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Peitostaminen
Seija Meskanen, Teknillinen korkeakoulu
Peitosteilla viimeistellään muotin tai keernan pinta tarkoituksena parantaa valun pinnanlaatua ja
vähentää puhdistustyötä. Peitosteilla ei voi korjata huolimattomasti tehtyä muottia/keernaa. Peitos‐
tus muodostaa suojan sulan metallin ja hiekan väliin vähentäen valuvikoja. Mutta väärin valittu
peitoste tai huolimattomasti tehty peitostus aiheuttaa valuvikoja, kuten erilaisia pintavikoja, peitos‐
teen irtoamisesta johtuvia sulkeumia ja kaasuvikoja. Peitostetta käytetään kemiallisesti kovetetuille
muoteille ja keernoille. Tuorehiekkamuotteja ei peitosteta, koska hiililisäaineella muodostettu
kiiltohiilikalvo toimii peitosteena. Peitostetta ei myöskään tarvita kuorimuottikaavauksessa tai
kuorikeernoissa.
Peitostus estää metallin tunkeutumisen hiekkaan (tunkeutuminen johtuu sulan metallin metallo‐
staattisesta paineesta), hiekan kiinnipalamista valukappaleen pintaan (kiinnipalaminen johtuu
hiekan liian alhaisesta sintraantumispisteestä) sekä estää rautaoksidin ja kvartsin reagoimisen
keskenään (fayaloitumisen).
Peitoste koostuu tulenkestävästä aineesta, nestemäisestä väliaineesta, sakkautumista estävästä
aineesta, sideaineista ja useista erilaisista lisäaineista. Tulenkestävinä jauheina käytetään mm.
zirkonia, magnesiittia (Mn‐teräkset), grafiittia (ei teräsvaluissa), kvartsia ja kromiittia. Väliaine on
joko vettä tai alkoholia. Sakkautumista estäviä aineita ovat esim. bentoni (alkoholipeitosteissa) ja
bentoniitti (vesipeitosteissa), joka toimii myös peitosteen kuivuttua sideaineena sitoen jauherakeet
sekä toisiinsa että hiekkapintaan. Alkoholipeitosteissa sideaineina käytetään hartseja. Lisäaineilla
voidaan vaikuttaa mm. peitosteen valumisominaisuuksiin eli tiksotrooppisuuteen. Lisäaineilla
helpotetaan myös peitosteen asettumista hiekkarakeiden väliin, estetään peitosteen käyminen ja
niillä voidaan vähentää vesipeitosteiden kuohumista.

Kuva 1. Peitosteen tulenkestävän materiaalin ja muottihiekan raekokojen suhteita.
Peitosteissa käytettävä tulenkestäväjauhe on raekooltaan pienempää kuin hiekkarakeet, joten pei‐
toste täyttää hiekkarakeiden väliset koloset, kts. kuva 1. Peitosteen tulenkestävän aineen raekoon
tulisi olla alle 10% hiekan raekoosta. Se ei kuitenkaan saa olla liian hienoa (alle 2%), sillä silloin se
voisi tunkeutua syvälle hiekkaan jättäen pinnan ilman suojaa. Peitosteelta vaaditaan, ettei se halkei‐
le, kuoriudu, reagoi peitostettavan pinnan kanssa, sakkaudu tai kehitä kaasuja. Lisäksi sen on
oltava hyvin tarttuvaa, halpaa ja sen on muodostettava sileä hyvin säilyvä pinta sekä sen tulenkes‐
tävyyden tulee olla erittäin korkea.
Raudan valussa käytetään tavallisimmin grafiittipeitosteita. Zirkonipeitostetta käyttävät erityisesti
teräsvalajat. Zirkonipeitosteet ovatkin yleisimmin käytettyjä peitosteita. Niiden tulenkestävyys on
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hyvä, ne estävät hyvin metallin tunkeutumisen hiekkaan, ne eivät reagoi sulan metallin kanssa ja
niitä voidaan käyttää kaikkien hiekkalaatujen kanssa. Haittapuolena on zirkonin korkea hinta.
Hyvän peitosteen tulee muodostaa ohut tasainen kalvo. Tavoitepaksuus 0,2‐0,3mm. Peitosteet
voidaan levittää, riippuen muotin/keernan koosta ja sarjasuuruudesta, joko upottamalla, sivelemäl‐
lä, ruiskuttamalla tai valuttamalla. Tämän jälkeen vesipeitosteet kuivataan joko ilmassa tai uunissa
ja alkoholipeitosteet yleensä polttamalla (mutta myös ilmassa tai uunissa). Peitosteen väri vaikuttaa
peitostettavuuteen ja peitostetun pinnan ominaisuuksiin. Zirkonipeitoste on väriltään vaalea (vrt.
tummaan kromiittipeitosteeseen). Vaalea pinta heijastaa metallin säteilemää lämpöä takaisin ja eikä
näin ollen kuumene yhtä voimakkaasti.
Peitosteet toimitetaan valimoihin yleensä joko tahnana tai slurryna. Tahnasta väliaine puuttuu
kokonaan ja slurryssakin sitä on vain vähän.

Kuva 2. Vasemmalla on kuvattuna pinta, jolle levitetty
peitoste muodostaa tippoja. Oikeanpuoleisessa kuvassa
on hyvin tiksotrooppinen peitoste, jonka viskositeetti
muuttuu levityksen jälkeen niin ettei tippoja pääse
muodostumaan.

Molempia joudutaan ohentamaan ennen käyttöä. Peitosteet sakkautuvat nopeasti ‐ kiinteä aine
laskeutuu astian pohjalle. Sitä varten peitosteita on sekoitettava. Sekoittimiksi sopivat mm. siipi‐
pyörillä varustetut säiliöt tai paineilmaputkikierukalla varustetut säiliöt. Riittämätön sekoitus
johtaa kiinteiden aineiden laskeutumiseen astian pohjalle, peitosteen epähomogeenisuuteen ja
viskositeetiltaan muuttuneeseen peitosteeseen. Sekoitus ei myöskään saa olla liian rajua. Sen seura‐
uksena peitosteeseen joutuu ilmaa ja peitosteeseen muodostuu vaahtoa. Näiden vaikutuksesta
peitostekerroksesta tulee huokoinen. Lisäksi peitoste voi kuumentua, jolloin sen koostumuksessa
tapahtuu muutoksia.
Peitosteen oikea paksuus riippuu hiekan raekoosta. Jos peitoste on liian ohutta, väliainetta tunkeu‐
tuu hiekkaan ja peitostekerroksesta tulee liian ohut. Jos taas peitoste on liian paksua, se ei tartu
kunnolla hiekkapintaan tai peitostekerroksesta tulee aivan liian paksu, joka halkeilee helposti.
Peitosteen viskositeetti valitaan peitostustavan mukaan. Valmiiksi tehdyssä ja hyväksi havaitussa‐
kin peitosteessa tapahtuu ajan mittaan muutoksia joko sekoituksen tai kemiallisten reaktioiden
johdosta. Siksi peitostetta on tarkkailtava ja sen ominaisuuksia seurattava. Peitosteen juoksevuutta
(viskositeettia) seurataan DIN‐kuppitestillä. DIN‐kuppitestissä mitataan missä ajassa tietty määrä
(=tilavuus) peitostetta valuu astian pohjaan tehdyn reiän (halk. 4mm) kautta ulos.
Hyvin tiksotrooppisen peitosteen viskositeetti on pieni nesteen (=peitosteen) ollessa liikkeellä.
Mutta kun neste on paikoillaan (levitettynä muotin/keernan pintaan), viskositeetti kasvaa. Hyvin
tiksotrooppinen peitoste on helppo levittää ja se ei synnytä valumisjälkiä muotin/keernan pintaan,
kts kuva 2.
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Taulukko 1.
Valumetalli

Tulenkestävien aineiden sopivuus eri valumetallien yhteydessä käytettäviin peitosteisiin
Koksi Grafiitti Kvartsi Zirkoni Kromiitti Oliviini Talkki Poltettu
Alumiinimagnesiitti silikaatti

Seostamaton teräs 0
0
Seostettu teräs
0
0
Suomugrafiittirauta +
Pallografiittirauta
+
Temperrauta
+
+
Kupariseokset
+
+
Alumiiniseokset
+
Magnesiumseokset 0
0
+ sopiva tai tavallisesti käytetty
0 sopiva tietyissä olosuhteissa
- sopimaton tai epätavallinen

0
0
+
+
-

+
+
+
+
+
0
+
+

+
+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
-

0
+
0
+

0
0
0
+
0
-

Peitostusmenetelmät
Peitosteet voidaan levittää, riippuen muotin/keernan koosta ja sarjasuuruudesta, joko upottamalla,
sivelemällä, ruiskuttamalla tai valuttamalla. Upotus soveltuu vain keernoille. Menetelmässä peitos‐
tuvat yleensä myös keernakannat, joka vaikeuttaa kaasujen poistumista keernasta muottihiekkaan.
Upottamalla peitostettaviin keernoihin saattaa jäädä suuri määrä alkoholia, joka voi valettaessa
aiheuttaa räjähdyksen. Sivelemällä voidaan välttää keernakantojen peitostaminen, jolloin kaasujen
läpäisevyys säilyy hyvänä. Siveltimellä tapahtuvan levittämisen yhteydessä tulisi peitosteen koos‐
tumuksen olla sellainen, että vältettäisiin siveltimen jälkien jääminen peitosteen pintaan.
Ruiskuttamalla saadaan käsiteltyä nopeasti suuria pinta‐aloja. Ruiskuttaminen tapahtuu paineilma‐
ruiskulla, siksi peitosteen tulee olla ohuempaa kuin muissa tapauksissa. Peitosteet voidaan myös
levittää valuttamalla se suuttimesta muotinpuolikkaan/keernan pintaan antaen ylimääräisen peitos‐
teen valua sen alapuolella olevaan astiaan. Peitosteen tulee olla juoksevaa niin kauan kuin valutus
kestää ‐ muuten peitosteesta tulee porrasmainen. Liian hyvin juokseva peitoste johtaa siihen, että
jokin kohta saattaa jäädä liian ohueksi. Muotin syvennysten ylimääräinen peitoste on poistettava.
Hartsihiekat voidaan peitostaa sekä vesi‐ että alkoholipeitosteilla. Cold‐boxkeernoille käytetään
yleisesti vesipeitostetta. Vesipeitosteet kuivataan joko ilmassa tai uunissa ja alkoholipeitosteet
yleensä polttamalla (mutta myös ilmassa tai uunissa). Sementtihiekoilla käytetään yleisesti vesipei‐
tostusta. Vesilasihiekoille sopii ainoastaan alkoholipeitosteet.
Vesipeitosteet
Vesipeitosteiden etuina ovat myrkyttömyys ja halpuus,
mutta niiden haittana on hidas kuivuminen. Vesipeitosteet
kiinnitetään alustaansa kuivaamalla niistä vesi pois. Jos se
tehdään kuivaamalla ilmassa, on kuivumisajan oltava riittä‐
vän pitkä. Vesipeitosteita ei voida käyttää sellaisten muottien
tai keernojen peitostamiseen, jotka eivät siedä kastumista
(vesilasihiekat, tuorehiekat) esim. pehmenemättä. Vesipeitos‐
teet on valmistettava useita tunteja ennen käyttöä, koska
bentoniitti kyllästyy vedellä hitaasti.
Kuva 3. Valutuspeitostusallas.
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Alkoholi‐ eli polttopeitosteet
Alkoholipeitosteita käytetään muoteille ja keernoille, joiden vedensitomiskyky on heikko. Alkoho‐
lipitoiset peitosteet sytytetään palamaan heti levityksen jälkeen, jolloin väliaine palaa pois ja
peitoste kiinnittyy alustaansa. Tällä ehkäistään myös, ettei alkoholi imeytyisi syvälle hiekkaan ja
aiheuttaisi valuvikoja. Alkoholina käytetään tavallisimmin propanolia. Myös etanolia voidaan
käyttää.
Alkoholi vaikeuttaa furaanihiekoissa hartsisidosten
kehittymistä. Jotta peitostus voitaisiin tehdä heti kaa‐
vauksen tai keernanvalmistuksen jälkeen, on pyritty
kehittämään alkoholipeitosteita, jotka eivät liuota
kovettumatonta hartsia. Toisaalta tiivis peitostekerros
vaikeuttaa kovettumisreaktiossa syntyvän veden
poistumista.

Kuva 4. Alkoholipohjaisen peitostuksen poltto.

Taulukko 2.

Eräiden peitosteissa käytettävien tulenkestävien aineiden ominaisuuksia

Tulenkestävä aine

Koostumus

Tiheys (g/cm3)

Sulamispiste (°C)

Koksijauhe

C 86‐92%

1,6‐1,8

‐

Grafiitti

C 90‐99%

2,1‐2,3

>3000

Kvartsi

SiO2

2,65

1700

Zirkoni

ZrSiO4

4,0‐4,8

2400‐2500

Serisiitti

KAl2(OH,F)2Si3AlO10

2,3

750‐1100

Talkki

Mg3Si2O7(OH)2

2,7

800‐1350

Oliviini

Mg2SiO4 * Fe2SiO4

3,2‐3,3

1750

Kromiitti

FeO * Cr2O3

4,8

2180

Alumiinioksidi

Al2O3

3,5‐3,7

2050

Alumiinisilikaatti

Al2O3 * SiO2

2,6‐3,0

1600‐1700

Poltettu magnesiitti

MgO

3,5‐3,7

2800

Hiilipohjaiset aineet:

Oksidi‐ ja
pohjaiset:

silikaatti‐
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Kuva 5. Keernan kasto peitosteeseen.

Kuva 6. Peitosteen kuivaus uunissa.
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Kuva 7. Peitosteen kuivaus uunissa

Kuva 8. Vasemmalla: Peitostamaton muotti. Oikealla: Muotin peitostus

Kuva 9. Peitostettu muotti
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