
Vážení čtenáři,

dovolte, abychom Vám představili
informační zpravodaj společnosti
KERAMOST, a.s. z oblasti bentonitů
v ČR. Nedostatečnémnožství veřej-
ně dostupných materiálů a potřeba
sdílení informací týkajících se této
víceúčelové nerostné suroviny nás
vedl k sestavení tohoto občasníku,
který by měl sloužit pro osvětu
odbornému i laickému publiku.

V tomto čísle Vás budeme informo-
vat o základních faktech, novinkách,
uskutečněných akcích a výsledcích
využívání bentonitů v praxi.
Samozřejmě budeme velice rádi,
pokud se zapojíte do rozšiřování
naší myšlenky a budete nám předá-
vat své náměty či přímo články týka-
jící se problematiky bentonitů, které
budememoci v dalšíchčíslech

zveřejnit. Děkujeme Vám a přejeme
příjemně a užitečně strávený čas při
čtení tohoto Bentonitového zpravo-
daje.

Redakční radaKERAMOST,a.s.

E-mail: protivinsky@keramost.cz
Tel.: +420476 442 658

? ?

O bentonitech ve společnosti KERAMOST, a.s.



Vznik a původbentonitu

Vznik bentonitu úzce souvisí se sopeč-
nou činností. Sopečný popel dopadající
do vodního prostředí současně ohříva-
jící svým teplem vodu a přispívající tak
k usnadnění přeměny, se ukládal
v alkalickém prostředí mořském (pří-
rodní sodné) nebo jezerním (vápena-
té). K tomuto typu řadíme většinu loži-
sek v českých zemích. Časem dochá-
zelo k mechanickému a chemickému
zvětrávání matečné třetihorní horniny.
Dalšími zbytky zvětrávání představují
aluminosilikáty: křemen, slída, chlorit,
živec atd.

Novodobá historie bentonitu zhruba
začíná v roce 1847 s vývojem vědního
oboru mineralogie. Podle jihofrancouz-
ského města Montmorillonu je pojme-
nován minerál montmorillonit. Koncem
19. století byla ve Spojených státech
zahájena v Rock Riveru ve Wyomingu
průmyslová těžba bentonitů. Tento jíl
s podstatnýmobsahemmontmorillonitu
nazval geolog Knight bentonitem podle
naleziště Fort Benton vMontaně, které
bylo objeveno již v roce 1881.

Montmorillonit tvoří v bentonitu velmi
tenké lístkovité částice, různě zprohý-
bané a přeložené přes sebe, bez vý-
raznějších kontur, často tvořící i nedefi-
novatelné tvary, nejrůznější velikosti.
Přírodní sodný bentonit je v amerických
slévárnách používán od r. 1920, do
evropských sléváren se dostal zhruba
o 10 let později. První použití uhlíkatých
přísad jako přídavku do formovací
směsi (přírodní písky) je datováno ke
konci 16.století do Británie.

Ing. J. Pazderka., KERAMOST, a.s.,
závodObrnice

Průměrné chemické složení
severočeských bentonitů

Historická fakta

Hlavní praktické aplikace

Jedinečné vlastnosti této suroviny dá-
vají předpoklad k jejímu mnohostran-
nému využití. V současné době patří
mezi nejčastější aplikace bentonitu
obor slévárenství, kde se používá jako
součást formovací směsi. Bentonit zde
zajišťuje kvalitní povrch odlitků a ome-
zuje četnost vad, čímžzároveň snižuje
náklady slévárny. Velmi využívaný je
bentonit také jako praktická podestýlka
pro chov koček a jiných drobných
zvířat. Jelikož se jednáo 100% přírodní
produkt, splňuje i ty nejnáročnější poža-
davky chovatelů. Ceněny jsou zde
vlastnosti jako např.: hrudkování
a dokonalá absorpce tekutin a dokonce
i pachů.

Bentonit je využíván také ve stavebním
průmyslu (milánské stěny - zakládání
hlubinných staveb, vrtné práce), v che-
mickém průmyslu (nosič katalyzátorů),
v keramickém průmyslu (plastifikátor
keramických hmot), v nátěrových hmo-
tách (zahušťovadlo), ekologický pro-
středek a ochrana vod (čištění odpad-
ních vod, těsnění skládek, minerální
samozhojitelné bariéry), přísada proti
usazování, tixotropní přísada), v oba-
lové technice (sorbent vzdušné vlhkos-
ti), při požární technice (hasící zásypy
a prášky), při ukládání radioaktivního
odpadu (minerální bariéra), v zeměděl-
ství (kompostování, zúrodňování pro-
pustnýchpůd).

Další využití
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Bentonit je zemina s minimálním podílem 75 % minerálu montmorillo-
nitu, s mohutnou sorpční schopností, vysokou hodnotou výměny
kationů, bobtnáním a plastičností. Nositeli těchto vlastností jsou
právě jílovéminerály, předevšímmontmorillonit. Přesné chemické ani
minerální složení bentonitu však nelzevyjádřit.



Hlavní cíl a aktuální řešení
problémů

Popis konference
a program

Odbornáčást
konference

Prvotním cílem tohoto setkání, které si
velmi rychle získalo respekt i v zahra-
ničí, bylo a stále je otevřenou diskuzí
zkvalitňovat obor a držet krok se světo-
vou špičkou. Klademe si za cíl rozvíjet
slévárenství ve střední Evropě, podpo-
rovat a chránit typické místní produkty,
kterým by v rámci globalizace výroby
hrozil úplný zánik a zapomenutí.
V duchu této filosofie a s ohledem na
současný ekonomický vývoj v oblasti
slévárenství, bylo o to důležitější
uspořádat i letošní konferenci. Ta si
stanovila pro letošní ročník řešit
následující body:
1) Informovat o stavu slévárenství
(světový aevropský vývoj, budoucí
predikce).
2) Hledání úspor v nákladech
v době nesmírného tlaku na snižo-
vání cen.
3) Seznámení se s novými
poznatky z nabídky bentonitů pro
formovací směsi (zejména pak
vý voj za pomoci přísp ěvku
zEvropskéunie.
4) Profesionální testování parame-
trů bentonitové formovací směsi
v laboratorních podmínkách (vlhkost,
prodyšnost, vaznost, pevnost, spěcho-
vatelnost,atd.
5) Veřejnádebata a případná empirická
opatření proti ekonomické krizi (zvyšo-
vání efektivnosti, hledání nových
zákazníků).

Konference se zúčastnilo
bezmála šest desítek
hostů a právě proto setato
konference stala také
užitečnou platformou pro
získání a výměnu informací a názorů
širokého spektra partnerů z oblasti
slévárenství, vysokých škol a dalších
odborníků z oboru. Konferenci zahájil
a účastníky přivítal Ing. Jiří Fíla, před-
seda představenstva a generální ředi-

tel společnosti, který se letos poprvé
dělil o patronaci této akce, a to s výkon-
ným ředitelem Svazu sléváren ČR, Ing.
Josefem Hlavinkou. Samotnou konfe-
renci a živou diskuzi moderoval pan
Otakar Kudrna, ředitel závodu Obrnice
společně s paní Ing. Roxanou
Kommovou, vedoucí obchodního

úseku téhož závodu.

Po návratu z exkurze
započala odborná část
konference. Odborníci
z řad sléváren a servisní
t echn ici sp o lečnos t i
KERAMOST, a.s., ve
svých přednáškách shr-
nuli hlavní trendy, přínosy
a vývoj v oblasti bentoni-
tových pojiv. Následují
stručné informace z jed-

notlivých prezentací:

(výkonný ředitel
Svazu sléváren ČR) uvedl prezentaci
s názvem „České slévárenství v kon-
textu Evropského společenství“ .
Obsah přednášky představil činnost

Svazu sléváren ČR a jejich člen-
skou základnu. Následovalhisto-
rický a současný vývoj ve slévá-
renství a světové ekonomické
klima. Negativním a průvodním
jevem krize byla meziroční ztráta
zaměstnání vobdobí 2008 -2009
pro téměř4.000 pracovníkůpodí-
lejících se navýrobě odlitků. Byla
představena řada grafů, které
znázorňovaly např. meziroční
změny průmyslové produkce,
index a statistiku výroby odlitků
v ČR či EU, popř. další srovnání
se státy a světovými velmocemi.

Druhý příspěvek s titu lem
„Nosiče lesklého uhlíku ve formovacích
směsích na syrovo“ představi l

(S&B Industrial
Minerals). V této přednášce byla
zdůrazněna velká důležitost, účinnost
a vliv uhlíkatých látek na výslednou
kvalitu odlitku. Konkrétní důvody pro
používání těchto příměsí jsou např.
zabránění reakce mezi kovem a formo-
vací látkou, zlepšení povrchu odlitku,
redukce přilnavosti písku na odlitku,
minimalizace chyb při expanzi forem
nebo zvýšení procesní stability
v důsledku menší citlivosti vody. Je
však důležité přesně stanovovat maxi-
mální procento podílu uhlíkatých látek
pro zajištění maximální účinnosti
a zároveň bezpečné manipulace či
přepravy výsledné směsi (zamezení
samovznícení, výbušnosti, vývoje
emiseBTEX/PAK aCO/CO ).

Ing. Josef Hlavinka

Dr. Ing. Oleg Podobed
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Ve dnech 25. a 26.5. 2010 uspořádala společnost
KERAMOST, a.s. další, v pořadí již čtrnáctý ročník,
Bentonitové konference. Jedná se o setkání odborníků
z oboru slévárenství, zástupců vysokých škol, báňského
úřadu a Svazu sléváren. První ročník se konal již v roce
1996, jako reakce na rostoucí potřeby zvyšování kvality
odlitků a navelký rozvoj bentonitovýchsměsí.



Příspěvkem
(KERAMOST, a.s.) byla přednáška
o problematice výroby a vývoje slévá-
renských bentonitů nejvyšší jakosti.
Ing . Pazderk a představ il
ložiska bentonitů a jejich che-
mické složení . Uvedl také
výhody mísených bentonitů,
které vynikají nízkým dávková-
ním, snížením vyplavitelných
látek, snížením obsahu „mrtvé-
ho“ bentonitu nebo snížením
oo li t izace bentoni tu. Pro
všechny bentonitové formovací
směsi z portfolia KERAMOST,
a.s. se zdarma provádí servisní
a poradenské služby přímo
u jednotlivých zákazníků. Dá se
tak pružně reagovat na potřeby
zákazníků a operativně zajistit
výrobu bentonitů s optimalizo-
vanými vlastnostmi finálního
výrobku požadovaných zákaz-
níkem.

Vysokou míru praktických souvislostí
položila následná přednáška o proble-
matice uhlíkatých přísad, podpořená
zkušenostmi aplikovanými přímo ve
slévárně BUZULUK a.s., kterou před-
nesl pan (KERAMOST,
a.s.) ve spolupráci s

( B U Z UL UK a . s . ) .
Slévárenský provoz používá při své
výrobě produkt Sabenil K, což je speci-
álně vyvinutý uhlíkatý koncentrát pro
regulaci hladiny ztráty žíhání a LC ve
směsi proodlitky vyžadující vyšší kvali-
tu. Mezi pozitiva tedy patří tvorba lesk-
lého uhlíku, vytváření redukční atmo-
sféry v dutině formy již při plnění formy
tekutým kovem, vývin plynů pro zame-
zení vniknutí kovu do pórů formy, měk-
nutí a následné puchnutí (bobtnání)
během uvolňování těkavých látek.
Samozřejmostí je pak nevýbušnost ani
náchylnost k samovznícení produktu.

Další přednášku, která
pojednávala o zdrojích
přírodních bentonitů
pro výrobu natrifikova-
ných a směsných ben-
ton i tů, účastníkům
konference přednesl

(KERAMOST, a.s.) .
Náplní této prezentace
bylo představení histo-
r ie a so učasnos t i
výroby bentonitů pro
slévárenství. Výhody
a zaměření jednotli-
vých bentonitů pro
výrobu formovacích

směsí. Na závěr se posluchači
dozvěděli o rozsáhlé avariabilní surovi-
nové základně v České i Slovenské

republice se zásobami aktivovatelných
typů bentonitů. Díky tomu je dlouho-
době zajištěna stálá, kvalitní a homo-
genní produkce slévárenských bento-
nitů. Společnost KERAMOST, a.s. je
tedy vhodný a perspektivní partner
každé slévárny používající při své
výrobě ben tonitové
formovací směsi.

V posledním bloku
přednášek představil
pan
(FORMSERVIS, spol.
s r.o.) prob lematiku
fungování a možnosti
pískové laboratoře ve
s truktuře s lévárny.
Laboratoř byla před
revolucí součástí každé
š p ičkové s lév árny
a sloužila především ke
stanovení základních
sledovaných vlastností

formovací směsi, jako např.: vlhkost,
pevnost, prodyšnost, atd. Porevoluční
i současné tendence omezovat pís-
kové laboratoře měly za vliv zvýšení
zmetkovitosti sléváren bez znalosti
příčin.Budoucí situace pískových labo-
ratoří se nesnadno odhaduje a slévá-
renská veřejnost se v názoru rozchází
do tří táborů. První věří v budoucí auto-
matizaci a tedy zánik laboratoří. Druhý
tábor je skeptický k celému oboru slé-
várenství. Třetí tábor je přesvědčen
o nezbytnosti laboratoře při řešení
běžných provozních problémů či
zavádění nových materiálů.

V rámci prvního dne konference byla
pro účastníky uspořádána také zají-
maváexkurze na hnědouhelnémpovr-

chovém lomu ČSA společ-
nosti Czech Coal, která měla
za cíl seznámit účastníky
s povrchovým dobýváním
obecně. Zúčastnili se všichni
hosté, i přes zpočátku nepříliš
přívětivé počasí. Hostékonfe-
rence se nejprve přes velké
převýšení dopravili terénními
vozid ly k rypad lu K800
a RK5000. Představena jim
byla těžba nadložních zemin
a jejich ukládání zakladačem
ZP6600. Nás ledně měli
návštěvníci možnost zhléd-
nout těžbu uhlí u rypadla
KU300 a přepravu uhlí
pomocí dálko vé pásové
dopravy. Celá exkurze byla
doprovázena odborným

výkladem pana Ing. Antonína Dymáka
(zástupce závodního lomu hostitele),
který po celou dobu také odpovídal na
celouřadu zajímavých dotazů.

Tibor Uherka

Ing. Jiřího Pazderky

Pavel Picek
Ing. Františkem

M r ač k em

Bc. Milan Popelka

Odborná exkurze

... Pokračování na straně 5

strana
4



Výstava pro milovníky koček

Prezentace steliv

Výkonná ředitelka výstavy a předsed-
kyně Sdružení chovatelů koček ZO
Litvínov 5, Mgr. Marie Marešová, nám
k celé akci sdělila následující: "Letoš-
ního 33. a 34. ročníku se zúčastnilo
více než tři sta vystavovatelů a k vidění

zde bylo přibližně 400 koček poobadva
dny výstavy. Návštěvnost odhadujeme
na více než 2500osob.Výstava každo-
ročně zvyšuje výše uvedené statistiky
a je mezi odborníky a laiky velmi oblíbe-
ná. Snažíme se zvát co nejvěhlasnější
posuzovatele, aby výstava získala
ještě vyšší prestiž. Letos to tak byli
například posuzovaté a hodnotitelé
z Francie, Izraele, Finska, Norska,
Slovenskaa samozřejmě také z České
republiky. Do Mostu přijeli své kočičí
miláčky ukázat vystavovatelé z Polska
a Německa, ale převažují domácí cho-

vatelé. Mezi stále oblíbeněj-
šími a dominujícími byla ple-
mena kočekMainských mýva-
lích (104), Britských modrých
(78), Perských (27) a bezsrs-
týchSphynx (14)."

SpolečnostKERAMOST, a.s.
zde opět připravila propaga-
ční a prodejní akci svých
bentonitových hrudkujících
steliv, včetně nejnovějších
trendů v podobě bílého
a lehčeného steliva. Tyto
novinky jsou v současné
době k dispozici zájemcůmve
velkoobchodním řetězc i
NORMA. Mez i t rad iční
ukázku steliv patřily značky
steliv Biobent a Country cat.
Pro přímý prodej bylo kromě
bílého steliva určeno také
klas ické s te livo
B e n k o p l u s .

Pro dětské návštěvníky
na s tánku společnos t i
KERAMOST, a.s. nechybělo
ani tradiční kolo štěstí a obří
nafukovací kocour BEN.
První den výstavy natáčela
na výstavě koček reportáž
regionální televize DAKR se
z námým mode rát or e m
Vlastou Vébrem. Část této
reportáže natáčeli přímo
před expozicí společnosti
KERAMOST, a.s.

Mostecká Mezinárodní výstava koček
se opět prokázala jako silná a důvěry-
hodnáakce, která dokáže přilákat velké
množství návštěvníků z celého okolí.
Společnost KERAMOST, a.s. zde se
svou expozicí a celkovou prezentací
steliv nebude chybět ani v příštímroce,
kdy se bude výstava konat ve dnech
14.5.-15.5.2011.

Ing. J. Protivínský, KERAMOST, a.s.
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Večerní závěr setkání se nesl v duchu
neformální diskuse na různá témata. Je
samozřejmé, že se nemohlo povést
vyčerpat všechna možná témata,
nicméně účast desítek posluchačů
zejména zřad odborníků, jiných prakti-
ků a akademiků dokazuje, že témata
byla zvolena aktuálně a doufejme, že
jejich podání bylo vnímáno jako rozum-
né a přínosné. Navíc přednášející své
teze ještě rozvinuli a doplnili v příspěv-

cích do sborníku, který byl k dispozici
všemúčastníkům.

V budoucnu budeme pokračovat v
odborné konferenci, jejímž hlavním
námětem bude i nadále poskytovat
hodnotné a aktuální informace ze slé-
várenského oboru, zapomoci teoretiků
z vysokých škol, praktiků ze sléváren a
dalšíchspecialistů z tohoto zajímavého
odvětví.

Na závěr bychom rádi poděkovali všem
obchodním partnerům a zákazníkům
za dosavadní přízeň a důvěru. Těšíme
se nadalší setkání - v letošním rocena
mezinárodním veletrhu FOND-EX v
Brně a v příštím roce na již 15. ročníku
mezinárodní bentonitové konference.

Ing. J. Protivínský,KERAMOST,a.s.
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KERAMOST, a.s. opět podpořila Mezinárodní výstavu koček
ve svém domovském regionu. Tato výstava probíhala
ve dnech 15. a 16.5. 2010 v Mosteckém kulturním domě.
Společnost KERAMOST, a.s. zde opět připravila propagační
a prodejní akci svých bentonitových hrudkujících steliv,
včetně nejnovějších trendů v podobě bílého a lehčeného



Proč používat uhlíkaté přísady

Základní požadavky na uhlíkaté
látky do formovacích směsí

Negativní vlastnosti uhlíkatých
přísad

Řešení pro slévárny:
Sabenil K













Zabránění reakce mezi kovem
a formovací látkou.

Zvýše ní pr ocesn í s tab i l i ty
v důsledkumenší citlivosti vody .

Na povrchu tekutého kovu vnikají oxi-
dační povlaky, které mohou být příči-
nou vzniku povrchových vad. Aby
mohla vzniknout redukční atmosféra
musí přísada uvolňovat dostatečné
množství těkavých láteks velkýmobsa-
hem uhlíku a co nejmenším obsahem
kyslíku.

Tlak plynů, které se během odlévání
vytváří z uhlíkatých přísad vytvoří
ochranný polštář proti nárazům teku-
tého kovuna stěny formy.

Uhlí, z kterého jsou přísady
do formovacích směsí při-
praveny musí mít dosta-
tečný index puchnutí. Index
puchnutí se stanovujepodle
normy ČSN 44 1373.
Puchnutí je zvětšení objemu plastické
hmoty uhlí při zahřívaní za daných
podmínek. Bobtnánímtakového uhlí se
vyplní mezizrnové prostory ve formě.
Tekutý kov nemá potom možnost do
pórů vniknout.

Lesklý uhlík je mikrokrystalický uhlík,
který vzniká rozkladem uhlovodíků za
zvýšené teploty a redukční atmosféry.
Produkt této pyrolýzy pak kondenzuje
při teplotách 630-1000°C na povrchu
částic formovací směsi a bez další
přítomnosti kyslíku vytváří stabilní
uhlík, který chrání zrna s pojivovými
obálkami před tekutým kovem.
Přítomnost lesklého uhlíku na povrchu
pískových zrn ve vratné směsi může
však negativně ovlivnit pojení ostřiva
bentonitem.

Uhlíkatá přísada není však jediným
faktorem ovlivňující jakost povrchu
odlitku. Základem stále zůstává zrnitost
ostřiva, které tvoří největší část formo-
vací směsi. Bez správně namísené
formovací směsi a dobře vypěchované
formy nelze dosáhnout dobrých
výsledků.

. Z uhlíkatých
látek přítomných ve formovacích ben-
tonitových směsích vznikají při odlé-
vání škodlivé látky, které je možno
rozdělit na dvě skupiny. Jsou to plyny,
které se z uhlí uvolňují a obsahují
těkavé uhlovodíky, z nichž je nejvíce
nepříjemný Benzen a škodliviny ze
zbytků hoření obsažené v pevných
látkách, které se hromadí v odpadních
píscích.Voblasti snižování emisí škod-
livých látek byly vyvinuty a odzkoušeny

VŠB Ostrava spolu se společností
KERAMOST, a.s. n ové adit iva
s výrazněnižší koncentrací BTEX.

. Jelikož jsou uhlíkaté látky
v určité koncentraci se vzduchem
výbušné a samovnětlivé podléhá jejich
doprava a skladování přísným bezpeč-
nostnímpředpisům.

Aby se odběratelé uhlíkatých látek
vyhnuli výše uvedeným negativům
a s nimi souvisejícím omezujícím před-
pisům, vyvinula pro své zákazníky
společnost KERAMOST, a.s. uhlíkatý
koncentrát pod obchodním názvem
Sabenil K. Jedná se o směs Sabenilu
a jakostních nosičů lesklého uhlíku. Je
určen především pro regulaci hladiny
ztrátyžíháníma LCve směsi pro odlitky
vyžadující vyšší nároky než ostatní.
Není výbušný ani náchylný k samovzní-
cení. Sabenil K je dodáván ve stan-
dardních vacích big-bag nebo v pytlích
na paletách. K pozemní dopravě není
nutnépoužívat vozy sADR vybavením.
Pro transport ve slévárně lze bezpečně
používat pneudopravu. Pro skladování
výrobku postačí pouze suché prostory.
Skladovací sila nevyžadují zařízení na
inertizaci a zařízení pro časné rozpo-
znání skrytého nebo otevřenéhopožá-
ru. Nedílnou součástí Sabenilu K je
samozřejmě technický a bezpečnostní
list.

Zlepšení povrchuodlitku.
Redukování přilnutí písku na odlit-
ku.
Zlepšení vlastností při vyklepávání
forem.
Minimalizace chyb při expanzi
forem.









Vytváření redukční atmosféry
v dutině formy již při plnění formy
tekutýmkovem

Měknutí a následné
puchnutí (bobtnání)
během uvolňování těka-
výchlátek

Tvorba leskléhouhlíku

Vliv na životní prostředí

Složité podmínky pro skladování
a transport

Vývin plynů pro zamezení vniknutí
kovu dopórů formy

Ing. F. Mraček,BUZULUK a.s.

P.Picek, KERAMOST,a.s., závodObrnice
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K tvůrcům lesklého uhlíku formovacích přísad patří
kamenouhelný prach, pryskyřice, přírodní asfalt, a jeho
modifikace. Tyto látky se při odlévání chovají velmi rozdílně,
cožse dá odvodit z jejich složení a vlastností. Bitumen, oleje,
umělé látky a dehet se již z důvodu ekologie, bezpečnosti
a zdravotního ohrožení nepoužívají. Tvůrci nosičů lesklého
uhlíku jsounyní tedy převážně organicky přírodní.
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Cíl projektu

Kompozitní bentonitová pojiva

Příklad kompozitního
bentonitového pojiva

Praktické ověření ve slévárně
GIFF, a.s.

Dávkování

Stanovení BTEX při lití
a vytloukání odlitků na lince

Závěr

Cílem celého projektu bylo vyvinutí
nových kompozitních bentonitových
pojiv se sníženým vývinem plynných
a kapalných škodlivých produktů po
tepelné expozici, které zlepšují hygie-
nické a ekologické podmínky sléváren-
ské výroby při progresivní technologii
"na syrovo".

Nová kompozitní pojivabyla ověřována
po stránce technologických vlastností
JBS, po tepelné expozici na zkušeb-
ních odlitcích (exhalace) při tvorbě
povrchu odlitků (jakost povrchu) i zbyt-
ková sorpce v odpadních píscích za
použití nového odběrového zařízení.
Závěrečné hodnocení probíhalo při
provozních aplikacích ve sléváren-
ských provozech. Od 24. června 2009
probíhalo ověřování nového kompozit-
ního bentonitového pojiva ve Slévárně
GIFF, a.s. Frýdlant n. O. na formova-
cích linkách HWS HSP 3D (rozměr
rámu 850x850x200 mm) aHWSFBO-4
700x600x180-250/180-250

Směsné bentonity (s obsahem PC
2-4%) (bentonitický jíl +černé uhlí) jsou
v našich i zahraničních slévárnách
všeobecně využívány pro jednodu-
chost dávkování, jednodušší a bezpeč-
nější skladování i transport. K nevýho-
dám však patří obtížná a neoperativní
regulace obsahu nosiče LC v JBS při
změnách sortimentu odlitků na formo-
vacích linkách. To vychází z rozdílné
teploty dehydroxilace montmorillonitu
a teploty pyrolýzy černého uhlí. Tento
nedostatek je též částečně řešen další
komponentou směsným bentonitem
o vyšší koncentraci C-aditiva, cca 5 %
PC.

Pro praxi je účinnější mít možnost
dávkování „čistého“ C-aditiva do JBS
se směsným bentonitem. Černé uhlí je
zd ro jem zv lá šť nebezpečného
a obtížně odbouratelného benzenu
(popř. BTEX).Řešit současně povrcho-
vou jakost (je tvořena pevnými produk-

ty pyrolýzy AC, LC, polokoks i plyny
redukční atmosféra), ale i hygienické
a ekologické dopady slévárenské
výroby, znamená především omezení
nebo odstranění černého uhlí (např.
systémENVIBOND).

Náš výzkum vycházel z nových
teoretických poznatků o vlivu LC aAC
na povrchovou jakost i C-aditiv, která
v žárovém pásmu pyrolyzují, tvoří PC
a v hlubších zónách formymají zvýšený
sorpční účinek, který se integruje se
sorpčními vlastnostmi aktivního
bentonitu.

1)Směsmontmorillonitických jílů,
vytvořenou i s ohledem na požadova-
nou termostabilitu.
2) Snížená koncentrace jakostního
černéhouhlí (min. 10% PC).
3) C-aditivum s vysokým obsahem
humínových a fulvínových kyselin.
4) Amorfní formy uhlíku.

Ke zkoušce byla domluvena spolu-
práce se slévárnou GIFF a.s. Frýdlant
nad Ostravicí vyrábějící zejména kaná-
lové odlitky různých hmotnostních
kategoriích a tvárné litiny. Především
byla komplexně prověřená JBS před
startemexperimentu

Vlhkost 3,08 %,
Spěchovatelnost 46 %
Navážka na NV 147 g
Vaznost v tlaku 15,5-17,8 Ncm
Vaznost ve štěpu 3,76 3,88 Ncm
Houževnatost 21-24%
PKZ 23-26 g/ cm
pH 10,0
Ztráta žíháním 3,24 %
PC 0,11-0,13 %
Elektrická vodivost 218 S/cm

Byl zachován stávající systém dávko-
vání založený na výpočtu poměru
písek/kov a výsledcích laboratoře.
Dávkování během zkoušky se pohybo-
valo od 13 do 15,7 kg, obvyklé dávko-
vání se směsným bentonitem Keribent
C30 je 14 až 15 kg. Zatížení směsi se
během zkoušky pohybovalo od 8,8 do
12,6 písek/kov.

Měření bylo svěřeno nezávislé profesi-
onální firmě VŠB Energy Research
Center. Proběhlo před zahájení pokusu
(19. června 2009) na lince po odlití
odlitků (odběr trval 1 hod.), taktéž na
vytloukacím roštu (v odtahu plynů).
Úmyslně bylo zvoleno lití forem bez
jader. Stejné měření bylo provedeno
po ukončení pokusu (plné náhrady
kompozit. bentonituv JBS), na stejných
(obdobných) odlitcích bez jader.Vdobě
dokončení přednášky ještě nebylo
známo

Ve slévárně Giff a.s. bylo spotřebováno
160 t směsného bentonitu Keribent
Impuls s upravenou recepturou
zaměřenou na snížení BTEX v ovzduší
i JFS.Formovací směs s tímto materiá-
lem uskutečnila 500 oběhů. V průběhu
zkoušky bylo dodrženo obvyklé dávko-
vání bentonitu, pevnosti v tlaku byly
drženy nad technologickým minimem
150 kPa, hladina aktivního bentonitu
byla konstantní. Vzhledem k velkému
zlepšení rozpadavosti směsi po odlití
a menšímu ulpívání na odlitcích, bylo
sníženo dávkování nového písku a tím
došlo ke zvýšení vlhkosti směsi o cca.
0,3 %. Kvalita povrchu bez ohledu na
vývoj obsahu lesklého uhlíku byla
zachována. Zmetkovitost odlitků nedo-
znalavýraznějšíchzměn.

.

Fyzikálně-chemické vlastnosti JBS

-2

-2

2

μ

Ing. P. Jelínek, CSc.; Ing. F. Mikšovský,
VŠB-TU Ostrava, Katedra slévárenství

Ing. J. Pazderka, KERAMOST, a.s,
závod Obrnice

Petr Svak, GIFF, a.s.
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Společnost KERAMOST, a.s. realizovala projekt výzkumu a vývoje
z programu IMPULS vypsaným Ministerstvem průmyslu a obchodu,
jehož cílem je vývoj nových kompozitních bentonitových pojiv pro
slévárenské výroby. Spolupříjemcem této účelové podpory je VŠB -
Technická univerzita Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového
inženýrství, Katedra slévárenství. Celkové náklady se vyšplhaly na
částku 5.595.000 Kč. Výzkum a práce na projektu probíhaly v letech
2007 -2010.



Historický postup

Surovinové zdroje bento-
nitů KERAMOST, a.s.

První české, braňanské ložisko hořeč-
nato-vápenatých bentonitů, je známo
od roku 1933. V roce 1953 zahájila
provoz prostým sušenímamletím ben-
tonitka v Libkovicích. Sodnou aktivaci,
kterou lze zvýšit tahovou pevnost
v kondenzační zóně až na trojnásobek
se slévárny dočkaly až z nové bento-
nitky v Obrnicích u Mostu v roce 1969.
Nynější závod byl umístěn na základě
geologického průzkumuavyhodnocení
surovinových zásob hned vedle nale-
ziště Černý vrch. V současnosti závod
Obrnice představuje nejvýznam-
nějšího producenta výrobků na
bázi bentonitů v České republice
s již více než 40ti-letou tradicí.

Kvalitat ivně i kvantitativně
nejdůležitějším je pro výrobu
ložisko bento nitu

, které je po celu dobu
chodu úpravny v Obrnicích roz-
hodujícím zdrojem suroviny pro
výrobu, dnes již tradičních
výrobků pro obory slévárenství.
Tento bentonit se nyní na závodě
Obrnice používá pro výrobu
směsných benton itů řa dy
KERIBENT a je dnes naprosto proka-
zatelně nejkvalitnějším bentonitem
těženým pro potřeby slévárenství na

územíČeské republiky.
Dále se na ložisku
vyskytuje bentonit
modré barvy určený
pro výrobu granulome-
tricky řízených steliv
modré barvy, který je
vhodný pro chov drob-
ného domácího zvířec-
tva.

Významný zdroj suroviny pro výrobu
upravovaných bentonitů je ložisko

, z kterého se vyrábí aktivovaný
bentonit pro slévárenství a pro výrobu

steliv hnědé barvy. Nachází se zde více
jak 1.500.000 t bentonitu pro výrobu
s lévárensk ého benton i tu řady
SABENIL a KERIBENT, které se vyzna-

čují zvýšenou adsorpcí
MM, pevností v zóně
k ondenz a c e vod y
a termostabilitou. Dále
s e zde v ys ky tu j í
zásoby neaktivova-
ného bentonitu B 75,
který se používá pro
potřeby slévárenství
i pro výrobu steliv
a bentonitu BA-03,
p o u ží va n ého pr o
čištění odpadních vod.

Dalšími bentonitovými
lomy, kde se těží suro-
vina pro výrobu upra-

vovaných bentonitů, je na Mostecku
ložisko bentonitu .
Bentonit je vhodný, při použití selektivní
těžby a homogenizaci suroviny na
odležovacích skládkách, pro výrobu
bentonitu pro slévárenství.

Těžba bentonitu se provádí i na
lomu na
Podbo řansku a na lomu

na Karlovarsku, kde
jsou geologickým průzkumem
ověřeny zásoby bentoni tu
v tonáži několika desítek milionů
tun pro slévárenství, stavebnic-
tví, geologii avýrobu steliv.

Pro výrobu steliv modré barvy je
v současnosti také těženo
lož isko benton itu
u Tábora v jižních Čechách, kde
těží firma LITH, která je dceřinou
společností KERAMOST,a.s.

Při výrobě směsných bentonitů
řady KERIBENT, určené pro

obory slévárenství, je používán také
bentonit ze středního Slovenska. Jde
o ložisko bentonitu

., kde jsou otevřeny povr-
chovélomy. Uvedená ložiska se nachá-
zejí v Kremnických horách mezi Žiarem
nad Hronem a Kremnicí. Zdejší bento-
nit se vyznačuje vysokou termostabili-
tou, vysokým obsahemmontmorillonitu
(přes80%) a adsorpcí MM.Těží se zde
i bentonit pro výrobusteliv bílé barvy.

Současně neustáleprobíhá geologický
průzkumdalších potenciálních ložisek.

Braňany
ČernýVrch

Rokle

Stránce a Střimice

Vysoké Třebušice

Hroznětín

Maršov

Lutila a Stará
Kremnička II

... Pokračovánína straně 9
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Až do 20. století vystačili čeští slévači s hlinitými formo-
vacímimateriály převážně s kaolinickými nebo ilitickými
pojivy. Ty umožňovaly jen omezené odlévání na syrovo
a většinu forem bylo nutno sušit. Nutnýbyl tedypřechod
do tzv. syntetických formovacích materiálů, bentonitů.
Jak se tedy celý proces těžby a zpracování bentonitů
vyvíjel z minulosti ažpo současnost?



Míchání bentonitů

Každá bentonitová surovina má řadu
specifických vlastností,které jsou dány
zejména jejím geologickým původem.
Tyto lze vmenší míře ještě upravit pro-
cesem mletí, sušení a natrifikace.
Moderní výrobce slévárenských bento-
nitů se tedy neobejde bez procesu
míchání více druhůbentonitu.

Společnost KERAMOST, a.s. vlastní
bentonitové lomy s různými typy bento-
nitových surovin (viz. obrázky vpravo)
s kapacitou na desítky let. Investici do
mísící linky provedl KERAMOST, a.s.
po etapách. První fáze proběhla v roce
1997, druhá odva roky později, celková
rekonstrukce včetně dodání nového

softwarového vybavení
byla realizována v roce
2008. Mí s í c í l i nka
umožňuje kromě mísení
více druhů bentonitu
přidávání také několika
druhů nosičů lesklého
uhlíku, graf itu a také
plastifikátoru. Veškeré
s u ro vi n y p r o c há z í
důkladnými testy, jak
v laboratořích, tak při
ověřovacích zkouškách
v e s l é v á r n á c h .
V současnosti jsou více
n e ž 4/ 5 f i n á l n í c h
výrobků ze 16 druhů
standardních produktů

pro slévárenství dokončovány na
mísící lince.

V ob las t i h u tn ic tv í sp o lečnos t
KERAMOST, a.s. vyrábí 16 základních
s tan dardní ch druhů bent oni tů .
Základní položkou je výrobek Bentonit
75, neaktivovaný. Dalším základním
výrobním produktem je výrobek
Sabenil. Následují bentonity s vyššími
užitnými vlastnostmi, jako např. CTM
R, určený pro formovací směsi vazné
s vodním sklem. Určitě si pozornost
zaslouží také výrobekKeribent R, mezi
jehož vyšší užitné vlastnosti patří
garantovaná vysoká termostabilita

a tudíž i zaručené nízké dávkování.
Výrobek je zejména vhodný pro auto-
matické formovací linky s vysokým
poměrempísek kov(např. 1:6).

Dále následuje skladba směsných
výrobků, které jsou doplněny o uhlíka-
tou přísadu a v jejichž názvu figuruje
písmeno C, jako uhlík. Pokud tyto
výrobky nesou v názvu i slovo Keribent,
je bentonitová složka produktu tvořena
výšepopsanýmbentonitemKeribent R.

Společnos t KERAMOST, a.s. má
schválenou VVUÚ Ostrava Radvanice
koncentraci uhlíkatých přísad k bento-
nitu až v poměru 50:50 bez jakéhokoliv
omezení ohledně ADR (autodoprava)
a RID (železniční doprava) ohledně
přepravy volně loženéhomateriálu, tzn.
výrobek není zařazen do třídy 4.2 látky
schopné samoohřevu. Ve slévárenství
se uplatňují do formovacích směsí
i další přísady. Pod písmeny PLUS je
možné rozeznat přísady jednak grafitu
zlepšujícího tekutost směsi, důležitou
zejména při moderních formovacích
technologi ích vyžaduj ících nízkou
spěchovatelnost a jednak plastifikáto-
ru, který zase snižuje osychavost for-
movacích hmot. Při standardním ser-
visu je možno připravit i výrobek tzv. na
míru dle potřeb sléváren.

v pytlích po48 kg
v obalech typu „big bag“
v cisternách ČDřadaRAJ
v autocisternách
konsignační sklady

Posledně jmenovaná varianta
je málo známou možnos tí
vytvoření zásoby bentonitové
suroviny. Tzn., že pokud má
slévárna dostatečné sklado-
vací prostory (silo zásobníky,
ale i halovésklady), můžete mít
od společnost KERAMOST,
a.s. u „sebe“ v zásobě jakékoliv
množství materiálu. A financo-
vání začíná až ve chvíli, kdy je
materiál skutečně spotřebová-
ván.

Výrobková skladba

Balení a expedice:











... Pokračování nastraně10
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Servis a laboratoř:

Závěr

Servis je poskytován zákazníkovi
v oblasti slévárenských bentonitů, a to
poradenskou činností vlastních slévá-
renských odborníků. Servis je v uvede-
ném rozsahu pro zákazníky bezplatný
a jeho cílem je maximální využití vlast-
ností výrobků k plné spokojenosti
zákazníkaa získání poznatků o spoko-
jenosti a přáních zákazníků. Poznatky
ze servisní činnosti jsou zpětně využí-
vány pro přípravu a vývoj nových druhů
výrobků. U ostatních výrobků je na
požadavek zákazníka poskytován
v rámci možností laboratoře servis
laboratorních rozborů u dodaných
vzorků.

Laboratoř závodu Obrnice kromě toho,
že dělá výstupní zkoušky vyráběných
bentonitůse také stará o rozbor vzorků
dodávaných ze sléváren. Měřící
přístroje v laboratoři jsou v pravidel-
ných půlročních intervalech kalibrová-
ny. Kromě základních zkoušek, jako
jsou např. pevnost v tlaku či pevnost
v zóně kondenzace vody jsme schopni
na bídnou pro vádění i p oměrně
složitější zkoušky jako jsou oolitizace
(tedy měření množství šamotizované
obálky uchycené na zrnech) či měření
množství lesklého uhlíku, tedy cca.
kolem50druhů zkoušek. Výsledky jsou
zpracovány v elektronickém protokolu.
Veškeré naměřené výsledky jsou evi-
dovány pomocí software pod názvem
LabSystém. S daty je dále pracováno
v rámci zlepšování kvality výrobků.

Společnost splňuje normy platné v EU
a je certifikována pro následující nor-
my:

ČSNEN ISO9001 (QMS - systém
managementu kvality. Ve společ-
nosti byl zavedenod roku 1997)
ČSN EN ISO 14001 (EMS - sys-
tém environmentálního manage-
mentu. Ve společnosti byl zave-
den od roku 2004)
ČSN OHSAS 18001 (systém
managementu be zpečnost i
a ochrany zdravípři práci)
Integrovaný systém managemen-
tu (zlatý certifikát vydávaný jen
organizacím, které splňují výše
uvedenou certifikaci).

Společnost KERAMOST, a. s. těží
a upravuje ložiska přírodních bento-

nitů, kde se vyskytují převážně aktivo-
vatelné typy bentonitů. V případě nut-
nosti může být těžba bentonitů pro-
váděna i na několika lomech současně.
Díky tomu je možné produkovat pří-
rodní bentonit vyšších kvalit pro slévá-
renství v desítkách tisíc tun bentonitu
ročně.

Pro obory slévárenství je možné, na
bázi dosavadní surovinové základny,
dlouhodobě produkovat natrifikované
a směsné bentonity, podle požadavků
jednotlivých odběratelů, v kvalitě srov-
natelné nebo vyšší než je kvalita ben-
tonitů dodávaných ostatními dodava-
teli slévárenských bentonitů. Dále je
možné, prostřednictvím servisních
techniků KERAMOST, a. s., ve výrobě
slévárenských bentonitů pružně reago-
vat na potřeby zákazníků a operativně
zajistit výrobu bentonitů s optimalizova-
nými vlastnostmi finálního výrobku
požadovaných zákazníkem. Stávající
surovinové zdroje i úpravárenská tech-
nologie jsou schopny dodávat zákazní-
kům ty nejjakostnější slévárenské ben-
tonity v dodávkách od několika tun do
tisícitunových sérií ročně.

Certifikace normami ISO:
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