
PRÍSADY DO MAZÍV
Aplikácia prísad v súčasných mazivách je dnes u� samozrejmou nutnosťou. Prísady v podstatnej miere napomáhajú 
zabezpečiť po�adované funkčné vlastnosti a kvalitatívne ukazovatele mazív, ktoré vyplývajú z neustále stúpajúcich 
po�iadaviek a podmienok ich aplikácie. TEXT/FOTO DR. PAVOL KLUCHO, SSTT BRATISLAVA

R
ast výkonov, teplotné podmienky, 
mazivostné požiadavky, zvýšené čis-
tiace účinky atď. To sú okolnosti 

vplývajúce na zvýšené požiadavky kvality, tribo-
lógie a  tribotechniky, funkčnej účinnosti 
a vhodnosti pre súčasné ale hlavne perspektív-
ne – vývojové motory a strojové zariadenia. Nie 
na poslednom mieste je ekonomická efektív-
nosť používania, resp. voľby typu maziva, jeho 
výkonnosti, dlhej životnosti a  požiadaiek na 
údržbu a  výmenné intervaly, ktoré sa spätne 
odrážajú v  technológiách ich výroby. Koneč-
ným faktorom je ekologická stránka používania 

mazív a nadväzná voľba ich zloženia, ako aj voľ-
ba druhov a typov prísad.
Prednosťou prísad je, že už v  malých koncen-
tráciách môžu zlepšiť viaceré úžitkové vlast-
nosti základových olejov, ktoré im chýbajú. 
K zlepšeniu kvalitatívnych ukazovateľov možno 
síce v niektorých prípadoch dospieť aj zmenou 
technológie ich výroby, ale toto riešenie je vo 
väčšine prípadov menej výhodné, najmä z hľa-
diska investičných a  prevádzkových nákladov, 
ako aplikácia vhodných prísad.
Z  hľadiska účinku môžu prísady zlepšovať 
iba jednu alebo súčasne viac vlastností, teda 

hovoríme o mono– alebo multifunkčných prí-
sadách. Jednotlivé prísady v  niektorých prí-
padoch pôsobia navzájom synergicky, čiže ich 
celkový účinok je väčší, ako vyplýva z pravidla 
aditivity. Pri aplikácii prísad je dôležité nájsť ta-
ké synergické kombinácie, ktoré umožňujú zní-
žiť pridávané množstvo prísad a  docieliť tak 
úspory prísad pri zachovaní rovnakého účinku 
vo fi nálnych produktoch.

PO�IADAVKY NA KVALITU MAZÍV
Vývoj motorovej techniky v ostatných desaťro-
čiach smeroval k zvyšovaniu výkonov pri súčas-
nom znižovaní rozmerov a  hmotnosti agregá-
tov, čo viedlo k  zvyšovaniu ich mechanického 
a  tepelného namáhania. Tieto faktory ovplyv-
ňujú nielen požiadavky na kvalitu materiálu, 
použitého na výrobu agregátov, ale aj na vlast-
nosti a kvalitu mazacích olejov.
Dôsledkom zvyšovania výkonu motorov je v pr-
vom rade zvyšovanie teploty na funkčných 
miestach motorov, pretože možnosti odvodu 
tepla sú obmedzené (napríklad teploty na pieste 
môžu dosahovať hodnoty až nad 300 °C). Sťa-
žený pracovný režim motora sa prejavuje aj vo 
zvýšenej pracovnej teplote olejovej náplne, kto-
rá dosahuje teploty až okolo 100 °C.
Podobný bol aj vývoj prevodoviek a  rozvodo-
viek, kde s  narastaním výkonu motorov treba 
prenášať väčšie sily, čo pri zachovaní rovnakých 
rozmerov a hmotností, prípadne ich zmenšova-
ní malo za následok opatovný nárast mechanic-
kého a tepelného namáhania týchto agregátov.
Rovnaký vývoj prekonali aj priemyslové oleje, 
kde si vývoj stále viac zaťažovaných zariadení 
vyžiadal ďalšie zvyšovanie požiadaviek na ma-
zacie oleje.
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Okrem toho vzrastajú aj tlaky na predlžovanie 
životnosti olejov v  mazaných strojoch a  zaria-
deniach. V  súčasnosti sa prechádza, napríklad 
v prevodovkách, už aj k aplikácii životnostných 
náplní.
Mazacie oleje si preto musia zachovávať pôvod-
né vlastnosti za čoraz náročnejších pracovných 
podmienok, ktoré v prvom rade vyžadujú zvy-
šovanie tepelno-oxidačnej stability týchto ole-
jov. Znamená to, že olej musí pri pracovných 
teplotách odolávať tepelnej a oxidačnej degra-
dácii, teda vzniku tepelno-oxidačných reakcií, 
vedúcich k vzniku kyslých oxidačných produk-
tov (s následným koróznym účinkom, najmä 
voči farebným kovom) a  voči prebiehaniu po-
lykondenzačných reakcií, vedúcich k  tvorbe 
v oleji nerozpustných zlúčenín, ktoré sa vyluču-
jú v podobe usadenín a kalov.
Od motorových a prevodových olejov sa okrem 
toho vyžaduje aj to, aby zabezpečili ľahkú štar-
tovateľnosť a premazávanie aj pri nízkych tep-
lotách. Súčasne si však olej musí zachovať svo-
ju mazaciu schopnosť pri pracovných teplotách, 
ktoré sú podstatne vyššie. Z týchto hľadísk má 
mať olej pomerne nízky bod tuhnutia, dobré 
nízkotepelné a  reologické vlastnosti a  čo naj-
menší rozdiel vo viskozite pri nízkych a  vy-
sokých teplotách. To znamená, že musí mať 
plochú viskozitno-teplotnú krivku, charakte-
rizovanú vysokým viskozitným indexom (ďa-
lej V. I.).
Zabezpečenie zvýšených požiadaviek si vy-
žiadalo používanie zušľachťujúcich prísad do 
mazacích olejov, ktoré zosilňujú prirodze-
né vlastnosti olejov, alebo im dodávajú aj no-
vé vlastnosti. Používanie prísad sa postupne 
rozširovalo a  stalo sa technickou nevyhnut-
nosťou. Dnes je známa široká paleta prísad 
do mazacích olejov s rôznym chemickým zlo-
žením, ktoré zlepšujú niele fyzikálnochemic-
ké, ale aj úžitkové vlastnosti olejov. Obvyklé 
je delenie prísad podľa ich funkčného pôso-
benia.
Najnovšie smery vo zvyšovaní kvalitatívnej 
a  ekonomickej úrovne mazacích olejov, najmä 
motorových, prevodových, hydraulických a ďal-
ších druhov mazív, vrátane plastických mazív 
(PM), je použitie plne syntetických alebo po-
losyntetických mazacích olejov s  vynikajúci-
mi akostnými parametrami, najmä po stránke 
nízko a vysokoteplotných a mazivostných vlast-
ností a tepelnej stálosti.
Z  ekonomického hľadiska sú veľmi výhodné 
najmä čiastočne syntetické oleje, vykazujúce 
podstatne vyššie funkčné účinky ako oleje len 
na ropnej báze. Pritom sa v nich môžu používať 
všetky typy prísad ako v ropných olejoch, kým 
v prípade plne syntetických olejov je výber ty-
pov prísad špecifi ckejší – podľa charakteru che-
mickej štruktúry syntetiky.

APLIKÁCIA PRÍSAD DO MAZACÍCH OLEJOV
Z mazacích olejov, ktoré sú z hľadiska funkčnej 
náročnosti a použitia v praxi najvýznamnejšie, 
sú automobilové oleje a  z  nich predovšetkým 
motorové a prevodové. Sú to oleje s najvyšším 

obsahom prísad, dnes už v oblastiach 20 až 25 
percent hmotnosti a v niektorých prípadoch aj 
vyššie.
Prísady do olejov sú najmä organické, ale aj 
anorganické chemické zlúčeniny zložitej štruk-
túry (ako vidieť z  priložených obrázkov ich 
chemických vzorcov) a  ich prípadné zmesi 
a  kombinácie, ktoré dodávajú východiskovým 
základovým a  fi nálnym mazacím olejom tieto 
funkčné vlastnosti:
• stály mazací fi lm, zabraňujúci oderu trúcich 

súčiastok,
• efektívny odvod tepla z trecích sa súčastí,
• efektívnu ochranu súčastí zariadenia pro-

ti korózii produktmi oxidácie a  neúplného 
zhorenia paliva,

• stálosť voči oxidácii pri nízkych (80 – 120 °C) 
a vysokých (250 – 300 °C) teplotách

• zníženie tvorby karbónu na pieste, v spaľo-
vacej komore, na ventiloch a kalov v olejovej 
vani dispergovaním uhlíkatých produktov 
a detergentným (čistiacim) účinkom oleja,

• odstránenie penenia, zvyšujúceho oxidáciu 
oleja a zhoršujúceho mazivosť oleja,

• požadovanú viskozitno-teplotnú charakte-
ristiku oleja, zabezpečujúcu pohyb oleja pri  
nízkych teplotách (možnosť štartu) a dosta-
točnú viskozitu pri pracovnej teplote do 250 
– 300 °C,

• vysokú stabilitu proti mechanickej deštruk-
cii,

• nízku odparivosť,
• zabezpečenie vysokotlakových mazacích 

účinkov,
• stabilitu pri uskladnení,
• ochranu pred hrdzavením.

Na zabezpečenie uvedených požiadaviek sa 
používajú tieto druhy prísad:

1. Zahusťujúce prísady – zvyšujú V. I.
2. Depresanty – znižujú bod tuhnutia.
3. Antioxidanty – zabraňujú oxidácii oleja, 

tvorbe kyslých a lakových produktov.
4. Detergenty – zmývajú usadeniny a  laky 

z častí motora a neutralizujú kyslé splodiny.
5. Disperganty – rozptyľujú a  zabraňujú usa-

dzovaniu produktov oxidácie oleja.
6. Protioderové a  protizadieracie prísady (EP 

extreme pressure, VT – prísady)
7. Antifrikčné a  mazivostné prísady – modifi -

kátory trenia
8. Protikorózne prísady
9. Protihrdzné prísady (Antirusty)
10. Prísady proti peneniu.

Funkčné účinky niektorých prísad sa prekrýva-
jú. Tak napríklad antioxidačné prísady zmen-
šujú množstvo látok, vytvárajúcich laky a zosil-
ňujú tak efekt detergentných prísad, zmenšujú 
množstvo produktov oxidácie kyslého charak-
teru, čím zmenšujú koróziu. Zahusťujúce prí-
sady zvýšením viskozity oleja pri vysokých tep-
lotách zmenšujú opotrebovanie a  zlepšujú 
tesnosť trecej sústavy v pracovnej oblasti, čo ve-
die k zníženiu spotreby oleja. Antikorózne prí-
sady pasivujú katalytické povrchy kovov, čím 
znižujú možnosť oxidácie oleja atď.
Pri formulácii fi nálnych olejov sa využíva syner-
gický efekt vzájomných kombinácií prísad, aby 
sa zvýšila ich účinnosť, resp. použilo sa men-
šie množstvo prísad, čo má značný ekonomic-
ký prínos. »

STROJÁRSTVO / STROJÍRENSTVÍ  3/2013 21



» HLAVNÉ TYPY PRÍSAD
Viskozitné prísady (modifi kátory V.I.) – obr. 1
• polymetakryláty
• kopolyméry etylén-propylén
• kopolyméry styrén-izoprén
• kopolyméry styrén-butadién
• polyizobutylény
• polybutény

Používajú sa na zvýšenie viskozity a viskozitné-
ho indexu olejov (V.I.). Prevádzkové výhody ole-
ja s  vysokým viskozitným indexom spočívajú 
v menšom trení pri nízkych teplotách a zníže-
nom odere a nižších stratách oleja pri vysokých 
teplotách. Viskozitné prísady sú v oleji rozpust-
né organické polyméry. Mechanizmus ich pôso-
benia spočíva v tom, že polymérna molekula je 
v oleji prítomná ako napučavá špirálovitá časti-
ca, ktorá nadobúda kompaktnú zvinutú formu 
v zlom rozpúšťadle, akým je studený olej a roz-
vinutú formu s veľkým povrchom v lepšom roz-
púšťadle, akým je teplý olej. V  tejto forme má 
molekula maximálny zahusťovací účinok na 
olej. Ako viskozitné prísady sa používajú uve-
dené polyméry. Účinok týchto prísad závisí od 
ich chemickej štruktúry a  molekulovej hmot-
nosti. Ich úžitková hodnota závisí od odolnos-
ti voči tepelnému a najmä šmykovému (striho-
vému) namáhaniu.

Depresanty, znižujúce bod tuhnutia – obr. 2
• polyalkylmetakryláty s  dlhými alkylovými 

reťazcami
• alkylované naftalény alebo fenoly
• kopolyméry etylénu a vinylacetátu
• polyakrylamidy

Ich pôsobenie súvisí so sťažovaním kryštali-
zácie parafínu v  ropných olejoch pri nízkych 
teplotách. Pri nízkych teplotách vznikajú vzá-
jomne spojené a prepletené mriežky z kryštalic-
kého parafínu, ktoré adsorbujú olej a vytvárajú 
objemnú gélovitú štruktúru, obmedzujúcu te-
čenie oleja. Depresantná prísada, zachytená na 
povrchu kryštálikov, zabraňuje ich narastaniu 
a vznikajú tak častice oveľa menšie, neprekáža-
júce do takej miery pohyblivosti oleja.
Moderné plnesyntetické motorové oleje už ne-
vyžadujú použitie depresantov v  takej miere 
ako ropné resp.polosyntetické mazacie oleje.

Antioxidačné prísady – obr. 3
• dialkyl (aryl) ditiofosfáty (Zn, Ca, Ba)
• alkylsalicyláty (Ca, Mg, Ba)
• alkylfenoláty (Ca, Ba)
• alkylfenoly
• bisalkylfenoly
• alfa-naftol
• beta-naftylamín

Tieto prísady obmedzujú a zastavujú oxidačné 
a polykondenzačné reakcie, prebiehajúce v oleji 
v priebehu jeho práce. Prebiehanie oxidačných 
reakcií vedie k vzrastu viskozity oleja a k zvýše-
nému obsahu nerozpustných uhlíkatých látok 
v  oleji. Mechanizmus oxidácie ropných olejov 
je radikálový, kde radikály vznikajú rozpadom 
primárnych oxidačných produktov, ktorými sú 
hydroperoxidy. Antioxidanty pôsobia buď tak, 
že rozkladajú vzniknuté peroxidy, alebo preru-
šujú reťazec radikálových reakcií. Z  prvej sku-
piny antioxidantov (rozkladačov peroxidov) sú 
najrozšírenejšie kovové soli dialkylditiofosfo-
rečných kyselín (najmä zinočnaté), ktoré sa vy-
značujú multifunkčným pôsobením, pretože 
okrem antioxidačných vykazujú aj protikoróz-
ne a protioderové vlastnosti. Do druhej skupiny 
(lapačov radikálov) patria napr. 2,6-di-terc-bu-
tyl-p-krezol, alfa-naftol, beta-naftylamín, atď.

Detergentno-dispergačné prísady 
(DD- prísady) – obr. 4 a 5
• sulfonáty ropné a syntetické neutrálne a bá-

zické (stredne a vysokobázické), (Ca, Mg, Ba)
• alkylfenoláty (majú i  účinok antioxidačný) 

neutrálne a bázické (Ca, Mg, Ba)

• alkylsalicyláty (majú účinok antioxidačný) 
neutrálne a bázické (Ca, Mg)

• -sukcínimidy neutrálne a bázické, bezpopol-
né detergenty -disperganty proti nízkotep-
lotným kalom (hlavne do olejov pre benzí-
nové motory s nízkoteplotným režimom) 

• alkenyltiofosfonáty (Ca, amínové)
• Mannichove bázy – bezpopolné disperganty, 

antioxidanty a antikorodanty

Úlohou DD prísad je udržať produkty starnutia 
oleja, vznikajúce v priebehu jeho práce v moto-
re, v oleji v rozptýlenom stave tak, aby sa neusa-
dzovali na častiach motora a zaistiť tak čistotu 
predovšetkým funkčných dielov motora (najmä 
piestovej skupiny), a to za všetkých teplotných 
režimov motora.
Mechanizmus pôsobenia DD prísad je mnoho-
tvárny a zložitý a podľa súčasných predstáv za-
hrňuje tieto faktory:
a) solubilizačné javy, spojené hlavne so sorp-

ciou účinných zložiek prísad na uhlíkatých 
a sadzových časticiach, rozptýlených v oleji

b) elektrostatické a elektrochemické interakcie 
prísad alebo ich myciel so sadzovými časti-
cami a s kovom

c) neutralizačné vlastnosti, súvisiace s hodno-
tou bázicity (TBN).

Bázické DD- prísady
Všetky uvedené typy DD– prísad sa môžu vyrá-
bať ako neutrálne, tak aj bázické a vysokobázic-
ké prísady (s alkalickou rezervou). Bázické a vy-
sokobázické prísady obsahujú 3-15 násobné 
množstvo kovovej zložky, ktoré by zodpovedalo 
neutrálnej soli, čím sa docieľuje značného zvý-
šenia čísla celkovej bázicity (TBN) do hodnôt 
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300-400 mg KOH/g. Predpokladá sa, že preby-
točný kov je prítomný v prísade ako veľmi jem-
ná disperzia (o veľkosti častíc 10-3 až 1 mikrón) 
vo forme uhličitanu, prípadne hydroxidu.

Disperzné prísady (dispergačné)
Tieto prísady účinkujú proti studeným kalom. 
Ako studené kaly sa označujú také usadeniny, 
ktoré vznikajú v  motore pri studenom, nevy-
ťaženom chode motora v  mestskej prevádzke 
s častými zastávkami pri práci motora na voľno-
beh (tzv. režim stop and go). Uplatňujú sa skoro 
výlučne bezpopolné zlúčeniny vyššej molekulo-
vej hmotnosti, obsahujúce spravidla v molekule 
bázicky reagujúci dusík. Najrozšírenejšie sú: de-
riváty alkenyljantárových kyselín s dlhým reťaz-
com (200, prípadne aj viac úhlíkových atómov), 
polyméry a kopolyméry uhľovodíkov, obsahujú-
ce polárne skupiny (amíny, amidy, imidy), zlú-
čeniny typu Mannichových báz. Niektoré bez-
popolné prísady (najmä vysokomolekulárne) 
pôsobia tiež ako modifi kátory viskozity, niekto-
ré majú protikorózne a antioxidačné účinky.

Protioderové a protizadieracie prísady 
(VT- prísady) – obr. 6
• dialkyl (aryl) ditiofosfáty kovov (Zn, Sb, Mo)
• dialkylditiokarbamáty kovov (Zn, Sb, Mo)
• trikrezylfosfáty
• dibenzyldisulfi d
• alkylsulfi dy a polysulfi dy
• sírené nenasýtené karboxylové kyseliny
• sírený spermový olej
• estery mono a dikarboxylových kyselín
• polyolové estery (na báze pentaerytritolu)

Reagujú s kovovým povrchom súčiastok za vyš-
ších teplôt, vznikajúcich v  dôsledku nedosta-
točného mazania a  vytvárajú vrstvičky kovo-
vých solí, ktoré za podmienok medzného alebo 
suchého trenia pôsobia ako sekundárne ma-
zadlá. Ako prísady pre vysoké tlaky sa uplatňu-
jú rôzne organické zlúčeniny, obsahujúce jednu 
alebo viac z týchto látok: síru, fosfor, karboxyl, 
pričom podmienkou je, aby prísada reagovala 
chemicky s  povrchom mazaného kovu v  pod-
mienkach medzného mazania. Prísady pre vy-
soké tlaky sa používajú v olejoch rezných, pre-
vodových a motorových (v  motorových sa 
označujú tiež ako protioderové prísady, z  kto-
rých najrozšírenejšie sú Zn dialkylditiofosfáty). 

V prevodových olejoch sa využívajú predovšet-
kým rôzne organické zlúčeniny fosforu a  síry, 
ako sírené a  fosforosírené uhľovodíky, xantáty 
kovov, dialkylditiokarbamáty kovov a iné.

Antifrikčné a mazivostné prísady (Modifi ká-
tory trenia)
Uplatňujú sa v motorových a prevodových ole-
joch, kde znižovaním trenia znižujú spotre-
by energií, t.j. spotreby pohonných hmôt a  te-
da zhospodárňujú prevádzkové náklady (odtiaľ: 
ekonomické oleje). Mechanizmus pôsobenia 
modifi kátorov trenia sa vysvetľuje tým, že silne 
polárne častice (molekuly, mycely) sa pevnými si-
lami (elektrostatickými) viažu na kovové povrchy 
a vytvárajú niekoľkovrstvové fi lmy, kde sú vrstvy 
usporiadané súbežne s kovovým povrchom. Vrs-
tvy zabraňujú dotykom pohybujúcich sa povr-
chov a pri pohybe dochádza k „treniu“ medzi vrs-
tvami modifi kátorov a  nie kovových povrchov. 
Ako modifi kátory trenia sa uplatňuje veľmi širo-
ká paleta chemických zlúčenín, ako sú:
• amíny (imidazolín, etoxylované amíny)
• amidy (hydroxymetylamid kys. olejovej)
• imidy (deriváty sukcínimidov)
• kyseliny, estery, zlúčeniny fosforu (fosfoná-

ty, fosfáty, fosfi ty)
• sírne zlúčeniny (sírené olefíny, estery sulfó-

nových kyselín)

Protikorózne prísady
• sulfi dy
• sírené terpény
• fosfi ty
• ditiokarbamáty
• dialkylditiofosfáty (Zn)
• triazoly
Chránia súčiastky motora zo zliatin fareb-
ných kovov (najmä ojničné ložiská z olovnatých 
bronzov) proti koróznemu pôsobeniu kyslých 
produktov oxidácie oleja, alebo agresívnych lá-
tok, pochádzajúcich z  paliva tým, že reagujú 
s farebnými kovmi za vzniku ochranného fi lmu 
na povrchu súčiastok.

Protihrdzné prísady (antirusty)
• Ca a Mg-soli ropných sulfonových kyselín
• deriváty imidazolínov
• deriváty alkyljantárových kyselín
• amínové soli alkylfosfátov
• amidy a sulfamidy kyselín
• estery vyšších mastných kyselín
Prísady chránia povrchy súčiastok zo zliatin 
železa proti hrdzaveniu (t.j. účinku vlhkosti 
a  vzdušného kyslíka) vytváraním pevne adsor-
bovaných hydrofóbnych fi lmov na povrchu ko-
vu a zabraňujú tak pôsobeniu vlhkosti.

Prísady proti peneniu
• polysiloxany (polymetylsiloxan, polyvinylsi-

loxan)
• silikónové oleje

Pre niektoré oleje sú vhodné aj:
• vápenaté mydlá
• lanolín

• alkylsulfáty
• oleát draselný
Prísady zabraňujú peneniu oleja v priebehu je-
ho práce. Používajú sa prísady najmä na báze 
organického kremíka a  rôzne organické látky. 
Prísady proti peneniu sa pridávajú do maza-
cích olejov vo veľmi malých množstvách (ppm). 
U polysiloxanov je dôležitá i voľba polysiloxanu 
(silikónového oleja) s vhodnou relatívnou mole-
kulovou hmotnosťou.

ZÁVER
Veľmi mnoho zušľachťujúcich prísad do ma-
zív má polyfunkčný účinok. Typické sú v tomto 
smere mnohé prísady proti starnutiu (oxidácii) 
olejov, ktoré súčasne zabraňujú korózii, hrdza-
veniu, pasivujú povrchy kovov, majú protiode-
rové účinky atď.
Väčšina viskozitných prísad a  modifi kátorov 
viskozitného indexu (V.I.) znižuje aj bod tuh-
nutia a niektoré zväčšujú aj priľnavosť a mazi-
vosť oleja.
Prevažné množstvo dnešných mazacích ole-
jov obsahuje niekoľko druhov hlavných a  špe-
ciálnych prísad. Platí to predovšetkým o auto-
mobilových olejoch motorových a prevodových 
a špeciálnych priemyselných olejoch.
Pre praktickú aplikáciu prísad je dôležité, aby 
boli dokonale rozpustné v danom základovom 
oleji, nevytvárali zákal alebo usadeniny a to ani 
pri dlhodobom skladovaní alebo zmenách tep-
loty. Preto je potrebné skúšať aditivovaný fi nál-
ny olej na jeho stálosť pri skladovaní a pri mie-
šaní s iným aditivovaným olejom.
Pri manipulácii a skladovaní prísad je nutné za-
chovať určité predpisy, aby sa zabránilo naruše-
niu ich kvality (prehriatím, stykom s vlhkosťou, 
vzájomným zmiešavaním rôznorodých prísad) 
a aby sa zamedzilo škodlivému fyziologickému 
účinku prísad na obsluhu.
V súčasnosti sa vo svete výrobou prísad do ma-
zív zaoberá pomerne veľké množstvo spoloč-
ností, avšak tie najkvalitnejšie prísady vyrába 
a dodáva len obmedzený počet renomovaných 
svetových spoločností. Tieto spoločnosti vlast-
nia tie najsofi stikovanejšie technológie nielen 
na výrobu prísad, ale vlastnia aj technológie na 
výrobu fi nálnych produktov, ako sú motorové, 
prevodové, hydraulické a iné mazacie oleje.  •
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Typické situácie
Abrazívne opotrebenie

mierne intenzívne extrémne

Veľ kosť častice malá stredná veľká

Pôsobiaca sila bez tlaku čiastočne pritlačená protikusom silne pritlačená

Tvar častice zaoblená ostrá ostrá

Kontaktné 
napätie nízke – nedostatočné pre lom častice mierne – dostatočné pre lom častice

veľmi vysoké – môže spôsobovať 
makroskopickú deformáciu alebo krehký 
lom opotrebovaného materiálu

Dominantné 
mechanizmy mikroryhovanie mikrorezanie mikrorezanie alebo mikrolomy

Ekvivalentné 
termíny

nízkonapäťová abrázia vysokonapäťová abrázia abrazívne opotrebenie s ryhovacím účinkom

abrazívne opotrebenie s ryhovacím účinkom brúsna abrázia

nízkonapäťová „three-body“ abrázia vysokonapäťová „three-body“ abrázia vysokonapäťová „two-body“ abrázia

nízkonapäťová „two-body“ abrázia

CHARAKTERIZÁCIA 
PROCESOV ABRAZÍVNEHO 
OPOTREBENIA

V
o všeobecnosti sú povrchové interakcie spájané s materiálo-
vými vlastnosťami, podmienkami kontaktu, konštrukčným 
riešením, podmienkami prevádzky, chemickým, chemicko-

-tepelným spracovaním materiálu a  majú za následok stratu energie 
(trenie) a materiálové straty (opotrebenie). Opotrebenie môže byť spre-
vádzané interakciou funkčných povrchov, funkčných povrchov so spra-
covávaným médiom alebo nečistotami z  okolitého prostredia pri ich 
vzájomnom relatívnom pohybe. Príčinou porúch, ktoré môžu byť vyvo-
lané účinkom častíc pôsobiacich na povrchoch, je abrazívne alebo ero-
zívne opotrebenie. 

ABRAZÍVNE OPOTREBENIE
Abrazívne opotrebenie predstavuje jeden z  intenzívnych degradačných 
procesov materiálu účinkom tvrdých, prevažne minerálnych častíc. Pri-
tom dochádza k  oddeľovaniu a  premiestňovaniu čiastočiek materiálu. 
V prvom prípade abrazívneho opotrebenia tvrdé častice môžu byť voľné 
alebo určitým spôsobom viazané (v hornine, na brúsnom plátne). Druhý 
prípad abrazívneho opotrebenia je vyvolaný prítomnosťou tvrdých častíc 
medzi funkčnými povrchmi, ktoré sú v relatívnom pohybe. Vyskytuje sa 
pri klzných dvojiciach, kde vznikajú tvrdé nečistoty medzi nedostatočne 
utesnenými funkčnými povrchmi. Toto rozdelenie prípadov abrazívneho 
opotrebenia predstavuje zložitý a komplexný problém, ktorý si vyžadu-
je detailnejšie štúdium a analýzu jeho mechanizmov, pri ktorých nastá-
va. Do analýz priebehu abrazívneho opotrebenia je nevyhnutné zahrnúť 

aj časový priebeh síl pôsobiacich medzi časticami abrazíva a opotrebová-
vaným povrchom [1, 2].

Obr. 1 Vplyv abrazívnych častíc na hmotnostné straty ako funkcia materiálových 
vlastností opotrebovávaného materiálu [3]

Medzi významné faktory, ktoré určujú odolnosť proti abrazívnemu opot-
rebeniu, je možné zaradiť tvrdosť, veľkosť, tvar a  intenzitu pôsobiacich 
častíc, tvrdosť, tvar, veľkosť a množstvo tvrdých fáz a ich rozloženie v zák-
ladnej kovovej hmote. S rastúcou tvrdosťou tvrdých štruktúrnych zložiek 
(karbidov, boridov a  pod.) a  s  ich rastúcim podielom v  štruktúre rastie 
odolnosť proti opotrebeniu[3].

Tab. 1 Klasifikácia procesov abrazívneho opotrebenia [2]

Procesy trenia a opotrebenia prebiehajú na povrchu súčiastok. Tieto procesy spôsobujú porušovanie povrchových vrstiev 
(degradáciu), čím dochádza k zhoršeniu funkčných vlastností súčiastok, konštrukčných uzlov a v konečnom dôsledku je 
narušený celý systém. Poznatky z oblasti tribológie sú preto neoddeliteľnou súčasťou nielen pri samotnom konštruovaní 
a výrobe, ale aj údr�be strojových zariadení. TEXT/FOTO EVA ZDRAVECKÁ, MIROSLAV ONDÁČ, KATEDRA TECHNOLÓGIÍ A MATERIÁLOV, STROJNÍCKA FAKULTA, TU V KOŠICIACH
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TRIBOLOGICKÉ SKÚŠKY
Metódy tribologického skúšania materiálov je možné klasifi kovať pod-
ľa viacerých kritérií, medzi ktoré možno zaradiť: typ kontaktu, spôsob 
a  druh vzájomného kontaktu, tvar kontaktnej plochy telies a  vzájom-
ný pohyb, ktorý vykonávajú jednotlivé telesá prípadne prevládajúci typ 
opotrebenia. Metodika a postupy prípravy a realizácie týchto skúšobných 
metód sú popísané v normách ASTM prípadne ISO. Na získanie údajov 
o opotrebení sa využívajú tribologické skúšky, ktoré možné klasifi kovať 
nasledovne [4]:
• modelové skúšky na laboratórnych zariadeniach, ktoré pracujú v pres-

ne defi novanom režime, ktorý umožňuje vyjadriť jeho vzťah ku štruk-
túre systému, k prevádzkovým parametrom a pod.,

• skúšky na simulačných zariadeniach, pri ktorých reprodukujeme také 
premenné, od ktorých sa v prevádzke očakáva najväčšia účasť na tri-
bologickom procese,

• prevádzkové skúšky, ktoré sú najpreukázateľnejšie, ale časovo a  fi -
nančne najnáročnejšie.

Laboratórne skúšky abrazívneho opotrebenia sa realizujú na skúšobných 
zariadeniach od prístroja s brúsnym plátnom (klzná abrázia bez rázové-
ho zaťaženia) až po laboratórny čeľusťový drvič (modelovanie procesov 
opotrebenia pri drvení). Pri laboratórnych skúškach pri voľbe skúšobné-
ho zariadenia a parametrov skúšky je nevyhnutné zvažovať stav abrazí-
va (pevne viazané, voľné), veľkosť častíc abrazíva, ich tvar a tvrdosť, smer 
a  rýchlosť relatívneho pohybu počas abrázie a  veľkosť síl pôsobiacich 
v tribologickom systéme. Podľa podmienok v oblasti kontaktu opotrebo-
vávaného povrchu s abrazívnymi časticami sa experimentálne zariadenia, 
ktoré modelujú klznú abráziu, rozdeľujú na:
• prístroje s viazanými časticami,
• prístroje s voľnými časticami, 
• prístroje s vrstvou voľných častíc medzi stykovými povrchmi telies,
• zariadenia modelujúce procesy abrázie v  reál nych podmienkach pre-

vádzky.

Viazané abrazívne častice môžu byť vo forme hrotu defi novaného tva-
ru, brúsneho plátna alebo brúsneho kotúča. Prístroje s brúsnym plátnom 
sa používajú najčastejšie na skúšanie odolnosti kovových materiálov. 
Okrem prístrojov s rotačným pohybom sa používajú prístroje s priamo-
čiarym vratným pohybom, prípadne prístroje s brúsnym pásom. Rozptyl 
výsledkov je ± 5 %. Ich nevýhodou sú zmeny abrazivity brúsnych plátien, 
ktoré musia byť priebežne kontrolované pomocou etalónových vzoriek. 
Nevýhodou všetkých prístrojov s viazanými časticami je klesajúca abra-
zivita brúsneho plátna a brúsneho kotúča pri opakovanom kontakte jed-
notlivých abrazívnych častíc s  opotrebovávaným povrchom skúšaných 
vzoriek, čo môže viesť k zmene mechanizmu opotrebenia.
Prístroje s voľnými časticami možno rozdeliť na prístroje s brúsnou nádo-
bou, prístroje s pogumovaným kotúčom a bubnové prístroje. Základom 
prístrojov s brúsnou nádobou je skúšobná nádoba s abrazívnymi častica-
mi, v ktorej sú umiestnené vzorky. Nedostatkami prístrojov sú nízka in-
tenzita procesu opotrebenia a postupný pokles abrázie voľnými časticami 
vplyvom otupovania rezných hrán a ich znečisťovaním. V priebehu skú-
šok sa musí abrazívo periodicky vymieňať. 
Prístroje s pogumovaným kotúčom vytvárajú klznú abráziu častíc, kto-
ré sú sypané medzi vzorku a rotujúci kotúč. Modelujú sa podmienky pre-
vádzky strojných zariadení pracujúcich v  zemine alebo spracúvajúcich 
palivá alebo nerastné suroviny. 
Bubnové prístroje sú v prevádzke jednoduché a spoľahlivé. Nevýhodou je 
časová náročnosť skúšok a obmedzená aplikovateľnosť získaných experi-
mentálnych údajov [2]. 
Skúšanie odolnosti proti abrazívnemu opotrebeniu tenkých povlakov 
prináša použitie prístrojov, kde rotujúca guľôčka (pevná, voľná) unáša do 
oblasti kontaktu jemné abrazívne častice. Táto metóda sa používa na vý-
skum odolnosti proti abrazívnemu opotrebeniu tenkých povlakov PVD 
(1-5 μm), čím sa zvyšuje potenciál metód skúšania povrchových kompo-
nentov s PVD povlakmi ako sú napríklad vrtáky, ložiská, turbínové lopat-
ky a biomedicínske implantáty [5].

ABRAZÍVNE OPOTREBENIE CERMETOV 
WC-Co systém predstavuje materiál pre termické striekanie na výrobu 
tvrdých ochranných povlakov. Vysoká rýchlosť kyslíkovo-acetylénového 
termického nástreku (HVOF) je proces, ktorý umožňuje vytvárať husté 
karbidové cermentové povlaky. Odolnosť proti opotrebeniu karbidových 
fáz sa dosahuje v povlaku cez optimalizáciu procesných parametrov strie-
kania [6, 7, 8]. WC-Co cermetový povlak HVOF nástrekom bol nanesený 
na vopred upravený povrch tryskaním. 
Vzorky boli vyrobené zo základného materiálu l  St45 s  rozmermi 
70×22×8  mm. Obsah kobaltu je 17  percent hmotnosti, tvrdosť 1218 
HV01. Pohľad na dosiahnutú hrúbku nástreku a jeho mikroštruktúru je 
na obr. 2. Priemerná veľkosť zrna karbidov sa pohybovala od 1 μm po viac 
ako 10 μm (obr. 2b). 

Obr. 2 Priečny rez WC-Co 17 % (a) hrúbka a (b) štruktúra nástreku HVOF WC-Co 17 %.

Abrazívne opotrebenie sa stanovilo na zariadení s pogumovaným kole-
som. Abrazívo bolo sypané medzi vzorku a rotujúci kotúč. Tvrdosť gumy 
na oceľovom kolese bola 60 Shore A. Klzná dráha bola 1 031 m, relatív-
na rýchlosť bola 3,32 ms-1. Vzorky boli tlačené proti skúšobnému kolesu 
s použitím konštantnej záťaže 35 N. Prístroj s pogumovaným kolesom je 
na obr. 3. Skúška predstavuje simuláciou tzv. low-stress abrázie, interak-
cie troch telies v procese abrazívneho opotrebenia. 

Obr. 3 Zariadenia na skúšanie odolnosti proti abrazívnemu opotrebeniu podľa ASTM G65 [25]

Nekovový minerálny abrazívny materiál zodpovedajúci norme ISO 11126, 
ktorého zloženie je z  čistého granátu v pevnej homogénnej kryštálovej 
štruktúre, vyznačujúci sa dlhou životnosťou, bez rizika silikózy s označe-
ním GARNET #80 [9]. »

A CHARACTERISTIC OF PROCESS FOR 
ABRASIVE WEAR
In the present study, the three-body abrasion resistance beha-
viour of WC–17Co cermet coating applied by HVOF method 
was analysed. It has been found that experimental  results 
correlate with the theoretical model well. The abrasive wear 
of HVOF carbide cermet coating is determined by carbide size 
and content. •
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» OTERUVZDORNOSŤ A MIKROŠTRUKTÚRA CERMETOV 
Oteruvzdornosť cermetov je určená pevnosťou karbidických častíc, spoji-
vovej fázy a podielom karbidov. Obecne pevnosť karbidických častíc cer-
metov sleduje Hall-Pitchov zákon, čo bolo potvrdené pre spekané WC-Co 
[10]. Za predpokladu, že pôsobiace zaťaženie je prenášané iba karbidmi, 
zaťaženie pôsobiace na jednotlivé častice karbidov bude nepriamo úmer-
né objemovému podielu karbidov. Pretože opotrebenie je úmerné pôso-
biacemu zaťaženiu na tvrdú fázu a nepriamo úmerné pevnosti karbidic-
kých častíc, môže byť získané z rovnice [11]:

 
(1),

kde W – hmotnostné straty opotrebením alebo pomerné opotrebenie, dc 
a fC sú veľkosti karbidických častíc a ich objemový podiel v povlaku, K1 je 
konštanta závisiaca na skúšobných podmienkach a môže závisieť na pó-
rovitosti a  ďalších mikroštruktúrnych faktoroch matrice. Relatívne ab-
razívne opotrebenie je vhodnejšie k popisu odolnosti proti opotrebeniu 
rôznych WC-Co povlakov. Preto relatívna odolnosť proti abrazívnemu 
opotrebeniu povlaku WC-Co je defi novaná:

 

(2),

kde r–referenčný povlak, Wr, dcr, fCr – opotrebenie, veľkosť karbidickej čas-
tice a objemový podiel karbidov referenčného povlaku, Kr – modifi kačná 
konštanta. Pri použití rovnakej spojivovej fázy: Kr je redukovaný na jed-
notku, potom platí:

 

(3),

Opotrebenie cermetových povlakov je úmerné druhej odmocnine karbi-
dickej častice v  povlaku a  nepriamo úmerné objemovému podielu kar-
bidov. Pevnosť tvrdých karbidických častíc, odolných proti vytrhávaniu 
abrazívom, je dôležitá pre zlepšenie oteruvzdornosti. Preto malé karbidy 
vykazujú vysokú pevnosť, ktorá je priaznivá pre odolnosť proti abrazívne-
mu opotrebeniu [12]. 
Na obr. 4 je povrch po abrazívnom opotrebení WC-Co cermetového po-
vlaku pri zaťažení 35 N. V priebehu opotrebenia pri zaťažení prebieha od-
stránenie spojivovej fázy popraskanie zrna hraníc karbidov. Odstránenie 
spojiva medzi karbidmi má významnú úlohu pri opotrebení kompozitov. 
Po odstránení spojiva nasleduje fragmentácia veľkých zŕn karbidov s po-
stupným odstránením týchto fragmentov až kým sú celé zrná odstránené. 

Obr. 4 Povrch nástreku WC-Co 17 % a štruktúra po opotrebení

Ostrohranné abrazívne častice prenikali do spojivovej fázy a vyberali ju 
(obr. 4a). Odstránenie spojivovej fázy je hlavným mechanizmom pri ab-
razívnom opotrebení kompozitov v prvom stupni opotrebenia. Obvod 
kontaktných plôch karbidov je mierne narušený. Bolo potvrdené, že ná-
streky pri zvýšenej veľkosti karbidov znižujú odolnosť proti abrazívne-
mu opotrebeniu [8, 13]. Dôležitá je aj väzba medzi jednotlivými naná-
šanými vrstvami. Pri vysokom zaťažení, za intenzívneho opotrebenia, 
môže nastať delaminácia povrchovej vrstvy skôr než vytrhávanie jed-
notlivých karbidických častíc. Odolnosť proti opotrebeniu povlakov 
cermetu bude určovaná väzbou jednotlivých lamiel než pevnosťou jed-
notlivých karbidov.

ZÁVER
Vynikajúcu odolnosť proti opotrebeniu cermetu sa pripisuje rovnomerne 
rozloženými karbidovým časticiam, ktoré sú pevne zabudované vo fáze 
spojív. Abrazívne opotrebenie termického nástreku cermetu bude určené 
veľkosťou karbidov a obsahom karbidov. Výsledky laboratórnych skúšok 
závisia na ich schopnosti simulovať podmienky v tribosystéme a v získa-
ní potrebných údajov pre rozhodovanie o výbere materiálov alebo povr-
chového spracovania. Rôzne skúšky odolnosti proti opotrebeniu môžu 
byť užitočné za istých podmienok dotykových tlakov a klzných rýchlostí, 
ale žiadna skúška nemôže byť úspešná vo všetkých aspektoch. Nezahrnu-
tie akéhokoľvek z týchto faktorov, môže vážne znížiť efektívnosť a vypo-
vedaciu schopnosť simulácie [14].  •
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MĚŘENÍ ČISTOTY HYDRAULICKÝCH KAPALIN
Jedním z nepostradatelných mechanických prvků, pou�ívaných při konstrukci a stavbě strojů, jsou v současné době 
hydraulické systémy. Pro své fyzikální vlastnosti byla zpočátku jako fluidní médium vyu�ívána voda. Tu postupem času 
nahradily výkonnější a dokonalejší kapaliny s vlastnostmi nezbytnými pro dlouhodobě spolehlivý provoz stávajících 
výkonných hydraulických systémů. TEXT/FOTO PAVEL BUREŠ, PAVEL NĚMEC, PARAMO, A. S.

V
současné době se již standardně v  hydraulických systémech 
používají vysoce jakostní hydraulické oleje, které splňují, a ve 
většině případů i  vysoce překračují, nejpoužívanější výkon-

nostní normy ISO 6743/4 a DIN 51 524. 
Na moderní hydraulické oleje jsou kladeny vysoké nároky – termooxidač-
ní stabilita, vysoká mazivost, nízká pěnivost, dobrá odlučivost vzduchu, 
odolnost vysokým teplotám a tlakům, prodloužená životnost apod. Tyto 
všechny důležité parametry jsou při volbě hydraulického oleje brány již 
jako standardní. Proto volba nejvýkonnějšího hydraulického oleje nemu-
sí vést k očekávané delší životnosti, pokud se při provozu hydraulického 
systému nezaměříme zejména na mechanické nečistoty.

FILTRACE HYDRAULICKÝCH KAPALIN
Mechanické nečistoty jsou v  hydraulických kapalinách přítomny vždy 
a zpravidla jsou i příčinou většiny závad a poruch těchto obvodů. Násled-
né prostoje strojů a strojních zařízení sebou nesou vysoké ztráty. 
Nedokonalá fi ltrace hydraulických kapalin má za následek opotřebení 
jednotlivých prvků hydraulického okruhu, zejména však funkčních částí 
s malou vůlí (axiální a radiální pístová čerpadla, lamelová čerpadla, pro-
porcionální ventily a rozvaděče, apod.). Důsledkem je zvětšování vůlí, sni-
žování tlaku, zadírání kluzných lapovaných ploch a  následná nefunkč-
nost řízení hydraulického okruhu.

Tab.1

Hydraulické prvky
Požadovaná třída 
fi ltrace ISO / NAS

Doporučená absolutní 
fi ltrace, μm

Axiální pístová čerpadla 21/18/15; 9 10

Zubová čerpadla 21/18/15; 9 10

Lamelová čerpadla 20/17/14; 8 10

Rozvaděče el. ovládané 21/18/15; 9 10

Škrtící ventily 21/18/15; 9 10

Proporcionální ventily 20/17/14; 8 10

Servoventily 17/14/11; 5 5

Požadovaná čistota hydraulického oleje je dána citlivostí použitých kom-
ponentů a  měla by být defi nována výrobcem zařízení. Rozhodující roli 
zde hraje i provozní tlak, kdy uvedené třídy čistoty (tab. 1) jsou stanoveny 
pro tlak cca 20 MPa. Při nárůstu provozního tlaku o cca 5 MPa se dopo-
ručuje zvýšit fi ltraci o 1 třídu.
V některých případech se doporučuje nový hydraulický olej plnit do sys-
tému přes fi ltrační zařízení, a to min. přes 3-5 μm fi ltry. 

JAK MĚŘIT MECHANICKÉ NEČISTOTY
K  měření hydraulických kapalin se v  současné době používá řada no-
rem. Nejpoužívanější je stanovení kódu čistoty dle ISO 4406, ISO 4407 
a NAS 1638.
Základem ISO 4406 je stanovení počtu částic v 1 ml kapaliny, a to části-
ce o velikosti větší než 4 μm, >6 μm, >14 μm. Vlastní vyjádření se značí 
kódem např. 21/18/15 (počet částic: >4 μm je 10 000 – 20 000, >6 μm je 
1 300 – 2 500, >14 μm je 160 – 320).
Kód čistoty ISO 4407 měří částice opticky – mikroskopem (absolutní fi l-
trace), kde se sledují částice >5 μm a >15 μm. Vyjádření je kódem např. 
–/18/15. Jednotlivé stupně jsou rozděleny stejně jakou u ISO 4406. 

Další často používanou metodou je NAS  1638. Zde se hodnotí množ-
ství nečistot v 100 ml kapaliny. Sledované částice jsou rozděleny do sku-
pin podle velikosti: 2-5  μm, 5-15  μm, 15-25  μm, 25-50  μm, 50-100  μm, 
>100 μm. K jednotlivým rozsahům je stanoven počet částic např: 2-5 μm 
– NAS 7 (počet částic od 80 000 do 160 000); 5-15 μm – NAS 8 (počet 
částic od 32 000 do 64 000); 15-25 μm – NAS 7 (počet částic od 2 850 do 
5 700) atd. Následně se vybere nejvyšší naměřená NAS, která je výslednou 
naměřenou hodnotou.

PŘÍSTROJE NA MĚŘENÍ KÓDU ČISTOTY
Kód čistoty je stanovován podle rozložení počtu a velikosti pevných částic 
(distribuce) v oleji. Data lze získat různými metodami – absolutní fi ltra-
ce (kalibrovaná síta, mikroskop – olej je kompletně přefi ltrován) a světel-
né absorpční metody (laser, „bílé světlo“ tj. měří se „stíny“, které generuje 
paprsek na detekčním snímači). Ne všechny přístroje však měří skutečný 
obsah mechanických nečistot.

SVĚTELNÉ ABSORPČNÍ METODY 
Detekce snížení intenzity světla: Kapilárou prochází měřená kapalina. 
Velikost stínu vrženého částicí je úměrný poklesu energie dopadající na 
detekční snímač (viz obr. 1).
Detekce světelného rozptylu: Čítač částic používá místo normálního 
světla paprsků laseru, které jsou koherentní a monochromatické. Pokud 
se do tohoto paprsku dostane mechanická částice, dojde ke vzniku svě-
telného rozptylu, který je následně detekován na detektoru (viz obr. 2). »

Obr. 1

Obr. 2
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» Základní nevýhodou světelných metod je tendence změřit i „falešné“ 
částice. Světelný tok ovlivňují při měření nejen pevné částice nečistot, 
ale i bublinky vzduchu a voda. V některých případech i  aditivní složky 
a  to zejména vysokomolekulární polymery. Pokud není vzorek vhodně 
připraven před měřením (odvzdušnění kapaliny, ředění rozpouštědlem, 
zbavení vody), mohou tyto vlivy výrazně zhoršit výsledný kód čistoty. 

ABSOLUTNÍ FILTRACE
Mikroskop: Olej je přefi ltrován přes membránový fi ltr 0,8 μm a násled-
ně je pomocí automatického mikroskopu hodnocen počet částic a jejich 
rozměrová distribuce (viz obr. 3). Samotná metoda je popsána v normě 
ISO 4407. 
Výhodou této metody je, že eliminujeme vliv vody a vzduchu v oleji a kaž-
dá měřená plocha je zároveň zobrazována na monitoru. Nevýhodou je 
pracnost a doba přípravy vzorku, nemožnost měřit tmavé oleje.
Kalibrovaná síta: Používány jsou dva principy. Vzorek maziva je čerpán 
za konstantního tlaku přes soustavu sít s kalibrovanou porézností – sle-
duje se pokles rychlosti nebo v druhém případě se sleduje tlaková ztrá-
ta na sítech při udržování konstantní rychlosti průtoku. Pro jednotlivé 
křivky poklesu průtoku/tlaku v čase byla potvrzena shoda s měřením na 
mikroskopu. Proto lze tuto metodu používat i pro vyjádření kódu čistoty. 
V  PARAMO, a. s., jsme se již mnohokrát potýkali s  velkým rozptylem 

výsledků kódu čistoty u nových olejů, zejména u našich přístrojů – auto-
matický mikroskop vs. „bíle světlo“. Jelikož není dána žádná rozhodčí me-
todika na měření kódu čistoty, provedli jsme rozsáhlé kruhové zkoušky 
s neaditivovaným ložiskovým olejem a s hydraulickým olejem typu HM. 
A to nejpoužívanějšími metodami měření kódu čistoty: laser, „bílé svět-
lo“, automatický mikroskop, kalibrovaná síta. 
Významný rozdíl v naměřených hodnotách byl zejména u aditivovaného 
oleje – (viz tab. 2 – vzorek A). Navíc se chyba v měření výrazně zvýšila při 
důkladné homogenizaci vzorku. Důvod? Zejména načítání rozptýleného 
vzduchu a výše uvedených aditivačních prvků ve vzorku měřeného oleje. 
Z tabulky naměřených kódů čistoty je patrné, že u neaditivovaného ole-
je se kódy čistoty pohybují ± jedna třída NAS. Na rozdíl u aditivovaného 
oleje se kódy čistoty liší od NAS 6 až po NAS 12. Budeme-li brát jako re-
ferenční metodiku mikroskop, nejbližší měřené hodnoty udávají kalibro-
vaná síta. Naopak u optických přístrojů, dle našeho názoru, hraje velkou 
roli aditivace a bublinky v oleji.

ZÁVĚR
Tato kruhová zkouška potvrdila, že rozhodujícím faktorem pro měření 
skutečného obsahu mechanických nečistot, obsažených v reprezentativ-
ním vzorku sledovaného hydraulického oleje, je volba odpovídající meto-
diky přístroje a vhodně připravený vzorek oleje.  •

Obr. 3

Tab.2

Třída čistoty
Laboratoř 1 Laboratoř 2 Laboratoř 3 Laboratoř 4 Laboratoř 5 Laboratoř 6 Laboratoř 7

1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B

ISO 4406:87 -/14/11 -/16/13 -/17/14 -/17/14     -/14/11 -/17/13     -/14/11 -/15/12 - -

ISO 4406:99     18/17/14 18/17/14 21/20/13 19/17/12     21/19/13 18/17/13 14/14/11 16/15/12 21/20/15 19/17/13

NAS 1638 6 8 9 9 12 9 8 9 11 8 6 7 - -

Vysvětlivky: laboratoř 1, 2, 6 – kalibrovaná síta, laboratoř 3,7 – laser, laboratoř 4 – automatický mikroskop, laboratoř 5 – „bílé světlo“, vzorek A – aditivovaný olej, 
vzorek B – neaditivovaný olej
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TRIBOTECHNICKÉ ASPEKTY MAZACÍCH OLEJOV
Formulácie súčasných mazacích olejov sú iné, ako boli ich formulácie v nedávnej minulosti. Mo�no preto hovoriť o nových 
aspektoch a pohľadoch na sortiment súčasných mazacích olejov. Je to dané tým, �e nové stroje a zariadenia sú spojené 
najmä s po�iadavkou na ich vyššiu výkonnosť, ktorá súvisí s narastajúcim zaťa�ením a vytvára náročnejšie prevádzkové 
podmienky, čo má podstatný vplyv na ú�itkové vlastnosti mazív. TEXT ING. JOZEF STOPKA, TRIBEX, S. R. O. FOTO ARCHÍV REDAKCIE

Z
toho dôvodu vznikajú nové požiadav-
ky na mazivá, teda ich nové formulá-
cie, čo občas prináša neočakávané 

problémy, ktoré sa vyskytujú pri ich aplikácii 
v praxi. Od nových mazív sa očakáva vyššia oxi-
dačná stabilita, dlhšia životnosť pri vyšších pre-
vádzkových teplotách, pri nižších obsahoch ole-
jových náplní, a  často aj pri vyšších obehových 
číslach oleja s požiadavkou, aby mazací olej do-
kázal odolávať náročným prevádzkovým pod-
mienkam a zabránilo sa jeho degradácii. Možno 
uviesť, že prevádzkové teploty mazacích olejov 
sú často vyššie, aké boli a v súčasnosti sa posunu-
li z úrovne 50 až 70 °C do teplotnej úrovne 70 až 
90 °C, čo má zásadný vplyv na ich životnosť. Na 
základe týchto nových požiadaviek mnohé ole-
járske spoločnosti pripravili nové formulácie ma-
zacích olejov, ktoré sú zamerané na výber no-
vých základových olejov a  výber i  formuláciu 
vhodných prísad. Tieto nové skutočnosti v  ob-
lasti vývoja mazacích olejov priniesli nielen nové, 
výkonnejšie mazivá, ale aj určité problémy, ktoré 
sa prejavili pri ich aplikácii v praxi.

ZÁKLADOVÉ OLEJE
Základové oleje v ostatnom čase prešli určitou 
zmenou pri ich hodnotení, klasifi kácii, čo ma-
lo vplyv aj na ich použitie pri formulácii nových 
mazacích olejov. V  roku 1993 sa uviedla nová 
skupina, kategória základových olejov s  ozna-
čením kategória II a krátko potom aj kategória 
III a IV. Základové oleje sú klasifi kované podľa 
spoločnosti API  (American Petroleum Institu-
te) a zaradené do jednotlivých kategórií – tried, 
a to vzhľadom na ich úžitkové vlastnosti, ako je 
uvedené v tab. 1.
Na výrobu základových olejov sa používajú no-
vé moderné hydrogenačné postupy (Hydropro-
cessing), napríklad hydrospracovanie (Hyd-
rotreating), hydrokrakovanie (Hydrocraking), 
katalytické odparafi novanie (Catalytic Dewa-
xing) a ďalšie postupy. 
Ide vlastne o  využívanie vodíka pri rafi nácii, 
možno povedať o  premenu tmavých produk-
tov na svetlé. Uvedieme stručnú charakteristi-
ku ropných základových olejov, a to kategórie, 

skupiny I, II a III podľa API. Pri hodnotení zák-
ladových olejov treba venovať pozornosť obsa-
hu síry, nasýtených uhľovodíkov a obsahu aro-
mátov.

SKUPINA I
Základové oleje skupiny I  sú ropné oleje vyrá-
bané klasickými postupmi, a  to rozpúšťadlo-
vou extrakciou, katalytickým odparafi novaním 
a  dokončovacími hydrogenačnými postupmi. 
Oleje tejto skupiny sú prirodzene polárne, a to 
z  toho dôvodu, že obsahujú zvyšné rozpustné 
nečistoty (nenasýtené uhľovodíky). Tieto po-
lárne látky (molekuly) majú vyššiu rozpustnosť 
ako iné parafi nické základové oleje a vyššiu pri-
rodzenú oxidačnú stabilitu ako ďalšie základo-
vé oleje. Základové oleje skupiny  I stále tvoria 
podstatnú časť sortimentu, aj keď nárast zákla-
dových olejov skupiny II je veľmi výrazný. 

SKUPINA II
Základové oleje skupiny II sú ropné oleje vyrá-
bané novými modernými postupmi, ako je hyd-
rokrakovanie a  rozpúšťadlové alebo katalytic-
ké odparafi novanie. Takto formulovaná druhá 
skupina základových olejov má vynikajúce an-
tioxidačné vlastnosti, a  to z  toho dôvodu, že 
takmer všetky uhľovodíky sú nasýtené. Rozo-
znať ich môžeme tak, že tieto základové oleje 
majú typickú bielu (číru) farbu.

SKUPINA III
Základové oleje skupiny III sú ropné oleje, vy-
rábané špeciálnymi postupmi, ako je hydroizo-
merizácia alebo hĺbkové hydrokrakovanie. Tie-
to oleje sú veľmi čisté a nie sú polárne, a preto 
často vyžadujú, aby boli doplnené esterovými 
alebo aromatickými zlúčeninami na zlepšenie 
rozpustnosti prísad, ktoré sa do nich dávajú. 
Napriek tomu majú veľkú schopnosť dosiahnuť 
vysokú oxidačnú stabilitu, ak sú správne na-
formulované ako fi nálne výrobky. Čo sa týka »

Tab. 1

Kategórie podľa API Obsah síry v % Obsah nasýtených 
uhľovodíkov v % Viskozitný index Obsah aromátov v %

I. > 0,03 < 90 80 – 120 5 – 25

II. < 0,03 90 – 98 80 – 120 0,3

III. < 0,03 98 – 100 > 120 0,3

IV. Polyalfaolefíny (PAO) 100 0,1

V. 
Ostatné základové oleje, ktoré 
nepatria do kategórii I. až IV. 

0,0
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» kvality, základové ropné oleje skupiny III  sú 
často porovnávané so skupinou IV PAO (poly-
afl aolefíny), syntetických uhľovodíkov (SHC). 
Okrem skupín I, II a III sa uvádzajú a používajú 
skupiny s označením skupina I+ a skupina II+.
Treba poznamenať, že základové oleje skupi-
ny I, II a III sa od seba odlišujú tak, ako je uve-
dené v  tab.  1. Pri fi nalizácii, formulácii mazív 
to môže viesť k značným zmenám, a to z dôvo-
du výberu prísad do hotových mazacích olejov. 
Nová generácia mazacích olejov sa odlišuje od 
tradičných formulácii mazacích olejov. 

Obr. 1

Preto možno konštatovať, že degradácia pôvod-
ných (bežných) mazacích olejov, základových 
olejov skupiny I prebieha takpovediac lineárne, 
postupne. Očakáva sa teda pravidelný nárast 
množstva nečistôt. Všeobecne je známe, že zá-
kladové oleje II. a III. skupiny majú menšiu pri-
rodzenú oxidačnú stabilitu, ako oleje skupiny I. 
Nové mazacie oleje majú dlhšiu oxidačnú stabi-
litu, teda životnosť, zabezpečenú vhodnou for-
muláciou, správnym výberom prísad. Ako vidieť 
z  obr.  1. po určitom čase nastáva náhle zlom, 
prudký nárast degradačných produktov. V tom-
to prípade ide o porovnávanie bežných turbíno-
vých olejov (skupina I.) a  moderných turbíno-
vých olejov (skupina II a III).
Určité vysvetlenie poskytujú údaje v  tab.  2. 
Podľa skúšky RPVOT (Rotating Pressure Vessel 
Oxidation test), ASTM D 2272 na kontrolu oxi-
dačnej stability hotových mazacích olejov for-
mulovaných zo základových olejov kategórie I, 
II a III sa uvádzajú tieto hodnoty v minútach.
Vysvetlenie náhleho prudkého zlomu možno 
hľadať, resp. zdôvodniť tým, že nastalo vyčerpa-
nie, úbytok používaných prísad, antioxidantov.
Do skupiny základových olejov podľa klasifi -
kácie API patria aj kategórie IV a V, ktoré ma-
jú stále miesto pri formulácii mazacích ole-
jov. V  pozornosti je najmä kategória  IV, ktorá 
má v  sortimente syntetických olejov najväčšie 
uplatnenie.

SKUPINA IV
Do skupiny  IV patria syntetické uhľovodíky 
(SHC), základové oleje označené ako polyalfa-
olefíny (PAO), ktoré majú široké uplatnenie pri 

formulácii motorových a priemyselných olejov 
a čo do spotreby tvoria až 45 percent spotreby 
syntetických olejov. Ich výhodou je, že sa dajú 
miešať s ropnými olejmi.

SKUPINA V
Skupinu V tvoria všetky ostatné základové ole-
je, ktoré nepatria do skupiny č. I, II, III a IV. 

PRÍČINY DEGRADÁCIE OLEJOV
Vzhľadom na nové a výkonnejšie stroje a z toho 
vyplývajúce náročné prevádzkové podmienky tre-
ba uviesť, že degradácia mazacieho oleja má kom-
plexný, zložitý charakter a príčiny možno hľadať 
napríklad v nových formuláciách mazacieho ole-
ja a  náročnejších prevádzkových podmienkach. 
V ostatnom čase sa pozorovať venuje najmä ná-
rastu živíc (lakov) a kalov, ktoré sú príčinou urči-
tých prevádzkových problémov, ktoré majú vplyv 
na funkčnosť a spoľahlivosť strojových častí a tiež 
životnosť mazacieho oleja. Na obr. 2 vidno tvorbu 
živíc (lakov) na hriadeli stroja. 

Obr. 2

MO�NÉ SPÔSOBY A POSTUPY DEGRADÁCIE OLEJA
1. Oxidácia – chemický proces, pri ktorom kys-
lík zmení uhľovodíkovú molekulu na iné pro-
dukty, ako napríklad na karboxylové kyseliny. 
Pre oxidáciu všeobecne platí, že je to zlučovanie 
prvku s  kyslíkom, resp. odovzdávanie elektró-
nov. Rýchlosť oxidácie sa zvýši dvojnásobne pre 
každých 10 °C nárastu teploty. Prítomné kataly-
zátory, napríklad vzduch, voda a niektoré kovy 
(Fe a najmä Cu) urýchľujú oxidáciu.
2. Tepelná degradácia – proces vzniká bez prí-
tomnosti kyslíka pri teplote okolo 300 °C. Uh-
ľovodíkové štruktúry sú narušené (krakované), 
pričom vznikajú nerozpustné karbónové pro-
dukty, laky a kaly. 

PRIMÁRNOU PRÍČINOU TEPELNEJ DEGRADÁCIE SÚ:
• Mikro – dieselizácia (adiabatická kompre-
sia), ktorá vzniká vtedy, keď vzduchové bub-
linky prechádzajú z  nízkotlakovej oblasti 
(olejová nádrž) do vysokotlakovej oblasti (čer-
padlo), bublinky vtedy skolabujú pri teplote až 
1 000 °C. Adiabatická zmena stavu nastáva bez 
výmeny tepla s okolím.

• Elektrostatický výboj – ESD (Elektrosta-
tic Spark Discharge) je výsledkom akumulá-
cie vnútromolekulárneho trenia, vznikajúce-
ho pri prúdení oleja cez veľmi úzke tolerancie 
a  pri vysokom prietoku. ESD vzniká aj pri pl-
nom prietoku cez mikro mechanické fi ltre, pri 
hraničnom mazaní a  samotný výboj môže byť 
bez záblesku (tmavý výboj) pri ktorom sa do-
siahnu teploty v rozsahu od 5 000 do 10 000 °C 
a iskrový výboj so zábleskom (plný), pri ktorom 
v rozmedzí nano sekundy môže stúpnuť teplota 
v rozsahu od 10 000 až do 20 000 °C. Treba po-
znamenať, že iskrové výboje produkujú kovové 
ióny a vodu. 
• Horúce miesta – veľmi horúce miesta v maza-
com systéme môžu vzniknúť napríklad trením, 
priamym kontaktom oleja s  kovovým povr-
chom, pri kontakte kov na kov a môžu dosiah-
nuť teploty v rozsahu od 180 do 450 °C. Treba 
uviesť, že pri týchto prevádzkových podmien-
kach nastáva degradácia oleja, prebiehajú che-
mické reakcie, ako napríklad polymerizácia 
(spájanie rovnakých molekúl). 
Podľa dostupných informácií degradáciu maza-
cích olejov môžeme uviesť, zoradiť do šiestich 
stupňov a to:
1. Oxidácia 
2. Polymerizácia
3. Rozpustnosť mäkkých častíc
4. Zrážanie (usadzovanie) častíc
5. Zhlukovanie (hromadenie) častíc
6. Vytváranie, tvorba živíc (lakov), usadzovanie 

na funkčných častiach strojov a v mazacom 
systéme.

Tab. 2

Kategória podľa API  I II III

Hodnoty v minutách 300 – 500 400 – 400 800 – 3 000
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Treba poznamenať, že posledné štyri stup-
ne sú vratné (reverzibilné). V  tomto prí-
pade môže prebiehať samo – degradácia 
(Autodegradation). Je to proces, zmena vznik-
nutých vedľajších produktov, t.j. zmena mäk-
kých nečistôt z  rozpustných na nerozpustné.
Rozhodujúca je teplota (roztoku) mazacieho 
oleja. Ako kritická hodnota sa uvádza teplota 
pri 40 °C a vtedy nastáva zmena mäkkých ne-
čistôt z rozpustných na nerozpustné.

OXIDÁCIA A ANTIOXIDANTY
Oxidácia je začiatok procesu tvorby mäkkých 
nečistôt, živíc (lakov) a kalov. V počiatku vznik-
nuté oxidačné produkty kondenzujú, usadzujú 
sa, polymerizujú, vytvárajú sa veľké molekuly. 
Po dosiahnutí stavu nasýtenia v  roztoku (ole-
ji) vzniknuté nečistoty sa vyzrážajú z  roztoku 
a tvoria nerozpustné nečistoty. Tieto nečistoty 
sú označované ako mäkké nečistoty a ich prie-
merná veľkosť je 0,08 μm. Nečistoty sú polárne 
a priťahujú sa navzájom v nepolárnom prostre-
dí nových moderných mazacích olejoch. Prob-
lém je v  tom, že majú schopnosť sa usadzovať 
na kovových povrchoch strojových častí a v ma-
zacích systémoch. Takto vzniknuté nečistoty sú 
označované ako organické nečistoty. Ako anor-
ganické degradačné produkty sú označované 
nečistoty, ktoré vzniknú z dôvodu úbytku prí-
sad, napr. multifunkčnej prísady ZDDP, ktorá 
sa uvádza ako sekundárny antioxidant. 
V prípade antioxidantov sú to primárne antio-
xidanty (fenoly, amíny a  ich zmesi), ktoré od-
straňujú voľné radikály a  sekundárne antioxi-
danty, napr. ZDDP, ktoré reagujú s peroxidmi.
Zmes amínových a  fenolových antioxidantov 
predstavuje komplexný, vyvážený systém. Tre-
ba uviesť, že amínové inhibítory pôsobia tak, že 
neutralizujú voľné radikály, ktoré sú príčinou 
oxidácie oleja. Amínové inhibítory sa regeneru-
jú inhibítormi na báze fenolov, ktoré sú dobré 
lapače voľných radikálov. Ak sa úroveň fenolov 
zníži na kritickú hodnotu, olej je v nebezpečen-
stve a  to z  dôvodu jeho rýchlej degradácie, čo 

vedie k tvorbe mäkkých nečistôt (kalov) a lakov.
Proces degradácie môže začať najmä vtedy, ak 
úroveň obsahu fenolových prísad poklesne pod 
hodnotu 25 percent z pôvodnej hodnoty. Takto 
vytvorené mäkké nečistoty obyčajne pozostáva-
jú najmä z oxidácie základového oleja a z úbyt-
ku prísad. 

MAZACÍ OLEJ A JEHO VPLYV NA SPOĽAHLIVOSŤ 
STROJOV
Na mazací olej v prevádzke všeobecne pôsobia 
neočakávané vplyvy, určité prevádzkové aspek-
ty. Ide o fenomén, ktorý súvisí s uvedenými in-
formáciami a má zásadný vplyv na olej, teda je-
ho fyzikálne a chemické vlastnosti. Kaly, živice 
(laky) spôsobujú problémy, ktoré vedú k naru-
šeniu prevádzkovej spoľahlivosti a  funkčnosti 
strojových častí. Uvedieme niektoré problémy, 
ktoré môžu vzniknúť v prevádzke strojov:
• Vznik menších, užších tolerancii, uložení tre-
cích uzlov, ovplyvnenie mazacieho režimu, pre-
chod z hydrodynamického mazania na hraničné 
mazanie, nárast opotrebovania napr. čerpadiel, 
ložísk, ventilov a iných strojových častí,
• Všeobecne nárast trenia v  trecích uzloch, tr-
havý pohyb mechanických časti, ako sú regulač-
né ventily a pod.,
• Zvýšené prevádzkové teploty, laky, živice pô-
sobia ako izolátor, znižuje sa efekt chladenia 
a tiež ochladzovania mazacích olejov, 
• Zmeny toku, prúdenia oleja, zanášanie a zní-
ženie účinnosti fi ltrov, ventilov a pod.,
• Nárast opotrebovania, živice môžu obsahovať 
aj tvrdé nečistoty, vznik abrazívneho opotrebo-
vania a teda celkový nárast opotrebovania,
• Poškodenie mechanických tesnení, ložísk 
a iných strojových častí,
• Nárast nákladov z  dôvodu čistenia strojov, 
mazacích systémov a iné.

VŠEOBECNÉ ODPORÚČANIA PRE KONTROLU KALOV 
A �IVÍC (LAKOV)
Odporúča sa správny výber mazacieho ole-
ja podľa prevádzkových podmienok a  zároveň 

správna kontrola ich výkonnosti s  požiadav-
kou predĺženia životnosti a  zníženia prevádz-
kových nákladov. Uvedieme niektoré odporú-
čania, ktoré nám pomôžu riešiť tieto problémy:

1. Formulácia mazacieho oleja:
• Výber, voľba základových olejov kategórie II. 
a III. podľa API, ak je to možné,
• Používať správnu kombináciu antioxidantov 
a to fenolových a amínovych prísad.

2. Tepelná degradácia mazacích olejov:
• Na kontrolu, analýzu oxidačných a teplotných 
nežiaducich produktov používať infračervenú 
spektroskópiu (FTIR),
• Udržiavať predpísanú prevádzkovú teplotu 
mazacieho oleja a mazacieho systému,
• Vykonávať kontrolu, merania na zníženie 
elektrostatického náboja, výboja (iskrenie), čo 
môže byť príčinou nárastu teploty a  zníženia 
prietoku oleja cez fi lter. Voľba vhodného fi ltra, 
napr. fi ltre ESD (Elektrostatic Dissipative Fil-
ters),elektrostatické rozptyľovacie fi ltre. 

3. Úbytok prísad:
• Pravidelne kontrolovať úbytok fenolových 
a amínovych prísad, antioxidantov,
• V  prípade, ak fenolový antioxidant dosiahne 
úbytok v rozsahu od 30 % do 20 % z pôvodnej 
hodnoty, možno očakávať, že úroveň amínovej 
prísady sa zníži a to dáva podnet k nárastu mäk-
kých nečistôt, živíc. 

4. Tribotechnická diagnostika, kontrola ma-
zacích olejov:
• Na kontrolu mäkkých nečistôt, kalov a  ži-
víc (lakov) sa odporúča používať kontrolné po-
stupy, metódy podľa FTIR, MPC a RULER,
• Všeobecne sa odporúča používať na ošetre-
nie mazacích olejov, mazacích systémov a  na 
odstránenie živíc (lakov) z  funkčných plôch 
strojových častí elektrostatický čistiaci systém 
v  kombinácii postupov, metodík s  fi ltračnou 
technológiou na odstraňovanie mäkkých ne-
čistôt.

Uvedené odporúčania majú byť určitou záru-
kou, prevenciou, aby sa zabránilo nežiaducim 
problémom. Ponúkajú návod, ako predchádzať 
degradácii, t.j. vzniku mäkkých nečistôt, živíc 
a kalov v ropných mazacích olejoch, ale najmä 
vytváraniu lakov na funkčných častiach strojov 
a v cirkulačných mazacích systémoch.

ZÁVER
V ostatnom čase v tribotechnickej praxi je po-
zornosť venovaná problémom, ktoré súvisia 
s výskytom živíc (lakov) a kalov v mazacích sys-
témoch strojov a  zariadení. Napriek zvýšenej 
pozornosti zo strany odbornej, tribotechnickej 
verejnosti možno povedať, že tento nový feno-
mén súvisí najmä so zabezpečením pravidelnej 
kontroly stavu mazacích olejov v prevádzke, te-
da tribotechnickou diagnostikou. Príspevok má 
poskytnúť dostupné informácie a  skúsenosti 
z tejto technickej oblasti.  •
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PERSPEKTÍVY MODERNEJ ENERGETICKEJ 
OCELE T 24 
Nie je mo�né hovoriť o budúcnosti, ak nenačrieme do minulosti. Toto konštatovanie overené �ivotom platí aj pre vývoj 
materiálov, energetických nevynímajúc. Modifikovaná chróm-molybdénová oceľ 7 CrMoVTi10-10, známa skôr pod označením 
T24 (ďalej len T24) je dnes v centre pozornosti z dôvodu problémov s netesnosťami jej zvarov v tlakových systémoch kotlov 
s nadkritickými parametrami. Netesnosti zvarových spojov predstavujú neočakávaný fenomén, ktorý sa počas vývoja 
a testovania skúšobných stendov [1] v štandardných kotloch nevyskytoval. TEXT/FOTO DOC. ING. JOZEF PECHA, CSC., ENERGOINVEST, A. S., BRATISLAVA

D
efekty zvarových spojov boli analyzované v mnohých prácach 
zahraničných autorov, napr. [2,3]. Na Slovensku sa výskumu 
praskavosti zvarových spojov z  tejto ocele venoval Bošanský 

[4]. Posledné rozbory príčin prezentoval kolektív autorov VÚZ PI Brati-
slava, SES Tlmače, Energoinvest Bratislava [5]. Príklady boli podrobne po-
písane v práci kolektívu autorov z VÚZ a budú uvádzané v ďalšej časti prí-
spevku. Problémy s  praskavosťou zvarových spojov novej ocele T24 
začínajú rezonovať v technickej praxi celého energetického reťazca, vý-
robca – používateľ blokov kotlových jednotiek. Energetické spoločenstvo 
je určitým spôsobom konzervatívne založené, preto s obavami hľadí na si-
tuáciu okolo problémov so zváraním ocele T24, najmä ak je len na začiat-
ku svojho plného prevádzkového nasadenia. 
Preto je na mieste urobiť stručný súhrn doterajších skúsenosti, súčasné-
ho stavu danej problematiky. Na základe tohto sa potom možno pokú-
siť odpovedať na otázky: Má táto oceľ budúcnosť v energetických zaria-
deniach novej generácie? Aká je teda perspektíva ocele T24, jednoducho: 
„Quo vadis T24? Prednáška si nekladie za cieľ vyčerpávajúco odpovedať 
na položené otázky. Bude len príspevkom k celkovému zhodnoteniu sta-
vu, do ktorého sa oceľ T24 dostala. Autor podotýka, že nie celkom vlast-
nou vinou. 

OCEĽ T24 A JEJ VYU�ITIE
Ako je v energetike známe, táto oceľ patrí do skupiny modifi kovaných Cr-
Mo nízkolegovaných žiarupevných ocelí. Aj dôvody vývoja týchto ocelí 
sú viac-menej známe. Stručne povedané: Zvyšovanie účinnosti tepelno-
-energetických zariadení vyžaduje zvýšiť parametre média v membráno-
vých stenách (MeS) výparníka až do oblasti tečenia (creepové namáha-
nie). Použitie klasických CrMo ocele pre MeS je podmienené nutnosťou 
žíhania. Vývoj nových ocelí, predovšetkým pre výparníky, mal predstavu 
vyrobiť oceľ, ktorá sama osebe aj v stave po zváraní by dosahovala vlast-
nosti lepšie ako „materská“ oceľ 10CrMo9-10, resp. porovnateľné s  9 
Cr oceľou, pokiaľ ide o  žiarupevné vlastnosti. Európsky vývojový trend 
spočíval v dolegovaní pôvodnej 2¼ Cr1Mo ocele malým množstvom Ti 
a V s prídavkom malého množstva bóru. Tak vznikla v polovici 90. ro-
kov minulého storočia spomínaná oceľ T24. Okrem intenzívneho labo-
ratórneho výskumu bol tento materiál použitý v skúšobných projektoch 

priamo v elektrárňach ako súčasti prehrievačov a membránových stien 
výparníkov (Scholven, Altbach). Len na doplnenie, v  ostatných vyspe-
lých krajinách bola pozornosť venovaná aj dolegovaniu „materskej“ oce-
le volfrámom. Nová oceľ z tohto smeru vývoja dostala pomenovanie T23. 
V USA bol zaznamenaný vývoj v dolegovaní týchto ocelí extrémne vyso-
kým obsahom volfrámu, až 3 %. 
T24 sa aktuálne používa v 12 novo budovaných elektrárňach (17 kotlo-
vých jednotiek) na lignit a uhlie v západnej Európe (Nemecko, Holand-
sko) a v Českej republike. V týchto elektrárňach je T24 použitá na mem-
bránové steny (MeS) výparníkov, stenových prehrievačov a  na závesné 
rúrky. Prehľad týchto elektrárenských blokov je v tabuľke 1. 
Teplosmenné plochy z ocele T24 (prechody výparníkov do prehrievačo-
vých stien) sú konštrukčne riešené v kotlových jednotkách podľa obr. 1:
Variant A: Proces vyparovania sa začína vo výsypke spaľovacej komory. 
Spodná časť (vrátane výsypky) spaľovacej komory je tvorená šikmými rúr-
kami MeS. Šikmá membránová stena prechádza do zvislej steny výparní-
ka. Konce vertikálnych rúrok membránovej steny sú výstupom zo steno-

vého výparníka. Tento variant je použitý v elektrárni Walsum.
Variant B: Podobné riešenie ako v prvom prípade. Na rozdiel 
od prvého variantu špirálovo upravené membránové steny sú 
vlastne výparníkom. Zvislé membránové steny tvoria už prvý 
stupeň prehrievača. Konštrukčné riešenie aplikované v  blo-
koch Boxberg. 
Obidva varianty vytvárajú značne komplikovaný konštrukčný 
uzol – prechod z oblasti špirálových stien do zvislých kompo-
nentov (tzv. prechodníky). Vo výrobe týchto uzlov sa nahro-
madí na pomerne malej lokalite veľké množstvo zváracích 
prác, ktorým predchádza vyrovnanie výrobných nepresnos-
tí pri lícovaní budúcich zvarov. Aj pri najlepšie zvolenom 
technologickom postupe zvárania ostáva vo zváranom uz-
le extrémne zložité napäťové pole. Ak sú splnené ďalšie dve 

Tab. 1 Rozostavané elektrárne s vyu�itím ocele T24

Obr. 1 Prechody výparníka do stien prehrievačov a lokality poškodení [6].
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podmienky studenej praskavosti (vodík, štruktúra), trhliny nedajú na se-
ba dlho čakať. Takmer všetky poškodenia sa pozorovali v týchto lokali-
tách membránových stien. 

POZNATKY ZO ZVÁRANIA OCELE T24
Už pred zavedením tejto ocele do normalizačných kódov bolo zrejmé, že 
technologická náročnosť pri zváraní bude omnoho vyššia ako v prípade 
jej predchodkyne – ocele 10CrMo9-10. O to viac to platí pri porovnaní 
s oceľami doteraz používanými na výrobu membránových stien. Stačí po-
rovnať mikroštruktúru: napríklad oceľ 16 Mo3 so štruktúrou feritickou, 
T24 so štruktúrou bainitickou. Rozdiely v náročnosti zvárania rôznych 
ocelí sú zrejmé z možností zmien parametrov zvárania pre dosiahnutie 
požadovanej štruktúry (obr. 2).

Z obrázku je zrejmé, že modifi kované CrMo ocele sú na vrchole techno-
logickej náročnosti zvárania, že možnosti manévrovania s parametrami 
zvárania tak, aby sa dosiahla bainitická štruktúra, sú značne obmedze-
né. Ako sa však vyhnúť praskaniu zvarov za studena, keď na jednej stra-
ne sa požaduje bainitická (niekedy s malým podielom martenzitu) a na 
strane druhej zvárané uzly sú nositeľmi komplikovaného napäťového po-
ľa? Ostáva eliminovať vplyv vodíka ako rozhodujúceho faktora zodpoved-
ného za tvorbu trhlín za studena. Tu má nezastupiteľný vplyv predohrev 
(dohrev) pri zváraní membránových stien, kde najviac hrozí absorpcia vo-
díka do zvarového kovu. Nezávisle od preukázateľne uskutočnených skú-
šobných inštalácií, ktoré priniesli absolútne uspokojivé výsledky, treba 
z dnešného pohľadu priznať, že materiál T24 vykazuje zvýšenú citlivosť 
na vnášanie vodíka pri zváraní. Kardinálna otázka teda zostáva – ako eli-
minovať, či skôr vylúčiť – vplyv difúzneho vodíka? Mal by to vyriešiť tep-
lotný režim zvárania, predohrev a  dohrev. Teplotný režim má kľúčovú 
úlohu pri zváraní membránových stien.

MEMBRÁNOVÉ STENY
Výrobcovia membránových stien používajú predohrev plameňom, režim 
ktorého je kontrolovaný čo najpresnejšími metódami. V SES Tlmače je 
v prevádzke špeciálny systém riadenia predohrevu bezdotykovými pyro-
metrami s následnou registráciou a reguláciou procesu. Systém bol vyvi-
nutý vo Výskumnom ústave energetických zariadení Levice. Nasledujú-
ce obrázky ilustrujú spôsob snímania teplôt a grafi cký výstup z procesu 
predohrevu. 
V praxi je zaužívaná predstava, že predohrev je na to dostatočným pro-
striedkom. Áno, má priaznivý vplyv. Účinne pôsobí aj aplikácia dohre-
vu zváraných panelov MeS na teploty v rozmedzí 280 – 300 °C (soaking). 
Keď sa hodnotí vplyv taviva, vždy sa má na mysli len jeho presušenie. Ta-
vivové hospodárstvo však musí zabezpečiť prísun čistého, akýchkoľvek 
nežiaducich zložiek zbaveného presušeného taviva do miesta budúceho 
zvaru. Skúsenosti výrobcov kotlov ukazujú, že dodržiavaním uvádzaných 
odporúčaní sa dajú MeS zvárať bez trhlín. Potvrdzujú to praktické vý-
sledky zo SES Tlmače. Ilustrovať to možno aj skúsenosťami nemeckého 

výrobcu kotlov Meeraner Dampfk esselbau [8], kde bolo zvarených cca 
20 000 m2 membránových stien, čo zodpovedá dĺžke 520 km pozdĺžnych 
zvarov automatom pod tavivom. Prvé steny (cca 4 500 m2) sa zvárali bez 
predohrevu a dohrevu a pri kontrole sa našlo 25 trhlín indukovaných vo-
díkom. Po zavedení spomínaných opatrení sa nenašli žiadne trhliny. Ten-
to stav sa potvrdil aj pri dodávkach pre bloky 800 MW v Eemshavene od 
výrobcu membránových stien Alstom, Surabaya Indonézia. 

OBVODOVÉ ZVAROVÉ SPOJE RÚROK
Tento typ spojov je v kotli súčasťou troch komponentov. Jednotlivo, voľ-
ne dilatujúce zvarové spoje sa nachádzajú v hadovitých systémoch, pre-
hrievačoch a v závesných rúrkach. Komplikované namáhanie prenášajú 
obvodové zvarové spoje rúrok v membránovej stene, pretože ich dilatá-
cia je značne obmedzená. Ak sa na rúrku privára výkovok (vidlička, T-kus, 
kolená), potom geometria spoja spôsobuje veľké problémy pri vytvorení 
zvaru bez defektov. »

Obr. 2 Parametrické okno zvárania rôznych oceli [7]

Obr. 3 Bezdotykové meranie teplôt predohrevu pri zváraní membránovej steny

Obr. 4: Grafický výstup priebehu predohrevu membránovej steny

PERSPECTIVES OF ADVANCED ENERGETIC 
STEEL GRADE 24
Concise information about T24 steel, its use in energy machin-
ery, its weldability issues, weldments cracking phenomena, 
technological knowledge of its welding, damage occurrence of 
boiler units during start-up procedure, failure causes and pre-
cautions for their elimination, outlook of T24 steel application 
in energetic equipments •

STROJÁRSTVO / STROJÍRENSTVÍ  3/2013 37



» Typickú konfi guráciu týchto zvarov vidno na obr. 5.

Obr. 5 Zvary rúrok membránovej steny s rôznymi malými výkovkami

Niektorí výrobcovia kotlov na začiatku zhotovovania komponentov 
z ocele T24 poukazovali na veľký vplyv obsahu uhlíka v prídavnom ma-
teriály na vznikajúce chyby (trhliny) zvarových spojov. Obsah uhlíka je 
v oceli T24 v rozmedzí 0,05 – 0,10 %. Boli vykonané zváracie skúšky me-
tódou TIG s rôznymi obsahmi uhlíka v zváracom drôte [8]. Cieľom tých-
to pokusov bolo preukázanie vplyvu obsahu uhlíka v zváracom drôte na 
hodnoty tvrdosti (obr. 6).

Obr. 6 Hodnoty tvrdosti v zvarovom kove (krycia vrstva) [8]

Teoreticky je chemické zloženie zvarového kovu ovplyvňované dvoma 
základnými materiálmi a prídavným zváracím materiálom. V praxi však 
dochádza pri zváraní k  prepalu uhlíka, čo zase vedie k  tomu, že mera-
né skutočné hodnoty v zvarovom kove sú napriek odlišným obsahom C 
v  prídavnom zváracom materiáli takmer identické. Z  toho dôvodu ne-
treba počítať s významnými zmenami hodnôt tvrdosti v zvarovom kove, 
ktoré sa napokon pri pokusoch ani nepotvrdili (obr. 6).
Bez ohľadu na oceľ T24 sa pri zváraní vyskytnú chyby, ktoré je potrebné 
opraviť. Používať pri tom striktne metódu „domerku“ je z hľadiska zvýšenia 
rizika vzniku ďalších chýb úplne nenáležité. Rozhodovanie o spôsobe opra-
vy musí byť individuálne. Obavy z miestnych oprav pramenili zo zvýšenia 
tvrdosti zvaru následkom metalurgických reakcii počas nanášania oprav-
ného zvarového kovu do pôvodného. Výrobca kotlov vykonával pokusy 
s jedno až päťnásobnou lokálnou opravou rúrkového zvarového spoja [8]. 
Cieľ týchto pokusov sledoval možné zmeny tvrdosti po opravách (obr. 7).

Obr. 7 Hodnoty tvrdosti v strede opravovaných zvarov

K významným zmenám tvrdosti po opravách zvarových spojoch nedochá-
dzalo, ako ukazuje obrázok 7. Možno teda tvrdiť, že miestne opravy sú tak 
ako u ostatných materiálov prípustné. Samozrejme pri zachovaní technolo-
gického postupu, vrátane 100 % RTG kontroly. Je potom absurdne nepocho-
piteľná požiadavka zákazníka u jedného výrobcu bezpodmienečne používať 
pri oprave zvarov len domerok a u druhého povoliť aj miestne opravy.

PREHĽAD ROZPRACOVANOSTI A PORÚCHOVOSTI KOTLOV S T24
S  oceľou T24 počítali mnohí prevádzkovatelia kotlov v  Európe, najmä 
v krajinách Nemecka, ako ukazuje tabuľka 1. Najviac projektov s T24 bu-
duje prevádzkovateľ Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk (RWE). 
Stav rozpracovanosti jeho kotlových jednotiek je na obrázku 8.

Obr. 8 Rozpracovanosť RWE projektov [6]

Súčasný stav posúva jednotlivé etapy realizácie projektov. V  elektrárni 
Eemshaven je 1. blok zmontovaný, pripravuje sa na tlakovú skúšku. Bloky 
Neurath F G boli po7 mesačnej skúšobnej prevádzke pripojené v auguste 
2012 na elektrifi kačnú sieť. 

PORUCHY ELEKTRÁRENSKÝCH BLOKOV S T24
V marci 2010 došlo k značnému oneskoreniu pri uvádzaní do prevádzky 
novo postaveného bloku Duisburg – Walsum10, ktorý patrí prevádzkova-
teľovi STEAG. Bolo detekovaných mnoho netesností v obvodových zva-
rových spojoch z ocele T24 tesne po spustení do prevádzky. Podľa [9] sa 
netesnosti nevyskytovali všade tam, kde sa nachádzala T24, ale približ-
ne vo výške 40-87 m, práve v lokalite tzv. prechodníkov teda v koncových 
partiách výparníkov. Sú to lokality konštrukčne veľmi zložité s  množ-
stvom vytesňovacích ručných zvarov tvaru K. Veľké množstvo zvárač-
ských prác v geometricky komplikovanom uzle rezultuje do rôzne pôso-
biaceho napäťového poľa (polí). V októbri 2010, po relatívnej krátkej dobe 
(približne 200 hodín) došlo na ďalšej elektrárni Boxberg vo Vattenff ale 
k značnému množstvu netesností na obvodových spojoch rúrok T24. Ani 
opätovné spustenie bloku na elektrárni Walsum neprinieslo očakávané 
výsledky. Znovu sa objavilo množstvo netesnosti. Vážne poruchy nových 
kotlov podnietilo výskumnú základňu výrobcov, prevádzkovateľov kotlov 
(VGB), nezávislých inštitúcii k hlbokým analýzam príčin porúch. Montáž 
ostatných blokov očakávala odporúčania z výskumu vzniknutých porúch

ROZBOR PRÍČIN VZNIKU PORÚCH
Vzniku netesnosti na bloku Walsum 10 bol prvý raz vysvetľovaný Huse-
manom [2]. Podľa tohto autora necelistvosti vznikali pôsobením sírovo-
díka, ktorý bol iniciovaný počas procesu chemického čistenia tlakového 
systému kotla roztokom kyseliny fl uorovodíkovou. V  lokalitách so zvý-
šeným napätím (oblasť zvaru) sa vytvárala možnosť uplatnenia mecha-
nizmu – vodíkom indukované korózne praskanie pod napätím. Čím viac 
štúdii o tomto fenoméne bolo k dispozícii, tým viac bolo zrejmé, že všet-
ky etapy diela majú svoj podiel na poruchách kotlových jednotiek s oce-
ľou T24. Najväčšia pozornosť sa upriamovala na proces výroby a montáže 
týchto zariadení. Mikro necelistvosti zvarových spojov, vytváranie vyso-
kých lokálnych napätí, vysoká úroveň zostatkového vodíka v konečnom 
dôsledku pôsobí multiplikačným efektom na tvorbu porúch.

MEMBRÁNOVÉ STENY
Podstatnú časť zvarových spojov z  ocele T24 tvoria membránové ste-
ny (MeS) výparníkov, pretože ide o  oceľ na to predurčenú. Rozbory 
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necelistvosti vo zvarových spojoch vyhotovených metódou 121 ukázali na 
mechanizmus tvorby studených trhlín [4, 5]. Len jeden autor [3] uverej-
nil článok o horúcich trhlinách automatových zvarov na MeS. Rozsiah-
le rozbory poukázali na rozhodujúcu úlohu vodíka pri praskaní zvarov 
pod tavivom, napr. príspevok Mráza a kol. [10]. Tento príspevok analyzu-
je studenú trhlinu (obr. 9) vo zvarovom kove automatom pod tavivom na 
membránovej stene. Trhlina vznikla pri pomerne nízkej tvrdosti, približ-
ne 320 HV. K tomu istému zisteniu dospel aj Seydl [8], ktorý skúmal trh-
liny na mnohých zvaroch tohto typu s relatívne vysokými a nízkymi tvr-
dosťami. To len potvrdzuje fakt, že príčinnú súvislosť medzi tvrdosťou 
a trhlinami zvarov MeS možno vylúčiť. Vo väčšine prípadov sa trhliny po-
zorovali až s odstupom času, typický prejav oneskorených trhlín. 

Obr. 9 Povrch trhliny vo zvarovom spoji membránovej steny

Mnohými skúškami [11, 12] sa zistilo, že predhrev nemá podstatný vplyv 
na tvrdosť zvarových spojov membránových stien. Môže ale priaznivo 
ovplyvniť rázovú húževnatosť zvarov nielen dielenských, ale aj montáž-
nych. V každom prípade predhrev pri zváraní je nutný.

OBVODOVÉ ZVAROVÉ SPOJE RÚROK
V začiatkoch zvárania bol pozorovaný extrémne veľký počet trhlín v kore-
ňovej oblasti obvodových zvarových spojov. Tieto trhliny sa vyskytovali aj 
pri zváraní iných typov ocele, preto nejde o úplne nový fenomén. Orien-
tácia trhliniek bola nezvyčajná – vyskytovali sa v všetky mali priečny axi-
álny smer. Vyskytovali sa vždy v koncových kráteroch. Analýzy mnohých 
na seba nezávislých výskumných pracovísk [4, 5] potvrdili, že ide o ho-
rúce kryštalizačné trhliny v ukončení prvej koreňovej húsenici. Podstata 
tvorby trhliniek tohto typu spočíva v nedostatočnom priereze prvej húse-
nice v mieste ukončenia, ktorá potom nemôže preniesť napätia pri tuh-
nutí zvarového kovu. Keď sa zvára obvodový zvar rúrka – výkovok tak sa 
k tomu pridružia vonkajšie napätia z relatívne tuhého uzla. Tento typ de-
fektov úzko súvisí s ovládaním zvarového kúpeľa počas jeho chladnutia. 
Mikroskopické trhlinky nie sú vždy počas zvárania pozorované a pri ďal-
ších húseniciach dochádza k ich rozširovaniu až do rozmerov detekova-
teľných prežiarením. Z toho potom rezultujú vysoké požiadavky na re-
meselnú zručnosť zvárača. Tréningom zváračov pre TIG zváranie daných 
zvarových spojov, zdokonalený systém výberu zváračov v  dnešnej dobe 
eliminoval výskyt chýb v koncových kráterov zvarov rúrok na minimum.

„VYTESŇOVACIE“ ZVAROVÉ SPOJE 
Ide o zvarové spoje plechov rôzneho tvaru s rúrkami, ktoré majú zabez-
pečiť plynotesnosť spaľovacieho priestoru. Tvarové plechy hrúbok 6 mm 
sa privárajú K – zvarom o rúrky tlakových častí. Takto zvolená geometria 
zvaru je vzhľadom na hrúbku plechu nezvyčajná. Bežné prevedenie ply-
notesnosti spaľovacej komory u ostatných kotlov je zabezpečené kútový-
mi jednostrannými zvarmi. Z hľadiska potencionálných defektov zvarov 
je veľmi nepriaznivá. Veľké objemy zvarového kovu vyvoláva veľkú de-
formáciu pri jeho ochladzovaní, ale okolie zvaru je v stave votknutia, te-
da veľké napätia. 

ZVÁRANIE V MONTÁ�NYCH PODMIENKACH
Všetko, čo bolo konštatované o zváraní vo výrobe s výnimkou zvárania 
automatom pod tavivom, na montáži platí dvojnásobne. Aj keď bolo 

preukázané v dielenských podmienkach, že predhrev nemá vplyv na tvr-
dosť zvarových spojov T24, nemožno neobmedzene upustiť od neho pri 
montážnom zváraní. Vlhkosť, kondenzovaná voda sú potom dostatoč-
ným zdrojom vnikajúceho vodíka do citlivého zvarového kovu. Z  toh-
to pohľadu je vážnou chybou predpisu VdTÜV Werkstoffb  latt 533: 2009 
[13], ktorý pripúšťa možnosť upustiť od predhrevu pri zváraní metódou 
TIG do hrúbok 8 mm. Ak sa táto úľava využije, hrozí veľké nebezpečie 
vzniku trhlín studeného charakteru, ktoré ani nemusia byť detekovateľ-
né pri bežnej kontrole prežiarením, ale pri nábehu na pracovné paramet-
re dochádza k ich otváraniu. 
 
CHEMICKÉ ČISTENIE A UVÁDZANIE DO PREVÁDZKY
Tieto záverečné operácie môžu umocniť nepriaznivý vplyv defektov 
vzniknutých počas výroby, resp. montáže zariadenia. Ako už bolo zdôraz-
nené – veľmi významnú úlohu v procese poškodenia hrá vodík. Buď ako 
iniciátor klasických oneskorených trhlín, alebo indukuje trhliny z koró-
zie pod napätím. Po výskume príčin poškodenia vo Walsume 10 a Box-
berg R bolo poukazované práve na vodíkom indukované korózne pras-
kanie pod napätím. Ako uvádzajú autori Mowack, Gotte a  Heckmann 
[6] vodík môže vznikať následkom chemického čistenia a tak sa vytvoria 
vhodné podmienky pre vodíkom indukované korózne praskanie pod na-
pätím (obr. 10) 

Obr. 10 Podmienky pre vodíkom indukované korózne praskanie pod napätím [6] 

Skúsenosti z  elektrárni Walsumu a  Boxbergu iniciovali  opatrenia pre 
chemické čistenie a nábeh zariadenia, ktoré znížia riziko vzniku popiso-
vaných porúch. 

APLIKÁCIA POZNATKOV Z VÝSKUMU POŠKODENIA ZVAROVÝCH SPOJOV
V čase rozsiahlych poškodení zvarových spojov na spomínaných elektrár-
ňach sa úplne zastavili montážne práce na rozostavaných blokoch s kde 
bola použitá oceľ T24. Najväčšia rozpracovanosť bola na 1 100 MW dvoch 
blokoch v Neurathe (BOA 2, 3), ktoré patria prevádzkovateľovi RWE. Do-
končenie montáže týchto blokov bolo za veľmi striktného zváračského 
dozoru a sprísnenia skúšok zvarových spojov. Zvýšila sa náročnosť pri vý-
bere zváračov. Rozhodujúce boli opatrenia pred spustením do prevádzky:
• riadený ohrev celého tlakového systému pomocou prídavných olejo-

vých horákov v spaľovacej komore na teploty 450 – 500 °C po dobu 
24 – 48 hod. Rôznymi úpravami toku teplého vzduchu sa eliminovala 
rôzna teplotná rozťažnosť tlakových častí;

• vynechané morenie častí z materiálu T24;
• zníženie obsahu kyslíka v napájacej vode na hodnotu pod 20 ppm;
• optimalizácia postupu spúšťania do prevádzky. Bol zvolený vyšší gra-

dient teploty pri spúšťaní až do okamihu dosiahnutia teploty pary na 
výstupe z výparníka nad 300 °C.

Z dnešného pohľadu sú tieto opatrenia priniesli priaznivý efekt. Skúšob-
ná prevádzka od novembra 2011 do augusta 2012 a prifázovanie blokov 
na rozvodnú sieť v tom istom období to potvrdzujú. Opatrenia z uvádza-
nia do prevádzky týchto blokov sa budú aplikovať pri spúšťaní ďalších 
nadkritických blokov – Eemshaven a ďalších. »
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» ZHRNUTIE POZNATKOV A BUDÚCNOSŤ OCELE T24
Skúsenosti s toto modernou energetickou oceľou jednoznačne ukazujú, 
že ak sa majú uplatniť jej prednosti, tak bude nutné:
• V projekcii tlakových častí vyhnúť sa uzlom s vysokým stavom napätos-

ti. Z toho plynúci detailný (dielenský) dizajn musí rešpektovať zásadu 
zvarov s menším prierezom zvarového kovu, napr. voľba kútových zva-
rov namiesto dvojstranných K – zvarov, slúžiacich na vytesnenie;

• V technológii zvárania membránových stien striktne a preukázateľné 
aplikovať predhrev 150 – 200 °C. Elimináciu zostatkového vodíka je 
možné efektívnejšie dosiahnuť dohrevom panelov v primeranej vzdia-
lenosti za automatom na vyššie teploty 300 – 320 °C. Pre zváranie sa 
musí úzkostlivo dbať na čistotu taviva (tavivové hospodárstvo);

• Komplikované uzly (napr. prechodníky) podrobiť tepelnému spraco-
vaniu;

• Udržiavať vysokú kvalifi kačnú úroveň zváračov, operátorov;
• Udržiavať vysokú náročnosť dohľadu pri zváraní;
• V ostatných fázach realizácie diela uplatniť všetky spomínané opatre-

nia;
• Pokračovať vo výskume tepelného spracovania a s tým spojeného se-

kundárneho vytvrdzovania zvarových spojov.

Súčasný stav v nasadzovaní ocele T24 možno charakterizovať takto:
• poškodený 750 MW blok Walsum 10 a 675 MW blok Boxberg R– vý-

mena T24 za inú žiarupevnú oceľ (pravdepodobne 13 CrMo4-5);

• 1100 MW 2 bloky Neurath G, F v prevádzke;
• 800 MW 2 bloky Eemshaven A-B v rozostavanosti;
• 660 MW blok Ledvice v rozostavanosti;
• ostatných 10 blokov (tab.1) je v rozostavanosti.

Pre úplnosť treba uviesť stav v nasadení „sesterskej“ ocele T23 používanej 
mimo Európy. Z ťažko dostupných informácii možno uviesť, že s problé-
mami podobného charakteru sa stretávajú v nadkritických kotloch v Číne 
[14, 15]. Bližšie poznatky do tohto času žiaľ nie sú k dispozícii. 
Záverom možno zhrnúť, že oceľ T24 ako progresívny materiál pre 
kotly s  nadkritickými parametrami má opodstatnenie pre výparní-
ky a  rúrkové systémy energetických zariadení. Zvarové spoje nech 
sú akokoľvek vnímavé na vnikanie vodíka možno zvládnuť za popi-
sovaných opatrení. Rozdielnosť názorov energetickej komunity na 
jej uplatnenie je prirodzená. Rovnako prirodzené sú obavy z fenomé-
nu sekundárneho vytvrdzovania počas prvých štádií prevádzky. Ces-
ta k nasadzovaniu ocele T24 v nových projektoch je a bude kompliko-
vaná. Vyžaduje totiž nie rutinné, ale vysoko sofistikované prístupy vo 
všetkých fázach zhotovenia energetických zariadení. Inej cesty prav-
depodobne nebude, pretože smer v  tepelných elektrárňach je jed-
noznačný – kotly s nadkritickými parametrami ak ponecháme bokom 
možnosť náhrady tejto ocele inými žiarupevnými oceliami samozrej-
me s omnoho väčšími hrúbkami stien. To by bol ale krok späť v pro-
jektovaní kotlov s nadkritickými parametrami.  •
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