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Velké objemy saturaèního kalu dosud pøedurèují jeho vyuití jako hnojiva. Zvyuje pH pùdy, dodává do pùdy i dalí potøebné iviny jako dusík, fosfor, draslík nebo síru.
Pro vyuití kalu pøímo v cukrovaru bylo odzkoueno pouití promytého a vysueného kalu k ochranì skladované cukrovky (1) nebo vyuití pro opìtovnou výrobu vápna, které pøipadá v úvahu pøedevím v oblastech s nedostateèným mnostvím
vápence (2, 3).
Mletý uhlièitan vápenatý je pouíván jako plnivo do øady materiálù, jako je papír, plasty, lepidla atd., kde upravuje fyzikálnì-chemické vlastnosti tìchto materiálù. V poslední dobì bylo navreno nìkolik moností vyuití saturaèního kalu jako náhrady CaCO3,
napø. jako plniva do plastù (4, 5, 6), do papíru nebo lepenek (7, 8).
Detailním sloením saturaèního kalu se zabývala øada autorù, nejnovìjí review, které souèasnì shrnuje znalosti o inenýrských vlastnostech této látky v rùzné formì (vysráený kal,
suspenze ve vodì, suený kal èi karbonizát kalu) publikoval
ÁRKA (9). Saturaèní kal je látka hygroskopická, má schopnost
pøijímat a udrovat vlhkost.
Cílem naí práce bylo ovìøení monosti vyuití saturaèního
kalu jako plniva do polymerních lepidel. Lepidlo obvykle obsahuje rozpoutìdlo, polymer, plnivo, stabilizátor, dispergaèní
prostøedky, antibakteriální látky, odpìòovaèe a tuidla. Nejvìtí
vliv na vlastnosti lepidla, na monosti pouití a na zpùsob zpracování mají výchozí suroviny, z kterých je lepidlo vyrobeno.
Vhodnì zvolená plniva pozitivnì ovlivòují poadované fyzikální nebo cenové vlastnosti výrobku. Napø. MUÒOZ-MILÁN ET
AL. (10) zjistili, e sice vyí pøídavek CaCO3 mùe zhorit adhezní vlastnosti lepidel, na druhé stranì jeho pøídavek vytváøí
dobrou ochranu proti procesu stárnutí.

Popis experimentù
Bìhem experimentù byla pøipravována lepidla urèená ke
slepování papírových dutinek. Základní receptura lepidla byla
konzultována s firmou Amylon, a. s., Havlíèkùv Brod.
Pro pøípravu vzorkù lepidel byla sestrojena aparatura, její
hlavní èást tvoøila sklenìná nádoba se vsazeným míchadlem.
Technologický postup vyadoval práci pøi dvou teplotách (ohøev
na teplotu 80 oC a øízené ochlazení na teplotu 55 oC). Bìhem
ohøívací fáze se smíchala voda, dva typy polyvinylalkoholu
s rùzným stupnìm hydrolýzy a odpìòovací roztok za vzniku
viskózní hmoty. Bìhem øízeného ochlazování bylo pøidáno zbylé
mnoství vody, dispergaèní èinidlo, konzervovadlo a plnivo (kaolín nebo vysuený saturaèní kal).
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Viskozita pøipravených vzorkù lepidel byla stanovována rotaèním viskozimetrem Rheotest2 (výrobceMLW, Nìmecko) pøi
teplotách 20 a 25 oC. Jednotlivé vzorky byly vzhledem k nenewtonskému chování porovnávány pro prùmìrnou dynamickou
viskozitu pøi smykové rychlosti D = 9 s1.
Slepy byly provádìny na tøech rùzných vzorcích kartonu
(bílý karton typu ètvrtka o ploné hmotnosti 220 g.m2, jednostrannì natíraný karton typu lepenka s plonou hmotností
400 g.m2, hnìdý karton o ploné hmotnosti 435 g.m2). Zkuební vzorky byly testovány na zaøízení TIRA test 26005 (výrobce
Tira Maschinenbau GmbH, Rauenstein Thüringen, Nìmecko),
které bylo pøipojeno k poèítaèi s nainstalovaným programem
pro ovládání, záznam a vyhodnocování mìøení.
Pro mìøení pevnosti ve smìru z byly pøipravené slepy testovány na trhacím zaøízení (výrobce Industriewerk Rauenstein
Thüringen, Nìmecko).

Výsledky
Lepidla obsahující saturaèní kal jevila pseudoplastické reologické chování a vykazovala tixotropickou hysterezi. Byl testován vliv obsahu saturaèního kalu jako plniva na viskozitu suspenze. Lepidlo s pøídavkem saturaèního kalu ve výi 125 %
(v porovnání s dávkou kaolinu v pùvodní receptuøe) mìlo hodnotu viskozity ve stejné výi jako základní vzorek lepidla.
Pøi vizuálním hodnocení po mìøení pevnostních charakteristik lepidel stanovených na zaøízení TIRA test 26005 bylo zjitìno u vech tøí druhù kartonu, e docházelo k trhání èásteènì
v papíru a èásteènì ve vrstvì lepidla.
Pøi vyhodnocení zkouky pevnosti ve smìru z vzorkù docházelo v èasových intervalech (1, 3, 5 minut) k nerovnomìrnému
rozvrstvení v papíru. Teprve po deseti minutách penetrace docházelo k èásteènému pøetrhu ve slepu. V dalích èasových intervalech (12, 14, 16 minut) docházelo k celkovému pøetrhu
ve slepu.
Pro pøehledné zhodnocení bylo jednotlivým pevnostním
výsledkùm a dopadùm na cenu výrobku pøidìleno bodové ohodnocení.

Závìr
Pøi pouití bílého kartonu se jevila lepidla s pouitím saturaèního kalu jako nejvýhodnìjí, a to jak z hlediska pevnosti,
tak i ceny. Problematická by mohla být barva lepidla, která je
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Obr. 1. Duplikátorová nádoba
k míchámí vzorkù lepidel

sytì hnìdá. Pøi lepení hnìdého kartonu bylo dosaeno ponìkud horích pevnostních
vlastností slepu. Pokud jde
o natíraný karton, z hlediska
pevnosti je výhodnìjí stávající receptura, avak saturaèní
kal by byl ekonomicky výhodnìjí, ne je dosud pouívaný
kaolin.
Pro pouití sueného saturaèního kalu v lepidlech je
nutné vìnovat pozornost i jeho
dalím vlastnostem, kterými
jsou granulometrie, hygroskopicita apod.
Pøídavkem saturaèního
kalu dolo ke zkrácení doby
pøípravy lepidla zhruba o tøetinu, pravdìpodobnì vlivem
odliné granulace a textury plniva v porovnání s kaolínem.

Podìkování: Výzkum byl realizován v rámci výzkumného zámìru
MMT è. MSM 6046137305 Teoretické základy potravináøských
a biochemických technologií.

Souhrn
Novì se vytváøející ekonomické podmínky pro cukrovarnický prùmysl v Evropì pravdìpodobnì povedou k poadavkùm vyího
ekonomického zhodnocení vedlejích produktù cukrovarnické technologie, mezi které patøí i saturaèní kal. Mletý nebo sráený uhlièitan vápenatý je pouíván jako plnivo do øady materiálù jako je papír,
plasty, lepidla ad., kde upravuje fyzikálnì-chemické vlastnosti tìchto materiálù. Cílem výzkumu bylo proto ovìøení monosti vyuití
saturaèního kalu jako plniva do polymerních lepidel s poadavkem
sníit náklady na jejich výrobu. V prùbìhu laboratorních experimentù byla pøipravována lepidla urèená ke slepování papírových
dutinek podobných uitných vlastností jako poskytnutý vzorek.
Klíèová slova: saturaèní kal, uhlièitan vápenatý, lepidla, plnivo do lepidla.
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Beková B., Stárková M., árka E., Gojný J., Bubník Z.:
Application of carbonation lime as filler for adhesives
Newly formed economical requirements for sugar industry in Europe will probably lead to higher economical valuation of by-products of sugar technology, among which also carbonation lime belongs.
Milled or precipitated calcium carbonate is used as filler into many
materials like paper, plastics, adhesives, etc., where it modifies physical-chemical properties of these materials. The aim of research
work was therefore to verify the potential use of carbonation lime
as filler into polymer adhesives with required lower production cost.
During laboratory experiments the adhesives devoted for gluing of
paper tubes were prepared with similar product quality as of a given
sample.
Key words:carbonation mud, calcium carbonate, adhesives, filler for adhesive.
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