklady na písek jsou velmi 

důležitým kritériem, protože na každou tunu kovu, která se odlije, je 

zapotřebí 3 až 6 tun písku.   
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2.1 Křemenné písky 

Křemenné písky patří k nejekonomičtějšímu a tedy i nejrozšířenějšímu 

ostřivu pro přípravu směsí, ale jsou obsaženy v přirozených píscích. [1] Oxid 

křemičitý je nejrozšířenějším minerálem v přírodě a má velmi vhodnou zrnitost. 

Teplota tání je nad 1 700°C, z tohoto důvodu je vhodný pro výrobu forem 

k odlévání většiny slévárenských slitin. Samozřejmostí jsou i méně vhodné 

vlastnosti. Při ohřevech dochází k polymorfním přeměnám, které se projevují 

objemovými změnami a poruchami celistvosti forem. Křemen jako takový je 

sloučenina kyselá, která reaguje se zásaditými látkami. Tyto reakce mohou 

zapříčinit sníženou žáruvzdornost. 

Má podobu křemenných písků, křemenců, různých druhů křišťálů, je 

součástí vyvřelých hornin, pískovců, příměsí v jílech a kaolínech. [2] Křemenný 

písek krystalizuje v různých modifikacích (viz tabulka 1) a to v závislosti na 

teplotě, měrná hmotnost se pohybuje v mezích 2 620 – 2 660 kg.m-3. Sypná 

hmotnost křemenného písku je dána mezi 1,5 až 1,6 g.m-3.  

Tabulka 1 Modifikace křemene v závislosti na teplotě 

Teplota 573°C 876°C 1470°C 1730°C > 

Minerál Křemen  Křemen  Tridymit  Cristobalit Přírodní  

Kryst. 

soustava 

Trigonální Hexagonální Kosočtverečná Čtverečná taveniny a 

impakty 

Hustota 2,65 2,65 2,32 zvýš.obj. 2,30  

 

Požadavky na křemenné písky můžeme shrnout takto: 

 Mineralogicky čisté s obsahem nad 96 %. 

 Málo hranaté, jsou vhodné pro organická pojiva, mají malý povrch, 

minimální spotřebu pojiv, ale jsou náchylnější k vadám z tepelného pnutí. 

 Neměly by obsahovat hrubší zrna nad 0,5 až 0,6 mm. Neplatí pro 

masivnější odlitky. 

 Písky určené pro ocel musejí obsahovat maximálně do 1 % živců. 

Důležitost u živců je v jejich disperzitě.  
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 Pro požadovanou hladkost a celosvětovou tendenci pracovat 

s jemnozrnnými písky jsou zrna kolem d50 = 0,22 mm a pro masivní 

odlitky d50 > 0.3 mm. 

 Povrchy zrn jsou vysoce aktivní, čisté bez povlaků a nalepených částic 

Při odstranění vyplavitelných podílů (pod 0,02 mm) a jemných částic 

ostřiv včetně 0,1 mm můžeme podstatně zvýšit pevnost směsí s organickými 

pojivy bez ohledu na typy křemenných písků. Také vliv hrubozrnných podílů nad 

0,4 až 0,5 mm působí negativně na výslednou pevnost.  Pro jemné podíly platí, 

že zvyšují obsah pojiv a tudíž snižují tloušťku zrnové obálky pojiv i pevností 

směsí. Nejjemnější podíly v obálce pojiv působí jako vnitřní vruby. 

Jak vyplývá ze všeobecného přehledu hlavních požadavků na kvalitní 

křemenné písky, bude pro jejich splnění rozhodující jejich geneze, neboť další 

dodatečné úpravy jsou velmi drahé a náročné (provádí se praní, třídění, 

sušeni). [1] 

2.1.1 Křemenné písky a jejich vznik 

Vznik křemenných písků je provázen zvětráváním a rozpadem žuly. 

Rozpad žuly je na živce, slídy a křemeny, a to v poměru 4 : 2 : 4. Sedimentací 

písku v pouštních dunách, řek a mořích získáváme křemenné písky jen 

s malým obsahem jílů do 2 %. Tyto písky jsou vhodné pro slévárenské účely.  

Vytěžené písky ze sedimentovaných vrstev obsahují mnoho nečistot, 

které je třeba pro jejich následné použití ve slévárně odstranit a z hlediska 

granulometrie rozdělit. Proto se drtí a dále upravují – zbavují kalu, prosévají a 

třídí vodním procesem. [3]  

2.1.2 Křemenné písky a jejich nevýhody 

K těmto nevýhodám patří: 

 Zvýšená reaktivnost – Vzniká za vysokých teplot s oxidy Fe a jiných 

kovů. Křemen je sloučeninou kyselou a reaguje s látkami zásaditými, při 

kterých dochází ke vzniku snížené žáruvzdornosti. 
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 Diskontinuální tepelná dilatace (neplynulá) – Souvisí s malou 

rozměrovou přesností odlévaných odlitků a tím vznikají řady 

slévárenských vad z tepelných napětí (výronky, zálupy,….).    

 Expanze – cristobalitická – Vzniká za přítomnosti mineralisátorů 

a vysokých teplot (nad 900°C). Důsledky této expanze nejsou ještě 

dodnes zcela objasněny. 

 Silikosa – Je to vážná plicní choroba, která vzniká ze zaprášení plic 

křemenným prachem s velikostí částic 0,0002 až 0,003 mm. Kritický je 

označován rozsah 0,0005 až 0,005 mm.  

Z těchto důvodů se setkáváme stále více se snahou nahradit křemenný 

písek jinými minerály nebo žáruvzdorninami.  

V přílohách jsou dodací listy zrnitostí různých křemenných písků, které 

používají společnosti NEMAK Czech Republic s.r.o. (Quarzsand H 31) a 

STARCAM s.r.o. ( QQs 36, Quarzsand F 34) pro výrobu jader. 

2.2 Ostřiva nekřemenná 

2.2.1 Lupek 

Jedná se o vypálený žáruvzdorný jíl. Obsahuje nejméně 30 % Al2O3. 

Jeho využití je pro pojení kaolinitickými pojivy (šamotové směsi), vodními skly 

a organickými pojivy. Používáme ho především pro výrobu jader, a to vždy 

v kombinaci s křemenným ostřivem z důvodu nemožnosti udržení soudržnosti 

jader. Pro udržení soudržnosti jader by bylo nutno použít vysoké spotřeby pojiv, 

což je ekonomicky velmi nákladné. 

2.2.2 Olivín 

Olivín je přechodná forma křemičitanu hořečnatého a při pálení přechází 

na konečný minerál forsterit (Mg2SiO4). Tento minerál, který má původ sopečný, 

je neutrální až slabě zásadité povahy. Olivín je vhodným ostřivem k přípravě 

směsí k lití speciálních odlitků z 12 % austenitických manganových ocelí, kde 
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nahrazuje magnezit a chrommagnesit. Nahrazení křemenného písku olivínem 

znamená vyhnout se silikosy. 

Jeho použití je pro výrobu tepelně silně namáhaných jader a forem. 

Pomáhá odstranit výskyt zapečenin a dalších vad způsobených nízkou tepelnou 

odolností křemičitých ostřiv. 

2.2.3 Zirkon (ZrO2.SiO2) 

 Jedná se o minerál, který krystalizuje ve čtverečné soustavě a je 

hnědočervený. Je velmi odolný proti deformaci v žáru a proti působení 

zásaditých i kyselých tavenin. Srovnáním s křemennými písky docházíme 

k řadě předností: 

 Tepelná dilatace je mnohokrát nižší než u ostatních ostřiv. 

 Tepelná vodivost a vysoká měrná hmotnost zaručuje vysokou hodnotu 

tepelné akumulace. 

 Vysoká chemická netečnost vůči oxidům Fe při vysokých teplotách. 

 Vázanost SiO2 v zirkonových píscích je vysoká a proto nehrozí silikosa. 

 Je použitelný pro jakoukoliv pojivovou soustavu. 

Nevýhoda zirkonových písků je vysoká cena a jeho nedostatek na trhu. Z 

tohoto důvodu je používán spíše chromit. Jeho výskyt ve slévárenství je 

provázen ve formě plniv nátěrů a námrazků 

2.2.4 Chromit 

Jedná se o tuhý roztok chromitu FeO.Cr2O3, picrochromitu MgO.Cr2O3 a 

tzv. spinelu MgO.Al2O3. Z obsahu chromu můžeme tyto chromity dělit na 

chemické, které obsahují vysoký podíl chromu a keramické, které naopak 

obsahují velmi málo chromu a jsou určené pro slévárenské účely. Minimální 

obsah ostřiva je 45 až 48 % Cr2O3 a maximálně 12 % Fe. Tento písek je 

získáván těžbou chromitové rudy, kde následuje třídění dle zrnitostí a 

odprášení. 
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Používá se hlavně k zabránění penetrací ocelových odlitků uhlíkových 

i legovaných ocelí. Používáme ho při přípravách směsí pojených vodním sklem 

(špatná rozpadavost), jádrových nebo obkladových směsí s fenolrezolickým 

pojivem (dobrá rozpadavost). Směsi s chromitem se používají také na 

ochlazování tepelných uzlů, protože umožňují intenzivní odvádění tepla. 

Nevýhodou tohoto ostřiva je vysoká cena. 

Vlivem tepelné expozice a oxidačního nebo redukčního prostředí forem 

(jader) probíhá zásadní mineralogická změna chromitového ostřiva. To může 

vést až k možnému zvýšení sklonu regenerovaných ostřiv k penetracím.   
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3 Recyklace 

Hlavním smyslem recyklace (regenerace) je odstranění zbytků pojiv a 

jiných nečistot, abychom dosáhli opětovnému použití ostřiva do výrobního 

procesu. Regenerace formovacích směsí představuje technologický proces 

zpětného získání podstatné části ostřiva z použité směsi pro další přípravu 

formovacích a jádrových směsí.[7] 

Rozsah regenerace závisí na typu použitého pojiva a jeho adheze 

k povrchu ostřiva. Musíme docílit odstranění všech zbytků pojiv na zrnech a 

škodlivých složek před opětovným použitím. Použitá směs je vysoce chemicky 

nehomogenní soustava, zrno je obaleno filmem pojiva, které je v závislosti na 

stupni tepelné expozice ve stavu původním (např. polykondenzovaná 

pryskyřice) nebo ve stavu úplného tepelného znehodnocení (křemičité sklo, 

koksové zbytky organických pojiv). 

Stupeň tepelné expozice je závislý na: 

 vzdálenosti od odlitků 

 masivnosti odlitků 

 typu slitiny a licí teplotě 

 poměru písek a kov 

 obsahu pojiv 

Při výběru vhodné technologie můžeme příznivě ovlivnit výslednou 

regeneraci. Při poměrech 3:1 v odlévacím cyklu vyhoří až 22 % organického 

pojiva a v poměru 6:1 až 60 % organického pojiva. Pokud, je tento poměr nižší, 

dochází k znehodnocení celého objemu pojiva. Důležitým poměrem je také 

forma a obsah pojiva. Pojivo musí být dávkováno v takovém poměru, aby jeho 

obsah byl co nejnižší. Důležité je zachování požadovaných vlastností směsi 

a následná regenerace ostřiva při nižším obsahu pojiv. Je to méně nákladné 

a snáze proveditelné. Použitý písek (ostřivo) nelze nikdy zregenerovat na stejné 

fyzikální a chemické vlastnosti jako vstupní složku (ostřivo). Výsledkem 

regenerace je regenerát, ostřivo kvalitativně pozměněných vlastností, které jsou 
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používány pro další výrobu forem a jader jako plnohodnotná náhrada za nový 

písek. Kvalita odlitků je důležitým faktorem pro stanovení účinnosti regenerace.  

Účinná regenerace dokáže přispět ke zlepšení technologických vlastností 

regenerátu v porovnání s novým pískem (ostřivem). 

Pozitivní stránky použití regenerátu 

 Otěr způsobuje zakulacení zrn a dochází k zmenšení povrchu – nižší 

spotřeba pojiv. 

 Klesá nasákavost zrn, menší spotřeba pojiv – zbylá pojiva blokují vnitřní 

povrch zrn. 

 Změna průběhu tepelné dilatace a přísad do směsí způsobují nižší 

výskyt slévárenských vad z napětí. 

 Dochází ke změně granulometrie ostřiva, ubývá jemných podílů, 

regenerát hrubne. Tuto změnu můžeme chápat i jako negativní 

v důsledku změn vlastností (penetrace, pevnost směsí). 

Negativní stránky použití regenerátu 

 Obsah uvolňovaných plynů při termodestrukci roste – zbytky pojiv a 

tvrdidla. 

 Zvýšení obsahu příměsí, které způsobují žáruvzdornost směsi (např. 

Na2O). 

 Zůstatky produktů pojivové soustavy ovlivňují pH regenerátu a tím snižují 

reaktivnost pojivové soustavy (pevnost forem a jader). 

 Při vysoké tepelné expozici vede u některých nekřemenných ostřiv 

(chromit) k přeměně jejich povrchu, změně magnetičnosti, reaktivitě 

s kyselými tvrdidly a také k vzniku zapečenin u odlitků. 

Regenerační postupy  

Pro volbu vhodného regeneračního postupu musíme vycházet z celé 

řady důležitých vlastností, a to jak z ekonomických, tak z ekologických (náklady 

na čištění vod, obsah odpadů z regenerace, regenerace). Z tohoto důvodu 

bereme v úvahu: 
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 Používaný pojivový systém z hlediska regenerovatelnosti a stupni 

citlivosti na nečistoty v regenerátu. 

 Skladbu používaných směsí (odpadních). 

o Jednosložkové 

o kombinované z různých složek 

V současné době jsou tři základní postupy regenerace: 

 Mechanická, kterou dále můžeme rozdělit podle nároků na spotřebu 

elektrické energie 

o Jednoduchá 

o Pneumatická    

 Tepelná  

 Mokrá  

3.1 Mechanická regenerace 

Jednoduchá regenerace, jejímž principem je mechanické rozrušení a 

otěr pojiv z jednotlivých zrn použitého materiálu (písku) a následné odprášení 

jemných prachových podílů. Tato metoda je investičně a provozně nejméně 

náročná (ze všech principů regenerace). 

Principem je rozmělnění hrud formovacích směsí na jednotlivá zrna, čímž 

dochází k částečnému otěru pojivových obálek. Při mletí nesmí dojít k rozdrcení 

zrn, ale pouze k rozrušení pojivových můstků. Jemné podíly, uvolněná zbytková 

pojiva a další škodliviny jsou odsávány. Následují operace třídění a chlazení 

písku. 

Organická pojiva s malou přilnavostí (nízká adhezní přilnavost) se dobře 

odstraňují z povrchu křemenného zrna. Tento způsob regenerace je vhodný pro 

fenolové a furanové směsi a je i po ekonomické stránce nejvýhodnější. Použití 

především ve slévárnách litiny a oceli, kde dochází k tepelné regeneraci teplem 

z odlitého kovu (termodestrukce organického pojiva). Poměr písek: kov je 

příznivým faktorem, kdy dochází k samoregeneraci písku. Běžná účinnost 
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mechanické regenerace – suché je 95 % a odstraní se 25 – 30 % pojiva. 

Mechanická regenerace je považována za výhodnější než tepelná. A je to 

především z důvodu následné nižší nasákavosti zrn a tím i nižší spotřebě pojiv 

při přípravě směsí v dalších obězích. Účinnost regenerace je zvyšována 

v současnosti vibračními otěry a dalšími způsoby otěru. Např. systémy na bázi 

účinku odstředivých sil.  

Dalším postupem, se kterým se můžeme v současné době setkat při 

mechanické regeneraci je systém otěru – obrušováním. Tento systém je určen 

především pro regeneraci bentonitových směsí. 

Tyto směsi bývají obtížně regenerovatelné. U montmorillonitických 

jílových materiálů dochází při vyšších teplotách ke ztrátě fyzikálně a chemicky 

vázané vody a vzniká tzv. mrtvý bentonit. To znamená, že tato směs obalí zrna 

písku a tím komplikuje regeneraci. Při použití obíhá asi 95 % směsi, a přesto 

dochází k značnému množství odpadů. Je to zapříčiněno přidáváním nových 

komponentů (písek, bentonit, uhlíkaté látky – nutné pro oživení směsí a udržení 

požadovaných vlastností). Obecně je platné, že opouští 2 – 5 % přebytečné 

směsi, a to v závislosti na stupni oživení a množství jádrových směsí na tunu 

roztaveného kovu.   

Je uváděno, že v současnosti se vyprodukuje v Německu asi okolo 1,35 

mil. tun těchto odpadních směsí za rok.  

Na obrázku je systém zařízení pro jednoduchou mechanickou regeneraci 

s těmito základními operacemi: vytloukání, otěr, odprášení, chlazení a třídění. 
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Obrázek 1 Jednoduchá mechanická regenerace [7] 

Popis obrázku: 

1 – prachový kryt    8 – dopravník pneumatický 

2 – rošt vytloukací    9 – třídící chladnička 

3 – korečkový elevátor pásový  10 – zásobník 

4 – otěrová jednotka vibrační  11 – pneumatický dopravník 

5 – zásobník    12 – pásový magnetický odlučovač 

6 – odsávací systém  na  prach 13 – vibrační podavač. 

7 – chladicí systém  

3.2 Pneumatická regenerace 

Při této regeneraci jsou pojiva odstraňována ze zrn ostřiva nárazy a 

otěrem. Energie kinetická je prováděna proudem stlačeného vzduchu a 

výsledkem je i současné odprašování.  

Výhoda tohoto systému je, že směr a rychlost písku mohou být řízeny, 

ale zároveň je spotřeba energie pro nižší účinnost komprese vyšší než 

u postupů čistě mechanických. Tímto způsobem (regenerace pneumatická) je 

zajištěn nejintenzivnější otěr ze všech suchých mechanických postupů. Používá 

se především u pojivových systémů se špatnou regenerovatelností. Jako 
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příklad těchto systémů jsou směsi s alkalickými silikáty (vodní sklo) 

Donedávna byla tato regenerace (suchá) jedinou cestou uvedených systémů. 

3.2.1 Směsi s vodním sklem 

Alkalické silikáty mají obvykle vysokou adhezi k zrnu křemenného ostřiva 

a zbytky pojiv se obtížně odstraňují suchou mechanickou cestou. Na regeneraci 

směsí s vodním sklem (účinnost regenerace a stupeň využití) má vliv složení 

formovacích směsí – pojiva, tvrdidla, přísady a volba vhodného regeneračního 

postupu. 

Vlivy složení směsí 

Dávkování pojiv je optimalizováno tak, aby při zachování požadovaných 

vlastností směsí byl obsah co nejnižší. Při nižším obsahu pojiv ve směsích se 

snadněji odstraňují zrnové obálky. U nižšího obsahu vázané vody v pojivech 

a gelech se zlepšuje regenerovatelnost. Naopak vysoký obsah vody způsobuje 

pružnost gelu a tím obtížnější rozrušování zrnových obálek. Velký vliv na 

účinnost a stupeň využití regenerátu má použité tvrdidlo. Pro dobrou 

regenerovatelnost těchto směsí je důležité použití vhodných druhů tvrdidla. Tato 

vlastnost významně zlepšuje tekutost směsí a prodlužuje její zpracovatelnost. 

Dávkování je zhruba 0,25 – 0,75 % před dávkováním esteru a pojiva. Pro 

dokonalejší účinek regenerace je nutné, aby zrnová obálka byla suchá 

a křehká. To znamená, že obsah vody v gelu může být maximálně 0,8 %.  

V současné době je v zařízeních na suchou regeneraci směsí s vodním 

sklem zařazován před vlastním mechanickým nebo pneumatickým otěrem 

ohřev, který způsobuje zkřehnutí gelu a tím dochází k snadnějšímu 

odstraňování z povrchu zrn. 

Teplota ohřevu použitá na dotvrzení gelu je v rozmezí od 80 – 400°C. 

Nejvýznamnější je použitá teplota 100°C, kdy dochází ke snížení obsahu Na2O. 

Účinkem dotvrzení tohoto gelu je snížení až o 25 % Na2O, čímž dochází 

ke zvýšení účinnosti regenerace až o ¼. V současné době se v nových 

zařízeních zvýšila použitelnost regenerátu samotvrdnoucích směsích z 50 % 

(rok 1980) na dnešních 80 až 95 %. 
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3.3 Tepelná regenerace 

Tepelnou regenerací odstraňujeme zbytky pojiv ohřevem na teploty 

450°C – 800°C. Je to nejúčinnější a jeden z nejnákladnějších postupů 

regenerace vratných písků s organickými pojivy (pojiva organická jsou 

spalitelná). Kromě odstranění organických látek (ztráta je do 0,1 %) také dojde 

ke snížení obsahu S a N2. Při tomto procesu dochází k tepelné stabilizaci písků, 

z regenerovaných směsí je vráceno do oběhu až 98 % regenerátů. Ten je 

možný použít pro přípravu nových směsí, aniž by docházelo k nepříznivému 

ovlivnění technologických a mechanických vlastností. 

Regeneráty z tepelných regenerací mají kvalitu blížící se parametrům 

nových písků a především lepší fyzikální vlastnosti z důvodu nižších součinitelů 

tepelných dilatací v důsledku tepelných expozic v regeneračních zařízeních. 

Tepelnou regenerací snižujeme koncentraci N2 v nových směsích, což je 

příznivé pro tvorbu dusíkatých bodlin u ocelových odlitků a odlitků tvárných litin. 

Nevýhodou tohoto způsobu regenerace je velká energetická náročnost. 

Ze všech postupů regenerací je tento nejnákladnější a tím je i limitován pro jeho 

rozšířené použití. Ve srovnání se suchou mechanickou regenerací je podstatně 

nižší. Například v Německu v roce 1999 bylo v provozu jen 10 těchto jednotek 

(tepelná regenerace) a naopak 200 jednotek mechanické regenerace.[7] 

 Můžeme říci, že existují 3 typy zařízení na tepelnou regeneraci: 

 Vytápěná plynem – Kapacita je 500 až 5000 kg.h-1 a skoro většina je 

vytápěna přímo fluidním ložem. Za přítomnosti kyslíku dochází ke 

kalcinaci písku při teplotách 700 – 800°C. Ztráty žíháním jsou nižší než 

0,1 %. Pojiva jsou spalována exotermickou reakcí, dochází k tepelné 

bilanci regenerace. Při tomto procesu může být spalovací vzduch 

předehříván teplem odcházejících spalin nebo teplem regenerátu 

(rekuperátor). 

 Pracující na principu krátkovlnného infračerveného záření -  Je to 

vysoce účinný postup. Písek je fluidizován okolo infračervených emitorů 

a tím je přenos energie vyšší jak 85 %. Tato zařízení pracují s teplotou 
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450 – 500°C (dle druhu pryskyřice). Není v zařízení spalovací vzduch, a 

tudíž objem kouřových plynů, které je potřeba zpracovat, je nižší. 

 Kyslíková – Tento způsob je patentován firmou IMF. Do zásobníku 

z nerezavějící oceli je přiváděna vratná směs, a to v okamžiku, kdy 

dochází k vypuštění regenerátu ze spodní části. V peci dochází ke 

spalování pryskyřice ulpěných na povrchu zrn, a to pouze kyslíkem. Při 

nedokonalém spalování pryskyřic je přiváděna tryskou malá množství 

jemných podílů z mechanických regenerací (vyšší podíl spalitelných 

látek) pro podporu exotermické reakce spalování. Před vlastní dopravou 

regenerátu jsou tyto podíly odsávány do cyklonu. Po regeneraci je vratná 

směs dopravována do chladících zařízení.  

Před vlastní regenerací dochází k úpravám vratu – drcení a magnetické 

separaci. V těchto regeneračních zařízeních probíhá kromě intenzivního 

odsávání také chlazení písků. Z této regenerační soustavy neunikají žádné 

exhaláty, protože dochází k neutralizaci všech plynných zplodin. 

Pro regenerovatelnost jsou výhodnější furanové směsi s katalyzátory 

PTS, při kterých dochází při teplotách k rozkladu pryskyřic a obsah síry se 

snižuje. Na emise SO2 jsou kladeny vysoké nároky na systém odtahu a čištění 

spalin. Teploty odtahového systému musí být dostatečně vysoké, aby se 

předešlo kondenzaci kyseliny sírové. V případě, že emise SO2 jsou příliš 

vysoké, musí se použít mokré čištění spalin.  

V případech, kdy je nutno regenerovat směsné vraty, používáme 

kombinované postupy regenerace. 
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Obrázek 2 Regenerační jednotka [7] 

Popis: 

1 – předehřev vratného písku 

2 – spalovací komora s fluidním ložem (regenerační) 

3 – rekuperátor, spalovací vzduch vystupuje horkým regenerátem 

4 – dochlazování regenerátu hadem s chladící vodou a vzduchem 

5 – zde dochází k smíchání horkého vzduchu z fluidního lože, z chladiče písku 

s přiváděným vzduchem. 

3.3.1 Mechanicko – tepelně – mechanická regenerace 

V této regeneraci musíme směs nejdříve upravit (rozbití hrud, prosetí, 

magnet. separace, sušení pro snížení vlhkosti max. do 1 %). Následně tato 

směs vstoupí do regenerační jednotky. Část pojiv se nejdříve odstraní otěrem, 

a to mechanicky nebo pneumaticky. Dále jsou v tepelném zařízení spáleny 

zbytky organických pojiv. Anorganická pojiva přechází do prachu nebo jsou 
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spálena na zrnech.  V poslední fázi mechanického nebo pneumatického otěru 

odstraníme anorganické vrstvy na zrnech. 

Při tomto způsobu regenerace se regenerují směsi přiléhající k odlitku, 

ne celé objemy bentonitových směsí. Celý objem obsahuje značné množství 

aktivního bentonitu a uhlíkatých látek, které se při tepelné regeneraci 

znehodnocuje a odstraňuje se tzv. mrtvý bentonit, což je značně energeticky 

náročné. Pro lepší regeneraci je dobré oddělit bentonitové směsi přiléhající 

přímo k odlitku a regenerovat je. Ostatní části zůstávají nepoškozeny a dají se 

používat bez regenerace pro přípravu nové bentonitové směsi.  

Za poslední roky byly vyvinuty řady zařízení kombinovaných regenerací, 

ale jsou stále ve vývoji – prototypy. Pro směsné vraty bentonitových směsí jsou 

stále jednodušší a méně nákladné mechanické regenerace. Při mechanických 

regeneracích za studena se odstraní prachová vrstva, ze které se mohou získat 

zpět aktivní látky, prach se může vrátit do oběhu směsi. Při tepelné regeneraci 

se znehodnotí celá část bentonitového pojiva a následné odstraňování je 

značně obtížné. 

3.3.2 Mokrá regenerace 

Principem této regenerace je převedení zbytků pojiv do roztoků a jejich 

odstranění praním. Hlavní použití je u anorganických pojiv. Postup této 

regenerace je vhodný především u směsí s vodním sklem, které je vzhledem 

k vysoké adhezi pojiva ke křemennému zrnu suchou cestou velmi obtížně 

regenerovatelné. Tuto regeneraci je možno použít u bentonitových směsí, 

ale u tohoto způsobu mohou vznikat potíže s odstraněním bentonitového gelu. 

Jedná se pravděpodobně o nejúčinnější způsob regenerace směsi s vodním 

sklem. Tento postup nikdy v Evropě ani USA nenašel velké rozšíření. 

Důvody: 

 Vysoké pořizovací náklady a náklady regeneračních zařízení (včetně 

tepelné izolace vodního hospodářství proti zamrzání). 

 Vysoká spotřeba vody (více jak 5m3 na 1 t regenerátu). 
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 Nákladné a velmi problematické čištění a úprava velkého objemu použité 

vody (rozpustné látky, odsolování vody úprava kalů). 

 Regenerát je nutno sušit. 

3.3.3 Speciální postupy regenerací 

V praxi se setkáváme s kombinací různých pojivových systémů a 

kombinací různých ostřiv. Abychom toto ostřivo vrátili zpět do výrobního 

procesu, musíme mít takové zařízení, které nám zajistí dokonalou separaci 

těchto složek. Příkladem je kombinace chromitového a křemenného ostřiva. 

Nekřemenné ostřivo – chromit je pro svoji vyšší žáruvzdornost a 

ochlazovací účinky používán pro formy a jádra masivních odlitků. Samozřejmě 

pořizovací náklady chromitového písku jsou vysoké, a proto se používají jen na 

tepelně exponovaná místa forem a jader. Ve zbytku formy se používají 

křemenná ostřiva. Regenerace nám musí zajistit separaci obou složek. 

V níže popsaných obrázcích jsou zařízení, která jsou používána pro 

čtyřstupňovou recyklaci chromitu z furanové směsi při současné separaci 

křemenného písku. Furanová směs, která je vratná po rozdrcení 

a odmagnetizování kovových části, přichází do regenerační jednotky. Zde 

dochází k otěru zbytků pojiv o litinový zvon. Tato směs je přiváděna do 1 stupně 

magnetické separace. Chromit je přidržován permanentním magnetem k pásu 

a křemenný písek je vrhán dále. Tím je oddělován od chromitu. Chromit je 

následně přiváděn na fluidní lože, kde dochází ke konečnému otěru zbytků 

pojiv. K oddělení dalších cizích podílů materiálů dochází na základě rozdílné 

hustoty materiálů. Složky křemen a chromit vstupují do 2. stupně separace, kde 

dochází k oddělení od posledních cizích materiálů. 

Čistota jednotlivých frakcí regenerátu je možná kontrolou pomocí sypné 

hmotnosti. U masivních odlitků je přípustná koncentrace SiO2 v chromitu max. 

2 až 2,5 %.  
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Obrázek 3 Schéma čtyřstupňové regenerace chromitu a dvoustupňové magnetické separace křemenného 

ostřiva[7] 

Příklad regenerace 
Křemen 
Chromit 

Cizí materiály 

1. Stupeň 

Magnet (KHP) 

2. Stupeň 

Fluidní lože 

3. Stupeň 

Sítování 

4. Stupeň 

Magnet (KHP) 

Cizí  

materiály 

Chromit - 

regenerát 

Křemen - 

regenerát 

m = 100% 

ρs = 1,57 g/cm3 

m = 15,4% 

ρs = 1,80 g/cm3 

m = 21,9% 

ρs = 2,48 g/cm3 

m = 62,7% 

ρs = 1,39 g/cm3 
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Obrázek 4 Zařízení čtyřstupňové regenerace [7] 

3.4 Pojivové systémy a jejich doporučované postupy 

regenerace 

V předchozích kapitolách jsou popsány principy jednotlivých postupů 

regenerací. Pro volbu vhodných postupů vycházíme z jednotlivých konkrétních 

podmínek dané slévárny. Vlastnosti použitých směsí z forem a jader, poměr 

zastoupení jednotlivých směsí, objem použitých směsí, cílové použití 

regenerátu a provozní a investiční náklady.   

V tabulkách jsou uvedeny doporučené postupy jednotlivých použitých 

formovacích směsí. 
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Tabulka 2 Způsoby regenerace jednosložkových vratů [7] 

 
Typ směsi 

 
Způsob 

regenerace 

 
Zařízení 

 
Použití regenerátu 

Organický 

systém 

 
Za studena 

vytvrzované 
furanové a 

fenolové směsi 

 
 

Mechanická 
nebo tepelná 

 
Mechanická – 
otěr, nárazy, 
pneumatický oděr 
Tepelná. 

- pro výrobu forem 
ve stejném systému 
- 20-25 % náhrada 
nového písku pro 
výrobu jader ve 
stejném systému 

 
 

Cold-Box, SO2, 
Hot- Box, 
Croning 

 
 
mechanická 
nebo tepelná 

Mechanická. – 
pneumatický oděr, 
odstředivé tření, 
otěr ve fluidním 
loži 
Tepelná. 

 
 

pří výrobě jader 
jako náhrada 
nového písku 

Anorganický 
systém 

 
Bentonitová 
směs 

 
mechanická 

 
pneumatický otěr, 
obrušování 

obnova písku pro 
oběhovou 

bentonitovou 
směs 

 
Vodní 
sklo 

(alkalický 
silikát) 

 
 

mechanická 

pneumatický otěr, 
obrušování 
(vyžaduje 
zkřehnutí pojiva při 
200 
°C) 

 
pouze pro výrobu 
forem a jader stejné 
technologie 
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Tabulka 3 Způsoby regenerace vícesložkových vratů.[7] 

3.5 Metody a postupy pro hodnocení kvality regenerátu  

Stanoveným cílem pro regeneraci je obnovit kvalitu ostřiva, ale nelze ho 

srovnávat s novým slévárenským pískem. Kvalitu regenerátu můžeme definovat 

jako soubor vlastností, které nám umožňují použít regenerát v co nejvyšších 

koncentracích, aniž by došlo ke zhoršení kvality odlitku. Kvalita regenerátu 

a požadavky na něj se liší v závislosti na jednotlivých technologiích a na typu 

ostřiva. Můžeme je rozdělit: 

 Běžné zkoušky – Provádíme na pracovištích vybavených standardním 

zařízením provozní pískové laboratoře. 

 Speciální zkoušky – Tyto zkoušky vyžadují speciální vybavení 

a používají se zejména pro zkoušky a hodnocení regeneračních zařízení, 

popř. pro výzkumné a vývojové práce. 

Běžné zkoušky 

 Granulometrie a vyplavitelné látky – Sítový rozbor regenerátu je 

prováděn dle ČSN ISO 565. Částice, které jsou pod 0,02 mm, 

odstraňujeme plavením. Střední zrno by mělo být podobné nebo jen 

o něco vyšší než u nového písku. Částice nad 0,71 mm jsou nežádoucí 

a způsobují zhoršení kvality povrchu odlitku. Vyplavitelné látky a podíly 

pod 0,1 mm jsou velmi nežádoucí. Prachové částice snižují pevnost 

 
Typ směsí 

 
Způsob 

regenerace 

 
Zařízení 

 
Použití regenerátu 

 
 

Smíšený 
organický 
systém 

 
 

Mechanická 
nebo tepelná 

Mechanická  – 
pneumatický otěr, 
odstředivá otírka, 
oděr ve fluidním 

loži 
Tepelná 

 
 
Náhrada nového 
písku při výrobě 

jader 

 
 

Smíšený vrat 
s bentonitem 

 
Mechanická 

nebo 
mechanicko-

tepelně 
mechanická 

Mechanická – 
obrušování, 
pneumatický 

oděr ve 
fluidním loži 

Tepelná 

– náhrada nového 
   písku při výrobě 
   jader 
– obnova písku 
   pro oběhovou 
   bentonitovou 
    směs 
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směsí, zhoršují reaktivitu, zhoršují plynovou propustnost forem a jader, 

tím je nutná vyšší spotřeba pojiv. Také může docházet k plynovým 

vadám odlitků. Doporučená maximální koncentrace furanových 

regenerátů je 2 %, u směsí s vodním sklem max. 0,1 %. 

 Žíhání – Ztráta žíháním je zkouškou o očištění povrchu zrn 

od organických pojiv. V případě, že koncentrace u furanových směsí 

přesáhne 3 %, způsobí tento zvýšený obsah organických podílů: 

o zvýšený vývin plynů při odlévání 

o zhoršení reaktivity systému a pevnostní charakteristiky směsí 

o zvýšený zápach při formování a odlévání 

 Vlhkost – Regenerát je sušen při teplotě 105°C. 

 Faktor pH – Optimální pH u furanových regenerátů je 3,0 až 5,0. 

Hodnota pH nad 7,0 zhoršuje reaktivitu systému a zvyšuje spotřebu 

tvrdidel. Naopak hodnota pod 2,5 zvyšuje křehkost vyrobených jader. 

Křemen, jako takový, je sloučenina kyselá a reaguje s látkami 

zásaditými.  Můžeme uvést reakci SiO2 s FeO, která tvoří fayalit. Vznik 

fayalitu souvisí s penetrací kovu do slévárenské formy, tím vznikají 

zapečeniny. 

 Vázaná voda – Stanovujeme ztrátou žíháním při teplotě 550°C, která by 

neměla překročit 0,8 % vázané vody. 

 Pevnostní vlastnosti směsí – Pevnost směsi v tahu, ohybu a v tlaku. 

Dochází k porovnání směsí s novým ostřivem, kvalitní regenerát musí 

dosáhnout 80% pevnosti směsí s novým ostřivem. 

 Teplota slinování – Sleduje se teplota žíhání regenerátu, slinutí na 

lodičce (keramické) zabrání volnému vysypání vychlazeného vzorku. 

 Sypná hmotnost – Měříme jako objemovou hmotnost volně sypaného 

regenerátu. 

Speciální zkoušky 
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 Octan sodný a jeho obsah – Zkracování životnosti, ztráta pevnosti 

a růst otěru směsí s vodním sklem. To vše ovlivňuje obsah octanu 

sodného v regenerátu, jeho koncentrace by neměla překročit 0,15%. 

 Prodyšnost – stanovuje se prodyšnost zvlhčeného regenerátu, který je 

napěchován do zkušebního tělíska (100 g suchého regenerátu 

smícháme s 20 g vody). 

 Měrná hmotnost – Hustotu regenerátu stanovujeme jako poměr 

hmotnosti ke skutečnému objemu. 

 Elektrická vodivost – Směsi s alkalickými silikáty tvoří elektrolyt a tím je 

možné nepřímo určit elektrickou vodivost. 

 Termochemická analýza (enthalpiometrie) – Stanovuje kvalitu 

regenerovaného ostřiva a zbytků anorganických pojiv na zrnech ostřiva. 

 Stanovení obsahu síry a dusíku – Oba prvky negativně ovlivňují lícní 

část odlitků z tvárných litin. 

 Oolitizace zrn – Zvýšená koncentrace oolitizovaných zrn (nad 10 až 15 

%) vede při nízkém oživování novým pískem ke sklonu směsí k penetraci 

(rostou drsnosti odlitků z grafitujících slitin železa). 

 Obsah křemenného regenerátu v chromitu – Výhoda při posouzení 

kvalit chodu regeneračních jednotek. Principem je využití měrných 

hmotností obou ostřiv. 

 Náchylnost k penetraci – Kvalita regenerátu bývá ověřována na 

zkušebních vzorcích. Ty mohou vypovídat o únosném zastoupení 

obsahu regenerátu v připravovaných jádrových a modelových směsích. 

Kvalita regenerátu je hodnocena na zkušebním odlitku válce 

o průměru 180 mm a výšky 100 mm se čtyřmi klínovými jádry, které jsou 

pěchovány v jadernících na stejnou objemovou hmotnost. 

Po odlití při stanovené teplotě je odlitek rozřezán zhruba v polovině výšky 

válce a plocha řezu je vyhodnocena (plocha penetrace k celkové ploše jádra). 
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Obrázek 5 Řez zkušebním vzorkem s různými stupni penetrace [7] 
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4 Odpady z forem a vliv na životní prostředí 

V současné době je podle statistických údajů vyprodukováno při výrobě 1 

tuny dobrých odlitků zhruba 1 tuna odpadních materiálů. U nás v České 

republice se vyrábí ročně zhruba 500 000 tun odlitků. Strukturně je můžeme 

rozdělit: 

 Formovací materiál….. 65 až 90 % 

 Vyzdívka pecí………... 2 až 10 % 

 Strusky z tavení……… 1 až 7 %  

 Prach a kaly………….. 2 až 6 % 

 Odpady ostatní………. 1 až 5 %  

Z přehledu výše uvedeného můžeme vyjádřit, že největší objem 

slévárenských odpadů tvoří použité formovací a jádrové směsi. Z toho důvodu 

je jejich recyklace a zužitkování základní prioritou. Nemůžeme říci, že všechny 

použité směsi jsou nebezpečným odpadem. Používat pro formování neustále 

nové směsi a po jejich použití je vyvézt na skládky, je neudržitelný stav 

z hlediska ekologické zátěže.  

V současné době směrnice EU přijímají taková opatření, aby zařízení 

byla provozována způsobem, který zajišťuje prevenci proti znečišťování. 

 Nejlepší dostupná technologie – Využití nejefektivnějšího 

a nejpokročilejšího vývoje činností a jejich provozních metod 

dokladujících vhodnost použitých technologií jako základ pro emisní 

limity. 

 Technologie – Jsou to způsoby, jakými jsou zařízení projektována, 

vybudována a uváděna v činnost. 

 Dostupné – Takové technologie, které byly vyvinuty v měřítku, 

aby umožnily v příslušném průmyslovém odvětví za ekonomicky 

přijatelných podmínek a s ohledem na náklady a přednosti, uplatnění. 



Václav Riedl: Písek a jeho využití pro slévárenské účely 

 

2012  30 

 Nejlepší – Využití nejefektivnější technologie z pohledu dosažení vysoké 

úrovně ochrany životního prostředí. 

3.6 Vlivy na životní prostředí 

3.6.1 Ovzduší (prachy, dýmy, pecní emise, zápachy a jiné).  

Nejvýznamnější úniky do ovzduší jsou: 

 Částečně zoxidované uhlovodíky a pachové látky z forem při výrobě, 

odlévání, chlazení a vytloukání. 

 Prach, kouř z tání a odlévání. 

 Prach a plyny z manipulací s materiálem a dokončovací operace. 

Hlavním cílem je zabránit úniků těchto emisí do ovzduší vhodným 

zařízením s filtrační jednotkou.    

3.6.2 Odpadní vody 

Odpadní vody mohou obsahovat anorganické sloučeniny kovů, organické 

sloučeniny a částice. Množství užitkové vody, které se používá ve slévárnách, 

je malé a zahrnuje především: 

 vypouštění a odkalování z mokrých praček 

 chladící vodu, která může obsahovat biocidy a stopové prvky 

 průsakové vody ze strusek 

Procesní voda je nevhodná pro vypouštění do dešťového systému. 

Minimalizace použití a úroveň znečišťujících látek ve vodě je základním 

požadavkem každé slévárny. Je nutné, aby tato voda byla recyklována. Pokud 

není možné tuto vodu recyklovat, musí se zajistit její svoz v uzavřených 

nádobách do zařízení, která jsou na tuto recyklaci vybavena. 
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Závěr 

Bakalářská práce byla zaměřena na písek a jeho využití ve 

slévárenském průmyslu. 

Můžeme říci, že křemenný písek je jedním z nejlepších ostřiv. Jeho 

dobré vlastnosti ho předurčují k širokému uplatnění v mnoha průmyslových 

oborech. Nevýhodou je teplotní roztažnost (neplynulá), zvýšená reaktivnost a 

silikosa, což je vážná plicní nemoc. Proto v poslední době je snaha o nahrazení 

křemenného písku jinými ostřivy. 

Pro vysokou spotřebu písku při odlévání a následnému odstranění 

zbytků odpadních směsí, je nutné tyto ostřiva regenerovat.  

Nejvýhodnější regenerační metodou je použití mechanické regenerace, a 

to hlavně z ekonomických nákladů. Účinnost této regenerace je 95 % a dochází 

k odstranění 25 – 30 % pojiv. Další výhodou této metody je nižší nasákavost 

a nižší spotřeba pojiv.   

Nejúčinnější metodou, ale nejnákladnější, je metoda regenerace tepelná, 

při které dochází nejdokonalejšímu odstranění pojiv a ke snížení obsahu S a 

N2. Dochází k tepelné stabilizaci písků a z této metody se vrací do oběhu 98 % 

ostřiva. Velkou nevýhodou této metody je velká energetická náročnost. 

Z ekonomických důvodů se více používá metoda mechanická.
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