
PRÍČINY 
POŠKODENIA VÝFUKOVÉHO VENTILU
Ventily patria medzi mechanicky a tepelne výrazne namáhané diely spaľovacieho motora. Príspevok sa zaoberá analýzou 
príčin poškodenia výfukového ventilu motora. TEXT/FOTO PETER �ÚBOR

N
a výrobu ventilov sa používa vysoko legovaná oceľ a ďalšie tvr-
dé materiály na spevnenie sedla ventilového taniera a stykové 
plochy drieku s  vahadlom. Ventily sa najčastejšie vyrábajú 

z  jedného materiálu. V  niektorých prípadoch sa pri veľkých ventiloch 
kvôli úspore nákladov vyrába hlava ventilu z materiálu kvalitnejšieho než 
driek a obe časti sa spoja stykovým (difúznym) zváraním, pričom pre oba 
materiály sa požaduje dobrá zvariteľnosť. Ventily sa v  záujme zvýšenia 
prevádzkovej spoľahlivosti a životnosti spevňujú kovaním, hlavne pri te-
pelne viac namáhaných motoroch. Materiálom pre takto namáhané vý-
fukové ventily je austenitická oceľ, ktorá dobre znáša vysoké teploty.
V  bežnom motore sa môže využiť martenzitická oceľ, ktorá sa používa 
hlavne na sacie ventily, ktoré nepodstupujú takú tepelnú záťaž, ako vý-
fukové ventily. Martenzitická oceľ sa využíva hlavne na driek ventilu, 
v kombinácii s  feritickou liatinou vykazuje veľmi dobré klzné vlastnos-
ti. Kombinované ventily s martenzitickým driekom a privareným auste-
nitickým tanierom spôsobuje problémy vzhľadom na rozdielnu tepelnú 
rozťažnosť oboch materiálov, čo je pri výkonnejších motoroch kritickým 
miestom na dosiahnutie požadovanej kompresie. 
Spodná časť drieku taniera sa viac tepelne roztiahne a má tendenciu odie-
rať sa vo vodidle. Preto sa niekedy spodná časť drieku kužeľovito zbrusu-
je. Pre vysoko výkonné motory (vysoké tepelné namáhanie) sa používajú 
kované ventily alebo ventily s návarom stelitu a driekom z tvrdochrómu – 
čo je kvalitný, ale celkom bežný výfukový ventil. Materiál ventilu musí byť 
vhodne legovaný ďalšími prvkami podľa normy STN EN 10 090, pričom 
obsah nečistôt je limitovaný [1], pretože síra v  palive a  ďalšie podobné 

látky spôsobujú koróziu, proti ktorej 
musia byť ventily čo najodolnejšie. 
Tanier ventilu má za úlohu tesniť 
kanál voči spaľovaciemu priestoru, 
a  podľa toho musí byť aj vyrobený, 
nielen aby nadmerne nebránil pre-
chodu zmesi alebo vzduchu do val-
ca, alebo, naopak, spalín von z valca. 
Na tanier ventilu sú rozdielne požia-
davky, podľa toho či ide o sací alebo 
výfukový ventil, a  ako veľmi je mo-
tor výkonovo namáhaný. Najdôleži-
tejšie sú tuhosť taniera a  dobrý od-
vod tepla. Ventil sa nesmie teplom 

deformovať – táto požiadavka platí tak pre tanier, ako aj pre driek. Driek 
ventilu odvádza teplo, ktoré sa neodviedlo cez sedlo ventilu či sálaním 
a zároveň zabezpečuje pohyb taniera. Sací ventil má za prevádzky teplo-
tu od 300 do 500 °C. Pri preplňovaných motoroch a motoroch s vysokým 
merným výkonom môže dosiahnuť až 600 °C. Sací ventil je totiž chlade-
ný nasávanou zmesou alebo vzduchom, takže jeho teplota nie je taká vy-
soká, ako pri výfukovom ventile. Výfukový ventil má v prípade zážihové-
ho motora teplotu až 850 °C, pri vznetovom motore je teplota medzi 600 
až 800 °C. Prekročenie teploty 850 °C spôsobuje degradáciu ventilu, pre-
tože materiál stráca pevnosť v dôsledku tečenia [2]. Odvod tepla je zabez-
pečený cez sedlo a driek ventilu. Výfukový ventil je menší ako sací, prebe-
rá menšou plochou menej tepla a lepšie ho odvádza, navyše uvoľní miesto 
pre sací ventil, ktorý môže byt väčší. Pomer priemerov tanierov výfuko-
vého a sacieho ventilu je asi 0,85. Teplota ventilov sa zvyšuje so stúpajú-
cim zaťažením otáčkami motora a nesprávnym (malým) predzápalom [3]. 
Tanier výfukového ventilu má spravidla rovnaký tvar ako tanier sacieho 
ventilu, iba v mieste prechodu do drieku je iný tvar prechodovej časti. Tu-
lipánový tvar ventilu sa vyznačuje veľkou tuhosťou, ale má väčší povrch 
a prijíma viac tepla, ktoré sa horšie odvádza. Najbežnejšie je vyhotove-
nie taniera ventilu s rovným dnom. Na sedlo taniera výfukového ventilu 
sa prakticky bez výnimky dáva návar tvrdokovu, najviac sa používa Stelit 
F (Co-Cr-W zliatina s  rôznou modifi káciou). Vrstva návaru má hrúbku 
od 0,7 do 1,5 mm. Príliš hrubá vrstva návaru má tendenciu praskať a od-
lupovať sa. Sedlá ventilov v  hlave sa pri výrazne namáhaných motoroch 
navárajú stelitmi. Kvôli zvýšeniu životnosti a odolnosti proti korózii a ote-
ru tejto dvojice pri vyšších prevádzkových teplotách, prípadne pri väčších 
objemoch je najvhodnejším spôsobom predĺženia životnosti renovácia [4].

OPIS POŠKODENÉHO VENTILU
Premetom analýzy bol poškodený výfukový ventil spaľovacieho moto-
ra s rovným tanierom, ako je uvedené na obr. 1a. Z obrázka je vidieť, že 
výfukový ventil v  sedlovej časti taniera vykazuje výrazný úbytok mate-
riálu (obr. 1b). Zreteľne vidno „vypálené“ miesta, ako aj výrazný opal na 
povrchu sedlovej časti ventilu. Predpokladom zlyhania kompresných pa-
rametrov motora bola netesnosť sedla ventilu a  stykovej plochy hlavy 
valca, čo viedlo k tepelnej degradácii v mieste intenzívneho tlaku horú-
cich spalín, strate pevnosti a k následnému odtavovaniu materiálu ven-
tilu. Tlak spalín vznikajúci pri činnosti motora spôsobil úbytok materiá-
lu z taniera sedla ventilu.

METODIKA ŠTÚDIA TEPELNÉHO POŠKODENIA
Cieľom štúdia bolo pomocou metalografi ckých skúšok po-
súdiť stav základného materiálu taniera sedlovej časti a vy-
konať rozbor poškodenia. Zo sedla ventilu boli odobra-
té vzorky pre makroskopické posúdenie a  mikroskopické 
skúšky. 
Detailná analýza poškodených oblastí bola vykonaná riad-
kovacím elektrónovým mikroskopom. Vzhľadom na to, že 
nebol špecifi kovaný materiál tanierového sedla ventilu, 
analytické práce sme doplnili o chemickú analýzu s cieľom 
určenia hlavných legujúcich prvkov, ako aj ďalších sprievod-
ných prvkov (predovšetkým obsah Mo, Ti, V, Nb ďalej Al, Cu 
a obsahy S, P) na identifi káciu materiálu taniera výfukové-
ho ventilu v súlade s normou STN EN 10 090. Pre celkovú Obr. 1 Pohľad na poškodený ventil a detail poškodenia

a) b)
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identifi káciu a overenie vlastností bola na analyzovaných vzorkách vyko-
naná skúška tvrdosti HV a HRC podľa noriem STN EN ISO 6507-1 a STN 
EN ISO 6508-1. 

MAKROSKOPICKÁ ANALÝZA
Pri makroskopickej analýze sme sa zamerali na hodnotenie stavu tanie-
ra (obr. 2), ako aj spálenej oblasti sedla s výrazným úbytkom materiálu, 
čo vidieť na obr. 3. Predovšetkým pre ďalšie analýzy bolo potrebné vyko-
nať odbery vzoriek, nielen na zhodnotenie porušenej oblasti pomocou 
elektrónového mikroskopu, ale aj na mikroštruktúrnu analýzu svetelným 
mikroskopom. 

ANALÝZA POŠKODENÉHO POVRCHU POMOCOU REM
Hodnotenie stavu spálenej oblasti sme vykonali pomocou riadkovacie-
ho elektrónového mikroskopu REM TESLA 300 BS v zobrazovacom po-
li sekundárnych elektrónov. Analyzovali sme celkovo dva odrezky, tanier 
ventilu bol oddelený od driekovej časti na presnej metalografi ckej píle 
a rozrezaný v osi. Ako vidieť na obr. 4, vypálené miesta majú charakte-
ristický lastúrový reliéf, získaný prúdom horúcich spalín (tlaku) výfuko-
vých plynov.

Na ďalších obrázkoch je zdokumentovaný prehľad degradácie štruktúry 
materiálu taniera ventilu – vzhľadom na to, že súčasťou mikroskopu ne-
bol analyzátor, produkty vzájomnej interakcie spalín a prvkov obsiahnu-
tých v  štruktúre materiálu telesa, sa nehodnotili, zaznamenali sme iba 
povrchovú kontamináciu v dutinách. 
Pri detailnom štúdiu sme zistili, že na povrchu sa vyskytujú kavity rôznej 
veľkosti a bolo možné pozorovať kontaminované povrchy spálených zŕn 
základného materiálu a dobre čitateľné hranice zŕn štruktúry, čo je vi-
dieť na obr. 5. Takýto stav bol výrazný najmä vo väčšom objeme materiá-
lu taniera ventilu. Smerom k okraju taniera, teda do oblasti profi lu sedla, 
je medzifázové rozhranie stelitového návaru, ktoré je znázornené bielou 
prerušovanou čiarou na obr. 6. Zelenou šípkou je označená výrazná den-
dritická štruktúra stelitového návaru, oranžová šipka označuje štruktúru 
základného materiálu ako je na obr. 5. 
Na druhej polovici vzorky sme pozorovali smerom od vnútornej dutiny 
až na povrch sedla ventilu rozhranie stelitového návaru, pokrytého na-
lepenými zvyškami odtaveného kovu, ktorý bol bezprostredne v  styku 
s chladnejším povrchom (obr. 7).

ODBER VZORIEK NA ANALÝZU MIKROŠTRUKTÚRY
Odber vzoriek na mikroštruktúrnu analýzu bol z oblastí sedla a taniera 
ventilu, ako je znázornené na obr. 8. Celkovo boli mikroskopicky vyhod-
notené tri vzorky. Príprava vzoriek pozostávala z vyhotovenia rovinných 

výbrusov mokrou cestou na metalografi ckých brúskach. Použili sme au-
tomat s  nastaviteľnou záťažou a  časom prípravy. Štruktúra vzoriek bo-
la zviditeľnená elektrolytickým leptaním v  10-percentnom roztoku ky-
seliny soľnej.
Vzorky pripravené na analýzu štruktúry svetelným mikroskopom sú uve-
dené na obr. 9 a, b, c. Na snímkach možno vidieť výrazné pretvorenie štruk-
túry telesa taniera ventilu, dutinu so spáleným materiálom sedla (obr. 9 a 
vpravo), ako aj jasne identifi kovateľný návar, ktorý bol prítomný po celom 
obvode sedla taniera ventilu (obr. 9 b, c). Pri mikroskopickom štúdiu sme sa 
preto zamerali nielen na zhodnotenie stavu štruktúry v mieste spálenia, ale 
aj v podnávarovej oblasti a v teplom ovplyvnenej oblasti. »

ANALYSIS OF CAUSES DAMAGE ON EXHAUST 
VALVE
Analysis of damage exhaust valve of combustion engine. 
Thermal degradation induced by leakage between the valve 
seat and contact surface of the cylinder head. A signifi cant 
loss of the material in the saddle of the valve plate caused 
burn in site of contact to stellite weld deposit. Review the base 
material of valve, sampling from the saddle to microstructure 
and chemical analysis. Validation the mechanical properties 
and material group designed accordance with STN EN 10090 
standard. Evaluation of the causes they lead to damage. •

Obr. 2 Celkový pohľad na sedlo ventilu Obr. 3 Vypálená oblasť s dutinami

Obr. 4 Pohľad na poškodené teleso taniera 
ventilu

Obr. 5 Detail spálených zŕn kontaminova-
ných vrstvou produktov horenia

Obr. 6 Pohľad na medzifázové rozhranie s výraznou dendritickou štruktúrou

Obr. 7 Pohľad zo spodnej časti taniera smerom k povrchu s návarom (zelená šipka)
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» VZORKA 1
Zhodnotenie stavu mikroštruktúry sme vykonali v  postupnosti, podľa 
značenia na obr. 9. Vzhľadom na to, že vz. 1 bola odobratá zo spálenej ob-
lasti, pri hodnotení stavu poškodenia sme sa sústredili nielen na miesta, 
priliehajúce k vonkajšiemu povrchu, ale aj miestnu dutinu, ktorej orien-
tácia bola do smeru vláknitej štruktúry, resp. usporiadaniu zŕn štruktúry 
pretvárneného (pretlačeného) taniera ventilu. 
Pri každom obrázku je uvedený opis analyzovanej oblasti. Vzorka 1 je zdo-
kumentovaná na obr. 10 a – f doplnená o štruktúru základného materiá-
lu sedla v mieste pod porušeným povrchom, teda z oblasti pod vypálenou 
dutinou na obr. 11 a – b. Z obrázkov vidieť vláknité rozloženie austenitic-
kej štruktúry – usporiadanie do pásov, v miestach výrazného zhrubnutia 
zrna je poškodenie najväčšie – veľkosti zŕn v pásoch sa pohybujú v rozme-
dzí 40 až 100 μm. V takomto zoskupení sa prejavila degradácia zrna ochu-
dobneného o legujúce prvky ako aj hranice zŕn, buď nastalo úplné odde-
lenie zrna zoslabením kohéznej pevnosti hranice alebo interkryštalickým 

mechanizmom, ako je vidieť na obr. 12 e, f. Primárny stav štruktúry bol 
pravdepodobne tvorený -zrnami v tvare dendritov. Po prekovaní sa den-
dritické útvary orientovali do vláknitej štruktúry a následným tepelným 
spracovaním sa primárne -zrná transformovali na austenitické zrná.
Vláknité usporiadanie zrna prechádza do riadkovitej štruktúry. Miestami 
je vidieť na mikroštruktúre uplatnenie difúznych procesov v dôsledku in-
terakcie so splodinami horenia a pôsobenie teploty v primárnych medzi-
dendritických priestoroch. V prípade austenitických legovaných ocelí sa 
jedná o častice karbidickej fázy, ktoré môžu ochudobniť austenitické zr-
no o prvky ako je Cr a Mn. Vylúčenie takýchto štruktúrnych útvarov pod-
ľa literárnych poznatkov [5,6] vedie k lokálnym zmenám mechanických 
vlastností, príkladom je stav štruktúry na obr. 11 a, 11 b. 

Tab. 1: Výsledky spektrálnej chemickej analýzy telesa ventilu

Identifi kácia vzorky 

Analýza chemického zloženia (hm %) C Si Mn P S Cr Ni Mo Al Co

Požadované 
min
max

0,28
0,58

0,25
0,45

7,0
10,0

max.
0,045

max.
0,030

19,50
22,00

1,50
5,50

–
0,50

–
–

–
–

0,54 0,25 9,25 0,028 0,007 21,17 3,46 0,25 0,009 0,061

Cu Nb Ti V – – – – – –

Požadované 
min
max

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

0,106 0,022 0,009 0,106 – – – – – –

Ostatné údaje
Výsledky analýzy predstavujú priemernú hodnotu z troch meraní v pripravenom 
odrezku (bez ovplyvnenia)

Tab. 2: Výsledky skúšky tvrdosti HV a HRC telesa ventilu

Skúšky tvrdosti HV, HRC 

Vz. 1 Vz. 2 Vz. 3

HV 303 301 303

HRC 30 30 30

Ostatné údaje
Výsledky zo skúšky tvrdosti predstavujú priemernú hodnotu z piatich meraní na pripravenom 
odrezku (bez ovplyvnenia)

Obr. 8 Miesta odberu vzoriek

Obr. 9 a) Pohľad na odrezok - vz. 1

Obr. 9 b) Pohľad na odrezok - vz. 2

Obr. 9 c) Pohľad na odrezok - vz. 3
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VZORKA 2
Analyzovaná vzorka bola odobratá z opálenej sedlovej časti ventilu (viď. 
odber na obr. 9) spolu s návarom, ako je vidieť na obr. 12 a – f. Okrem oje-
dinelej dutiny na obr. 12 b sme zaznamenali pravdepodobne sieťovie kar-
bidickej fázy na rozhraní medzi návarom a pásmom premiešania (obr. 12 
d). Štruktúra austenitického materiálu taniera ventilu je v podnávarovej 
časti – hranici natavenia jemnozrnná, čo dokumentuje obr. 12 e. Smerom 
do objemu, približne v strede hrúbky je zrno výrazne hrubé s veľkosťou 
25 až 80 μm, je možné sledovať žíhacie dvojčatá v austenitických zrnách 
(obr. 12 f), dominantná je však textúra štruktúry v pozdĺžnom smere. 

Obr. 10 a) Dutina so spalinami v leštenom 
stave

Obr. 10 b) Detail spalín

Obr. 10 c) Riadkovitá (vláknitá) štruktúra 
v okolí dutiny

Obr. 10 d) Pohľad na riadky s rôzne 
veľkými zrnami

Obr. 10 e) Detail okraja dutiny s prítom-
nosťou kavít a pomerne hrubými zrnami

Obr. 10 f) Pohľad na okraj dutiny – degradácia 
štruktúry interkryštalickým mechanizmom

Obr. 11 a) Hrubozrnná riadkovitá štruktúra 
pri okraji

Obr. 11 b) Termálne aktivované sklzové 
systémy v zrnách a prítomnosť kavít

Obr. 12 c) Pohľad na oblasť premiešania 
medzi vrstvami návaru

Obr. 12 d) Pásmo premiešania so šírkou 
20 a	 25 μm

Obr. 12 e) Detailný pohľad na hranicu 
natavenia

Obr. 12 f) Štruktúra v stredovej oblasti 
telesa

Obr. 13 a) Okraj taniera s návarom Obr. 13 b) Povrch sedla so závarom

Obr. 13 c) Pásmo premiešania so základ-
ným materiálom – detail

Obr. 13 d) Detail stelitov – dendritická 
štruktúraObr. 12 a) Návar na sedle vz. 2 Obr. 12 b) Plynová dutinka – pór v návare

VZORKA 3
Posledný odrezok v poradí – vz. 3, ktorého umiestnenie bolo mimo opá-
lenej časti sa vyznačoval kvalitatívne priaznivejším vyhotovením návaru 
(obr. 13 a) – makroskopickou analýzou sa nezistili necelistvosti v podná-
varovej časti, štruktúra návaru je dendritická, v nadväznosti na štruktúru 
základného materiálu telesa sedla s dostatočnou hĺbkou závaru. 

Mikroštruktúra stelitového návaru je dokumentovaná na obr. 13 d. Mik-
roštruktúra analyzovaného materiálu taniera je znázornená na obr. 13 e. 
Z obrázku vidieť vo vyžíhanom pásme kopírujúcom hranicu stavenia prí-
tomnosť pravdepodobne chrómového perlitu (vrchná časť na obr. 13 e). 
Vzhľadom na to, že sa jedná o pretvárnenú štruktúru, vláknové až riad-
kovité usporiadanie, táto je charakterizovaná bimodálnou veľkosťou zŕn 
s pásmi hrubozrnného austenitického zrna. V miestach najväčšieho te-
pelného zaťaženia, t. j. v spodnej časti sedla (hlava) indikujú prítomnosť 
termálne aktivovaných procesov sklzové systémy a väčšie dutiny – kavi-
ty, ako je vidieť na obr. 13 g a obr. 13 h. Prevádzková teplota sa v tejto čas-
ti pri tepelnom namáhaní (prúdení výfukových plynov) obvykle pohybuje 
v rozmedzí 400 až 500 °C. »
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» IDENTIFIKÁCIA MATERIÁLU TANIERA VENTILU
Z dôvodu spresnenia typu austenitického materiálu telesa ventilu bola 
na troch častiach odrezku (drieková oblasť, teleso taniera – priečny od-
rezok a  tanier) vykonaná spektrálna analýza. Cieľom analýzy bolo ur-
čiť zastúpenie hlavných legujúcich prvkov (špecifi ckých pre materiály 
ventilov), ako aj sprievodných prvkov austenitického materiálu v  sú-
lade s  normou STN EN 10090. Výfukové ventily piestových spaľova-
cích motorov sa vyhotovujú z austenitickej CrMnNi ocele pri číselnom 
značení materiálu podľa STN EN 10027-2 nasledovne: 1.4870, 1.4871, 
1.4875a 1.4882. Podľa výsledkov uvedených v tab. 1 je zrejmé zastúpenie 
Cr v 21,17 hm. %., Mn 9,25 hm. % a Ni na úrovni 3,46 hm %. Priemer-
ný obsah uhlíka z troch meraní je 0,54 hm. %. Oceľ je legovaná ďalšími 
prvkami ako Nb, Ti a V, ktoré slúžia na zlepšenie mechanických vlast-
ností za vyšších teplôt a zjemnenie zrna. Ich súhrnný obsah sa v analy-
zovanej austenitickej oceli pohybuje do 0,15 hm. % čo je priaznivé. Na 
základe uvedených zistení v tab. 1 a po vzájomnom porovnaní s normou 
STN EN 10090 na materiály ventilov sa hmotnostné podiely zistených 
prvkov ako Mn a Mo pohybujú v rámci stanoveného rozsahu chemické-
ho zloženia a podľa zatriedenia v zmysle normy STN EN 10090 (tab. 1) 
sa jedná o materiál s označením 1.4870.

SKÚŠKY TVRDOSTI NA ANALYZOVANÝCH ODREZKOCH
Skúšky tvrdosti sú doplnkovou metódou na overenie mechanických vlast-
ností analyzovaného materiálu. Norma STN EN 10090 v tab. A 1 uvádza 
informatívne hodnoty tvrdosti v stave po rozpúšťacom žíhaní a vytvrde-
ní pri teplote okolia. Pre identifi kovaný materiál telesa ventilu 1.4870 je 
hodnota tvrdosti v škále HRC uvedená číslom 30. Podľa výsledkov z na-
meraných hodnôt tvrdosti a po spriemerovaní z piatich meraní je maxi-
málna hodnota tvrdosti analyzovaného telesa ventilu 30 HRC (tab. 2).

Obr. 13 e) Jemnozrnná štruktúra v podná-
varovej oblasti

Obr. 13 f) Riadkovité usporiadanie 
s bimodálnou veľkosťou zrna

Obr. 13 g) Spodná časť taniera ventilu 
s výrazným tepelným ovplyvnením – 
väčšie mno	stvo kavít

Obr. 13 h) Dutiny, kavity a sklzové systé-
my v štruktúre nad spodnou plochou

DISKUSIA DOSIAHNUTÝCH VÝSLEDKOV
Už zo samotnej obhliadky ventilu, znázorneného na obr. 1 až 3 vidieť, že po-
vrch prechodu (taniera) a drieku ventilu je pokrytý utlačenými produktmi spa-
ľovania. Je možné, že malá časť z tohto povlaku sa v procese exploatácie 
uvoľnila a zakliesnila sa pri uzatváraní ventilu medzi sedlo a ventil. Tým moh-
la vzniknúť lokálna netesnosť, ktorou začali prúdiť spaľované palivo, kto-
ré pravdepodobne horelo. Vzhľadom na kompresný pomer, teplotu horenia 
a druhu nečistôt môže dôjsť až k plazmatickému výboju, a teda výraznému lo-
kálnemu zvýšeniu teploty na inkriminovanom okraji výfukového ventilu spa-
ľovacieho motora. V dôsledku toho sa pravdepodobne poškodila dosadacia 
plocha ventilu (tenký prierez, ktorý sa rýchle ohrieva) lokálnym natavením 
povrchu, pričom nečistota pravdepodobne slúžila ako katalyzátor. 
Takéto primárne poškodenie (malý opal povrchu ventilu) potom netesní 
a poškodenie sa zväčšuje. Výsledkom uvedeného procesu bola tepelná de-
gradácia a poškodeniu návaru obvodovej časti sedla, ako je vidieť z obr. 2. 
K samotnému porušeniu prispela nerovnovážna mikroštruktúra. Aj napriek 
tomu, že analyzovaná oceľ taniera obsahuje 0,54 hm. % uhlíka, vplyv ki-
netiky premien počas tepelnej záťaže sa môže v mikroobjemoch materi-
álu a najmä v oblastiach s rôznou veľkosťou zrna meniť. Z toho dôvodu 
sa v norme STN EN 10090 uvádza pre austenitické materiály (pretvárnené 
polotovary) stav spracovania riadené ochladzovanie a rozpúšťacie žíhanie.

ZÁVER ANALÝZY
Z výsledkov analýz na poškodenom výfukovom ventile spaľovacieho mo-
tora možno konštatovať nasledovné zistenia:
• jedným z pravdepodobne prevládajúcich mechanizmov porušenia sedla 

ventilu bol nedostatočný odvod tepla tanierom ventilu, čo spôsobilo te-
pelný prienik cez sedlovú časť a možnú zmenu v uhle sedla ventilu, 

• zmena kompresného pomeru a zníženie výkonu bolo náhle, a po nie-
koľkonásobnom opakovaní nastalo úplné poškodenie a vyhorenie ma-
teriálu taniera,

• poškodenie bolo nielen makroskopické, ale aj mikroskopické – na 
úrovni štruktúry, tvorbou kavít a dutín značne hrubozrnných páso-
vých oblastí,

• na sedlo ventilu je po obvode navarený stelitový návar, tento bol výraz-
ne poškodený, v mieste kontaktnej plochy priľahlej kužeľovej časti sedla,

• analýza chemického zloženia materiálu taniera spresnila identifi káciu 
austenitickej ocele s číselným označením 1.4870,

• doplnkové skúšky tvrdosti v pozdĺžnych rezoch vzoriek potvrdili hod-
notu tvrdosti 30 HRC, ktorá je odporúčaná pre stav tepelného spraco-
vania po rozpúšťacom žíhaní a vytvrdení, 

• hrubozrnné oblasti vláknovej štruktúry v stave, aký bol zdokumento-
vaný nemajú priaznivý účinok na zabezpečenie mechanických vlast-
ností a odolnosti voči tečeniu pri prevádzkových teplotách.

V súlade s výsledkami vykonaných analytických prác a doplnkových skú-
šok na poškodenom telese taniera výfukového ventilu spaľovacieho mo-
tora môže byť jedným z  faktorov poškodenia práve nerovnovnomer-
nosť veľkosti austenitických zŕn. Podľa zistenia sa jedná o materiál ocele 
X5CrMnNiNbN21-9 skupinového značenia 1.4870. V  norme STN EN 
10090 je pre tento austenitický materiál polotovaru tyčového prierezu 
určený referenčný stav po rozpúšťacom žíhaní a vytvrdení (1.4870 +AT + 
P). Z metalografi ckého rozboru na analyzovaných vzorkách stav štruktú-
ry v pozdĺžnom smere vykazuje heterogenitu veľkosti zrna ako aj výraz-
nú textúru – vláknitosť.  •
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HODNOTENIE ODCHÝLKY 
ROVNOBE�NOSTI PLOCHY 
S VYU�ITÍM SÚRADNICOVÝCH 
MERACÍCH STROJOV 

P
arametrický model a k nemu prislú-
chajúca technická dokumentácia, 
ako výstupný produkt konštrukčné-

ho procesu, zobrazujú strojovú súčiastku ideál-
ne presnú, s geometricky presne defi novanými 
tvarmi a ich vzájomnými polohami. V dôsledku 
výrobných odchýlok nie je možné takúto ideál-
nu súčiastku vyrobiť. 
Reálne strojové súčiastky majú odchýlky od 
menovitého tvaru aj od menovitých polôh. 
Aj napriek vzniknutým odchýlkam musí reál-
na strojová súčiastka zaručovať požadovanú 
funkčnosť, čo možno overiť v  procese kontro-
ly, ktorou sa rozhodne o zhode, resp. nezhode 
skutočnej strojovej súčiastky s  príslušnou do-
kumentáciou. V  súvislosti s  normou STN EN 
ISO 14660-1 STN EN ISO 14660-1:2002: Geo-
metrické špecifi kácie výrobkov (GPS).

Geometrické prvky. Časť 1: Všeobecné termíny 
a defi nície. hovoríme o prostredí:
• špecifi kácie – predstava konštruktéra o bu-

dúcom obrobku,
• obrobku – fyzikálne rozhranie súčiastky a jej 

okolia,
• kontroly – meranie obrobku podľa technic-

kej dokumentácie.

GEOMETRICKÉ PRVKY SÚČIASTKY 
V JEDNOTLIVÝCH PROSTREDIACH
Pre zachytenie rozdielu vyjadrenia geometric-
kých prvkov v  technickej dokumentácii, počas 
snímania bodov a  počas výpočtu náhradných 
geometrických elementov zavádza uvedená 
norma nasledujúce termíny (obr. 1):
• prvok, geometrický prvok – bod, čiara alebo 

povrch,

• integrálny prvok – povrch alebo čiara na po-
vrchu,

• odvodený prvok – stred, stredná čiara alebo 
stredný povrch získaný z jedného alebo via-
cerých integrálnych prvkov,

• nominálny integrálny prvok – teoreticky 
presný integrálny prvok defi novaný na tech-
nickom výkrese alebo v  inej technickej do-
kumentácii,

• nominálny odvodený prvok – stred, os ale-
bo stredná rovina odvodené z  jedného alebo 
z viacerých nominálnych integrálnych prvkov,

• skutočný povrch obrobku – súbor prvkov, 
ktoré reálne existujú a oddeľujú vnútro sú-
čiastky od okolia,

• extrahovaný integrálny prvok – približná re-
prezentácia reálneho prvku získaná extra-
hovaním prostredníctvom konečného počtu 
bodov z  reálneho povrchu zabezpečeného 
dohodnutým spôsobom,

• extrahovaný odvodený prvok – stred, stred-
ná čiara alebo stredný povrch odvodený od 
jedného alebo viacerých extrahovaných in-
tegrálnych prvkov,

• priradený integrálny prvok – integrálny pr-
vok s dokonalým tvarom priradený k extra-
hovanému integrálnemu prvku,

• priradený odvodený prvok – stred, os alebo 
stredná rovina odvodená od jedného alebo 
viacerých priradených integrálnych prvkov.

Je zrejmé, že vyhodnocované odchýlky tvaru, po-
lohy a  rozmerov reálnych strojových súčiastok 
budú závisieť od operácií extrahovania a  prira-
ďovania polohy a orientácie geometrických prv-
kov, ktoré reprezentujú reálnu súčiastku.

PRÍKLAD HODNOTENIA ODCHÝLKY 
ROVNOBE�NOSTI PLOCHY VZŤAHOVANEJ 
K ZÁKLADNI TVORENEJ ROVINOU
Vychádza sa z  predpokladu, že kontrolova-
nou súčiastkou je doska s  rozmermi l x b x h 
(mm) s  predpísaným základným systémom, 

Obr. 1 Grafická interpretácia geometrických prvkov súčiastky podľa STN EN ISO 14660-1 STN EN ISO 14660-1:2002: 
Geometrické špecifikácie výrobkov (GPS). Geometrické prvky. Časť 1: Všeobecné termíny a definície.

a) ideálna súčiastka na výkrese, b) reálna súčiastka, c) extrahovanie, d) priraďovanie

1 – nominálny integrálny prvok, 2 – nominálny odvoden ý prvok, 3 – reálny prvok, 4 – extrahovaný ideálny prvok, 5 – 
extrahovaný odvodený prvok, 6 – priradený integrálny prvok, 7 – priradený odvodený prvok

Dosiahnuté výsledky merania sú pri kontrole geometrických parametrov 
výrobkov s vyu	itím súradnicových meracích strojov s kontaktným 
snímacím systémom ovplyvnené mno	stvom rôznych faktorov. Jedným 
z nich je aj spôsob vytvorenia súradnicového systému súčiastky, v ktorom 
sa meranie vykonáva. TEXT ING. ROMAN BUDISKÝ, PHD., DOC. ING. MARIAN KRÁLIK, PHD., SJF STU V BRATISLAVE
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geometrickou toleranciou rovnobežnosti plo-
chy vzťahovanej k  základni tvorenej rovinou 
a rovinnosťou tejto základne (obr.2).
Počas súradnicového merania je súradnicový 
systém meranej súčiastky vytvorený vyrovna-
ním súradnicových systémov tak, že jeho po-
čiatok sa nachádza v  predpísanom nulovom 
bode súčiastky a  súradnicové roviny tohto sú-
radnicového systému predstavujú predpísa-
nú primárnu, sekundárnu  a  terciárnu základ-
ňu (obr. 3). Primárna základňa, ako súradnicová 
rovina súradnicového systému súčiastky, je sú-
časne základňou, ku ktorej je vzťahovaná hod-
notená odchýlka rovnobežnosti plochy.
Aby bol preukázaný vplyv stanovenia primár-
nej základne na dosiahnutý výsledok merania 
pri hodnotení odchýlky rovnobežnosti plochy 
vzťahovanej k  základni tvorenej rovinou, uva-
žuje sa len s  geometrickými odchýlkami tých 
plôch súčiastky, ktoré predstavujú predpísaný 
základný systém. Všetky ostatné plochy mera-
nej súčiastky sú ideálne, bez akýchkoľvek geo-
metrických odchýlok.
Postup určenia súradnicového systému súči ast-
ky, ktorý súčasne predstavuje predpísaný zák-
ladný systém, je pri meraní na súradnicovom 
meracom stroji nasledovný:
• súradnicová rovina súradnicového systému 

súčiastky – primárna základňa, je určená zo-
snímaním bodov tejto roviny,

• súradnicová rovina súradnicového systému 
súčiastky – sekundárna základňa, je určená 
zosnímaním priamky na ploche predstavu-
júcej túto základňu. Priamkou je preložená 
súradnicová rovina, ktorá je kolmá k  pred-
chádzajúcej súradnicovej rovine,

• súradnicová rovina súradnicového systému 
súčiastky – terciárna základňa, je určená zo-
snímaním bodu na ploche predstavujúcej 
túto základňu. Bodom je preložená súradni-
cová rovina, ktorá je kolmá k predchádzajú-
cim dvom súradnicovým rovinám. 

Pre zachytenie úplného rozsahu tvarovej varia-
bility skutočného povrchu plôch, ktoré na reál-
nej súčiastke predstavujú základný systém ur-
čený technickou špecifi káciou, by sa vzhľadom 
na súčasné platné normy malo vychádzať z Ny-
quistovho kritéria vzorkovania súvislého sig-
nálu. Odchýlky rovinnosti a priamosti, ako od-
chýlky tvaru, nadväzujú na hodnotenie drsnosti 
a vlnitosti STN EN ISO 4287:1999: Geometric-
ké špecifi kácie výrobkov (GPS). Charakter po-
vrchu: Profi lová metóda – Termíny, defi nície 
a parametre charakteru povrchu.. Pri hodnote-
ní rovinnosti plochy predstavujúcej primárnu 
základňu je minimálny počet snímaných bodov 

defi novaný ako 7 bodov v  rozsahu základnej 
dĺžky, pričom sú body snímané v dvoch na seba 
kolmých smeroch ISO/TS  12781-2:2011: Geo-
metrical product specifi cations (GPS) – Flatness 
– Part 2: Specifi cation operators. Podľa uvede-
ného kritéria je pre súčiastku s plochou základ-
ne 163 x 100 mm potrebné zosnímať až 127 960 
bodov. Podobný problém nastáva aj pri defi no-
vaní sekundárnej základne, ktorá by sa vzhľa-
dom na ISO/TS 12780-2 ISO/TS 12780-2:2003: 
Geometrical product specifi cations (GPS) – 
Straightness – Part 2: Specifi cation operators. 
mala určiť ako priamka prostredníctvom 7 bo-
dov v rozsahu základnej dĺžky. Pri dĺžke základ-
ne 163  mm predstavuje uvedené kritérium až 
457 bodov. 
Opísaným postupom sa zabezpečí vytvorenie 
súradnicového systému súčiastky, ktorý repre-
zentuje jej reálne plochy. V oboch prípadoch je 
to značný počet bodov. Obzvlášť s kontaktnou 
meracou sondou umožňujúcou snímať body 
v režime snímania diskrétneho bodu je z časo-
vého hľadiska, s ktorým súvisí hľadisko nákla-
dov vynaložených na meranie, uvedený postup 
nepoužiteľný. Pri reálnych meraniach tak nie 
je možné úplné zachytenie tvarovej variability 
skutočného povrchu súčiastky a  priradený in-
tegrálny prvok predpísanej základne nepred-
stavuje skutočnú plochu tejto základne. Navy-
še, priradené integrálne prvky môžu byť určené 
podľa viacerých výpočtových algoritmov, naprí-
klad podľa Gaussa, Čebyševa a podobne, čo si-
tuáciu značne komplikuje. »

EVALUATION OF 
PARALLELISM DEVIATION 
OF SURFACE RELATED TO 
THE DATUM PLANE BY USING 
COORDINATE MEASURING 
MACHINES WITH TOUCH 
PROBE SYSTEM

The document makes a contribution 
to the ever-important topic of 
assessing geometric deviations of 
tolerated formations related to the 
datums with the use of coordinate 
measuring machines with tou ch 
probe system. The basic system 
consists of part̀ s coordinate 
system coordinate planes. Due to 
manufacturing tolerances in real 
surfaces of a part, each measurement 
generates mutually different 
coordinate systems. It makes getting 
different measurement results and 
consequently to incorrect decisions 
of conformity with the technical 
documentation. •

Obr.2 Meraná súčiastka s predpísaným základným systémom, geometrickou toleranciou rovnobe	nosti plochy 
vzťahovanej k základni tvorenej rovinou a rovinnosťou základne.

Obr. 3 Grafická interpretácia polohy a orientácie súradnicového systému súčiastky na jej nominálnom modeli
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» Z predchádzajúceho textu vyplýva, že pri súradnicovom meraní s využi-
tím súradnicových meracích strojov s kontaktným snímacím systémom, 
nie je z časového hľadiska možné zosnímanie všetkých bodov potrebných 
na zachytenie tvarovej variability skutočného povrchu. Zosnímanie vždy 
iných bodov vyrovnania súradnicových systémov spôsobí vytvorenie na-
vzájom rozdielnych súradnicových systémov súčiastky, a teda aj predpí-
saných základných systémov, čo vedie k získaniu rozdielnych výsledkov 
merania. Uvedené možno vysvetliť pri kvantitatívnom vyjadrení odchýl-
ky rovnobežnosti ideálnej plochy vzťahovanej k základni tvorenej súrad-
nicovou rovinou, ktorá je priradeným integrálnym prvkom reálnej plochy 
zaťaženej výrobnými odchýlkami. Hodnotená odchýlka rovnobežnosti 
má pri rôznom určení odchýlky rovinnosti plôch predstavujúcich základ-
ný systém a pri rovnakých rozmeroch meranej súčiastky lineárne naras-
tajúci priebeh (Graf 1).

Graf 1 Odchýlka rovnobe	nosti ideálnej plochy vzťahovanej k  základni tvorenej rovinou 
spôsobená v dôsledku odchýlok tvaru plôch predstavujúcich základný systém. Vyjadrenie pre 
súčiastku s rozmermi 163 x 100 x 58 mm, pre odchýlku rovinnosti v intervale 0 – 0,05 mm

Podobne odchýlka rovnobežnosti ideálnej plochy vzťahovanej k základni 
tvorenej rovinou lineárne narastá v závislosti od narastajúcich rozmerov 
súčiastky, čo je pre rôzne určenia odchýlky rovinnosti plôch predstavujú-
cich základný systém, grafi cky interpretované v grafe 2.

Graf 2 Zmeny odchýlky rovnobe	nosti ideálnej plochy vzťahovanej k základni tvorenej 
rovinou v závislosti od zmeny rozmerov meranej súčiastky

ZÁVER
Neúplné zachytenie rozsahu tvarovej variability skutočného povrchu 
plôch súčiastky predstavujúcich základný systém spôsobí zvýšenie ne-
istoty určenia hodnotenej odchýlky rovnobežnosti plochy vzťahova-
nej k  základni tvorenej rovinou aj ohrozenie reprodukovateľnosti me-
rania na výstupnej kontrole dodávateľa a vstupnej kontrole odberateľa. 

Obzvlášť v súčasnosti, keď v strojárskej výrobe existuje pomerne široká 
kooperácia výroby fi nálneho produktu pozostávajúceho z množstva na-
kupovaných dielov, má reprodukovateľnosť merania dôležitý význam. Vo 
všeobecnosti sú počas výstupnej kontroly dodávateľa a vstupnej kontroly 
odberateľa snímané iné body vyrovnania súradnicových systémov, ležia-
ce na rôznych miestach príslušnej plochy, čo vedie k priradeniu vždy iné-
ho priradeného integrálneho prvku a k následnému vytvoreniu navzájom 
rozdielnych súradnicových systémov súčiastky. Následkom sú nesprávne 
rozhodnutia o zhode, resp. nezhode vyrobenej strojovej súčiastky s prís-
lušnou dokumentáciou a zbytočné konfl iktné situácie medzi dodávate-
ľom a odberateľom.  •

Príspevok bol vypracovaný v rámci grantového projektu VEGA 1/1056/12 
Výskum progresívnych metód a prostriedkov v automatizácii výroby.
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DETEKCE PENETRACE LASEROVÝCH SVARŮ

L
aserový svazek je zdrojem záření 
s vysokou plošnou hustotou výkonu 
a  jeho použití pro spojování materi-

álů má ve srovnání s  konvenčními metodami 
tavného svařování řadu předností, mezi které 
patří bezkontaktnost, vysoká přesnost 
i rychlost, fl exibilita, opakovatelnost a zejména 
velmi úzká tepelně ovlivněná oblast. Protože je 
laserové svařování stále fi nančně poměrně ná-
kladnou technologií, je efektivní systém kon-
troly kvality svarů a  optimalizace procesních 
parametrů velmi žádoucí nejen k zajištění poža-
dovaných vlastností svarů, ale i pro snížení cel-
kových výrobních nákladů.
Za předpokladu homogenního základního mate-
riálu je většina defektů laserových svarů způsobe-
na fl uktuacemi výkonu laserového svazku, změ-
nou polohy ohniska svazku vůči materiálu, nebo 
nevhodnou pozicí styčné mezery vůči dopadající-
mu svazku. K monitorování a kompenzaci případ-
ného vychýlení svařovaných dílů se poměrně běž-
ně používají systémy sledující šev [1 – 2]. Mohou 
být kontaktní nebo bezkontaktní, schopné stra-
nové i výškové korekce. Odhalit nežádoucí fl uktu-
ace výkonu vedoucí k nedostatečné nebo nadměr-
né penetraci je však stále problematické.
K  odhadu hloubky penetrace je možné použít 
metody monitorování tavné lázně a měření vy-
zářeného tepla či akustické emise [3 – 4] nebo 
metody založené na snímání a analýze elektro-
magnetické emise generované při interakci lase-
rového svazku s  materiálem, například pomocí 
fotodiod [5]. Nedostatkem tohoto přístupu, kte-
rý byl navíc experimentálně ověřen pouze pro 
svařování s  CO2 lasery, je nutnost použití řady 
fotodiod pro pokrytí širokého emisního spektra. 
Metoda prezentovaná v tomto článku je založe-
na na měření emisního spektra plazmatu pomo-
cí rychlého spektrometru a následného výpočtu 

elektronové teploty. Při použití spektrometru je 
možná detailní analýza spektra v širokém inter-
valu vlnových délek.

PRINCIP METODY
Při laserovém svařování obvykle dochází k  lo-
kálnímu odpařování materiálu a formaci plyno-
vé dutiny, tzv. keyhole, jejíž přítomnost zvyšu-
je absorpci laserového záření uvnitř materiálu 
[6 – 7]. Keyhole je doprovázena oblakem plaz-
matu, který je tvořen ionizovanými pármi kovů 
obsažených ve svařovaných materiálech, a mo-
hou k  němu přispívat i  plyny pracovní atmo-
sféry. Optické emisní spektrum plazmatu mů-
že být monitorováno pomocí spektrometru. 
Optimální penetraci při dané konfi guraci sva-
ru, tloušťce a  druhu svařovaných materiálů, 
druhu a průtoku použitého ochranného plynu 
a dalších pracovních parametrech odpovídá ur-
čité referenční spektrum, z  jehož charakteris-
tik lze vypočítat referenční hodnotu elektro-
nové teploty. Při svařování pak její odchylky 
mimo povolené meze indikují změny v proce-
su svařování, například pokles penetrace vlivem 
poklesu výkonu svazku. Je-li znám vztah me-
zi elektronovou teplotou a  hloubkou penetra-
ce, je možné provést odpovídající korekci výko-
nu. Vyhodnocení elektronové teploty probíhá 
v reál ném čase svařování a může vést k okam-
žité nápravě vzniklého problému.
Výpočet elektronové teploty plazmatu je pod-
míněn identifi kací páru dostatečně inten-
zivních rozlišitelných spektrálních čar téhož 
prvku. Za předpokladu, že se plazma nachá-
zí v  lokální termodynamické rovnováze a  je-
ho částice mají Maxwellovo rozdělení energií, 
je možné elektronovou teplotu vypočítat z po-
měru relativních intenzit I(1) a I(2) dvou různých 
spektrálních čar (1) a (2) téhož iontu [8]

kde Em(1), Em(2) jsou odpovídající energie horních 
energetických hladin, k  je Boltzmannova kon-
stanta, (1), (2) odpovídající vlnové délky, A(1), 
A(2) pravděpodobnosti přechodů a gm(1), gm(2) de-
generace horních energetických hladin sledo-
vaných přechodů. Pro tuto metodu je důležité 
vybrat ze spektra vhodné emisní čáry, které ne-
smí být ovlivněny samoabsorpcí a musí náležet 
různým multipletům téhož chemického prv-
ku. Relevantní data je možné nalézt v  databá-
zích atomových spekter, například v NIST Ato-
mic Spectra Database [9]. Použití této metody je 
výhodné, protože nevyžaduje příliš mnoho vý-
počtů, a umožňuje tak určení elektronové tep-
loty v reálném čase.

EXPERIMENT
K  ověření popsané metody a  nalezení vztahu 
mezi výkonem laseru, elektronovou teplotou 
plazmatu a hloubkou penetrace byl použit puls-
ní pevnolátkový Nd:YAG laser LASAG KLS 246-
102 s maximálním průměrným výkonem 150 W. 
Pracovní rychlost 4 mm.s-1, délka pulsu 3,4 ms 
a frekvence pulsů 13 Hz byly konstantní během 
všech testovacích experimentů. Svařovaným ma-
teriálem byla ocel AISI 304 v tloušťkách 0,6 mm 
a 1 mm.
Experimentální sestava je znázorněna na obr. 1. 
Plazmovým oblakem emitované záření je po-
mocí kolimátoru ve frontální pozici vůči pra-
covnímu bodu soustředěno do optického vlák-
na a  vedeno do spektrometru. Spektrometr je 
propojen s počítačem, který vyhodnocuje spek-
tra a provádí výpočet elektronové teploty.
K  přesnému nastavení kolimátoru do správné 

Nedestruktivní detekce defektů v reálném čase svařování je moderním přístupem ke kontrole kvality laserových svarů. 
Obvyklé defekty, jako nedostatečná nebo, naopak, nadměrná penetrace, mohou být odhaleny ji	 v průběhu svařování, 
například pomocí monitorování charakteristik plazmatu, k jeho	 generaci dochází při pou	ití zdrojů s vysokou plošnou 
hustotou výkonu. TEXT/FOTO HANA ŠEBESTOVÁ, HANA CHMELÍČKOVÁ, LIBOR NO�KA

Obr. 1 Experimentální uspořádání
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polohy vůči pracovnímu bodu na povrchu ma-
teriálu byl použit pilotní He-Ne laser zabudo-
ván v optickém systému laseru LASAG a spek-
trometr Avantes AvaSpec 2048-2 se spektrálním 
rozsahem 200  nm až 1  100  nm. Poté byl ten-
to spektrometr nahrazen spektrometrem Oce-
an Optics HR2000+ s užším spektrálním rozsa-
hem 400 nm až 525 nm, ale s mnohem vyšším 
rozlišením 0,12 nm. Spektrometr byl triggero-
ván s laserovými pulsy, aby vyhodnocoval spek-
tra pouze při působení pulsů.
První experiment měl za cíl zaznamenat dy-
namickou změnu energie během přípravy sle-
pého švu 0,6 mm silných plechů. Energie pul-
su dostatečná pro úplnou penetraci byla 6,4  J. 
V průběhu svařování byla snížena téměř o 30 % 
na 4,6 J a následně zvýšena na původních 6,4 J. 
Taková změna energie odpovídá změně vrcho-
lového výkonu o 0,53 kW.
Při druhém experimentu byl monitorován vliv 
výkonu svazku při svařování přeplátovaným 
svarem (0,6 mm na 1 mm). Vrcholový výkon byl 
měněn v intervalu 1,6 kW až 2,7 kW prostřed-
nictvím změn energie řízených změnami napětí 
čerpací výbojky. Uvedenému rozsahu vrcholo-
vého výkonu odpovídá změna průměrného vý-
konu 50 W a změna energie 3,6 J.

DOSA�ENÉ VÝSLEDKY
Emisní spektrum plazmatu zachycené při 
svařování oceli AISI  304 pulsním Nd:YAG la-
serem po odstranění pozadí je znázorněno 
na obr. 2. Pro výpočet elektronové teploty by-
ly vybrány páry spektrálních čar iontů chromu 
(437,416 nm a 459,139 nm) a železa (421,936 nm 
a  431,508  nm). Tyto čáry splňují nutné poža-
davky, mají vysokou intenzitu a jsou dobře roz-
lišitelné.

Obr. 2 Emisní spektrum plazmatu při svařování oceli 
AISI 304 Nd:YAG laserem.

Náhlý pokles energie simulovaný při prvním ex-
perimentu se projevil poklesem intenzity sledo-
vaných spektrálních čar. Tuto změnu pro čáry 
chromu uvádí obr. 3. Oproti tomu vypočtená 
elektronová teplota byla při poklesu energie 
vyšší (obr. 4). Rozdíl mezi průměrnou elektro-
novou teplotou měřenou při svařování s energií 
6,4 J a 4,6 J byl přibližně 132 K pro iont chromu, 
respektive 116 K pro iont železa. Rovněž druhý 
experiment potvrdil klesající tendenci elektro-
nové teploty s rostoucím vrcholovým výkonem. 
V rámci vyšetřovaného intervalu výkonu 1,1 kW 
klesla průměrná elektronová teplota o přibližně 

2,2 % z 7 840 K na 7 670 K pro chrom, respek-
tive o  1,5  % z  7  130  K na 7  020  K pro železo. 
Směrodatná odchylka v určení elektronové tep-
loty dosahovala 40 K v případě chromu a 45 K 
v případě železa. 
K určení hloubky penetrace byly připraveny me-
talografi cké výbrusy příčných řezů svary. Ros-
toucí vrcholový výkon přirozeně vedl k nárůs-
tu hloubky penetrace. Ve sledovaném intervalu 
vrcholového výkonu rostla hloubka penetrace 
z 0,44 mm na 0,93 mm. Tento nárůst korespon-
duje se změnou elektronové teploty o 170 K pro 
chrom (obr. 5), respektive o  110  K pro železo.

Obr. 3 Vývoj relativních intenzit spektrálních čar chromu 
při poklesu energie v průběhu svařování.

Obr. 4 Vývoj elektronové teploty při poklesu energie 
v průběhu svařování.

Obr. 5 Závislost elektronové teploty (iont Cr) na hloubce 
penetrace při svařování přeplátovaným svarem.

ZÁVĚR
Provedené experimenty potvrdily možnost využi-
tí výpočtu elektronové teploty k identifi kaci hlo-
ubky penetrace. Byla ověřena reakce elektronové 
teploty na dynamické změny výkonu laserového 
svazku a nalezen vzájemný vztah výkonu, elektro-
nové teploty a hloubky penetrace. Pro sledované 
spektrální čáry chromu korespondovala změna 
elektronové teploty o 2,2 % se změnou penetra-
ce o  0,5  mm. Vzhledem k  směrodatné odchylce 
v měření elektronové teploty, která činila 0,5 %, 
mohou být v reál ném čase odhaleny i menší změ-
ny penetrace způsobené fl uktuacemi výkonu.

Navržená experimentální sestava může být im-
plementována do stávajících laserových systé-
mů pro zvýšení kvality produkovaných svarů 
a snížení jejich výrobních nákladů bez nutnosti 
vysoké fi nanční investice.  •
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DETECTION OF LASER WELD 
PENETRATIONS
Real-time non-destructive defect de-
tection is a modern approach in laser 
welding quality control. Usual defects 
like insuffi cient or excessive penetra-
tion can be discovered immediately 
during the welding process when spe-
cifi c characteristics of generated plas-
ma are monitored. This paper presents 
some results of penetration depth de-
tection based on the measurement of 
plasma electron temperature during 
pulsed Nd:YAG laser LASAG KLS 246-
102 welding of AISI 304 thin sheets. •
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ZVÁRANIE SLEPÝCH DIER ORBITÁLNYM 
ZVÁRACÍM AUTOMATOM
Vo zváračskej praxi sú často vyu	ívané zváracie automaty, a to najmä pre ich schopnosť opakovane zhotovovať zvarové 
spoje v po	adovanej kvalite. Strojovo vedený zvárací horák s elektronicky regulovanými parametrami zvárania umo	ňuje 
v mnohých prípadoch nahradiť prácu zvárača, a to aj tam, kde sa vy	aduje vyššia úroven jeho zručnosti. 
TEXT/FOTO ING. TOMÁŠ SZABO, IWE, IBOK, A. S.

Š
pecifi ckým typom zváracích automa-
tov sú orbitálne zváracie zariadenia 
(OZZ), v  prípade ktorých sa horák 

pohybuje po kruhovej dráhe. OZZ možno pou-
žiť na zhotovovanie tupých zvarov rúr z vonkaj-
šej aj vnútornej strany, kútových zvarov (naprí-
klad rúra – rúrkovnica). 
Použitie orbitálneho automatu na miestach 
s obmedzenou prístupnosťou pre ručné zvára-
nie je jedným z mnohých spôsobov využitia po-
tenciálu zváracieho automatu. 
Pri ručnom zváraní sa zvárač prispôsobuje pod-
mienkam zvárania. Zhoršená prístupnosť zva-
rových plôch má vplyv na výslednú kvalitu zva-
rového spoja, v ktorom sa môže vyskytnúť vyšší 
počet chýb (póry, studené spoje, nedostatoč-
ne natavené hrany atď.) Rovnako aj dodržanie 
prepísaného technologického postupu, najmä 
z  hľadiska počtu a  polohy húseníc viacvrstvo-
vých zvarov je pre zvárača ťažšie. Zváranie ale-
bo naváranie na vnútorných priemeroch je teda 
ideálne pre voľbu automatového zvárania.

ZVÁRANIE NÁTRUBKOV ORBITÁLNYM ZVÁRACÍM 
ZARIADENÍM
Príkladom úspešného nahradenia ručného zvá-
rania zváraním OZZ je zváranie kútového zva-
ru na vnútornom povrchu nátrubku tlakové-
ho zariadenia (obr. 1). Kútový zvar sa nachádza 
na priemere 126  mm v  hĺbke 66  mm od čel-
nej plochy nátrubku. Pôvodný kútový zvar me-
dzi austenitickým puzdrom a stenou nátrubku 
zhotovil výrobca zariadenia ručným zváraním 
spôsobom TIG. 
S  ohľadom riziko možnosti výskytu necelis-
tvostí vo zvarovom kove kútového zvaru bo-
lo potrebné vykonať jeho opravu. Pokusy opra-
viť zvar ručným zváraním spôsobom TIG boli 
v niektorých prípadoch neúspešné, nakoľko sa 
vo zvaroch opakovane vyskytli neprijateľné chy-
by. Preto sa prijalo rozhodnutie zhotoviť oprav-
ný zvar OZZ zváraním spôsobom TIG.

MATERIÁLOVÉ PODMIENKY V MIESTE ZVARU
Nátrubky sú vyrobené z uhlíkovej ocele. Vo vnút-
ri každého nátrubku je puzdro z  austenitickej 
ocele typu 18/10 CrNi. Puzdro je na svojom hor-
nom konci spojené s telesom nátrubku kútovým 
zvarom, ktorý bol predmetom riešenia úlohy. 
Materiál na vnútornej stene nátrubku vstupujú-
ci do zvarového spoja je opracovaný ručný návar 
austenitickej elektródy typu 25/13 CrNi.

Obr. 1 Podmienky zvárania
A – teleso nátrubku z nelegovanej ocele
B – austenitické puzdro, C – poloha kútového zvaru
D – austenitický návar

PODMIENKY NOVÉHO ZVÁRANIA
Pôvodný kútový zvar bol zhotovený v  dielen-
ských podmienkach. Do nátrubku sa vložilo puz-
dro s väčšou hrúbkou steny. Čelná plocha puzdra 
tvorila dolnú odvesnu kútového zvaru. Po zvare-
ní sa stena puzdra odsústružila na predpísaný 
rozmer 3 mm. Pri sústružení sa odstránila aj zod-
povedajúca časť z kútového zvaru.
Východiskové podmienky na zhotovenie nové-
ho zvaru vychádzali zo súčasného stavu riešené-
ho detailu. Zváranie bolo plánované na plochách 
po odstránení pôvodného zvaru. Malé rozmery 
zvarových plôch a austenitické materiály vstupu-
júce do zvarového spoja dávali predpoklad vzni-
ku problémov vyplývajúcich z koncentrovaného 
zdroja tepla. Tepelný príkon zo zvárania a malý 
tepelný most predstavoval zvýšené riziko tavenia 
vnútornej hrany tenkého austenitického puzdra. 
Tavením v  rôznom rozsahu poškodená hra-
na puzdra by spôsobila komplikácie pri tvorbe 
viacvrstvového kútového zvaru. Veľký prievar cez 
austenitický návar na stene nátrubku by zasa mo-
hol spôsobiť premiešanie austenitického zvarové-
ho kovu so základným uhlíkovým materiálom.

Počas prípravy nového zvárania tak boli zohľad-
nené malé rozmery zvarových plôch a predpo-
kladateľné komplikácie spôsobené tepelným 
príkonom do zváraného materiálu.

VÝVOJ TECHNOLÓGIE
Na začiatku riešenia úlohy vyšpecifi koval zvára-
cí inžinier požiadavky na OZZ a oslovili sa vy-
braní výrobcovia. Na základe dodaných pod-
kladov fi rma Polysoude vyrobila a dodala OZZ 
pozostávajúce z  ich typizovaného zváracieho 
zdroja a jednoúčelovej zváracej hlavy upravenej 
pre potreby zvárania na telese nátrubku. Po za-
školení operátorov na ovládanie programova-
cieho softvéru začal vývoj technologického po-
stupu zvárania.
Vývoj bol rozdelený na optimalizáciu zvára-
cích parametrov a  na vypracovanie zváracích 
programov jednotlivých vrstiev kútového zvaru 
pre riadiaci systém.
Pri hľadaní optimálnych zváracích parametrov 
bola kľúčovým ukazovateľom analýza metalogra-
fi ckých výbrusov zvarov vyhotovených uvažova-
nými parametrami. V rámci nej bola hodnotená 
geometria, celistvosť zvaru a veľkosť prievaru na 
austenitickom návare telesa nátrubku. Na tento 
účel bolo zhotovených viac ako 100 skúšobných 
zvarov na delenom modeli. Medzi vlastnosti 
OZZ, uľahčujúce túto etapu vývoja technológie, 
bolo možné zaradiť možnosť jemnej regulácie 
parametrov zvárania, presnosť vedenia zváracie-
ho horáka a opakovateľnosť zvarov.

SCHVÁLENIE TECHNOLÓGIE A DOPĹŇAJÚCI 
EXPERIMENT
Po vypracovaní zváracích programov prešiel po-
stup zvárania schvaľovacím procesom. V  rám-
ci schvaľovania bol skúšobný spoj zvarený na-
vrhnutou technológiou úspešne podrobený 

Obr. 2 Skúšobný zvar zvarený počas schvaľovania zváracieho postupu (vľavo) [1] a makrofotografia metalografického 
výbrusu [2] (vpravo)
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WELDING BLIND HOLES 
WITH ORBITAL WELDING 
MACHINE
Welding practice has confi rmed the 
reason for increasingly frequent use 
of welding machines, especially due 
to their ability to repeatedly form 
high-quality welds with requested 
properties. Particular application of 
welding machines that is appropriate 
for their use in energy industry is 
welding of blind holes. Mechanically 
guided welding burner of orbital 
machine with position control based 
on continuously measured welding 
parameters substitutes the otherwise 
critical operator’s skill. This work 
investigates the topic of welding blind 
holes using orbital welding machines. 
Emphasis is put on suitable technical 
structural design of the welding head 
and practical experience with its use. •

nedeštruktívnemu skúšaniu (VT a  PT), meta-
lografi ckej analýze celistvosti a  štruktúry zva-
rového kovu, metalografi ckému vyhodnoteniu 
odolnosti voči medzikryštálovej korózii a mera-
niu tvrdosti jednotlivých častí zvarového spoja.
Navyše, po schválení postupu zvárania bol ďal-
ší zvar predmetom tepelného cyklovania, ktoré 
simulovalo teplotný cyklus zariadenia. Počas ex-
perimentu bola celistvosť zvarového spoja pravi-
delne kontrolovaná héliovou kontrolou tesnosti. 
K ukončeniu experimentu došlo bez preukázania 
akéhokoľvek porušenia tesnosti zvaru. Po rozre-
zaní bol zvar na viacerých miestach podrobený 
metalografi ckej analýze s  vyhovujúcim výsled-
kom. Na konci dlhodobého experimentu sa tak 
preukázalo niekoľkonásobné prekročenie poža-
dovanej životnosti zvaru.
Vzhľadom na dosiahnutie popisovaných výsled-
kov bolo možné vyhlásiť úlohu za úspešne vyrie-
šenú. Použitím OZZ  na zváranie pôvodne ruč-
ného zvaru sa dosiahla vyššia kvalita úžitkových 
vlastností v minulosti problematického zvaru.

PRAKTICKÉ POZNATKY Z VÝVOJA TECHNOLÓGIE
Praktické skúsenosti so zváracou hlavou počas 
vývoja technológie ukázali dve citlivé miesta 
v konštrukcii dodanej orbitálnej hlavy. Poznat-
ky z ich riešenia možno aplikovať na všetky po-
dobné orbitálne hlavy.
Priamy vplyv na presnosť TIG zvárania má kon-
štrukcia ramena držiaceho bowden s vyvedeným 
prídavným materiálom. Na dodanej hlave išlo 
o miesto, na ktorom sa vykonávali korekcie po-
lohy drôtu voči elektróde na úrovni 0,1 mm. Prí-
liš veľa stupňov voľnosti kĺbového mechanizmu 
zakončeného dýzou s vyvedením drôtu spôsobo-
valo problémy pri nastavovaní potrebnej vzdiale-
nosti drôt – elektróda. Problémová časť vedenia 
drôtu bola nahradená pevným ramenom s inak 
riešenou možnosťou ďalšieho nastavenia.
Zváranie bez podávania drôtu (pretavovanie po-
vrchu) odhalilo druhé citlivé miesto v konštruk-
cií orbitálnej hlavy. Pri orbitálnych automatoch 
je dôležité, aby cievka s drôtom umiestnená na 
zváracej hlave simultánne rotovala spolu so zvá-
racím horákom. V prípade pevne uchytenej ciev-
ky a  rotácii horáka bez odoberania drôtu totiž 

v jednom okamihu dochádza k relaxácii nahro-
madeného pnutia. Pnutie je spôsobené tuhos-
ťou a tvarovou pamäťou drôtu nachádzajúceho 
sa v bowdenovom vedení, v mieste medzi fi xova-
nou cievkou a pohybujúcim sa horákom. Uvoľ-
nenie sa prejaví trhnutím jeho voľného konca 
v smere predchádzajúcej rotácie zváracieho ho-
ráka. Tento jav je počas zvárania vzhľadom na 
možnosť kontaktu s elektródou neprípustný.

ORBITÁLNE ZVÁRANIE NA VNÚTORNÝCH 
PRIEMEROCH
Výhody vyplývajúce z použitia OZZ možné na 
základe praktických skúseností zhrnúť takto:
•  Nepretržitá regulácia zváracích parametrov 

pomocou regulačnej slučky riadiaceho sys-
tému umožňuje napríklad vytvoriť zvar s de-
fi novaným prievarom. To je výhoda oproti 
ručnému zváraniu, najmä pri zváraní ten-
kostenných rúr, zvarov malých rozmerov, 
materiálov náchylných na zakalenie, hete-
rogénnych zvarov s použitím medzivrstvy či 
pri aplikovaní polohúsenicovej metódy.

•  Eliminácia všetkých nežiaducich odchý-
liek voči zvarovým plochám počas zvárania. 
Zaručí ju tuhá konštrukcia pracovnej hla-
vy a  presné vycentrovanie pred začiatkom 
zvárania, takže je možné zvárať aj na zva-
rových plochách malých rozmerov. Oproti 
ručnému zváraniu je zvárací oblúk vedený 
po presne stanovenej dráhe, čím sa eliminu-
je riziko vzniku niektorých chýb (napríklad 
studených spojov a nenatavených hrán) spô-
sobených menšou zručnosťou zvárača.

•  Opakovateľnosť zvarov. Umožňuje nájsť op-
timálne zváracie parametre vyhodnotením 
skúšobných vzoriek. Vlastnosti vytvorených 
zvarov alebo návarov tak svojimi mechanic-
kými a metalografi ckými vlastnosťami zod-
povedajú predpísanej technickej dokumen-
tácii. Vždy rovnaké náklady na identický 
zvar alebo návar zároveň umožňujú presný 
odhad spotreby materiálu a trvanie prác pre 
potreby plánovania.

•  Hospodárnosť vďaka presnej práci automatu.
•  Eliminácia ľudského faktora, vstupujúce-

ho do zváracieho procesu. Výslednú kvalitu 

neovplyvňuje veľkosť pracovného priestoru 
či vyťaženosť na pracovnej zmene. OZZ nie 
je citlivé na vonkajšie vnemy, je vhodné na 
nepretržitú prevádzku a  na výrobu zvarov 
podliehajúcich vyššej bezpečnostnej trie-
de. Zvárač pri zváraní plní úlohu operátora, 
kontrolujúceho správnu činnosť a výslednú 
kvalitu vytvoreného zvaru.

Okrem výhod je možné pomenovať i nevýhody 
spojené s ich použitím, najmä:
•  Obstarávacia cena. Pri zložitejších univer-

zálnych zariadeniach cena dosahuje rádovo 
tisícky eur. 

•  Lacnejšie jednoúčelové zariadenia sú zasa 
vhodné len na zváranie či naváranie v  ma-
lom rozsahu svetlostí a  hĺbok. Ich použitie 
mimo rozsah, na ktorý sú určené, je totiž li-
mitované (napríklad rozmermi pracovnej 
hlavy a  možnosťami jej nastavenia, me-
chanizmom na upnutie a vycentrovanie na 
mieste zvárania). 

•  Lehota dodania pri objednaní netypizovanej 
konštrukcie pracovnej hlavy, ktorá sa nena-
chádza vo výrobnom portfóliu výrobcu. 

•  Celý proces sa začína stanovením požadova-
ných vlastností a končí sa zaškolením obslu-
hy na dodané zariadenie, čo predstavuje nie-
koľko mesiacov. 

•  Potreba vyššieho vzdelania zváračské-
ho personálu na vypracovanie technológie 
a programov pre konkrétne zvary. 

•  Potreba zaškolenej obsluhy – operátorov or-
bitálnych automatov. 

•  Nie je možné použiť niektoré orbitálne au-
tomaty v montážnych podmienkach v rám-
ci opravného zvárania či navárania. »

Obr. 3 Jednoúčelová orbitálna zváracia hlava Polysoude 20/160 „S“ [1]  A – pracovná poloha na nátrubku, B – mecha-
nizmus nastavovania polohy horáka, C – pohľad na vylo	enie zváracieho horáku v telese nátrubku, D – zváranie
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» VZOROVÉ PRÍLE�ITOSTI PRE POU�ITIE 
ORBITÁLNYCH ZVÁRACÍCH ZARIADENÍ
Úvahy o  opodstatnenosti použitia OZZ sú 
na mieste, ak vznikne potreba zvárať na vnú-
torných povrchoch, ktorých svetlosť či hĺbka 
umiestnenia zvaru predstavujú zásadný prob-
lém pre ručné zváranie. Ak má zvar z  hľadis-
ka pevnostného návrhu konštruktérom pred-
písané hodnotenie v najvyššom stupni kvality, 
ak ide o  zvar na tlakovom zariadení či VZJZ, 
je dobré uprednostniť OZZ. Problém investí-
cie do jeho nákupu a zaškolenia personálu vy-
vážia všetky výhody vyplývajúce z jeho použitia. 
Zvary v potrubiach a nátrubkoch na zle prístup-
ných miestach zvárané v dielenských i montáž-
nych podmienkach, zvary a  návary v  sériovej 
výrobe, vyžadujúce vyššiu produktivitu práce, 
pravidelne sa opakujúce zvary počas časovo li-
mitovaných odstávok technologických zariade-
ní, to všetko sú ideálne príležitosti na úspešné 
využitie orbitálneho zvárania.

PONUKA ORBITÁLNYCH ZVÁRACÍCH ZARIADENÍ
Na orbitálne zváranie a  návaranie z  vonkajšej 
strany majú výrobcovia (ESAB, Polysoude, Fro-
nius, AMI, Magnatech, Lincoln Electric atď.) vo 
svojom portfóliu typizované pracovné hlavy od-
stupňované podľa priemerov rúr, na ktorých sú 
schopné pracovať.

Obr. 4 Orbitálna zváracia hlava ESAB A21 PRD100 [3] 
(hore) a AMI model 15 [4] (dolu)

Pri orbitálnom zváraní a  naváraní na vnútor-
ných povrchoch je však ponuka pracovných 
hláv veľmi malá. V ponuke má zváracie hlavy pre 
metódu TIG fi rma AMI a zváraciu zostavu pre 
naváranie metódou MIG/MAG fi rma Castolin 

Eutectic. Každý výrobca orbitálnych automatov 
však dokáže upraviť polohu univerzálnych častí 
na pracovnej hlave tak, aby jej výsledné rozmery 
a tvar zodpovedali potrebám konkrétneho pou-
žitia. Úprava na základe objednávky zákazníka 
sa potom týka konštrukcie a tvaru pracovného 
ramena, počtu funkčných pracovných osí, upí-
nacieho mechanizmu alebo doplnkovej kontro-
ly zváracieho procesu videoprenosom.

Obr. 5 Zváracia zostava na naváranie metódami MIG 
a MAG Castolin Eutectic model iD Weld 25OO [5]

Obr. 6 Príklad typizovanej zváracej hlavy firmy AMI 
(hore) [4] a jednoúčelovej zváracej hlavy vyrobenej 
na objednávku podľa špecifikácií zákazníka firmou 
Polysoude (dolu) [1]

KONŠTRUKCIA ORBITÁLNYCH ZVÁRACÍCH 
ZARIADENÍ
Principiálne sa orbitálne zváracie zariade-
nia skladajú z  troch hlavných častí. Z  pracov-
nej (zváracej alebo naváracej) hlavy s upínacím 
mechanizmom, zo zváracieho zdroja a  komu-
nikačného vedenia na prenos nameraných pa-
rametrov a pokynov riadiaceho systému. Tieto 
časti môžu, ale nemusia byť súčasťou spoloč-
ného pevného celku. Z  hľadiska manipulá-
cie je veľké množstvo zariadení v  mobilnom 

vyhotovení umožňujúcom rozloženie, prenos 
a zloženie pracoviska v montážnych podmien-
kach. Počas osadzovania do pracovnej polo-
hy tak operátori manipulujú len s  pracovnou 
hlavou. Niektoré zariadenia sú však súčasťou 
hydraulického ramena alebo sú pevne spojené 
s polohovadlami a ich prenos nie je možný. Ne-
prenosné OZZ sú určené len na zváranie v die-
lenských podmienkach a bývajú súčasťou staci-
onárnych zváracích a naváracích centier.

PRACOVNÁ HLAVA
Z hľadiska použitej metódy zvárania sú orbitál-
ne automaty konštruované na použitie taviacej 
(MIG/MAG) alebo netaviacej sa (TIG) elektródy 
v ochrannom plyne. Jednotlivé časti zodpoveda-
júce použitiu konkrétnej metódy zvárania mož-
no najlepšie pomenovať pri prenosných pracov-
ných hlavách určených na montážne zváranie 
a naváranie. Pri zachovaní kompaktného tvaru, 
umožňujúceho ich vsunutie do miesta zvárania, 
sú ich integrálnou súčasťou všetky kľúčové prv-
ky podieľajúce sa na zváracom procese.

Súčasťou pracovnej hlavy na montážne zvára-
nie alebo naváranie metódou MIG/MAG sú:
• mechanizmus podávania a rovnania drôtu 

s pripojením napájania,
• mechanizmus nastavovania horizontálnej 

a vertikálnej polohy drôtu voči zvarovým 
plochám,

• riadiaci a kontrolný mechanizmus (riade-
nie a úprava parametrov zvárania pomocou 
permanentného snímania),

• mechanizmus rotácie (pracovného pohybu),
• cievka s prídavným materiálom,
• rozvod ochranného plynu,
• chladiaci okruh,
• upínací a centrovací mechanizmus,
• nosná časť zváracej hlavy.

Súčasti pracovnej hlavy na montážne zváranie 
alebo naváranie metódou TIG:
• rameno s pevnou elektródou a pripojením 

napájania,
• mechanizmus nastavovania horizontálnej 

a vertikálnej polohy elektródy voči zvaro-
vým plochám,

• mechanizmus podávania a rovnania drôtu,
• mechanizmus nastavovania konfi gurácie 

elektróda – drôt,
• riadiaci a kontrolný mechanizmus (riade-

nie a úprava parametrov zvárania pomocou 
permanentného snímania),

• mechanizmus rotácie (pracovného pohybu),
• cievka s prídavným materiálom,
• rozvod ochranného plynu,
• chladiaci okruh,
• upínací a centrovací mechanizmus,
• nosná časť zváracej hlavy.

Doplňujúcou súčasťou pracovnej hlavy na zvá-
ranie a  naváranie na vnútorných povrchoch 
môže byť jednotka vizuálnej kontroly zváracie-
ho procesu s videoprenosom na externý riadiaci 
panel operátora automatu. Na zvýšenie čistoty 
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zvarového kovu môže byť súčasťou podávacieho zariadenia i modul čiste-
nia prídavného materiálu.
Pri dielenských orbitálnych zváracích automatoch poskytuje výrobcovi 
dostatok priestoru na zváracom pracovisku možnosť použiť štandardné 
veľkosti podávačiek, suportov a pohonných jednotiek bez potreby mini-
malizácie. Konštrukcia pracovných častí tak nie je obmedzovaná priesto-
rovými požiadavkami. Dielenské OZZ sa od bežného zváracieho automa-
tu určeného na povrchové orbitálne zváranie líši len odlišným tvarom 
a dĺžkou nainštalovaného zváracieho horáka.

ZVÁRACÍ ZDROJ
Na napájanie OZZ používajú výrobcovia bežné zváracie zdroje určené na 
ručné metódy zvárania (MIG, MAG, TIG) doplnené o riadiacu jednotku 
s komunikačným rozhraním. Ich parametre sú defi nované na základe po-
treby konkrétneho zváracieho alebo naváracieho procesu. Sú to najmä:
• zapálenie a stabilizácia oblúka,
• plynulá regulácia napätia a prúdu,
• veľkosť napätia naprázdno,
• statická charakteristika zdroja,
• dynamická charakteristika,
• modulácia výstupného prúdu (pri plánovanom pulznom zváraní), 
• dovolený zaťažovateľ.

Riadiaca jednotka integrovaná vo zváracom zdroji umožňuje automati-
záciu zvárania alebo navárania. Pomocou programovacieho softvéru sa 
vytvorí program, defi nujúci požadovaný proces. Cez komunikačné roz-
hranie sa program nakopíruje do pamäte riadiacej jednotky. Príkazy orbi-
tálnej zváracej hlave zadáva riadiaca jednotka cez komunikačné vedenie.
Pri modeloch so synergickým riadením sú cez vedenie aj spätne prijí-
mané údaje namerané na pracovnej hlave. Ich porovnaním s hodnotami 
predpísanými v programe riadiaca jednotka vyhodnocuje priebeh proce-
su pre potreby možného regulačného zásahu. Podľa miery mechanizácie 
napojenej orbitálnej hlavy a podľa parametrov zváracieho zdroja možno 
riadiť aj zložitejšie postupy (pulzné zváranie, zváranie a naváranie s roz-
kyvom atď.).

ZÁVER
Na príklade z technickej praxe sme dokázali, že použitie orbitálneho zvá-
racieho zariadenia s  dobrým technologickým postupom zvyšuje kvali-
tatívnu úroveň zvárania. Vlastnosti výsledného zvarového spoja alebo 
návaru sú pomocou skúšobných zvarov dobre optimalizovateľné. Mate-
riálové a časové náklady na zváranie alebo naváranie možno dobre kvan-
tifi kovať pre potreby plánovania. V prípadoch, keď výhody tohto spôsobu 
zvárania prevyšujú nevýhody (veľkosť vstupnej investície a potreba kva-
lifi kovaného personálu) možno túto metóda v praxi použiť s veľmi dob-
rým výsledkom.
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Obr. 7 Pracovné hlavy na zváranie metódou TIG firmy AMI (model 73 v pracovnej polohe 
a model 43 na odkladacom stojane) [4]
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AUTOMOBILOVÉ OLEJE V PRAXI
V prevádzke mobilných a stacionárnych motorových agregátov a zariadení sa pou	íva pomerne veľké mno	stvo 
prevádzkových funkčných kvapalín, ako sú motorové, prevodové a lo	iskové oleje, hydraulické, brzdové a chladiace 
kvapaliny a ďalšie pomocné kvapaliny a látky. Bez týchto hlavných mazacích olejov a kvapalín by prevádzka uvedených 
zariadení nemohla fungovať a slú	iť svojmu účelu. TEXT DR. PAVOL KLUCHO, SSTT BRATISLAVA FOTO ARCHÍV REDAKCIE

V
ývoj a výroba motorových a prevodo-
vých olejov prebiehala a prebieha od 
začiatku skonštruovania prvého ben-

zínového (rok 1876) a  naftového motora (rok 
1893) súbežne s ich zdokonaľovaním a praktic-
kým používaním v automobiloch a v stacionár-
nych agregátoch.
Potreba výkonnejších motorov si vyžadovala aj 
vývoj a výrobu kvalitnejších motorových olejov, 
ktoré by spĺňali ich funkčné vlastnosti a poža-
dované výkonnostné parametre.
Pri vývoji motorových a prevodových olejov bolo 
niekoľko etáp, v rámci ktorých sa vyvíjali a apli-
kovali mnohé technológie a  postupy. Hľadali 
a skúmali sa nové východiskové ropné a syntetic-
ké suroviny, ktoré by posúvali ich kvalitu krok po 
kroku dopredu s cieľom získania mazacích ole-
jov, ktoré by spĺňali požadované kvalitatívne pa-
rametre pre novo vyvinuté motory.
Výskumníci, tribológovia a technológovia sa za-
merali hlavne na vyvinutie a  výrobu základo-
vých olejov o vysokých kvalitatívnych paramet-
roch. Predovšetkým sa kládol dôraz na:
• vysokú termicko-oxidačnú stabilitu,
• vynikajúce viskozitné vlastnosti,
• vysoký viskozitný index (V. I.),
• prijateľné nízkoteplotné vlastnosti,

• požadovaný bod vzplanutia,
• nízku odparivosť.
Z  toho vyplýva, že z  kvalitného základového 
oleja sa následne vyrobia aj kvalitné fi nálne pro-
dukty – motorové a prevodové oleje.

ZÁKLADOVÉ OLEJE NA BÁZE SYNTETICKÝCH 
OLEJOV
V praxi jestvujú dva druhy automobilových ole-
jov na báze syntetických olejov: polosyntetic-
ké (semisyntetické) oleje, obsahujúce 15 až 50 % 
hm. ropných olejov a úplne syntetické, obsahu-
júce 100 % hm. syntetických olejov.
V  prehľade uvádzame názvy a  typy rôznych 
syntetických olejov: polyalkény (polyetyléno-
vé, polypropylénové, polybutylénové, polyal-
faolefínové), alkylaromáty, polyalkylénglyko-
ly, polyfenylétery, estery karboxylových kyselín 
(mono, diestery a  polyestery), estery kyseliny 
fosforečnej, estery kremičitej kyseliny, polysi-
loxany, všeobecne nazývané aj silikónové oleje.
Polosyntetické a  úplne syntetické základové 
oleje sa používajú na výrobu fi nálnych olejov – 
motorových a prevodových olejov pre moderné 
automobily. Tieto oleje majú pred sebou veľkú 
perspektívu a v budúcnosti úplne nahradia ole-
je na báze ropných základových olejov.

Prednosti používania syntetických a  polosynte-
tických automobilových olejov spočívajú v: 
–  lepšej tekutosti za nízkych teplôt,
–  bezproblémovom štarte automobilu,
–  úspore paliva v prevádzke STOP and GO,
–  rýchlejšom prívode oleja na mazacie miesto,
–  mäkšom chode motora,
–  vyššej odolnosti voči starnutiu oleja,
–  možnosti predĺženia intervalu výmenných 

lehôt oleja a jeho životnosti, 
–  vyššej ochrane proti tvorbe vysokoteplot-

ných lakov, kalov a usadenín,
–  dosahovaní dlhej životnosti motora.
Syntetické základové oleje odlišne vnímajú prí-
sady, preto sa musí na tento problém myslieť pri 
výrobe fi nálnych motorových a  prevodových 
mazacích olejov. Príčina zlej kompatibility prí-
sad so základovými syntetickými olejmi súvi-
sí niekedy s chemickou štruktúrou a stabilitou 
použitej syntetickej zložky.

ĽAHKOBE�NÉ MOTOROVÉ OLEJE
Plne syntetické motorové oleje sa stávajú už 
bežnou skutočnosťou pri ich aplikáciách v mo-
derných osobných automobiloch. Už prvé ná-
plne v  osobných automobiloch bývajú synte-
tické oleje triedy SAE 5W-20 alebo 10W-30, 
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respektíve iných tried. Tzv. zábehové motorové 
oleje, ktoré sa používali ešte v polovici minulé-
ho storočia ako prvé náplne v nových automo-
biloch, sa už roky nepoužívajú. Vývoj pokročil aj 
v tejto oblasti veľmi rýchlo dopredu.
Plne syntetické motorové oleje, ktoré splňujú 
všetky požiadavky používateľov (uvedené vyš-
šie), dostali nové názvy, a  to ľahko bežné mo-
torové oleje. Vyznačujú sa zníženou vysokotep-
lotnou viskozitou, meranou pri teplote 150 °C. 
Táto viskozita sa označuje ako HTHS  viskozi-
ta (High Temperature High Schear). Je to dyna-
mická viskozita meraná pri teplote 150 °C a pri 
vysokom šmykovom spáde 106 s-1.
Z toho vyplýva, že čím je HTHS viskozita ole-
ja vyššia, tým tvorí motorový olej hrubší mazací 
fi lm (nie však pevnejší). Zároveň platí, že čím je 
viskozita HTHS vyššia, tým je aj pevnosť maza-
cieho fi lmu väčšia.

KLASIFIKÁCIA AUTOMOBILOVÝCH OLEJOV
Výroba automobilových olejov – motorových 
a prevodových – patrí k najzložitejším techno-
logickým postupom v oblasti výroby mazacích 
olejov vôbec. Úlohou oboch typov olejov je zni-
žovanie trenia a opotrebovania trúcich sa častí, 
zabezpečovali odvod tepla, zbavovali trecie plo-
chy nečistôt, chránili trecie plochy proti koró-
zii, tlmili dynamické rázy v mechanizmoch, tes-
nili a podobne.
Rozdielne požiadavky sa kladú na automobilo-
vé oleje, ak sú určené pre dvojtaktné, štvortakt-
né motory, ak je motor chladený vzduchom, 
benzínový či naftový motor, preplňovaný, alebo 
nepreplňovaný motor, s  manuálnou alebo au-
tomatickou prevodovkou, atď.
Pre posúdenie kvality motorových a  prevodo-
vých olejov boli zavedené rôzne špecifi kácie 

a normy, ktorými sa riadia nielen samotní vý-
robcovia olejov, ale aj ich koncoví používatelia 
– motoristi.
Dvomi základnými a  hlavnými parametrami, 
ktorými sa klasifi kujú automobilové oleje, je 
viskozita a výkonnostná úroveň.

VISKOZITA PODĽA SAE (Society of Automotive 
Engineers, USA)
Viskozita ako fyzikálna veličina sa defi nuje ako 
miera odporu kvapaliny proti tečeniu. Táto ve-
ličina je premenlivá a jej hodnota závisí na tep-
lote oleja. Pre zabezpečenie požadovanej účin-
nosti mazania je, aby sa viskozita oleja menila 
v závislosti na teplote čo najmenej. Táto závis-
losť je určená tzv. viskozitným indexom V. I. – 
čím je jeho hodnota vyššia, tým je závislosť vis-
kozity od zmien teploty nižšia.
Nižšia viskozita kladie menší odpor proti pohy-
bu, ale nemusí zabezpečiť spoľahlivé mazanie.
Vyššia viskozita pre zmenu znižuje opotrebova-
nie trúcich sa plôch, ale spôsobuje väčšiu spot-
rebu energie.
SAE špecifi kácia obsahuje šesť zimných tried 
(W), a to: 0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W a päť 
letných tried: 10, 20, 30, 40, 50.
V súčasnosti sa vo svete vyrábajú väčšinou už iba 
viacstupňové (multigrade) motorové oleje. Ob-
sahujú zimné a  letné triedy SAE, ako napríklad 
0W-20, 5W-20, 10W-30, 15W-40 a podobne.
V  pretekárskych automobiloch a  motocykloch 
sa aplikujú napríklad aj multigrade motorové 
oleje SAE 5W-60 alebo SAE 20W-60.

VÝKONNOSTNÁ ÚROVEŇ
Výkonnostná úroveň oleja vyjadruje schopnosť 
motora pracovať za obtiažnych prevádzkových 
podmienok.

Výkonnostná úroveň sa riadi klasifi káciou pod-
ľa API  (American Petroleum Institute, USA) 
a motorové oleje zaraďuje do týchto skupín:
1. Oleje triedy S – pre zážihové motory
2. Oleje triedy C – pre vznetové motory.

Uvádzaná trieda API / Vhodnosť použitia
SA / zážihové motory so stredným tepelným 
namáhaním (pre motory bez prísad od roku 
1930);
SB / zážihové motory so stredným tepelným 
namáhaním (obsahujúce antioxidant, antikoró-
zivne a protioderové  prísady), určené pre mo-
dely od roku 1963 a tak nasledujú ďalšie triedy 
až po písmeno SL…
SL / predposledné zážihové motory modelov 
od roku 2001 až 2004;
S  M / zážihové motory súčasných automobi-
lov.

Vznetové (naftové) motory
CA / nepreplňované naftové motory so zvýše-
nými požiadavkami na oxidačnú stabilitu, mo-
dely do roku 1950;
CL / pre naftové vysokorýchlostné preplňova-
né štvortaktné motory, spaľujúce naftu s obsa-
hom síry meším než 0,5 % hm, recirkulujúcimi 
výfukové plyny, navrhnuté pre spĺňanie emis-
ných predpisov v roku 2004;
CJ / oleje pre štvortaktné naftové motory spa-
ľujúce naftu s obsahom síry max.0,5 % hm, spĺ-
ňajúce emisné limity pre rok 2007, pri použití fi l-
tra tuhých častíc (PDF) a trojcestný fi lter (TWC).

Tieto opatrenia predlžujú intervaly výmenných 
lehôt a životnosť používaných motorových ole-
jov a napokon aj samotných motorov. »
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» Aplikácia klasifi kácie podľa API  odráža vý-
voj automobilových olejov na americkom kon-
tinente, preto pri vyšších triedach nevyhovu-
je úplne podmienkam pre európske motory. 
Americké a  európske motory sú konštrukč-
ne, objemovo a výkonovo odlišné. To sa okrem 
iného prejavuje aj v odlišných požiadavkách na 
obsah použitých prísad tvoriacich pri spaľova-
ní popol.
Európski výrobcovia a  konštruktéri preto za-
viedli používanie novej klasifi kačnej trie-
dy ACEA  (Associacion des Constructeurs Eu-
ropéenes d´Automobile, EU), ktorá v  roku 
1991 nahradila klasifi káciu CCMC (Comité 
des Constructeurs d´ Automobile du Marché 
Commun, EU – Združenie konštruktérov au-
tomobilov). 
Podľa účelu použitia sa motorové oleje triedia 
do týchto skupín označených veľkými písme-
nami:
A motorové oleje pre osobné automobily 

s benzínovým motorom,
B maloobjemové naftové motory osobných 

a dodávkových vozidiel,
C pre naftové motory osobných automobilov 

s fi ltráciou tuhých častíc vo výfukových ply-
noch,

E pre naftové motory úžitkových a  náklad-
ných vozidiel.

Okrem uvedených špecifi kácií a  noriem pou-
žívajú niektorí výrobcovia motorov a fi nálnych 
automobilov svoje normy a vykonávajú vo svo-
jich tribologických laboratóriách a skúšobniach 
vlastné skúšky, ako sú: VW, MB, VW/AUDI, 
OPEL, Renault, BMW a Porsche, Norma FORD 
a ďalšie.

KLASIFIKÁCIA AUTOMOBILOVÝCH PREVODOVÝCH 
OLEJOV
V súčasnosti sa vyrábajú a aplikujú v automo-
biloch prevodové oleje viskozitných tried SAE, 
normy J 306 A:
• zimná trieda – SAE 75W, SAE 80W, SAE 

85W-90,
• letná trieda – SAE 90, SAE 140 a SAE 250.

VÝKONNOSTNÉ ŠPECIFIKÁCIE API
Automobilové prevodové oleje sa triedia pod-
ľa API do 6-tich tried a označujú sa veľkými 
písmenami GL (Gear Lubricant) a  číslovkou 
od 1 do 6.

Oleje GL 1 a GL 2 sa používajú v priemyselných 
nízko zaťažovaných prevodovkách.

Prevodové oleje:
GL 3 – nízko aditivované oleje sa aplikujú v ruč-
ne radených, stredne zaťažovaných prevodov-
kách s kužeľovými ozubenými kolesami (staršie 
autá a veterány);

GL 4 – vysoko aditivované ručne radené a vyso-
ko zaťažované prevodovky a nápravy s hypoíd-
nymi prevodmi s malým presadením osí v osob-
ných a úžitkových vozidlách;

GL 5 – vysoko aditivované oleje pre hypoídne 
prevodovky, pracujúce v najťažších prevádzko-
vých podmienkach, vystavené premenlivému 
nárazovému zaťaženiu. Zodpovedá aj vojenskej 
špecifi kácii MIL-L-2105 D;

GL 6 – oleje pre prevodovky s  veľmi vysokým 
namáhaním. Ich aplikácia v praxi je zriedkavá.

Aplikácia multigrade prevodových olejov zabez-
pečuje vysokú účinnosť prevodoviek v moderných 

automobiloch vďaka nízkej viskozite pri extrém-
nych podmienkach a  obsahu vysoko kvalitných 
EP prísad. Moderné prevodové oleje na báze syn-
tetických olejov znižujú spotrebu palív, ochraňu-
jú prevodové systémy pred opotrebovaním, koró-
ziou ložísk a súčastí z  farebných kovov (Cu a  jej 
zliatin).

Kvalitatívne parametre v súčasnosti vyrábaných 
prevodových olejov zabezpečujú ich aplikáciu 
v prevodovkách ako životnostnej náplne.  •
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HISTORY AND ORIGIN OF CONSTANT VELOCITY JOINTS
Key words: Constant Velocity Joint, CVJ, History of CVJ, History of Inventions TEXT/PHOTO GECÍK MARTIN, ING.

1. INTRODUCTION
CV joint enables transfer of rotations and torque from one shaft to an-
other in a way that rotations and angular velocity at input and output 
shaft are always the same with various values of the angle, that both shaft 
form. The requirement for same angular velocities is a basic condition 
to classify the joint as a CV joint. A typical example of the CV joint is the 
joint in the front axle of a front-wheel drive vehicle, joining the shaft of 
the front wheel with an axle shaft projecting from the vehicle gearbox.

2. FROM ANCIENT CHINA TO ROBERT HOOKE
A Chinese invention old more than 2000 years is believed to be a prede-
cessor of all universal joints. It is a device known as a gimbal. It consists 
of three rings of graded diameter, inserted in each other, and connected 
with little axes in a way that the middle ring may rotate in regard of the 
outer ring around one axis, and the inner ring may rotate in regard of the 
middle ring around the axis, which is vertical to the fi rst axis. The Chine-
ses used this device for instance for incense burners. This Chinese solu-
tion has been used by now almost in unchanged form as a holder of com-
pass on a ship or is used in mechanic gyroscopes [1].
The fi rst European who understood the potential of the gimbal and de-
scribed the use of the gimbal by connecting two rotating shafts was Ital-
ian mathematician and inventor Girolamo Cardano (1501 – 1576). Carda-
no found out that the Chinese gimbal could be used without any change 
for transfer of torque, however, he did not make any usable joint [1].
Another progress occurred, when British scientist and astronomer Rob-
ert Hooke (1635 – 1703) was building his invention – a helioscope. Hooke 
designed a universal joint in the form we know it now – a central body in 
shape of a cross, to arms of which the input shaft in shape of C letter is 
connected in rotation. The output shaft of the similar shape is connect-
ed in rotation to other two arms of the cross. Robert Hooke noticed that 
the joint lacks smooth movement of the input shaft toward the output 
shaft. He solved the problem by connecting two such joints into a series 
by means of a short jack shaft. The Hooke’s joint was in principle iden-
tical with a Cardano’s solution, but diff erent in technical construction. 
And Hooke was the fi rst man who realised the need for constant velocity 
and the fi rst one who construed something we now can call a CV joint [2].

3. PREDECESSORS OF CURRENT CVJ
After Robert Hook no new solution of a  universal or CV  joint has oc-
curred for a long time. In the year 1903 American Clarence Spicer created 
a universal joint with rolling bearings and anti-dust sealing. Later, he got 
together with Charles Dan and founded a factory, which exists by now, 
and produces apart from others also universal joints. Its name at present 
is Dana Holding Corporation [3].

Fig. 1 Period Picture from a Catalogue of the Company Spicer, near 1904 [3]

A solution created by the French Gregorie and Fenaille in the year 1924 
can be considered as the fi rst real CV joint [4]. Their solution is in general 
known as the Tracta joint. This type of the joint was very wide-spread es-
pecially during World War II in light military vehicles. Very high internal 
friction is a disadvantage of this type of the joint. At present it is mostly 
used only with heavy military vehicles. 

Fig. 2 Picture Reproduction from the Patent Document FR 652829 [4]

In the year 1925 Carl Weiss had his CV joint patented, which is known 
today as Bendix – Weiss [5]. The joint consisted of two almost identical 
parts, between which 4 balls were inserted. The problem of this joint is in 
small number of balls, therefore small number of contact places, which 
limits the maximum transferred torque. 

Fig. 3 Picture Reproduction from the Patent Document US 1,677,311 [5]

4. DESIGN BY ALFRED H. RZEPPA – THE MOST USED CVJ SOLUTION AT PRESENT 
In the year 1927 American inventor Alfred H. Rzeppa registered for and 
in the year 1929 acquired US patent US 1,665,280 for an universal joint 
[6]. Rzeppa joint was based on the Bendix-Weiss joint as far as design was 
concerned, but unlike it both input and output shaft are not identical, 
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but one is smaller and the other one bigger, whereas the smaller shaft has 
on ball surface from outer side grooves made for rolling of 6 balls. The 
other shaft has a spherical cavity created, also containing grooves for roll-
ing of balls, the small shaft is inserted into the cavity of the bigger one. In 
the cavity, between both active surfaces of shafts, there is a massive met-
al cage containing inserted balls. 

Fig. 4 Picture Reproduction from the Patent Document US 1,665,280 [6]

Alfred H. Rzeppa registered several other patents, which improved this 
joint. The joint designed this way showed characteristics of the CV joint, 
despite the fact it did not meet the condition of constant velocity in full 
extent – central points of balls should lie in one common plane, which is 
a CV plane as well. It is the massive cage, which role is to keep balls in the 
CV plane, but as the opening for a ball in the cage has to be bigger than 
the diameter of the ball, the central points of balls never lie in an ideal 
CV plane. Despite this shortcoming, the Rzeppa joint was a top solution 
in the period of its origin, which unfortunately did not take hold in tech-
nology at that time. The fi rst real onset of this type of the joint appeared 
after launching of serial production of a  legendary British small auto-
mobile Mini Morris in the year 1959. This car had a very progressive de-
sign then, and engine placed in the front and front-wheel drive required 
using of reliable and cheap solution of the CV joint. It proved that us-
ing of the Rzeppa joint in this automobile was a right step and the Rzep-
pa joint became gradually a standard type of the CV joint in present au-
tomobile design. 
The Rzeppa joint is in professional practice often called by various names 
– in English speaking countries “Ball-Type Constant Velocity Joint”, 
“Fixed Ball-Type CVJ, Rzeppa-type CVJ, etc. The Rzeppa joint is a typical 
representative of the CV joint, which has a fi xed CV point. It means that 
both input and output shaft of such joint may change their mutual incli-
nation, but none of them can move in axial direction along its axis. There 
are joints, which enable apart from inclination of shafts also their mutual 
axial movement, but these joints do not meet the condition of constant 
velocity, and therefore we do not pay attention to them herein. 
Of course, since Alfred H. Rzeppa many more or less CV designs of joints 
have appeared, but none of them has taken hold. Their failure was, and 
is, based mostly on their impracticability, design complexity or demand-
ing process of manufacture. 

5. DEVELOPMENT OF CVJ HAS NOT STOPPED – NEW SOLUTIONS ARE ON THE WAY
Stagnation in development of the CV joint was interrupted only in the 
year 2001 by Australian university professor and inventor Glenn Alexan-
der Thompson. He created a CV joint, which is CV indeed. His solution is 
based on Hook universal joint, which was basically known. To eliminate 

cyclic change in rotations on the output shaft he used the solution tested 
by Hook himself – two Hook’s joints connected into a series, where one 
joint eliminates imperfection of the other (Fig. 5). Unlike Hook and other 
inventors, Thompson solved a cardinal problem of a pair of Hook’s joints 
in elegant way – to arrange for totally identical angles of inclination be-
tween the input shaft and the jack shaft and between the jack shaft and 
the output shaft. Thompson placed one universal joint coaxially into an-
other universal joint and the problem of same angles of inclination of 
the input and the output shaft toward the jack shaft solved by means of 
a spherical paralellogram (see Fig. 6).

Fig. 5 Picture Reproduction from the Published International Application for the Patent 
WO 2002-077479 [7]

Fig. 6 Picture Reproduction from the Published International Application for the Patent 
WO 2002-077479 [7]

6. CONCLUSION
It is a paradox that especially in automotive technology CV joints based 
on almost unchanged design of Alfred H. Rzeppa of the fi rst half of the 
last century are used nowadays in most modern automobiles. Glenn Ale-
xander Thompson showed one of possible ways the development of 
modern CV joints could wend. 
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Abstract: The article deals with the history of development of CV joints. 
It describes the fi rst technical solution of a universal joint appeared in 
the Ancient China and its adaptation in Early Modern period of Europe. 
It explains the history and origin of real CV solutions from the beginning 
of the 20th century up to present.  •
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