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Metodou kráceného Jatorového experimentu byl určen význam jednotlivých 
složek ochranného voskového krytu na jeho vlastnosti (snadnost smýváni a ryti, 
možnost podleptání, trhání krytu při rytí a ostrost linky vyleptaného vzoru) 
a stanoveny regresní rovnice pro výpočet hodnocení uvedených vlastnosti ze slože
ní ochranného voskového krytu. Analytickým řešením uvedené soustavy rovnic 
bylo určeno složení ochranného voskového krytu s optimálními vlastnostmi. 

ÚVOD 

Použití ochranného krytu s optimálními vlastnostmi je základním předpokla
dem pro získání vyleptaného vzoru požadované kvality. V praxi se používá 
celá řada nejrůznějších směsí. Mezi nejznámější patří kryt asfaltový, voskový 
a suříkový. Každý z těchto krytů by měl splňovat tyto požadavky: 
a) krycí vrstva musí být tenká a souvislá,
b) vrstva musí být dokonale odolná proti kyselině sírové, dusičné, fluorovodíkové

a hexafluorokřemičité,
c) vláčnost a doBtatečná pružnost při prorývání dekoru,
d) dobrá přilnavost, aby leptací lázeň nevnikla mezi kryt a výrobek.

Asfaltový kryt Re používá pro hluboký lept. Patří mezi tradiční kryty. Pod tento
název zahrnujeme velkou skupinu přírodních látek obsahujících uhlovodíky. 
K výrobě ochranného krytu se osvědčil např. syrský asfalt. Asfalty získané ze 
zbytků destilace ropy jsou méně vhodné. Asfaltové kryty se nesmějí zahřát nad 
teplotu 300 °C, aby se nesnížila rozpustnost v terpentýnu a v petrolej], které slouží 
k jeho smývání. 

Pod názvem „voskový kryt" zahrnujeme estery vyšších mastných kyBelin 
s vyššími jednomocnými alkoholy, obvykle alifatickými. Z mastných kyselin bývá 
ve voscích nejčastěji zastoupena kyselina palmitová, stearová a olejová. V praxi 
ochranný voskový kryt nejčastěji obsahuje včelí vosk, karnaubský vosk, ozokerit 
ceresin, parafín, hovězí lůj a kalafunu. 

Suříkový kryt tvoří oxid Pb304 , kalafuna a tiskařská fermež. Tento kryt se 
v praxi příli� nerozšířil, neboť velmi dlouho zasychá (až 24 h) podle obsahu fermeže. 
Tento kryt se ředí terpentýnem a lze ho snadno odstranit petrolejem. 
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Metodika k určení optimálního Blažení ochranného voskového krytu ... 

Tabulka I 

Hodnoty transformovaných souřadnic :i:1 až z, pro faktorový pokus (vzhledem k tomu, že hodnota 
se pohybuje v rozmezí ± 1, jsou uvedena pouze znaménka ( +) a (-) 

Označeni 
Hodnota transformovaných souřadnic 

směsi ceresin 

I
včelí vosk 

I
ozokerit 

I
hov. lúj 

I
kalafuna 

Z1 Z2 X3 x. x. 

l - - - - + 
2 + - - + -
3 - + - + +
4 + + - - -
5 - - + - -
6 + - + + + 
7 - + + + -
8 + + + - + 

Tabulka II 

Slolenl pokusných ochranných voskových krytů tak, jak vyplynulo ze znaménkového sché
matu (tab. I) 

Ozna- Obsah jednotlivých složek ve hmot. % 
" 

óenl 

I I I I I směsí ceresin včelí vosk ozokerit hov. lúj kalafuna parafín 

1 15 10 ó o 5 65 

2 26 10 ó 10 o 50 

3 16 20 ó 10 ó 45 
4 25 20 ó o o 50 

5 15 10 20 o o 55 

6 25 10 20 10 5 30 

7 15 20 20 10 o 35 

8 25 20 20 o 5 30 

Pr ovedení pokusu 

Voskovací směsi byly vyhřáty v sušárně jednotně na 115 °C. Jejich vlastnosti 
byly zkoumány na skleněných destičkách o rozměrech 2 X 5 cm, které byly po 
předchozím omytí namočeny do voskovací směsi. Po zatuhnutí voskového krytu 
byly destičky ponořeny na 30 minut do leptací lázně o složení: 20,3 hmot.% HF, 
19,6 hmot.% H2SiF6, 2,6 hmot.% H2SO4 a 57,5 hmot.% H2O. Teplota lázně byla 
udržována na hodnotě 22 °C. 

Posouzení kva lit y  pokusných směsí 

Aby bylo možno porovnávat kvalitu jednotlivých ochranných voskových krytů, 
bylo nutno zajistit objektivní vyhodnocení především šířky, hloubky, podleptání 
dekoru a profilu leptu. K tomuto účelu byl použit zvětšovací přístroj, mikroskop 
a speciální profiloměr. Práce se zvětšovacím přístrojem je velmi jednoduchá.. 
Vzorek s vyleptaným vzorem se umístí na sklo kazety zvětšovacího přístroje spo
lečně se srovávacím vzorkem. Při zvětšení cca 10 X se pořídí přímo zobrazení sle-
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sion to the glass surface, stability with respect to tearing during the decor engraving, sh�rpness 
of the etched decor line, etc.). The optimum composition of the protective wax coating is listed 
in Tahle X as a mean of the 7 compositions determined by the computer. From the regression 
coefficients, the_ factors characterizing the effects of the individua! coating components on its 
properties were computed. It was found that an addition of beef lard improved al! the properties 
except for the susceptibility to tearing. Most of al! it affects the washing-off property, thus in fact 
eliminating the influence of a raised paraffin content in the mix. Paraffin improves the mechanical 
strength of the coating. The two components thus show mutually supplementing effects. Ceresin 
is added to the mix as a substitute of beeswax. These two components have a similar influence 
on the properties of the mix except that the former suppresses tearing while the latter promotes 
it. This is also proved by the fact that beeswax is harder to engrave than ceresin. The method of 
the curtailed factor experiment has been suocessfully utilized in the study of the properties of 
the protective wax coatings and helped find its optimum composition which is directly applicable 
in practice. 

Fig. I. Glass samples with etched decora, magn. !OX. On the lejt, a well etched decor. On the right, an 
unaatiajacúwy det:Of'. 

Fig. 2. Underetching and tearing oj the wax ooating, magn. 150 X. 

Fig. 3. Section through an etched Bpecimen, magn. 150 X. 
Fig. 4. Profite determination of a well etched specimen using the Taliaurj profilometer. Magn. 500 X 

in "erlical direction and JOO X in horizontal direction. 
Fig. 5. Profile determination in a badly etched specimen using the Talisurj 4 profilometer. Magn. 

óOO X in vertical direction and 100 X in horizontal direction. 
Fig. 6. Record of the uniformity oj an etched groove bottom in longuudinal direction jrom the Talisurj 

fWofilometer. Magn. 500 x in verlical direction and 20 x in horizontal direction. 

TERMODYNAMICKÉ TABULKY VYBRANÝCH FAZl V SYSTÉMU Ca0-
Ah03-Si02-H20 (rozmezí teplot 273,15 - 1800 °Kap = 101,325 kPa). Tabulky dvacetisedmi 

f, hr „ S0 

H T - a;., H' H' AH' AG' 1 K' "k 1 • . „zí za nutJ hodnoty cp0

, , 

T 
, T - Tro u 1, u 1 a og I vzn1 u s ouoomn

z prvků a také odpovídající reakční entalpie a volné entalpie vzniku sloučenin z oxidu. Věechny 
data jsou tabelována po intervalech 50 K. (J. L. Haas, G. R. Robinson, B. S. Hemingwaa: 
Journ. of Physical and Chemical Reference Data IO, 575 (1981). 

Šatava 

TEORIE A P OUŽITÍ CHEMOMECHANICKÝCH JEVŮ autoři ukazují v pře
hledném referátu současný stav poznatků o chemomechanických jevech v nekovových materiá
lech. Jde zejména o účinky adsorpce povrchově aktivních molekul na pohyblivost dislokací lo
kalizovaných blízko povrchu. Je vysvětlen•mechanismus působení vody a různých kapalin na 
urychleni vrtání nekovových materiálů, např. skla, vápence a různých hornin, a jsou diskutovány 
příčiny koroze způsobené mechanickým napětím, příčiny únavy kovových materié.lů pokrytých 
oxidovou vrstvou aj. Současně je ukázáno, že řada mechanismů, které se při chemomechanických 
jevech uplatňuje, není dosud vysvětlena. (A. R. C. Westwood, J. S. Dhearn a J. J. Miles: Col
loids and Surfaces 2, I (1981). 

Šatava 

SCIENCE AND TECHNOL OGY OF ZIRCONIA (Věda a technologie materié.lů na 
bázi Zr02). Advanees of ceramics, Volumo I. Redakce A. H. Heuer a L. \V. Hubbs. Vydala The 
American Ceramic Society, Columbus Ohio 1981. 4i9 str., 287 obr. 

Sborník shrnuje 30 příspěvků z 1. mezinárodní konforence o vědě a technologii materiálu na 
bázi Zr02, konané 16.-18. června 1980 v Clevelandu. Konferenci, která se konala pod zií.itituu 
Case Western Reservo Universtity, navštívilo 175 účastníků z ll států. Druhá konference se má 
konat v roce 1983 ve Stuttgartu. Témata jednotlivých příspěvků: 

Pi-ehledný referát o Zr02 • .Fázové rovnováhy v některých Houstavách se, ZrO, (s CaO, MgO 
a s Y203). Struktura stabilizovaných Zr02• Atomové uspoU1<lání v oxidech s aniontovými vakan
cemi a strukturou fluoritovblw typu. l\fortcnzitickó tran,formacP. :\Iartenzitovú. krystalografie 
tetragonálního Zr02• Změny mikrostruktury v průběhu iwtermního zahř-ív(mí i'•á,t.,i'·ně stabili-
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Ob,-. 1. Vzorky skel a vyleptaným dekorem. nímky pořízeny zvét.iíovacím přístrojem, zvét 'ení J0krát 
Levá část obrázku - dobře i·yleptaný dekor. I'ravá část oúrcízku - vyleptaný dekor nevyhovující. 

Obr. 2. Zobrazení podleptání a trhání -,;oskového krytu pi'i JIJ0ná obném zťétJení, pořízené mikro
skopem. 


