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ABSTRAKT 

 

ŠINDLEROVÁ Eliška: Slévárenské formovací směsi s biopolymerními pojivy 

 

Tato práce se zaměřuje na nová řešení v oblasti slévárenských pojiv. Je v ní popsáno několik 

biopolymerních materiálů, které se k takovému použití hodí a za jakých podmínek, případně 

jak se chovala forma nebo jádra s těmito pojivy při zkouškách odlévání. Hlavním důvodem, 

proč se začínají opět tyto materiály objevovat v průmyslu jsou čím dál přísnější požadavky na 

ekologické chování průmyslových podniků a nynější velmi špatná ekologická situace. Nicméně 

tato inovativní řešení nemusejí být jen ve prospěch našeho životního prostředí, ale mohou 

přinést do výrobního procesu různá zjednodušení, zkrácení časů nutných k přípravě nebo 

technologických pauz a nižší náklady na vstupní materiál a následující zpracování odpadu.  

 

Klíčová slova: biopolymerní pojiva, biopolymery, IV. generace pojiv, ekologická 

slévárenská pojiva 

 

 

 

ABSTRACT 

 

ŠINDLEROVÁ Eliška: Foundry molding mixtures with biopolymer binders 

 

This work is interested in a new modern solutions in the field of foundry binders. Several 

biopolymer materials suitable for foundry industry are described and the conditions for using 

these materials and few examples of casting tests with the use of the biopolymer binders. The 

main reason why the biopolymer materials are coming back to the industry is a huge amount of 

strict environmental requirements for the ecological behavior of industrial enterprises and 

current very bad ecological situation. However this inovative solutions doesn´t have to be only 

benefits for our environment but the can bring various simplifications to the production process, 

shortening the time required for preparation or technological breaks, and lower the costs of 

input material and subsequent waste treatment. 

 

Keywords: biopolymer binders, biopolymers, IVth binders generation, ecological foundry 

binders 
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ÚVOD 

Vývoj v oblasti průmyslu je v dnešní době stále rychlejší a na hranici udržitelnosti. S tím 

souvisí i neustálé znečišťování a ničení životní prostředí, které je pro lidstvo životně důležité. 

V průběhu posledních 30 let si populace začíná tento problém čím dál více uvědomovat 

a připouštět, že je za to zodpovědná. Tak přichází výrazný rozvoj i v oblasti ekologie související 

s průmyslem. V mnoha případech je velmi obtížné tato dvě odvětví skloubit dohromady tak, 

aby se vyšlo vstříc oběma stranám. Tím vzniká téměř každodenní výzva pro vývoj nových 

materiálů, ochranných zařízení a několika dalších opatření s tím souvisejících. Zatím se nová 

řešení stále potkávají s nedůvěrou podniků a v mnoha případech i úplným odmítáním těchto 

nových, ekologičtějších, a i levnějších řešení hned z několika důvodů.  

Tato práce je zaměřena právě na některá inovativní řešení v oblasti slévárenských 

formovacích směsí, která jsou levnější a ekologičtější náhradou za běžně používané materiály, 

a dokonce i s lepšími kvalitativními výsledky bez nutnosti pořizování nového vybavení. Může 

být takovým malým přehledem jaké materiály lze pro formování využít, a přitom neškodit 

životnímu prostředí a ušetřit nějaké vstupní náklady na výrobu, což může vést ke zvýšení zisku 

nebo v případě snížení ceny k větší konkurenceschopnosti na trhu. Z této práce je možné odnést 

si povědomí o směru, kterým se vývoj slévárenských pojiv v dnešní době ubírá a že ekologie 

a průmysl nemusí vždy stát proti sobě. Ekologičtější řešení může přinést podniku i jiné benefity 

včetně lepšího dojmu, který firma vyvolá na koncového zákazníka. Ten se totiž stále častěji 

orientuje na výrobky z podniků, které se jakýmkoliv způsobem snaží zabránit nepříznivému 

dopadu na životní prostředí nebo jiným způsobem podporuje jeho obnovu. 

 

 
Obr.  1 Konflikt ekologie a průmyslu [1] 



10 

 

1 FORMOVACÍ SMĚSI 

Základem pro slévárenskou výrobu je kvalitní slévárenská forma. Ta dává odlitku 

požadovaný tvar. Slévárenských forem je několik druhů, za základní rozdělení lze považovat 

na trvalé a netrvalé. Mezi trvalé formy se řadí kokily, což jsou velmi přesné kovové formy 

z vysoce tepelně vodivých materiálů, do kterých lze odlít až stovky kusů odlitků, než je forma 

vyřazena. Nejznámějším zástupcem netrvalých forem jsou formy pískové, které se zhotovují 

z formovacích směsí. Po odlití a ztuhnutí odlitku je z něj forma odstraněna a zničena. U těchto 

forem je velmi důležitá volba správné formovací směsi, protože přímo ovlivňuje kvalitu odlitku. 

Formovací směs se skládá ze dvou hlavních složek, ostřiva a pojiva. Dále může obsahovat vodu 

nebo jiné přísady, které zlepšují její vlastnosti. [2] 

 

 
Obr.  2 Gravitační lití do forem [3] 

Ostřivem se rozumí zrnitá, žáruvzdorná látka, která tvoří nosnou část formovací směsi. Jeho 

obsah ve směsi se pohybuje nejčastěji mezi 92–98 %. Důležitými vlastnostmi ostřiva jsou 

žáruvzdornost, chemická podstata, hranatost zrn a granulometrie, které ovlivňují výslednou 

kvalitu odlitku. Při volbě typu ostřiva hraje roli hned několik kritérií současně. Výběr se odvíjí 

například od druhu odlévaného materiálu, záleží na jeho chemické povaze, licí teplotě, složitosti 

odlitku, zda má tenké stěny a také na dostupnosti a ceně ostřiva. Škála velikosti zrn 

použitelných pro formovací směsi je rozmanitá, ovšem musí se dávat pozor na zrna, která jsou 

menší než 0,02 mm. Patří do tzv. vyplavitelného podílu, nejsou pro formování vhodná a obsah 

tohoto podílu ve směsi by měl být co nejmenší, odvíjí se od typu pojiva. Nejběžněji se lze setkat 

s křemenným ostřivem (obr. 3), jelikož křemen patří k nejrozšířenějším minerálům na Zemi 

a v přírodě se vyskytuje už v zrnitém stavu, je zároveň i nejvíce výhodné z ekonomického 

hlediska, a navíc vyhovuje většině z odlévaných materiálů. Existuje však mnoho dalších ostřiv. 

Dělí se na umělá (korund, magnezit, šamot) a přirozená (křemenný písek, zirkon, olivín) nebo 

podle chemické povahy na kyselá (křemenný písek), neutrální (šamot, korund) a zásaditá 

(magnezit, olivín). [2] [4] 
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Obr.  3 Křemenný písek s kulatým zrnem [5] 

Pojiva jsou organické nebo anorganické látky, uměle vytvořené nebo přírodní. Úkolem 

pojiva je obalit zrna ostřiva a spojit je dohromady (obr. 4), tím poskytuje formě pevnost 

a požadované technologické vlastnosti. Obsah pojiva ve formovací směsi se odvíjí od jejího 

druhu a bývá okolo 6–8 %. Pro výrobu forem jsou důležité vysoké adhezní síly, a naopak při 

vytloukání je potřeba, aby tyto síly byly co nejmenší. Pojiv je několik druhů a primárně se dělí 

na pojiva organická a anorganická. V našich končinách se uplatňuje rozdělení pojiv do 

4 generací: [2] [4]  

 

 
Obr.  4 Struktura formovací směsi [6] 

● I. generace (jílová pojiva) - pojení je uskutečněno pomocí kapilárních a Van der 

Waalsových sil. Jílová pojiva mají výborné technologické vlastnosti a z hlediska 

ekonomiky jsou snadno dostupná. Dále poskytují formě dostatečnou vaznost, pevnost 

po vysušení a dají se opětovně využít. Příprava formovacích směsí s jílovými pojivy 

není nijak zvlášť náročná. Do této skupiny patří jíly kaolinit (obr. 5), illit (obr. 6) 

a montmorillonit (obr. 7). Nejrozšířenějším jílovým pojivem je bentonit, což je jíl 

s vyšším obsahem montmorillonitu než 75–80 %. Bentonit umožňuje formování 

na syrovo. Do forem z bentonitových směsí se nejčastěji odlévá šedá litina a v malé 

míře i ocel. [2] 
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Obr.  5 Kaolinit modrý [7] 

 
Obr.  6 Illit [8] 

 
Obr.  7 Zemitý červený montmorillonit [9] 

● II. generace (organická a anorganická pojiva) - mezi nejvíce používané anorganické 

pojivo v této kategorii se řadí vodní sklo. Organická pojiva našla uplatnění hlavně při 
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výrobě jader. Po vytvrzení mají skvělou pevnost a po odlití výbornou rozpadavost. Díky 

těmto pojivům mají jádra vysokou stabilitu a snadno se regenerují. V neposlední řadě 

mají výbornou tekutost a směsi se dají vstřelovat nebo foukat. Dříve se v této skupině 

organických pojiv využívaly živočišné a rostlinné oleje nebo sacharidy, které jsou dnes 

nahrazeny umělými pryskyřicemi (fenolické, furanové, močovinové, alkydové a další). 

Použití těchto pryskyřic je značně omezováno kvůli jejich negativnímu dopadu na 

životní i pracovní prostředí a v neposlední řadě škodí lidskému organismu. Proto se 

v posledních letech usiluje o návrat k původním organickým přírodním nebo 

živočišným pojivům. [2] 

● III. generace (bez pojiva, pojení pomocí fyzikálních procesů) - mezi tyto systémy se 

řadí magnetické a vakuové formy, zmrazení forma, spalitelný model [2] 

● IV. generace (biogenní látky) - do této skupiny se řadí biopolymery, které vznikají 

v živočišných nebo rostlinných organismech. Jsou to látky, které se přirozeně vyskytují 

v přírodě, a tak nemají nepříznivý vliv na životní prostředí ani na lidský organismus. 

Většina z nich je snadno rozpustná ve vodě. Biopolymery jsou polysacharidy, proteiny 

a nukleové kyseliny. Pro využití ve slévárenské výrobě se hodí proteiny, celulóza, škrob, 

kožní klih, glukopren, melasa, dextronér a další. [10] [11] 

 

Lze říci, že výše zmíněná IV. generace pojiv je v posledních letech takovým znovu 

objevením již zapomenutého. V dřívějších dobách se tato biogenní pojiva používala běžně, než 

byla později, v rámci nejrůznějších technologických pokroků, nahrazena syntetickými pojivy, 

zejména pryskyřicemi a vodním sklem, která v té době dokázala zvýšit kvalitu odlitků 

a efektivitu práce. Dnešní trend je však opačný. Je snaha vrátit se k těmto přírodním materiálům, 

avšak není to zcela jednoduchý úkol. Od doby, kdy se tato pojiva používala uplynula spousta 

času a změnily se technologie zpracování formovacích směsí a spolu s nimi se výrazně zvýšily 

požadavky na kvalitu, kvantitu a rychlost dodání odlitků. Proto návrat k této skupině není až 

tak jednoduchý, jak by se mohlo zdát. Je potřeba tyto biogenní materiály přizpůsobit dnešnímu 

vybavení sléváren, a hlavně je vylepšit tak, aby dokázaly odlitkům poskytnout nejméně tak 

kvalitní vlastnosti, jaké dosahují při použití syntetických pryskyřic a v nejlepším případě 

i snížily náklady na výrobu a zvýšili efektivitu práce. Tato snaha o návrat biogenních pojiv do 

průmyslu plyne hlavně z omezení a nařízení různých organizací, ale i jednotlivých států, pro 

ochranu životního prostředí, které svým působením značně poškozujeme a slévárenství bohužel 

není výjimkou. Při zpracovávání formovacích směsí s umělými pryskyřicemi, které jsou dnes 

opravdu hojně používány, dochází k uvolňování velkého množství těkavých organických látek 

do ovzduší, které jsou toxické pro veškeré živé organismy a snižují kvalitu ovzduší, a tudíž 

i kvalitu života. Lidé začínají pociťovat tyto změny stále intenzivněji, hlavně na svém zdraví 

(stále více civilizačních chorob), a proto už několik let pracují na vývoji těchto “nových” 

přírodních nebo aspoň hybridních pojiv, aby bylo možné co nejdříve ulevit lidem pracujícím 

ve slévárenském průmyslu a zejména prostředí, ve kterém žijeme. Problematika těchto pojiv je 

předmětem mé bakalářské práce a je podrobněji rozebrána v dalších kapitolách. 
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2 BIOPOLYMERY 

Termínem biopolymery jsou označovány přírodní polymery. Jedná se o makromolekuly 

složené z jedné nebo více se opakujících jednotek (monomerů), jejichž charakter má zásadní 

vliv na vlastnosti materiálu. Termín biopolymery je velice široký a zahrnuje jak základní 

biologické molekuly (proteiny, nukleové kyseliny, polysacharidy), tak i specifické polymery 

tvořené či akumulované různými typy mikroorganismů. Biopolymery lze tedy definovat jako 

polymery produkované z biologicky obnovitelných zdrojů a syntetizované chemickou nebo 

biologickou cestou. V podstatě se jedná o vysokomolekulární organické látky, které jsou 

syntetizovány biochemickými reakcemi. Velice obecně lze biopolymery rozdělit na základě 

jejich schopnosti rozkládat se na biodegradovatelné a nepodléhající biodegradaci. [12] 

Mikrobiální polymery v dnešní společnosti vyvolávají stále větší zájem i v oblasti průmyslu. 

Biopolymery produkované za použití obnovitelných zdrojů jsou vhodné jako náhrada ropných 

produktů, ale využitelné jsou také jako biokompatibilní biomateriály s vlastnostmi vhodnými 

pro aplikace v medicíně. [12] Důvodem zájmu o tyto bioprodukty v oblasti průmyslu je 

především snížení dopadu výroby na životní prostředí a lidský organismus. Nejen průmysl má 

zájem více využívat přírodní látky, se kterými si pak dokáže příroda sama poradit a úplně je 

rozložit, jinými slovy degradovat pouze na vodu, oxid uhličitý a zbývající biomasu. 

V neposlední řadě jde také o zpracování různých odpadů, kterých v dnešní době neustále 

přibývá. Snahou dnešní moderní společnosti je nahradit nynější používané neekologické látky, 

které škodí životnímu prostředí a jejím organismům za látky, které nebudou nijak nebo jen 

v malé míře toto prostředí zatěžovat. Nejlepším a ekonomicky nejvýhodnějším řešením je najít 

způsob, jak zpracovávat již vzniklý odpad. Jednou z požadovaných a hlavních vlastností těchto 

“nových” biologických látek by měla být schopnost biologického rozpadu.  

 

2.1 Biodegradace 

Biodegradací se rozumí proces biologického odbourávání organických látek. Jde o speciální 

případ degradace, při níž dochází k rozkladu polymerů působením biologických činitelů. Tento 

proces využívá přírodní bakteriální kmeny, které umožňují přirozený rozklad kontaminantu až 

na neškodné produkty, oxid uhličitý a vodu. Jde o speciální bakterie, které jsou schopny 

zpracovat nežádoucí organické sloučeniny jako zdroj uhlíku a energie pro svůj růst. 

Biodegradace se týká přírodních látek, ale i látek, které se dostaly do přírody lidskou činností. 

Biodegradace je ovlivňována zejména teplotou, světlem, živinami, pH, vlhkostí a přítomností 

kyslíku. V současné době je popsáno přes 200 druhů mikroorganismů, které jsou schopny 

rozkládat uhlovodíky. [13] Biodegradace organických látek může probíhat za aerobních 

i anaerobních podmínek. 

V anaerobních podmínkách jsou polutanty metabolickými pochody přeměněny na methan, 

oxid uhličitý a vodík. Anaerobních bakterií bylo doposud izolováno velmi málo, většinou se 

jedná o mikroorganismy podílející se na biodegradacích vysoce chlorovaných sloučenin. 

Případné vznikající meziprodukty jsou méně toxické, toxické nebo dokonce více toxické než 

původní kontaminant. 

Činnost bakterií za aerobních podmínek vede k přeměně kontaminantů na oxid uhličitý, vodu 

a biomasu. [14]  

Polymer je považován za biologicky rozložitelný v případě, že podléhá totálnímu rozkladu 

za pomoci bakterií v půdě nebo vodě do 6 měsíců. V mnoha případech jsou produkty rozkladu 

oxid uhličitý a voda. Biologicky rozložitelné plasty jsou vyráběny z obnovitelných materiálů 

jako jsou sacharidy z kukuřic nebo materiály z petrochemického průmyslu. Nejběžnějšími 

biologicky rozložitelnými polymery jsou PHA (polyhydroxyalkanoáty), PLA (kyselina 

polymléčná/polylaktid), modifikovaný PET stejně tak jako modifikovaný škrob. Většina 
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biologicky rozložitelných plastů patří do skupiny polyesterů. Polylaktid (PLA) je nejvíce 

populárním biologicky rozložitelným polymerem, který se získává z kukuřice. Tento plast 

podléhá biodegradaci v přírodním prostředí, tudíž je to ekologický polymer. Například plastová 

lahev zhotovená z PLA se rozloží během 75–80 dní (obr. 8). Většinu biologicky rozložitelných 

polymerů lze zpracovávat stejnými technologickými postupy jako umělé plasty, včetně tváření 

za tepla, lisování, vstřikování a vyfukování. [15] 

 

 

 
Obr.  8 Biologický rozklad plastu PLA v půdě [16] 

2.2 Biopolymery v průmyslu 

Jedním ze základních problémů slévárenského průmyslu je výběr vhodného pojiva pro 

výrobu forem. Vhodně vybrané pojivo by mělo korespondovat s technickými standardy, být 

neškodné k životnímu prostředí a současně způsobilé k recyklaci použitých formovacích písků. 

[15] 

Organická pojiva založená na umělých pryskyřicích našla v posledních letech široké 

uplatnění. Tato pojiva jsou charakterizována dobrými technologickými vlastnostmi, nicméně 

v mnoha případech jsou nebezpečná pro životní prostředí a pro zdraví zaměstnanců. Proto jsou 

právě v plném proudu výzkumy vybraných organických pojiv, která se budou shodovat 

s požadavky slévárenského průmyslu a zároveň neohrozí přírodní ani pracovní prostředí.[15] 

Biopolymery charakterizované několika požadovanými fyzikálně-chemickými 

a technologickými vlastnostmi, včetně biologické rozložitelnosti, mohou představovat 

alternativu v okruhu pojiv pro formovací a jádrové 

písky. Ze skupiny polysacharidů se zdá zvlášť 

zajímavý škrob (obr. 9), v přírodě se hojně 

vyskytuje, je snadno získatelný, biologicky 

rozložitelný a zároveň nejlevnější polymer. 

Vlastnosti a rozsah využití škrobu v průmyslu 

závisí na jeho botanickém původu, na poměru 

amylózy a amylopektinu a na velikosti škrobových 

zrn. Přesné vlastnosti škrobu souvisejí s jeho 

strukturou. Je nerozpustný ve studené vodě, 

v horké vodě velmi silně bobtná a přibližně při 

teplotě 140 °C už rozpustný je. Dobrou rozpustnost 

vykazuje i v alkalických roztocích. [15] 

Obr.  9 Strukturní vzorec škrobu [17] 

  Den 1   Den 28        Den 38     Den 58  Den 80 
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3 BIOPOLYMERNÍ MATERIÁLY 

Postupná náhrada polymerů z petrochemického průmyslu za polymery z obnovitelných 

zdrojů se stává opravdovou vědeckou výzvou. Pokud přírodní polymery, adekvátně připravené 

nebo modifikované budou mít vhodné mechanické a technologické vlastnosti, mohou být 

využity hned v několika odvětvích průmyslu a po jistém životním cyklu se podrobit 

biodegradaci. [15] 

V průběhu užívání jsou polymery vystaveny mnoha fyzikálním faktorům zahrnujícím 

například napětí, teplotu, UV záření, ultrazvuk, a další. V důsledku působení těchto faktorů se 

destruktivně mění chemická a fyzikální struktura polymerů, což zahrnuje i degradaci. 

V průběhu degradace dochází k redukci molární hmotnosti jako důsledek rozpadání 

polymerních řetězců a formování nových molekul s kratšími řetězci. K degradaci polymeru 

obvykle dojde v důsledku působení fyzikálních a biologických faktorů. Obecný mechanismus 

degradace polymeru je ve svém průběhu radikální a iniciátorem způsobujícím degradační 

proces může být například vysoká teplota, elektromagnetická radiace nebo mechanické 

namáhání. Makroradikály vytvořené výše uvedeným způsobem se mohou podrobit mnoha 

reakcím zahrnující depolymerizační proces (uvolňování monomeru způsobené vysokou 

teplotou). Teplota degradace polymeru závisí na chemické struktuře makromolekuly, fázovém 

stavu polymeru a obsahu příměsí. [18] 

Metody zpracování v dnešní době dovolují využití přírodních materiálů pro výrobu různých 

součástí v automobilovém průmyslu, ve stavebnictví a v medicíně. Lehké, odolné kompozity 

s přírodními vlákny namísto skelných vláken, které se používaly dříve, jsou nyní využívány 

v mnoha příslušenstvích, které lze nalézt hlavně v automobilech. Kompozity vyztužené 

různými biomateriály se ve velkém používaly již před více než dvaceti lety v evropských 

automobilkách na výrobu dveří nebo sedadel. [15] 

 

 
Obr.  10 Opěrka dveří od automobilky Ford s kenafem1 [19] 

Biopolymery jako biokompatibilní a biofunkční materiály jsou vhodné pro dlouhodobý 

kontakt se životními tkáněmi a pro dočasné nebo trvalé posílení či dokonce nahrazení tkání, 

 
1 Kenaf je rostlinné vlákno ze stonků ibišku konopovitého. 
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případně tělesných orgánů. V medicíně jsou biopolymery široce využívány, například 

v oftalmologii (kontaktní čočky, obr. 11), ortopedii (protézy, klouby), stomatologii (zubní 

materiály) anebo při výrobě obvazových materiálů. [15] 

 

 
Obr.  11 Kontaktní čočky [20] 

Stále stoupající environmentální povědomí producentů a konzumentů, stejně tak jako vládní 

politika ve prospěch ochrany přírodních zdrojů, přispívá ke zvýšení prodeje biologicky 

rozložitelných přírodních polymerů. Zároveň rostoucí popularita produktů šetrných 

k životnímu prostředí poskytuje skvělou možnost pro inovace a zvýšení podílu těchto 

ekologických látek na trhu. [15] 

 

 
Obr.  12 Biomateriál pro obalovou techniku [21] 

Slévárenský průmysl je v dnešní době jeden z mnoha odvětví, kde biopolymerní materiály 

postupně nacházejí svá uplatnění. Stále rostoucí zájem o tyto technologie je důkazem toho, že 

si populace uvědomuje, jak průmysl zatěžuje životní prostředí a škodí nejen jemu, ale i všem 

živým organismům. V blízké budoucnosti by tak mohly tyto biopolymerní materiály nahradit 

aspoň ty látky, které jsou nejvíce toxické. Řeč je zde hlavně o umělých pryskyřicích, které 

nejsou dobře biologicky odbouratelné. Při jejich vytvrzování se uvolňuje velké množství 

toxických látek, stejně tak i při odlévání do forem pojených těmito pryskyřicemi. V dalších 

kapitolách je popsáno několik různých alternativ, které by se mohly dát využít, aniž by podniky 
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musely slevit z kvality odlitků, efektivity práce, nebo by byly vyžadovány nějaké vysoké 

vstupní investice do zařízení vhodných k přípravě směsí s těmito materiály. V některých 

případech zmíněných v dalších částech práce lze dokonce mluvit o snížení nákladů, zvýšení 

efektivity práce a zvýšení kvality odlitků. 

Jedná se jak o organické, tak organicko-anorganické směsi, které tedy nejsou nijak náročné 

na přípravu a lze využívat i některá stávající zařízení sléváren. Další výhodou tohoto druhu 

pojiv je, že většina z nich je rozpustná ve vodě, a tak je jejich odstranění z hotových odlitků 

snazší i na těžko přístupných místech. V některých případech lze tyto směsi znovu využít jen 

s minimálním přídavkem nového ostřiva, pojivového materiálu, který ponořením do vody 

znovu získá své předchozí vlastnosti, tudíž lze jednoznačně mluvit o úspoře materiálů i nákladů 

a v neposlední řadě i menším množství odpadu produkovaného slévárnou, který bude snáz 

biologicky odbouratelný. 
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4 POJIVA S BIOPOLYMERNÍMI LÁTKAMI  

4.1 Škrobová pojiva  

Škrob je polysacharid rostlinného původu složený z amylózy (20 %) a amylopektinu (80 %) 

(obr. 13). [23] Nejčastěji se získává z kukuřice nebo brambor a lze ho použít jako přírodní, 

vodou rozpustné, organické pojivo, jehož velikou výhodou jsou regenerace a rozsáhlé zdroje, 

ze kterých lze tuto surovinu získat a v neposlední řadě i nízká cena. Jde o vysokomolekulární 

polymer schopný bobtnat a zadržovat velké množství vody v nabobtnaném stavu. [24] 

 

 
Obr.  13 Amylóza a amylopektin [22] 

Doposud se škrob využíval hlavně jako pomocná látka, která se přidávala do syrových 

forem. Přírodní škrob ve formě roztoku snižoval vznik licích vad spojených s expanzí 

a deformací pískové formy. Nicméně čistý přírodní škrob zkrátka není vhodný jako slévárenské 

pojivo. Existuje literatura, kde se lze dočíst informace o novém výzkumu technologií formování 

s využitím nemodifikovaného škrobu z různých hlíz rostlin, které se vyskytují v Africe. Jde 

však spíše jen o místní levnější náhražku za obtížně dosažitelné formovací materiály jako je 

například bentonit. V těchto technologiích je vysoký podíl pojiva, až 30 %, což nepříznivě 

ovlivňuje vlastnosti formy (nízká pevnost, nestálost tvaru) a způsobuje povrchové i vnitřní 

defekty. [23] 

Možnost aplikace škrobu na poli slévárenského průmyslu tak vyplývá z jednoduchosti jeho 

modifikace, při které se mění jedna nebo více fyzikálních či chemických vlastností tak, aby 

došlo ke zlepšení jeho funkčních vlastností, případně pak může poskytnout i úplně nové 

vlastnosti. Pokud má být škrob použit jako hlavní složka slévárenského pojiva je nutné ho 

modifikovat, protože jako nemodifikovaný má nízké vazebné síly a je špatně odolný proti 

navlhání. Modifikační procesy souvisejí s hydrolýzou, oxidací, esterifikací nebo zesíťováním 

a dovolují získat nové polymery. Pokrok v širokých možnostech modifikace škrobu podnítil 

vývoj nové skupiny chemických složek a vláken podléhajících biodegradaci nebo fragmentaci, 

šetrných k životnímu prostředí. [15] [23] [24] [25] 

Jedním z asi nejznámějších produktů modifikace škrobu je dextrin. Vyrábí se částečnou 

hydrolýzou škrobu a má mnohem vyšší pevnost pro použití ve slévárnách. Většinou se však 

užívá jako nátěr. Samotný nebyl jako pojivo využit kvůli vysoké navlhavosti a náročné 

přilnavosti k formě. [24] 

 

Amylopektin  

Amylóza 



20 

 

4.1.1 WMSB pojivo 

Škrobové pojivo označené zkratkou WMSB je směs formaldehydu, kyseliny fosforečné, 

vody, močoviny, 10 hm% polyethylenového alkoholového roztoku a bramborového škrobu. 

Aditiva jako jsou formaldehyd, močovina a polyethylen alkohol v této kombinaci se škrobem 

způsobují rozpad zrna a znovu jeho spojení. Tím je soudržnost škrobového pojiva posílena 

a zlepšena odolnost proti navlhavosti. Pojivová směs je vhodná pro formování pískových jader, 

na kterých byl proveden test rozpadavosti. Jádra pojena WMSB lze snadno vytvrdit při nízké 

teplotě okolo 150-200°C. Ukázalo se jako velmi důležité udržení tohoto teplotního rozsahu, 

jelikož při teplotě 400 °C WMSB úplně degraduje. Další dobrou vlastností pojiva je nízká 

navlhavost. I přes to by měla být jádra použita co nejdříve v průběhu 3-5 dnů a nesmí být 

umístěna v mokré pískové formě déle jak 2-4 h před odlitím. Jelikož je vytvrzování teplem 

fyzikální vytvrzovací proces, je možné jádra znovu vytvrdit v případě, že by absorbovala v 

průběhu skladování příliš vlhkosti. Pro ověření funkčnosti tohoto pojiva bylo odlito několik 

vzorků z oceli, šedé litiny a slitin hliníku. [24] 

 

Odlévaný kov 
WMSB 

(%) 

Bentonit 

(%) 
Vytvrzení Výsledek 

Ocel 6 2 ano snadné odstranění, žádné vady 

Šedá litina 5 0 ano příliš lepivá směs, odlitky vyhovující 

Al slitina 6 3 ne kvalitní odlitky bez vad 

Obr.  14 Přehled složení pojiva pro dané materiály [24] 

Z tabulky (obr. 14) je zřetelné, že toto pojivo je vhodné pro slévárenské účely a hodí se 

k výrobě jader. Splňuje požadované technologické vlastnosti a lze ho využít při lití různých 

druhů kovů. Je rozpustné ve vodě, dobře odolné proti navlhání a rozklad těchto jader byl lepší 

než u některých běžných slévárenských pojiv. Lze tak říci, že do budoucna by se dalo s tímto 

druhem pojiva pro výrobu jader počítat jako s adekvátní, více ekologickou náhradou například 

za směsi s vodním sklem nebo furanovou pryskyřicí. [24] 

 

4.1.2 CMS pojivo 

Škrobové pojivo skrývající se pod zkratkou CMS je z přírodního kukuřičného škrobu, který 

prošel karboxymethylační reakcí s methanolovým činidlem. Jde o vcelku nový druh syntézy 

pro získání karboxymethylškrobu. Tato metoda je aplikovatelná nejen na syntézu CMS 

s nízkým stupněm substituce, a navíc je z tohoto procesu vysoký výtěžek produktu. Stupněm 

substituce (DS) CMS je myšleno průměrné číslo hydroxylových skupin substituovaných 

karboxymethylovými skupinami v každém glukózovém zbytku. Rozpustnost 

karboxymethylškrobu (CMS) ve studené vodě se zvyšuje spolu s přírůstkem hodnoty DS 

a současně se zlepšují vlastnosti roztoku CMS, jako je absorpce vody, adhezivita a tvorba filmu. 

To je velmi důležité pro rozšíření oblasti použití škrobového pojiva. [26] 

Syntéza CMS probíhá v mísiči, kam se postupně přidávají jednotlivé komponenty, přírodní 

kukuřičný škrob, pevný hydroxid sodný, methanol, kyselina chloroctová v prášku. Proces 

syntézy je celkem dlouhý a složitý. Konečný produkt se pak získává sušením.  

Jádrová směs s CMS byla vyzkoušena v praxi při odlévání litiny s kuličkovým grafitem 

a dosáhla velmi dobrých výsledků. Získané odlitky (obr. 15 vpravo) měly krásný, čistý povrch, 
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přesnost rozměrů byla výborná a pískové jádro (obr. 15 vlevo) vykázalo dobrou odolnost vůči 

vysokým teplotám a výbornou rozpadavost. [26] 

Toto nové pojivo by mohlo být jedním z těch, které najde široké uplatnění ve slévárenském 

průmyslu a nahradí furanovou pryskyřici, která vypouští do ovzduší velké množství škodlivých 

látek a nepříznivě ovlivňuje životní prostředí stejně tak jako to pracovní. 

 

 
Obr.  15 Vlevo jádro pojené CMS, vpravo odlitek s využitím tohoto jádra [26] 

4.1.3 Skupina pojiv BioCo 

Tento typ pojiv je kombinací přírodních a syntetických polymerů ve formě vodného roztoku. 

Jsou charakterizovány několika fyzikálními a chemickými vlastnostmi, které jsou 

ve slévárenském průmyslu žádoucí, a tudíž se mohou stát opravdovou alternativní náhradou 

za některá běžná organická pojiva. Z pohledu technologie je jejich velkou výhodou schopnost 

udělit formovacímu písku správné vlastnosti, z ekologického hlediska to jsou rozpustnost 

ve vodě, netoxicita, biodegradabilita, obnovitelnost použitého pojiva, vysoká návratnost 

použitého písku, která je několikanásobně větší než u furfurylových pryskyřic. Jednou z dalších 

výhod je i relativně nízká cena. Formy a jádra s těmito pojivy lze vytvrdit jak chemickou, tak 

i fyzikální cestou. Při využití fyzikální metody mikrovlnného vytvrzení, pevnosti v ohybu 

vzorků pojených BioCo jsou srovnatelné s pevnostmi jader pojených vodním sklem nebo 

fenolovou rezolovou pryskyřicí, nicméně pevnostní hodnoty jsou zatím velmi nízké, a tak lze 

tato pojiva využívat zatím jen pro jednoduché, malé formy. Jednou z dalších významných 

výhod této skupiny pojiv by v budoucnu měla být možnost využívat k jejich zpracování stávající 

vybavení slévárny. [27] [28]  

 

BioCo1 (PAA/CMS) 

Pojivo BioCo1 je směsí kyseliny polyakrylové a karboxymethylškrobu (obr. 16a + 16b) 

smíchaných ve vodě. Toto pojivo je zatím ve vývoji a nebylo slévárensky otestováno. Byla 

provedena pouze termická analýza vzorků s tímto pojivem, která je důležitá právě pro zjištění, 

zda se vůbec BioCo1 ve slévárenském průmyslu dá využít. Zesíťování testovaných vzorků bylo 

provedeno chemicky s využitím Ca(OH)2 a CO2. K tepelné degradaci docházelo postupně. Toto 

chování vyplývá ze struktury, fyzikálních a chemických vlastností dvou komponentního pojiva. 

Bylo zjištěno, že degradační proces začíná při teplotě 130°C. Určitá část vzorku však 

nepodlehla degradaci ani při teplotě nad 600 °C, což je pravděpodobně způsobeno vznikem 

některých organických a anorganických látek při chemickém zesíťování. BioCo1 bude 

vyžadovat ještě hodně pozornosti, aby se v budoucnu mohlo zařadit do průmyslu mezi 

plnohodnotná pojiva. [29] 
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Obr.  16 a) Struktura kyseliny polyakrylové, b) Struktura modifikovaného škrobu [29] 

 

BioCo2 (PAA/D) 

Škrobové pojivo je složeno z kyseliny polyakrylové a dextrinu. Dextrin je přírodní polymer 

a je produktem částečné hydrolýzy škrobu. Pro toto pojivo byl vybrán bramborový škrob. 

Kyselina polyakrylová je syntetický polymer. Tohoto složení pojiva ve formě vodného roztoku 

bylo dosaženo smícháním ve vodě v poměru 1:1 (PAA/D). Pojivo bylo otestováno při odlévání 

litiny s kuličkovým grafitem a dále byla zkoumána schopnost biodegradace ve vodě a v půdě. 

Vzorky s tímto pojivem byly zesíťovány mikrovlnným ohřevem s výkonem 800 W po dobu 

90 s bez přerušení a teplota uvnitř zařízení byla 150 °C (obr. 17). [30] 

 

 
Obr.  17 Tvorba vodíkových vazeb mezi zrny s pojivem [31] 

Biologický rozklad ve vodě – Polymer je považován za biologicky rozložitelný, pokud jeho 

stupeň biodegradace (Rt) po 28 dnech dosáhne alespoň 60 %. BioCo2 splnilo tuto podmínku 

tak, že po 28 dnech byl stupeň biodegradace Rt = 65 %. Biologický rozklad u každého 

z polymerů je rozdílný. Jelikož dextrin je přírodní modifikovaný polymer jeho rozklad je snazší 

a rychlejší než u kyseliny polyakrylové. Nicméně i navzdory této skutečnosti bylo požadované 

hodnoty biodegradace v daném čase dosaženo a lze tedy považovat toto pojivo za plně 

biologicky rozložitelné, což je určitě velmi příznivým faktorem, jak pro slévárenský průmysl, 

tak pro ekology. [30] 
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Biologický rozklad v půdě – Jelikož se velké množství použitých formovacích písků ukládá 

na skládkách, je důležité, aby pojivo bylo schopno biologického rozkladu v půdě. V případě 

zesíťování BioCo2 mikrovlnným zářením, jde pouze o fyzikální proces, kdy dochází k odpaření 

fyzicky vázané vody. To znamená, že polymer, při kontaktu s vodou, dokáže získat zpátky své 

původní vlastnosti, což je důležité pro biodegradační proces. Součástí půdy jsou mimo jiné 

i voda a mikroorganismy, které se na rozkladu velmi významně podílejí. Díky aktivitě těchto 

mikroorganismů na zkušebním vzorku v půdě se do něj postupně dostává více vody spolu 

s enzymy, které produkují mikroorganismy a účinnost biodegradace se zvyšuje. Použitý 

formovací písek s tímto pojivem, který skončí na skládce, by tedy měl být z ekologického 

hlediska téměř neškodný. [30] 

 

Zkušební odlévání – Při zkoušce chování a vlastností slévárenské formy, která využívá jako 

pojivo BioCo2, bylo odlito několik vzorků z litiny s kuličkovým grafitem. Formy byly 

vytvrzeny dehydratací. Při vytvrzování i při odlévání nebyly do ovzduší vypuštěny žádné 

emisní látky. Všechny plyny, které při těchto procesech vznikly nebyly škodlivé pro životní 

prostředí ani pro lidský organismus. Odlitá zkušební tělíska vypadala na první pohled velmi 

dobře a při bližším zkoumání mikrostruktury se kvalita odlitku potvrdila (obr. 18, 19). 

Kuličkový grafit byl rovnoměrně rozložený v celém vzorku, měl správnou velikost a na 

rozhraní písku a tekutého kovu se neobjevily žádné shluky ani deformace tvaru grafitu. Odlitek 

byl uvnitř i na povrchu bez jakýchkoliv jiných licích vad. Výsledky testu ukazují, že BioCo2 je 

vhodné k výrobě slévárenských forem pro odlévání litiny s kuličkovým grafitem. Odlitky 

vykazují požadovanou kvalitu v oblasti mikrostruktury i pevnosti. [28] 

 

 
Obr.  18 Mikrostruktura odlitku z formy pojené BioCo2, leštěný, neleptaný povrch [28] 

 
Obr.  19 Mikrostruktura odlitku z formy pojené BIoCo2, leštěný a leptaný povrch [28]  
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BioCo3 (PAANa/D) 

Pojivo BioCo3 je svým složením velmi podobné druhému BioCo2. Jediným rozdílem mezi 

nimi je přídavek Na, tudíž na místo kyseliny polyakrylové je polyakrylát sodný. Na tomto 

pojivu bylo zkoumáno několik vlastností, které jsou klíčové pro zhodnocení, zda se toto pojivo 

do slévárenského průmyslu dá v budoucnu zařadit jako rovnocenné jiným organickým či 

anorganickým pojivům. [32] 

Jednou z důležitých vlastností je tepelný rozklad, který se u BioCo3 ukázal jako vcelku 

složitý, a navíc vícestupňový proces. Se vzrůstající teplotou dochází k fyzikálním i chemickým 

změnám v tomto materiálu. Postupně ve třech teplotních rozmezích se odpařuje voda, a nakonec 

dochází k rozkladu polymerního řetězce. Polymerní kompozice se rozkládají při vyšších 

teplotách 300–500 °C a při tomto procesu vznikají anorganické sloučeniny jako CO2, H2O, CO, 

ale i organická sloučenina methan. Část hmoty se ani při teplotě nad 550 °C nerozložila, což 

může značit vznik karbonizovaného uhlíku. [32] 

V dalším procesu zkoumání pojiva BioCo3 do něj byla přidána směs silikátů, která měla 

vlastnosti pojiva vylepšit. Na základě výsledků zkoušek, uvedených v článku [33], byl tento 

předpoklad splněn. Přidáním směsi silikátů byla vylepšena termální stabilita BioCo3 a proces 

tepelného rozkladu je o něco jednodušší než u samotného BioCo3. Dalšími příznivými výsledky 

jsou dosažení nejvyšší vazebné síly už po 24 h skladování, nedochází ke zvyšování propustnosti 

formovacího písku a v důsledku toho byla snížena drobivost po vytvrzení mikrovlnným 

zářením. Přídavkem směsi silikátů nedošlo ke zvýšení vzniku emisních organických látek. [33] 

Pojivo BioCo3 nebylo zatím vyzkoušeno při odlévání i přesto, že jeho vlastnosti jsou pro 

slévárenský průmysl přijatelné. Důvodem však nejspíše bude jeho složitý, odstupňovaný 

rozklad oproti BioCo2. Navíc za velkou nevýhodu lze považovat vznik methanu při vyšších 

teplotách, který odchází do ovzduší a není příliš žádoucí. Existují další alternativy, popsané 

i v této práci, u kterých methan, ani žádný jiný nebezpečný plyn, nevzniká.  

4.2 Proteinová pojiva 

Proteiny, jinými slovy bílkoviny jsou biomakromolekulární látky, které tvoří hlavní podíl 

v tkáních vyšších organismů a člověka. Tento podíl je vyšší jak 80 %. Základní stavební 

jednotkou všech bílkovin jsou aminokyseliny. Existují tisíce druhů těchto sloučenin, ale 

na tvorbě bílkovin se jich podílí pouze 22. Aminokyseliny mají iontovou strukturu, a proto jsou 

jejich vlastnosti stejné jako u iontových sloučenin, například rozpustnost ve vodě, jsou tuhé 

a bezbarvé a mají vyšší bod tání. Bílkoviny vznikají kondenzací aminokyselin a jejich počet je 

vyšší jak 100. Každý protein má polypeptidovou kostru, na kterou jsou vázané postranní řetězce 

jednotlivých aminokyselin, které určují jedinečné vlastnosti každé bílkoviny. Bílkoviny jsou 

složené přibližně z 50 % uhlíku, 24 % kyslíku, 18 % dusíku, 6 % vodíku a 2 % jiných prvků 

(např. síry). Tyto sloučeniny jsou makromolekuly tvořené několika sty kondenzovaných 

aminokyselinových jednotek. [35] 

 

Kolagen 

Kolagen (obr. 20) je ve velkém množství dostupný jako vedlejší produkt masného průmyslu. 

Je to fibrilární protein, který se vyskytuje v chrupavkách, kostech, kůži a šlachách. Při okolní 

teplotě má tento materiál pevnost v tahu srovnatelnou s pevností oceli. [34] [35] 
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Obr.  20 Struktura kolagenu [36] 

Klíčovým důvodem, proč kolagen není zahrnut ve slévárenském průmyslu i navzdory tomu, 

že proti běžným pojivům, jako jsou například umělé pryskyřice, nevypouští do ovzduší téměř 

žádné emisní látky, je jeho neschopnost vydržet vysoké teploty při lití roztaveného kovu,  

1290–1510 °C, na rozhraní tekutého kovu a písku (obr. 21). Ve skutečnosti tato neschopnost 

způsobuje velkou erozi ve chvíli, kdy se roztavený kov lije do formy a přijde do styku s jádrem 

pojeným samotným kolagenem z čehož plynou nákladné vady. [34] 

 

 
Obr.  21 Test eroze při odlévání roztaveného kovu [34] 

Aby se dal kolagen využít jako slévárenské pojivo, které dokáže poskytnout formě a jádrům 

minimálně stejné mechanické a fyzikální vlastnosti jako nynější běžně používaná pojiva, je 

nutné zlepšit jeho stabilitu. [34] 

Spojením kolagenu s některým z alkalických křemičitanů lze dostat hybridní organicko 

anorganické pojivo. Tato kombinace, v případě správného zesíťování, může zvýšit pojivovou 

sílu jak při pokojové teplotě, tak i při vysokých teplotách. Alkalické křemičitany spolu 

s kolagenem by tedy měly poskytnout pojivu požadovanou pevnost a současně nízký obsah 

VOC (organických těkavých sloučenin) vypuštěných do ovzduší. Kolagen se navíc 

po vystavení vysokým teplotám postupně rozloží a po ztuhnutí kovu bude písek z odlitku 

snadno odstranitelný, což je ve slévárenském průmyslu žádoucí. [34] 

Hlavním důvodem, proč je snaha kolagen ve slévárenství využívat je jeho netoxicita a dobrá 

přilnavost. Jako samotný však nemůže poskytnou požadované fyzikální a mechanické 

vlastnosti, proto je jeho použití podmíněno spojením s jinými látkami, které dokáží jeho 

vlastnosti vylepšit. [34] 
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4.2.1 Hybridní kolagenová pojiva 

Kombinace kolagenu s alkalickými silikáty byly v práci [34] ověřeny, jak fungují 

při odlévání. Pro tuto pojivovou směs byly vybrány: křemičitan sodný (vodní sklo), směs 

křemičitanu draselného a křemičitanu lithného. Bylo vyrobeno několik jader z křemičitého 

písku, pojených různými kombinacemi směsí kolagenu s alkali-silikáty. Pro srovnání výsledků 

bylo navíc několik vzorků s umělou vytvrditelnou pryskyřicí (PU), která není blíže 

specifikována. Po odlití roztaveného kovu nebyly pozorovány, na jádrech pojených hybridními 

pojivy, v podstatě vůbec žádná poškození, zatímco obě jádra pojena umělými pryskyřicemi 

vykázala lehké poškození. Jádra pojena samotným kolagenem byla poškozena velmi výrazně, 

vykázala největší porušení už při nalití malého množství roztaveného kovu. [34] 

Z výše uvedeného lze říci, že pokud je kolagen spojen s některým z uvedených křemičitanů, 

dostane požadované vlastnosti k využití ve slévárenském průmyslu. Jádra pojena hybridními 

kolagenovými pojivy lépe odolávají rozrušování povrchu při lití roztaveného kovu, než jádra 

pojena PU, což je velmi důležitá vlastnost, která ovlivňuje výslednou kvalitu povrchu odlitku. 

Tyto výsledky svědčí o tom, že kolagenová pojiva s alkali-silikáty se bez problému svými 

vlastnostmi vyrovnají pojivům z umělých pryskyřic. Ty by snad v brzké budoucnosti mohly být 

plně nahrazeny například některým z hybridních kolagenových pojiv, která mají minimální 

škodlivý vliv na životní i pracovní prostředí a zároveň by byla zpracována část odpadu z masné 

výroby. [34] 

 

4.2.2 GMbond 

Pojivo skrývající se pod názvem GMbond vyvinula americká společnost General Motors 

v 90. letech v zájmu snížení emisí toxických látek do ovzduší a k zajištění lepšího pracovního 

prostředí pro své zaměstnance. [37] [38] [39] 

GMbond se skládá převážně ze živočišných biopolymerů, což jsou různé kombinace 

aminokyselin spojených dohromady za vzniku dlouhých řetězců nazývaných proteiny. 

Do pojiva se přidávají i oxidy železa, které podporují tepelnou degradaci. Před zpracováním je 

pojivo ve formě suchého, jemného, mírně snědého, vodou rozpustného prášku. A právě 

nejvýznamnější charakteristikou tohoto pojiva je jeho interakce s vodou, která mu umožňuje 

zrna písku povlékat a vyvinout mezi nimi kontaktní vazby (obr. 22). [37] [38] [39] 

Příprava jádrové směsi probíhá v mísiči a potom se vstřeluje do jaderníků. Pojení je 

prováděno dehydratací mokré jádrové směsi profukováním vzduchem (t = 121 °C), kdy 

biopolymery utváří kovalentní vazby. Při vytvrzování jader nedochází k žádné nevratné 

chemické reakci, tím je umožněno opakované použití a recyklace pojiva. Aby pojivo 

při odlévání vykazovalo požadované vlastnosti, je velmi důležitá jeho správná příprava, a proto 

byl pro jeho zpracování vyvinut speciální stroj. [37] [38] [39] 

 

 
Obr.  22 Pojivový můstek [40] 
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GMbond bylo také testováno americkým programem CERP (The Casting Emission 

Reduction Program) na množství emisí vznikajících při odlévání, chladnutí a “vytřásání” směsi. 

Výsledky testu ukázaly, ve srovnání s fenolickými uretany, že při použití pojiva GMbond došlo 

ke snížení množství vypuštěných nebezpečných látek do ovzduší o 91 %, na stejnou hodnotu 

snížení o 91 % se dostalo i množství organických těkavých sloučenin. [38] 

GMbond má své uplatnění ve slévárnách hliníku pro výrobu jader (obr. 23), kde se nejčastěji 

používají křemičité písky. Jeho využití ve spojení s pískem však není v podstatě omezeno a lze 

ho použít v kombinaci s téměř jakýmkoliv typem ostřiva. Zdroj [38] uvádí, že olivínový písek 

ve spojení s tímto pojivem nabízí lepší fyzikální vlastnosti. Hranatost zrn olivínového písku 

poskytuje syrové formě vyšší propustnost než křemičité písky a při vyšších lisovacích tlacích 

vykazuje lepší formovací vlastnosti. Jako velmi příznivá se ukázala teplotní roztažnost 

olivínového písku, která umožňuje téměř čistý tvar odlitku a snižuje se výskyt licích vad. Je 

nutné zmínit fakt, že většina organických pojivových systémů není kompatibilní se zásaditými 

písky, což olivínový písek je, ale v případě proteinového pojiva GMbond tato skutečnost 

neplatí. [38] 

 

 
Obr.  23 Jádra s pojivem GMbond [41] 

Vezmou-li se v úvahu tyto jedinečné pojivové vlastnosti proteinového biopolymerního 

pojiva, mohlo by mít vysoký vliv na slévárny hliníku, které používají olivínový písek. 

Vynikající rozpadavost snižuje požadavky na další čištění odlitku a jádra, která jsou těžko 

dostupná, mohou být odstraněna ve vodě. [38] 

 

4.2.3 Kožní klíh 

Kožní klíh je směs glutinu a jeho menšího množství štěpných produktů. Získává se 

z vyčiněných nebo nevyčiněných kůží vylouhováním v teplé vodě. Dodává se ve formě 

drcených nebo nedrcených zrn různých velikostí. Využití nachází například v textilním, 

chemickém, papírenském, dřevařském a polygrafickém průmyslu. [42] [43] 

Jelikož je klíh čistě živočišného původu, nijak neškodí životnímu prostředí. Je snadno 

biologicky odbouratelný a po naředění ho lze likvidovat v biologické čistírně odpadních vod. 

Není nijak náročný na skladování, stačí suchá, dobře větraná místnost a jeho životnost je 

prakticky neomezená. Kožní klihy patří mezi nejstarší lepidla.  [42]  
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V práci [10] autor využívá kožní klihy jako pojiva pro slévárenské jádrové směsi. Konkrétně 

použil Topaz Speciál, Topaz I, technickou želatinu, Kožní klíh K-2 a klíh modifikovaný. 

Všechny tyto klihy byly rozpuštěny ve vodě a smíchány s pískem. Jádrová formovací směs 

obsahovala 1 hm% konkrétního klihu, 4 hm% vody, která slouží pouze jako rozpouštědlo 

a 99 hm% písku. Jádra byla vytvrzována metodami Warm Box, Hot Box a mikrovlnným 

ohřevem. V průběhu testů se ukázaly jako nejvíce vhodné klihy, k použití ve slévárenství, 

Topaz Speciál, Topaz I a kožní klíh K-2, které byly následně podrobeny testu odlévání 

Al slitiny, která byla vybrána z důvodu nízké hodnoty termodestrukce těchto klihů. [10] 

 

 
Obr.  24 Jádro ze směsi s PB pojivem (řada pojiv vyvinutých z klihů) a Al odlitek [44] 

Zkušební jádra byla vytvrzena metodou WB. Po odlití vzorků a vytlučení formy byly plochy 

odlitků bez připečenin i jiných slévárenských vad. Tato pojiva jsou tedy použitelná k výrobě 

jader pro odlévání Al slitin. Po odlití je lze snadno a šetrně odstranit a během odlévání 

nepodléhají tepelným deformacím. Po vytvrzení vykazují dostatečnou pevnost, vysokou 

rozpadavost po odlití a hotová jádra lze skladovat. Další výhodou těchto pojiv je velmi malý 

nepříznivý dopad na životní prostředí a téměř žádné náklady na nová zařízení.  [10] 

4.3 Celulózová pojiva 

Celulóza patří mezi polysacharidy a je složena z beta-glukózy. Glukózové jednotky jsou 

pojeny glykosidovou vazbou a tvoří dlouhé nerozvětvené řetězce ve vodě nerozpustné. K jejímu 

rozkladu je zapotřebí speciálních enzymů, které se u většiny živočichů v trávicím traktu 

nevyskytují, včetně člověka, a tak se stává nestravitelnou. Tyto speciální enzymy produkují 

některé druhy bakterií žijících v půdě, kde je tento materiál plně rozložitelný. Je 

nejrozšířenějším biopolymerem na zemském povrchu, jelikož jde o základní stavební látku 

rostlinných buněčných stěn (obr. 25) a podílí se i na stavbě sekundárních buněčných stěn spolu 

s ligninem a hemicelulózou. Její množství je tak velké, že je (zatím) prakticky nevyčerpatelné. 

[45] [46] [47] [48] [49] 
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Obr.  25 Celulóza v buněčných stěnách rostlin [50] 

Nejčastěji se získává ze dřeva, ale lze ji získat i ze zbytků obilnin. Její využití je opravdu 

mnohostranné, jedno z největších zastoupení nachází v papírenském průmyslu, kde je součástí 

tzv. buničiny, ze které se vyrábí papír. Dalším odvětvím, kde se celulóza hojně vyskytuje, je 

potravinový průmysl a skrývá se pod označením E460. I přesto, že je pro člověka nestravitelná 

přidává se do spousty běžných nízkoenergetických potravin jako plnidlo. Plní i funkci 

emulgátorů, zahušťovadel, stabilizátor pěn, náplň do cukrovinek, působí jako protispékavá 

látka a mnoho dalších. [45] [46] [47] [48] [49] 

Z technických odvětví nachází celulóza, po vhodných chemických úpravách, využití 

při výrobě střelných prachů, roztoku kolodium pro fotografické filmy, prvního technického 

plastu zvaného celuloid, při výrobě celofánu, jednorázového nádobí (obr. 27) a viskózového 

hedvábí. Existují dokonce výzkumy, které pracují na tvorbě materiálů na bázi celulózových 

vláken (obr. 26), které by se později daly využít v automobilovém průmyslu. První takový 

prototyp by měl být dokončen v roce 2020. Od automobilového průmyslu už není daleko 

k tomu slévárenskému, kde celulóza své uplatnění nachází také. [45] [46] [47] [48] [49] 

 

 
Obr.  26 Produkt celulózy [51] 

 

Buňky rostlin 

Buněčná stěna Mikrovlákno 

Molekuly celulózy 

β glukózový monomer 
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Obr.  27 Kelímky z celulózy [52] 

 

4.3.1 Deriváty celulózy 

Deriváty celulózy jsou polysacharidy, které jsou běžně v průmyslu využívané, a tak i snadno 

dostupné v mnoha modifikacích. Tyto ethery jsou vyráběny z celulózy řadou chemických 

pochodů za působení několika chemických činidel. Ethery jsou rozpustné ve studené nebo teplé 

vodě nebo v organických rozpouštědlech, záleží na procesu výroby. Jsou to biodegradabilní 

látky, které minimálně zatěžují životní prostředí. V tabulce (obr. 28) jsou uvedeny nejčastější 

deriváty celulózy. [53] 

 

MC Methyl celulóza 

HEC Hydroxyethyl celulóza 

HPC Hydroxypropyl celulóza 

MHEC Methylhydroxyethyl celulóza 

MHPC Methylhodroxypropyl celulóza 

EHEC Ethylhydroxyethyl celulóza 

CMC Karboxymethyl celulóza 

NaCMC Sodná sůl karboxymethyl celulózy 

Obr.  28 Nejčastěji používané deriváty celulózy [53] 

Ethery celulózy jsou bílé až nažloutlé prášky s různou granulometrií a při rozpuštění tvoří 

roztoky o různé viskozitě. Jejich důležitými parametry, pro využití ve slévárenství jako pojiv, 

jsou pojivové a filmotvorné vlastnosti. K aktivaci těchto vlastností je zapotřebí přidat poměrně 

velké množství vody. Při dokonalém spálení je plynným produktem pouze CO2 a vodní pára. 

Ke spálení dochází při teplotách 380–400 °C. [53] 

Viskozita derivátu ovlivňuje množství vody potřebné pro přípravu formovací směsi. Vhodné 

jsou deriváty s viskozitou 25–500 mPA.s-1 (2% roztok). Při nižší viskozitě je nutné zvýšit podíl 

pojiva ve formovací směsi a u vyšších viskozit je zapotřebí i více jak 6% vody. Při přípravě 
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směsi se využívá vysokosmykového míchání, protože při něm jsou zrna ostřiva mnohem lépe 

obalena pojivem a pevnostní charakteristiky díky tomu rostou. [53] 

Jako nejvhodnější deriváty pro slévárenské účely se dle [53] zdají být HPC a MHPC. 

Umožňují připravit směs s obsahem pojiva 1–2 hmot. %, vody kolem 3–4 hmot. % s pevností 

v tahu ohybem 2,6 - 4,2 MPa. Díky tepelné degradaci při 380–400 °C a rozpustnosti ve vodě 

lze předpokládat dobrou rozpadavost formy a snadnou regeneraci. [53] 

Deriváty celulózy nebyly zatím nijak dál slévárensky ověřeny. V posledních letech se věnuje 

pozornost spíše pojivům na bázi škrobu.  

 

4.3.2 Celulóza v JBS 

Do JBS (jednotná bentonitová směs) se přidávají uhlíkaté přísady, které jsou nutné pro 

dosažení povrchově jakostních odlitků a snížení nákladů na čistící operace. Jejich nevýhodou 

je, že zhoršují hygienické a ekologické podmínky slévárenské výroby, navíc zvyšují náklady 

na deponování takovéto odpadní bentonitové směsi. Pyrolýzní produkty uhlíkatých přísad, 

vznikající při tepelné expozici, tvoří značné množství vznikajících znečišťujících látek. Jelikož 

lze vhodnou volbou uhlíkaté přísady významně ovlivnit množství vzniklých emisí 

uvolňovaných formovací směsí, stává se toto téma v dnešní době velmi zajímavým. [54] 

Nejčastější z uhlíkatých přísad bývá černé uhlí, které přispívá k jakosti povrchu odlitku a při 

snížení jeho obsahu ve směsi by mohlo dojít i ke snížení kvality povrchu odlitku. Při výběru 

jiné uhlíkaté látky je nutné sledovat spoustu vlastností. I přesto, že je to nelehký úkol, je žádoucí 

hledat řešení. Jelikož je bentonit velice dobrým sorbentem, JBS je schopna zadržet určité 

množství emisí. Proto jedním z vhodných řešení by mohla být podpora fyzikální sorpce 

plynných exhalátů materiály, které by mohly sorpční chování formy zvýraznit. [54] 

Jedno z možných řešení se nabízí v práci [54], kde byla do JBS přidána celulóza a snížen 

obsah černého uhlí. Obsah černého uhlí byl snížen o 40 % a nahrazen 1–3% celulózy, což vedlo 

ke snížení celkových emisí o 42 %, v případě benzenu až o 61 % a nebyly zaznamenány žádné 

vady z napětí. To je příznivým výsledkem, který poukazuje na to, že i celulóza dokáže 

formovací směsi poskytnout některé požadované vlastnosti a současně snížit vznik emisních 

látek. [54] 

Každopádně tento výsledek potřebuje řadu dalších experimentů, které tuto skutečnost 

podrobněji prozkoumají a objasní, zda je vhodné ji ve slévárenské výrobě začít aplikovat či 

nikoli. Je tu spousta dalších aspektů, které by tomu mohly zabránit jako například vysoká cena 

vhodné celulózy, nutnost pořízení nového vybavení, potřebné zvýšení kvalifikace pracovníků 

a další.  
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5 SLÉVÁRENSTVÍ A EKOLOGIE 

Veškerá lidská činnost na planetě Zemi vede k její postupné devastaci. Slévárenství v tomto 

ohledu není výjimkou. Nepatří sice mezi přední producenty polutantů, ale podílí se na tomto 

množství nezanedbatelným způsobem. V průběhu celé slévárenské výroby vznikají látky, které 

jsou v našem okolí nežádoucí. Vznik škodlivých látek provází v podstatě celý slévárenský 

proces, ať už se jedná o tavbu materiálu, výrobu forem, samotný licí proces nebo v konečné 

fázi o odpad, který tímto počínáním vzniká. Základem správného ekologického chování je 

cirkulární ekonomika, jedna z nejvyšších forem ekonomiky. Její princip spočívá v minimalizaci 

získávání nových zdrojů a následného vzniku odpadu využíváním tzv. produktové smyčky, to 

znamená, že materiálový tok není lineární, jak je tomu dnes v 90 % případů, ale je uzavřený 

(obr. 29). Odpad z jedné výroby, nebo alespoň jeho větší část, se stává vstupní surovinou pro 

jinou výrobu. Tato práce není lehká, ale může mít významný vliv na to, jak bude podnik později 

na veřejnost působit. Spadá sem například i problém všelijakých filtrů, které slévárny využívají, 

aby do ovzduší neucházely těkavé organické sloučeniny, které při výrobě vznikají. Otázkou ale 

zůstává, jak je s těmito filtry dále nakládáno? Jestli při jejich likvidaci nevzniká buď stejné nebo 

i větší množství toxických látek, než by samotná slévárna vyprodukovala. Zde se může opět 

uplatnit cirkulární ekonomika, kdy se zjistí, zda tento produkt lze nějak šetrně obnovit a znovu 

využít ve slévárnách anebo se po určitých úpravách bude dát využít v některém z jiných odvětví 

jako vstupní surovina. [55] 

 
Obr.  29 Cirkulární vs lineární ekonomika [56] 
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5.1 Vznik škodlivých látek 

Jak již bylo zmíněno v předchozích kapitolách, nejrozšířenějšími slévárenskými formami 

jsou formy pískové, které se skládají ze dvou hlavních složek, ostřiva a pojiva. Právě pojivo 

je zodpovědné za vznik škodlivých látek. Existují pojiva anorganická a organická, ta produkují 

nejvíce škodlivých látek. Organická pojiva se vyznačují vyššími pevnostmi po vytvrzení, nižší 

zbytkovou pevností, lepší regenerovatelností, avšak vyšším vývinem plynů při odlévání, to 

neplatí u biogenních pojiv, která jsou pro životní prostředí šetrná. Nejvíc škodlivých látek 

se uvolňuje při vytvrzování organických pojiv nebo při vystavení těchto forem vysokým 

teplotám při odlévání kovu. Dále je uveden seznam několika látek vznikajících při těchto 

procesech od nejčastěji se vyskytujících po méně časté. [10] 

 

Formaldehyd – za normálních podmínek je to plyn, charakteristický dráždivým zápachem. 

Je to vysoce toxická látka pro všechny živočichy, je karcinogenní a mutagenní. Člověk může 

být formaldehydu vystaven nejčastěji vdechnutím, kdy dochází k podráždění sliznic horních 

cest dýchacích, při vyšších koncentracích způsobuje silné otoky, záněty plic a případně může 

zavinit i smrt. Zajímavostí proto může být jeho využití v lékařství, díky dezinfekčním účinkům 

se používá ke sterilizaci lékařských pomůcek. [57] 

 

Fenol – je to aromatická sloučenina, která je toxická a žíravá. Při kontaktu s lidskou 

pokožkou může způsobit vážné poleptání. Má tlumící účinky na nervovou soustavu a při vysoké 

dávce může zapříčinit i smrt. Nicméně je ve zdravotnictví celkem hojně využíván, pro přípravu 

léků nebo v kosmetické chirurgii i v klasické kosmetice, například v opalovacích krémech. [58] 

 

Furan – je heterocyklická organická sloučenina. Je to bezbarvá, hořlavá a vysoce těkavá 

kapalina, jedovatá a pro lidský organismus může být karcinogenní. Lze ho nalézt například 

v pražené kávě, vyšší koncentrace je v kávových kapslích. [59] 

 

Močovina – je to krystalická, bezbarvá látka, velmi dobře rozpustná ve vodě. Používá se do 

hnojiv, pro výrobu formaldehydových pryskyřic nebo ve farmaceutickém průmyslu. Může 

dráždit pokožku a vyvolávat nevolnost. [10] [60]  

 

Benzen – je to organická, těkavá sloučenina sladce zapáchající. Používá se jako rozpouštědlo 

a pro výrobu řady chemikálií. Do lidského organismu se dostává nejčastěji vdechováním 

a zasahuje hojně prokrvené orgány (kostní dřeň, játra). Při vysoké intoxikaci poškozuje orgány 

krvetvorby, nervovou soustavu a imunitní systém. Vysoká koncentrace benzenu je 

i v cigaretovém kouři. [61] 

 

Toluen – je to těkavý, aromatický uhlovodík s nasládlým zápachem. Dráždí oči, kůži a horní 

cesty dýchací, působí narkoticky, způsobuje bolesti hlavy a nevolnost. Častá expozice vede 

k poškození mozečku, ztrátám paměti a poruchám nervového systému. [62] 

 

Naftalen – je to vysoce toxický zejména pro vodní organismy. Při vystavení lidského 

organismu jeho působení dráždí oči, dýchací cesty, způsobuje nevolnosti, závratě a při 

vysokých dávkách jeho působením dochází k rozkladu červených krvinek a poškození jater 

případně plodu. Je považován za podezřelý lidský karcinogen. [63] 

 

Xylen – je to těkavá organická látka, která poškozuje zejména nervovou soustavu. Při 

krátkém kontaktu s touto látkou dochází k bolestem hlavy, nevolnosti, zvracení, křečím, 
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poruchám dýchání, koordinace i paměti. Při vysoké dávce dochází k zástavě dýchání, ztrátě 

vědomí a smrti. [64] 

 

Alkohol – je hořlavý, při určité koncentraci jeho par ve vzduchu je výbušný. [10] 

 

Metanol – je to vysoce hořlavá, těkavá a toxická látka, bezbarvá, alkoholicky zapáchající, 

silně jedovatá kapalina. Při pozření metanolu dochází k útlumu centrálního nervového systému 

a pomalému rozkladu na formaldehyd a kyselinu mravenčí v čemž spočívá jeho jedovatost pro 

lidský organismus. Otrava se projevuje bolestí hlavy, ospalostí, mírně zrychleným vnímáním 

okolí a toxickou bolestí břicha. [65] 

 

Methylformiát – jde o extrémně hořlavou kapalinu nebo její páry. Je zdraví škodlivý při 

vdechnutí nebo pozření dráždí oči a dýchací cesty. [66] 

 

Methylethylketon – vysoce hořlavá kapalina a její páry. Je zdraví škodlivá, způsobuje velmi 

vážné podráždění očí, vdechování par může způsobit ospalost a závratě. Při opakované expozici 

tato látka způsobuje vysušení a popraskání kůže. [67] 

 

Furfurylalkohol – je to hořlavá, bezbarvá až nahnědlá látka, která při zvýšené teplotě se 

vzduchem vytváří výbušné směsi. Je zdraví škodlivá při vdechnutí, kontaktu s kůží a při požití. 

[68] 

 

Existuje řada dalších škodlivých látek, například polyisokyanát, aceton, SO2, aminy nebo 

kyseliny, které při slévárenské výrobě vznikají. Z výše uvedených informací plyne, že téměř 

každá látka, která při takovém procesu vznikne je zdraví škodlivá a v některých případech, při 

vysoké intoxikaci, způsobuje i smrt. To platí 

nejen pro lidský organismus ale i pro všechny 

ostatní organismy a životní prostředí, kde 

dochází zejména ke kontaminaci půdy, 

podzemních vod a ovzduší, ve kterém vzniká 

přízemní ozon a má taktéž negativní vliv 

na zdraví člověka, navíc může poškodit i některé 

plodiny. [54] 

Proto je velmi důležité, aby se slévárenské 

podniky postaraly o správné zacházení s těmito 

látkami, například pomocí filtrů anebo v lepším 

případě, aby se vzniku těchto látek předcházelo 

nebo omezilo, v co nejvyšší možné míře, šetrnější 

výrobou s využitím bezpečných materiálů, jimiž 

mohou být právě biopolymerní pojiva. Další 

výhodou použití biopolymerních pojiv je jejich 

snazší odbouratelnost v přírodě, recyklovatelnost 

a vysoká míra regenerace, což koresponduje 

se systémem cirkulární ekonomiky, která je 

zmíněna v úvodu kapitoly. Písek, který již není 

pro slévárenskou výrobu vhodný, může být využitý buď ve stavebnictví nebo hlavně 

zemědělství, kde znovu nachází své uplatnění, a tak vlastně není odpadem. Odpad jednoho 

podniku je téměř plnohodnotná surovina pro podnik jiný. A současně díky vysoké návratnosti 

Obr.  30 Use your #Brain, GO #GREEN! [69] 
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použitého písku, při pojení biopolymerními pojivy pak ani odpad ze sléváren nemusí být tak 

velký. Každá surovina, která je z nějakého důvodu ze Země vzata by měla být využita co nejlépe 

a opakovaně než se zase, třeba že v jiném stavu, do Země vrátí. Velice důležité je nezapomínat 

a klást důraz na to, že i když stav této suroviny už bude jiný, nesmí způsobovat žádnou přítěž 

životnímu prostředí, protože jedině tak zůstane zachována rovnováha. [55] 
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6 ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce bylo shromáždit co nejnovější informace na téma biopolymerních 

pojiv a podat nový pohled na to, jakým směrem se pojiva v dnešní době ubírají. Jaké materiály 

jsou vhodné k použití jako slévárenských pojiv a také které nikoli. V práci je popsáno několik 

výzkumů na toto téma s pozitivními výsledky, hlavně v případě škrobu, který se do budoucna 

jeví jako jeden z největších adeptů na náhradu za umělé pryskyřice. Jeho výhodami jsou 

množství zdrojů, snadná dostupnost, nízká cena, jednoduchá modifikace, velké množství 

regenerátu a schopnost recyklace. Je zdraví neškodný a jako rozpouštědlo postačuje obyčejná 

voda. Jedním z největších favoritů z této skupiny by mohlo být pojivo BioCo2 (PAA/D), které 

je biologicky rozložitelné jak v půdě, tak ve vodě a bylo otestováno i slévárensky s velmi 

dobrým výsledkem při zkušebním odlévání litiny s kuličkovým grafitem. Dalším potenciálním 

pojivem by mohlo být hybridní kolagenové pojivo spolu s alkali-silikáty, které výrazně zlepšují 

vlastnosti kolagenu, tudíž je pro slévárenské účely použitelný. Mimo to lze považovat za 

výhodu, že kolagen je možné získat z odpadu masného průmyslu, což snižuje cenu této vstupní 

suroviny a zároveň eliminuje množství tohoto odpadu. Takový příklad zároveň koresponduje 

s myšlenkou cirkulární ekonomiky, která je zmíněna v páté kapitole, tak že se řeší hned dva 

problémy současně. Problém velkého množství odpadu masného průmyslu a současně snížení 

množství emisí vznikajících při slévárenské výrobě.  

Problémem těchto pojiv často není cena, jak by se mohlo při prvním pomyšlení zdát nýbrž 

velmi malé povědomí o těchto produktech na trhu nebo neochota či nedůvěra podniků v tyto 

inovativní pojivové systémy.  

Když jsem začala tuto práci psát sama jsem netušila, že existuje nebo je ve vývoji tolik 

alternativ. A tak vznikla otázka, zda vůbec firmy na trhu o těchto produktech vědí a jaký je 

důvod, že je nepoužívají. Všechny odpovědi, které jsem dostala byly vesměs stejné, 

nevědomost, strach z vysoké prvotní investice a zvýšení nákladů nebo snížení kvality odlitků. 

Proto jako hlavní nedostatek těchto pojiv nevidím, v některých případech prozatím 

nedokonalost po technické stránce, která se dalšími výzkumy jistě doladí, ale malou míru 

informovanosti trhu o takových produktech. Věřím, že z toho plyne i již zmíněný strach ze 

zvýšení nákladů nebo snížení kvality.  

Neustále se zvyšující nátlak na kratší termíny dodání požadovaných výrobků, navyšování 

efektivity práce na úkor zdraví a stále přísnější požadavky na kvalitu z nás dělají konzumní 

a uspěchanou společnost, která nedbá o své životní prostředí. V několika posledních letech, kdy 

tato fakta „zahýbala světem“ se začaly klást přísnější podmínky na ekologické chování 

průmyslových firem a minimalizování negativního dopadu jejich působení na životní prostředí. 

Nyní musejí, v případě sléváren, používat nejrůznější filtry a čističky na vzduch, který vypouští 

do ovzduší, aby se zabránilo úniku emisních látek.  

Jako další velký a významný krok v této oblasti vidím přechod od neekologických pojiv 

k těm přírodním, která nejsou toxická anebo alespoň k hybridním, která produkují významně 

nižší množství emisí. Je to nelehký úkol, a ještě nějakou dobu potrvá, než k takové změně dojde. 

Určitě si myslím, že máme dobrý základ abychom dokázali tyto kroky učinit v co nejkratším 

možném čase, jelikož už to je žádoucí.  

Byla bych ráda, kdyby tato práce někdy posloužila jako takový malý přehled možností, které 

se ve světě vědy a výzkumu v tomto odvětví nabízejí, a že změna je, s troškou chuti a ochoty, 

realizovatelná. Dokonce i aniž bychom museli slevit ze svých příliš vysokých nároků, které se 

bohužel staly trendem dnešní doby. 
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8 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

 

Zkratka Celý název 

PHA polyhydroxyalkanoáty 

PLA kyselina polymléčná/polylaktid 

PET polyethylentereftalát 

WMSB water-soluble modified starch binder 

CMS carboxymethylstarch (karboxymethylškrob) 

DS degree of substitution (stupeň substituce) 

PAA kyselina polyakrylová 

Ca(OH)2 hydroxid vápenatý 

CO2 oxid uhličitý 

D dextrin  

PAANa polyakrylát sodný 

H2O voda  

CO oxid uhelnatý 

VOC volatile organic compound (organické těkavé sloučeniny) 

PU vytvrditelná pryskyřice 

CERP The Casting Emission Reduction Program 

WB warm box, metoda vytvrzování pískových jader 

Al slitina/Al odlitek slitina hliníku, odlitek ze slitiny hliníku 

E460 označení celulózy v potravinovém průmyslu 

JBS jednotná bentonitová směs 

SO2 oxid siřičitý 

 

 

 

 

Symbol Název Jednotka 

pH vodíkový exponent - 

Rt stupeň biodegradace % 

t teplota  °C 
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