
PŘEDPISY PRO OPRAVY TMELENÍM A UTĚSŇOVÁNÍM 

 

Při tuhnutí odlitků ze slitin  železa (litiny a oceli) vlivem smršťovacích procesů se v odlitcích 

často vyskytují netěsnosti způsobené ředinami a staženinami.  

Rovněž odlitky ze slitin hliníku a mědi patří ke stahujícím slitinám, které mají sklon ke 

staženinám a porezitě.  

Ocelové odlitky často tvoří velké staženiny, které přecházejí do ředin. U těchto odlitků je 

možno provádět kombinaci opravy těsněním a tmelením 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

U ODLITKŮ JE NĚKOLIK  ZÁKLADNÍCH  OBLASTÍ  VAD : 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

1. Opravy vadných míst na odlitcích,            
kdy je nutné tato místa opravovat z důvodů vzhledových. Opravy povrchových vad 
na nefunkčních plochách tzv. kosmetické vady lze s úspěchem provádět 
jednosložkovými materiály (flüssig ALU, EISEN, STAHL, MPK ALU, MPK sup. hell, 
dunkel) 
 

           

POREZITA



2. OPRAVY ODLITKŮ Z DŮVODŮ FUNKČNÍCH.         

(strusková a písková místa na opracovaných 

kluzných plochách,  vyrovnání  prohlubní na 

stěnách, v otvorech apod.).   Opravy funkčních 

ploch se provádí přípravky DIAMANT 

PLASTICMETAL, které jsou dvousložkové mají 

velmi vysoký obsah kombinací kovových 

plnidel (až 98 %), mají přibližně stejné 

mechanické vlastnosti jako materiál odlitku. 

Vyrábí se pro různé druhy materiálů pro 

šedou litinu, ocel, nerez, ALU a další barevné 

kovy. Jsou dobře opracovatelné a dobré 

přizpůsobení základnímu materiálu. 

  

    

                                                                                 

 

    

 

 

 

  Základním plnivem 

PLASTICMETALŮ jsou kovové 

prášky. Tyto prášky se rozlišují 

nejen podle své kovové podstaty, 

lze ale i poměrně přesně použít 

takové kombinace prášků, které 

dosáhnou i barevnou shodnost 

s opravovanými místy na 

odlitcích. Je nutné zdůraznit, že 

tmely lze opravovat nejen odlitky 

přímo ve slévárně, případně při 

objevení vady při opracování, ale 

i běžné opotřebení různých částí 

odlitků přímo v provozu. Zde již 

jde o zaručení funkčnosti odlitků, 

která musí být po opravě shodná 

s původním odlitkem. To se týká 

hlavně odlitků, u kterých 

v průběhu jejich funkce vznikly 

praskliny a průsaky, např. u bloků 

motorů, převodovek, čerpadel, 

kompresorů, armatur, různých 

skříní měřících přístrojů atd. 

V mnoha těchto případech je 

nutné zajistit teplotní odolnost, 

běžně při teplotách do 250° C, 

někdy i podstatně vyšších. Velmi 

důležitá je i odolnost proti 

různým chemickým prostředím a 

záruka, že opravené místo lze 

případně opracovat 

soustružením. Častý požadavek 

je rovněž ten, aby byly zachovány 

možnosti povrchových úprav, což 

platí hlavně pro odlitky. 

 

 



2.1 OPRAVY VAD TMELENÍM NA NEOPRACOVANÝCH PLOCHÁCH- VZHLEDOVÉ VADY  

 

Na neopracovaných plochách (bez přídavků) se používají pro opravy pórů, porezity, staženin 

(lunkrů), pískových míst, bublin, hlubokých rýh, povrchových propadlin atd. výrobky: 

DIAMANT PLASTICMETAL 

Tmely DIAMANT PLASTICMETAL jsou dvousložkové výrobky, které se skládají ze 

základního kovového prášku a tekutého tvrdidla, kdy základní poměr mísení je 1 : 1,5 

až 1 : 3 podrobnosti jsou v technickém listě 

   

 

                  
      
                           PŘED OPRAVOU                                               PO OPRAVĚ 
 

Postup opravy: 

- Povrchové vady po běžné slévárenské operaci, to je po tryskání a broušení na 

hladkých plochách, zdrsnit a očistit přípravkem DIAMANT REINIGER, 

- Práce je možno provádět při teplotách prostředí, ale i odlitku + 5°C až +45°C 

- Smíchat kovový prášek a tekuté ředidlo minimálně v poměru 1 : 1,5 podle objemu. 

Pro špachtlování lze tento poměr upravit až na 1 : 3 

- Nejdříve stěrkou (špachtlí) nanést tenkou adhézní (přilnavou) vrstvu, pak špachtlí 

dorovnat materiál do roviny stěny odlitku 

- Vytvrzovací doba je závislá na druhu tvrdidla,  na konzistenci a teplotě prostředí ve 

kterém je oprava prováděna.  Před obráběním se doporučuje se nechat vytvrdit 

opravované odlitky  2 až 24 hod. 

- Pro opravy na neopracovaných plochách šedé litiny je nejvhodnější materiál Ferro- 

plastic A, AA. Pro opracované plochy Ferro- plastic Superior dunkel Ferro plastic 

Superior hell  

      Barevnou shodnost lze získat kombinací těchto prášků 

      -     Opravy vad odlitků z jiných materiálů se použije PLASTICMETAL příslušný  

             k danému materiálu. 

 

         



2.2 OPRAVY VAD NA OPRACOVANÝCH PLOCHÁCH, PŘÍPADNĚ PLOCHÁCH  URČENÝCH K  

OPRACOVÁNÍ  

 

Použít postup uvedený v bodě 2.1 

 

 
 

 

Je- li vyžadováno po opravě otryskání opraveného tmeleného povrchu použít tvrdidlo 

 HF SF (Strahlfest),  které zajistí odolnost při tryskání běžnými broky používanými ve 

slévárenství.Opravená místa lze běžně opravovat obráběním, může však dojít k malým  

odchylkám v zabarvení opravených míst ve srovnání se základním kovem. 

 

     

                                                                           

                                                                                                                         

                                                                            

    

   

   



3.Utěsňování porézních míst na odlitcích,                          

 které vznikly při stahování slévárenských slitin,  
případně v důsledku výskytu plynových bublinek způsobujících 
netěsnost. Tyto vady se projevují převážně jako mikroporezita, 
která často způsobuje netěsnost nejen v podmínkách provozu, ale 
již při tlakovém zkoušení. Při výskytu ředin a mikroředin je před 
opracováním i po opracování možno použít tzv. kapilární metodu 
s využitím výrobku DIAMANT  DICHTOL, který na základě svých 
kapilárních vlastností vniká hluboko do nejjemnějších ředin bez 
použití vakua nebo tlaku a ve velmi krátké době dojde k vytvrzení 
za pokojové teploty.  

VLASTNOSTI: 

> hotový jednosložkový materiál 

> použití bez vakua nebo tlaku 

                  stříkáním,                                

natíráním plněním   

máčením         

> trvalá tepelná odolnost až do 500°C 

> pevnost v tlaku až 350 bar 

> po 5 minutách zaschlý povrch 
> velmi odolný proti chemickým vlivům 

DICHTOL je tekutý 

jednosložkový polyme 

rový výrobek, který je 

určen pro všechny 

druhy kovových slitin 

od 0,00mm do 0,5 mm 

bez použití vakua, 

tlaku nebo jiných 

prostředků.  

DICHTOL je určen pro 

impregnaci přímo 

v provozu bez použití 

speciálních strojů a 

zařízení s využitím 

kapilárního efektu. 

Chemickým působením 

je zajištěna výborná 

vzlínavost. 

 

EJTE NÁZEV BOČNÍHO 

PANELU.] 

 [Zadejte obsah bočního 

panelu. Boční panel je 

samostatný doplněk 



 

3.1 OPRAVY NETĚSNÝCH  ODLITKŮ  

 

3.1.1 Opravy netěsných míst v závitech vývrtů 

 

Zjistí- li se průnik při tlakové zkoušce v závitech otvorů, případně ve hladkých otvorech, 

použije se k utěsnění jednosložkový výrobek 

DICHTOL WFT 1532. 

 

  

                                                                  
 

Postup opravy: 

- Odstranit všechny nečistoty 

- Provést důkladné odmaštění pomocí výrobku DIAMANT REINIGER.  

- Dutinu vysušit místně, nejlépe celý odlitek na 150°C, náběh 75°C/hod., výdrž na 

teplotě 1 hod. V žádném případě nesmí zůstat v dutinách a porézních místech voda 

      po mytí, obráběcí kapalina apod. 

- Do dutiny dát DICHTOL nástřikem- např. pomocí injekční stříkačky 

- DICHTOL ponechat v dutině 1- 2 hod. 

- Zbývající DICHTOL z dutiny odsát a nalít zpět do uzavřené plechovky k případnému 

dalšímu použití 

- Opravený odlitek nechat 24 hod. v klidu tak, aby došlo k dokonalému vytvrzení 

v závitech. 

Poznámky: 

V případě ředin velikosti do 0,5 mm použít DICHTOL WFT Makro. 

U průchozích svislých otvorů je možno před použitím DICHTOLU  použít uzavření otvoru 

pomocí zátek. 

 



3.1.2 OPRAVY VĚTŠÍCH  ŘEDIN NEŽ 0,5 MM A STAŽENIN  

  

    -     Odstranění všech nečistot 

    -     Opravované místo a dutiny vysušit, nejlépe celý odlitek dle bodu 3.1.1. Nelze- li to     

            provést, pak vysušení provést místně pomocí plamene a vyfoukáním vzduchem 

    -     Vadu opravit pomocí dvousložkového tmelu PLASTICMETALU příslušného 

            k  základnímu materiálu odlitku.  

           Po vytvrzení cca 2 hod. přetřít opravené místo DICHTOLEM WFT 1532- 3 vrstvy   

            s prodlevou cca 1 minuta.    

            Opravený odlitek  nechat vytvrdit při teplotě cca +20°C 24 hodin. 

      

 

 

            
 

 

 

3.1.3  OPRAVY MALÝCH  PRŮSAKŮ NA OPRACOVANÝCH I NEOPRACOVANÝCH  

PLOCHÁCH (ŘEDINY)  

 

 

 

         
 

  

      -     Pro opravu těchto míst použít 

DICHTOL WFT Makro 

      -     Průsaky očistit od hrubých 

nečistot, jemné nečistoty očistit pomocí 

výrobku   

            DIAMANT REINIGER 

      -     Celý odlitek vysušit v sušce, 

případně místně vzduchem nebo 

plamenem.  

             Základem úspěšného utěsnění 

průsaků je dokonalé vysušení 

opravovaného místa ! 

     -       DICHTOL na 

opravované místo natírat křížově 

štětcem 4x během minuty 

  

1. minuty 



  4.1 OCHRANA TERMICKÝCH NÁSTŘIKŮ PŘED KOROZÍ  

Tepelně nanášené povlaky obsahují zbytky pórovitosti a částečně také mikrotrhliny. Tím jsou 

propustné pro plyny a vodu a přes povlak může vzniknout koroze. Výsledkem je odprýsknutí 

povlaku, zhoršení mechanických vlastností a odolnosti proti otěru. Může pak dojít k tomu, že 

drahý nástřik nedosáhnepředpokládanéživotnosti.    

Aby se zabránilo korozi pod nástřikem, lze jej impregnovat těsnícím prostředkem na bázi 

polymeru.  

 Výrobek DICHTOL je kapilárně aktivní těsnící prostředek, který nástřikem hluboce 

penetruje. Jednoduchým a mnohostranným použitím je Dichtol spolehlivým těsnícím 

prostředkem- komplexním použitím spolehlivě ochraňuje nástřiky plamenem, obloukem a 

také HVOF  

   

 



        

4.2 PROVÁDĚNÍ ZKOUŠEK TĚSNOSTI 

V současné době se velké množství odlitků prověřuje z hlediska nepropustnosti tlakovými 

zkouškami. Tyto zkoušky se provádějí dvojím způsobem: 

- klasickou přetlakovou zkouškou předepsaným tlakem, kdy např. ve vodě je přímo na 
odlitku vidět netěsné místo 

- zkouškou, kdy je odlitek tlakován na určitý tlak a podle předpisu musí zůstat určitou 
dobu na tomto tlaku. Je předepsán pouze malý povolený pokles tlaku. Tento případ je 
z hlediska oprav obtížnější, neboť zpravidla nelze najít netěsné místovelmi přísnou 
zkouškou netěsnosti jsou zkoušky pomocí plynu helia, které má schopnost 
proniknout i do nepatrných, lze říci i strukturních necelistvostí   
                                           
Zkoušku těsnosti provést po dokonalém vytvrzení- nejlépe po 24. hodinách                                                                                       

                                                                                                        

                                                                                                                                   

                                         

                                                       
            

            4.2 

 



PRÁVNÍ PŘEDPOKLADY PRO OPRAVY ODLITKŮ TMELENÍM A UTĚSŇOVÁNÍM  

 

V České republice platí postupně od roku 1990 evropské normy, které mění nejen tradiční 

označení materiálů z litiny s lupínkovým grafitem (LLG), z litiny s kuličkovým grafitem 

(LKG), ocelových odlitků a rovněž odlitků ze slitin Al a Cu, ale upřesňují i možnosti oprav 

vad pomocí tmelení a utěsňování. Protože největší část vyráběných odlitků v České republice 

jsou odlitky z LLG a z LKG (dohromady cca 250 000 tun), uvádíme možnosti oprav odlitků 

z těchto materiálů z hlediska Evropských norem a z hlediska původních nyní tzv. dohodových 

norem 

Normy ČSN 42 1241 (pro LLG) a ČSN 42 1242 (pro LKG) jsou po vydání ČSN EN 1559-1 

již normy neplatnými. Je- li však v podkladech, na výkresech, v přejímacích a dodacích 

předpisech, uveden např. materiál ČSN 42 2420, respektive ČSN 42 2306, pak automaticky 

platí základní normy pro technické dodací podmínky dle ČSN 42 1241 a ČSN 42 1242. 

Všechny tyto normy jsou pak normami dohodovými a platí vždy pro konkrétní zakázku. 

Základní slévárenské normy  

 

Norma ČSN EN 1559-1 Slévárenství- Technické dodací podmínky- 

                                                   Část 1: Všeobecně 

 

Nyní dohodové normy  

ČSN 42 1241- Odlitky ze šedé litiny -  Technické dodací předpisy 

ČSN 42 1242- Odlitky z tvárné litiny- Technické dodací předpisy  

 

Přípustnost vad, možnosti jejich oprav 

 

Možnost oprav podle ČSN EN 1559-1 

Tato norma možnost malých vad připouští i bez oprav v odstavci 7.3.3.2  

Vyskytnou- li se na povrchu menší vady nemající vliv na použitelnost anebo odpovídá- li 

povrch odlitku povrchu vzorkového odlitku, nemusí být opravovány. 

Příklady malých vad povrchu zahrnují malé oblasti písku nebo strusky, malé zavaleniny, malé 

zálupy, malé staženiny, skupiny pórů, zbytky formovacího materiálu, nerovné plochy, 

zatekliny 

Opravy větších vad je však nutno dohodnout s odběratelem (bod 7.3.3.3), což je i případ 

tmelení a utěsňování. 

 

Možnost oprav podle dohodových  ČSN 42 1241 a ČSN 42 1242 

V těchto normách jsou body 22, respektive 21- Vady a jakost povrchu hrubých odlitků. 

Zde se říká: 

Hrubé odlitky nesmějí mít vady v rozsahu, který by byl na závadu jejich použití a obrábění 

v přípravcích. Zakrytí těchto vad (tmelem, metalizací apod.) je dovoleno jen po dohodě 

s odběratelem. Drobné vady, jako vtoky, zbytky po nárostech a zadrobeninách, nebo 

zavaleniny malého rozsahu, může dodavatel opravit, nebo ponechat neopraveny, nepředepíše- 

li odběratel výslovně opravu. Při posuzování uvedených případů se má odběratel řídit účelem 

použití výrobku. 

Z toho vyplývá, že opravy tmelením malých vad je přípustné, u většího rozsahu vad je 

nutný souhlas odběratele. 



 

 

 

 

                               

 

 

 


