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Jedním z významných procesů, ve kterém se pou�ívají 
reaktory se zkrápěným lo�em katalyzátoru, je selektivní hyd-
rogenace dienů a některých olefinů přítomných v pyrolyzním 
benzinu, neboť tyto látky jsou prekurzory tvorby uhlíkatých 
úsad a působí problémy v navazujících katalytických proce-
sech. Pyrolýzní benzin je jedním z vedlej�ích produktů tepel-
ného rozkladu tě��ích ropných frakcí, pyrolýzy na ethylen 
a propylen a obsahuje C5�C12 uhlovodíky, se značnou kon-
centrací dienů, olefinů a aromátů. Typickou polymerující 
slo�kou je styren, který byl vybrán jako modelová látka v této 
studii. Hydrogenace se obvykle provádí na palladiových kata-
lyzátorech s aktivní slo�kou soustředěnou v povrchové vrst-
vičce. Reakce je značně tepelně zabarvená, stav reaktoru je 
blízký adiabatickým podmínkám a jeho výkon a selektivita 
jsou ovlivněny transportními jevy. Reaktory se zkrápěným 
lo�em katalyzátoru se v chemickém průmyslu pou�ívají pře-
dev�ím pro rafinační hydrogenace, hydrokrakování nebo oxi-
dace. V těchto reaktorech proudí plynná a kapalná fáze sou-
proudně přes pevné lo�e částic katalyzátoru. Výhodou těchto 
reaktorů je jednoduchá konstrukce, velká zpracovatelská ka-
pacita a mo�nost provozování i za vysokých tlaků a teplot. 
Nevýhodou je závislost jejich výkonu na hydrodynamice 
a transportních jevech. Cestou, jak překonat tento nedostatek, 
je periodická modulace nástřiku kapalné suroviny do reaktoru, 
která mů�e vést k navý�ení výkonu i bezpečnosti provozování 
zkrápěného reaktoru. Záměrem této práce bylo porovnání 
průběhu hydrogenace typické slo�ky pyrolýzního benzinu, 
styrenu, v  reaktoru pilotního měřítka s volně nasypaným 
a zředěným lo�em katalyzátoru s průběhem hydrogenace 
v poloprovozním zkrápěném reaktoru jak za ustáleného, tak 
za periodického re�imu. 
 
Tato práce vznikla za dílčí podpory grantu MPO-FT-TA/039 
ČR. 
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Cílem předlo�ené práce bylo bli��í studium vlivů roz-
pou�tědel uplatňujících se při hydrogenaci derivátů anthra-     
-9,10-chinonu a příbuzných látek (schéma 1). 

Hydrogenace byly prováděny v laboratorním vsádkovém 
reaktoru při teplotě 40 °C a atmosférickém tlaku v přítomnosti 
komerčního palladiového nosičového katalyzátoru MGS5. 
Modelovým substrátem pro hydrogenaci byl 6-ethyl-1,2,3,4-  
-tetrahydroanthra-9,10-chinon, který byl vybrán z důvodů 
vysoké selektivity při hydrogenaci a relativně dobré rozpust-
nosti v �iroké �kále rozpou�tědel. 
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Schéma 1 

Zji�těné trendy v reakčních rychlostech ve dvaceti vy-
braných rozpou�tědlech byly popsány pomocí dvou pětipara-
metrických modelů odvozených s vyu�itím principů lineár-
ních vztahů solvatačních energií1. Vliv rozpou�tědla na hydro-
genaci byl kvantifikován technikou vícerozměrné lineární 
regrese s vyu�itím modelů Abrahama-Kamleta-Tafta2 (AKT) 
a Koppela-Palmeho3 (KP). Pomocí vybraných diagnostických 
nástrojů pro interaktivní analýzu regresního tripletu byly vy-
hodnoceny nejvýznamněj�í vlastnosti rozpou�tědla ovlivňující 
kinetiku studované hydrogenace. U modelu AKT se jednalo 
o protonakceptorní schopnost rozpou�tědla. V případě pou�ití 
modelu KP byly shledány nejvýznamněj�ími vlastnostmi 
charakteristiky elektrofilní a nukleofilní solvatační schopnosti 
rozpou�tědla. Kromě těchto veličin se uplatňovala Hildebran-
dova kohezivní energetická hustota, definovaná jako výparná 
enthalpie při teplotě 25 °C vzta�ená na jednotku objemu, která 
byla obsa�ena v obou modelech. Obdobných závěrů bylo 
dosa�eno i při hydrogenaci dal�ích  substrátů. 
 
Tato práce vznikla za podpory grantu Grantové agentury ČR 
203/03/H140. 
 
LITERATURA 
1. Bekárek V., Nevěčná T., v knize: Rozpou�tědlové vlivy 

v chemii a jejich hodnocení, kap. 5, s. 128. Academia, 
Praha 1992.  

2. Kamlet M. J., Abboud, J.-L. M., Abraham M. H., Taft R. 
W.: J. Org. Chem. 1983, 2877. 

3. Koppel I. A., Palm V. A., v knize: Advances in Linear 
Free Energy Relationships, kap. 5, s. 203. Plenum Press, 
London 1972. 
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Vývoj postupů katalytického krakování alkenů o čtyřech 
a více uhlíkových atomech v řetězci je jedním z mo�ných 
způsobů  pokrytí poptávky po propylenu, její� významný 
nárůst je v pří�tích letech očekáván. Zvý�enou  poptávku po 
propylenu nebude mo�no v blízké budoucnosti zajistit intenzi-
fikací klasických zdrojů, tedy pyrolýzy a katalytických krako-
vacích procesů. Zdá se tedy být nevyhnutelná realizace  no-
vých technologií výroby propylenu. Vedle metathese, která 
v�ak spotřebovává jako jednu ze surovin ethylen, je vět�í 
naděje vkládána do vývoje procesů, které produkují propylen 
selektivním katalytickým krakováním méně ceněných prů-
myslových frakcí vy��ích alkenů.  

Krakování vy��ích alkenů probíhá iontovým mechanis-
mem. Je známo, �e dostatečně selektivně a s vysokým výtě�-
kem �ádaného propylenu probíhá na zeolitových katalyzáto-
rech s vysokým poměrem Si : Al, obvykle vy��ím ne� 180. 
Vy��í obsahy hliníku a s nimi spojená vy��í kyselost by byly 
příčinou vysokého uplatnění vedlej�ích reakcí, vedoucích 
jednak k ne�ádoucím produktům, např. aromátům, jednak 
způsobujícím deaktivaci katalyzátoru tvorbou polymerů 
a postupně a� úsad elementárního uhlíku. 

V literatuře nejčastěji doporučovaným typem katalyzáto-
ru pro krakování alkenů je silikalit s poměrem Si/Al minimál-
ně 200. Tento zeolit má koncentraci aktivních center takovou, 
�e zaručuje dostačující aktivitu při krakování při vyhovující 
selektivitě. Silikalit  byl úspě�ně vyzkou�en i v rámci této 
práce. Vedle toho byl modifikován i bě�ný ZSM5 s vysokým 
poměrem Si : Al tak, aby byl pou�itelný v procesu krakování 
alkenů. Tento zeolit byl pou�it po částečném převedení z Na+ 
do H+ formy. Standardní ZSM5 v H+ formě má příli� vysokou 
koncentraci aktivních center, tak�e při kontaktu s alkeny za 
vysoké teploty katalyzuje  celou řadu ne�ádoucích reakcí, 
včetně vzniku oligomerů a jiných prekurzorů tvorby koksu. 

Základní charakteristiky katalyzátorů pou�itých při výzkumu 
procesu katalytického krakování vy��ích alkenů jsou uvedeny 
v tabulce I. 

Vyvinutý katalyzátor na bázi ZSM5, částečně převedený 
do H+ formy, jeho� příprava je levněj�í ne� příprava silikalitu, 
má při srovnatelné aktivitě vy��í selektivitu na propylen ne� 
silikalit. Modifikace cerem selektivitu dále mírně zlep�uje. 
Katalyzátor na bázi ZSM5 modifikovaný cerem lze pova�ovat 
za perspektivní. 

Byl formulován matematický model krakování alkenů 
v programu Aspen Plus. Tento model při značném zjednodu-
�ení reakčního schématu uspokojivě popisuje výsledky expe-
rimentů krakování alkenů. Byly vyčísleny průměrné rychlost-
ní konstanty jednotlivých reakcí modelu krakování. Kraková-
ní je ov�em ovlivněno deaktivací katalyzátoru, kterou lze 
zpomalit přídavkem vody, ale nelze ji zcela eliminovat. Proto 
je �ádoucí, aby matematický model zahrnoval i vliv deaktiva-
ce. Byl analyzován vliv deaktivace katalyzátoru na rychlost 
krakování výchozích alkenů i rychlosti vzniku hlavních pro-
duktů. Deaktivace byla popsána pomocí mocninové rovnice 1. 
řádu. Byla stanovena počáteční aktivita katalyzátorů a rych-
lostní konstanty deaktivace. 
 
Výzkum byl financován Ministerstvem �kolství, mláde�e 
a tělovýchovy České republiky v rámci projektu č. LN00B142. 
 
LITERATURA 
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Vývoj na trhu polystyrenových plastů současnosti nutí 
Kaučuk a.s. jako jediného tuzemského výrobce k neustálému 
technickému vývoji v rámci svého sortimentu. Jedná se jak 
o inovaci klasických výrobků produktové řady Krasten 
(ledničkové typy HPS, nové vstřikovací typy), tak i o nové  
výrobky zalo�ené na polystyrenových plastech (polymerní 
směsi, nanokompozitní materiály). Cílem sdělení je stručné 
seznámení s novými typy v produktové nabídce a také s pro-
bíhajícími vývojovými projekty a postupy pou�ívanými při 

Tabulka I 
Přehled katalyzátorů pou�itých pro krakování vy��ích alkenů 
a charakteristika jejich kyselosti 

Typ  
katalyzátoru 

Si : Al Na : Al 
(akt. 

slo�ka) 

Broenste-
dova centra 
(extrudát) 
[mmol/g] 

Lewisova 
centra 

(extrudát) 
[mmol/g] 

silikalit 280 − 0,01 0,01 

ZSM 5 14−40 0,96−2,57 0,02−0,07 0−0,01 
ZSM 5 + Ce 21 0,63−1,15 0,05−0,07 0,02 



Chem. Listy 100, 742−751 (2006)                                                 Sekce 8 − Průmyslová chemie − CHEMPROGRESS − předná�ky 

744 

jejich ře�ení. 
Vývoj nové generace vstřikovacích typů HPS je jedním 

z projektů, které jsou v současnosti velmi aktuální. Trend 
v současnosti směřuje k typům, které umo�ňují vysoké zpra-
covatelské rychlosti (po�adavek dobrého toku materiálu při 
zpracování) při zachování velmi dobrých mechanických vlast-
ností  a vysokého lesku výsledného produktu. Rozborem cha-
rakteristických vlastností současných komerčně dodávaných  
typů  byly stanoveny cílové hodnoty základních charakteristik 
po�adovaného typu (index toku taveniny, vrubová hou�evna-
tost Charpy a lesk)  a snahou vývoje je dosáhnout těchto 
vlastností  v co nejlep�í mo�né kombinaci. Na základě literár-
ních poznatků a patentových re�er�í se ukazuje, �e takovéto 
kombinace vlastností lze dosáhnou  několika cestami. Patří 
mezi ně např. zavedení peroxidicky iniciované polymerace v 
kombinaci s �nastavením� po�adované molekulové hmotnos-
ti,  nebo vyu�ití vlastností vybraných  typů elastomerů v kom-
binaci s iniciovanou polymerací. Z hlediska optimalizace 
reologie taveniny je pak vhodné zmínit i vyu�ití aditivace 
pomocí vhodných aditiv (např. kapalných polybutenů, inter-
ních lubrikantů) v kombinaci s iniciovanou polymerací. Pro-
jekt je v současnosti ve stadiu provozních zkou�ek inovova-
ných receptur a předpokládá se jeho dokončení v roce 2006 
zavedením nového typu HPS do trvalé výroby. 

Dal�ím cílem vývoje byl projekt blokového hou�evnaté-
ho polystyrenu pro tzv. chladničkové aplikace, vy�adující 
vysokou hou�evnatost a odolnost proti působení stávajících 
polyuretanových nadouvadel, tedy odolnost proti korozi za 
napětí v tenzoaktivním prostředí (ESCR) cyklopentanu. Při 
vývoji tohoto typu HPS byly vyu�ity znalosti získané při ře�e-
ní projektu  POL-24/2004 Výzkumného centra pro komplexní 
zpracování ropy. Projekt je ve fázi provozního ověřování 
a v k dispozici je provozně vyráběný zku�ební produkt. 

Vývoj bezhalogenově retardovaných plastů byl v Kauču-
ku a.s. zahájen ji� v roce 2004 jako reakce na po�adavky zá-
kazníků (dodavatelů pro elektrotechnický průmysl). Tento 
po�adavek vystupuje do popředí při vstřikování velkoobjemo-
vých televizních skeletů pro plazmovou nebo LCD technolo-
gii. Mezi hlavní komponenty pro bezhalogenovou retardaci 
Krastenů patří deriváty kyseliny fosforečné a komponenty, 
které zvy�ují tepelnou odolnost výsledného materiálu. Kon-
centrace derivátů kyseliny fosforečné je zvolena tak, aby bylo 
minimalizováno odkapávání hořící taveniny. Současně derivá-
ty kyseliny fosforečné příznivě působí při zpracování před-
směsi a změnou jejich koncentrace je mo�no regulovat  reolo-
gické vlastnosti. 

Kromě inovací v sortimentu �klasických� polystyreno-
vých hmot  jsou vyvíjeny i nové typy polymerních směsí. 
Jedním z příkladů je inovovaný Krasten FB 28 (polymerní 
směs HIPS/Polyolefin). Materiál vykazuje zlep�enou teplotu 
měknutí podle Vicata B, vysokou úroveň rázové hou�evnatosti 
při zachování dobré zpracovatelnosti. a zachování vynikajících  
bariérových  vlastností. Zajímavým výrobkem je i polymerní 
směs HIPS/termoplastický elastomer, u ní� bylo dosa�eno 
velmi výrazného zlep�ení ta�nosti a rázové hou�evnatosti. 

Posledním představeným trendem ve vývoji polystyreno-
vých plastů jsou nanokompozitní materiály na bázi styreno-
vých plastů. Jedná se o ře�ení jednoho z problémů při bezha-
logenové retardaci plastů, a to sice výrazné omezení odkapá-
vání hořícího materiálu. Jedním z prostředků pro dosa�ení 
této materiálové vlastnosti je právě aplikace vhodných nano-

plniv. Při vývoji byla vyu�ita komerčně dostupná nanoplniva 
na bázi modifikovaného montmorillonitu. Vhodný výběr typu 
nanoplniva a technologie přípravy nanokompozitního materi-
álu pak umo�nily, aby mechanické vlastnosti výsledných 
polymerních nanokompozitů  zůstaly  na původní úrovni ne-
modifikovaných směsí. Pozitivní vliv nanoplniv se pak naplno 
projevil v oblasti po�árně technických charakteristik, kdy bylo 
výrazně omezeno odkapávání hořící taveniny. 

Z uvedeného stručného přehledu je zřejmé, �e Kaučuk 
a.s., jako monopolní výrobce polystyrenových plastů v ČR, 
věnuje pozornost rozvoji a zlep�ování vlastností jak tzv. zá-
kladních typů (K 336 M, K 552 M, K 562 E), tak i trendům 
v oblasti speciálních plastů na bázi hou�evnatých polyvinyla-
romatických materiálů. 
 
 
8L-06  
NOVÉ MO�NOSTI VYU�ITIA GUMOVEJ DRVINY 
V PARCIÁLNEJ SUBSTITÚCII KAUČUKOV 
V GUMÁRENSKEJ ZMESI 
 
VENDELÍN MACHOa, BRANISLAV CÍBIKb, MILAN 
OL�OVSKÝa a JAROSLAV MICHÁLEKc  
 
a Fakulta priemyselných technológií TnUAD, I. Krasku 
491/30, 020 01  Púchov, b Vipotest, s. r. o, T. Vansovej 
1054/45, 020 32  Púchov, c Výskumný ústav gumárenský � 
Matador, a. s, T. Vansovej 1054/45, 020 32 Púchov 
macho@fpt.tnuni.sk 
 

S nárastom produkcie automobilov a tým aj automobilo-
vých plá�ťov a ďal�ích gumárenských výrobkov strmo vzrastá 
mno�stvo u� opotrebovaných vulkanizátov, ktoré v najmenej 
priaznivých prípadoch znečisťujú �ivotné prostredie, alebo sa 
vyu�ívajú len ako menej hodnotné palivo, hlavne 
v cementárňach, ale aj ako fortifikujúci komponent. Vzhľa-
dom na vy��í obsah síry v opotrebovaných gumárenských 
výrobkoch, sa dajú spaľovať bez exhalácií toxických nečistôt, 
najmä oxidov síry. V značnej miere sa toti� dá práve vyu�iť 
aditivácia zlúčeninami vápnika, ktoré mô�u viazať1 do popola 
nielen oxid síričitý, ale aj oxid sírový, ktorý pri teplote nad 
800 °C vzniká aj nekatalytickou dooxidáciou oxidu síričitého: 

SO2 + 0,5 O2  →  SO3 
ktorý reaguje so zlúčeninami vápnika na pomerne termosta-
bilný síran vápenatý. Systematická pozornosť vy��iemu zhod-
noteniu gumárenského odpadu sa začala venovať a� v druhej 
polovici minulého storočia2,3. Venuje sa pozornosť porovna-
niu doteraj�ích spôsobov s akcentom na vytvorenie medzifázy 
na gumovej drvine pred zapracovaním do gumárskej zmesi 
kaučuk-drvina. Potom na devulkanizáciu, pri ktorej dochádza 
k �tiepeniu sírnych mostíkov vo vulkanizáte chemickými, 
fyzikálnymi alebo fyzikálno-mechanickými metódami. Pri 
chemickej devulkanizácii napr., pri teplote 80 °C, kedy sa e�te 
ne�tiepia väzby C-C makromolekúl kaučukov, ale u� sa �tie-
pia sírne mostíky heteropolárnym mechanizmom, pričom 
potrebnú energiu na vytvorenie elektrónových medzier zni�u-
je aplikácia látok s voľnými elektrónovými pármi. Tak zásadi-
tý charakter umo�ňuje nukleofilné reakcie na síre pri di- a� 
polysulfidoch. K takým patria nukleofilné látky na báze dusí-
ka (amíny), kyslíka (hydroxidy) alebo síry (tioly)4.  

V nadväznosti na5 sa prezentujú výsledky hlavne devul-
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kanizácie s vyu�itím be�ných gumárenských chemikálií 
a dostupných modifikátorov devulkanizácie, ako vy��ích kar-
boxylových kyselín, 2-butanolu i ďal�ích alkoholov za spolu-
pôsobenia vy��ej teploty (150�300 °C), alebo mechanického 
namáhania. Devulkanizačná zmes pozostáva napr. zo zinočna-
tých solí tiokarbamátov a 2-merkaptobenztiazolu, rozdisper-
govaných v diole, pričom aktivovaná kyselinou stearovou, 
oxidom zinočnatým, prípadne aj sírou, ktorá napomáha pri 
revulkanizácii. Táto zmes (6 hmot. častí) sa primie�a v mixéri 
alebo na dvojvalci so 100 hmot. časťami gumovej drviny. 
Pôsobením mechanických napätí, u� počas niekoľkých minút 
sa sírne mostíky trhajú, bez trhania reťazcov kaučuku. Takú 
zmes mo�no pou�iť aj formou  �batchu�, t. j. zamie�ania do 
surového kaučuku v pomere 10 a� 40−60 a a� potom zmie�ať 
s gumovou drvinou. Produkt si uchová 50�85 % pôvodných 
vlastností  kaučuku. 

Prezentujú sa konkrétne výsledky, s akcentom na vplyv 
promótorov (okrem dietylénglykolu) na aktivitu takto modifi-
kovanej gumovej drviny a jej aplikáciu, na fyzikálno-
mechanické vlastnosti v modifikovaných, ako aj v reálnych 
bočnicových zmesiach autoplá�ťov. 
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TEXTILE MATERIALS FROM THE POINT OF VIEW 
OF AN EVALUATION OF THEIR PHYSIOLOGY  
AND COMFORT 
The abstract of the paper is dedicated to the 55th anniversary 
of the founding of the chemical fibres specialization at Slovak 
Technical University in Bratislava. 
 
ANNA MURÁROVÁ 
 
Faculty of Chemical and Food Technology, Slovak Technical 
University in Bratislava, Radlinského 9, 81237 Bratislava, SR 
 anna.murarova@stuba.sk 
 

Textile materials have recently regained their importance 
due to new chemical, technological and textile � construction 
procedures. New textile materials have properties with high 
added value. There are new criteria and evaluative procedures 
for textile materials of a high accuracy focusing on the physi-
ology and comfort of humans while wearing them. Physiol-
ogy and Comfort is a young scientific domain dealing with 
the complex evaluation of textile materials from the point of 
view of their physiology and comfort. This scientific domain 
examines �human being � textile material � climate� interac-
tions.  The paper deals with the transport and barrier proper-
ties of heat, humidity and UV radiation depending on the 
composition of textile materials and the increased activation 
of their surfaces.  

This paper was created with the financial support of the 
VEGA grant agency 1/2451/05 of the Slovak Republic. 
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Vláknité materiály sprevádzali ľudstvo u� 6000 r.p.n.l. 
S počiatku to boli vláknité materiály prírodného zlo�enia 
(bavlna, vlna, perie). V súčasnosti tento sortiment roz�irujú aj 
materiály chemického zlo�enia (PO, PES, PAN, PA, celuló-
zové). Tieto vláknité materiály sa vyrábajú priemyselne 
a v procese výroby mô�eme meniť ich �truktúru a vlastnosti 
(pozdĺ�nu aj priečnu geometriu). Tým roz�irujeme sortiment 
i spektrum ich ú�itkových vlastností3.  

Jednou z oblastí vyu�itia vláknitých materiálov sú bytové 
textílie. Tieto vplývajú aj na zdravie človeka z hľadiska fyzio-
logických vlastností tým, �e mô�u vytvárať vhodné prostredie 
pre prítomnosť rozličných mikroorganizmov (hlavne prírodné 
materiály). Výlučky mikroorganizmov sa dostávajú do vzdu-
chu a sú príčinou rozličných alergických reakcií (astma, chro-
nická nádcha). Preto sa pomaly prechádza z niektorých prí-
rodných vláknitých materiálov na chemické vláknité materiá-
ly a ich kombinácie (PES, PAN, PP, celulozové typy). Ich 
vlastnosti brzdia rozmno�ovaniu mikroorganizmov a majú 
tepelne-izolačné vlastnosti (dôle�ité hlavne pre prikrývky) 
podobné prírodným vláknam. Pre tento účel sa pou�ívajú 
vlákna pozdĺ�ne tvarované, s rôznou priečnou geometriou, 
duté, ktoré sú spracované do vláknového produktu � rúna. 
Výrobky (prikrývky) z nich sa lep�ie o�etrujú a sú lacnej�ie 
ako z prírodných materiálov. 

Väč�ina klasických polymérov je vyrobená 
z neobnoviteľného zdroja � ropy. V tomto období sa venuje 
veľká pozornosť príprave vlákien z obnoviteľných zdrojov 
surovín poľnohospodárskych plodín (kukurica, cukrová repa, 
zemiaky) pre prípravu mikrobiálnych typov vlákien � 
biodegradovateľných1.  

V na�ej práci sa venujeme rúnam určených ako výplň 
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do  prikrývok, ktoré boli pripravené zo syntetických 
(polyesterových) a mikrobiáĺnych vlákien (polylaktidových) 
a sledujeme molekulovú, nadmolekulovú, morfologickú 
i makromorfologickú �truktúru ich prípravy a zme-
nu  ú�itkových vlastností vláknitých materiálov v závislosti 
od podmienok. 

 
Táto práca bola vytvorená za podpory slovenskej grandovej 
agentúry Vega 2/6131/6. 
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The paper evaluates the properties of the modified sur-
faces of textile materials and fibres based on polyester and 
polypropylene. These are modified by special water disper-
sions containing nano-pigments based on carbon, metal pow-
ders, and metal oxides, which are fixed by heat and micro-
wave radiation. The aim of the modification is to achieve 
a change in the transfer properties (heat, liquids and electric 
charge transfer).  

The created surface layer indicates totally different trans-
port and barrier properties compared to the original textile 
materials.  

 The surface modification is registered by optic micros-
copy in a falling light and a subsequent scanning electron 
microscopy. The stability of the covered layer is examined by 
an evaluation of the wearing of the textile (according to the 
norms) and the stability of washing. 

 In order to quantify the barrier properties we used 
a measurement of the permeability of the UV radiation, the 

angle of the wetting and the kinetics of drops, the transport of 
different wetting substances on the textile. At the same time 
we evaluated the change in the thermal transport properties of 
the modified materials. We are mainly interested in the 
method of measuring the inner and surface resistivity, discov-
ered by measuring the flow power on the surface or through 
the layer of the textile material evaluated at a constant voltage 
(according to the norms). 

Based on the results we can say that the type of nano-
pigment, its concentration, type of fixation reagent and 
method of fixation significantly affect the properties of the 
modified material. The stability of the applied layer is af-
fected more by the type of pigment than the fixation reagent. 

 
This paper was created with support of the VEGA project 
1//2451/05. 
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APLIKACE ČINÍCÍCH CHROMITÝCH BŘEČEK 
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Bylo připraveno celkem 5 různých chromitých břeček za 
pou�ití chromitého koláče z hydrolyzovaných postru�in. Tě-
mito břečkami byly vyčiněny vzorky holiny. K provozním 
zkou�kám byly vybrány vepřovicové ků�e, které se zpracová-
vají ve firmě TAREX s.r.o. Otrokovice. Sled výroby usní byl 
rozdělen do následujících úseků: 
1.  Zpracování surových ků�í na holinu. Provádělo se 

v nerezové nádobě se �nekovým míchadlem s mo�nostmi 
přívodu a ohřevu vody, a mo�ností prát surovinu na prů-
toku vody a měnit chod míchadla.  

2.  Převedení holiny na useň � činění. Provádělo se 
v ko�elu�ském sudu s přívodem, odtokem a ohřevem 
vody a mo�ností měnit otáčky v sudu. Vyčiněné a vypra-
né usně se po vyjmutí ze sudu ukládaly na stojany 
(ko�elu�ské kozy) a ponechaly se zale�et po dobu 48 h, 
aby proběhly dočiňovaní procesy. Zale�ené usně byly 
zbaveny části vody �dímáním na vratném lisu a potom 
byla upravena jejich tlou�ťka na hodnotu 0,7�0,9 mm na 
postruhovacím stroji. Vypostruhované usně se zvá�ily � 
zjistila se tak postruhovaná hmotnost, na kterou se poté 
vypočítaly navá�ky chemikálií pro dal�í operace.  

3.  Předúprava usní. Prováděla se v ko�elu�ském sudu.  
4.  Úprava usní. Vybarvené a vymazané usně se nechaly 

zale�et, poté se lisováním zbavily části vody a potom se 
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su�ily ve vakuové su�árně při teplotě 70 °C. Po vyjmutí 
ze su�árny se ulo�ily na hromadu a ponechaly se zale�et 
3 dny. Potom se ovlhčily vodou na vlhkost 35�45 % 
relat. a ulo�ily se na hromadu na dobu 16�20 h. Zavlhče-
né usně se změkčovaly tlučením v sudě přes noc. Potom 
se napnuly do plochy a dosu�ily na po�adovanou vlhkost 
v su�árně Quick. Následovalo �ehlení usní na hydraulic-
kém stroji (Famosa) při teplotě 50 °C za tlaku 0,5 MPa. 
Hotové usně se roztřídily podle vyu�itelnosti, změřila se 
jejich plocha a odváděly se do skladu. 
Kvalita vyčinění usní (zesíťování struktury kolagenu) 

byla kontrolována stanovením teploty smr�tění (TS). U čisté-
ho kolagenu je TS v rozmezí 58�68 °C (podle druhů ků�e). 
Naproti tomu u chromočiněných usní, v závislosti na způsobu 
chromočinění a druhu pou�ití chromité břečky, je TS 
v rozmezí 77�100 °C. Usně vyčiněné námi připravenými 
břečkami vykazovaly hodnotu TS v rozmezí 89�97 °C, co� je 
dostatečným důkazem jejich praktické pou�itelnosti. 

 
Tato práce vznikla za podpory grantu M�MT ČR MSM 
7088352102. 
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Přesto, �e vět�ina obyvatel pou�ívá chemické výrobky 
bez zábran, jsou podniky chemického průmyslu vnímány jako 
jistý zdroj rizika pro jejich okolí. Toto riziko je mo�né rozdě-
lit na dvě slo�ky: riziko trvalých úniků látek do okolí a riziko 
havárie. Tlak veřejnosti na chemický průmysl je mo�né roz-
dělit na dvě slo�ky: celostátní a celoevropská legislativní 
opatření a místní zpřísnění podmínek pro chemickou výrobu 
v některých regionech a po�adavky aktivistických skupin 
obyvatel v místě výrobny. 
Charakteristika vývoje legislativy: po�adavky na ochranu 
�ivotního prostředí a na zaji�tění bezpečnosti chemických 
výrob se stále zpřísňují. Evropa je pro chemický průmysl 
velmi náročným podnikatelským prostředím. Legislativa v�ak 
vychází z technického odborného zázemí oboru. Například, 
základním po�adavkem je zachycování v�ech �kodlivých 
příměsí z odpadních plynů z chemických výrob, po�adavek 
třídění odpadních vod, jejich předúprava a v konečném stupni 
jejich vedení do biologického stupně čistírny odpadních vod, 
čistírny podniku nebo čistírny městské. Stále rostou i po�a-
davky na zaji�tění skládek tuhých odpadů. 
Charakteristiky po�adavků skupin obyvatel: po�adavky 
mají někdy intuitivní charakter, skupinám obyvatel někdy 
chybí pro diskuse odborné technické zázemí. Středem pozor-
nosti mohou být např. pachové, ale jinak ne�kodné látky, 
hluk, intenzita dopravy, někdy je středem zájmu intuitivní 
představa nebezpečí havárie, přesto, �e zku�enosti 
z chemického průmyslu ukazují, �e i při záva�ných haváriích 

je důsledkem předev�ím velká materiální �koda pro výrobce, 
zatímco počet obětí na �ivotech je nízký a vliv havárie na 
okolí výrobny je malý. Klíčovým problémem je analýza rizika 
havárie, její� součástí je i analýza důsledků mo�né havárie na 
okolí. Odhad důsledků je nutně velmi nejistý, a mů�e se mě-
nit, často podle zaměření instituce či osoby, která analýzu 
zpracovala od výpovědi, �e havárie má velmi malý vliv a� po 
předpověď katastrofickou.  
Metody vyu�itelné pro zlep�ení vztahu mezi výrobci 
a obyvateli v okolí: ře�ením je předev�ím informační otevře-
nost výrobních podniků a spolupráce vedení podniků 
s veřejnou správou v informování občanů. Tyto aktivity je 
mo�né rozdělit do dvou oblastí: 
Profesionální informace, tj. informace o vlivu podniku na 
okolí, informace obyvatel o rizikových objektech v podniku, 
informace o mo�ných důsledcích havárie v podniku na okolí, 
včetně instruktá�í občanů a vytváření informačního systému 
pro případ havárie. 
Vytváření přátelského vztahu mezi občany a podnikem, do 
této oblasti patří organizace dnů otevřených dveří, náv�těvy 
odborníků závodu ve �kolách, podpora studentů, podpora 
daného regionu a dal�í aktivity. 
Jak dokazují časopisy podniků chemického průmyslu, jsou 
u obou těchto oblastech výrobci aktivní, a to zejména výrobci, 
jejich� výrobní podniky byly postupně obklopeny městskou 
zástavbou.  
 
 
8L-13  
VÝSKUMNÉ A PRIEMYSELNÉ VYU�ITIE 
KARBONYLAČNEJ REDUKCIE A REDUKTÍVNEJ 
KARBONYLÁCIE ORGANICKÝCH NITRO- 
A NITRÓZOZLÚČENÍN  
 
VENDELÍN MACHOa, MIROSLAV KAVALAb, MILAN 
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a Fakulta priemyselných technológií TnUAD, I. Krasku 
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Prezentujú sa výsledky karbonylačnej redukcie 
a reduktívnej karbonylácie organických nitro- alebo nitrózoz-
lúčenín oxidom uhoľnatým za prítomnosti vody v prípade 
karbonylačnej redukcie alebo alkanolu, či inej organickej 
zlúčeniny s voľným vodíkom, v prípadoch reduktívnej karbo-
nylácie. Reakciu mo�no katalyzovať zlúčeninami paládia 
a Lewisových báz alebo sírou, či selénom v zásaditom pro-
stredí a prítomnosti päťmocného vanádu. Prezentované sú 
výsledky dosiahnuté katalytickým systémom, hlavne na báze 
síry, pričom sa skúma aj vplyv ostatných komponentov kata-
lytického systému1−3, na karbonylačnú redukciu nitrobenzénu 

na anilín: 
Tie� na reduktívnu karbonyláciu za prítomnosti hlavne meta-

PhNO2 + 3 CO + H2O
[kat.]

PhNH2 + 3 CO2

PhNHCOOCH3 + 2 CO2CH3OH+3 CO+PhNO2
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nolu na metyl-N-fenylkarbamát: 
Porovnáva sa tento katalytický systém so v�eobecne 

známym3,4 na báze paládia, versus prednosti a problémy 
z potenciálne technologického a environmentálneho hľadiska. 
Účinnosť sírnej zlo�ky katalytického systému klesá takto: 
COS > H2S >> CS2 > S. Prezentuje sa aj reakčný mechaniz-
mus. Viac pozornosti venujú autori vyu�itiu reduktívnej kar-
bonylácie na prípravu aromatických izokyanátov 
a diizokyanátov bez potreby  fosgénu, napr.5 z dinitrotoluénu 
a CO za prítomnosti metanolu, s nasledovným termickým 
�tiepením intermediárneho dimetyl-N,N�-toluyléndikarbamátu 
na2,4 toluyléndiizokyanát. Reduktívnou karbonyláciou nitro-
bénzénu s CO v metanole vznikajúci metyl-N-fenylkarbamát 
kyslokatalyzovanou kondenzáciou s formaldehydom dáva 
dimetl-4,4�-difenylkarbamát, ktorý termicko-katalyticky pri 
teplote nad 200 °C sa �tiepi na cenný 4,4�-difenyl-
metyléndiizokyanát (MDI), vhodný na výrobu �irokej palety 
polyuretánov. Potom výsledky intramolekulovej reduktívnej 
karbonylácie 2-nitroanilínu s CO na 2(3H)-benzimidazolónu2, 
nitrobenzénu s CO a dietylamínom poskytuje N,N-dietyl-N�-   
-fenylmočovinu, a pri pou�ití vody namiesto dietylamínu 
vzniká N,N�-difenylmočovina. Konjugovanou karbonylačnou 
redukciou aromatický nitro- alebo nitrózoamín s CO, za prí-
tomnosti vody a aldehydov vznikajú Schiffove bázy � príslu�-
né 

imíny6: 
 

 
resp. 

 
 
 
Navrhujú aj ďal�ie mo�nosti vyu�itia týchto reakcií 
v potenciálnych výrobných procesoch. 
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ZHODNOCENÍ TUZEMSKÝCH KAOLINŮ  
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HODNOTOU  
 
PETR KOUTNÍKa, PAVEL ROUBÍČEKb, JINDRA 
DROTTNEROVÁc, JIŘÍ MALÁČd a  JOSEF  
KŘIVÁNEKe  
 

a Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s., Revoluční 
1521/84, 400 01 Ústí nad Labem, b České lupkové závody, a. 
s., 171 01 Nové Stra�ecí, c Výzkumný ústav stavebních hmot, 
a. s., Hněvkovského 65, 617 00 Brno, d Fakulta technologická, 
Univerzita Tomá�e Bati ve Zlíně, nám. T. G. Masaryka 275, 
762 72 Zlín, e Polymer Institute Brno, spol. s r. o., Tkalcovská 
2, 656 49 Brno 
petr.koutnik@vuanch.cz   
 

Kaolin je plastická reziduální hornina. Obsahuje kaolinit 
Al2Si2O5(OH)4, křemen SiO2 a příměsi, z nich� významné 
jsou oxidy titanu a �eleza. Surové kaoliny jsou po tě�bě puri-
fikovány (rozplavení, sedimentace, flotace, magnetická sepa-
race, atd.) a distribuovány ve formě prá�ku, aglomerátu 
(nudliček) či vodné suspenze. V roce 2005 bylo celosvětově 
vytě�eno 44,5 mil tun kaolinu, z toho v ČR cca 4 mil tun1. ČR 
tedy patří k významným producentům kaolinu.  

Plavený kaolin je pou�íván předev�ím pro výrobu papíru, 
nátěrových hmot a keramiky a po výpalu při teplotách vy��ích 
ne� 1250 °C k produkci �áruvzdorných materiálů. Ceny těch-
to kaolinů se pohybují v řádu jednotek Kč za kilogram. Vhod-
ně zvolenými postupy kalcinace, následného mletí a případně 
dal�ími úpravami je mo�né z kaolinu připravit produkty uplat-
nitelné na trhu za ceny několikanásobně vy��í. Do této kate-
gorie spadají kalcinované kaoliny pro výrobu stavebních hmot 
(�metakaoliny�), plniva pro kaučuky a plasty, kalcinované 
kaoliny s vysokým stupněm bělosti určené k částeč-
né  náhradě TiO2 při výrobě nátěrových hmot, kaoliny pro 
výrobu katalyzátorů a pro farmaceutický průmysl.  

V laboratorním měřítku byly studovány změny fázového 
slo�ení, objemové hmotnosti, nasákavosti, ztráty �íháním, 
měrného povrchu, bělosti a struktury kaolinu na teplotě kalci-
nace. Na základě těchto experimentů a výsledků aplikačních 
pokusů byly navr�eny postupy přípravy dvou výrobkových 
řad kalcinovaných kaolinů � pucolánů pro průmysl stavebních 
hmot a plniv pro výrobu plněných plastů a kaučuků. Tyto 
postupy byly úspě�ně aplikovány v Českých lupkových závo-
dech v Novém Stra�ecí. Provozně připravené pucolány vý-
znamně zvý�ily pevnost a trvanlivost betonů, zlep�ily vlast-
nosti sklovláknobetonových kompozitů a vápenných omítek 
vhodných pro rekonstrukce historických budov. Plniva se 
uplatnila předev�ím v kaučucích a polyolefinech. V těchto 
aplikacích vykazovala lep�í či srovnatelné vlastnosti 
s analogickými, av�ak dra��ími plnivy, která jsou do ČR do-
vá�ena. 
 
Tato práce vznikla při ře�ení projektu �Vývoj technologie 
tepelného a mechanického zpracování kaolinu a lupku za 
účelem vyu�ití vzniklých materiálů v gumárenském a plasti-
kářském průmyslu a v průmyslu stavebních hmot«, ev. č. 
FD-K3/043�, který byl realizován za finanční podpory ze 
státních prostředků prostřednictvím Ministerstva průmyslu 
a obchodu. 
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RNO + 2 CO + R´CHO
[kat.]

H2O
RN=CHR´+ 2 CO2

RNO2+ 3 CO + R´CHO
[kat.]

H2O
RN=CHR´+ 3 CO2
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8L-15  
VÝROBA SYNTETICKÝCH PRYSKYŘIC VE SPOL-
CHEMII � SOUČASNOST A PERSPEKTIVY 
 
PŘEMYSL KARÁSEK, STANISLAV MACHOVSKÝ  
a LUBO� KNECHTL 
    
Spolchemie, Ústí nad Labem 
knechtl@spolchemie.cz 
 

Po�ár provozu umělých pryskyřic v listopadu 2002, který 
připravil Spolchemii o více jak třetinu výrobních kapacit pro 
výrobu syntetických pryskyřic, urychlil rozhodnutí postavit 
nové výrobny s novými, ekonomičtěj�ími, bezpečněj�ími 
a k �ivotnímu prostředí ohleduplněj�ími technologiemi. 

Prvním krokem bylo přesunutí výrob do stávajících vý-
robních kapacit, kdy se s minimálními náklady a ve velice 
krátkém čase tyto provozy adaptovaly k převzetí alespoň části 
výrobního sortimentu. 

Následovala příprava a výstavby jednotky na výrobu 
nízkomolekulárních epoxidových pryskyřic (LER), pro kterou 
nebyla k dispozici �ádná náhradní výrobní kapacita a jednotka 
na výrobu vý�emolekulárních epoxidových pryskyřic (SER), 
její� stávající jednotka měla kapacitu nedostatečnou. Výroba 
v novém provoze LER byla zahájena 16.10. 2004 a výroba 
v provoze SER byla zahájena 10.1. 2005. Jednotka na výrobu 
LER  s kapacitou 30 kt/rok byla postavena podle licence ja-
ponských společností Dainippon Ink & chemicals a Mitsui. 

Dal�í investicí, která ře�ila nedostatečnou výrobní kapa-
citu syntetických pryskyřic, je jednotka na výrobu polyesterů 
(nenasycené polyesterové pryskyřice a alkydové pryskyřice) 
s celkovou kapacitou 25 a� 30 kt rok−1. Tato jednotka byla 
uvedena do provozu 14. 2. 2006. 

V současné době je v přípravě výstavba dal�í jednotky na 
výrobu LER opět s kapacitou 30 kt rok−1 a s předpokládaným 
termínem nájezdu v září 2007. Ve výrobně polyesterů je připra-
ven prostor pro instalaci dal�ích výrobních linek podle vývoje 
po�adavků trhu. Pro zaji�tění surovin ke zvý�ené výrobě LER 
je zároveň ve výstavbě výrobní jednotka na zvý�ení výroby 
epichlorhydrinu ze stávajících 10 kt rok−1 na 25 kt rok−1. Toto 
zvý�ení bude zaji�těno novou linkou výroby ECH s výchozí 
surovinou glycerinem, která vyu�ívá proces vyvinutý ve Spol-
chemii. Nájezd této jednotky se předpokládá v prosinci 2006. 
 
 
8L-16  
INVESTIGATION OF PROPERTIES OF PSA  
CONTAINING METALLIZED PARTICLES 
 
�TĚPÁN FLORIÁN, IGOR NOVÁK, VLADIMÍR  
POLLÁK, and MÁRIA �IVOVÁ 
 
Ústav polymérov, Slovenská akadémia vied, Dúbravská cesta 
9, 842 36 Bratislava, Slovenská republika 
upoflor@savba.sk 
 

The pressure-sensitive adhesives (PSA) with electrical 
properties are widely used in light-current electro technical 
engineering. The electrically conductive PSA are necessary 
for production of modern electrical and electronic compo-
nents in the field of electromagnetic shielding, computer pro-

duction or cosmic technology. The preparation of valuable 
electrically conductive PSA is rather complicated because of 
contradictory requirements put forward. The concentration of 
electrically conductive filler in PSA must be reasonably low 
for obtaining appropriate electrical conductivity and PSA 
must show suitable cohesive properties. 

The electrical properties of polyacrylate-based PSA 
containing PA 6 metallized filler are dependent on the size 
and shape of used particles, as well as on its concentration in 
polymeric matrix. The percolation threshold in the case of 
silver/PA 6 particles was reached at 45 wt.%, in the case of 
silver PA 6 fibres at 30 wt.% of the filler in PSA. 

The adhesive joints having a higher electrical 
conductivity and higher strengths to aluminum require using 
of the silver/PA 6 fibres which are more appropriate for elec-
trically conductive PSA in comparison with PA 6 particles. 
Like the preparation of electrically conductive PSA contain-
ing carbon particles, the preparation of PSA containing silver-
coated PA 6 filler requires compromise solution of the prob-
lem with reference to selection of adhesive and electrical 
parameters of the investigated system. 
 
This work was supported by grant VEGA 2/4042/04. 
 
 
8L-17  
INVESTIGATION OF ADHESIVE AND SURFACE 
PROPERTIES OF ISOTACTIC POLYPROPYLENE 
GRAFTED BY MALEIC ANHYDRIDE  
IN QUASI-SOLID STATE 
 
IGOR NOVÁK, EBERHARD BORSIG, ĽUDMILA 
HRČKOVÁ, AGNESA FIEDLEROVÁ, VLADIMÍR 
POLLÁK, and ANGELA KLEINOVÁ 
 
Ústav polymérov, Slovenská akadémia vied, Dúbravská cesta 
9, 842 36 Bratislava, Slovenská republika 
upolnovi@savba.sk 
 

An efficient method to improve the adhesion of isotactic 
polypropylene (iPP) to more polar polymers is linking of 
polar carboxylic acid or anhydride to iPP backbone by e.g. 
grafting of acrylic acid, acid, maleic acid and their anhydrides 
in the presence of suitable organic peroxides. The main chain 
and the branch polar chains in grafted iPP are usually thermo-
dynamically incompatible so they are usually on the surface 
of the polymeric coil and so active in the interface. These 
kinds of grafting of iPP improve its compatibility, adhesion, 
and dyeing, mechanical and thermal properties of more com-
ponents iPP systems. To the most used chemical methods for 
improving of adhesive properties of polyolefin is grafting of 
iPP by maleic anhydride (MA) in melt or in quasi-solid state 
as an efficient method for increasing of both the polarity of 
polymer and value of its surface energy. Most methods of iPP 
grafting by MA (iPP-g-MA) are based on grafting in poly-
meric melt using some sorts of organic peroxides but the 
grafting methods in quasi-solid state found also technical 
application.  

The surface energy and its polar component of iPP-g-MA 
copolymer increases significantly with the rise of the grafted 
MA concentration in the copolymer. The interfacial tension in 
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the system iPP-g-MA − polyvinyl acetate decreases with the 
increasing concentration of MA in grafted iPP-g-MA copoly-
mer. After an initial sharp decrease of the interfacial tension, 
approximately stabilized at the 0.8 wt.% content of MA has 
been observed. The interfacial work of adhesion in the system 
iPP-g-MA − polyvinyl acetate increases from 60 mJ m−2 to 
77 mJ m−2 for 1.4 wt.% of MA grafted in copolymer. The 
significant increase from 1.2 mJ m−2 to 19 mJ m−2 for the 
polar component of the interfacial work of adhesion has been 
observed. A rapid decrease of the interfacial tension versus 
mechanical work of adhesion was found. The grafting of MA 
to iPP led to the decrease of the interfacial tension in the ad-
hesive joint iPP-g-MA copolymer − polyvinyl acetate and the 
mechanical work of adhesion in spite of this increases. 
 
This work was supported by grant VEGA 2/4042/04. 
 
 
8L-18  
ÚČINOK VEĽMI MALÝCH MNO�STIEV  
POLYETYLÉNOXIDU NA VYBRANÝCH DRUHOCH 
FORMOVACÍCH ZMESÍ Z VÝROBY 

 
HAROLD MÄSIARa,  NIKOLA KALOFOROVb  
a JOZEF KASALAa 

 
a Fakulta �peciálnej techniky, Trenčianska univerzita Ale-
xandra Dubčeka v Trenčíne, �tudentská 1, 911 50  Trenčín, 
bDôchodca, Heyrovského 13, 841 03  Bratislava, Slovenská 
republika 
 

V tomto príspevku je uvedený nami odskú�aný účinok 
veľmi malých mno�stiev polyetylénoxidu (PEO) na technolo-
gických vlastnostiach a jeho ovplyvnenie z druhu vybranej 
formovacej zmesi ako aj z energií zhustenia (9.81 J a 19.62 J) 
skú�obných vzoriek. Vykonalo sa to na grafickej závislosti 
získaných troch technologických vlastností (priedu�nosti, 
väznosti a voľnej tekutosti) od vlhkosti. Väznosť bola posu-
dzovaná podľa pevnosti v tlaku a formovateľnosť zmesi − 
podľa voľnej tekutosti. 

PEO sa pridával do formovacej zmesi pomocou vodného 
roztoku.  

Vybrali sa dva druhy formovacích zmesí z výroby: 
1. Modelová formovacia zmes so zlo�ením 
92 hm.d. Zlievarenský piesok �ajdíkové Humence KI-27-D, 
STN 72 1205 
5 hm.d. Bentonit �tandard 650 
3 hm.d. Kamenouhoľná múčka KUM A. 
2. Formovacia zmes pre automatickú formovaciu linku 
(AFL), ktorá mala obdobné východzie zlo�enie ako modelová 
formovacia zmes ale obsahovala aj časť pou�itej zmesi 
z AFL.  

Pri modifikovanej s PEO formovacej zmesi pre AFL pri 
energii zhustenia 19,62 J ako aj pri 9,81 J skú�obných vzoriek 
väznosť je zvý�ená a priedu�nosť je neaditívne vysoká. Táto 
modifikovaná s PEO zmes zdanlivo sa chovala ako such�ia 
pri rovnakom obsahu vody v porovnaní s nemodifikovanou 
zmesou. Pritom zmes mala posunuté vrcholy kriviek väznosti 
a priedu�nosti smerom doprava k vy��ím relatívnym vlhkos-
tiam a energiách zhustenia 9,81 J a 19,62 J skú�obných vzo-
riek v porovnaní s nemodifikovanou zmesou. Krivky tejto 

modifikovanej s PEO zmesi boli strm�ie a ich zvý�ené tech-
nologické vlastnosti sa dosahovali v u��ích intervaloch rela-
tívnej vlhkosti v porovnaní s nemodifikovanou zmesou. 

Pri modelovej formovacej zmesi sa získali menej posu-
nuté vrcholy kriviek väznosti a priedu�nosti smerom doprava 
k vy��ím relatívnym vlhkostiam nemodifikovanej zmesi 
v porovnaní s modifikovanou zmesou. Krivka väznosti modi-
fikovanej s PEO zmesi bola strm�ia a jej zvý�ená väznosť sa 
dosahovala v u��ích intervaloch relatívnej vlhkosti 
v porovnaní s nemodifikovanou zmesou. Krivka priedu�nosti 
modifikovanej s PEO zmesi mala men�iu strmosť a jej zvý�e-
ná priedu�nosť sa dosahovala v �ir�om intervale relatívnej 
vlhkosti v porovnaní s nemodifikovanou zmesou. 

Z dvoch vybraných druhov formovacích zmesí z výroby 
lep�ie výsledky na zlep�enie technologických vlastností sa 
dosahovali pri účinku PEO pri formovacej zmesi pre AFL. 
Okrem toho dobré výsledky sa dosahovali pri modelovej for-
movacej zmesi. 

Vy��ie uvedené zvý�enie priedu�nosti umo�ňuje pou�itie 
merných tlakov pri strojovom formovaní. 
 
 
8L-19  
VEĽMI MALÉ MNO�STVÁ POLYETYLÉNOXIDU 
MODIFIKÁTOROM TECHNOLOGICKÝCH 
VLASTNOSTÍ ZLIEVARENSKÝCH FORMOVACÍCH 
ZMESÍ AKTIVOVANÉHO BENTONITU 

 
HAROLD MÄSIARa a  NIKOLA KALOFOROVb 

 
a Fakulta �peciálnej techniky, Trenčianska univerzita Alexan-
dra Dubčeka v Trenčíne, �tudentská 1, 911 50  Trenčín, bDô-
chodca, Heyrovského 13, 841 03  Bratislava, Slovenská re-
publika 
 

V predkladanom príspevku uvedieme nami �tudované 
zlep�enie v názve uvedených vlastností pri pridaní veľmi 
malých mno�stiev polyetylénoxidu (PEO) do aktivovaného 
bentonitu. 

Výrobca  aktivovaného bentonitu Keribent R je Kera-
most � Obrnice, Most, ČR. 

V literatúre nie sú dostupné poznatky o tejto problemati-
ke. 

Skú�obné zmesi s aktivovaným bentonitom a kremičitým 
pieskom boli modifikované PEO o koncentráciách 0,05, 0,1 
a 1,0 hm.%. Boli vykonané stanovenia technologických vlast-
ností nevy�íhanej a vy�íhanej zmesi. Stanovenia vlastností 
vy�íhanej zmesi boli potrebné, aby sa preukázali zmeny vlast-
ností zmesi v % pri zvý�ených teplotách (500 °C v priebehu 
2 hodín) voči nevy�íhanej zmesi. 
Stanovenia nevy�íhanej zlievarenskej zmesi  

Priedu�nosť rastie progresívne so zvy�ovaním koncentrá-
cie od 0,05 do 1,0 hm.%  PEO.  

Väznosť v kondenzačnej zóne vody nevy�íhanej zmesi 
mierne rastie so zvy�ovaním koncentrácie od 0,05 do 0,1 
hm.%  PEO.  
Stanovenia vy�íhanej zlievarenskej zmesi 

Väznosť v kondenzačnej zóne vody vy�íhanej zmesi sa 
zni�uje v porovnaní s väznosťou v kondenzačnej zóne vody 
nevy�íhanej zmesi. Preto sa zni�uje aj termostabilita 
v kondenzačnej zóne vody vo vzťahu k väznosti 
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v kondenzačnej zóne vody vy�íhanej zmesi. 
Pevnosť v ťahu v kondenzačnej zóne vody vy�íhanej 

zmesi sa zvy�uje v porovnaní s pevnosťou v ťahu 
v kondenzačnej zóne vody nevy�íhanej zmesi. Preto sa zvy�u-
je aj termostabilita v kondenzačnej zóne vody vo vzťahu 
k pevnosti v ťahu v kondenzačnej zóne vody vy�íhanej zmesi. 

Skú�kami termostability sa modelujú podmienky pri 
reálnom odlievaní, a preto im treba venovať zvý�enú pozor-
nosť najmä vo vzťahu k väznosti a k pevnosti v ťahu 

v kondenzačnej zóne vody. Podľa predpisu výrobcu pre Keri-
bent R so skú�obným kremičitým pieskom nemá klesnúť 
termostabilita pod 65 %. Pri na�ich skú�kach sa osvedčilo, �e 
uvedená väznosť a najmä pevnosť v ťahu v kondenzačnej 
zóne vody majú hodnoty značne vy��ie ako 65 % v prípade 
modifikácie s veľmi malými mno�stvami PEO aktivovaného 
bentonitu. Teda tento druh modifikácie mo�no aplikovať pri 
reálnom odlievaní.  
 
 
 


