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„Neselhal jsem 10000 krát. Našel jsem 10000 způsobů, které nefungují.“ 

 
Thomas Alva Edison 
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Abstrakt: 

Cílem diplomové práce bylo vytvořit v průběhu odlévání na povrchu litinového odlitku tenkou kovovou 

vrstvičku se speciálními vlastnostmi, pomocí nanášení nátěrů z práškových neželezných kovů na líc formy. 

 

Klí čová slova: 

Odlévání,  litinový odlitek, nátěr, kovový prášek 

 

 

Abstract: 

The main purpose of my thesis was to create thin metallic layer with special features by spreading coating, 

made of non-ferrous powder-metal, in mould cavity before casting. 
 

 

Keywords: 

Casting, cast iron, rating, metal powder 
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3.ÚVOD- CÍL DIPLOMOVÉ PRÁCE_________________ 

S pokrýváním povrchu odlitků kovovou vrstvou se v technické praxi shledáváme už 

velice dlouhou dobu. Většinou se jedná o tenkou kovovou vrstvičku se specifickými 

vlastnostmi buď na vybraných plochách, nebo někdy i výjimečně na celém povrchu odlitku. 

Tento proces nanášení bývá často hodně nákladný a zdlouhavý. Nejčastěji se pro tyto účely 

používají vrstvy, které jsou vytvořené pomocí chemicko-tepelného zpracování, galvanickým, 

chemickým nebo vakuovým nanášením. 

Touto problematikou se zabýval kolektiv slovenských pracovníků[2], kteří pronikli do 

hloubky tohoto problému a vyvinuli metody, kterými bylo možné nanášet kovovou vrstvu na 

povrch litinových nebo ocelových odlitků již během samotného procesu odlévání, což 

přineslo jak energetickou, tak i časovou úsporu a v neposlední řadě se tímto dokázali zcela 

vyhnout nutné předúpravě povrchu. Metodu vyvinuli na základě nanášení práškových kovů 

do dutiny formy pomocí nástřiků nebo nátěrů. 

Jde o inovaci, která je zatím v technické praxi nepoužívaná, nicméně je již vyvinutá do 

stádia, kdy to dovoluje její širší využití a je pravděpodobné, že se s touto metodou budeme 

brzy setkávat i v praxi, vzhledem k jejímu ekonomicky výhodnému charakteru. To, že je touto 

metodou možné pokovovat litinové odlitky, potvrdili autoři [2], nicméně si zachovávají jisté 

knowhow a nezveřejnili svoje výsledky v oblasti chemického složení nátěrů, kterými natírají 

dutin formy.  

Cílem diplomové práce bylo ověřit tuto metodu a pokusit se vytvořit obdobné nátěry, 

díky kterým by se po odlití odlitku na jeho povrchu vytvořila tenká povrchová vrstva, která 

jak zlepší vzhled odlitku, tak jeho mechanické vlastnosti, odolnost vůči korozi a jiným 

chemickým vlivům. 

 

4. Teoretická část___________________________________ 

   

4.1. Princip metody 

Kovové prášky, které vytvářejí povlak na povrchu odlitku, jsou základní složkou 

speciálního roztoku, kterým je pokrytá celá funkční plocha dutiny slévárenské formy před 

odléváním. Při samotném procesu odlévání pak vzniká interakce tekutého kovu (v našem 

případě litiny) s tenkým filmem práškového kovu, naneseným na plochy dutiny formy. Aby 
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došlo k trvalému spojení obou těchto metalicky rozdílných kovových vrstev, musí tavenina o 

jisté teplotě natavit povrchovou vrstvu nátěru a musí mezi nimi proběhnout difúze.  

Problematikou difúze se v posledních letech zabývalo mnoho publikací, které osvětlují 

mnohé významné faktory, které difúze může ovlivňovat. V první řadě jde o faktory 

ovlivňující průběh řady jevů v pevných látkách, v druhé řadě umožňuje studium difúze 

v pevných látkách získávat hlubší poznatky, týkající se vlastností a chování krystalické 

mřížky a jejích poruch a cílevědomě využívat těchto poznatků při různých technicky 

významných aplikacích.[4] 

Difúze je proces přenosu hmoty,který je vyvolán koncentračním rozdílem. Je to velmi 

rozšířený způsob procesu reakcí v pevných látkách, spočívající v přenosu hmoty do reakční 

oblasti a odvodu reakčních produktů z reakční oblasti. Difuze probíhá ve všech třech 

skupenstvích, nejrychleji v plynném a nejpomaleji v pevném. Rychlost difuze se řídí 

Fickovými zákony, její mírou je difuzní součinitel. Difuze je typický nevratný proces spojený 

se vzrůstem entropie. V metalurgii je difuze jedním z nejdůležitějších dějů při tuhnutí kovů a 

slitin a při jejich tepelném a tepelně chemickém zpracování. 

Difuze nese informaci o vazbách mezi atomy v pevné látce, jež jsou při difuzi 

přerušovány. Je to také významný zdroj poznatků o defektech v pevných látkách, protože 

zejména přes tyto defekty je difúze realizována. Makroskopické zákony difúze byly popsány 

již v roce 1855 Fickovými zákony.[3] 

 

První Fickův zákon definuje průběh difuze ve směru mínus gradientu koncentrace a 

velikost difuzního toku je úměrná absolutní hodnotě tohoto gradientu. 

Když kvůli jednoduchosti uvažujeme lineární geometrii průběhu, můžeme první Fickův zákon 

psát takto: J =  - D 
��
��  

Kde: J odpovídá hustotě difuzního toku, c = koncentraci, D je difuzní koeficient a  

x = difundující prvek. 

 Druhý Fickův zákon je v podstatě rovnicí kontinuity. Tato rovnice vyjadřuje 

skutečnost, že změna koncentrace dc v objemovém elementu Sdx je způsobena rozdílem mezi 

množstvím hmoty, které do tohoto objemového elementu nedifunduje a množstvím hmoty, 

které z tohoto objemového elementu během daného časového úseku dt oddifunduje. 

Můžeme ho tedy psát takto:       
��
��  = � ��

�� = 
�

�� �	 ��
��
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4.2. Lokalizace difuzního procesu 

Všeobecně lze difuzi rozdělit podle několika aspektů průběhu: 

• Homogenní proces difuze - kdy difuze probíhá celým materiálem a všemi jeho místy 

stejně. 

Můžeme ji dále dělit podle míst průběhu na průběh: 

 - intersticiálními místy (probíhá v tom případě, je-li atom difundující látky tak malý 

v poměru k atomům matrice, že projde jejími intersticiálními mezerami). Tato difuze 

je mnohem rychlejší než následující substituční difuze. 

- vakacemi (v případě že není intersticiální difuze možná) je označovaná také jako 

substituční difuze. 

• Lokalizovaný proces difuze – k difuzi dochází přednostně jen určitými „kanály“, ať 

už jednorozměrnými, jako jsou dislokace nebo plošnými, jako jsou povrchy, hranice 

zrn, dislokační stěny nebo vrstvené poruchy. Tato difuze je mnohonásobně rychlejší 

než předcházející homogenní difuze. Například lokalizovaná difuze na hranice zrn 

nebo na jiná místa, kde pravidelné uspořádání atomů, typické pro ideální krystalovou 

strukturu, je narušeno. Atomy v těchto místech neleží tak těsně a snáze se mohou 

uvolnit a přemisťovat, neboli difundovat. 

 

4.3. Teplotní závislost difuze 

Celkový proces difuze je velice závislý na teplotě. Vztáhneme-li teplotu T k bodu tání 

TL , dostaneme tím takzvanou homologickou teplotu T/TL a ukazuje se, že různé systémy mají 

při téže homologické teplotě stejnou hodnotu koeficientu difuze. Což zjednodušeně znamená, 

že koeficient difuze je tím větší, čím nižší je bod tání kovu. Teplotní závislost je dána rovnicí:    

 D = D0 �� 
�� 

Jde o rovnici Arrheinova typu, kde se D0 označuje jako předexponenciální člen a veličina E 

jako aktivační energie. Tuto energii je potřeba dodat, aby atom přeskočil z jedné polohy 

materiálu do druhé, aby došlo k difuzi. Tato energie se spotřebuje ke zpřetrhání vazeb 

okolních atomů a protlačení difundujícího atomu do nové polohy, a právě tento počet atomů 

roste s teplotou. Dále platí, že čím menší je atom, tím menší potřebuje aktivační energii 

k přeskoku. V našem případě jde o velikost částic práškového kovu a zdrojem aktivační 

energie bude teplo uvolněné chladnoucí taveninou. 
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4.4. Anomální (snadná) difuze 

Na charakteru difuzní trajektorie má vliv nejen aktivační energie E, ale také již 

zmíněný předexponenciální člen D0. Objemové difuzi klade pevně uspořádaná struktura 

uvnitř krystalů větší odpor než rozvolněná struktura na povrchu. Místa s poruchami a menším 

stupněm uspořádanosti slouží jako kanály snazší difuze. Takovýchto snadných cest je ale 

v materiálu velice málo a mnohem víc je cest nesnadných, vnitřkem krystalů. Celkově je 

známých asi pět cest této snadné difuze. 

 

Mohou to být:  - povrch 

   - kanály (plošné – hranice zrn, lineární – dislokace, řetězce vakancí) 

   - zmenšení průřezu difundující částice 

   - změknutí vibračního módu 

   - přesycení vakancí na pohybujícím se mezifázovém rozhraní 

 (vakance vznikají reakcí, růstem nové fáze) 

 

 V případě povlakování odlitků nátěrem na povrchu slévárenské formy, jde o přesycení 

vakancí, které v přebytku vznikají při pohybu mezifázového rozhraní při tuhnutí tekuté fáze, 

která je v kontaktu s nátěrem na povrchu formy. Vysoká teplota zaručuje okamžitou difuzní 

reakci a atomy práškového kovu z nátěru difundují do vznikající krystalové struktury matrice 

kovu, kde dojde k pevnému spojení obou rozdílných kovů.  
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 5. Experimentální  část_____________________________ 

   

5.1. Příprava zkušebních vzorků pro nátěry 

 Prvořadým úkolem bylo vytvořit vhodné nátěry s práškovými kovy, které by 

vyhovovaly různým druhům použité formovací směsi. Jako zkušební povrch pro nanášení 

nátěrů byly zvoleny normoválečky, ve kterých byl použit jako ostřivo křemenný písek 

lokality Šajdíkovy Humence a pojivový systém byl zvolen na bázi samotvrdnoucích směsí 

s vodním sklem (tvrdnoucích bez citelné exo-reakce), vytvrzovaných pomocí kapalných 

tvrdidel, esterů. Specifikace vodního skla DILAB  

ρ=1471 kg/m3 , m=2,45 ,šarže=474 , k.p = 5,34 % Na2O.Ester v poměru 1:1 diacetin 

s triacetinem. Po vytvrzovací reakci byla polovina zkušebních válečků sušena v peci při 

teplotě 100°C pro dodatečnou dehydrataci přebytečné vody. 

 

  5.2. Příprava nátěrů 

 Připravované nátěry pro nanášení na zkušební vzorky a dále pak i na plochy forem 

musí mít specifické vlastnosti. Nosné médium, ve kterém je rozptýlený kovový prášek musí 

zaručit rovnoměrné rozložení kovové složky v nátěru a jeho spolehlivé spojení s povrchem 

slévárenské formy po vytvrzení [2]. Je třeba také počítat s tím, že při nanášení nátěru na 

plochy formy, může docházet ke stírání povrchu pískové formy, díky reakci nosného média 

s vytvrzenou formovací směsí a dále může docházet k reakci taveniny s nosným médiem při 

samotném procesu odlévání. Vznik zplodin spolu se vznikem vodních par, může zapříčinit 

vznik mnoha slévárenských vad. 

   

   5.2.1. Práškové kovy 

 Při výběru a posuzování vhodnosti kovových prášků je rozhodujícím kritériem složení 

materiálu prášku a odlitku, které nám umožní v rozsahu koncentrací vytvořit strukturní 

složku, která nám zabezpečí dostatečnou pevnost spoje mezi vytvořeným povlakem a 

materiálem odlitku. 

 Jak uvádí A. Pokusa [2], jsou ze široké palety dostupných kovových prášků pro 

ocelové i litinové odlitky, které splňují předpoklady spojení se na základní kovovou matrici 

odlitku a vytvoření povlaku, který splňuje podmínky odolnosti proti korozi a abrazivnímu 

porušení, vhodné prášky na bázi čistého niklu s přísadou wolframu, chromu, molybdenu, 

boru, křemíku atd.. Pro vytvoření vzhledově efektivních povrchů jsou vhodné prášky na bázi 



 

mědi. Mohou to být jak bronzy

v nátěru může být v rozpětí frakcí

 0,1 až 800 µm a někdy se výjime

 

Nátěr č.1.  Dextrin Forstar 

na vzduchu, docházelo k vysokému ot

vzorky došlo k obdobné poruše povrchu, jako v

obr. 1.. Z tohoto důvodu byl nát

vysokou kvalitu povrchu odlitk

 

Nátěr č.2.  Dextrin + H2O +

 Jako nosné médium byla op

obyčejný dextrin. Rozmíchání práškového Al bylo v

nanášení na zkušební válečky jak vysušené, tak odstáté na vzduchu, docházelo op

stejnému otírání plochy jako v

experiment. 

 

 

 

 

 

Obr. 1.: Otěrem narušená vrstva 
povrchu zkušebního váleč
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Mohou to být jak bronzy, tak mosazi. Granulometrické složení kovových prášk

ětí frakcí 

kdy se výjimečně může použít frakce nad 800 µm [2]

Forstar + H2O + práškový Al 

 Jako nosné médium byla zvolena voda a 

jako pojící element byl použitý dextrin zna

Forstar, což je hydrolyticky anebo tepeln

odbouraný bramborový škrob, který slouží jako

surovina pro výrobu lepidel a pojiv

kov byl přidán hliník. 

 Bylo velice obtížné práškový hliník v

rozmíchat, protože se držel na hladin

válečky byl tento roztok nanášen pomoc

 

Výsledek:  

Při nanášení na zkušební vzorky, které byly odstáté 

na vzduchu, docházelo k vysokému otěru povrchové vrstvy. Při nanášení média na vysušené 

obdobné poruše povrchu, jako v případě nanášení na nevysušený vzorek

vodu byl nátěr zvolen jako nevhodný, protože tento experiment vyžaduje 

vysokou kvalitu povrchu odlitků, kterou touto metodou nešlo dosáhnout.

+ práškový Al 

Jako nosné médium byla opět zvolená voda, ale jako pojivo byl tentokrát zvolen 

ejný dextrin. Rozmíchání práškového Al bylo v tomto médiu ještě obtížn

nanášení na zkušební válečky jak vysušené, tak odstáté na vzduchu, docházelo op

stejnému otírání plochy jako v případě nátěru č. 1, proto byl nátěr zvolen jako nevhodný pro 

rem narušená vrstva 
povrchu zkušebního válečku. 

ranulometrické složení kovových prášků 

[2]. 

Jako nosné médium byla zvolena voda a 

jako pojící element byl použitý dextrin značky 

y anebo tepelně 

odbouraný bramborový škrob, který slouží jako 

surovina pro výrobu lepidel a pojiv. Jako práškový 

lice obtížné práškový hliník v médiu 

rozmíchat, protože se držel na hladině. Na zkušební 

ky byl tento roztok nanášen pomocí štětce. 

i nanášení na zkušební vzorky, které byly odstáté 

i nanášení média na vysušené 

 nanášení na nevysušený vzorek,         

r zvolen jako nevhodný, protože tento experiment vyžaduje 

, kterou touto metodou nešlo dosáhnout. 

l tentokrát zvolen 

ě obtížnější a při 

ky jak vysušené, tak odstáté na vzduchu, docházelo opět ke 

zvolen jako nevhodný pro 



 

Nátěr č. 3.  NaOH  + pšenič

 

zkušební nádoby. 

Výsledek: 

Tento nátěr byl nejméně vhodný pro experiment, protože po p

k silné reakci, díky které veškerý Al z

roztoku docházelo opět ke stejn

v nátěru dostatečné množství Al, aby se vytvo

formu. Navíc docházelo k jevu jako u nát

narušován a neměl stálou pevnost, jak

 

Nátěr č. 4. Vodní sklo + práškový Al

 Médiem v tomto případ

rozmíchaný práškový hliník.

se v celém jeho objemu, což se dalo považovat za úsp

vyzkoušet, jak se bude ve stejném médiu chovat práškový bronz.

choval obdobně jako práškový Al a 

Výsledek: 

Tento nátěr se snadno naná

s hladkým povrchem. Bylo ho možno nanášet jak na nevysušené vzorky, kde nedocházelo 

k výraznějšímu otěru povrchové vrstvy, tak na vysušené vzorky, kde nebyl ot

Obr. 2. Odlupující se škrobový nát

ze zkušebního válečku 
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NaOH  + pšeničný škrob + H2O + Al 

 Jako nosné médium byla op

Pojivový systém tohoto nátěru byl inspirován 

N-metodou, která využívá vytvrzování forem 

pomocí práškových kovů (Al,Zn atd.)

využívá principu rozkladu vody kovem (reakce 

alkalických roztoků s kovy) za vzniku vodíku a 

citelné exotermické reakce, která podporuje 

dehydrataci alkalických křemič

efektem jsme se setkali i při př

kdy po přidání práškového  

hliníku do roztoku vody, louhu sodného a 

pšeničného škrobu, došlo k silné exoreakci za 

vzniku vodíku a nátěr doslova vy

ě vhodný pro experiment, protože po přidání práškového hliníku

silné reakci, díky které veškerý Al z roztoku vybublal. I po opětovném p

t ke stejné reakci a po nanesení média na zkušební vzorek nebylo 

né množství Al, aby se vytvořila souvislá vrstva, vhodná pro nanášení na 

jevu jako u nátěru č. 1 a č. 2 a povrch zkušebního vále

stálou pevnost, jak lze vidět na obr. 2.. 

Vodní sklo + práškový Al, bronz 

tomto případě bylo zvoleno vodní sklo opět značky DILAB a v

rozmíchaný práškový hliník. Ten se ve vodním skle dal poměrně snadno rozmíchat a rozložil 

což se dalo považovat za úspěšný výsledek. Proto bylo pot

jak se bude ve stejném médiu chovat práškový bronz. Ten se po vložení do média 

 jako práškový Al a dobře se rozptýlil v celém nátěru. 

r se snadno nanášel štětcem na zkušební válečky a vytvořil rovnom

hladkým povrchem. Bylo ho možno nanášet jak na nevysušené vzorky, kde nedocházelo 

ru povrchové vrstvy, tak na vysušené vzorky, kde nebyl ot

Obr. 2. Odlupující se škrobový nátěr 

Jako nosné médium byla opět zvolena voda. 

ěru byl inspirován  

vytvrzování forem 

 (Al,Zn atd.). Tato metoda 

využívá principu rozkladu vody kovem (reakce 

kovy) za vzniku vodíku a 

citelné exotermické reakce, která podporuje 

řemičitanů [5]. S tímto 

ři přípravě tohoto nátěru, 

hliníku do roztoku vody, louhu sodného a  

silné exoreakci za 

doslova vybublal ze 

idání práškového hliníku došlo 

tovném přidání Al do 

é reakci a po nanesení média na zkušební vzorek nebylo 

vhodná pro nanášení na 

2 a povrch zkušebního válečku byl opět 

ky DILAB a v něm 

 snadno rozmíchat a rozložil 

šný výsledek. Proto bylo potřeba 

Ten se po vložení do média 

řil rovnoměrnou vrstvu  

hladkým povrchem. Bylo ho možno nanášet jak na nevysušené vzorky, kde nedocházelo 

ru povrchové vrstvy, tak na vysušené vzorky, kde nebyl otěr žádný a 
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vytvořená vrstva byla rovnoměrná a hladká. Tento nátěr jsem vyhodnotil jako vhodný na 

použití při tomto pokusu. 

 

Nátěr č.5. Methanol + OB-tmel + práškový Al 

 Jako roztok, ve kterém v tomto případě má být rozptýlen kovový prášek, byl zvolen 

methanol. Methanol je těkavý, hořlavý a silně jedovatý. V současné době je průmyslově 

vyráběn katalytickou hydrogenací oxidu uhelnatého z vodního plynu, tj. směsi vodíku a oxidu 

uhelnatého za vysokých teplot (250 °C) a tlaků (5 až 10 MPa) a za přítomnosti katalyzátorů 

na bázi směsi mědi, oxidu zinečnatého a oxidu hlinitého [13]. Pojícím prvkem u tohoto nátěru 

byl zvolen OB-tmel, což je dvousložkový tmel na bázi fenol-formaldehydové pryskyřice, 

snášející vyšší teploty od 130-260°C. Práškový Al i bronz šli v roztoku rozmíchat bez 

sebemenších problémů a rozložily se v celém jeho objemu. Po chvíli odstátí se práškový kov 

usazuje u dna nádoby, což znamená, že při natírání je potřeba roztok stále promíchávat, aby 

nedocházelo ke zbytečně nadměrnému nanášení pouze nosného média bez práškového kovu 

na povrch zkušebního válečku. 

Výsledek: 

Po nanesení nátěru na nesušený vzorek nedocházelo k žádnému drobení povrchové vrstvy, 

pouze na hraně vzorku bylo možné sledovat, do jaké hlouby se nosné médium vpíjí. U vzorků 

které byly sušené v peci, nebyla hloubka vpíjení tak rozsáhlá. 

I když byl povrch nátěru hladký a rovnoměrný, tento druh nátěru není příliš vhodný pro práci 

v prostředí slévárny proto, že je vysoce toxický, hořlavý a práce s ním je nebezpečná. 

Na obr. 3. je možné sledovat, jaký je rozdíl vpíjení nátěru do vysušeného a nevysušeného 

zkušebního válečku. Protože je rozdíl zcela patrný, usoudil jsem, že je vhodnější všechny 

vzorky i formy vyrobené z formovací směsi s vodním sklem předem vysušit v peci, aby 

vsakování nadměrného množství nosného média nezpůsobovalo pozdější vady při odlévání. 



 

Obr. 3. Vlevo-bronzový nát

vsáknutí nátěru je mnohonásobn

před nanesením nátěru sušený v

patrný jako načervenalá barva.

 

Nátěr č. 6. Isopropanol + OB

 Z důvodu nevhodnosti met

isopropanolem. Isopropanol je nejjednodušší p

sloučenina bezbarvá, hořlavá

pojivo byl stejně jako v předchozím p

kov klesal ke dnu ještě výrazn

Výsledek: 

Po nanesení se nátěr na nevysušeném vzorku hodn

nedocházelo k jeho otěru na povrchu. Podobn

vpíjení se zmenšila. Nátěr vytvo

zvolený jako druhý vhodný nát

 

Závěr: Použitelné nátěry 

• Nátěr č. 4. Vodní sklo + práškový Al

      Vodní sklo + práškový bronz

• Nátěr č. 6. Isoprop

                  Isopropanol
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bronzový nátěr , nanesený na nesušený zkušební váleček.

ru je mnohonásobně větší, než u zkušebního válečku vpravo, který byl 

ru sušený v peci a zbaven veškeré volné vody. Nát

ervenalá barva. 

+ OB-tmel + práškový Al, bronz 

vodu nevhodnosti methanolu jako nosného média pro nátěr, 

isopropanolem. Isopropanol je nejjednodušší příklad sekundárního alkoholu, organická 

řlavá a silně páchnoucí, která se vyrábí z vody a propenu 

ředchozím případě použitý OB-tmel.V tomto př

 výrazněji, než tomu bylo u methanolu. 

r na nevysušeném vzorku hodně vpíjel do hloubky vzorku

ru na povrchu. Podobně tomu bylo i u vysušeného vzorku, jen hloubka 

ěr vytvořil dobrý povrch, vhodný pro naše pokusné ú

zvolený jako druhý vhodný nátěr pro další pokusy. 

Vodní sklo + práškový Al 

Vodní sklo + práškový bronz 

Isopropanol + OB-tmel + práškový Al 

Isopropanol + OB-tmel + práškový bronz 

 

nanesený na nesušený zkušební váleček. Hloubka 

ku vpravo, který byl 

Nátěr je na válečku 

 byl nahrazen 

íklad sekundárního alkoholu, organická 

vody a propenu [14].  Jako 

.V tomto případě opět práškový 

 vpíjel do hloubky vzorku, ale 

 tomu bylo i u vysušeného vzorku, jen hloubka 

il dobrý povrch, vhodný pro naše pokusné účely a byl 
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Tab. 1. Dále se nátěry budou označovat v tomto pořadí: 

Nátěr č. 1. Vodní sklo + práškový Al 

Nátěr č. 2. Vodní sklo + práškový bronz 

Nátěr č. 3. Isopropylalkohol + OB-tmel + práškový Al 

Nátěr č. 4. Isopropylalkohol + OB-tmel + práškový bronz 

 

5.2.2. Nanášení nátěrů 

 Při nanášení nátěru na vybrané plochy formy se postupuje stejným způsobem, jako při 

postupech ošetření funkčních ploch netrvalých forem. Tyto nátěry se provádějí z důvodu 

ochrany, respektive úpravy vlastností formovací směsi formy při interakci s taveninou. Na 

povrchy, které jsou vytvořené formováním na syrovo, je vhodné nanášet povlak pomocí 

stříkání, z důvodu značného množství nosného média, které se dostává do formy a může 

ovlivňovat vlastnosti formovací směsi. V našem případě byla většina nátěrů nanášená pomocí 

štětce. Tato varianta je vhodná převážně u chemicky tvrzených formovacích směsí, kdy 

nanášení štětcem nenarušuje kvalitu povrchu. Pokoušel jsem se také nanášet nátěr pomocí 

fixírky, což v některých případech bylo složité, protože velice jemné částice práškového kovu 

neulpívaly na stříkané ploše a uvolňovaly se zpětně do vzduchu, což vedlo k silnému 

znečištění okolního prostředí. Viskozita nátěru musí vyhovovat požadavku, aby během 

nanášení nestékal a netvořil kapky. Pokud jsme chtěli vytvořit větší tloušťku, nátěr jsme 

udělali opakovaně, vždy po vysušení předcházející vrstvy. 

   

 

5.3 Zkušební odlitek a forma 

 

5.3.1.  Materiál zkušebního odlitku 

Zkušebním materiálem byla tvárná litina ČSN 42 24 20, EN – GJ 200 (Evropská 

norma – litiny) s chemickým složením dle tab. 2, tavená v elektrické indukční peci. Hmotnost 

odlitku je přibližně 1 kg. Všechny zkušební vzorky byly odlity při teplotě 1380°C. 

Vlastnosti šedé litiny ČSN 42 24 20: 

Rm = 200 – 250 MPa ,HB = 220 – 240 , E = 93.000 – 107.000 MPa 
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Tato litina se nejvíce používá na odlitky motorů, turbín, pístových strojů, válce motorů a 

kompresorů, ozubených kol, středně velkých obráběcích strojů. 

 

Tab. 2.  Chemické složení pokusné litiny 

Prvek C Mn Si  P S  Cr Ni 

% 3,30 0,339 1,92 0,045 0,018 0,373 0,842 

Prvek Cu Mo Ti Al  Mg Nb Fe 

% 0,097 0,083 0,011 0,008 0,004 0,000 92,93 

 

 

5.3.2. Modelové zařízení 

 

 Po tom, co jsme vytvořili dva vhodné 

nátěry, použitelné pro náš pokus, jsme přistoupili 

k samotnému procesu výroby forem. Prvořadým 

úkolem bylo vytvořit vhodné modelové zařízení a 

vtokovou soustavu. Tvar modelu byl zvolen co 

nejjednodušší, dvě dřevěné desky obr. 5.. 

Forma většinou obsahovala dva modely, 

kde ke každému vedly od struskováku dva 

zářezy, jimiž byla dutina formy plněna. 

Obr. 4.: Rozměry modelového zařízení 



 

Obr. 5.: Zkušební modelové za

Výrobu forem jsem rozd

• Povrch modelu 

 pojivo – bentonit, voda

• Ostřivo – křemenný písek, pojivo 

• Ostřivo – křeme

 

5.3.3. Organobentonito

Organobentonity patř

vysoké jemnosti a nepřítomnosti vody, 

vyžadována vysoká přesnost, hladkost a 

V zahraničí se tyto směsi vyrábí pod nejr

Sand, Petrobond nebo Bindol. Jejich 

[5]. 

 Dva modely, připravené na formovací desce

zasypány vrstvou organobentonitu. Byly zaformovány tak, aby p

kovem docházelo ke klidnému pln

nátěru nárazovou vlnou roztavené taveniny. Zbytek formy byl dosypán výpl

dostatečně upěchován. Bylo pot

organobentonit, tak nátěrové médium

nedostatečný odvod by mohl zp
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5.: Zkušební modelové zařízení s vtokovou soustavou na modelové desce.

Výrobu forem jsem rozdělil do tří fází podle zvoleného formovacího 

Povrch modelu – organobentonit , výplňový písek – křemenné ost

bentonit, voda 

křemenný písek, pojivo – vodní sklo, tvrdidlo –

křemenný písek, pojivo – furanová pryskyřice, tvdidlo

Organobentonitové směsi 

Organobentonity patří do skupiny bezvodých bentonitových směsí. Vzhledem k

řítomnosti vody, se tyto směsi používají pro výrobu forem, kde je 

esnost, hladkost a čistota povrchu a také pro umělecké odlitky. 

ěsi vyrábí pod nejrůznějšími obchodními názvy jako nap

Sand, Petrobond nebo Bindol. Jejich základní složku tvoří bentonit, mazut a oktadecylamin

řipravené na formovací desce, byly vsazeny do formovacího rámu a 

zasypány vrstvou organobentonitu. Byly zaformovány tak, aby při plnění formy tekutým 

kovem docházelo ke klidnému plnění formy zespodu, aby nedocházelo k

ru nárazovou vlnou roztavené taveniny. Zbytek formy byl dosypán výpl

chován. Bylo potřeba vytvořit dostatečný systém výfuků, protože jak 

ěrové médium, tvoří vysoké množství par a zplodin

ný odvod by mohl způsobovat velké množství vad odlitků. Povrch d

 

vtokovou soustavou na modelové desce. 

í fází podle zvoleného formovacího materiálu. 

řemenné ostřivo, 

– směs esterů 

, tvdidlo 

ěsí. Vzhledem k jejich 

si používají pro výrobu forem, kde je 

ělecké odlitky. 

jšími obchodními názvy jako například OBB-

bentonit, mazut a oktadecylamin 

byly vsazeny do formovacího rámu a 

ění formy tekutým 

í formy zespodu, aby nedocházelo k omývání vrstvy 

ru nárazovou vlnou roztavené taveniny. Zbytek formy byl dosypán výplňovým pískem a 

ů, protože jak 

í vysoké množství par a zplodin a jejich 

. Povrch dělící roviny a 
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hlavně model, jsem se pokoušel co nejméně zasypávat dělícím práškem, aby byl povrch pro 

nanášení nátěru co nejčistší a co nejméně znečištěn nežádoucími příměsemi. 

 

5.3.3.1. Výroba organobentonitových forem 

 

 Nanášení nátěrů: 

1. Forma - Nátěr č. 3: 150 ml isopropanol + 6 g OB- tmel + 14,6 g práškový Al 

     -  Naneseno štětcem 

 Ve formě jsou umístěné dva odlitky –  

Odlitek č. 1. : První dutina byla opatřena jedním nátěrem, u kterého se alkohol nechal 

samovolně vyprchat čtyřdenním odstáním na vzduchu. Nanášení bylo snadné a při opatrné 

manipulaci nedocházelo ke stírání rovné plochy.  

Odlitek č. 2. :Druhý odlitek byl také opatřen jedním nátěrem alkoholu s Al práškem, kdy se 

první vrstva zapálila, aby veškerý alkohol vyhořel, a pak se odlitek opatřil druhou vrstvou 

nátěru, která se nechala z formy samovolně vyprchat. 

Výsledek: 

Při odlévání došlo k silné reakci tekutého kovu a zbytkového alkoholu ve formě a 

vrchní polovina formy byla vztlakovou silou vzniklých par i přes dostatečné zatížení formy 

nadzvednuta a část tekutého kovu vytekla přes dělící rovinu. Po této zkušenosti jsem usoudil, 

že bude lepší formovat odlitek tak, aby se nacházel ve spodním rámu formy a plnění 

probíhalo shora i za cenu neuklidněného plnění formy. Při bližším zkoumání vyteklého kovu 

přes dělící rovinu bylo zřejmé, že část kovového nátěru byla omyta z povrchu odlitku a 

vytvořila na zateklinách jemnou vrstvu Al. Odlitek šel od formovací směsi snadno očistit 

pouze ocelovým kartáčem. Na povrchu ale nebyla patrná žádná vrstva hliníku ani u jednoho 

z odlitků. 

 

2. Forma – Nátěr č. 4.: 150 ml isopropanol + 6 g OB- tmel + 20 g práškový bronz 

    - naneseno štětcem 

Odlitek č. 3. :První odlitek byl natřen jedním nátěrem s práškovým bronzem a alkohol 

se nechal samovolně vyprchat na vzduchu. Štětec zanechával rovnoměrnou, hladkou vrstvu 

nátěru na ploše odformovaného modelu a nedocházelo ke stěru ani v tomto případě.  



 

Odlitek č. 4. :Druhý odlitek se jako u formy 

roztoku s bronzem a tato vrstva se zapálila.

vzduchu. Po zapálení zůstal povrch vrstvy 

Výsledek: 

Vzhledem ke změně ko

případě a odlitky se odlily bez vad. Po z

zlatá bronzová vrstvička na povrchu.

šlo ji snadno seškrábnout prstem nebo ost

jakéhokoliv náznaku patiny

nebo dvěma nátěry nemělo v

metalografické zkoušce. 

Obr. 6.: Odlupující se povlak nát

 

2. Forma – Nátěr č. 4.: 150 ml isopropanol + 6 g OB

- naneseno ště

Odlitek č. 5 a 6. :V tomto p

jestli se touto cestou nepodař

opatřeny prvním nátěrem, který byl zapálen.

zapálil. Po tomto druhém zapálení se na povrc

na obr. 7.. Tyto puchýře se 

vpodstatě zbytečný a ten jsem nechal z

Výsledek: 

Po odlití se povrch odlitku choval jako v p

vznikla odstranitelná vrstva

povrchu odlitku, který byl tímto znehodnocen
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Druhý odlitek se jako u formy č. 1. natřel jednou vrstvou p

a tato vrstva se zapálila. Druhá vrstva se nechala vyprchat odstáním na 

ůstal povrch vrstvy rovný a nezměněný. 

ě konstrukce formy nedošlo ke stejnému problému ja

bez vad. Po zchladnutí odlitku a po vytažení z

ka na povrchu. Tato vrstva ale nedifundovala do odlit

dno seškrábnout prstem nebo ostřejším nástrojem a materiál pod ní byl bez 

jakéhokoliv náznaku patiny u obou odlitků obr. 6.. To, jestli byl povrch formy nat

ělo v tomto případě žádný vliv. Tento odlitek se dále podrobil 

 

povlak nátěru na odlitku  

150 ml isopropanol + 6 g OB- tmel + 20 g práškový bronz

naneseno štětcem 

tomto případě jsem se pokusil zvětšit vrstvu nát

jestli se touto cestou nepodaří provést spojení obou rozdílných kovů. Oba odlitky byly 

rem, který byl zapálen. Poté jsem nanesl druhý nátě

Po tomto druhém zapálení se na povrchu nátěru začaly tvořit puchý

 již nedaly žádnou cestou odstranit. Nátěr na ně

ný a ten jsem nechal z povrchu samovolně vyprchat. 

Po odlití se povrch odlitku choval jako v případě formy č. 2. kdy na povrchu

znikla odstranitelná vrstva nepřilnutého nátěru, navíc povrchové puchýř

odlitku, který byl tímto znehodnocen. 

el jednou vrstvou připraveného 

Druhá vrstva se nechala vyprchat odstáním na 

nstrukce formy nedošlo ke stejnému problému jako v předchozím 

dnutí odlitku a po vytažení z formy byla patrná 

odlitého materiálu a 

a materiál pod ní byl bez 

To, jestli byl povrch formy natřen jedním 

Tento odlitek se dále podrobil 

tmel + 20 g práškový bronz 

tšit vrstvu nátěru, abych zjistil, 

Oba odlitky byly 

Poté jsem nanesl druhý nátěr, který jsem také 

uchýře, jak je vidět dále 

na ně nanesený byl již 

2. kdy na povrchu odlitku 

navíc povrchové puchýře nátěru se otiskly do 



 

Obr. 7.:  Z leva – povrch nát

vrstva odlitku s otiskem puchý

Veškeré výsledky formování do organobentonitové formy a použitím nát

nepřineslo žádané výsledky, a proto jsem 

zkusit použít jiný druh nátěru.

 

3. Forma – Nátěr č. 1.: 350 g vodní sklo + 25 g Al prášek

- naneseno ště

dilatací vrstvy nátěru a špatnou smá

problém nastal, i když se forma dala ihned po nát

nedostatek vytvořil nátěr povr

odlitek odlít. 

 

Obr. 8.: Odlupující se vrstva nát
skla a práškového Al na organobentonitové 
formě 
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nátěru se vzniklými puchýři, vpravo – výsledná povrchová 

otiskem puchýřů z nátěru  

Veškeré výsledky formování do organobentonitové formy a použitím nátě

né výsledky, a proto jsem  usoudil, že se musím začít ubírat jinou cestou a 

zkusit použít jiný druh nátěru. 

350 g vodní sklo + 25 g Al prášek 

naneseno štětcem 

Odlitek č. 7 a 8. :

organobentonitové formy jsem št

nanesl vrstvu nátěru.

nedocházelo k otěru povrchu, pokud se 

jedno místo nepřetíralo víckrát.

nastal až po odstátí formy na vzduchu a 

po vyschnutí vrstvy

se odděli la od povrchu 

samovolně kroutit a sloupávat 

Bylo to pravděpodobn

ru a špatnou smáčivostí formovacího materiálu vrstvou nát

i když se forma dala ihned po nátěru sušit do pece na 60°C. I p

ěr povrchově velice rovnou vrstvu, proto jsem pokusn

8.: Odlupující se vrstva nátěru z vodního 
skla a práškového Al na organobentonitové 

 

výsledná povrchová 

Veškeré výsledky formování do organobentonitové formy a použitím nátěru s isopropanolem 

ít ubírat jinou cestou a 

č. 7 a 8. :Na povrch 

organobentonitové formy jsem štětcem 

ěru. Ani v tomto případě 

ěru povrchu, pokud se 

řetíralo víckrát. Problém 

nastal až po odstátí formy na vzduchu a 

po vyschnutí vrstvy z vodního skla, která 

la od povrchu a začala se 

 kroutit a sloupávat obr. 8.. 

podobně způsobeno 

ivostí formovacího materiálu vrstvou nátěru.   Obdobný 

ru sušit do pece na 60°C. I přes tento vážný 

 velice rovnou vrstvu, proto jsem pokusně zkusil tento 
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Výsledek: 

Vrstva vodního skla vytvořila na povrchu odlitku závažnou povrchovou vadu 

připomínající zvrásněný povrch. Bylo to pravděpodobně způsobeno nedostatečnou přilnavostí 

nátěru na povrchu formy, který se při vystavení vysoké teplotě začal kroutit a trhat a zanechal 

na povrchu odlitku tuto závažnou povrchovou vadu. 

Všechny odlitky, odlité do organobentonitových forem, se po odlití daly snadno očistit 

od formovací směsi pouhým ocelovým kartáčem. 

Tímto pokusem jsem upustil od zkoušení vytvořit patinu na odlitcích formovaných do 

organobentonitových forem, protože jejich zkoušení nepřineslo naprosto žádné výsledky. 

 

Tab. 3. Tabulka výsledků u organobentonitové formy 

 

 
Nátěr Nanášení Nedostatky Vada po 

odlití 

Příčina Výsledná 

patina 

Forma 

č. 1. 

Nátěr 

č. 3 

Štětec Silná reakce 

izopropanolu a 

taveniny 

Vytečený 

kov v dělící 

rovině 

Špatná poloha 

odlitku ve formě, 

špatně 

dimenzovaný 

výfukový systém 

Negativní 

Forma 

č. 2. 

Nátěr 

č. 4 

Štětec Neproběhlo 

spojení nátěru s 

odlitkem 

Žádná Nevhodná metoda Negativní 

Forma 

č. 3. 

Nátěr 

č. 4 

Štětec Druhý nátěr po 

zapálení tvoří 

puchýře 

Puchýřovitý 

povrch 

odlitku 

Příliš silná vrstva 

nátěru 

Negativní 

Forma č. 

4. 

Nátěr 

č. 1 

Štětec Odloupávání 

nátěru z povrchu 

Zvrásněný 

pvrch 

Nevhodný nátěr 

k této formovací 

technologii 

Negativní 
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5.3.4. Chemismus forem pojených vodním sklem a 

vytvrzovaných pomocí esteru 

Tyto formovací směsi, vytvrzované kapalnými nebo práškovými tvrdidly, našli široké 

uplatnění při výrobě forem z toho důvodu, že dovolily obejít energeticky náročné pěchování 

forem i jader dříve používaných šamotových směsí. Prášková tvrdidla pro tuto metodu jsou 

hutnické samorozpadavé strusky, s vysokým obsahem dikalciumsilikátu označovány jako 

C2S a cementy, s účinnou složkou trikalciumsilikátu označované jako C3S. Tyto tvrdidla ale 

vstupují do reakce s vodním sklem s různou reaktivitou, a proto jsou méně vhodná pro výrobu 

malých forem a drobných jader. Proto se více používají kapalná tvrdidla na bázi aldehydů a 

hlavně esterů. Vytvrzování pomocí esterů patří do skupiny ireverzibilních, tedy nevratných 

procesů stejně jako CO2 proces nebo vytvrzovaní pomoci strusek nebo cementy, tuhnoucích 

bez citelné exotermické reakce. Tyto kapalná tvrdidla esterového typu se označují například 

jako mono-, di-, triacetin, které jsme použili v našem případě a dále to mohou být 

etylenglykolmonoacetát, etylacetát a další [5]. 

K hlavním výhodám tohoto systému patří trvalá kvalita a řiditelná reaktivnost, 

hygienická nezávadnost, možnost použití pro vazné samovolně tvrdnoucí směsi s jíly. U této 

směsi lze dosáhnout vysokých pevností i s nízkým obsahem vodního skla (2 – 3%), což má 

příznivý vliv na rozpadavost formovací směsi i na regenerovatelnost ostřiva. 

Z fyzikálně-chemického hlediska chápeme vytvrzení vodního skla kapalnými tvrdily 

jako konverzi sol-gel, kterou můžeme provést řadou látek jako například alkoholy, acetonem, 

estery, fenolem atd.. Vytvrzování je dehydratační proces, podmiňující vznik strukturní 

soustavy za vzniku gelu. Největší dehydratační účinek má atom vodíku, který váže značné 

množství vody. Gelace vodního skla probíhá při zvyšující se koncentraci H+-iontů  

v  roztoku s dehydratačním účinkem za postupného vázání Na+ -iontů ve formě solí.  

Estery jsou organické látky, které vznikají esterifikační reakcí, působením kyselin na 

alkoholy. Ve slévárenské praxi se nejvíce 

rozšířily estery kyseliny octové a vyšších 

alkoholů. 

 

 

 

                                              

Obr. 9.: Průběh reakce esteru a alkalického 
silikátu 
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Vytvrzovací pochod u těchto směsí probíhá ve třech etapách, obr. 9.. 

I. Etapa – která je také nazývána jako inkubační perioda. Toto údobí se odehrává 

v alkalickém prostředí a dochází v něm k hydrolytickému štěpení esterů na alkohol 

(glycerol) a kyselinu octovou. Délka této první etapy závisí na typu esteru a 

obsahu volné vody ve vodním skle. Například pokud pojivu chybí volná voda, 

gelace nemusí proběhnout ani po několika dnech. 

II.  Etapa – v této etapě začne probíhat počátek gelace a formovací směs začíná 

získávat plastický stav a jistou manipulační pevnost. I přes to, při ohybovém 

namáhání dochází k deformaci forem a jader. Tento plastický stav způsobuje 

přebytek vody, který je blokován gelem. Navíc v této etapě, jak je vidět na obr. 9., 

končí životnost směsi, což je doba od přípravy směsi, kdy po spěchování 

dosahujeme konečnou pevnost a minimální otěr. 

III.  Etapa – v této etapě končí plastický stav a formy a jádra mají konečnou finální 

pevnost. 

 

3.3.4.1.  Výroba forem z ST – směsi  

V druhé fázi pokusu, jsem připravil formy ze samo-tuhnoucích směsí s vodním sklem, 

vytvrzované pomocí kapalného tvrdidla, esteru. Jako v případě zkušebních válečků, byl použit 

křemenný písek, vodní sklo značky DILAB. Ester v podobě směsi v poměru 1:1 diacetin 

s triacetinem. Vzájemným poměrem jednotlivých acetinů můžeme regulovat rychlost 

vytvrzování vodního skla.  Poměr obsahů jednotlivých složek formovací směsi byl zvolen na 

5kg křemenného písku, 4% vodního skla a 0,4% esteru. Po zaformování byla forma sušena 

v sušící peci při teplotě 70°C po dobu 30 minut. 

 

 Nanášení nátěrů: 

5. Forma – Nátěr č. 4.: 150 ml isopropanol + 6 g OB- tmel + 20 g práškový bronz 

               - naneseno štětcem 

 Při nanášení nátěru nedocházelo k žádnému drobení formovací směsi a nátěr vytvořil 

na povrchu rovnoměrnou vrstvu. Díky předešlému vysušení formy v sušící peci, nedocházelo 

k výraznému vsakování nátěru do hloubky formy, což pozitivně přispívá k úspěšnému odlití 

odlitku bez vad, protože příliš vysoké množství alkoholu vsáknutého do hloubky formovací 

směsi může opět způsobit silnou reakci při vlévání tekutého kovu do dutiny formy. Ve formě 

jsou umístěny dva odlitky. 



 

Odlitek č. 9. : První odlitek byl nat

samovolně odpařit na vzduchu. 

Odlitek č. 10. :Druhý odlitek byl opat

druhý nátěr se nechal samovoln

jako v předchozím případě u formování do orgaobentonitové formy.

 

Výsledek: 

Odlévání proběhlo klidně

z formovací směsi a nedošlo k

jeho vybití z formy byl pov

z odlitku snadno očistit pomocí ocelového kartá

připomínající odlupující se vrstvu nát

ale od předcházejícího případu, tato vrstva pevn

tmavě hnědo-červený vzhled jak 

s jedním, tak se dvěma nátě

Obr. 10.: Hnědo-červená patina na odlitku vytvo

práškového bronzu (nátěr č
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První odlitek byl natřen jednou vrstvou nátěru a alkohol z nát

it na vzduchu.  

Druhý odlitek byl opatřen dvěma nátěry a z toho byl první nát

r se nechal samovolně vyprchat, aby při hoření nedošlo opět ke vzniku puchý

ě u formování do orgaobentonitové formy. 

hlo klidně, což potvrzovalo, že veškerý alkohol již dostate

si a nedošlo k reakci tekutého kovu s alkoholem. Po vyc

formy byl povrch odlitku čistý a veškeré zbytky formovacího materiálu šly 

istit pomocí ocelového kartáče. Na povrchu odlitku byla barevná vrstva, 

ipomínající odlupující se vrstvu nátěru jako v případě formy z organobentonitu. Na ro

řípadu, tato vrstva pevně ulpívala na povrchu odlitku a dávala odl

ervený vzhled jak je patrné na obr. 10.. Vrstva byla patrná jak na odlitku 

ma nátěry. Tento odlitek se dále podrobil metalografickému rozboru.

ervená patina na odlitku vytvořená nátěrem izopropanolu a 

(nátěr č. 4.) 

alkohol z nátěru se nechal 

toho byl první nátěr zapálený a 

ět ke vzniku puchýřů 

potvrzovalo, že veškerý alkohol již dostatečně vyprchal 

alkoholem. Po vychladnutí odlitku a 

istý a veškeré zbytky formovacího materiálu šly 

e. Na povrchu odlitku byla barevná vrstva, 

organobentonitu. Na rozdíl 

 ulpívala na povrchu odlitku a dávala odlitku 

Vrstva byla patrná jak na odlitku 

grafickému rozboru. 

 

rem izopropanolu a 



 

6. Forma – Nátěr č. 1.: 350 g vodní sklo + 25 g Al prášek

- naneseno ště

Při nanášení tohoto nát

Povrch vrstvy byl rovnoměrný a dokonale zahladil veškeré nerovnosti zp

granulometrií křemenného písku. Vrstva na povrchu byla hladká a rovná a nevpíjela se do 

hloubky formovací směsi. Op

Odlitek č. 11.: Byl opatřen jedním nát

odlitek č. 12. byl opatřen dvě

první vrstvy v sušící peci př

Výsledek: 

Při vytahování odlitku z

vrstva zapečeného písku obr.

množství vodního skla jak na povrchu dutiny formy z

ve formovací směsi. Vrstva p

cenu toho, že by případně vzniklá tenká vrstva kovové složky z

silnými nárazy tryskacích brok

stříbrného odstínu z hliníku. Barva odlitku se zcela nepodobala b

přesnou tloušťku vrstvy, která se na povrchu vytvo

metalografickém rozboru.  

v odstínu barvy, což znamenalo, že jedna vrstva nát

přilnula na povrch odlitku. 

Obr. 11.: Zapečený písek na odlitku odlitého do 

nátěrem z vodního skla (nát
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č. 1.: 350 g vodní sklo + 25 g Al prášek 

naneseno štětcem 

i nanášení tohoto nátěru na povrch formy nedocházelo k sebemenším potížím. 

ěrný a dokonale zahladil veškeré nerovnosti způ

emenného písku. Vrstva na povrchu byla hladká a rovná a nevpíjela se do 

ěsi. Opět byly ve formě umístěné dva odlitky.  

řen jedním nátěrem vodního skla s práškovým Al a druhý 

en dvěma nátěry, přičemž druhý nátěr byl nanesený až po vysušení 

sušící peci při teplotě 70°C a setrvání v peci po dobu 20ti minut.

i vytahování odlitku z formy došlo k tomu, že na povrchu odlitku byla vel

eného písku obr. 11.. Takto silné spečeniny pravděpodobně zp

na povrchu dutiny formy z nátěru, tak z vodního skla obsaženého 

Vrstva připečenin byla tak silná, že jsem se rozhodl odlitek otryskat i za 

ě vzniklá tenká vrstva kovové složky z nátěru mohla být odstran

i nárazy tryskacích broků. Nicméně po otryskání byl na povrchu patrný 

hliníku. Barva odlitku se zcela nepodobala běžnému vzhledu litiny, ale 

ku vrstvy, která se na povrchu vytvořila, bylo možné zjistit až po 

  U odlitku s jedním, i u odlitku se dvěma nátěry

odstínu barvy, což znamenalo, že jedna vrstva nátěru dostatečně vyhovuje tomu, aby 

 

ený písek na odlitku odlitého do formy z vodního skla opat

(nátěr č. 1) 

sebemenším potížím. 

rný a dokonale zahladil veškeré nerovnosti způsobené 

emenného písku. Vrstva na povrchu byla hladká a rovná a nevpíjela se do 

práškovým Al a druhý  

r byl nanesený až po vysušení 

peci po dobu 20ti minut. 

tomu, že na povrchu odlitku byla velmi silná 

podobně způsobilo vysoké 

vodního skla obsaženého 

enin byla tak silná, že jsem se rozhodl odlitek otryskat i za 

ěru mohla být odstraněna 

 po otryskání byl na povrchu patrný malý náznak 

žnému vzhledu litiny, ale 

ila, bylo možné zjistit až po 

ma nátěry, nebyl žádný rozdíl 

 vyhovuje tomu, aby 

 

vodního skla opatřenou 
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7. Forma – Nátěr č. 1.: 350 g vodní sklo + 25 g Al prášek 

- Odlitek č. 13. Naneseno nástřikem fixírkou 

- Odlitek č. 14. Nátěr čistým vodním sklem a zaprášeno práškovým Al 

 

V tomto případě jsem se pokusil vytvořit nátěr jiným způsobem než v předchozích 

případech, abych zjistil, jestli hliníková vrstva vytvořená na povrchu odlitku bude mít jiné 

vzhledové vlastnosti, při nanesení jiným způsobem než nátěrem. 

U odlitku č. 13. jsem použil předem připravený nátěr, kterým jsem již natíral 

předcházející formy, ale tentokrát jsem se pokusil improvizovat a napodobit nanášení stříkací 

pistolí pomocí fixírky. I přes fakt, že jsem použil fixírku, která měla průměr trubičky určené 

pro nasávání média dostatečně široký, bylo samotné vodní sklo příliš husté, a proto bylo 

potřeba nátěr naředit. Nastávající problém byl ten, že při stříkání nátěru na povrch formy 

docházelo k uvolňování jemných prachových částic práškového Al a ten se velice rychle začal 

šířit vzduchem, až zamořil celý prostor. S tímto faktem se můžeme setkat i v praxi při stříkání 

povrchu formy, kdy stříkací pistole používají mnohem vyšší tlaky a mohlo by docházet 

k mnohem většímu víření prachových částic. Proto je pravděpodobné, že je vhodnější nátěr 

z tohoto důvodu provádět pomocí štětce. Navíc vytvořená povrchová vrstva nebyla zdaleka 

tak hladká, jako při nanášení štětcem. V úvahu je ale také potřeba brát to, že při nanášení 

štětcem je vyšší spotřeba nátěrové hmoty, než je tomu u nástřiku formy, což je ekonomicky 

nevýhodné, vzhledem k vysoké ceně práškových kovů. 

Nátěr u odlitku č. 14. jsem se pokusil vytvořit jinou metodou, kterou jsem chtěl docílit 

rovnoměrnějšího rozložení práškového kovu na povrchu formy. Nejdříve jsem povrch formy 

natřel čistým vodním sklem a hned v zápětí, než vrstva vodního skla zaschla, jsem ji zaprášil 

práškovým hliníkem. Ten jsem umístil do látkového pytlíku, a pak jsem opatrným třesením 

zasypával povrch formy. Vzhledem k velice malým prachovým částicím práškového kovu 

docházelo k velice silnému víření kovu vzduchem. Navíc hliník zcela neulpíval na povrchu 

vodního skla a nedocházelo k jeho dokonalému přilepení na jeho povrch. Z toho plynula 

obava, že tekutý kov po odlití do formy spláchne vrstvu hliníku k jedné straně. Tato metoda 

byla zcela nevodná pro jakékoliv použití. 

Výsledek: 

Oba odlitky po odlití vykazovaly stejný problém, jak tomu bylo v předchozím případě 

a na jejich povrchu se vytvořily připečeniny. Po otryskání odlitku byl ale výsledek poněkud 

rozdílný. U odlitku č. 13. nebyla stříbrná vrstva zdaleka tak výrazná, jak tomu bylo u odlitku, 

který měl nátěr vytvořený pomocí štětce. Také povrch odlitku nebyl zdaleka tak kvalitní, jak 
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tomu bylo v předcházejícím případě. Odlitek č. 14., jehož povrchová vrstva byla vytvořená 

pomocí zaprášení, nevykazoval žádný náznak povrchové patiny. Je tedy pravděpodobné, že 

opravdu veškerý práškový hliník byl strhnut proudem tekutého kovu z povrchu. 

 Vzhledem k vysoké prašnosti obou těchto metod jsem od nich pro další výzkum 

upustil. 

 

8. Forma – Nátěr č.2.: 350g vodní sklo + 25g práškový bronz 

- Naneseno štětcem  

V tomto případě se nátěr na formu nanášel obdobně, jak tomu bylo u nátěru 

s práškovým Al.  

Odlitek č. 15.:Jeden odlitek byl natřen jedním nátěrem a druhý č. 16. byl opatřen dvěma 

nátěry, přičemž před nanesením druhého nátěru, byl ten první vysušen v peci při teplotě 70°C 

po dobu 20ti minut, aby byla vrstva vodního skla dostatečně vysušenou před nanesením druhé 

vrstvy. Povrch byl rovný a hladký. 

Výsledek: 

 I v tomto případě nastal při vytloukání problém se špatnou rozpadavostí formovací 

směsi a velkými připečeninami na povrchu odlitku. Po otryskání byla na povrchu jasně 

viditelná červená patina, která ale tvořila spíš mapy, než jednotně souvislý povrch, 

obr. 12. 

I když byl původně nátěr zlatý díky bronzu, po odlití došlo k tomu, že se veškerý 

nízkotavitelný cín v tavenině vypařil a na povrchu zůstala převážně čistá měděná složka 

nátěru. Tento odlitek jsem také použil jako vzorek na metalografický rozbor. Tato varianta 

přinesla zajímavý výsledek, a proto jsem se rozhodl ji v dalších pokusech zdokonalit tak, 

abych vytvořil na povrchu odlitku souvislou vrstvu mědi bez map, zlepšil rozpadavost 

formovací směsi a docílil zcela hladkého povrchu. 



 

Obr. 12.:  Červené mapy m

 

Změna předpisu: 

Vzhledem k tomu, že po odlití 

formovací směs měla špatnou rozpadavost, bylo pot

pojivového systému, aby se tyto problémy od

jsem v této snížil množství písku na 300

diacetinu se snížilo na 0,2%, navíc se p

formovací směsi přidal 0,6% Sedleckého metakaolinitu.

zbytek prostoru jsem vyplnil 

 V souvislosti se změ

složení nátěrů tak, abych docílil toho, že výsledná patina na odlitku bude rovnom

map při zachování hladkého povrchu 

práškového kovu v nátěru. 

 

Tab. 4.: Nové složení nátěrů

Nátěr č. 5. 

Nátěr č. 6. 
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ervené mapy mědi na odlitku , vytvořené nátěrem bronzu s

tomu, že po odlití odlitku docházelo k zapečeninám na povrchu a 

la špatnou rozpadavost, bylo potřeba změnit hmotnostní podíly 

pojivového systému, aby se tyto problémy odstranily. Na rozdíl od předchozí formovací sm

snížil množství písku na 3000g ,podíl vodního skla ze 4% na 2%, množství 

se snížilo na 0,2%, navíc se přidalo 0,5% vody a pro zlepšení rozpadavosti jsem do 

idal 0,6% Sedleckého metakaolinitu. Aby se forma lépe vybíjela z

zbytek prostoru jsem vyplnil výplňovým křemenným pískem pojeným bentonitem.

souvislosti se změnou poměru u formovací směsi jsem se dále také rozhodl upravit 

 tak, abych docílil toho, že výsledná patina na odlitku bude rovnom

i zachování hladkého povrchu odlitku. S touto změnou souviselo zvýšení pom

 

ěrů 

350 g vodní sklo + 65 g Al prášek 

350vodní sklo + 65 g práškový bronz

 

rem bronzu s vodním sklem 

eninám na povrchu a 

nit hmotnostní podíly 

ředchozí formovací směsi 

vodního skla ze 4% na 2%, množství 

idalo 0,5% vody a pro zlepšení rozpadavosti jsem do 

Aby se forma lépe vybíjela z rámu, 

bentonitem. 

si jsem se dále také rozhodl upravit 

 tak, abych docílil toho, že výsledná patina na odlitku bude rovnoměrná bez 

nou souviselo zvýšení poměru 

vodní sklo + 65 g práškový bronz 
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9. Forma – Nátěr č. 5.: 350 g vodní sklo + 65 g Al prášek 

- Naneseno štětcem 

V předcházejícím případě, kdy jsem na povrch formy nanášel nátěr s práškovým 

hliníkem, nebylo zcela prokazatelné, že stříbrný odstín na povrchu není čistě odstín litiny, 

který se často mění z mnoha různých faktorů. Potřeboval jsem ověřit, že odstín je způsoben 

nátěrem hliníku. Proto jsem se rozhodl zvýšit množství práškového kovu ve vodním skle. Do 

350g vodního skla jsem tentokrát přidal o 40g práškového Al více než v předcházejícím 

případě. Vytvořila se hustá kaše, se kterou bylo provádění nátěru obtížnější, protože netvořil 

rovnoměrnou vrstvu na povrchu a na vrstvě nátěru byly zřetelné stopy po tahu štětcem, což 

jak jsem se obával, mohlo později způsobit nerovný povrch odlitku. Proto jsem se pokusil tyto 

nerovnosti vyhladit štětcem namočeným do čisté vody, což přineslo jisté zlepšení. Touto 

emulzí jsem potřel první dutinu formy, odlitek č. 17. a s druhým odlitkem jsem se rozhodl 

provést experiment, kdy jsem na povrch formy nanesl jeden nátěr touto emulzí s novým 

složením a po vysušení v peci jsem hliníkový nátěr přetřel nátěrem č. 6. s práškovým 

bronzem- odlitek č. 18.. 

Výsledek: 

 Při vytloukání odlitku z formy, měla formovací směs značně vyšší rozpadavost, než u 

původního předpisu procentuálního množství jednotlivých složek pojivového systému. 

Nicméně i přes to, ulpívala na povrchu odlitku slabá vrstva písku, která zakrývala povrch 

odlitku. Proto i v tomto případě bylo potřeba odlitek otryskat. 

Ve výsledku se u odlitku se dvěma hliníkovými nátěry oproti původnímu nátěru nic 

nezměnilo až na fakt, že se na povrchu vytvořily povrchové vady připomínající neštovice, což 

mohlo být způsobeno příliš silnou vrstvou nátěru a velkým množstvím vodního skla. U 

odlitku, který měl na svém povrchu kombinaci nátěrů, kdy byl první nátěr proveden emulzí 

hliníku, a druhý emulzí s práškovým bronzem se projevila stejná povrchová vada, jako u 

prvního odlitku s tím rozdílem, že na povrchu se opět objevovaly viditelné, červené mapy 

mědi. 

 Zvýšený obsah prášků v roztoku tedy nepřinesl uspokojivý výsledek. Pokus 

s kombinací nátěrů přinesl stejný výsledek jako u nátěru, kdy byl povrch odlitku natřen 

jednou vrstvou s nižším objemem prášku v emulzi a stopa po hliníkovém nátěru byla opět 

nerozpoznatelná. 

 

 

 



 

10. Forma – Nátěr č. 6.: 350 g vodní sklo + 65 g práškový

- naneseno ště

U této formy jsem postupoval obdobn

na odlitku č. 19. jsem nanesl hustý,

štětcem. Po vysušení první vrstvy v

druhou vrstvu stejným postupem.

Odlitek č. 20.:Na druhou form

v tomto případě jsem druhou vrstvu 

jsem stejný postup, kdy jsem celý povrch nát

Výsledek: 

 Opět bylo potřeba odlitky otry

ulpívala na povrchu. První odlitek, který byl opat

na povrchu velice nerovný. 

v tomto případě netvořila mapy

Bohužel, kvalitou povrchu tento odlitek v

splňovat, a to vytvořit hladší vrstvu než v

povrchu odlitku. Je pravděpodobné, že to bylo zp

Obr. 13.: Odlitek se dvěma nát

nekvalitní (nátěr č. 6.) 

 

 Druhý odlitek, který byl v

přinesl zajímavý výsledek. I p

byl i přes tento fakt opět červený, ale op
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č. 6.: 350 g vodní sklo + 65 g práškový bronz 

naneseno štětcem 

U této formy jsem postupoval obdobně, jako u předchozí formy. Na

jsem nanesl hustý, bronzový nátěr, který jsem poté vyhladil navlh

Po vysušení první vrstvy v sušící peci při 80°C po dobu 20ti minut, jsem nanesl 

druhou vrstvu stejným postupem. 

Na druhou formu jsem nanesl stejný nátěr jako na první dutinu, ale 

 jsem druhou vrstvu provedl nátěrem č. 5. s práškovým hliníkem. Opakoval 

em celý povrch nátěru vyhladil a dal sušit do pece.

eba odlitky otryskat, protože i v tomto případě tenká vrstva písku

První odlitek, který byl opatřen čistě bronzovým nátě

erovný. Nicméně měl jasně viditelnou vrstvu mědi na povrchu, která 

ila mapy a byla mnohem souvislejší než u předchozích pokus

kvalitou povrchu tento odlitek vůbec nesplňoval předpoklady, které by m

it hladší vrstvu než v případě, kdy nebyl použitý žádný nát

ěpodobné, že to bylo způsobeno příliš silnou vrstvou

ěma nátěry s bronzovým práškem. Povrch odlitku je zna

Druhý odlitek, který byl v této formě umístěn a byl opatřen dvěma rozdílnými nát

inesl zajímavý výsledek. I přes to, že svrchní nátěr na formě byl hliníkový, povrch odlitku 

ě červený, ale opět stejně nekvalitní jako u prvního odlitku této formy. 

edchozí formy. Na první líc formy  

r, který jsem poté vyhladil navlhčeným 

obu 20ti minut, jsem nanesl 

r jako na první dutinu, ale 

práškovým hliníkem. Opakoval 

ru vyhladil a dal sušit do pece. 

tenká vrstva písku 

 bronzovým nátěrem, byl po odlití 

ědi na povrchu, která 

edchozích pokusů.  

edpoklady, které by měly nátěry 

, kdy nebyl použitý žádný nátěr pro zlepšení 

íliš silnou vrstvou nátěru. 

 

ch odlitku je značně 

ěma rozdílnými nátěry, 

 byl hliníkový, povrch odlitku 

 nekvalitní jako u prvního odlitku této formy. 
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Znamená to pravděpodobně to, že povrchová vrstva hliníku naprosto vůbec nevstupuje do 

difuzní reakce s tekutým kovem a je jako by „opláchnuta“ z povrchu, kde ji potom nahrazuje 

vrstva mědi, u které k difuzi dojde a spojí se s matricí tekutého kovu. 

 Vzhledem k tomu, že při zvýšení poměru práškového kovu v nátěru docházelo ke 

vznikům tak rozsáhlých povrchových vad na odlitku, je možné stanovit, že poměr prášku 

v nátěru je limitován od 7% do max. 11%  ve vodním skle. 

 

11. Forma – Kombinace nátěrů č. 1.: 350 g vodní sklo + 25 g Al prášek 

       č. 2.:  350g vodní sklo + 25g práškový bronz a nátěr 

       č. 4.: 150 ml isopropanol + 6 g OB- tmel + 20 g práškový      

bronz    

 U této formy jsem vyzkoušel pokus s překrýváním jednotlivých nátěrů s cílem vytvořit 

na povrchu odlitku mozaiku různých barev patiny. Vyzkoušel jsem zkombinovat nátěr 

s vodním sklem a alkoholem, tak nátěry s vodním sklem a bronzovým a hliníkovým práškem. 

Odlitek č. 21.: Na první dutinu formy jsem tedy zkombinoval nátěr vodního skla a práškového 

bronzu s nátěrem s vodním sklem a práškovým hliníkem s tím, že se oba nátěry v místě styku 

asi centimetrovou vrstvou překrývaly.  

Odlitek č. 22.: Druhou dutinu formy jsem natřel nátěrem s isopropanolem a bronzovým 

práškem v kombinaci s nátěrem s vodního skla a bronzového prášku.  Cílem bylo zjistit, jak 

se budou spolu chovat jednotlivé nátěry při odlévání a jakou vytvoří konečnou kombinaci 

patin na odlitku. 

Výsledek: 

 První odlitek s nátěry z vodního skla měl po odlití na povrchu žíhanou strukturu, kde 

na litinové matrici zcela jasně vystupoval bronzový nátěr a tvořil na povrchu odlitku měděné 

mapy. Hliníkový nátěr se zachoval jako v předcházejících případech a povrch odlitku výrazně 

neovlivnil. Povrch odlitku byl ale opět nerovný. V místě překrývání obou nátěrů vystoupila 

napovrch opět hlavně vrstva nátěru s vodním sklem a bronzem. 

 Druhý odlitek přinesl zajímavější výsledek. Po odlití se na odlitku opět vytvořila 

žíhaná vrstva nátěru z vodního skla a práškového bronzu. Povrch, na kterém byl nanesen nátěr 

s isopropanolem, v tomto případě nevytvořil tmavě hnědou patinu, jak tomu bylo u formy č. 5 

s nátěrem izopropanolu, ale povrch byl rovný a bez vad. Navíc v místě překrývání obou 

nátěrů došlo k tomu, že na povrchu vznikla rovná, rovnoměrně mědí pokrytá vrstva. 

Uprostřed částí odlitku, které byly pokryty nátěrem z vodního skla, nebyla vrstva tak souvislá 

a navíc byla značně nerovná obr. 14.. 



 

Obr. 14.: Žíhaný povrch odlitku. Na fotce l

je vrstva mědi souvislá a ve st

(nátěr č.2 a č.4.) 

 

Tab. 5. Tabulka výsledků u ST

 Nátěr Nanášení

Forma č. 

5. 

Nátěr 

č. 4 

Ště

Forma č. 

6. 

Nátěr 

č. 1 

Ště

Forma č. 

7. 

Nátěr 

č. 1 

Nást

Zaprášení

Forma č. 

8. 

Nátěr 

č. 2 

Ště
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: Žíhaný povrch odlitku. Na fotce lze sledovat místo překrytí obou nát

ve středu nátěru z vodního skla nerovný povrch 

ů u ST- směsi se 4% vodního skla 

Nanášení Nedostatky Vada po 

odlití 

Příč

Štětec Žádné Žádná 

Štětec Žádné před 

odlitím 

Připečeniny Vysoké 

množství 

vodního skla

Nástřik 

Zaprášení 

Vysoká 

prašnost 

Připečeniny Vysoké 

množství 

vodního skla

Štětec Žádné Připečeniny Vysoké 

množství 

vodního skla

 

ekrytí obou nátěrů, kde 

nerovný povrch  

Příčina Výsledná 

patina 

- Tmavě hnědo-

červená 

Vysoké 

množství 

vodního skla 

Negativní 

Vysoké 

množství 

vodního skla 

Negativní 

Vysoké 

množství 

vodního skla 

Patina barvy 

mědi 
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Tab. 6. Tabulka výsledků u ST- směsi s 2% vodního skla 

 Odlitek Nátěr Nanášení Nedostatky Vada po odlití Výsledná 

patina 

Forma č. 

9. 

Č. 17. Nátěr č. 

5 

Štětec Stopy po 

štětci 

puchýře negativní 

Č. 18. Nátěr č. 

5+6 

Štětec Stopy po 

štětci 

puchýře měděná 

Forma č. 

10. 

Č. 19. Nátěr č. 

6 

Štětec Žádné Nerovný povrch měděná 

Č. 20. Nátěr č. 

6+5 

Štětec Žádné Nerovný povrch měděná 

Forma č. 

11. 

Č. 21. Nátěr č. 

1+2 

Štětec Žádné Nerovný povrch 

v místě nátěru 

vodním sklem 

Litina žíhaná 

měděnou 

barvou 

Č. 22. Nátěr 

č.2+4  

Štětec Žádné Nerovný povrch 

v místě nátěru 

vodním sklem 

Litina žíhaná 

měděnou 

barvou 

 

 

5.3.5. Chemismus samotvrdnoucích furanových směsí 

 

 Vytvrzování samotvrdnoucích furanových směsí probíhá za působení kyselých 

katalyzátorů (20 – 60% na hmotnost pryskyřice), které se používají podle toho, kolik je 

v pryskyřici obsah furfurylalkoholu. Vytvrzovací reakce je exotermický jev, který probíhá za 

vzniku vody. Takto vzniklá voda se musí odpařit, proto postup vytvrzování probíhá od 

povrchu formy nebo jader směrem dovnitř. Proto se například při výrobě velkých jader a 

forem doporučuje povrch dosušovat horkým vzduchem. V průběhu vytvrzování směs mění 

barvu. Na začátku vytvrzovací reakce má směs při použití nového písku čistě barvu písku. Jak 

dále probíhá reakce, barva písku přechází v tmavě zelenou až nakonec je téměř černá. Pokud 

přidáme do směsi příliš mnoho katalyzátoru, způsobí to její křehkost, drobivost a má barvu 

takzvaně „pepř a sůl“. 
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Katalyzátory pro vytvrzování se rozdělují podle jejich chemického složení do tří 

skupin, a jak už bylo řečeno, používají se dle obsahu furfurylalkoholu v pryskyřici. Většinou 

se jedná o samotnou kyselinu paratoulensulfonovou(PTS) nebo o její kombinaci s kyselinou 

trihydrogenfosforečnou ( H3PO4). Tyto katalyzátory jsou také zdrojem síry, která je pak dále i 

součástí regenerátu. Pokud síra dosáhne jejího maximální množství v regenerátu, může se stát 

zdrojem mnoha vad, může způsobit degradaci grafitu a exogenní bubliny. Proto je celkové 

používání katalyzátoru H3PO4 omezené z důvodu zhoršené rozpadavosti směsí,  

i regenerovatlnosti ostřiva. Všechny tyto katalyzátory jsou kyselého charakteru, proto nelze 

používat chrommagnezitové nebo magnezitové ostřivo. 

Rychlost vytvrzovací reakce se zvyšuje s teplotou, proto je nutná práce se studenými 

písky. Výhodou této technologie je, že se při teplotách 1100 až 1200°C bez přístupu kyslíku 

vytváří koks, který příznivě ovlivňuje jakost povrchu odlitku i bez použití nátěru. Další 

výhodou těchto směsí je, že mají výbornou rozpadavost a snadno se regenerují suchou 

mechanickou cestou [5]. 

 

7.1.1.1. Výroba furanových forem 

 

 Poslední zkušební formovací směsí byla směs křemenného písku pojená furanovou 

pryskyřicí. Poměr jednotlivých složek formovací směsi byl následující: 3000g křemenného 

písku, 1% furanové pryskyřice X850 TN 011 a 0,4% aktivátoru 100 T3. Pojivový systém byl 

navržen pro teplé roční období, a proto byla jeho doba vytvrzování poměrně dlouhá. Po 

zaformování modelu byla doba do proběhnutí vytvrzovací reakce přibližně 45 minut, aby se 

dále dalo s formou pracovat a bylo možné zaformovat vrchní rám formy. Doba do úplného 

vytvrzení formy byla ale okolo 8 hodin. Tento pojivový systém slévárny používají z toho 

důvodu, aby v teplých měsících měli dostatek času pro veškeré úkony spojené s výrobou 

velkých forem. 

 

 

12. Forma - Nátěr č. 3: 150 ml isopropanol + 6 g OB- tmel + 14,6 g práškový Al  

     Nátěr č. 4.: 150 ml isopropanol + 6 g OB- tmel + 20 g práškový bronz 

    - naneseno štětcem 

 Odlitek č. 23. První odlitek byl opatřen nátěrem s alkoholem a práškovým hliníkem. 



 

S nanášením nátěru na tento povrch formy byla celkov

jak se bude povrch formovací sm

k žádnému otěru a formovací sm

Formu jsem opatřil prvním nát

Potom jsem nanesl druhý nát

 Odlitek č. 24. Tento odlitek jsem nat

nátěr s práškovým bronzem. 

následujícím obr. 15.. 

Obr. 15.: Ukázka furanové formy, nat

práškovým bronzem a vpravo nát

Výsledek: 

 Odlitek. 23. Při odlévání nedošlo k

Formovací směs měla dobrou rozpadavost

nepřinesl žádný výsledek a p

k žádnému vzniku povrchových vad.

 Odlitek. 24. U tohoto odlitku jsem p

bylo u stejného nátěru, ale jiné formovací sm
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ru na tento povrch formy byla celkově první zkušenost, proto nebylo známé, 

de povrch formovací směsi chovat při styku s nátěrem. Po nanesení ale nedocházelo 

ru a formovací směs se chovala obdobně jako při nanášení nát

il prvním nátěrem, který jsem zapálil a nechal vyhořet veškerý alkoh

Potom jsem nanesl druhý nátěr, který jsem nechal samovolně odpařit odstá

Tento odlitek jsem natřel stejným způsobem jako první, ale použil jsem 

práškovým bronzem. Oba nátěry měly dobrou přilnavost na povrch, jak jde 

: Ukázka furanové formy, natřené vlevo nátěrem s isopropyl

práškovým bronzem a vpravo nátěrem s isopropylalkoholem a práškovým hliníkem

i odlévání nedošlo k žádné reakci taveniny se zbytky alkoholu. 

la dobrou rozpadavost a neulpívala na povrchu odlitku. Tento nát

inesl žádný výsledek a povrch odlitku neměl žádný náznak patiny. Nedošlo u n

ku povrchových vad. 

. U tohoto odlitku jsem předpokládal, že dojde k vytvoř

ru, ale jiné formovací směsi. Ovšem výsledek byl jiný, a na povrchu 

 první zkušenost, proto nebylo známé, 

rem. Po nanesení ale nedocházelo 

i nanášení nátěru na ST-směsi. 

řet veškerý alkohol. 

it odstáním na vzduchu. 

sobem jako první, ale použil jsem 

ilnavost na povrch, jak jde vidět na 

 

isopropylalkoholem a 

práškovým hliníkem 

žádné reakci taveniny se zbytky alkoholu. 

neulpívala na povrchu odlitku. Tento nátěr opět 

l žádný náznak patiny. Nedošlo u něj ani 

vytvoření patiny, jak tomu 

Ovšem výsledek byl jiný, a na povrchu 
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odlitku žádný náznak patiny nebyl. Je to zajímavý výsledek, protože to potvrzuje to, že 

podmínka vzniku patiny je přímo závislá na chemii pojivového systému formy.  

 

13.  Forma - Nátěr č. 3: 150 ml isopropanol + 6 g OB- tmel + 27 g práškový Al  

      Nátěr č. 4.: 150 ml isopropanol + 6 g OB- tmel + 20 g práškový bronz 

     - naneseno štětcem 

Odlitek. 25. I tuto formu jsem natřel nátěrem s isopropanolem a práškovým bronzem. 

V tomto případě jsem provedl tři nátěry tak, že nejprve jsem nanesl první nátěr a vysušil 

v peci při teplotě 140 °C po dobu 20ti minut. Potom jsem nanesl druhý nátěr, který jsem také 

dal vysušit do pece po stejnou dobu a při stejné teplotě a třetí nátěr jsem zapálil. Tento postup 

jsem zvolil z toho důvodu, aby na povrchu při opakovaném zapalování opět nevznikaly 

puchýře.  

 Odlitek. 26. U druhé dutiny jsem postupoval stejným postupem jako u první, jen jsem 

použil nátěr s alkoholem a práškovým hliníkem. Množství hliníku v nátěru jsem v tomto 

případě zvýšil z 14,6 g na 27 g. 

Výsledek: 

 Odlitek. 25. Při odlévání formy docházelo k silné reakci taveniny a zbytkového 

alkoholu obsaženého v nátěru a tavenina mírně vyprskla vtokem z formy. Při vytloukání 

z formy měla směs opět dobrou rozpadavost a na povrchu odlitku neulpíval žádný písek. Ani 

v tomto případě se nátěr nespojil s matricí kovu a vznikla pouze vrstva, která šla z odlitku 

odstranit setřením. Pod touto vrstvou byl odlitek hladký a bez povrchových vad. 

Odlitek. 26. Na tomto odlitku po odlití nebyl žádný náznak patiny. Navíc se na 

povrchu odlitku objevila vada připomínající zálupy, což mohlo být způsobeno neklidným 

průběhem při odlévání. 

14. Forma – Nátěr č. 1.: 350 g vodní sklo + 25 g Al prášek 

      č. 2.: 350g vodní sklo + 25g práškový bronz 

     -naneseno štětcem 

 Odlitek. 27. Na tomto odlitku jsem se rozhodl vyzkoušet nátěr z vodního skla i přes 

rozdílnou chemii těchto dvou systémů. Nátěr se na povrch furanové formy nanášel bez obtíží 

a tvořil rovnou plochu bez známek otěru. Nanesl jsem pouze jeden nátěr, který jsem nechal 

vysušit v peci při teplotě 80°C po dobu 30ti minut. 
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 Odlitek. 28. Druhou dutinu formy jsem natřel nátěrem z vodního skla a práškového 

hliníku. S tímto odlitkem jsem postupoval obdobně jako s prvním odlitkem. Provedl jsem 

jeden nátěr, který jsem nechal vysušit v peci. 

Výsledek: 

 Odlitek. 27. Po odlití a vytloukání z formy, uplívala na povrchu odlitku vrstva 

připečeného písku, který se nedal jinak odstranit než otryskáním. Po otryskání byla na 

povrchu opět patrná vrstva mědi, pevně ulpívající na povrchu odlitku. Povrch odlitku ale 

neměl požadovanou hladkost, které jsem chtěl docílit. Výsledná patina je rovnoměrněji 

rozprostřená po odlitku, než v předchozích případech, kdy jsem na odlitek nanesl pouze jeden 

nátěr a vytvořily se mapy. 

 Odlitek. 28. I na tomto odlitku ulpíval připečený písek. Ale v tomto případě se po 

otryskání nevytvořila žádná patina a povrch odlitku byl opět zvrásněný. 

 

15. Forma - Nátěr č. 4.: 150 ml isopropanol + 6 g OB- tmel + 20 g práškový bronz  

     - nástřik fixírkou 

 Odlitek č. 29.: Na tuto poslední zkušební formu jsem nanesl nátěr isopropanolu 

s práškovým bronzem pomocí nástřiku fixírkou. Bronz má vyšší hustotu než hliník, proto při 

nástřiku nedocházelo k tak vysokému prášení jemných částic kovu. Povrch nátěru nebyl tak 

hladký jako v případě nanášení štětcem. Po nástřiku jsem nátěr zapálil a až vyhořel, tak jsem 

ho dal vysušit na 20 minut do sušící pece při teplotě 80 °C. 

Výsledek: 

 Při vytloukání z formy jako u jediné formy natřené nátěrem s isopropanolem a 

práškovým bronzem došlo k připečeninám na povrchu odlitku. Připečeniny šly špatně 

odstranit, protože hodně pevně ulpívaly na povrchu. Ani v tomto případě se na odlitku 

nevytvořila vrstva patiny. 
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Tab. 7. Tabulka výsledků u furanové formovací směsi 

 Odlitek Nátěr  Nanášení Nedostatky Vada po 

odlití 

Příčina Výsledná 

patina 

Forma 

č. 12. 

č. 23. Nátěr 

č. 3 

Štětec - - - Negativní 

č. 24. Nátěr 

č. 4 

Štětec - - - Negativní 

Forma 

č. 13. 

č. 25. Nátěr 

č. 4 

Štětec - - - Negativní 

č. 26. Nátěr 

č. 3 

Štětec - Zálupy Neklidné 

lití 

Negativní 

Forma 

č. 14. 

č. 27. Nátěr 

č. 2 

Štětec - Připečeniny, 

nerovný 

povrch 

Způsobeno 

nátěrem 

Měděná 

č. 28. Nátěr 

č. 1 

Štětec - Připečeniny, 

nerovný 

povrch 

Způsobeno 

nátěrem 

Negativní 

Forma 

č. 15. 

č. 29. Nátěr 

č. 3 

Nástřik - Připečeniny - Negativní 

 

5.4. Metalografické rozbory 

 

Pro další krok bylo potřeba udělat si představu o tom, jak vypadá struktura povrchu 

stykové plochy tekutého kovu s nátěrem formy pod mikroskopem. Proto jsem vybral čtyři 

zkušební odlitky, ze kterých jsem si připravil zkušební vzorky. Tyto vzorky jsem vyleštil do 

zrcadlového lesku, pomocí jednotlivých brusných papíru, od nejhrubšího po nejjemnější. 

Nejprve jsme pozorovali vyleštěné vzorky v nenaleptaném a poté v naleptaném stavu. Leptání 

se provádí 4% HNO3 . Důležité bylo zjistit, jestli bude na povrchu odlitku pod mikroskopem 

viditelná vrstva kovu, který byl nanesený na povrch formy, jak bude tato vrstva souvislá a 

jaké strukturní složky se budou vyskytovat v blízkosti této přechodové vrstvy. 
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Tab. 8. Odlitky vybrané pro metalografickou zkoušku: 

 Číslo formy a 

materiál formy 

Číslo 

odlitku 

Číslo nátěru 

1. č. 2. -organobentonit č. 4. Nátěr č. 4.: 150 ml isopropanol + 6 g OB- tmel + 

20 g práškový bronz 

2. č. 5. – ST – směs 

s vodním sklem 

č. 10 Nátěr č. 4.: 150 ml isopropanol + 6 g OB- tmel + 

20 g práškový bronz 

3. č. 6. – ST – směs 

s vodním sklem 

č. 12 Nátěr č. 1.: 350 g vodní sklo + 25 g Al prášek 

4. č. 8. - ST – směs 

s vodním sklem 

č. 16. Nátěr č.2.: 350g vodní sklo + 25g práškový bronz 

 

 U všech vzorků se jednalo o šedou litinu s lupínkovým grafitem. Tyto litiny se dále 

rozdělují na podeutektické, eutektické a nadeutektické. V našem případě se vždy jednalo o 

litinu podeutektickou. 

 

 

Obr. 16.: Diagram struktur šedé litiny 

Na vlastnosti šedé litiny má velký vliv množství, velikost a způsob vyloučení lupínků grafitu. 

Grafit se může vylučovat ve formě:[12] 

• lupínků, lamel  
• zrn  
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• vloček  

V našem případě se vždy utvářel lupínkový grafit v základní feriticko-perlitické matrici. 

Ferit  vzniká při eutektoidní transformaci austenitu podle stabilního systému. Přísadový prvek 

křemík a pomalé ochlazování podporuje vznik feritu. Ferit je měkký, tvárný, dobře 

obrobitelný, v litinách je nositelem houževnatosti. Na jeho vlastnosti mají značný vliv legury 

a doprovodné prvky, které se železem tvoří substituční tuhý roztok. Všechny přísady zvyšují 

tvrdost a pevnost feritu. Jeho houževnatost některé z nich zvyšují (Ni, Cr, Mn) a jiné je snižují 

(Si). 

Perlit  je eutektoid vzniklý rozpadem austenitu podle metastabilního systému. Vedoucí fází 

perlitické přeměny je cementit, vedle něhož pak vznikají lamely feritu. Z jednoho zrna 

austenitu obvykle vzniká několik zrn perlitu s rozdílnou orientací lamel. Jeho vznik podporuje 

měď. Ve srovnání s feritem má perlit vyšší pevnost a tvrdost, horší plastické vlastnosti, horší 

obrobitelnost, vyšší odolnost proti opotřebení. Perlit je v litinách nositelem pevnosti a 

tvrdosti. Jeho vlastnosti závisí na hustotě perlitu dané jeho dispersitou d. Ta je určena 

vzdáleností dvou sousedních lamel feritu, obrázek 16. Čím hustější je perlit, tím vyšší jsou 

jeho mechanické vlastnosti [10,11]. 

5.4.1.  Odlitek č. 4. - Organobentonitová forma  

 

Obr. 17.: Odlitek č. 4., formovaný do organobentonitové formy. Naleptaný vzorek, 

zvětšeno 100x (nátěr č. 4) 



 

ochlazovaných litinách. Fosfidové eutektikum tuhne již p

eutektickými buňkami.  

Obr. 19. Fosfidické eutektikum ve struktu

Obr. č. 18.:Lupínkový 
grafit  
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Jak je na obr. 17. patrné, na povrchu odlitku není 

sebemenší náznak po bronzovém nátěru naneseného

formy. Základní matrice kovu je feriticko-

s lupínkovým grafitem. Na fotografii lze dále 

povrch odlitku je velice rovný a hladký. Povrchová vrstva, kde 

se tavenina stýkala s nátěrem, je převážně feritického 

charakteru, což můžeme vysvětlit oduhličením líce odlitku.

 Dále bylo při metalografickém pozorování vzork

nalezeno v struktuře jisté množství fosfidického eutektika. Toto 

fosfidové eutektikum vzniká podle soustavy Fe

obsahu nad 0,5 až 0,8 % P (závisí na obsahu uhlíku). Když 

krystalizuje eutektikum (austenit a grafit), m

fosfidové eutektikum už při 0,1 % fosforu p

podmínkách a už od 0,05 % P za reálných, pomalu 

ochlazovaných litinách. Fosfidové eutektikum tuhne již při teplotě 940 °C, a to mezi 

Obr. 19. Fosfidické eutektikum ve struktuře odlitku č. 4 (nátěr č. 4) 

patrné, na povrchu odlitku není 

ru naneseného na povrch 

-perlitická 

. Na fotografii lze dále pozorovat, že 

hladký. Povrchová vrstva, kde 

evážně feritického 

tlit oduhličením líce odlitku. 

i metalografickém pozorování vzorků 

e jisté množství fosfidického eutektika. Toto 

odle soustavy Fe-Fe3C-Fe3P při 

obsahu nad 0,5 až 0,8 % P (závisí na obsahu uhlíku). Když 

krystalizuje eutektikum (austenit a grafit), může se objevit 

0,1 % fosforu při rovnovážných 

podmínkách a už od 0,05 % P za reálných, pomalu 

 940 °C, a to mezi 

 

 



 

5.4.2. Odlitek č. 10. Formovaný do ST

Obr. 20.: Odlitek č. 10, formovaný do ST

(nátěr č. 4) 

Obr. 21.: Odlitek č. 10. Formovaný do ST
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č. 10. Formovaný do ST-směsi 

. 10, formovaný do ST-směsi, v naleptaném stavu, zv

. 10. Formovaný do ST-směsi, v nenaleptaném stavu, zv

 

si, v naleptaném stavu, zvětšení 50x   

 

stavu, zvětšení 500x 



 

Obr. 22.: Odlitek č. 10. Formovaný do ST

 Obrázek č. 20, 21, 22

práškovým bronzem. U tohoto 

potvrdila i metalograficky. Vrstva ale nebyla souvislá po celém povrchu odlitku. Je 

pravděpodobné, že k oddělení 

nicméně se dá předpokládat, že ani p

odlitek rovný povrch jak je patrné na obr. 20

z velké části tvořena převážn

difuze mědi od povrchu odlitku

matrice kovu opravdu dochází.

5.4.3. Odlitek č. 12

 Tento odlitek byl opat

Metalografický rozbor potvrdil, že na povrchu odlitku není sebemenš

I v tomto případě, jak lze vid

oduhličení povrchové vrstvy. Je to zp

odlévání, a proto je povrchová vrstva tvo

rovný jako v předcházejících p
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. 10. Formovaný do ST-směsi, v naleptaném stavu, zv

20, 21, 22, nám představuje další odlitek s nátěrem z 

práškovým bronzem. U tohoto odlitku byla na povrchu okem viditelná vrstva m

lograficky. Vrstva ale nebyla souvislá po celém povrchu odlitku. Je 

ělení částí vrstvy mědi mohlo dojít při broušení a lešt

edpokládat, že ani předtím vrstva nebyla souvislá. I v tomto p

vný povrch jak je patrné na obr. 20. a povrchová vrstva i v tomto p

řevážně feritem. Na obr. 22. lze pozorovat hloubku, do jaké prob

di od povrchu odlitku, což potvrzuje, že touto metodou k difuzi m

dochází. Na obr. 22. je měď označena šipkami. 

č. 12. Formovaný do ST-směsi 

Tento odlitek byl opatřen nátěrem s vodním sklem a hliníkovým práškem. 

potvrdil, že na povrchu odlitku není sebemenší stopa po vrstv

, jak lze vidět na obr. 23. vzorku v nenaleptaném stavu, došlo k

ové vrstvy. Je to způsobeno silně oxidační atmosférou v

odlévání, a proto je povrchová vrstva tvořena převážně feritem. Povrch odlitku už není tak 

edcházejících případech. 

 

naleptaném stavu, zvětšení 1000x 

 isopropanolu a 

odlitku byla na povrchu okem viditelná vrstva mědi, která se 

lograficky. Vrstva ale nebyla souvislá po celém povrchu odlitku. Je 

i broušení a leštění vzorků, 

tomto případě měl 

tomto případě byla 

. lze pozorovat hloubku, do jaké proběhla 

difuzi mědi do základní 

vodním sklem a hliníkovým práškem. 

í stopa po vrstvě Al.  

nenaleptaném stavu, došlo k silnému 

ní atmosférou v dutině formy při 

Povrch odlitku už není tak 



 

Obr. 23.: Odlitek č. 12, formovaný do ST

Obr. 24.: Odlitek č. 12 , formovaný do ST
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. 12, formovaný do ST-směsi, v nenaleptaném stavu, zv

formovaný do ST-směsi, v naleptaném stavu, zv

 

nenaleptaném stavu, zvětšeno 200x 

 

v naleptaném stavu, zvětšeno 100x 
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5.4.4. Odlitek č. 16. Formovaný do ST-směsi 

 

Obr. 25. prezentuje metalografický výbrus odlitku č. 16., který byl opatřen nátěrem 

s vodním sklem a práškovým bronzem v nenaleptaném stavu. Na fotografii je patrná vrstva 

mědi pocházející z nátěru, pevně spojená se základní matricí odlitku. Ani na tomto odlitku 

nebyla vrstva zcela celistvá, ale oproti předcházejícím případům byl tento odlitek 

nejúspěšnější z hlediska vytvoření patiny, ale byl méně úspěšný z hlediska hladkosti povrchu, 

jak je patrné na všech třech fotografiích odlitku č. 16.. Dále lze na fotografiích pozorovat 

hloubku difuze nátěru. V tomto případě nedošlo u odlitku k tak výraznému oduhličení 

povrchu jako v předcházejících případech.  

 

 

 

 

Obr. 25.: Odlitek č. 16., formovaný do ST-směsi, v nenaleptaném stavu, zvětšení 1000x 

(nátěr č. 2) 
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Obr. 26.: Odlitek č. 16., formovaný do ST-směsi, v naleptaném stavu, zvětšení 500x 

 

Obr. 27.: Odlitek č. 16.,formovaný do ST-směsi, v naleptaném stavu, zvětšení 1000x 
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6. Závěr:_______________________________________________ 

Výsledky získané výzkumem v průběhu zkoušek vývoje a používání různých nátěrů 

přinesly zatím dílčí výsledky v povlakování odlitků během jejich odlévání. Z dosavadních 

výsledků je možné povlakovat umělecké odlitky, za účelem vytvoření patiny na jejich 

povrchu. Nejvíce vhodný pro tyto účely se ze zkoušek zdá být nátěr, vytvořený z vodního skla 

a práškového bronzu v poměru 350g vodní sklo + 25g práškový bronz ( kde množství 

práškového bronzu je možné použít do 40g bez rizika vzniku vad-což odpovídá od 

 7 – 11% ve vodním skle), s ohledem na použitou formovací směs, kdy se jako nejvíce 

vhodná jeví samotuhnoucí směs se 2% vodního skla, vytvrzovaná estery se složkami 

zlepšující rozpadavost směsi. Touto metodou je možné vytvořit patinu na povrchu odlitku pro 

dekorační účely, je ale méně vhodná pro technické odlitky, kdy potřebujeme zaručit 

chemickou odolnost vůči nejrůznějším vlivům, kde tato metoda zatím není vyvinuta do 

takové dokonalosti, aby tenká vrstva kovu zcela rovnoměrně pokryla litinový odlitek. 

 Veškeré výsledky během pokusů potvrdily, že jako práškové kovy v nátěru nelze 

použít kovy s teplotou tání do 800°C, protože těmito kovy není možné vytvořit na povrchu 

odlitku vrstvu vůbec žádnou. Do budoucna by bylo zajímavé ověřit, jestli by touto metodou 

bylo možné nanášet na litinové odlitky také práškový nikl, stříbro anebo dokonce také zlato. 

Vzhledem k jejich teplotám tání a uspořádání krystalických mřížek je pravděpodobné, že by 

to bylo možné, ale vzhledem k ceně práškového stříbra a zlata je tato varianta poměrně 

ekonomicky náročná 
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