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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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