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ABSTRAKT 
 

Bakalářská práce je zaměřena na porovnání a zhodnocení nátěrů forem litinových a 

ocelových odlitků dodávaných firmami ASK CHEMICALS CZECH s.r.o. a  HÜTTENES – 

ALBERTUS s.r.o. 

V teoretické části práce jsou uvedené obecné informace o nátěrech, jako je jejich nanášení 

na formu či jádra, druhy nátěrů a samotné vlastnosti nátěrů. Jsou zde také zmiňovány 

provozní zkoušky, které jsou uplatňovány na tyto nátěry. V praktické části práce jsou 

analyzovány jednotlivé druhy nátěrů, které byly při rozboru použity a na fotografiích v příloze 

jsou zdokumentovány výsledky jejich použití. 

 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 
 

Nátěr, nátěr forem, vlastnosti nátěrů, zkoušky nátěrů, nanášení,  

 

 

ABSTARCT 
 

This Bachelor´s work is focused on comparation and evaluation of paints on the surface of 

iron and steel moulds which are produced by the ASK CHEMICALS CZECH Ltd. and the 

HÜTTENES – ALBERTUS Ltd. 

General information about paints are mentioned in theoretical part of this work such as 

their application on the surface of mould or core, types and basic characteristics of paints. 

There are mentioned operation tests which are applied for testing these paints. The particular 

types of paints are analysed in practical part of this work and the results of their use you can 

see in the photos in annexe.  
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1 Úvod 
 

Výroba jakostních odlitků vyžaduje, aby povrch odlitku byl hladký a bez povrchových 

vad. Žáruvzdorné nátěry jsou jednou z variant slévárenské technologie, jíž lze tuto jakost 

dosáhnout. Hlavní podmínkou jejich funkce je dostatečná přítomnost aktivních látek, které 

příznivě ovlivňují termo-mechanicko-chemické procesy probíhající na fázovém rozhraní 

forma-tavenina, tzn. potlačovat pronikání roztaveného kovu do póru formy, zabraňovat 

vzniku nízkotavitelných sloučenin a zároveň zpevňovat povrch formy. 

Při výrobě těžkých ocelových i litinových odlitků vyráběných v PILSEN STEEL s.r.o. se 

doba tuhnutí pohybuje v desítkách hodin a doba chladnutí někdy i v desítkách dní. Proto 

slévárna musí brát na tento problém velký zřetel, jelikož nekvalitní nátěr zapříčiňuje vznik 

dalších problémů, jako jsou připečeniny a jiné. Vzhledem k neustále se zvětšujícím 

požadavkům od zákazníků na kvalitu povrchu odlitků jsou slévárny nuceny používat kvalitní 

ochranné nátěry, aby tento standard byly schopné dodržet. 

Tato bakalářská práce vznikla v prostorách slévárny PILSEN STEEL s.r.o., která má letité 

zkušenosti z výrobou jak těžkých ocelových odlitků (maximální tekutá hmotnost 300 tun), tak 

i s výrobou členitých a těžkých litinových odlitků (maximální tekutá hmotnost 180 tun).   

 

 

2 Cíl bakalářské práce 

 
Cílem bakalářské práce je porovnat několik nátěrů různých výrobců a vyhodnotit povrch 

formy a odlitku.  
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3 Teoretická část 

 

3.1 Rozbor nátěrů  

 

Žáruvzdorné nátěry jsou několika složkové heterogenní systémy, kterými lez dosáhnout 

vyšší jakosti povrchu odlitku. Podstatu tvoří zejména suspenze jemnozrnných žáruvzdorných 

pigmentů v nosné kapalině. Vytváří vlastní izolační vrstvu, nereagující s kovem při lití. 

V nosné kapalině jsou dále rozpouštěna pojiva a jiné látky upravující vlastnosti nátěru. Mezi 

tyto látky patří např. smáčedla, antisedimentační přísady apod.[1, 2, 3, 11]  

Hlavními složkami nátěrů jsou: plniva (také výplňová hmota žáruvzdornina, pigmenty, 

základní materiály), nosná kapalina, pojiva a další přísady. Složení musí být vždy 

přizpůsobeno podmínkám výrobní technologie.[1, 2, 3] 

Nátěry, které tvoří velmi malé částice chemických sloučenin s vysokým bodem tavení, 

mají velice vysokou sedimentační stálost a dobrou schopnost krytí. Vhodné jsou především 

pro pískové formy a jádra na výrobu litinových, resp. ocelových odlitků. 
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3.1.1 Plniva 

 
Výplňová hmota (plniv) je rozhodující složkou nátěrů. Její složení musí být přizpůsobeno 

konkrétnímu použití a příslušným odlévacím podmínkám. Plniva musí být inertní vůči 

působení taveniny, jeho legujícím přísadám a součastně vůči ostřivu a ostatním složkám 

formovací směsi.[2, 3, 4] 

Plniva jsou žáruvzdorné až vysoce žáruvzdorné anorganické materiály. Nejčastěji jsou 

používané různé druhy oxidů. Výjimkou nejsou ani karbidy, nitridy, boridy a také některé 

čisté prvky.[5] 

Typ plniva určuje možnosti použití nátěru, tabulka 1. [6, 7] 

 

Tabulka 1 – typy plniv 

Žáruvzdorný 

materiál 

Hustota 

[g.cm
-3

] 

Bod tání 

[°C] 

Vzhled Chemické vzorce 

Zirkosilikát 4,6 2200 zrnitý ZrSiO4 

Mullit 3,16 1700 zrnitý 3 Al2O3 . 2 SiO2 

Kaolinit 2,65 > 1700 plochý Al2[(OH)4/Si2O5] 

Pyrophillit 2,8 1600 plochý Al2[(OH)2/Si4O10] 

Mastek 2,8 > 1000 max. 1430 plochý Mg3[(OH)2/AlSi4O10] 

Slída 2,85 > 900 plochý KAl2[(OH)2/AlSi3O10] 

 

 

 

Obrázek 1 – Tvar plniva 

                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

Tvar plniva: 1) zrnitý, 2) plochý, 3) plochý 

1) 
 

2) 
 

3) 
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Grafické zobrazení a popis jednoho typu pojiva: ZIRKOSILIKÁT [7] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1.1 Důležité vlastnosti plniv 

 
 reaktivita ve vztahu k odlévanému kovu 

 tvorba strusky 

 bod tání plniv 

 velikost plnivových částiček 

 tepelná vodivost 

 tepelná kapacita 

 

3.1.1.2 Nejběžněji používaná plniva 

 magnezit MgCO3 

 zirkosilikát ZrSiO4 

 elektrokorund 

 hlinitano-křemičitany Al2O3.SiO2 

 olivín (Mg, Fe)2[SiO4] 

 křemen SiO2 

 mastek Mg3Si4O10(OH)2 

 grafit C 

 

 

 
 
Chemická značka: ZrSiO4 
Barva: barevný 
Lesk: diamantový nebo mastný 
Lámavost: křehký 
Bod tání: 2200°C 
Tvrdost: 6,5 – 7,5 
Rozpínavost: 7 x 10-6/°C 
Odpor strusky: velmi dobrý pro kyselé strusky 
Hustota: 3,9 – 4,8 
Vedlejší účinky: obsahuje stopy radioaktivního Izotopu 
235U, 238U a 232Th (v ppm množství) 
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3.1.2 Pojiva 
 

Látky, které dodávají vrstvě nátěru pevnost i za vysokých teplot. Volba pojiva je závislá 

na druhu rozpouštědla, tj. vodní báze – organické látky (melasa, dextrin, 

močovinoformaldehydová pryskyřice, vodní sklo, škrob aj.), bezvodá báze – fenol-

formaldehydové, organokřemičité a jiné syntetické pryskyřice a polymery. [2, 3, 8] 

Jedním z vedlejších účinků pojiv je jejich pyrolitický rozklad při styku z taveninou, který 

je doprovázen vznikem plynných a pevných produktů. Z pevných produktů se převážně 

vytváří uhlík, který s ohledem na svou nesmáčivost snižuje sklon k penetraci kovu do pískové 

formy (jádra). Plynné složky vytvářejí na rozhraní kov a vlastní forma ochrannou vrstvu, 

která také snižuje penetraci.[2, 3, 9] 

 

 

3.1.3 Přísadové látky 
 

Jsou pomocné látky, které zlepšují některé technologické vlastnosti. Mezi tyto látky 

patří např. zahušťovadla, modifikátory reologických vlastností, smáčecí a dispergační činidla, 

biocity [10] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10 

3.2 Skupiny nátěrů  

Hlavní funkcí rozpouštědla je rozpouštět přísadové látky tzn. pojiva a další příměsi. Jeho 

vedlejší funkce je sloužit jako médium k transportu základního materiálu na povrch formy. 

[12] 

Nátěry lze dle různých kritérií kategorizovat do odlišných skupin. Nejčastějším příkladem 

třídění je druh použitého rozpouštědla (nosná kapalina). 

Dle tohoto hlediska rozdělujeme slévárenské nátěry na dva druhy: 

 

3.2.1 Vodné 
 

Rozpouštědlem je zde voda – patří k nejpoužívanějším pro svou jednoduchost, bezpečnost 

a nenáročnost při přípravě, ekologičnost a hygieničnost.  

Nevýhody: dlouhá doba vysoušení formy, vlhkostí se může snižovat povrchová pevnost 

formy [11] 

 

3.2.2 Bezvodé (vysychavé) 
 

Rozpouštědlem je zde například líh, benzín, metanol, etanol, izopropal, izobutanol aj. – 

rychle schnoucí, dají se zpevnit zapálením, vysoký stupeň kompatibility s většinou pojiv. 

Nevýhody: nízká bezpečnost a hygienická závadnost [11] 

 

3.3 Druhy nátěrů  
 

Na trhu je velká škála druhů nátěrových systémů. Dle použití rozdělujeme 4 druhy: 

 

3.3.1 Ochranné nátěry pro ocel  

 U ocelí je důležité, aby byl kladen velký důraz na ochranu proti penetraci kovu do formy a 

jader. Proto jsou nejvhodnější zirkosilikátové  a aluminosilikátové nátěry. Pro chromitové 

písky se ve slévárnách používají magnesitové nátěry. 

 

3.3.2 Nátěry pro litinové odlitky   

Zde je kladen velký důraz na reologické vlastnosti, neboli znalost základních reologických 

veličin, viskozity, meze toku a znalosti vnitřní reakcí látek na působení vnějších sil resp. 

jejich deformovatelnosti a tokových vlastností. Proto se používají vysoce kvalitní 

aluminosilikáty, které předchází vadám. V praxi se používají také oxidy železa. 
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Význam reologických vlastností přibližují obrázky 2, 3, 4, 5 [7]:  

                           

Obrázek 2 Plasticita – Třecí blok                                     Obrázek 3 Elasticita- Pružina 
 

 

                  

     

                         

 

   Obrázek 4 Viskozita-Tlumič nárazů 
   Odpor FW, tvářecí síla 

 

Literatura [7] firmy ASK CHEMICALS CZECH s.r.o. uvádí příklad zkoušení reologických 

vlastností, obrázek 5.  

 

 

Obrázek 5 Přístroj na měření některé z reologických vlastností 

Statická třecí síla, tvářecí síla                                                        Vratná síla pružiny FR, tvářecí síla 
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3.3.3 Nátěry pro sériovou výrobu  

Jde o výrobu odlitků různých tvarů a velikostí, vyráběných ve velkém množství. Je to 

krátkodobá a flexibilní výrobní technika. Jako hlavní složky u těchto nátěrů se používají 

isopropanol a ethanol. 

 

3.3.4 Speciální nátěry   

Zde jsou zastoupeny nátěry pro vakuové odlévání aj. 

 

3.4 Nanášení nátěrů 
 

Způsob nanášení nátěrů významně ovlivňuje jeho volbu. Jak z hlediska složení nátěru, 

tak z hlediska kvality nanesené vrstvy. Rozlišujeme čtyři základní metody nanášení: natírání, 

nástřik, polévání a máčení. Každá z uvedených metod vyžaduje různé reologické vlastnosti, 

nejvhodnější je, když lze nátěr použít pro řadu typů aplikací. 

Nanášení nátěru je určeno druhem formy a možnostmi mechanizace ve slévárně.  

3.4.1 Máčení (metoda znázorněna na obrázcích 6, 7)  

Nejrychlejší a nejekonomičtější, stejnoměrný nátěr, vhodné pro menší jádra, dá se snadno 

mechanizovat. Nízké nároky na reologické vlastnosti, obvykle je vyžadována řidší 

konzistence. Nevýhodou je zde nadměrné vsakování ředidla ve spodních partiích jádra, tím 

vzniká nebezpečí narušení podkladu. Tato metoda vyžaduje finální ruční úpravu povlaku. [5] 

 

  

Obrázek 6 Metoda máčení                                        Obrázek 7 Metoda máčení 
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3.4.2 Polévání (metoda znázorněna na obrázku 8)  

Podobné vlastnosti jako máčecí metoda, ale stejnoměrnost rozložení nátěru je horší, i zde 

je vyžadována finální ruční úprava povrchu [11] 

 

                                                       Obrázek 8 Metoda polévání  [7] 

3.4.3  Stříkání (metoda znázorněna na obrázku 9)  

Nejhorší metoda z důvodu velkých ztrát nátěru při aplikaci, tloušťka nátěru je pak závislá 

na lidském faktoru [11] 

 

 

                                                       Obrázek 9 Metoda stříkání  [7] 

3.4.4 Natírání (metoda znázorněna na obrázcích 10, 11)  

Nejjednodušší metoda, tloušťka nátěru je závislá na zkušenosti obsluhy a na důkladné 

kontrole pracovních postupů. Metoda je výhodná při natírání velkých a členitých forem a 

jader. Nátěr umožňuje hlubší vetření do podkladu, je zde však nebezpečí uvolnění pískových 

zrn z povrchu a jejich zanesení do nátěrové vrstvy (obrázek 12). [5, 11]                     
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Obrázek 10 Metoda natírání [7]                              Obrázek 11 Metoda natírání  [7] 
            

  

Obrázek 12 Natřený povrch, detail                       Obrázek 13 Některé druhy štětců 
 

  

V praxi nelze docílit rovnoměrného nanesení nátěru. Tloušťka nátěru výrazně ovlivňuje 

kvalitu povrchu odlitku, proto by měl být dán důraz na jeho kontrolu. 

Ve Slévárně firmy PILSEN STEEL, s.r.o. aplikujeme u menších jader metodu polévání a 

natírání. 

 

3.5 Skladování nátěrů a provozní zkoušky 

 

Před každým natřením je třeba nátěr důkladně rozmíchat aby v něm nebyli sedliny, jež 

právě zobrazuje obrázek 14, kde je vidět důsledek nedokonale rozmíchaného nátěru. Na 

obrázku 15 jsou zobrazeny příklady zařízení na rozmíchání. 
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Obrázek 14 Sedlina [7]          Obrázek 15 Zařízení na rozmíchání nátěr [7] 

 

Pokud je nátěr nesprávně skladován, např. je vystaven působení vlhkosti, mohou se v něm 

objevit plísně a mikroorganismy. Naopak díky špatné manipulaci s obalem může dojít 

k vysušení a tím znehodnocení nátěru. [7] 

 

Výsledek útoku mikroorganismů na nátěr, obrázek 16, 17, 18: 

  

Obrázek 16 Mikroorganismy v nátěru [7]           Obrázek 17 Plíseň v nátěru [7] 
 

      

 

Obrázek 18 Následky napadení mikroorganismy [7] 

 

 

                 1)                                                   2)                                                         3)                                                     4) 

1) změna viskozity, pH, konzistence a tloušťky vrstvy 
2) plyn 
3) zápach 
4) změna barvy 
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Nátěr lze v laboratořích měřit několika způsoby. Lze měřit jeho teplotu (obr. 19), čas 

zaschnutí (obr. 20), viskozitu (obr. 21).  

 

  

Obrázek 19 Měření teploty  [7]                 Obrázek 20 Měření doby zaschnutí [7] 

 

Fordův pohárek – umožňuje stanovení viskozity kapalných látek o vyšší viskozitě měřením 

doby výtoku, postup lze vidět na obrázku 21 

 

   

Obrázek 21 Fordův pohárek [7] 

   

Všechny tyto výsledky napomáhají k lepšímu zařazení nátěru pro určité použití. 

 

Po natření formy je třeba změřit tloušťku nátěru. Tuto zkoušku lez provádět několika 

měřidly. Jedním ze způsobů je měření dle hřebínkové měrky (obr. 22, 23). Princip spočívá 

v ulpění stop barvy na jednotlivých stupních měrky a tím zjištění rozsahu nanesené tloušťky 

nátěru jak lze vidět na obrázku 24.  

 



 17 

  

Obrázek 22 Hřebínková měrka [7]                                                Obrázek 23 Schéma hřebínku [7] 
 

  

 

 

Obrázek 24 Ukázka zkoušky [7] 
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Ukázka laboratorních výsledků firmy ASK CHEMICALS CZECH s.r.o. Na obrázcích je 

názorně vidět špatné zaběhnutí nátěru do formy. (obr. 25, 26). [7] 

 

 

                                        

Obrázek 25 Konvenční nátěr  [7]                                         Obrázek 26 Nátěr od fa. ASK (KERAFILL AZ) [7] 
 

                                      

 

 

 

 

                                                  Obrázek 27 Struktura penetrace nátěru [7] 
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4 Vlastní experiment  

 
Ve společnosti PILSEN STEEL, s.r.o. byly ke zkoušce použity nátěry od firmy ASK 

CHEMICALS CZECH s.r.o. (dále ASK). Provozní zkouška měla za cíl ověřit aplikace a 

užitné vlastnosti uváděných nátěrů v porovnání s osvědčenými nátěry firmy HÜTTENES-

ALBERTUS (dále HA). 

Zkouška jednotlivých nátěrů byla provedena na vybraných ocelových a litinových 

odlitcích, které měly silně tepelně namáhaná místa. 

 

Aplikace nátěrů byla provedena štětcem, zkušenými pracovníky, kteří důkladně dodrželi 

pracovní postup. Tím byla docílena uspokojující síla vrstvy nátěru.  

4.1  Kerafil AZ (tabulka 2) 

 

Vlastnosti: penetrační nátěr na bázi oxidu zirkonu vhodný pro aplikaci na jádra a formy pro 

všechny typy pojivových systémů i odlévaných materiálů. Zabraňuje vzniku povrchových vad 

– penetrace, připečeniny.  

 

Použití: Tento alkoholový nátěr je bohatý na pevné látky s velkým savým a impregnačním 

účinkem. Vnikáním pevných částic oxidu zirkonu se překrývá pojivo a zaplňují se póry 

v prvních třech až pěti vrstvách zrn písku. Místa a plochy, na které jsou kladeny nároky 

hladkého povrchu, by měla být následně po zaschnutí impregnačního nátěru ošetřena krycím 

zirkonovým nebo korundovým nátěrem řady SILICO. Nejlepšího účinku je dosaženo 

natíráním štětcem, možné je ale i polévání, máčení nebo stříkání. 

 
Tabulka 2 – parametry nátěru KERAFIL AZ 

 KERAFIL AZ 

Barva: Růžová 

Obsah pevných látek: 63,6-66,2 % 

Vizkozita [25°C]: 1,3-1,7 Pa.s 

Hustota [25°C]: 1,66-1,82 g/cm
3
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4.2 Kerafil WZ (tabulka 3) 

 
Vlastnosti: penetrační nátěr na bázi oxidu zirkonu vhodný pro aplikaci na jádra a formy pro 

všechny typy pojivových systémů i odlévaných materiálů. Zabraňuje vzniku povrchových vad 

– penetrace, připečeniny. 

 

Použití: Tento vodní nátěr je bohatý na pevné látky s velkým savým a impregnačním 

účinkem. Vnikáním pevných částic oxidu zirkonu se překrývá pojivo a zaplňují se póry 

v prvních třech až pěti vrstvách zrn písku. Místa a plochy, na které jsou kladeny nároky 

hladkého povrchu, by měla být následně po zaschnutí impregnačního nátěru ošetřena krycím 

zirkonovým nebo korundovým nátěrem řady SILICO. Nejlepšího účinku je dosaženo 

natíráním štětcem, možné je ale i polévání, máčení nebo stříkání. 

  

Tabulka 3 – parametry nátěru KERAFIL WZ 

 KERAFIL WZ 

Barva: Bílá 

Obsah pevných látek: Cca. 64 % 

Vizkozita [25°C]: Cca. 5 Pa.s 

Hustota [25°C]: Cca. 2 g/cm
3
 

 

4.3  Siloco L 200 A (tabulka 4) 

 

Vlastnosti: hotový alkoholový nátěr na bázi oxidu hliníku pro odlitky z oceli, šedé a tvárné 

litiny a pro odlitky z těžkých kovů s impregnačními vlastnostmi. 

 

Použití: bylo vyvinuto zvláště pro natírání a polévání. Je možno jej však použít také 

k nástřiku nebo máčení jader. Je určen především pro formy a jádra vyrobená postupy No 

bake, Askoset, Avenol-F, Cold Box, a CO2. Vykazuje vysokou žáruvzdornost a dělí 

optimálně formovací látku od povrchu odlitku. Speciální pojivo zaručuje vynikající přilnavost 

a otěruvzdornost nanesené vrstvy nátěru. Nutno vyzvednout také dobré fluidní vlastnosti 

tohoto nátěru, které umožňují lehké promíchání i při delším skladování. Sušení na vzduchu 

probíhá na základě vysokého podílu pevných částic relativně rychle. Pro možnost zapálení 

nátěru bylo z bezpečnostních důvodů nastaveno pomalé vyhořívání tohoto nátěru. Je vhodné 

pro všechny druhy ostřiv. 
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Tabulka 4 – parametry nátěru SILICO L 200 A 

 SILICO L 200 A 

Barva: Bílá 

Obsah pevných látek: 67,0-71,0 % 

Vizkozita [25°C]: 3,0-4,7 Pa.s 

Hustota [25°C]: 1,73-1,89 g/cm
3
 

 
 

4.4  Silico L 200 GS (tabulka 5) 

 
Vlastnosti: je žáruvzdorný alkoholový nátěr na zirkonsilikátové bází pro odlitky z oceli, 

těžkých kovů a šedé a tvárné litiny. 

 

Použití: Nátěr je určen speciálně k aplikaci stříkáním, natíráním a poléváním. Při 

odpovídajícím naředění je možno nanášet nátěr též máčením na malá nebo středně velká 

jádra. Nátěr je použitelný pro jádra a formy vyrobené z technologií No-Bake, Alfaset, 

Novathen, Novanol, Cold-Box a CO2. Silico L200 GS se vyznačuje vysokou odolností proti 

vysokým teplotám a zajišťuje optimální oddělení formy od odlitku. Nátěr se dá dobře 

rozmýchat i při delší době skladování. Vzhledem k vysokému obsahu pevných podílů nátěr 

velice rychle schne na vzduchu. Při zapálení nátěru se projeví efekt zbrzděného hoření. 

Vzhledem k tomu, že Silico L200 GS má velice dobrou schopnost bránit transportu síry 

z formy do povrchových vrstev odlitku je tento nátěr velice vhodný pro tvárnou litinu. 

 

 

Tabulka 5 – parametry nátěru SILICO L 200 GS 

 SILICO L 200 GS 

Barva: Světle zelená 

Obsah pevných látek: 76,0-78,4 % 

Vizkozita [25°C]: 4,7-9,0 Pa.s 

Hustota [25°C]: 2,13-2,27 g/cm
3
 

 
 
 

4.5  Silico L 200 K (tabulka 6) 

 
Vlastnosti: je hotový alkoholový nátěr na korundovém základě pro odlitky z oceli, šedé a 

tvárné litiny a pro odlitky z těžkých kovů. 
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Použití: bylo vyvinuto zvláště pro natírání a polévání. Je možno jej však použít také 

k nástřiku nebo máčení jader. Je určen především pro formy a jádra vyrobená postupy No 

bake, Pepset, Novathen, Novacure, Cold-box a CO2. Silico L 200 K vykazuje vysokou 

žáruvzdornost a dělí optimálně formovací látku od povrchu odlitku. Speciální pojivo zaručuje 

vynikající přilnavost a otěruvzdornost nanesené vrstvy nátěru. Nutno vyzvednout také dobré 

fluidní vlastnosti tohoto nátěru, které umožňují lehké promíchání i při delším skladování. 

Sušení na vzduchu probíhá na základě vysokého podílu pevných částic relativně rychle. Pro 

možnost zapálení nátěru bylo z bezpečnostních důvodů nastaveno pomalé vyhořívání tohoto 

nátěru. Je vhodné pro všechny druhy ostřiv. 

 

Tabulka 6 – parametry nátěru SILICO L 200 K 

 SILICO L 200 K 

Barva: Bílá 

Obsah pevných látek: 69,0-72,0 % 

Vizkozita [25°C]: 3,5-4,5 Pa.s 

Hustota [25°C]: 1,75-1,85 g/cm
3
 

 
 
 

4.6  Trioflex WK-LS 1 (tabulka 7) 

 
Vlastnosti: je tekutý vodní pastovitý nátěr s maximálním obsahem zirkon-silikátu pro vysoce 

namáhané silnostěnné odlitky z oceli, šedé a tvárné litiny. 

 

Použití: Je určen především pro natírání forem a jader vyrobených metodou No-Bake, 

Askoset, Cold Box, Avenol-F a vodní sklo, CO2 proces. Vysoký obsah pevných podílů 

zajišťuje výbornou odolnost proti vysokým teplotám. Minimální doporučená teplota pro 

nanášení nátěru je 15°C. Pro natírání doporučujeme přidat 5 – 10% vody. 

 

Tabulka 7 – parametry nátěru TRIOFLEX WK-LS 1 

 TRIOFLEX WK-LS 1 

Barva: Bílá 

Obsah pevných látek: Cca. 79 % 

Vizkozita [25°C]: Cca. 1,6 Pa.s 

Hustota [25°C]: Cca. 2,6 g/cm
3
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4.7  Použité nátěry na ocelových odlitcích 

 
Na následujících obrázcích jsou zachyceny aplikace nátěrů na tři formy  - odlitky 

zkušebních bloků pro svařovací zkoušky – rozměr bloku 800 x 490 x 150 mm. 

Do každé formy bylo nalito 1000 kg tekutého kovu z materiálu X4CrNi 13.4, tabulka 8 – 

(T=1560°C).  

Použité nátěry (obr. 28): od firmy HÜTTENES-ALBERTUS s.r.o. (dále HA) – Zirkopal 1853 

(vodní) a Arkofluid 6277 (lihový), od firmy ASK CHEMICALS CZECH s.r.o. (dále ASK) 

výše uvedené (tabulka 9). 

 

Tabulka 8 – chemické složení tavby bloků 

 C % Mn % Si % P % S % Cr % Ni % Mo % 

24084 0,010 0,66 0,42 0,023 0,004 12,85 3,75 0,48 

 

 

 

Obrázek 28 Schéma rozmístění nátěrů 

 

Tabulka 9 – použité nátěry 

I. 

1 

zirkopal 1853 - vodní 

(HA) 

0,5 - 0,7 mm - vrstvy celkem 2 zirkon 

II. 

1 kerafill WZ - penetrační (ASK) 

0,5 - 0,7 mm - vrstvy celkem 2 Trioflex WK LS1 - krycí zirkon 

III. 

1 

Arkofluid 6277 - líh 

(HA) 

0,5 - 0,7 mm - vrstvy celkem (0,3 - 0,5) 2 korund 

IV. 

1 SILICO L 200 A - penetrační (ASK) 

0,5 - 0,7 mm - vrstvy celkem (0,3 - 0,5) 2 SILICO L 200 K - krycí, líh korund 

V. 

1 kerafil AZ - penetrační (ASK) 

0,5 - 0,7 mm - vrstvy celkem (0,3 - 0,5) 2 SILICO L 200 GS - krycí zirkon 
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Názorná fotodokumentace postupu nanášení nátěrů na jednotlivých blocích: 

 

  Blok PU 800 10-2960 

 

                                                             Obrázek 29 -  Připravená forma – PU 800 10-2960  

  

 

  

Obrázek 30 -  I. Nátěr Zirkopal-vodní (HA)                  Obrázek 31 – II. nátěr KERAFIL WZ-penetrační (ASK) 

        

  

  

Obrázek 32 – I. nátěr Zirkopal - druhá vrstva (HA)  Obrázek 33 – kompletně natřený blok 
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Blok PU 800 11-2960 

                    

  

Obrázek 34 – I. nátěr Zirkopal-vodní  (HA)                 Obrázek 35 – I. nátěr Zirkopal - druhá vrstva (HA) 

 

  

  

Obrázek 36 – III. nátěr Arkofluid-líh (HA)          Obrázek 37 – kompletně natřený blok 

 
 
Blok PU 800 12-2960 

  

Obrázek 38 – I. nátěr Zirkopal-vodní  (HA)                  Obrázek 39 – II. nátěr KERAFIL WZ-penetrační (ASK) 
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Obrázek 40 – V. nátěr KERAFIL AZ-penetrační (ASK)     Obrázek 41 – kompletně natřený blok 

 

U zkušebních odlitků, na které byly použity všechny nátěry, bylo docíleno následujících 

tlouštěk nátěrů, které byly měřeny hřebínkovou měrkou (tabulka 10): 

 
Tabulka 10 – tloušťka nátěrů 

Číslo zkušebního 

bloku 

Číslo použitého 

nátěru 

Tloušťka prvního 

nátěru [mm] 

Tloušťka druhého 

nátěru [mm] 

10/2960 I. 0,3 – 0,4 0,4 

10/2960 II. 0,3 0,4 

10/2960 IV. 0,2 0,3 

11/2960 I. 0,3 0,4 

11/2960 III. 0,2 - 0,3 0,3 

11/2960 IV. 0,2 - 0,3 0,3 

12/2960 I. 0,3 0,3 

12/2960 II. 0,3 – 0,4 0,4 

12/2960 V. 0,3 0,3 

 

Dílčí závěr: 

Při aplikaci nátěrů se nevyskytly žádné potíže. Byla dodržena předepsaná tloušťka vrstvy. 
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Dále byla provedena zkouška nátěru na odlitku raznice o surové hmotnosti 35 000 kg 

z materiálu G20Mn5 – (T = 1550°C) 

Použité nátěry: KERAFIL WZ (obr. 42), TRIOFLEX WK-LS 1 (obr. 43),  

                         Zirkopal 1853 2x  (obr. 44, 45)                       

  

Obrázek 42 –  nátěr KERAFIL WZ  (ASK)                   Obrázek 43 – nátěr TRIOFLEX WK-LS 1 (ASK) 

   

Obrázek 44 – nátěr Zirkopal 1853 (HA)                      Obrázek 45 – nátěr Zirkopak 1853 (HA) 
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Dílčí závěr: 

Při aplikaci nátěrů se nevyskytly žádné potíže. Byla dodržena předepsaná tloušťka vrstvy. 

4.8  Použité nátěry u litinových odlitků 

Zkouška nátěru pro litinový odlitek o surové hmotnosti 5 500kg z materiálu EN-GJL-250 

–  (T = 1300°C) 

Použité nátěry:  

Nátěr formy - SILICO L 200A, SILICO L 200 K (obr. 46) 

Nátěr jader - SILICO L 200A, SILICO L 200 K, KERAFIL AZ a SILICO L 200 GS (obr. 47) 

 

               Obrázek 46 – Nátěr formy SILICO L 200 A + SILICO L 200 K (ASK) 

 

 

               Obrázek 47 – Nátěr jader SILICO L 200 A + SILICO L 200 K +  
                                            KERAFIL AZ + SILICO L200 GS 
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Dílčí závěr: 

Při aplikaci nátěrů se nevyskytly žádné potíže. Byla dodržena předepsaná tloušťka vrstvy. 

4.9  Výsledky povrchů ocelových zkušebních bloků po vytržení z formy 

 

Blok PU 800 10-2960 I. (obr. 48,49) – nátěr Zirkopal 1853 (HA)  

           

Obrázek 48 – blok PU800 10 – nátěr I., po vytržení               Obrázek 49 – detail bloku PU800 10 -  I. 

 

 
 Blok PU 800 10-2960 II. (obr. 50, 51) – nátěr KERAFIL WZ, TRIOFLEX WK LS1 (ASK) 

            

Obrázek 50  - blok PU800 10 – nátěr II., po vytržení              Obrázek 51 – detail bloku PU800 10 – II. 
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Blok PU 800 10-2960 IV. (obr. 52, 53) – nátěr SILICO L200 A, SILICO L200 K (ASK) 

            

Obrázek 52 – blok PU800 10 – nátěr IV., po vytržení             Obrázek 53 – detail bloku PU800 10 – IV. 

 

 
Blok PU 800 11-2960 I. (obr. 54, 55) – nátěr Zirkopal 1853 (HA) 

            

Obrázek 54 -  blok PU800 11 – nátěr I., po vytržení               Obrázek 55 – detail bloku PU800 11 – I. 

 

 

Blok PU 800 11-2960 III. (obr. 56, 57) – nátěr Arkofliuid 6277 (HA) 

           

Obrázek 56 – blok PU800 11 – nátěr III., po vytržení            Obrázek 57  - detail bloku PU800 11 – III. 
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Blok PU 800 11-2960 IV. (obr. 58, 59) - nátěr SILICO L200 A, SILICO L200 K (ASK) 

           

Obrázek 58 – blok PU800 11 – nátěr IV., po vytržení            Obrázek 59 – detail bloku PU800 11 – IV. 

 

 

               Blok PU 800 12-2960 I. (obr. 60) – nátěr Zirkopal 1853 (HA) 

 

Obrázek 60 – detail bloku PU800 12 – nátěr I., po vytržení 

 

 

Blok PU 800 12-2960 II. (obr. 61, 62) - nátěr KERAFIL WZ, TRIOFLEX WK LS1 (ASK) 

           

Obrázek 61 – blok PU800 12 – nátěr II., po vytržení              Obrázek 62 – detail bloku PU800 12 – II. 
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      Blok PU 800 12-2960 V. (obr. 63) – KERAFIL AZ, SILICO L200 GS (ASK) 

 

Obrázek 63 – detail bloku PU800 12 – nátěr V., po vytržení 

 
Dílčí závěr: 

Povrchy zkušebních bloků byly bez větších nedostatků, jako jsou zapité písky a jiné. 

4.10 Výsledky povrchu litinového odlitku po vytržení z formy 

Obrázky (64, 65, 66 a 67) znázorňují celý odlitek i jeho detaily po vytržení z formy. Na 

odlitek byly použity nátěry SILICO L200 A, SILICO L200 K, SILICO L200 GS a KERAFIL 

AZ (ASK) 

 

           

Obrázek 64 - celý dolitek po vytržení                               Obrázek 65 – detail odlitku 
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Obrázek 66 – detail odlitku                                                    Obrázek 67 – detail odlitku 
 

 

 Dílčí závěr: 

Povrch litinového odlitku byl bez větších nedostatků, jako jsou zapité písky a jiné. 
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5 Diskuze výsledků 

 
Poskytnuté nátěry od firmy ASK CHEMICALS CZECH s.r.o. k provozní zkoušce byly 

aplikovány a důkladně prověřeny za účelem srovnání s používanými nátěry od firmy 

HÜTTENES-ALBERTUS s.r.o. 

Při porovnávání byl kladen důraz na aplikaci nátěru na líc formy/jádra pomocí štětce, na 

vytvoření dostatečné síly vrstvy a na odstraňování formovací směsi po tepelné expozici. 

Nátěry od firmy ASK CHEMICALS CZECH s.r.o., je možné hodnotit jako velmi kvalitní a 

srovnatelné v oblasti kvality povrchu a nanášení, s doposud používanými v provozu Slévárna 

firmy PILSEN STEEL s.r.o. 

Experiment neprokázal žádné větší povrchové ani jiné nedostatky ve srovnání nátěrů od 

různých dodavatelů u litinových ani u ocelových odlitků 
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6 Závěr 

 
Nátěry od obou dodavatelů, tedy stávajícího od fa. HÜTTENES-ALBERTUS a nově 

vyzkoušeného fa. ASK CHEMICALS CZECH s.r.o., jsou rovnocenné. 

I přesto, že je ve Slévárně použit kvalitní nátěr, největší podíl na pozitivním výsledku 

v oblasti kvality povrchu má stále lidský faktor.  

Jestliže není dobře odvedena práce již na začátku procesu, tedy pokud není dobře natřena 

forma nebo jádra formy, tak ať už máme jakkoliv kvalitní výrobek, tímto nedostatkem ztrácí 

odlitek na své hodnotě a také se ztrácí veškerá snaha o zkvalitnění výroby.  
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