
ČVUT v Praze Diplomová práce  Andreas Kopřiva 
Fakulta strojní Zařízení pro nanášení olejových vrstev 2016/2017 

 

 
 

 

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE 

FAKULTA STROJNÍ 

 

Ústav strojírenské technologie 

 

ZAŘÍZENÍ PRO NANÁŠENÍ OLEJOVÝCH 

VRSTEV 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 

 

 

 

 

Autor:    Bc. Andreas Kopřiva 

Studijní obor:   Výrobní a materiáloví inženýrství 

Vedoucí práce:   Ing. Jan Kudláček, Ph.D. 

Praha 2017 

 



ČVUT v Praze Diplomová práce  Andreas Kopřiva 
Fakulta strojní Zařízení pro nanášení olejových vrstev 2016/2017 

  



ČVUT v Praze Diplomová práce  Andreas Kopřiva 
Fakulta strojní Zařízení pro nanášení olejových vrstev 2016/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení: 

Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracoval samostatně a že jsem použil 

podklady uvedené v seznamu literatury.  

Nemám závažný důvod proti užití tohoto školního díla ve smyslu §60 Zákona 

č.121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským  

a o změně některých zákonů (autorský zákon). 

 

V Praze dne 10.08.2017        

…………………………. 

Bc. Andreas Kopřiva  



ČVUT v Praze Diplomová práce  Andreas Kopřiva 
Fakulta strojní Zařízení pro nanášení olejových vrstev 2016/2017 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování: 

Rád bych tímto poděkoval vedoucímu práce Ing. Janu Kudláčkovi, Ph.D. za vedení při 

vypracování diplomové práce, poskytnutí cenných rad, odborné literatury a ochotu 

konzultovat danou problematiku. Poděkování patří také společnosti TechTest s.r.o.  

za zapůjčení zařízení Recognoil, bez kterého by realizace práce nebyla možná. Zároveň 

bych chtěl poděkovat Ing. Michalu Zoubkovi za faktické připomínky a vstřícnou pomoc. 



ČVUT v Praze Diplomová práce  Andreas Kopřiva 
Fakulta strojní Zařízení pro nanášení olejových vrstev 2016/2017 

  

 

Anotace 

Tato diplomová práce se zabývá možnostmi nanášení olejových vrstev a jejich 

úpravou. Diplomová práce se skládá z části teoretické a praktické. Teoretická část je 

zaměřena na základní informace o mazivech a také procesu odmašťování v průmyslu. 

Zabývá se stavem a čistotou povrchu, druhy maziv, složením maziv, odmašťovacími 

prostředky, technologiemi odmašťování a kontrolou čistoty povrchu.  

Praktická část se zabývá nanášením olejových vrstev na hliníkové vzorky. 

V experimentální části práce je porovnání olejových filmů za použití různých technologií 

aplikace a úpravy filmu. Měření a vyhodnocení nanesené olejové vrstvy bylo provedeno 

pomocí zařízení Recognoil a hmotnostní metodou.  

Klíčová slova 

Maziva, odmašťování, Recognoil 

Annotation 

This diploma thesis is focused on possibilities of oil layers deposition and their 

treatment. The diploma thesis consists of theoretical and practical part. The theoretical 

part is focused on basic information about lubricants and the degreasing process  

in industry. It deals with surface condition and cleanliness, lubricant types, lubricant 

composition, degreasing agents, degreasing technologies and surface cleanliness. 

Practical part deals with application of oil layers on aluminum samples. In the 

experimental part of the thesis is the comparison of oil films using different technologies 

of application and adaptation. Measurement and evaluation of the applied oil layer was 

performed using the Recognoil device and the mass method. 

Key words 

Lubricants, degreasing, Recognoil  
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1 Úvod 
 

V dnešní době je použití olejů a maziv nedílnou součástí jakékoliv strojní výroby. 

Maziva zde nacházejí řadu různých aplikací jako například hydraulické kapaliny, chladicí 

kapaliny, oběhové a převodové oleje, plastická maziva pro mazání ložisek a vedení atd. 

Používají se také pro ulehčení výroby výrobků jako například tvářecí oleje. Tudíž lze říci, 

že jsou oleje a maziva všudypřítomné. Ne vždy je to ale žádoucí. Pokud se olej či mazivo 

dostane na výrobek, na kterém by být neměl, je nutné ho odstranit. Je totiž velká 

pravděpodobnost, že se na tuto nečistotu přichytí další cizorodé nečistoty a částice. 

Oleje a maziva jsou špatně odstranitelné nečistoty a k jejich odstranění je potřeba 

řádné odmaštění. Pod pojmem odmašťování se v širším slova smyslu rozumí 

odstraňování různých nečistot, které neobsahují pouze látky mastné povahy, ale  

i bílkoviny, brusiva, prach, apod. Vhodnější názvem pro tuto operaci by proto bylo obecně 

čištění, avšak technická praxe používá pojem odmašťování.  

Oblast použití čistících a odmašťovacích prostředků je velmi rozmanitá a každá 

aplikace má specifické požadavky na vlastnosti a kvalitu čistících přípravků. Jelikož 

odstraňované mastnoty a nečistoty jsou velmi různorodé a také stupeň požadované čistoty 

povrchu předmětů se různí, je nutné vyrábět širokou paletu odmašťovacích a čisticích 

prostředků, přizpůsobených pro jednotlivé účely. 

Tato diplomová práce navazuje na předchozí bakalářskou práci, která se zabývala 

porovnáním účinnosti odmašťovacích prostředků. Jejím výsledkem a přínosem by mělo 

být navržení metody či zařízení pro nanesení rovnoměrné definované olejové vrstvy  

na vzorky. Dále se zabývá detekční schopností zařízení na detekci nečistot Recognoil, 

zapůjčeného firmou TechTest s.r.o. 
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2 Nečistoty a maziva 
 

V dnešní době je použití nejrůznějších maziv nedílnou součástí průmyslové výroby. 

Oleje a plastická maziva mají nespočet využití jako mazací prostředky, hydraulické 

kapaliny, chladící a vodivá média atd. Jsou tedy přítomny nejen ve výrobních  

a pomocných zařízeních, ale také především na výrobcích. Z pohledu dalších úprav  

a zpracování výrobků jsou maziva jednou z nejhůře odstranitelných nečistot. Nejúčinnější 

metodou k odstranění maziv je správné odmaštění. 

 

2.1 Stav povrchu 
Jak již bylo zmíněno, žádný povrch není dokonale čistý. Vždy se na něm mohou 

nalézat nějaké cizorodé látky, které mohou být velmi různorodé, jak z hlediska jejich 

původu, tak z hlediska chemického složení a struktury. Vždy je ale nutné se těchto látek 

zbavit. 

2.1.1 Vazby nečistot s povrchem 

Z fyzikálně chemického hlediska jsou nečistoty spojeny s kovovým povrchem třemi 

různými druhy vazeb: 

Chemická vazba 

Chemická vazba se vyskytuje tehdy, pokud na povrchu kovu vznikly vrstvy oxidů, 

hydroxidů, uhličitanů, sulfidů nebo jiných chemických sloučenin. Vzniká mezi atomy 

kovu a atomy nebo molekulami, které se vyskytují v okolí. Nečistoty, které jsou vázané 

chemickou vazbou, jsou nežádoucí a hůře odstranitelné. Chemicky vázané nečistoty se 

odstraňují mechanicky (broušením, tryskáním) nebo chemicky (mořením). [1] [2] [3] [4] 

Adheze 

Vlivem adheze mohou na kovovém povrchu ulpět částice nejrůznějšího druhu. Může 

to být prach, úlomky kovu nebo jiné tuhé cizí látky. Jejich přilnavost je způsobena 

molekulárními přitažlivými silami. Částice se mohou na povrchu udržovat také  

z mechanických důvodů, například vlivem drsného nebo nerovného povrchu, a lze je 

jednoduše odstranit. [1] [2] [3] [4] 
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Adsorbce 

Adsorbční vazebné síly jsou mnohem větší než síly adhezní, ale nejsou tak silné jako 

chemická vazba. Adsorbční vazba s kovovým povrchem se téměř nikdy nevyskytuje  

u tuhých substancí. Velmi často se vyskytuje u rozpouštěných látek a u kapalných  

a voskových substancí, které nejsou rozpustné ve vodě. Nejčastěji jsou takto vázány tuky, 

oleje a jiné mastnoty. Největší přilnavost mají molekuly, které jsou přímo na povrchu. [1] 

[2] [3] [4] 

2.1.2 Druhy nečistot 

Druhy nečistot se dělí do dvou skupin: 

Vázané nečistoty 

Vázané nečistoty nebo také vlastní nečistoty jsou vázány k povrchu kovu chemickou 

vazbou. Jde o zplodiny, které vznikají na povrchu kovu chemickou přeměnou při reakci 

s prostředím. Tímto způsobem vzniká převážně rez, která je složena z oxidů. Rez je velmi 

nežádoucí, protože i malé množství se může rychle rozrůst a poškodit tak povrchovou 

vrstvu. Nežádoucí jsou také okuje, které vznikají při tepelném zpracování. [1] [3] 

Ulpělé nečistoty 

Ulpělé nečistoty jsou k povrchu kovu vázány adhezními a adsorbčními silami. Patří 

sem např. mastnoty, prach, zbytky brusných prostředků, zbytky kovů po předchozích 

mechanických úpravách, slévárenský písek, vápno, malta, anorganické soli apod.  

Na povrchu jsou udržovány pouze fyzikálními silami a tvoří vrstvy různé tloušťky. Někdy 

jsou hmatem nebo zrakem těžko postižitelné, avšak vždy je nutné je důkladně odstranit. 

[1] [3] 

 

2.2 Rozdělení maziv 
Maziva se dělí na kapalná, plynná, pevné látky a plastická maziva. 

2.2.1 Kapaliny 

Jako maziva může být použito mnoho různých kapalin. Nejrozšířenější jsou kapaliny 

na bázi minerálních olejů, které jsou vyrobené z ropy. Přírodní oleje mohou být také 

velmi dobrým mazivem, ale v porovnání s minerálními oleji mají mnohem vyšší sklon 

k rychlé degradaci. Z těchto důvodů se v minulosti příliš nepoužívaly pro strojní aplikace. 
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Dnes se zájem o použití přírodních olejů pro strojní aplikace zvyšuje. Je to dáno 

především biologickou odbouratelností a vyšší ohleduplností k životnímu prostředí. 

Syntetické oleje jsou vyráběny chemickými procesy, což jejich použití výrazně 

prodražuje. Obvykle se používají tam, kde je nutné zajistit mazání za působení 

extrémních podmínek, jako například vysokých teplot a vysokého zatížení. Syntetické 

oleje ve většině vlastností převyšují parametry minerálních olejů a jejich použití přináší 

celou řadu výhod. Za normálních provozních teplot mají oleje dobré tokové vlastnosti. 

Mohou tedy u pohybujících se komponentů dobře zajišťovat mazání, odvádět teplo, 

nečistoty a chránit proti opotřebení. Nevýhodou kapalin je to, že často mohou odtéci 

z míst, kde by měly zajišťovat funkci mazání. Dále mohou nedostatečně těsnit a chránit 

proti nečistotám a vlhkosti. [5] [6] 

2.2.2 Plastická maziva 

Plastická maziva jsou obvykle polotuhé látky vyrobené ze směsi základového oleje  

a zpevňovadla. Zajišťují dostatečnou zásobu mazacího prostředku, který zůstává  

na mazaném místě. Plastická maziva výborně těsní od vlivů okolního prostředí. 

Vzhledem k tomu, že nemají téměř žádné tokové vlastnosti, jsou hůře aplikovatelné než 

oleje. Také mají mnohem horší schopnost odvádět teplo. [5] [6] 

2.2.3 Pevné látky 

Nejčastěji používané pevné látky k mazání jsou grafit, sulfid molybdeničitý  

a polytetraflourethylene. Používají se mnohem méně než oleje a plastická maziva, ale 

jsou vhodné pro speciální aplikace v podmínkách, kde by oleje ani plastická maziva 

nedokázaly pracovat. Používají se především při velmi vysokých teplotách a v chemicky 

reaktivním prostředí. [5] [6] 

2.2.4 Plyny 

Také vzduch a jiné plyny mohou být použity jako maziva, ale pouze ve velmi 

speciálních případech. Plynem mazaná ložiska pracují za velmi vysokých rychlostí, ale 

s minimálním zatížením. Příkladem jsou ložiska v zubařských vrtačkách. [5] [6] 

 

2.3 Funkce maziv 
Maziva jsou většinou spojována především s ochranou proti opotřebení. Primárním 

úkolem maziv je zabránit přímému kontaktu povrchů a tím předejít jejich opotřebení  

a současně snížit energetickou náročnost procesu. Je potřeba si uvědomit, že tím funkce 
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maziv nekončí. Mezi další funkce maziv patří ochrana proti korozi, chlazení, přenos sil, 

čistící a těsnící funkce a další. [6] [7] 

2.3.1 Mazání 

Hlavní funkcí maziv je zmenšování tření mezi jednotlivými povrchy. Je to způsobeno 

vytvořením určitého filmu maziva, po kterém povrchy „kloužou“. Tímto se zmenšuje 

tření i opotřebení a dochází k úspoře energie. [6] [7] 

2.3.2 Chlazení 

Každý materiál, který snižuje tření, plní rovněž funkci chlazení. Je to způsobeno 

snížením vzniku tepla při nižším tření. Přesto mnoho velmi dobře mazaných součásti 

produkuje velké množství tepla, které je třeba odvádět. Oleje jsou často používány 

k prevenci přehřátí zařízení, protože odvádí teplot do chladnějších částí. [6] [7] 

2.3.3 Ochrana proti korozi 

Efektivní mazání minimalizuje mechanické opotřebení tím, že se redukuje možnost 

kontaktu jednotlivých povrchů. Přesto může docházet k chemickému opotřebení  

či korozi. Maziva chrání před korozí dvěma způsoby. Jednak tvoří film na povrchu, který 

brání fyzicky přístupu škodlivin. Také maziva v mnoha případech obsahují látky, které 

reagují s chemickými látkami a neutralizují je. [6] [7] 

2.3.4 Udržování čistoty 

Účinnost zařízení může být snížena, pokud dojde ke kontaminaci mechanickými 

nečistotami nebo produkty opotřebení a koroze. Pevné částice dále zvyšují opotřebení  

a mohou blokovat olejové kanálky a filtry. Maziva udržují stroje v čistotě tím, že v sobě 

udržují nečistoty, které pak odcházejí pryč i s mazivem při výměně. Oleje v sobě obsahují 

speciální přísady, které zabraňují usazování a shlukování nečistot a udržují je v suspenzi. 

[6] [7] 
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3 Oleje a plastická maziva 
 

Ve strojní výrobě se nejčastěji používají oleje a plastická maziva. Při jejich výběru 

jsou důležité nejen jejich vlastnosti a charakteristiky, ale také jejich složení. Oleje se 

skládají ze základových olejů, které mohou být minerální, polosyntetické a syntetické, 

 a aditiv, kterými se zlepšují vlastnosti olejů. Plastická maziva se skládají také  

ze základových olejů, aditiv a zpevňovadel, která také zlepšují vlastnosti olejů. 

 

3.1 Důležité charakteristiky maziv 
Maziva se dají porovnávat podle nejrůznějších charakteristik. Všechny jsou důležité 

pro další použití. Většina těchto vlastností se porovnává především při výběru správného 

oleje. 

 

3.1.1 Viskozita 

Viskozita je míra vnitřního tření tekutiny, jinými slovy je to vlastnost plynů a kapalin 

klást odpor proti pohybu. Dynamická viskozita je pak definována vztahem: η = F.H/A.V, 

kde F je síla potřebná k vyvolání pohybu, H je tloušťka olejového filmu, A je pohybující 

se plocha a V je rychlost pohybu. Viskozita se dělí na dynamickou (η) a kinematickou, 

která je dána vztahem: ν =  η/ρ, kde ρ je hustota. Základní jednotka kinematické viskozity 

je m2s-1. V oblasti olejů se používá jednotka mm2s-1 a také starší jednotka cSt (centistoke), 

přičemž 1 cSt = 1 mm2s-1. V oblasti olejů se používá kinematická viskozita při 40°C, jako 

charakteristika základových olejů. [5] [6] 

3.1.2 Viskozitní index 

Viskozita je fyzikální veličina závislá na teplotě. U kapalin viskozita klesá se zvyšující 

se teplotou. U plynů je to naopak, s rostoucí teplotou viskozita roste. Tento jev je 

nežádoucí při aplikaci olejů, jelikož může dojít ke ztrátě mazacích vlastností při vyšších 

teplotách. Viskozitní index je bezrozměrná veličina, která uvádí míru změny viskozity 

oleje v závislosti na změně teploty. U olejů platí, že čím je viskozitní index vyšší, tím je 

nižší změna viskozity při změně teploty. Viskozitní index se určuje podle viskozity oleje 

při 40°C a 100°C v porovnání s referenčním olejem, který určuje norma. [5] [6] 
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3.1.3 Hustota 

Hustota je charakteristický parametr každé látky. Vyjadřuje měrnou hmotnost látky. 

Hustota se vyjadřuje v kg/m3. Hustota je závislá na teplotě, proto je vždy nutné uvádět 

hustotu při určité teplotě. Běžně se uvádí při 15°C. Hustota má význam zejména 

z hlediska údajů o složení olejů, dále se používá pro přepočet kinematické viskozity  

na dynamickou a naopak. [5] [6] 

3.1.4 Penetrace 

Penetrace udává míru konzistence plastických maziv. Určuje se hloubka průniku 

zkušebního kužele do plastického maziva za určitých podmínek zkoušky. Penetrace 

plastických maziv je velmi důležitý parametr pro jejich použití. Penetrace je běžně 

klasifikována mezinárodně uznávanou specifikací podle NLGI. [5] [6] 

3.1.5 Bod vzplanutí 

Bod vzplanutí je důležitý parametr všech hořlavých látek. Udává nejnižší teplotu,  

při které se za podmínek zkoušky uvolní tolik plynů a par, že jejich směs se vzduchem 

při iniciaci plamenem vzplane a po oddálení opět zhasne. Bod vzplanutí je základem  

pro určení třídy nebezpečnosti. Dále může u olejů indikovat přítomnost cizích látek v oleji 

(benzín, nafta, rozpouštědla). [5] [6] 

3.1.6 Bod tuhnutí 

Bod tuhnutí je nejvyšší teplota, při které zkoušený olej přestává téci. Bod tuhnutí 

poskytuje určité informace o vlastnostech oleje při nízkých teplotách. Bod tuhnutí se  

u olejů pohybuje mezi +9°C až -60°C. [5] [6] 

3.1.7 Bod skápnutí 

Bod skápnutí je charakteristická veličina, která popisuje vlastnosti plastických maziv. 

Je to nejnižší teplota, při které se od plastického maziva oddělí první kapka. U plastických 

maziv má tato charakteristika velký význam pro jejich použitelnost. Většina plastických 

maziv má bod skápnutí v rozmezí +70°C až +260°C. [5] [6] 

3.1.8 Bod varu (destilační křivka) 

Bod varu je nejnižší teplota, při které tlak par kapaliny ohřívané za podmínek zkoušky 

dosáhne hodnoty okolního tlaku. Z definice je zřejmé, že bod varu je závislý na okolním 

tlaku, přičemž se snižujícím se okolním tlakem bod varu klesá. Bod varu má význam 

prakticky pouze u čistých látek. U složitějších směsí, jako jsou ropné látky, je důležitějším 

údajem destilační křivka. Destilační křivka v podstatě určuje závislost mezi teplotou  

a množstvím předestilované (odpařené) látky. Z praktického hlediska může destilační 



ČVUT v Praze Diplomová práce  Andreas Kopřiva 
Fakulta strojní Zařízení pro nanášení olejových vrstev 2016/2017 

  

 

 
17 

 

křivka poskytnout různé informace o oleji, jako například o frakčním složení olejů, o 

jejich těkavosti apod. [5] [6] 

3.1.9 Odparnost  

Odparnost (těkavost) ropných látek je ztráta těkavějších podílů látky (vyjádřená jako 

hmotnostní procento), která vznikne zahříváním látky za podmínek stanovených normou. 

Tato veličina má u olejů poměrně velký význam, zejména s ohledem na spotřebu  

a stabilitu maziv. [5] [6] 

3.1.10 Protikorozní vlastnosti 

Protikorozní vlastnosti určují schopnost maziva ochránit mazané součásti před rzí  

a korozí. Během používání oleje dochází k jeho postupnému oxidačnímu rozkladu a ke 

vzniku kyselých látek, které mohou být příčinou vzniku koroze. Přítomnost vody nebo 

vlhkosti může způsobit nebo urychlit vznik koroze. U olejů se běžně stanovuje 

korozivnost na mědi a na oceli. [5] [6] 

3.1.11 Oxidační stabilita 

Oxidační stabilita udává schopnost oleje odolávat působení vzduchu. Za zvýšených 

teplot oleje podléhají oxidačnímu rozkladu. Během tohoto procesu je do molekul oleje 

vnášen kyslík, který způsobuje změnu chemické struktury oleje. To se projevuje 

okyselením oleje, vznikem kalů a usazenin a změnou vlastností oleje. Oxidační 

charakteristika je pak v přímé souvislosti se životností oleje. [5] [6] 

3.1.12 Mechanická stabilita 

Mechanická stabilita udává schopnost oleje odolávat střihovému namáhání. Vlivem 

mechanického namáhání dochází k mechanickému roztržení vysokomolekulárních složek 

a tím ke ztrátě jejich funkčnosti. Nízká mechanická stabilita oleje se projevuje výraznou 

změnou viskozity oleje během provozu. Střihová stabilita se nejčastěji určuje jako změna 

viskozity zkoušeného oleje po absolvování určitého počtu pracovních cyklů  

ve zkušebním zařízení. [5] [6] 

3.1.13 Neutralizační číslo 

Neutralizační číslo vyjadřuje kyselost nebo naopak zásaditost oleje. Během používání 

oleje dochází ke vzniku kyselých složek. Kyselé složky vnikají jednak termicko-

oxidačním rozkladem, dále se do oleje mohou dostat z vnějšího zdroje. Tyto kyselé složky 

mohou zapříčiňovat korozi systému, mohou urychlovat další rozklad a stárnutí oleje. 

Neutralizační číslo se vyjadřuje jako číslo kyselosti (TAN) nebo jako alkalická rezerva 
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(TBN). Číslo kyselosti udává množství hydroxidu draselného, které je potřebné  

k neutralizaci všech kyselých složek v jednom gramu oleje. Alkalická rezerva udává 

množství kyselin, vyjádřené jako ekvivalentní množství hydroxidu draselného, které je 

potřeba k neutralizaci všech zásaditých složek přítomných v jednom gramu oleje. [5] [6] 

3.1.14 EP/AW vlastnosti 

Vysokotlaké (EP) a protiotěrové (AW) vlastnosti maziv charakterizují schopnost 

maziv zabránit opotřebení mazaných součástí za specifických provozních podmínek 

(vysoké tlaky, rázové zatížení atd.). [5] [6] 

3.1.15 Deemulgační charakteristika 

Deemulgační vlastnosti udávají schopnost oleje separovat přítomnou vodu. Tato 

vlastnost je velmi důležitá zejména s ohledem na protikorozní ochranu systému, 

filtrovatelnost oleje a celkovou životnost oleje. Deemulgační charakteristika udává čas 

potřebný k oddělení vody od oleje za podmínek zkoušky. [5] [6] 

3.1.16 Uvolňování vzduchu 

Schopnost oleje uvolňovat vzduch může být v některých případech jednou  

z nejdůležitějších vlastností. Typickým případem je hydraulický olej, kde vzduch 

pohlcený v oleji může způsobit poruchy funkčnosti hydraulického okruhu (vzduch je 

stlačitelný). Vzduch přítomný v oleji rovněž může způsobovat přehřívání systému. 

Bublinky vzduchu dále zvyšují styčnou plochu mezi olejem a vzduchem, čímž přispívají 

k urychlení stárnutí oleje. Má-li olej dobrou schopnost uvolňovat vzduch, pohlcené 

bublinky vzduchu jsou relativně rychle uvolňovány z oleje. [5] [6] 

3.1.17 Pěnivost 

Pěnivost je vlastnost olejů, která vyjadřuje tendenci k tvorbě pěny. Je-li do oleje 

zamícháván vzduch, může dojít k výrazné tvorbě pěny na hladině oleje. Tento jev je 

nežádoucí, neboť zintenzivňuje kontakt oleje se vzduchem a tím urychluje stárnutí oleje. 

[5] [6] 

3.1.18 Kompatibilita s materiály 

Kompatibilita charakterizuje slučitelnost olejů s materiály použitými při konstrukci 

stroje. Kompatibilita se většinou stanovuje jako změna velikosti zkušebních materiálů při 

působení oleje za stanovených podmínek a po určitou dobu. Oleje se špatnou slučitelností 

s materiály pak mohou způsobovat nadměrné nebo nedostatečné nabobtnání těsnění, 
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přílišné ztvrdnutí nebo změknutí pryží a plastů nebo mohou s některými materiály 

chemicky reagovat. [5] [6] 

 

3.2 Základové oleje 
 

Základové oleje tvoří 80 - 90% celkového objemu oleje a zbylých 10 – 20% tvoří 

aditiva. Téměř všechna maziva používaná v dnešních závodech vznikla jako základový 

olej. Americký ropný institut (API) kategorizoval základové oleje do pěti kategorií (API 

1509, dodatek E). První tři skupiny jsou rafinovány z ropy. Základové oleje skupiny IV 

jsou syntetické oleje. Ve skupině V jsou všechny ostatní základové oleje, které nejsou 

zahrnuty ve skupinách I až IV.  

Tabulka 1: Skupiny základových olejů [8] 

M
in

er
ál

n
í 

Skupina Síra (% hm.) Nasycené uhlovodíky (% hm.) Viskozitní index 

Group I > 0,03 < 90 80 - 120 

Group II < 0,03 > 90  80 – 120 

Group III < 0,03 > 90 > 120 

S
y

n
te

ti
ck

é 

Group IV Polyalfaolefiny (PAO) 

Group V Ostatní syntetické oleje (např. estery, polyalkylenglykoly) 

 

Většina olejů a maziv je vyráběna na bázi minerálního oleje. Vhodnost minerálních 

olejů a maziv vyplývá z jejich viskozitní charakteristiky, schopnosti účinně odvádět teplo 

a schopnosti chránit před korozí. Jejich výhodou je rovněž cena, dostupnost, kompatibilita 

s většinou materiálů a mísitelnost s jinými oleji a přísadami.  

Syntetické oleje mají některé užitné vlastnosti výrazně lepší než oleje minerální. Jejich 

nevýhodou je značná finanční náročnost výroby a následně rovněž vyšší cena finálních 

produktů. Určitý kompromis mezi minerálními a syntetickými oleji představují tzv. oleje 

částečně syntetické (polosyntetické). Většinou jsou to minerální oleje s přídavkem 

určitého množství syntetického oleje, který však musí být s minerálním olejem mísitelný. 

[5] [8] 
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Skupina I 

Základové oleje skupiny I jsou nejméně rafinované ze všech skupin. Jedná se o směs 

různých uhlovodíků, z nichž některé obsahují síru, kyslík a dusíkové složky. Normální 

zpracování základního oleje je frakční destilací, po níž následuje extrakce rozpouštědlem, 

aby se odstranil vosk a aby se zlepšily vlastnosti při nízkých teplotách a zlepšila citlivost 

na aditiva pro lepší oxidační stabilitu a výkonnost. Většina základových olejů skupiny I 

má viskozitní index <100. [5] [8] 

Skupina II 

Základové oleje skupiny II jsou částečně destilovány a hydrogenačně zpracovány. 

Hydrogenační proces odstraňuje část síry a dalších polárních složek. Tím vzniká kvalitní 

základový olej se zvýšenou citlivostí na přísady a stabilitou oxidace. [5] [8] 

Skupina III 

Základové oleje skupiny III jsou podrobeny nejvyšší úrovni rafinace ze základních 

olejových skupin. Jsou hydrokrakovány a hydrogenizovány za účelem výroby olejů  

s dobrou molekulární jednotností, stabilitou a vynikajícími teplotními a viskozitními 

vlastnostmi. Někteří výrobci maziv je formulují s aditivy a uvádějí je na trh jako 

syntetické nebo polosyntetické výrobky. [5] [8] 

Skupina IV 

Základové oleje skupiny IV jsou tekutiny, které jsou chemicky vyrobené jako 

syntetické základní látky. Skupina IV obsahuje všechny polyalfaolefiny (PAO) a podobné 

produkty vyrobené selektivní chemickou reakcí. Kapaliny obsahují vysoce jednotné 

řetězce, které nabízejí širokou škálu zlepšených tribologických vlastností. Takto 

formulované kapaliny mají vynikající stabilitu, viskozitně-teplotní a nízkoteplotní 

vlastnosti. Problém může být s kompatibilitou některých materiálu, který se vyřeší 

spojením s jinými základovými oleji. [5] [8] 

Skupina V 

Skupina V je kategorie všech zbývajících základových olejů, které se nenacházejí  

ve skupinách I-IV. Zahrnuje převážně nekonvenční základové oleje včetně fosfátových 

esterů, silikonů, silikátů, polyglykolů, polyfenyléterů, fluorovaných uhlovodíků, 

naftenických bledých olejů, monobázických, dibázických a polyolových esterů  
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a přírodních olejů. Některé základní oleje skupiny V se používají v mazacích prostředcích 

jak jako složky základního oleje, tak jako přísady. V současné době se linie mezi 

kategoriemi stávají méně odlišnými, ale tyto kategorie jsou stále užitečné při popisu 

základových olejů. Kategorie byly neformálně rozděleny do skupin I +, II + a III +. Tyto 

oleje mají přidanou kvalitu, ale také jsou dražší při výrobě. [5] [8] 

 

Obrázek 1: Skupiny základových olejů [11] 

3.3 Aditiva 
 

Aditiva (přísady) jsou speciální látky, které se v malém množství přidávají do olejů  

a maziv za účelem užitných vlastností. V současné době se téměř nevyrábí oleje bez 

obsahu aditiv. Množství aditiv v olejích se pohybuje od 5 do 20 %.  

Tabulka 2: Rozdělení aditiv [9] 

ADITIVA FUNKCE 

Zlepšovače viskozitního indexu 

Depresanty 
Ovlivňují fyzikální vlastnosti maziva 

Antioxidanty 

Protipěnivostní aditiva 
Chrání mazivo 

Detergenty 

Disperzanty 

Vysokotlaká aditiva (EP) 

Protioděrová aditiva (AW) 

Inhibitory koroze 

Inhibitory rezivění 

Chrání mazaný povrch 
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Řada aditiv je multifunkčních a také se navzájem ovlivňují. To znamená, že přidání 

jednoho aditiva může posílit nebo naopak oslabit účinek druhého. Vývoj takovéto směsi 

aditiv v kombinaci se základovým olejem tak, aby výsledná směs dosahovala 

požadovaných vlastností, je velmi náročný proces jak časově, tak finančně. [9] 

3.3.1 Aditiva ovlivňující vlastnosti maziva 

Zlepšovače viskozitního indexu 

Zlepšovoče viskozitního indexu (VI-Improvers) jsou aditiva, která snižují závislost 

viskozity oleje na teplotě. Jsou používány zejména tam, kde olej musí fungovat v širokém 

rozsahu pracovních teplot. Zlepšovače VI jsou vysokomolekulární polymerní látky  

s dlouhým uhlovodíkovým řetězcem. Tyto polymerní látky s dlouhými molekulami jsou 

za nízkých teplot neaktivní a viskozitu oleje prakticky neovlivňují. Při zvyšování teploty 

dochází k postupnému nárůstu jejich aktivity. Z důvodu velikosti zlepšovačů VI jsou tyto 

přísady citlivé na mechanické namáhání. Střihová stabilita zlepšovačů VI je tudíž velice 

důležitá, protože při mechanické destrukci dochází k prudkému poklesu jejich funkčnosti. 

[9] 

Depresanty (snižovače bodu tuhnutí) 

Depresanty jsou aditiva, která snižují bod tuhnutí olejů. Během ochlazování oleje 

dochází k postupnému vzniku a vylučování parafinických krystalů. Tyto krystaly  

se vzájemně propojují a vytvářejí tak prostorovou strukturu, která uzavírá ostatní složky 

oleje a znemožňuje tak jejich pohyb. Depresanty zpomalují tvorbu krystalů a zabraňují 

jejich vzájemnému propojení a tím vzniku prostorových struktur. Tímto způsobem 

depresanty zlepšují nízkoteplotní vlastnosti olejů. [9] 

3.3.2 Aditiva chránící mazivo 

Antioxidanty 

Antioxidanty jsou přísady, které zlepšují oxidační stabilitu maziva a jsou důležité 

zejména pro maziva vystavená vysokým provozním teplotám. Téměř všechna maziva 

obsahují antioxidanty. Působením vzduchu (vzdušného kyslíku), zvláště při vyšších 

teplotách nebo za katalytického působení dalších vlivů (tlak, voda, přítomnost kovů jako 

mědí, železo atd.) dochází k postupné oxidaci maziva. Oxidační stárnutí oleje vede  

ke vzniku kyselých složek, které způsobují korozi a dále se podílí na tvorbě kalů, laků  
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a pryskyřic, což vede ke zhoustnutí oleje a následnému zanesení filtrů či jiných součástí 

mazacího systému. [9] 

Protipěnivostní aditiva 

Protipěnivostní aditiva zamezují nadměrnému pěnění olejů. Působí tak, že atakují 

bublinky pěny, přičemž v místě jejich ataku dochází k výraznému oslabení stability 

bubliny. V některých případech může působení protipěnivostních aditiv výrazně zhoršit 

uvolňování vzduchu z oleje. [9] 

3.3.3 Aditiva chránící mazaný povrch 

Detergenty 

Detergenty jsou přidávány do olejů za účelem zajištění čistících vlastností maziv. 

Omezují usazování kalů, karbonu a laků na částech strojů při vysokých teplotách  

a podílejí se na neutralizaci kyselých složek oleje. Detergenty mohou mít rovněž 

antioxidační a antikorozní vlastnosti. [9] 

Disperzanty 

Disperzanty jsou přidávány do oleje za účelem udržení nečistot v suspenzi a zabraňují 

tak jejich shlukování, což by mohlo způsobit zablokování filtrů či jiných součástí 

mazacího systému. Nečistoty jsou poté odstraněny i s olejem při výměně. Rozdíl mezi 

funkcí detergentů a disperzantů je malý a většina přísad, které zlepšují detergentní 

vlastnosti, vykazují současně i vlastnost disperzantní. [9] 

Vysokotlaká aditiva (EP) a protiotěrová aditiva (AW) 

Vysokotlaká aditiva (Extreme Pressure – EP) jsou aditiva, která zajišťují ochranu 

mazaných součástí před opotřebením při velmi vysokém nebo rázovém zatížení.  

U ozubených kol, které po sobě klouzají, je únosnost mazacího filmu při vysokém zatížení 

často nedostatečná a může dojít ke kontaktu kov na kov, tedy k tzv. smíšenému tření.  

Za těchto podmínek může dojít k porušení mazacího filmu a k následnému opotřebení 

(zadření) mazaných součástí. 

EP aditiva jsou reaktivní látky s obsahem chlóru, fosforu nebo síry, které za podmínek 

vysokých tlaků a teplot reagují s povrchem kovů za vzniku v oleji nerozpustného 

povrchového filmu chloridů, sulfidů nebo fosfátů. Tyto sloučeniny se vyznačují lepší třecí 
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charakteristikou než samotné kovové povrchy. Důležitým faktorem ovlivňujícím 

funkčnost EP aditiv je aktivační teplota. Různé druhy EP aditiv jsou aktivní při různých 

teplotách, což se v praxi může projevit například tím, že olej s obsahem určitého druhu 

EP přísad může při jedné zkoušce vykazovat výborné EP vlastnosti, přičemž při zkoušce 

za jiných podmínek mohou být tyto vlastnosti pouze podprůměrné. 

Mírnější formou EP aditiv jsou protioděrová aditiva (Anti wear – AW). Tento druh 

aditiv je vhodný pro mírnější podmínky. Většinou jde o polární organické sloučeniny  

s dlouhým uhlovodíkovým řetězcem, které se svou polární částí adsorbují na kovovém 

povrchu, přičemž nepolární uhlovodíkový řetězec zajišťuje mazání v nepříznivých 

provozních režimech. Při překročení určité hranice zatížení nebo teploty jsou však tyto 

přísady z kovových povrchů mechanicky odtrženy a tím dochází k jejich deaktivaci. [9] 

Inhibitory koroze 

Příčinou koroze kovových povrchů jsou zejména voda, kyslík a kyseliny, které mohou 

vznikat oxidací (stárnutím) oleje. Inhibitory koroze jsou látky, které zabraňují korozi 

neželezných kovů (olovo, měď) zapříčiněnou zejména působením kyselých složek. Jako 

protikorozní aditiva se nejčastěji používají polární látky, které jsou schopny chemicko-

fyzikální reakce na povrchu kovů za tvorby ochranného filmu. Zásadité detergenty rovněž 

významnou měrou přispívají k ochraně kovových povrchů před korozí. [9] 

Inhibitory rezivění 

Inhibitory rezivění patří mezi protikorozní aditiva, která zajišťují ochranu železných 

materiálů především před působením vody. Inhibitory rezivění jsou nejčastěji vysoce 

polární látky, které jsou schopny silně přilnout ke kovovému povrchu, na kterém vytvoří 

vrstvu a tím zabrání kontaktu železných povrchů s vodou a dalšími vlivy. Volba 

vhodného typu a množství přísad proti rezivění je velmi důležitá, neboť některé typy 

přísad proti rezivění mohou chemicky napadat některé neželezné kovy nebo iniciují vznik 

nežádoucích emulzí s vodou. [9] 
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3.4 Zpevňovadla 
 

Moderní plastická maziva se skládají z tekutého základového oleje, zpevňovadla, které 

poskytuje svou gelovou strukturu, a ve většině případů aditiv, která nabízejí řadu dalších 

výhod. Mazivo typicky obsahuje 85% základového oleje, 10% zpevňovadla a 5% aditiv. 

Vícefázová tuková struktura dává výrobku vhodnou konzistenci, která umožňuje, aby 

plastické mazivo zůstalo na daném místě za podmínek použití. Tím je zajištěno účinné 

mazání, zajištěna těsnicí schopnost a mazivo umožňuje umístit funkční přísady v blízkosti 

pracovních ploch zařízení. 

Dvě hlavní skupiny zpevňovadel jsou kovová mýdla a anorganika. Plastická maziva 

na bázi lithného mýdla jsou nejrozšířenější. [10] 

 

Obrázek 2: Plastická maziva [12] 
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3.4.1 Vápenatá mýdla 

První plastická maziva byla vyrobena reakcí vápna s rostlinnými oleji nebo 

živočišnými tuky za přítomnosti vody, aby se vytvořilo vápenaté mýdlo přírodní mastné 

kyseliny. Výsledný zesílený olej byl vhodný pro jednoduché mazací úkoly, jako jsou 

hřídele a ložiska vodních kol. Tato jednoduchá vápenatá plastická maziva byly však 

nedostačující, když vynález parního stroje vedl k vyšším provozním teplotám. Bod tání 

vápenatých plastických maziv je kolem 100°C a vyšší provozní teploty se ukázaly jako 

příliš náročné v té době. [10] 

Nicméně vápenatá plastická maziva tohoto druhu jsou dnes ještě používána pro méně 

náročné aplikace a jejich výroba je velmi podobná procesům používaným před více než 

sto lety. Vápenaté mýdlo je vyráběno s malým obsahem zbytkové vody, který působí jako 

stabilizátor matrice mýdla a zajišťuje tak požadovanou strukturu zpevňovadla. [10] 

Při některých provozních podmínkách, kdy je teplota neustále nad 50°C, může 

odpařování vody vést k úplnému rozbití konzistence plastického maziva a dojde k návratu 

k tekutému stavu. Konvenční vápenatá plastická maziva mají dobré adhezní vlastnosti  

a jsou extrémně odolná vůči vodě. Při poměrně nízkých nákladech jejich používání dnes 

pokračuje v chladných, mokrých podmínkách, jako jsou například námořní aplikace, 

kryty vrtulí a vodní čerpadla. [10] 

3.4.2 Sodíková mýdla 

Sodíková mýdla, která jsou velmi podobná domácímu mýdlu používanému k praní, 

mají vyšší teplotu tání než vápenatá mýdla. Plastická maziva na bázi sodných mýdel byla 

zásadní pro mazání parních strojů a prvních strojů průmyslové revoluce. Sodík má 

provozní schopnost až do teploty přibližně 110°C a stal se nejvýznamnějším 

vysokoteplotním plastickým mazivem na počátku 20. století. Bohužel sodíková plastická 

maziva mají dvě významné slabiny. Jsou rozpustné ve vodě jako mycí mýdlo a také trpí 

ztvrdnutím při skladování. [10] 

3.4.3 Hliníková mýdla 

Plastická maziva na bázi hliníkových zpevňovadel byla vyvinuta současně  

se sodíkovými plastickými mazivy, protože inženýři hledali lepší mazání parních motorů. 

Hliníková zpevňovadla, a zejména stearát hliníku, nabízely maziva s tolerancí vody 

a vyšší teplotou. Bohužel, hliníková plastická maziva mají velkou slabost v tom, že jsou 

extrémně citlivá na střihové namáhání. Mohou být snadno rozloženy mechanicky, ztrácejí 
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jak svou konzistenci, tak i schopnost mazání. Plastická maziva stearanu hliníku můžou 

stále nalézt aplikace u jednoduchých kluzných ložisek s nízkým zatížením a jako maziva 

na podvozky, ale obecně byla nahrazena modernějšími výrobky. [10] 

3.4.4 Lithná mýdla 

V první polovině 20. století měli strojní inženýři poměrně omezenou volbu typů 

plastických maziv, aby vyhověli stále náročnějšímu souboru mazacích potřeb. Tradiční 

plastická maziva z vápníku, sodíku a hliníku měla pokrýt všechny požadavky.  

Ve 30. letech 20. století se díky velkému rozvoji leteckého průmyslu vyvinulo plastické 

mazivo na bázi lithia. Poprvé měli inženýři přístup k plastickému mazivu, které by mohlo 

být klasifikováno jako skutečně víceúčelové. [10] 

Dříve se lithiová mýdla vyráběla z jednoduché kyseliny stearové. Dnes jsou téměř 

všechna lithiová mýdla založena na derivátu ricinového oleje, kyselině 12-hydroxy 

stearové. Možnosti lithiového plastického maziva zahrnují vynikající mechanickou 

stabilitu, dobrou odolnost proti vodě a přiměřeně vysokou tepelnou odolnost až do 120°C. 

Jedinou skutečnou nevýhodou pro plastická maziva z lithia 12-hydroxystearátu je 

čerpatelnost při nízkých teplotách. Může to být obtížné v centralizovaných mazacích 

systémech při teplotách pod -10°C. [10] 

3.4.5 Vápenatá mýdla bez obsahu vody 

Novější vývoj ve vápenatých plastických mazivech je použití mýdla, které není 

stabilizováno vodou. To umožňuje horní provozní teplotu 110°C, podobně jako sodík 

nebo lithium. Vedle teplotního přínosu nabízí vápenatá mýdla bez obsahu vody výhody 

tradičních vápenatých plastických maziv, vynikající přilnavost, nízkou teplotu mazání  

a odolnost proti vodě. [10] 

Vápenatá mýdla bez obsahu vody jsou obvykle založena na kyselině  

12-hydroxystearové, stejně jako jejich lithiové protějšky a výsledná plastická maziva 

poskytují vynikající mechanickou stabilitu. [10] 

3.4.6 Komplexní plastická maziva 

Dostupnost řady mýdel na bázi různých kovů povzbudila tvůrce plastických maziv  

k prozkoumání vlivu směsí v konečné směsi. Z tohoto smíšeného přístupu byl zjištěn 

pouze malý přínos, ačkoli směsi, jako je lithium-vápník, nalezly uplatnění v některých 

speciálních aplikacích. [10] 
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Mnohem lepší se ukázala tzv. komplexní mýdla. Deriváty jednoho kovu, které 

reagovaly s kombinací různých typů kyselin, mohou krystalizovat do stejné vláknité 

zpevňovací struktury. Hlavní výhodou komplexních plastických maziv je jejich 

schopnost odolávat vysokým provozním teplotám. [10] 

3.4.7 Hliníkový komplex 

Hliníková komplexní plastická maziva mají body skápnutí nad 240 ° C, jsou vysoce 

odolná proti vodě a mají dobré mazací vlastnosti při vysokých teplotách. Navíc nízká 

koncentrace zpevňovadla může poskytnout požadovanou tuhost konzistence a to vede  

k vynikající čerpatelnosti. Jejich nevýhody se soustřeďují na tendenci k vytvrzování  

při střihu a na jejich horší mechanickou stabilitu ve srovnání s mazivy z lithia. V tomto 

ohledu jsou podobná jako u běžných plastických maziv stearátu hliníku. [10] 

3.4.8 Vápenatý komplex 

Plastická maziva s komplexy vápníku nalezla dobré uplatnění vzhledem k jejich 

nosnosti a odolávání extrémnímu tlaku. Jejich vysokoteplotní výdrž s bodem skápnutí 

nad 250°C je také velmi dobrá. Na rozdíl od hliníkových komplexů je vyžadován velmi 

vysoký obsah mýdla k zajištění dané konzistence, což může snížit čerpatelnost. Plastická 

maziva s komplexem vápníku mají rovněž tendenci k vytvrzování. Novější komplexy 

sulfonátu vápenatého nabízejí vynikající odolnost proti vodě spojenou s dobrou odolností 

vůči vysokým teplotám a nosností. [10] 

3.4.9 Lithný komplex 

Díky bodu skápnutí nad 300°C může tento typ plastického maziva odolat maximálním 

provozním teplotám až do 240°C po krátkou dobu. Nepřetržitá teplota 150°C by neměla 

představovat problém pro plastická maziva formulovaná s minerálními oleji. Provozní 

teploty do 200°C jsou možné za použití syntetických základových olejů. Tato vynikající 

vysoká teplotní účinnost je výsledkem vysoké teploty tání spojené s velmi hustou 

vláknitou strukturou matrice mýdla. Velmi malá polární vlákna silně váží základní 

maziva a poskytují vynikající ochranu proti oxidaci kvůli nízkému přenosu tepla v celé 

matrici. [10] 

Plastická maziva s komplexem lithia se stále více považují za novou generaci 

víceúčelových plastických maziv s širokým teplotním rozsahem, která nahrazují tradiční 

produkty lithia. Tento trend je posílen širokou kompatibilitou komplexu lithia s jinými 

druhy plastických maziv. [10] 
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3.4.10 Anorganická a jiná zpevňovadla 

Pevné látky, které jsou v podstatě nerozpustné v základním oleji, mohou být také 

použity jako zpevňovadla v plastických mazivech. Bentonitové a hektoritové jíly, 

silikagel a polymočovina se používají v mnoha různých aplikacích. [10] 

Jíly 

Jemné jíly, zejména bentonitové jíly, se používaly v mazivech od počátku 20. století, 

především ve snaze zlepšit výkon při vysokých teplotách. Použití jílu jako želírujícího 

činidla vede k mazivu, které se při vysokých teplotách neroztaví ani neskápne. Nicméně, 

nedostatek struktury vláknité matrice omezuje stabilitu plastických maziv na bázi jílu. 

Navíc škodlivé účinky oxidace mohou být stále přítomny v základním oleji při zvýšených 

teplotách. Oxidace a oddělování oleje může způsobit, že na povrchu stroje budou uloženy 

zbytky abrazivního jílu. Jíly však stále nalézají aplikace pro zpevňování vysoce 

viskózních základových kapalin, jako je bitumen, pro výrobu sloučenin pro použití  

v otevřených převodových systémech. [10] 

Silikagel 

Metylový derivát oxidu křemičitého má podobné vlastnosti jako jíl v plastických 

mazivech. Tato plastická maziva byla původně vyvinuta pro mazání malých 

mechanických zařízení pracujících při nízkých teplotách, např. v letadlech. Při zavedení 

centralizovaných mazacích systémů do těžkých vozidel získaly silikagel a zpevňovadla 

na bázi jílu oblíbenost kvůli jejich nedostatečné elasticitě a výslednému snadnému 

čerpání. Odvzdušňování oleje, separace a vlastní nestabilita anorganických zpevňovadel 

způsobují blokování linek podávání a dávkovacích modulů. Použití těchto zpevňovadel 

bylo opuštěno ve prospěch jiných plastických maziv, jako je komplex lithia. Plastická 

maziva na bázi silikátového gelu stále nalézají aplikace při mazání hliníku a některých 

plastů. [10] 

Polymočovina 

Tento systém speciálních polymerních zpevňovadel je obvykle reakčním produktem 

mezi různými typy izokyanátů a aminů. Plastická maziva z polymočoviny vykazují 

extrémně vysokou účinnost při vysokých teplotách a v mnoha případech se staly 

preferovanou volbou doživotní náplně do ložisek a kloubových spojů. Na druhé straně 



ČVUT v Praze Diplomová práce  Andreas Kopřiva 
Fakulta strojní Zařízení pro nanášení olejových vrstev 2016/2017 

  

 

 
30 

 

nevýhody, jako je nižší výkon při teplotách okolí a toxická povaha surovin, omezily 

možnosti použití jako víceúčelový produkt. [10] 

3.4.11 Vlastnosti zpevňovadel 

Vlastnosti zpevňovadel jsou shrnuty v následujícíh tabulkách. V první tabulce jsou 

funkční vlastnosti jednotlivých zpevňovadel. 

 

Obrázek 3: Tabulka vlastností zpevňovadel [27] 

 

V druhé tabulce je uvedena kompatibilita jednotlivých zpevňovadel. Značení je následující: 

- Kompatibilní 

- Nekompatibilní 

- Nekompatibilní při určitém poměru 

 

Obrázek 4: Tabulka kompatibility zpevňovadel [27] 
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4 Odmašťování   
 

Odmašťování je souhrnný název pro odstraňování všech druhů ulpělých nečistot z 

povrchu kovu, které jsou k povrchu kovu vázány buď fyzikální adsorpcí, nebo adhezními 

silami. Jejich energie vazby ke kovovému povrchu je mnohem menší než u nečistot 

vázaných chemicky a lze je tedy odstranit snadněji a beze změny kovového povrchu. 

Úkolem odmašťovacích přípravků je uvolnění těchto nečistot s povrchu kovu, jejich 

převedení do roztoku nebo emulze a zabránění jejich zpětnému vyloučení na kovovém 

povrchu. Operace odmašťování se provádí různými způsoby, z nichž nejdůležitější a 

nejvíce rozšířené jsou tyto postupy: [1] [13] [15] 

- odmašťování v organických rozpouštědlech 

- odmašťování v alkalických roztocích 

- odmašťování pomocí tenzidových prostředků 

- odmašťování emulzní 

- odmašťování pomocí ultrazvuku 

- vysokotlaké odmašťování 

- odmašťování pomocí páry 

- elektrolytické odmašťování 

 

4.1 Odmašťování v organických rozpouštědlech  
 

Odmašťování v organických rozpouštědlech je velmi rozšířený způsob čištění, při 

kterém se mastné látky na povrchu kovu rozpustí a zároveň se uvolní i ostatní ulpělé 

nečistoty. Organická rozpouštědla většinou nezpůsobují korozi. Pomocí organických 

rozpouštědel se mohou odstranit i silné vrstvy mastných nečistot.  

Uplatnění organických rozpouštědel k odmašťování bývá zejména v menších 

závodech vzhledem k poměrně nízkým nákladům, technické jednoduchosti a vysoké 

účinnosti čištění. Mnohdy však zůstává nedořešena otázka likvidace vypotřebovaných 

rozpouštědel. 



ČVUT v Praze Diplomová práce  Andreas Kopřiva 
Fakulta strojní Zařízení pro nanášení olejových vrstev 2016/2017 

  

 

 
32 

 

Nevýhodou však je skutečnost, že organická rozpouštědla nevyhovují požadavkům 

bezpečné a zdravotně nezávadné práce. Nelze je také používat na vlhké povrchy, nelze 

odstraňovat heteropolární nečistoty (anorganické soli, pot, otisky prstů). 

Ideální rozpouštědlo by mělo být levné, bezpečné, zdravotně nezávadné, snadno 

regenerovatelné a univerzálně účinné. Tomu se však používaná rozpouštědla jen více či 

méně přibližují.  

 

Organická rozpouštědla se dělí na:  

a) Nehořlavá (na bázi chlorovaných uhlovodíků) 

- Jsou to především trichlorethylen, perchlorethylen a fluorované uhlovodíky 

(ledony, fluorotheny). Jejich výhodou je dobrá rozpustnost většiny mastných 

látek, dobré fyzikální vlastnosti a nereaktivnost s většinou plastů, nátěrových 

hmot a laků. Jejich používání bylo však zakázáno.  

 

b) Hořlavá (na bázi alifatických uhlovodíků) 

- Je to především technický benzín, který se používá pro svou dobrou 

odmašťovací schopnost a nízkou toxicitu. Hodí se především pro ruční 

odmašťování. Dále jsou to aromatické uhlovodíky např. nafta či toluen. 

Používají se jen v malém množství pro vysokou hořlavost. Mohou se aplikovat 

buď v koncentrované formě, nebo ve formě emulze. [1] [2] [13] 

4.2 Odmašťování v alkalických roztocích  
 

Odmašťování v alkalických lázních je nejvíce rozšířený způsob čištění kovového 

povrchu součástí. Účinnost alkalického odmašťovacího procesu spočívá hlavně v 

chemických pochodech, např.: v emulgaci a dispergaci nečistot nejrůznějšího druhu, dále 

ve zmýdelnění některých mastnot a v zabránění redepozici nečistot na kovovém povrchu. 

Alkalické odmašťovače bývají obohaceny povrchově aktivními látkami (tenzidy). 

Odmašťovací přípravky obsahují vedle organických tenzidů i anorganické alkalicky 

reagující sole, jako např.: NaOH, Na2CO3, fosforečnany, křemičitany. Většinou se jedná 

o jejich kombinace. Jejich volba se řídí podle druhu odmašťovacího kovu, který dovoluje 
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určité rozmezí alkality odmašťovací lázně. Lázně pro odmašťování oceli mohou mít pH 

vyšší než pH 13, pro odmašťování mosazi a zinku může být pH 12 - 13, pro odmašťování 

hliníku pH 10 - 11. Nejmodernější odmašťovací přípravky obsahují i komplexotvorné 

látky, které zabraňují tvoření nerozpustných sraženin při použití tvrdé vody, např.: 

polyfosfáty, a někdy i látky udržující v komplexu kovové ionty. 

 

Alkalické lázně mají během odmašťovacího procesu následující funkci: 

l) Rozptylují mastnoty v lázni v podobě drobných kuliček 

2) Postupně vytěsňují oleje a tuky z povrchu 

3) Zabraňují zpětnému usazení mastnoty na odmašťovaném povrchu součásti 

Při odmašťování v alkalické odmašťovací lázni se mastné kyseliny zneutralizují za 

vzniku rozpustných mýdel, zatímco zmýdelňování tuků a olejů probíhá vlivem alkálií v 

odmašťovacích lázních. Odstraňování olejů probíhá ve dvou stupních. Nejprve dochází 

ke ztenčování vrstvy oleje na kovovém povrchu a potom k odstranění tenkého mastného 

filmu ulpělého přímo na povrchu kovu.  

Alkalické odmašťování se většinou provádí ponorem nebo postřikem. Oproti 

organickým rozpouštědlům je lacinější a bezpečnější. Výhodou lázní je poměrně nízká 

koncentrace pro ponor 10 - 30 g.l-1, pro postřik 2 - 15 g.l-1. Odmašťovací teplota bývá 

pro ponor 60 - 80 °C, pro postřik 65 - 75 °C. Doba odmaštění ponoru je 5 - 10 minut. 

Vyčerpané lázně se musí likvidovat (neutralizovat) v čistírnách odpadních vod. Další 

nevýhodou je vysoká pracovní teplota a nutnost oplachu po odmaštění. [1] [2] [13] [17] 

4.3 Odmašťování pomocí tenzidových prostředků  
 

Odmašťování pomocí tenzidů (detergentů) nabylo na důležitosti zavedením látek 

povrchově aktivních a znamenalo zásadní obrat ve vývoji alkalických odmašťovacích 

přípravků. Nejprve byly aplikovány anionaktivní tenzidy, později neionogenní a posléze 

i amfolytické tenzidy. Používání povrchově aktivních látek v oblasti odmašťování 

umožnilo podstatné zvýšení kvality, jeho urychlení i snížení pracovní teploty. Zavedení 

tenzidů rovněž umožnilo upustit od dříve běžných vysokých hodnot pH a přejít na roztoky 

slabě alkalické až téměř neutrální, nebo dokonce odmašťovat v kyselém prostředí. 
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Tenzidy lze aplikovat ručně, ponorem, ultrazvukem i postřikem včetně vysokotlakého 

postřiku. Pro každou aplikaci nutno zvolit vhodný přípravek vyhovující zvolené 

odmašťovací technologii. Jejich velkou předností je skutečnost, že obsahují z více jak 90 

% látky biologicky odbouratelné a tedy snadno likvidovatelné. [1] [14] [17] 

4.4 Odmašťování emulzní  
 

Emulzní odmašťování využívá jak přímého rozpouštění mastnot v organickém 

rozpouštědle, tak i jejich emulgaci ve vodném prostředí. Rozpouštědlo rozpustí mastnoty, 

snižuje viskozitu, přičemž penetraci rozpouštědla do vrstvy nečistot podporuje přítomný 

emulgátor. Tato metoda je velmi účinná i na značně znečištěné povrchy a velké 

konstrukční celky. Provádí se při ponoru, potíráním (ručně) a postřikem při normální či 

zvýšené teplotě. Při emulzním způsobu odmašťování se nedosahuje zcela smáčivého 

povrchu, přesto je odmaštění postačující. 

Přípravky jsou zpravidla založeny na směsi účinných ropných rozpouštědel s obsahem 

speciálních tenzidů a emulgátorů. Jejich odmašťovací schopnost je spolehlivá, dokonale 

rozpouštějí a emulgují mastnoty a převádějí je do vodou omyvatelné emulze. Odpadní 

vody musí před vypouštěním do kanalizace projít úpravnou vod. [1] [13] [14] [17] 

4.5 Elektrolytické odmašťování  

 

Elektrolytické odmašťování je jediný způsob odmašťování, při kterém se dosahuje 

takové čistoty povrchu, která je vyžadována před galvanickou povrchovou úpravou. Proto 

je vždy poslední odmašťovací operací v galvanické lince. Jako elektrolyty se používají 

alkalické vodné roztoky.  

Principem elektrolytického odmašťování je vylučování plynu na elektrodách, který 

rozruší vrstvu olejového filmu a strhává ho do roztoku. Z toho vyplývá, že důležitým 

faktorem je vodivost lázně, kterou zajišťuje její složení a zvýšená teplota lázně. 

Elektrický proud procházející elektrolytem způsobuje disociaci látek alkalického roztoku. 

Na katodě se vylučuje vodík a alkalický kov, který je nestálý a slučuje se s vodou na 

alkalický hydroxid. Na anodě se vylučuje kyslík. Odmašťované předměty mohou být 

zapojeny buď jako anoda, nebo jako katoda.  
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Katodický cyklus odmaštění: 

Na katodě je intenzivnější vývoj vodíku (asi 2x větší), také dochází v oblasti katody 

ke zvýšení alkality, která má příznivý vliv na účinek odmašťování. Vznikající bublinky 

vodíku působí mechanicky na nečistoty a unášejí je pryč z povrchu. Vznikající vodík 

může ale také způsobit vodíkovou křehkost. Při vzniku hydroxidu vzniká silně alkalická 

zóna, která může způsobit korozi některých kovů např. cínu, zinku, olova a mědi. 

Anodický cyklus odmaštění: 

Tvorba kyslíku je nižší než vodíku, ale účinnost je velká. Výhodou je, že při 

anodickém procesu nemůže docházet k navodíkování materiálu a vodík z předcházejících 

operací je v povrchové vrstvě eliminován. Při anodickém cyklu dochází k mírnému 

odleptání povrchu. U mosazi dochází ke změně zabarvení, ale tato vrstva je při 

dekapování dokonale rozpustná a součástka kvalitně pokovená. Pro barevné kovy se 

doporučuje dvoustupňové odmaštění s krátkou expozicí na anodě. Pro ocelové součástky 

je dostačující anodický cyklus. 

Pro eliminování nevýhod obou cyklů se používá reverzačního způsobu. Při tomto 

způsobu je předmět zapojen nejdříve jako katoda a poté jako anoda. Poměr času změny 

polarity je asi 3:1 při delším zapojení předmětu jako katody. Proudová hustota se volí 

nejčastěji 5 – 10 A.dm-2 a teplota lázně se volí 50 – 70°C. [1] [2] [20] 

4.6 Odmašťování pomocí ultrazvuku  
 

Ultrazvukové odmašťování je moderní, velice rychlý, efektivní a progresivní způsob 

odstraňování organických i neorganických volně vázaných nečistot z povrchů. Při 

provozu ultrazvukového zdroje vzniká jev zvaný "kavitace", při kterém se v čistícím 

médiu vytváří miliony mikroskopických bublinek, které vzápětí implodují a uvolněná 

energie strhává nečistoty z povrchu čištěného předmětu z jeho vnějších i vnitřních částí. 

Čištěné předměty se ultrazvukem mechanicky nepoškozují.  

Ultrazvukové odmašťování se uplatňuje zejména při čištění povrchu profilovaných 

součástí, u nichž se nedosahuje dobrých výsledků při použití běžných čisticích prostředků 

a postupů, zvláště při odstraňování nečistot z různých záhybů nebo malých otvorů. 

Ultrazvukové zařízení dodává vysokofrekvenční energii z generátoru přes ultrazvukový 

budič do nádrže s čistící kapalinou, kde dochází k přeměně této energie na energii 
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akustickou, která rozkmitává kapalinu a spolu s kavitačními účinky se zúčastňuje 

čistícího procesu. Ultrazvuková frekvence je frekvence vyšší než 18 kHz. Pracovní 

frekvence se pohybují v rozmezí 20 – 40 kHz a intenzita se pohybuje v rozmezí 2 – 5 

W.cm-2. Nižší frekvence například 20kHz, které vytváří bublinky  

s větším průměrem a silnější tlakové vlny se používají pro čištění větších, robustnějších 

silně znečištěných předmětů. Vyšší frekvence například 35kHz, vytváří větší počet 

menších bublinek, které se užívá pro intenzivní, ale jemnější čištění. 

Jako čistící kapalina se používají organická rozpouštědla i vodné odmašťovače. 

Odmašťování pomocí ultrazvuku je použitelné pouze u předmětů menších rozměrů, které 

mohou být umístěny do vyráběných velikostí odmašťovacích van. Proces čištění trvá od 

několika sekund do několika minut, vše v závislosti na míře, způsobu a druhu znečištění 

povrchu. [1] [14] [17] [18] 

4.7 Vysokotlaké odmašťování  
 

Vysokotlaké odmašťování se používá především pro čištění velkých ploch  

a předmětů. Nejvíce se uplatňuje při hrubém čištění vozidel, generálních opravách strojů, 

ale také při čištění budov. Pro vysokotlaké odmašťování se používají speciální zařízení, 

schopná přeměnit pomocí čerpadel přívodní proud vody na výstupní proud vody o tlaku 

až několik set bar. Tato zařízení mohou stříkat jak studenou vodu, tak i teplou vodu o 

teplotě až 60°C. Pro vysokotlaké odmašťování se používají především tenzidové 

prostředky. [1] [14] [19] 

4.8 Odmašťování pomocí páry  
 

Odmašťování pomocí páry se obvykle aplikuje při odmašťování a čištění povrchu 

rozměrných zařízení. Technologie odmašťování pomocí páry je podobná vysokotlakému 

odmašťování, ale jako pracovní médium používá horkou páru o teplotě až 180°C. Často 

se také využívá při čištění podlah. Je to velmi účinná metoda na odstraňování i zaschlých, 

zapečených, připálených a jiných nečistot.  

Voda s prostředkem se zahřívá až na bod varu a vznikající pára se přivede  

ke konstrukčním dílům, které chceme vyčistit. Teplotní rozdíl mezi horkou párou  

a chladným dílem vede ke kondenzaci rozpouštědla na povrchové ploše obrobku, čímž se 

dosáhne proplachovacího efektu s nejčistším rozpouštěcím kondenzátem. Tepelný  
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a tlakový účinek páry je možno kombinovat dávkováním odmašťovacího prostředku, 

případně i s oplachem horkou vodou. Parní odmašťování může probíhat i v uzavřené 

pracovní komoře. [1] [14] [17] 

4.9 Faktory ovlivňující odmašťovací účinek  
 

Vliv druhů nečistot 

Oleje a tuky ulpívají na kovovém povrchu zvlášť pevně. Při kombinaci tuhých látek 

s oleji, tuky, vosky, parafíny a steariny je odstraňování nečistot velmi obtížné, zejména 

když se při vyšších teplotách vytvrdí. K jejich odstranění se musí použít smáčecích 

prostředků s velkým průnikovým účinkem za stálého pohybu lázně.  

Nerozpustné částice (prach, saze apod.) je možné pouze dispergovat. Jako účinné látky 

se osvědčily polyfosfáty, glukonáty a ochranné koloidy, které však v některých případech 

zvyšují v nežádoucí viskozitu lázně. Mimořádně obtížné je odstraňování brusného prachu 

a kovového oděru. Tento oděr lpí často vlivem magnetické vazby zvlášť houževnatě na 

základním povrchu. K jeho odstranění se doporučuje použít dalšího stupně 

elektrolytického čištění v alkalickém roztoku za přepólování při proudových hustotách 

10 A.dm-2. [1] [2] 

Teplota 

Vlivem zvýšené teploty se zintenzivňuje Brouwnův pohyb a snižuje se stabilita 

emulze. Zvýšení teploty vede dále k hydrataci, což se projeví zakalením a zhoršením 

rozpustnosti ve vodě, v limitním případě nastává rozdělení emulze na vrstvy. Bod 

zakalení leží často ve velmi úzkém rozmezí teploty. 

Zlepšení stability emulze se současným zvýšením bodu zakalení je možno dosáhnout 

přísadou anionaktivních tenzidů nebo speciálních rozpouštědel. Emulgační schopnost 

přípravku se tím však nezlepší. Obecně lze tedy říci, že při vyšší teplotě je odmašťovací 

účinnost vyšší a doba odmašťování se zkracuje. [1] [2] 

Pohyb 

Mechanický zásah působí při odmašťování tím, že pomáhá protrhávat souvislý film 

nečistot, a tak je uvolňuje z povrchu. Při odstranění nečistot z povrchu součásti se 
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dosahuje lepších výsledků, jestliže je buď kapalina, nebo součást v pohybu. Ulpělé nebo 

přischlé nečistoty se snáze odstraňují z čištěných ploch mechanicky. [1] [2] 

Používá se těchto způsobů: 

a) ručního a strojního kartáčování, které je běžné v pivovarech, zejména při čištění 

stěn, podlah, nádob, stolů, roštů apod., 

b) tlakových postřiků, které jsou podstatou čištění při strojním mytí povrchů pod 

tlakem, 

c) cirkulace, které se používá zejména při čištění potrubí, mechanický účinek lze 

zesílit měněním proudu čistícího roztoku nebo krátkodobým přerušováním 

cirkulace, 

d) vyvařování, kdy je mechanický účinek dán pohybem čistící lázně, zejména při 

teplotách kolem bodu varu, ve srovnání s předešlými způsoby je tento mechanický 

účinek nejslabší. 

Doba působení 

Účinek čistících a dezinfekčních lázní je přímo závislý na době, po kterou lázně 

působí. Delším působením lázně se dosahuje lepšího čistícího účinku. Z ekonomických 

důvodů je však žádoucí, aby čištění a dezinfekce probíhaly co nejrychleji. Optimální doby 

čištění se obecně dosáhne především správným výběrem čisticího prostředku, větší 

koncentrací a vyšší teplotou, zlepšením mechanického účinku apod. [1] [2] 
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5 Metody detekce zamaštění kovových povrchů  
 

Stanovení zamaštění povrchu je nejdůležitější především pro stanovení účinnosti 

různých odmašťovacích přípravků. Pro stanovení zamaštění povrchu jsou metody přímé 

a nepřímé. Metody přímé jsou takové, které stanovují zamaštění vzorku ihned a přímo na 

vzorku. Metody nepřímé jsou takové, které stanovují zamaštění vzorku pomocí 

laboratorních indikátorů a rozpouštědel. Tyto metody se neprovádějí přímo na vzorku, 

ale provádějí se v laboratořích. Jsou velmi časově náročné, proto se v praxi téměř 

nevyužívají.  

Zjišťování zamaštění kovových povrchů bylo u nás upraveno normou ČSN 03 8215 

ze dne 1. 2. 1973, která k 1. 1. 2002 byla zrušena bez náhrady. Norma stanovovala 

kvalitativní a kvantitativní postupy stanovení zamaštění kovového povrchu. [1] [14] 

Norma definovala tyto tři základní metody: 

1) Metoda porušení souvislého vodního filmu 

2) Metoda postřiková 

3) Metoda hmotnostní 

5.1 Metoda porušení souvislého vodního filmu  
 

Jedná se o pouze orientační kvalitativní zkoušku, která se používá k rychlému 

zjišťování zamaštění v provozu. Doporučuje se jako předběžná zkouška před ostatními 

zkouškami. Její citlivost je řádově 10-4 g.m-2. 

Podstata metody spočívá ve vlastnosti čistého kovového povrchu, na kterém se po 

určitou dobu udrží neporušený vodní film. Zamaštění povrchu způsobí jeho předčasné 

porušení oproti čistému povrchu. Srovnávací hodnotou je zde doba potřebná k porušení 

vodního filmu na čistém kovovém povrchu stejného tvaru a kvality. 

Měření probíhá při teplotě 20°C. Kovový povrch nesmí být umístěn v blízkosti 

tepelných zdrojů a musí být chráněn před prachem. Stanoví-li se zbytkové zamaštění 

povrchu po odmašťování, oplachuje se povrch před měřením po dobu 10 sekund v 2 % 

roztoku kyseliny sírové (H2SO4). 
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Měřený předmět se pomoří do demi vody, rychle se vyjme a podloží se tak, aby byl 

skloněn pod určitým úhlem (asi 45°), přičemž se vodního filmu nesmí nic dotknout. 

Povrch součásti se sleduje vizuálně. Plocha, která je vzdálená od hran asi 10 mm od krajů 

součásti nebo ostrých hran, se nehodnotí. 

Měří se čas od vyjmutí vzorku z destilované vody do doby porušení souvislého 

vodního filmu. Tento čas se porovnává s dobou naměřenou stejným způsobem pro čistý 

povrch. Neliší-li se hodnoty o více jak 10 %, nebo o dobu delší jak jedna minuta, povrch 

se považuje za nezamaštěný. [1] [14] 

5.2 Metoda postřiková  

 

Zamaštění kovového povrchu (součásti) se stanoví tak, že na suchý měřený povrch se 

rozprašuje vodní roztok látky snižující povrchové napětí vody. Měří se doba od počátku 

postřiku až do vytvoření souvislého vodního filmu. Tato doba je závislá na druhu 

zamaštění (např.: oleje o různé viskozitě) a je úměrná plošné koncentraci látek 

způsobující zamaštění. Při kvantitativním měření se pro zjištěnou dobu postřiku 

měřeného povrchu odečte z kalibračního grafu odpovídající plošná koncentrace 

zamaštění v g.m-2. Pro kvalitativní měření postačí považovat vzorek za čistý, pokud se 

doba postřiku srovnávaných vzorků neliší o více jak 20%. [1] [14] 

5.3 Metoda hmotnostní  
 

U hmotnostní metody se plošná hustota zamaštění kovového vzorku stanoví pomocí 

rozdílu hmotností před a po odstranění mastnot z povrchu, odmaštění v organickém 

rozpouštědle nebo rozpuštění při odmašťování. 

Předmět, u kterého se stanovuje plošná hustota zamaštění, se zváží s přesností  

na 0,1 mg. Poté se zjistí celková plocha předmětu a odmastí se v organickém 

rozpouštědle, které musí dokonale rozpouštět mastnotu, jíž je předmět znečištěn, např.: 

benzín. Pro každý předmět se musí použít nové rozpouštědlo. 

Odmaštěný a vysušený předmět se znovu zváží. Možností je také nechat odpařit 

organické rozpouštědlo z roztoku směsi mastnoty a rozpouštědlo získaného odmaštěním 

předmětu. Zbylá mastnota se zváží. 
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Z rozdílu hmotností zamaštěného a odmaštěného předmětu, nebo ze zjištěné hmotnosti 

mastnoty zbylé po odpaření rozpouštědla a obsahu plochy předmětu získáme plošnou 

hustotu zamaštění udávanou v g.m-2. [1] [14] 

5.4 Metoda fluorescenční  
 

Do přímých metod patří i detekce zamaštění, která využitím přirozené vlastnosti 

mastnot – fluorescence – velmi přesně dokáže odhalit znečištění, ale i přesně změřit 

množství mastnoty resp. nečistoty. Tato detekce zamaštění spočívá v ozáření povrchu UV 

zářením a následným vybuzením fluorescence. Tento způsob měření poskytuje výsledky 

kvality odmaštění dle potřeby povrchových úprav i dalších oborů. [5] [19] 

5.4.1 UV záření  

Ultrafialové (zkratka UV, z anglického ultraviolet) záření je elektromagnetické záření 

s vlnovou délkou kratší než má viditelné světlo, avšak delší než má rentgenové záření. 

Pro člověka je neviditelné. Jeho přirozeným zdrojem je Slunce. UV záření, jakožto oblast 

elektromagnetického spektra, se dělí na blízké ultrafialové záření  

o vlnové délce 400 – 200 nm) a daleké ultrafialové záření (200 – 10 nm). [5] [20] 

UV záření se podle kvality a účinků dělí na: 

o Blízké (NUV) s vlnovou délkou 400 – 200 nm 

o UVA (dlouhovlnné, „černé světlo“) s vlnovou délkou 400 nm - 320 nm 

o UVB (středněvlnné) s vlnovou délkou 320 nm - 280 nm 

o UVC (krátkovlnné, „dezinfekční“) s vlnovou délkou pod 280 nm 

o DUV (hluboké ultrafialové) s vlnovou délkou pod 300 nm 

o Daleké (FUV, VUV) s vlnovou délkou 200 nm - 10 nm 

o Extrémní (EUV, XUV) s vlnovou délkou 31 nm - 1 nm 

5.4.2 Fluorescence  

Fluorescence je schopnost některých molekul absorbovat záření určité vlnové délky, 

tím excitovat elektrony a následně při návratu těchto elektronů do základní hladiny 

vyzářit světlo delší vlnové délky po kratší časový úsek, nazývaný doba fluorescence. 

Fluorescence je vyzářena během zlomku sekundy ihned po excitaci. Produkce světla 

vzniká pomocí tepla, avšak fluorescence je na teple nezávislá. [5] [21] 
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Faktory ovlivňující citlivost fluorescence: 

o Intenzita zdroje 

o Účinnost optického systému 

o Citlivost detektoru 

5.4.3 Zařízení Recognoil 

Zařízení Recognoil využívá k detekci nečistot fluorescenční metodu. Jedná se  

o zařízení připojitelné k tabletu, které po přiložení ke kovovému objektu provede 

fluorescenční analýzu povrchu a během několika sekund zobrazuje výsledky na displeji 

přenosného dotykového minipočítače. Nejedná se pouze o číselné výstupy, obsluha je 

informována o rozložení mastných látek formou obrazových dat. Lze tak v mnoha 

případech snadno a na první pohled odhalit příčinu nedokonalého odmaštění. Tato metoda 

v sobě integruje výbornou kvantifikovatelnost a reprodukovatelnost výsledků, rychlost  

a především nedestruktivitu. 

Zařízení je vhodné nastavit pro různé druhy nečistot. Nastavení zařízení se provádí na 

konkrétní druh mastnoty hmotnostní metodou. Tato metoda definuje hmotnost ulpělé 

mastnoty na povrchu a ve srovnání s naměřenou hodnotou pomocí detekce zamaštění 

definuje i velmi přesné kvantitativní výsledky. [5] [22]  



ČVUT v Praze Diplomová práce  Andreas Kopřiva 
Fakulta strojní Zařízení pro nanášení olejových vrstev 2016/2017 

  

 

 
43 

 

6 Experimentální část 
 

Experimentální část této diplomové práce vychází z předchozí bakalářské práce. Ta 

byla zaměřena na porovnání účinnosti odmašťovacích prostředků. Odmašťování 

probíhalo několika metodami na ocelových vzorcích, na kterých byl nanesen olej. Olej 

byl nanášen vypouštěcí metodou, pomocí které však nebylo možné docílit rovnoměrného 

zamaštění. Tato metoda je popsána dále. Proto byla realizována tato diplomová práce, 

která má za cíl vytvořit metodiku či zařízení pro nanášení souvislé a rovnoměrné vrstvy 

oleje. 

 Experimentální část práce se skládá z více částí. Nejprve byla nutná kalibrace zařízení 

Recognoil na testovaný olej. Další části této práce jsou věnovány různým metodám 

nanášení oleje na vzorky. V experimentální části je také popsáno zařízení pro nanášení 

olejových vrstev a vyhodnocení měření tohoto zařízení. 

Zařízení Recognoil bylo zapůjčeno firmou TechTest s.r.o. Přístroj využívá principu 

metody fluorescence. Zařízení snímá plochu o velikosti 12x18 mm. Na této ploše je 

schopné vyhodnotit mastnotu povrchu buď staticky nebo v režimu live.    

6.1 Použité vzorky 
 

V experimentální části byly použity dva typy vzorků. Prvním typem jsou hliníkové 

plechy s rozměry 89x51x0,5 mm, které jsou opatřené otvorem pro snadnou manipulaci  

a zavěšení vzorku. Vzorky mají rozdílnou drsnost povrchu obou stran. Z jedné strany mají 

drsnost Ra=0,42 μm a z druhé strany Ra=0,35 μm (drsnost byla měřena na přístroji 

Mitutoyo SJ-301). Všechny měření v experimentální části probíhala na ploše s drsností 

Ra=0,42 μm. 

Druhým typem vzorků jsou čtyři hliníkové plechy o rozměrech 144x91x1,

 141x90x1, 146x91x1 a 149x90x1 mm. Tyto vzorky byly vystřiženy z většího kusu 

plechu a jsou také opatřené otvorem pro snadnou manipulaci a zavěšení. Tyto vzorky 

mají také rozdílnou drsnost povrchu. Z jedné strany mají drsnost Ra=0,41 μm a z druhé 

strany Ra=0,51 μm (drsnost byla měřena na přístroji Mitutoyo SJ-301). Všechny měření 

v experimentální části probíhala na ploše s drsností Ra=0,41 μm. 
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6.2 Charakteristika použitých produktů 
 

V experimentální části byl použit především tvářecí olej Total Martol EP 180. Tento 

olej byl použit i v předchozím experimentu, ale byl ředěný technickým benzínem. 

V tomto experimentu byl použit pouze čistý olej. Dále byl použit technický benzín 

především pro rychlé čištění zařízení. Pro čištění vzorků byl použit odmašťovací 

přípravek SurTec ST 101 a ultrazvuková odmašťovací vana Kraintek K2. 

6.2.1 Olej Total MARTOL EP 180 

Aditivovaný olej na minerální a syntetické bázi určený pro tváření. Použití doporučené 

zejména pro hluboké tažení ocelí s vysokým obsahem uhlíku a legovaných ocelí a pro 

formování a ohýbání žeber a trubek. Olej má velmi účinné vysokotlaké vlastnosti  

a výborné vlastnosti pro vytváření olejového filmu. Má také velmi dobrou odolnost vůči 

opotřebení prodlužující životnost nástrojů. Jde snadně odmastit a je inertní vůči 

pokoveným ocelím. [25] 

Tabulka 3: Vlastnosti oleje Total MARTOL EP 180 

SPEC. MEZINÁRODNÍ ISO 6743/7 • ISO - L - MHF 

viskozita při 40°C (mm2.s-1) 177 

Hustota (kg.m-3) 1055 

bod tuhnutí (°C) -21 

bod vzplanutí (°C) 228 

BARVA jantarová 

KOROZE NA MĚĎ (stupeň) 2b 

 

6.2.2 Technický benzín 

Technický benzín je bezbarvá těkavá kapalina bez mechanických nečistot. Jedná se  

o hořlavinu 1. třídy. Je určený pro čištění kovových předmětů a textilií. [26] 

Tabulka 4: Vlastnosti technického benzínu 

Hustota 0,695-0,725 g.cm-3 při 15 °C 

Obsah organických rozpouštědel 0,99 kg/kg 

VOC (těkavé organické látky) 725 g/l 

TOC (obsah celkového organického uhlíku) 0,85 kg/kg 

obsah netěkavých látek (sušina) 0% 
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6.2.3 Odmašťovací přípravek SurTec ST 101 

Kapalný čistící přípravek pro všechny materiály, vhodný pro železo, ocel, měď, 

mosaz, hliník a zinek,  podmíněně vhodný pro hořčík (závisí na druhu slitiny). Vhodný 

pro tvrdou vodu, rychle deemulguje. S přechodnou ochranou proti korozi. 

Použití: 

- ruční čištění 

- namáčecí vany 

- ultrazvukové vany 

Tabulka 5: Vlastnosti přípravku SurTec ST 101 

Způsob ředění 1% - 4% 

Teplota 
40° - 80°C – Strojní mytí 

25°C – ruční mytí 

Ochrana proti korozi Obsahuje inhibitor koroze 

pH (koncentrát) 8,3 

 

6.3 Metodika hodnocení měření  
 

Metodika hodnocení nanesení olejové vrstvy vychází z předchozího experimentu. 

Olejová vrstva se měřila dvěma hlavními způsoby. Prvním bylo vážení vzorků  

a druhým byla metoda fluorescenční pomocí zařízení Recognoil. Vážení probíhalo vždy 

před nanesením vrstvy a po nanesení vrstvy. Kontrola zařízením Recognoil probíhala 

vždy po nanesení vrstvy a vážení. Dalším vedlejším způsobem kontroly bylo optické 

hodnocení souvislosti olejové vrstvy.  

6.3.1 Příprava před měřením 

 

Příprava před každým měřením probíhá následovně: 

1) Příprava vzorků  

Oba typy vzorků se musí nejdříve odmastit, proto se ponoří na 5 minut  

do ultrazvukové odmašťovací vany. Poté se opláchnou v destilované vodě a nechají osch

nout. 
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2) Příprava oleje 

K přípravě oleje je potřeba uzavíratelná nádoba. Z té se podle potřeby olej může 

přelévat do menších nádobek. Olej by měl být v uzavřené nádobě z důvodu možné 

kontaminace nečistotami z okolí a také oxidaci. 

3) Vážení vzorků 

Vzorky se po oschnutí musí zvážit. Z důvodu kontaminace vzorku byl vytvořen 

jednoduchý stojánek se 4 nohami, na které se položí vzorek, aby se nepokládal přímo  

na váhy. Vážení probíhá na váhách OHAUS Explorer Pro. 

4) Nanesení oleje 

Nanesení oleje bude probíhat několika způsoby, které budou popsány dále. Nanášení 

bude vždy probíhat jen na jedné straně vzorku. Díky tomu bude jednodušší měření vzorku 

a také přesnější. 

6.3.2 Měření vzorků 

Jak již bylo řečeno, měření olejové vrstvy probíhá pomocí vážení vzorku a pomocí 

zařízení Recognoil. 

Vzorek s nanesenou vrstvou oleje se vloží opět na připravený podstavec na vahách. 

Hmotnost vzorku s naneseným olejem bude dále porovnána s hmotností čistého vzorku. 

Z toho bude možné určit hmotnost vrstvy a také tloušťku vrstvy. 

Po vážení se vzorek vloží do dalšího podstavce. Zde se na několika místech změří 

fluorescence vrstvy pomocí zařízení Recognoil. Toto měření je zobrazeno  

na následujících obrázcích. 

 

Obrázek 5: Způsob snímání vzorků 
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6.4 Kalibrace zařízení Recognoil  
 

Kalibrace zařízení Recognoil proběhla již v předchozím experimentu, avšak za jiných 

podmínek. Při první kalibraci byly použity ocelové vzorky s jinou drsností a olej se 

nanášel pomocí vypouštěcí metody. Navíc nebyl použit čistý olej, ale byla použita směs 

oleje s technickým benzínem o různé koncentraci. 

Zde je kalibrací myšleno zjištění detekčních schopností zařízení Recognoil  

na hliníkových vzorcích za použití čistého oleje. Výstupní hodnoty fluorescence ze 

zařízení Recognoil se musí porovnat s váhovým rozdílem olejové vrstvy. Hmotnost 

olejové vrstvy se převede na tloušťku vrstvy a poté lze vytvořit kalibrační křivku, kde 

bude určité tloušťce vrstvy odpovídat určitá hodnota fluorescence.  

Z kalibrační křivky lze poté určit tloušťku vrstvy pouze pomocí hodnoty fluorescence. 

V této práci se však všechny vzorky budou dále i vážit. Je to z důvodu použití menších 

vzorků, na kterých nelze udělat více měření pomocí Recognoilu. 

6.4.1 Předchozí kalibrace 

Kalibrace zařízení Recognoil na olej probíhala v předchozím experimentu následovně: 

1. Odmaštění vzorků 

Každý vzorek musel být odmaštěn před nanesením vrstvy oleje. Vzorky byly 

odmašťovány v ultrazvukové vaně Kraintek K2 při teplotě 60°C po dobu 5 minut. Poté 

byl vzorek opláchnut v demi vodě. 

2. Vysoušení vzorků 

Vysoušení vzorků bylo nutné ihned po oplachu, aby na vzorku nezačala vznikat koroze 

za působení vody a vzduchu. 

3. Zvážení čistého vzorku 

Každý vzorek se vážil na vahách OHAUS Explorer Pro.   

4. Nanesení vrstvy oleje 

Nanášení oleje se provádělo v předem připravené nádobě, která byla upnutá na stojanu. 

Do nádoby se nalila směs oleje a technického benzínu o dané koncentraci. Kvůli velikosti 
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vzorku musela být nádoba téměř plná. Poté se vložil vzorek, který byl zavěšený  

na zahnutém drátu tak, aby se nedotýkal stěn ani dna, a aby byl celý ponořen. Vzorek byl 

ponořen ve směsi 1 minutu a poté se otevřel vypouštěcí ventil do zvolené polohy asi 45°, 

aby byla zajištěna vždy stejná vypouštěcí rychlost. Klesající hladina směsi nechala  

na povrchu vzorku vrstvu oleje a technického benzínu. 

5. Vysoušení 

Po nanesení vrstvy se vzorek ihned položil do horizontální polohy na předem 

připravené místo. Tím byla podložka se 4 hroty. Vysoušení probíhalo pouze na vzduchu 

po dobu 5 minut, kdy vytěkal všechen benzín, a na vzorku zbyla jen vrstva oleje. 

6. Vážení zamaštěného vzorku 

Vzorek se opět zvážil na vahách OHAUS Explorer Pro, aby byla zjištěna hmotnost 

ulpělého oleje.  

7. Změření mastnoty pomocí zařízení Recognoil 

Po vážení se vzorek položil na předem připravenou desku se 4 hroty, tak aby byl  

ve vodorovné poloze. Snímání vzorku probíhalo na 3 místech. [1] 

Vyhodnocení kalibrace 

Při měření zamaštěného vzorku pomocí zařízení Recognoil se získal snímek 

s rozdílnou hodnotou fluorescence. Hodnoty fluorescence byly v rozsahu 0 až 20000. 

Hodnoty nad 20000 vykazovalo pouze silné znečištění povrchu, které bylo pro přístroj 

špatně rozeznatelné při standartním nastavení. Při hodnotách nad 20000 již nelze přesně 

určit tloušťku vrstvy. Hodnota 0 byla také pouze teoretická, jelikož žádný povrch není 

absolutně čistý. Proto byl brán povrch jako čistý, pokud vykazoval hodnotu fluorescence 

nižší než 150. 

 

Kalibrační křivka se určila ze závislosti hodnoty fluorescence a tloušťky vrstvy, která 

byla přepočítána z hmotnosti vrstvy, pro danou koncentraci. Podle kalibrační křivky šlo 

poté určit hodnotu zbytkového zamaštění po odmašťování. Kalibrační křivka vyšla 

nejlépe jako exponenciální křivka 4. řádu s koeficientem R2=0,9994 a rovnicí 

 y=7E-21x5 - 3E-16x4 + 6E-12x3 - 5E-08x2 + 0,0003x - 0,0208. [1] 
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Tabulka 6: Výsledky kalibrace zařízení [1] 

Koncentrace [%] 
Hmotnost 

vrstvy[g] 
Fluorescence [-] 

Tloušťka vrstvy 

[μm] 

0 0,0000 121,3333 0,0000 

1 0,0028 377,0000 0,0849 

2 0,0063 841,6667 0,1911 

3 0,0097 1686,6667 0,2952 

5 0,0118 1954,3333 0,3589 

7 0,0171 3716,3333 0,5196 

10 0,0279 9477,0000 0,8452 

12 0,0331 12213,6667 1,0029 

15 0,0440 17691,3333 1,3345 

 

 

 

  

y = 7E-21x5 - 3E-16x4 + 6E-12x3 - 5E-08x2 + 0,0003x - 0,0208
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Obrázek 6: Graf kalibrační křivky oleje [1] 
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6.4.2 Postup kalibrace 

Kalibrace v tomto případě probíhala zcela odlišně. Pro určení fluorescence pro různou 

tloušťku vrstvy bylo nutné nanášet olej v různých vrstvách. Pro tento účel byl použit 

způsob nanášení a úpravy vrstvy prstem.  

Jako kalibrační vzorky byly použity oba typy hliníkových plechů z důvodu rozdílné 

drsnosti. Tudíž bylo nutné, aby byla provedena kalibrace dvakrát. 

Vzhledem k tomu, že se na vzorky nanášel čistý olej, muselo být nastavení zařízení 

Recognoil patřičně upraveno. Původně byl Recognoil nastaven na automatický režim. 

V tomto případě musel být Recognoil nastaven na manuální režim. Doba expozice byla 

nastavena na 10 ms, aby hodnoty fluorescence nebyly příliš vysoké.  

Postup kalibrace byl následovný: 

1) Příprava vzorků 

Nejprve musely být vzorky důkladně odmaštěny a osušeny. Po osušení se vzorky 

zvážily, aby se zjistila čistá hmotnost. Následovalo ověření čistoty pomocí 

Recognoilu. 

2) Nanesení oleje 

Nanesení oleje probíhalo pouze na jedné straně pomocí prstu. Na gumovou rukavici 

se nabrala větší kapka oleje, která se poté umístila do středu vzorku. Tato kapka byla 

poté krouživými pohyby rozetřena po celém vzorku. Následovalo rozetření vrstvy 

v podélném a příčném směru. 

3) Kontrola vrstvy 

Vzorek s takto nanesenou vrstvou oleje se poté opět zvážil a změřila se fluorescence 

dané vrstvy. 

4) Rozetření vrstvy 

Nanesená vrstva byla opět krouživými pohyby rozetřena po celém vzorku. 

Následovalo lehké přitlačení a setření části oleje v podélném a příčném směru. 
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5) Kontrola vrstvy 

Vzorek s takto upravenou vrstvou oleje se poté opět zvážil a změřila se fluorescence 

dané vrstvy. 

Toto se opakovalo několikrát na více vzorcích. Z měření byl patrný úbytek hmotnosti 

i fluorescence. Pomocí hmotnosti dané vrstvy bylo možné vypočítat tloušťku vrstvy 

pomocí vztahu: 

𝑡𝑣 =
𝑚𝑣

𝑆𝑝𝜌𝑜
. 104 , kde  𝑚𝑣 hmotnost olejové vrstvy [g] 

𝑆𝑝 celková plocha vzorku [cm2] 

𝑡𝑣 tloušťka vrstvy [μm] 

𝜌 hustota [gcm-3] 

 

6.4.3 Kalibrace na větších vzorkách 

Při této kalibraci byly použity jako vzorky 4 hliníkové plechy o rozměrech 144x91x1, 

141x90x1, 146x91x1 a 149x90x1 mm, které byly vystřiženy z většího kusu plechu. 

Kalibrace probíhala na straně s drsností 0,41 μm.  Kalibrace probíhala v pěti krocích. 

První bylo nanesení vrstvy oleje, která se potom dále čtyřikrát upravila. Tímto vzniklo  

5 různých vrstev na každém ze 4 vzorků. Tudíž 20 různých tlouštěk vrstev, kterým 

odpovídalo 20 různých fluorescencí. Na těchto větších vzorkách bylo možné měřit 

fluorescenci na 4 místech.  

Tabulka 7: Hodnoty tlouštěk vrstvy 

Plech 1 2 3 4 

Rozměr [mm] 144x91x1 141x90x1 146x91x1 149x90x1 

Plocha [mm2] 26665 25829 27033 27285 

Hmotnost čístá [g] 26,4389 25,8504 27,1106 27,1992 

Hmotnost po nanesení [g] 26,5218 25,9664 27,4566 27,3278 

Hmotnost vrstvy [g] 0,0829 0,1160 0,3460 0,1286 

Tloušťka vrstvy [μm] 2,95 4,26 12,13 4,47 

Hmotnost 1. setření [g] 26,4966 25,9293 27,3223 27,2857 

Hmotnost vrstvy [g] 0,0577 0,0789 0,2117 0,0865 

Tloušťka vrstvy [μm] 2,05 2,90 7,42 3,00 

Hmotnost 2. setření [g] 26,4838 25,9115 27,2536 27,2631 

Hmotnost vrstvy [g] 0,0449 0,0611 0,1430 0,0639 

Tloušťka vrstvy [μm] 1,60 2,24 5,01 2,22 

Hmotnost 3. setření [g] 26,4745 25,8998 27,2071 27,2476 

Hmotnost vrstvy [g] 0,0356 0,0494 0,0965 0,0484 

Tloušťka vrstvy [μm] 1,27 1,81 3,38 1,68 

Hmotnost po 4. setření [g] 26,4687 25,8897 27,1843 27,2381 

Hmotnost vrstvy [g] 0,0298 0,0393 0,0737 0,0389 

Tloušťka vrstvy [μm] 1,06 1,44 2,58 1,35 
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Tabulka 8: Hodnoty fluorescence 

Plech 1 2 3 4 

nanesení 

98212 125565 194409 136294 

79440 144185 182367 153469 

91423 130278 197163 146860 

83610 156519 200183 135643 

88171,25 139136,75 193530,50 143066,50 

1.setření 

68406 104406 173135 95057 

81932 110605 172579 119269 

74008 91544 139558 81626 

63848 96467 143306 122718 

72048,50 100755,50 157144,50 104667,50 

2.setření 

46963 86103 157318 63234 

59393 95782 127707 75959 

62166 65266 108528 44811 

62893 60059 106326 68805 

57853,75 76802,50 124969,75 63202,25 

3.setření 

53312 72158 111644 49475 

58600 57636 132250 62033 

53395 63359 67925 58140 

37528 71152 111409 59337 

50708,75 66076,25 105807,00 57246,25 

4.setření 

32848 60874 34836 41823 

39602 49877 88082 47256 

46231 51354 85713 33507 

39464 61114 93740 39375 

39536,25 55804,75 75592,75 40490,25 

 

 

Obrázek 7: Graf kalibrační křivky pro velké vzorky 

Kalibrační křivka se určila ze závislosti hodnoty fluorescence a tloušťky vrstvy, která 

byla přepočítána z hmotnosti vrstvy. Podle kalibrační je možné určit hodnotu tloušťky 

vrstvy podle hodnoty fluorescence. Kalibrační křivka je také ověřením detekční 

schopnosti Recognoilu. Kalibrační křivka vyšla nejlépe jako polynomická křivka 4. řádu 

s koeficientem R2=0,9759 a rovnicí y= 2E-20x4 - 5E-15x3 + 4E-10x2 + 2E-05x - 0,0131. 

y = 2E-20x4 - 5E-15x3 + 4E-10x2 + 2E-05x - 0,0131
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6.4.4 Kalibrace na malých vzorkách 

Při této kalibraci byly použity jako vzorky 3 stejné hliníkové plechy o rozměrech 

89x51x0,5 mm. Kalibrace probíhala na straně s drsností 0,42 μm, Kalibrace probíhala 

v šesti krocích. První bylo nanesení vrstvy oleje, která se potom dále pětkrát upravila. 

Tímto vzniklo 6 různých vrstev na každém z 3 vzorků. Tudíž 18 různých tlouštěk vrstev, 

kterým odpovídalo 18 různých fluorescencí. Na těchto větších vzorkách bylo možné měřit 

fluorescenci na 3 místech. 

Tabulka 9: Hodnoty tloušťky vrstvy 

Plech 1 2 3 

Rozměr [mm] 89x51 89x51 89x51 

Plocha [mm2] 4525 4525 4525 

Hmotnost čístá [g] 7,4086 7,4961 7,4007 

Hmotnost po 1. rozetření [g] 7,4577 7,5491 7,4418 

Hmotnost vrstvy [g] 0,0491 0,053 0,0411 

Tloušťka vrstvy [μm] 2,71 2,93 2,27 

Hmotnost 2. rozetření [g] 7,4306 7,5216 7,4201 

Hmotnost vrstvy [g] 0,022 0,0255 0,0194 

Tloušťka vrstvy [μm] 1,22 1,41 1,07 

Hmotnost 3. rozetření [g] 7,4225 7,5139 7,4131 

Hmotnost vrstvy [g] 0,0139 0,0178 0,0124 

Tloušťka vrstvy [μm] 0,77 0,98 0,69 

Hmotnost 4. rozetření [g] 7,4182 7,5089 7,4102 

Hmotnost vrstvy [g] 0,0096 0,0128 0,0095 

Tloušťka vrstvy [μm] 0,53 0,71 0,52 

Hmotnost 5. rozetření [g] 7,4146 7,5068 7,4069 

Hmotnost vrstvy [g] 0,006 0,0107 0,0062 

Tloušťka vrstvy [μm] 0,33 0,59 0,34 

Hmotnost 6. rozetření [g] 7,4128 7,5027 7,4046 

Hmotnost vrstvy [g] 0,0042 0,0066 0,0039 

Tloušťka vrstvy [μm] 0,23 0,36 0,22 

 

Tabulka 10: Hodnoty fluorescence 

Vzorek 1 2 3 Vzorek 1 2 3 

1. rozetření 

205686 217588 207147 
4. 

rozetření 

69397 106272 79271 

210224 210987 180292 63149 111154 68605 

198155 205466 199527 79228 103827 66570 

průměr 204688,33 211347,00 195655,33 průměr 70591,33 107084,33 71482,00 

2. rozetření 

153171 164751 158221 
5. 

rozetření 

50682 78521 56605 

144419 173411 143301 43527 68594 45771 

166672 169455 147880 53289 72034 61899 

průměr 154754,00 169205,67 149800,67 průměr 49166,00 73049,67 54758,33 

3. rozetření 

108189 129845 119685 
6. 

rozetření 

34061 52448 41771 

111340 127364 110225 41361 58889 34000 

113787 132547 106680 33777 57485 40710 

průměr 111105,33 129918,67 112196,67 průměr 36399,67 56274,00 38827,00 
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Obrázek 8: Graf kalibrační křivky 

Kalibrační křivka byla určena ze závislosti hodnoty fluorescence a tloušťky vrstvy, 

která byla přepočítána z hmotnosti vrstvy. Podle kalibrační křivky je možné určit hodnotu 

tloušťky vrstvy podle hodnoty fluorescence. Kalibrační křivka je také ověřením detekční 

schopnosti Recognoilu. Kalibrační křivka vyšla nejlépe jako polynomická křivka 4. řádu 

s koeficientem R2=0,997 a rovnicí y= 3E-21x4 - 3E-16x3 - 7E-11x2 + 2E-05x - 0,3297. 

   

Obrázek 9: Výstup z Recognoilu – fluorescence plechu jedna (210224, 113787, 33777) 
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7 Mechanické nanášení olejových vrstev 
 

Jako první způsob nanášení a úpravy olejového filmu byl zvolen ruční způsob pomocí 

stěrky. Na vzorky se nanese určitá vrstva oleje a ta se poté setře pomocí gumové stěrky 

s ostrou hranou. Pro tento způsob nanášení bylo vytvořeno několik modifikací. 

7.1 Ruční stírání 
 

Stírání pomocí gumové stěrky bylo vyzkoušeno prvotně ručně. Pro nanášení oleje byl 

použit pěnový váleček o šířce 50 mm.  Toto měření probíhalo na větších vzorkách kvůli 

snadnější manipulaci.  

Vzorky se nejprve důkladně odmastily. Poté se vzorky zvážily a položily na podložku. 

Na váleček se se nabral olej. Na vzorky se olej nanesl pomocí válečku třemi tahy 

(dopředu, dozadu, dopředu) ve dvou trasách, jelikož je šířka válečku 50 mm a šířka 

vzorku 90 mm.  

Vzorky s takto naneseným olejovým filmem se zvážily a změřily pomocí Recognoilu. 

Následovalo přejetí stěrkou a stažení olejového filmu. Poté se vzorky opět zvážily  

a změřily pomocí Recognoilu. Toto se opakovalo ještě dvakrát. 

Tabulka 11: Hodnoty tloušťky vrstvy 

Plech 1 2 3 4 

Rozměr [mm] 144x91x1 141x90x1 146x91x1 149x90x1 

Plocha [mm2] 26665 25829 27033 27285 

Hmotnost čístá [g] 26,4414 25,8574 27,1156 27,2015 

Hmotnost po nanesení [g] 27,3072 26,7498 28,2346 28,1920 

Hmotnost vrstvy [g] 0,8658 0,8924 1,1190 0,9905 

Tloušťka vrstvy [μm] 30,78 32,75 39,24 34,41 

Hmotnost 1. setření [g] 26,5222 26,0047 27,3161 27,3751 

Hmotnost vrstvy [g] 0,0808 0,1473 0,2005 0,1736 

Tloušťka vrstvy [μm] 2,87 5,41 7,03 6,03 

Hmotnost 2. setření [g] 26,4970 25,9228 27,2397 27,3049 

Hmotnost vrstvy [g] 0,0556 0,0654 0,1241 0,1034 

Tloušťka vrstvy [μm] 1,98 2,40 4,35 3,59 

Hmotnost 3. setření [g] 26,4797 25,9116 27,1724 27,2761 

Hmotnost vrstvy [g] 0,0383 0,0542 0,0568 0,0746 

Tloušťka vrstvy [μm] 1,36 1,99 1,99 2,59 

 

Z hmotnostního úbytku je patrné, že lze vrstvu upravit pomocí stěrky. Tento způsob 

však nezaručuje stejné podmínky pro stírání. Ručně nelze zajistit plynulý pohyb ani tlak. 
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Tabulka 12: Hodnoty fluorescence 

Plech 
1 2 3 4 

1.nanesení 

230369 209788 229504 232292 

229365 235014 237056 225716 

231843 227637 232832 225060 

230525,67 224146,33 233130,67 227689,33 

1.setření 

81564 113285 177713 159074 

82844 163144 173596 178897 

114305 175924 121811 102163 

92904,33 150784,33 157706,67 146711,33 

2.setření 

59185 68753 129425 101804 

58943 68587 123940 109440 

75488 79540 139007 137632 

64538,67 72293,33 130790,67 116292,00 

3.setření 

38961 62040 63799 60639 

50648 61816 47648 63650 

35817 44356 57569 69467 

41808,67 56070,67 56338,67 64585,33 

 

Z měření fluorescence je také patrný úbytek olejového filmu. Při porovnání s kalibrací 

jsou hodnoty velmi podobné. 

7.1.1 Nanesení druhé vrstvy 

Pro další porovnání a zkoušení byla na vzorky nanesena opětovně vrstva oleje, která 

byla opět setřena stěrkou. Důvodem tohoto bylo zjištění, zda lze vrstvu navýšit.  

Tabulka 13: Hodnoty tloušťky vrstvy 

Plech 1 2 3 4 

Hmotnost po 2. nanesení [g] 27,3606 26,6139 27,9831 28,1241 

Hmotnost vrstvy [g] 0,9192 0,7565 0,8675 0,9226 

Tloušťka vrstvy [μm] 32,68 27,76 30,42 32,05 

Hmotnost 1. setření [g] 26,5814 25,9613 27,2241 27,3959 

Hmotnost vrstvy [g] 0,1400 0,1039 0,1085 0,1944 

Tloušťka vrstvy [μm] 4,98 3,81 3,80 6,75 

Hmotnost 2. setření [g] 26,5115 25,9389 27,1577 27,3311 

Hmotnost vrstvy [g] 0,0701 0,0815 0,0421 0,1296 

Tloušťka vrstvy [μm] 2,49 2,99 1,48 4,50 

 

Z měření hmotnosti je patrný nárůst oproti minulému měření. Pouze u třetího vzorku 

došlo asi k částečnému odstranění původní vrstvy. Těchto poznatků by mohlo být použito 

v dalším testování. 
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Tabulka 14: Hodnoty fluorescence 

Plech 1 2 3 4 

2.nanesení 

231515 226635 226719 230452 

223921 232210 218798 223232 

218703 217436 216837 223176 

224713,00 225427,00 220784,67 225620,00 

1.setření 

146136 127752 114584 157933 

132413 116126 115943 157380 

130459 116257 115143 158215 

136336,00 120045,00 115223,33 157842,67 

2.setření 

66714 96261 26128 129241 

73079 100691 32575 124893 

69545 86509 34171 126796 

69779,33 94487,00 30958,00 126976,67 

 

Hodnoty fluorescence jsou mírně odlišné od kalibrační křivky. Je to nejspíše dáno 

nanesením druhé vrstvy oleje a možného ulpění cizorodých látek na povrchu při první 

vrstvě. 

7.2 Automatické zařízení 
 

Z předchozího měření je patrné, že stírání olejového filmu stěrkou je možné. Při 

správném použití by bylo možné nanést definovanou vrstvu. Pro tyto účely byl použit 

rám z 3D tiskárny, na který byla přidělána stěrka. Pomocí toho lze docílit konstantní 

rychlosti a tlaku stěrky na vzorky a olej.  

Pro tyto účely muselo být zařízení nejprve patřičně upraveno. Na zařízení se musela 

vyrobit deska, na kterou se umísťují vzorky. Dále bylo nutné připevnit stěrku. Tento rám 

z 3D tiskárny má pojezdový stůl, který se pohybuje v ose Y v rozmezí 0 – 320 mm. Dále 

je zde držák extruderu, který se pohybuje v ose X v rozmezí 0 – 200 mm a v ose Z  

0 – 250 mm. 

Pro umístění vzorků byla vyrobena deska ze dřeva, do které byly vyfrézována 3 otvory 

pro vzorky o rozměrech 91x53 mm. Otvory byly oproti sobě pootočené o 45°. do otvorů 

byly zespodu našroubovány 4 šrouby jako podpěry pro vzorky. Deska se poté připevnila 

k pojezdovému stolu.  
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Obrázek 10: Zařízení pro nanášení 

 

Obrázek 11: Pohled na desku 
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Obrázek 12: Program pro ovládání zařízení Recognoil 

 

Obrázek 13: Program pro ovládání zařízení tiskárny 

Kód pro ovládání tohoto zařízení byl následující: G1 X Y Z E0 F5000 – X, Y, Z jsou 

souřadnice, E0 je vypnutí extrudéru (nebyl ani připojen) a F5000 je rychlost pohybu – 

50mm/s.   
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7.2.1 Měření na zařízení 

Měření na zařízení probíhalo na 3 sadách malých vzorků. Na vzorky se nanesl olej 

pomocí válečku. Na každý vzorek byl nanesen olej ve třech tazích válečkem. Poté se 

vzorky vložily na desku a stěrka sjela k desce. Následně se posunutím desky setřel olej 

ze vzorků. Rychlost pohybu desky byla 50 mm.s-1. Toto následovalo ještě jednou.  

Tabulka 15: Hodnoty tloušťky vrstvy 

Plech 1 2 3 

Rozměr [mm] 89x51 89x51 89x51 

Plocha [mm2] 4525 4525 4525 

Hmotnost čístá [g] 7,43916 7,41499 7,40213 

Hmotnost po nanesení [g] 7,76537 7,73957 7,69726 

Hmotnost vrstvy [g] 0,32621 0,32458 0,29513 

Tloušťka vrstvy [μm] 18,02 17,93 16,31 

Hmotnost 1. setření [g] 7,47497 7,44987 7,445 

Hmotnost vrstvy [g] 0,03581 0,03488 0,04287 

Tloušťka vrstvy [μm] 1,98 1,93 2,37 

Hmotnost 2. setření [g] 7,46327 7,44471 7,44042 

Hmotnost vrstvy [g] 0,02411 0,02972 0,03829 

Tloušťka vrstvy [μm] 1,33 1,64 2,12 

 

Tabulka 16: Hodnoty fluorescence 

Vzorek 1 2 3 

Nanesení válečkem 
248106 252517 251148 

252285 252561 251988 

průměr 250195,50 252539,00 251568,00 

1. setření 

182564 172760 191636 

187249 182551 195290 

179884 174112 189550 

průměr 183232,33 176474,33 192158,67 

2. setření 

148439 171943 185832 

143677 167677 190000 

137694 166292 189634 

průměr 143270,00 168637,33 188488,67 

 

Při tomto měření bylo použito celkem 9 vzorků. Celé tabulky se bohužel nevešly  

na stránku, proto jsou tu uvedeny jen 3 vzorky. Měření však vycházelo velmi podobně. 

Jako další by bylo vhodné vyzkoušet přidání další vrstvy oleje na již setřenou vrstvu. 

7.2.2 Nanesení další vrstvy 

Po předchozím měření se dospělo k závěru, že by bylo vhodné vyzkoušet také 

opakované nanesení vrstvy na vzorky. Pro tyto účely bylo opět použito zařízení 

s dřevěnou deskou. Oproti předchozímu měření probíhal postup odlišně. 
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Na čisté vzorky se nanesla pomocí válečku vrstva oleje, která byla poté setřena pouze 

jednou. Po zvážení a změření Recognoilem byla na vzorek nanesena vrstva oleje 

válečkem a poté opět setřena. Toto se opakovalo ještě jednou. 

Tabulka 17: Hodnoty tloušťky vrstvy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 18: Hodnoty fluorescence 

Vzorek 1 2 3 

Nanesení válečkem 
252652 252427 252715 

252701 252047 252737 

průměr 252676,50 252237,00 252726,00 

1. setření 
142948 135956 160513 

139925 136887 156983 

průměr 141436,50 136421,50 158748,00 

2. setření 
167553 178300 193604 

170642 184348 188447 

průměr 169097,50 181324,00 191025,50 

3. setření 
195277 167451 196330 

181724 168820 195160 

průměr 188500,50 168135,50 195745,00 

 

Z výsledků měření lze vidět nárůst tloušťky vrstvy. Tudíž lze usoudit, že je možné 

nanést určitou vrstvu pomocí přidávání jednotlivých vrstev. 

Plech 1 2 3 

Rozměr [mm] 89x51 89x51 89x51 

Plocha [mm2] 4525 4525 4525 

Hmotnost čistá [g] 7,40842 7,41347 7,39856 

Hmotnost po 1. nanesení [g] 7,74916 7,76297 7,81055 

Hmotnost vrstvy [g] 0,34074 0,3495 0,41199 

Tloušťka vrstvy [μm] 18,83 19,31 22,76 

Hmotnost po 1. setření [g] 7,42611 7,43106 7,42466 

Hmotnost vrstvy [g] 0,01769 0,01759 0,0261 

Tloušťka vrstvy [μm] 0,98 0,97 1,44 

Hmotnost po 2. nanesení [g] 7,860942 7,88311 7,84721 

Hmotnost vrstvy [g] 0,452522 0,46964 0,44865 

Tloušťka vrstvy [μm] 25,00 25,95 24,79 

Hmotnost po 2. setření [g] 7,43612 7,44377 7,43842 

Hmotnost vrstvy [g] 0,0277 0,0303 0,03986 

Tloušťka vrstvy [μm] 1,53 1,67 2,20 

Hmotnost po 3. nanesení [g] 8,00021 7,94372 7,97999 

Hmotnost vrstvy [g] 0,59179 0,53025 0,58143 

Tloušťka vrstvy [μm] 32,70 29,30 32,12 

Hmotnost po 3. setření [g] 7,44931 7,44622 7,44021 

Hmotnost vrstvy [g] 0,04089 0,03275 0,04165 

Tloušťka vrstvy [μm] 2,26 1,81 2,30 
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7.3 Deska vypálená na laseru 
 

Předchozí měření probíhalo na dřevěné desce, ve které byly vyfrézovány otvory pro 

vzorky. Tyto otvory měly však nerovné okraje bez ostrých hran. Proto se olej při stírání 

dostával na spodní hrany vzorků.  

Pro toto měření byla použita dřevěná deska, na kterou se umístil ocelový plech  

o tloušťce 1 mm. Do tohoto plechu byly na laseru vypáleny otvory pro vzorky  

o rozměrech 90x52 mm. Tím bylo dosaženo přesnějších rozměrů otvorů pro vzorky a tím 

pádem přesnějšího měření. 

 

Obrázek 14: deska vypálená na laseru 

Vzhledem k tomu, že plech má tloušťku 1 mm a vzorky pouhých 0,5 mm, musely být 

vzorky podloženy. Toho bylo dosaženo pouhým vlepením šedé textilní lepicí pásky  

po celé ploše otvoru vzorku. Nyní byly vzorky v rovině s plechem a tím bylo dosaženo 

lepších podmínek pro stírání. 
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7.3.1 Měření na ocelové desce 

Měření na ocelové desce probíhalo za stejných podmínek jako na dřevěné desce. 

Vzorky se připravily a vložily do otvorů v desce. Poté byla olejová vrstva setřena pomocí 

stěrky a následovalo měření vrstvy. 

Tabulka 19: Hodnoty tloušťky vrstvy 

 

Tabulka 20: Hodnoty fluorescence 

 

Při tomto měření byly použity opět 3 sady vzorků po 3. Tudíž celkem 9 vzorků. 

Rychlost pohybu stěrky byl opět 50 mm.s-1. V porovnání s měřením na dřevěné desce 

bylo dosaženo nižší tloušťky vrstvy, která byla na pohled souvislejší. Bylo to dáno tím, 

že při předchozím měření ulpíval olej i na hranách vzorků a tvořil tam silnější vrstvy. 

 

 

Plech 1 2 3 4 5 6 

Rozměr [mm] 89x51 89x51 89x51 89x51 89x51 89x51 

Plocha [mm2] 4525 4525 4525 4525 4525 4525 

Hmotnost čístá [g] 7,4093 7,4955 7,4018 7,4013 7,4244 7,3995 

Hmotnost po nanesení [g] 7,7364 7,7723 7,6999 7,7063 7,8178 7,7833 

Hmotnost vrstvy [g] 0,3271 0,2768 0,2981 0,305 0,3934 0,3838 

Tloušťka vrstvy [μm] 18,07 15,29 16,47 16,85 21,73 21,20 

Hmotnost 1. setření [g] 7,4289 7,5251 7,4443 7,4293 7,4504 7,4323 

Hmotnost vrstvy [g] 0,0196 0,0296 0,0425 0,028 0,026 0,0328 

Tloušťka vrstvy [μm] 1,08 1,64 2,35 1,55 1,44 1,81 

Hmotnost 2. setření [g] 7,4244 7,5171 7,4173 7,4162 7,446 7,4168 

Hmotnost vrstvy [g] 0,0151 0,0216 0,0155 0,0149 0,0216 0,0173 

Tloušťka vrstvy [μm] 0,83 1,19 0,86 0,82 1,19 0,96 

Vzorek 
1 2 3 4 5 6 

Nanesení válečkem 
252700 252700 252700 252700 252700 252700 

252700 252700 252700 252700 252700 252700 

průměr 252700,00 252700,00 252700,00 252700,00 252700,00 252700,00 

1. setření 
143991 171384 187883 167505 615200 174039 

138411 168892 193560 167986 155132 178073 

průměr 141201,00 170138,00 190721,50 167745,50 154166,00 176056,00 

2. setření 
75793 145901 79779 70302 153344 141220 

77736 141653 80302 75883 152141 137419 

průměr 76764,50 143777,00 80040,50 73092,50 152742,50 139319,50 
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7.3.2 Přidání dalších vrstev 

Pro porovnání bylo provedeno měření, při kterém byly postupně přidány další 2 vrstvy. 

Toto měření probíhalo jako pokračování z předchozího měření.  

Tabulka 21: Hodnoty tloušťky vrstvy 

Hmotnost po 2. nanesení [g] 7,7331 7,7391 7,6712 7,673 7,7714 7,7496 

Hmotnost vrstvy [g] 0,3238 0,2436 0,2694 0,2717 0,347 0,3501 

Tloušťka vrstvy [μm] 17,89 13,46 14,88 15,01 19,17 19,34 

Hmotnost 1. setření [g] 7,4361 7,5354 7,4182 7,4357 7,4686 7,4423 

Hmotnost vrstvy [g] 0,0268 0,0399 0,0164 0,0344 0,0442 0,0428 

Tloušťka vrstvy [μm] 1,48 2,20 0,91 1,90 2,44 2,36 

Hmotnost 2. setření [g] 7,4291 7,5276 7,4183 7,4252 7,4518 7,4322 

Hmotnost vrstvy [g] 0,0198 0,0321 0,0165 0,0239 0,0274 0,0327 

Tloušťka vrstvy [μm] 1,09 1,77 0,91 1,32 1,51 1,81 

Hmotnost po 3. nanesení [g] 7,7112 7,8353 7,744 7,7173 7,7294 7,6858 

Hmotnost vrstvy [g] 0,3019 0,3398 0,3422 0,316 0,305 0,2863 

Tloušťka vrstvy [μm] 16,68 18,77 18,91 17,46 16,85 15,82 

Hmotnost 1. setření [g] 7,4472 7,5522 7,4435 7,4378 7,4809 7,4497 

Hmotnost vrstvy [g] 0,0379 0,0567 0,0417 0,0365 0,0565 0,0502 

Tloušťka vrstvy [μm] 2,09 3,13 2,30 2,02 3,12 2,77 

Hmotnost 2. setření [g] 7,4384 7,5264 7,4266 7,4285 7,4561 7,4317 

Hmotnost vrstvy [g] 0,0291 0,0309 0,0248 0,0272 0,0317 0,0322 

Tloušťka vrstvy [μm] 1,61 1,71 1,37 1,50 1,75 1,78 

 

Tabulka 22: Hodnoty fluorescence 

2. Nanesení válečkem 
252700 252700 252700 252700 252700 252700 

252700 252700 252700 252700 252700 252700 

průměr 252700,00 252700,00 252700,00 252700,00 252700,00 252700,00 

1. setření 
169179 185083 95411 177292 192925 187411 

163920 189076 93846 178918 197836 192848 

průměr 166549,50 187079,50 94628,50 178105,00 195380,50 190129,50 

2. setření 
146980 168514 89792 166540 167243 190325 

156338 170369 92383 155757 179452 181637 

průměr 151659,00 169441,50 91087,50 161148,50 173347,50 185981,00 

3. Nanesení válečkem 
252700 252700 252700 252700 252700 252700 

252700 252700 252700 252700 252700 252700 

průměr 252700,00 252700,00 252700,00 252700,00 252700,00 252700,00 

1. setření 
187273 222815 189453 180262 221521 206117 

190279 218130 186184 181674 220137 204948 

průměr 188776,00 220472,50 187818,50 180968,00 220829,00 205532,50 

2. setření 
164216 178784 163094 166091 181317 184027 

169479 177826 162841 166460 183947 182968 

průměr 166847,50 178305,00 162967,50 166275,50 182632,00 183497,50 
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Z měření hmotnosti i fluorescence je patrný nárůst vrstvy na vzorcích. Jen by bylo 

vhodné při přidávání vrstev stírat vzorky pouze jednou.  

7.4 Stanovení vhodné výšky stěrky 
 

Na použitém zařízení je minimální krok 1 mm. Pohyb v ose Z je nastaven tak, že při 

prvním dotyku stěrky s deskou je hodnota Z 6 mm. Aby se vytvořil tlak na olejovou 

vrstvu, probíhalo předchozí měření při nastavené výšce 4 mm.  

Při tomto měření bylo cílem zjistit, jaký má vliv výška stěrky na olejovou vrstvu. Proto 

bylo provedeno měření, kde byla nastavena výška stěrky na 3 a 2 mm. To znamená, že 

čím je nižší číslo výšky v ose Z, tím je větší tlak stěrky na olejovou vrstvu a na vzorky. 

 

Obrázek 15: Rozdíly ve sklonu stěrky při různých výškách 
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Výška 1 mm nebyla použita, protože tlak na desku byl tak velký, že se deska lehce 

prohýbala. Tudíž by přejetí stěrky po desce nebyl konstantní tlak.  

7.4.1 Měření při výšce 3 mm 

Při tomto měření bylo použito opět 9 vzorků. Rychlost stírání byla nastavena  

na 50 mm/s. Tabulky jsou však příliš velké pro vložení, proto je zde uvedeno pouze  

6 vzorků.  

Tabulka 23: Hodnoty tloušťky vrstvy 

Plech 1 2 3 4 5 6 

Rozměr [mm] 89x51 89x51 89x51 89x51 89x51 89x51 

Plocha [mm2] 4525 4525 4525 4525 4525 4525 

Hmotnost čístá [g] 7,4089 7,4964 7,4011 7,4014 7,4224 7,3988 

Hmotnost po nanesení [g] 7,6955 7,7751 7,6976 7,7238 7,7448 7,7286 

Hmotnost vrstvy [g] 0,2866 0,2787 0,2965 0,3224 0,3224 0,3298 

Tloušťka vrstvy [μm] 15,83 15,40 16,38 17,81 17,81 18,22 

Hmotnost 1. setření [g] 7,4331 7,5226 7,4325 7,4325 7,4444 7,4167 

Hmotnost vrstvy [g] 0,0242 0,0262 0,0314 0,0311 0,022 0,0179 

Tloušťka vrstvy [μm] 1,34 1,45 1,73 1,72 1,22 0,99 

Hmotnost 2. setření [g] 7,4256 7,5214 7,4249 7,4189 7,437 7,4131 

Hmotnost vrstvy [g] 0,0167 0,025 0,0238 0,0175 0,0146 0,0143 

Tloušťka vrstvy [μm] 0,92 1,38 1,31 0,97 0,81 0,79 

Hmotnost 3. setření [g] 7,4251 7,5106 7,4189 7,4163 7,4362 7,4121 

Hmotnost vrstvy [g] 0,0162 0,0142 0,0178 0,0149 0,0138 0,0133 

Tloušťka vrstvy [μm] 0,90 0,78 0,98 0,82 0,76 0,73 

 

Tabulka 24: Hodnoty fluorescence 

Vzorek 
1 2 3 4 5 6 

Nanesení válečkem 
252700 252700 252700 252700 252700 252700 

252700 252700 252700 252700 252700 252700 

průměr 252700,00 252700,00 252700,00 252700,00 252700,00 252700,00 

1. setření 
141187 141574 183593 173273 139759 131905 

137810 146682 162997 176707 141312 131787 

průměr 139498,50 144128,00 173295,00 174990,00 140535,50 131846,00 

2. setření 
129149 158732 79562 141160 123215 66404 

127444 159146 58896 138553 116131 71075 

průměr 128296,50 158939,00 69229,00 139856,50 119673,00 68739,50 

3. setření 
125906 103572 137776 122293 98146 83367 

126900 95412 133110 118811 90161 83949 

průměr 126403,00 99492,00 135443,00 120552,00 94153,50 83658,00 
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7.4.2 Měření při výšce 2 mm 

Při tomto měření bylo použito opět 9 vzorků. Rychlost stírání byla nastavena  

na 50 mm/s. Tabulky jsou však příliš velké pro vložení, proto je zde uvedeno pouze  

6 vzorků. 

Tabulka 25: Hodnoty tloušťky vrstvy 

Plech 1 2 3 4 5 6 

Hmotnost po nanesení [g] 7,6678 7,8402 7,6625 7,6421 7,6717 7,6528 

Hmotnost vrstvy [g] 0,2589 0,3438 0,2614 0,2407 0,2493 0,254 

Tloušťka vrstvy [μm] 14,30 18,99 14,44 13,30 13,77 14,03 

Hmotnost 1. setření [g] 7,4265 7,5169 7,422 7,4177 7,4371 7,414 

Hmotnost vrstvy [g] 0,0176 0,0205 0,0209 0,0163 0,0147 0,0152 

Tloušťka vrstvy [μm] 0,97 1,13 1,15 0,90 0,81 0,84 

Hmotnost 2. setření [g] 7,4238 7,512 7,4202 7,4137 7,4351 7,4127 

Hmotnost vrstvy [g] 0,0149 0,0156 0,0191 0,0123 0,0127 0,0139 

Tloušťka vrstvy [μm] 0,82 0,86 1,06 0,68 0,70 0,77 

 

Tabulka 26: Hodnoty fluorescence 

Vzorek 1 2 3 4 5 6 

 Nanesení válečkem 
252700 252700 252700 252700 252700 252700 

252700 252700 252700 252700 252700 252700 

průměr 252700,00 252700,00 252700,00 252700,00 252700,00 252700,00 

1. setření 
135637 154765 159348 130730 117147 121545 

141356 152826 152746 131455 123924 124231 

průměr 138496,50 153795,50 156047,00 131092,50 120535,50 122888,00 

2. setření 
119281 129281 158577 79341 80614 81721 

122475 126319 149071 79584 95222 102075 

průměr 120878,00 127800,00 153824,00 79462,50 87918,00 91898,00 

 

Při tomto měření bylo zjištěno, že snížením výšky stěrky lze účinněji stírat olejovou 

vrstvu. Při výšce stěrky 3 mm bylo dosaženo hodnot tloušťky vrstvy pod 1 mm po druhém 

setření. Při výšce stěrky 2 mm bylo dosaženo hodnot tloušťky vrstvy pod 1 mm už  

po prvním setření. Proto bude v dalších měřeních použita výška stěrky 2 mm.  
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8 Nanášení pomocí proudu vzduchu 
 

Tato práce je zaměřena na nanášení olejových vrstev. Cílem je vytvoření způsobu  

či metodiky pro nanášení a úpravu olejové vrstvy. To se doposud dělo pomocí ručního  

a mechanického způsobu.  

Tato část je zaměřena na nanášení a úpravu vrstvy pomocí proudu vzduchu. To bylo 

provedeno jak pomocí stříkací pistole pro nanášení, tak pomocí vzduchové trysky pro 

úpravu vrstvy. 

8.1 Nanášení olejové vrstvy pomocí nástřiku 
 

Pro nanášení olejové vrstvy pomocí nástřiku byla použita komora pro nástřik 

nátěrových hmot. Komora byla ve spodní části obložena papírovými utěrkami, aby 

nedošlo k nadměrnému znečištění komory. Pro nástřik byla použita pistole s horní 

nádobkou, která se běžně používá pro nástřik nátěrových hmot. Jako vzorky byly použity 

čtyři větší plechy o rozměrech 144x91x1, 141x90x1, 146x91x1 a 149x90x1 mm. Tyto 

plechy byly položeny našikmo do spodní části komory. Olej byl nalit do nádobky stříkací 

pistole a tlak byl vzhledem k viskozitě oleje nastaven na 6 barů, což se ukázalo jako 

dostatečné. Nástřik probíhal ze vzdálenosti 20 cm v několika pohybech zleva doprava  

na čistý vzorek. Následovalo vážení a měření pomocí Recognoilu. 

 

Obrázek 16: Způsob nástřiku oleje 
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Tabulka 27: Hodnoty tloušťky vrstvy po nástřiku 

Plech 1 2 3 4 

Rozměr [mm] 144x91x1 141x90x1 146x91x1 149x90x1 

Plocha [mm2] 26665 25829 27033 27285 

Hmotnost čístá [g] 26,4414 25,8593 27,1139 27,2037 

Hmotnost po smáčení [g] 26,7663 26,0317 27,3623 27,6091 

Hmotnost vrstvy [g] 0,3249 0,1724 0,2484 0,4054 

Tloušťka vrstvy [μm] 11,55 6,33 8,71 14,08 

 

Tabulka 28: Hodnoty fluorescence po nástřiku 

Vzorek 1 2 3 4 

Nástřik 

196633 193299 199171 205144 

213461 203096 205006 214924 

212607 143812 186388 198737 

209258 184059 201871 216546 

průměr 207989,75 181066,50 198109,00 208837,75 

  

 

Obrázek 17: Obrazový výstup ze zařízení Recognoil po nástřiku (213461, 143812, 186388) 

   Nanášení oleje nástřikem se ukázalo jako velmi nevhodné. Pří stříkání vznikal 

aerosol, který se i přes odsávání dostal do okolí. Kvůli tomu musely být použity ochranné 

pomůcky. Vrstva oleje byla na pohled souvislá jen s několika bublinami, ale podle měření 

tomu bylo jinak. Při nástřiku na vzorky byla velká část oleje nanesena na okolní plochy.  

Proto bylo nanášení nástřikem vyhodnoceno jako nevhodné pro použití v zařízení. Zde 

by nejspíš docházelo k velkému rozstřiku oleje a zařízení by muselo být umístěno v boxu 

a musely by být zakryty všechny části zařízení. To by bylo bohužel komplikované 

vzhledem k účelu zařízení.  
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8.2 Použití vzduchové trysky pro úpravu vrstvy 
 

Další možností pro použití proudu vzduchu je úprava vrstvy pomocí trysky. To probíhá 

tak, že se nejdříve nanese olej na vzorky a poté je pomocí tryskou usměrněného 

vzduchového proudu setřen. Je to podobný princip jako vzduchový nůž.  

Pro tyto účely byla použita vzduchová tryska s otvory o průměru 1 mm. Díky tomu 

bylo dosaženo dostatečného usměrnění vzduchu.  

 

Obrázek 18: Tryska pro úpravu vrstvy oleje [28] 

 

Pro vyzkoušení tohoto postupu byly použity 4 velké vzorky. Ty se nejprve očistily  

a zvážily. Poté na ně byl nanesen olej pomocí válečku. Následně byla vzorek zvážen  

a změřen.  

Úprava vrstvy probíhala pomocí trysky ve více krocích, jelikož šířka vzorků je 90 mm 

a šířka trysky pouhých 38 mm. Vše opět probíhalo v komoře pro nástřik nátěrových hmot. 

Vzorky se položily do komory a přidržely ručně. Následně se přejelo proudem vzduchu 

po vzorku ve 3 pruzích. Tryska byla od povrchu asi 10 mm a byla pod ostrým úhlem. 

Při tomto měření bylo důležité zjistit i potřebný tlak pro setření vrstvy pomocí proudu 

vzduchu. Proto byl testován tlak 2, 3 a 4 bary.   
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8.2.1 Měření při tlaku 2 bary 

 
Tabulka 29: Hodnoty tloušťky vrstvy při 2 barech 

Plech 1 2 3 4 

Rozměr [mm] 144x91x1 141x90x1 146x91x1 149x90x1 

Plocha [mm2] 26665 25829 27033 27285 

Hmotnost čístá [g] 26,4377 25,8536 27,1126 27,2440 

Hmotnost po nanesení [g] 27,1529 26,6810 27,7488 27,9171 

Hmotnost vrstvy [g] 0,7152 0,8274 0,6362 0,6731 

Tloušťka vrstvy [μm] 25,42 30,36 22,31 23,38 

Hmotnost po 1. ofuku [g] 26,6099 26,1055 27,4254 27,4543 

Hmotnost vrstvy [g] 0,1722 0,2519 0,3128 0,2103 

Tloušťka vrstvy [μm] 6,12 9,24 10,97 7,31 

Hmotnost po 2. ofuku [g] 26,5491 26,0001 27,3282 27,3931 

Hmotnost vrstvy [g] 0,1114 0,1465 0,2156 0,1491 

Tloušťka vrstvy [μm] 3,96 5,38 7,56 5,18 

Hmotnost po 3. ofuku [g] 26,5281 25,9683 27,2621 27,3382 

Hmotnost vrstvy [g] 0,0904 0,1147 0,1495 0,0942 

Tloušťka vrstvy [μm] 3,21 4,21 5,24 3,27 

 

Tabulka 30: Hodnoty fluorescence 

Plech 
1 2 3 4 

nanesení 

228117 209788 229504 232292 

228679 215487 228774 226311 

222082 235014 237056 225716 

224670 227637 232832 225060 

225887,00 221981,50 232041,50 227344,75 

1. ofuk 

158246 180345 186223 176196 

158886 184612 177519 171595 

178595 176107 203331 175166 

159449 203071 205291 205566 

163794,00 186033,75 193091,00 182130,75 

2. ofuk 

113048 151849 147805 154893 

109207 142503 165945 156501 

139480 184465 157746 160072 

145086 167652 194681 181888 

126705,25 161617,25 166544,25 163338,50 

3. ofuk 

114247 139126 122009 128773 

109608 161097 125625 119716 

125668 123339 150545 132229 

120109 145834 156167 168717 

117408,00 142349,00 138586,50 137358,75 

 

Tlak 2 bary se ukázal jako nedostatečný a po 3. ofouknutí proudem vzduchu byla 

tloušťka vrstvy pořád velká. I na pohled na vzorku zůstávalo mnoho oleje. Hodnoty 

fluorescence jsou bohužel nevypovídající, jelikož v olejové vrstvě vznikly vzduchové 

bubliny. 
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8.2.2 Měření při tlaku 3 bary 

 

Tabulka 31: Hodnoty tloušťky vrstvy při 3 barech 

Plech 1 2 3 4 

Hmotnost po nanesení [g] 27,2338 26,6641 28,0382 28,0782 

Hmotnost vrstvy [g] 0,7961 0,8105 0,9256 0,8342 

Tloušťka vrstvy [μm] 28,30 29,74 32,45 28,98 

Hmotnost po 1. ofuku [g] 26,5432 25,9686 27,2504 27,3747 

Hmotnost vrstvy [g] 0,1055 0,1150 0,1378 0,1307 

Tloušťka vrstvy [μm] 3,75 4,22 4,83 4,54 

Hmotnost po 2. ofuku [g] 26,5253 25,9420 27,2074 27,3187 

Hmotnost vrstvy [g] 0,0876 0,0884 0,0948 0,0747 

Tloušťka vrstvy [μm] 3,11 3,24 3,32 2,60 

 

Tabulka 32: Hodnoty fluorescence při tlaku 3 bary 

Plech 1 2 3 4 

nanesení 

226849 225487 225764 231457 

223244 231566 218797 223232 

225484 221456 220488 225484 

217896 228963 217832 220015 

223368,25 226868,00 220720,25 225047,00 

1. ofuk 

111919 114840 139783 160211 

110612 115343 102622 102576 

130348 150662 138768 163701 

120940 147063 142834 162476 

118454,75 131977,00 131001,75 147241,00 

2. ofuk 

103577 113051 106162 133200 

82650 117509 89627 80654 

119096 141186 105679 150758 

28794 125266 106284 88673 

83529,25 124253,00 101938,00 113321,25 

 Tlak 3 bary se také ukázal jako nedostatečný, ale po 2. ofouknutí byla vrstva tenčí než 

při 2 barech. Hodnoty fluorescence jsou bohužel nevypovídající, jelikož v olejové vrstvě 

vznikly vzduchové bubliny. 

8.2.3 Měření při tlaku 4 bary 

 

Tabulka 33: Hodnoty tloušťky vrstvy při 4 barech 

Plech 1 2 3 4 

Hmotnost po nanesení [g] 27,3052 26,6361 27,8851 27,9359 

Hmotnost vrstvy [g] 0,8675 0,7825 0,7725 0,6919 

Tloušťka vrstvy [μm] 30,84 28,72 27,09 24,04 

Hmotnost 1. ofuku [g] 26,5585 25,9556 27,2318 27,3259 

Hmotnost vrstvy [g] 0,1208 0,1020 0,1192 0,0819 

Tloušťka vrstvy [μm] 4,29 3,74 4,18 2,85 

Hmotnost 2. ofuku [g] 26,5164 25,9281 27,1904 27,2932 

Hmotnost vrstvy [g] 0,0787 0,0745 0,0778 0,0492 

Tloušťka vrstvy [μm] 2,80 2,73 2,73 1,71 

 



ČVUT v Praze Diplomová práce  Andreas Kopřiva 
Fakulta strojní Zařízení pro nanášení olejových vrstev 2016/2017 

  

 

 
73 

 

Tabulka 34: Hodnoty fluorescence při 4 barech 

Plech 1 2 3 4 

Nanesení 

231515 226635 226719 230452 

223921 232210 218798 223232 

225488 224895 219584 225555 

218703 217436 216837 223176 

224906,75 225294,00 220484,50 225603,75 

1. ofuk 

102008 97696 94920 144168 

120775 104272 158545 125920 

143196 140490 76467 85873 

144255 127947 101502 96003 

127558,50 117601,25 107858,50 112991,00 

2. ofuk 

82140 93592 94071 94193 

69060 88542 76580 110314 

128901 106029 93258 74502 

97481 86508 70747 84402 

94395,50 93667,75 83664,00 90852,75 

  

 

Obrázek 19: Výstup z Recognoilu (158545, 128901, 70747) 

Tlak 4 bary byl limitní pro tuto sestavu, ale po 2. ofuku byla tloušťka vrstvy už nižší. 

Jak je z obrázků patrné, hodnoty fluorescence jsou opět ovlivněny malými bublinami. 

Proto není možné přesně určit tloušťku vrstvy pouze z fluorescence, kdyby nebylo 

použito vážení. 

Při použití této trysky vznikaly na olejové vrstvě pruhy od proudu vzduchu. Tyto pruhy 

také ovlivnily výslednou fluorescenci. Pro další testování je nutné použít trysku 

s plochým výstupem a také větší šířkou, aby se omezilo násobné přejetí vzorku proudem 

vzduchu. 

 .   
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8.3 Měření větší ploché trysky 

 
Po předchozí úpravě olejové vrstvy proudem vzduchu zůstaly na vzorku pruhy. Proto 

bylo nutné vytvořit plochou trysku. Toho bylo docíleno nasazením nástavce  

na zakoupenou větší trysku, která má 20 otvorů s průměrem 1,9 mm. Pro toto měření byly 

opět použity 4 velké plechy. Tlak vzduchu byl nastaven na 4 bary. Nanášení probíhalo 

pomocí válečku. 

 

Obrázek 20: Větší tryska s 20-ti otvory [28]  

Tabulka 35: Hodnoty tloušťky vrstvy při použití ploché trysky 

Plech 1 2 3 4 

Rozměr [mm] 144x91x1 141x90x1 146x91x1 149x90x1 

Plocha [mm2] 26665 25829 27033 27285 

Hmotnost čístá [g] 26,4323 25,8573 27,1185 27,2022 

Hmotnost po nanesení [g] 27,0705 26,4909 27,8511 27,7758 

Hmotnost vrstvy [g] 0,6382 0,6336 0,7326 0,5736 

Tloušťka vrstvy [μm] 22,69 23,25 25,69 19,93 

Hmotnost po 1. ofuku [g] 26,9208 26,2756 27,5057 27,5161 

Hmotnost vrstvy [g] 0,4885 0,4183 0,3872 0,3139 

Tloušťka vrstvy [μm] 17,36 15,35 13,58 10,90 

Hmotnost po 2. ofuku [g] 26,6177 26,0349 27,2732 27,3489 

Hmotnost vrstvy [g] 0,1854 0,1776 0,1547 0,1467 

Tloušťka vrstvy [μm] 6,59 6,52 5,42 5,10 

Toto měření bylo pouze informativní, a proto byla měřena fluorescence pouze  

po 2. ofouknutí. Zde není fluorescence uvedena, jelikož zde nemá vypovídající hodnotu. 

Tloušťka vrstvy byla větší z důvodu použití nižšího tlaku pro větší trysku. Vrstvy však 

byla již rovnoměrná a nebyl zde přítomny žádné pruhy.   
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8.4 Úprava vrstvy pomocí proudu vzduchu a následného setření stěrkou 
 

Při předchozím měření bylo docíleno souvislé vrstvy, která byla ale silná. Proto se 

v tomto měření bude dále vrstva upravovat pomocí stěrky na zařízení. Pro lepší výsledky 

byl tlak zvýšen na 5 barů a použita byla větší tryska. Jako vzorky byly tentokrát použity 

menší plechy proto, aby pak mohly být vloženy do zařízení.  

Tabulka 36: Hodnoty tloušťky vrstvy 

Plech 1 2 3 4 5 6 

Rozměr [mm] 89x51 89x51 89x51 89x51 89x51 89x51 

Plocha [mm2] 4525 4525 4525 4525 4525 4525 

Hmotnost čístá [g] 7,4108 7,4985 7,4015 7,4025 7,4237 7,4061 

Hmotnost po nanesení [g] 7,6868 7,7306 7,7771 7,6902 7,7557 7,7904 

Hmotnost vrstvy [g] 0,276 0,2321 0,3756 0,2877 0,332 0,3843 

Tloušťka vrstvy [μm] 15,25 12,82 20,75 15,90 18,34 21,23 

Hmotnost po ofuku [g] 7,4633 7,5722 7,4781 7,4789 7,5097 7,4833 

Hmotnost vrstvy [g] 0,0525 0,0737 0,0766 0,0764 0,086 0,0772 

Tloušťka vrstvy [μm] 2,90 4,07 4,23 4,22 4,75 4,27 

Hmotnost po setření [g] 7,4264 7,5143 7,4167 7,4191 7,4426 7,4216 

Hmotnost vrstvy [g] 0,0156 0,0158 0,0152 0,0166 0,0189 0,0155 

Tloušťka vrstvy [μm] 0,86 0,87 0,84 0,92 1,04 0,86 

 

Tabulka 37: Hodnoty fluorescence 

Vzorek 1 2 3 1 2 3 

Nanesení válečkem 
250000 250000 250000 250000 250000 250000 

250000 250000 250000 250000 250000 250000 

průměr 250000,00 250000,00 250000,00 250000,00 250000,00 250000,00 

setření 
138439 141943 135832 148439 151943 135832 

137694 136292 139634 141694 156292 139634 

průměr 138066,50 139117,50 137733,00 145066,50 154117,50 137733,00 

 

Měření fluorescence zde probíhalo pouze po setření stěrkou, aby nedošlo k narušení 

vrstvy mezi úpravou vrstvy proudem vzduchu a stěrkou. Toto měření mělo simulovat 

úpravu vrstvy proudem vzduchu a stěrkou zároveň. Vrstva byla souvislá a tloušťka se 

pohybovala okolo 0,9 μm. Z výsledků je patrné, že je to rychlý a účinný způsob. Proto 

bude v dalším kroku sestaveno kompletní zařízení s tryskou a stěrkou zároveň.   
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9 Výsledný návrh zařízení 

 
Výsledný návrh zařízení pro nanášení a úpravu olejových vrstev vychází 

z předchozích měření a poznatků. Pro vytvoření byl použit rám z 3D tiskárny, deska 

vypálená na laseru a lišta ze stěrky na okna. Toto vše bylo již použito v předchozích 

měřeních. Nově byla na zařízení přidána tryska, která měla šířku 96 mm, aby mohla být 

použita na desku. Tato tryska byla vytištěna na 3D tiskárně podle vlastního návrhu. 

Vstupní průměr byl 12 mm a výstupní štěrbina měla rozměr 93x0,5 mm.  

 

Obrázek 21: Návrh trysky a vytištěná tryska 

Tryska byla přidělána na opačnou stranu držáku stěrky. Tímto bylo možné upravovat 

olejovou vrstvu pomocí proudu vzduchu i stěrky zároveň. 

 

Obrázek 22: Připevnění trysky ke stěrce 
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Měření probíhalo opět na 9 malých vzorcích. Na tyto vzorky byl nanesen olej  

a následně byly vzorky vloženy do zařízení. Rychlost stírání byla opět nastavena  

na 50 mm.s-1. Tlak byl nastaven na 4 bary.  

Tabulka 38: Hodnoty tloušťky vrstvy 

 

 

 

 

Tabulka 39: Hodnoty fluorescence 

 

 

 

Tabulka 40: Hodnoty tloušťky vrstvy po nanesení 

Tabulka 41: Hodnoty fluorescence po ofuku a setření 

Vzorek 4 5 6 7 8 9 

Ofuk a setření 121456 118448 119814 104355 118869 117259 

125684 123457 119262 115763 118338 125856 

průměr 123570,00 120952,50 119538,00 110059,00 118603,50 121557,50 

 

Měření na zařízení dopadlo velmi podobně jako předchozí měření. Hodnocení 

tloušťky vrstvy pomocí vážení probíhalo pouze u prvních 3 vzorků. U dalších 6 vzorků 

probíhala kontrola pouze podle fluorescence. U všech vzorků byla vrstva velmi podobná 

a dosahovala tloušťky okolo 0,9 μm. Při porovnání těchto výsledků s kalibrační křivkou 

pro malé vzorky nejsou patrné žádné odchylky hodnot fluorescence ani tloušťky vrstvy.   

  

Plech 1 2 3 

Rozměr [mm] 89x51 89x51 89x51 

Plocha [mm2] 4525 4525 4525 

Hmotnost čistá [g] 7,4087 7,4963 7,4001 

Hmotnost po nanesení [g] 7,7398 7,7881 7,7737 

Hmotnost vrstvy [g] 0,3311 0,2918 0,3736 

Tloušťka vrstvy [μm] 18,29 16,12 20,64 

Hmotnost po ofuku a setření [g] 7,4245 7,5122 7,4157 

Hmotnost vrstvy [g] 0,0158 0,0159 0,0156 

Tloušťka vrstvy [μm] 0,87 0,88 0,86 

Vzorek 1 2 3 

Ofuk a setření 
113805 112331 113483 

118914 120827 110128 

průměr 116359,50 116579,00 111805,50 

Plech 4 5 6 7 8 9 

Rozměr [mm] 89x51 89x51 89x51 89x51 89x51 89x51 

Plocha [mm2] 4525 4525 4525 4525 4525 4525 

Hmotnost čístá [g] 7,4007 7,4216 7,3988 7,3944 7,3974 7,4068 

Hmotnost po nanesení [g] 7,7255 7,801 7,6935 7,7864 7,7867 7,7937 

Hmotnost vrstvy [g] 0,3248 0,3794 0,2947 0,392 0,3893 0,3869 

Tloušťka vrstvy [μm] 17,94 20,96 16,28 21,66 21,51 21,38 
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10 Technicko-ekonomické zhodnocení 
 

V současné době je použití olejů a maziv každodenní záležitostí. Své uplatnění 

nacházejí téměř ve všech oblastech strojírenské výroby. Používají se jako hydraulické 

kapaliny, vodivá a chladící média, převodová a oběhová maziva či maziva do ložisek.  

Nanášení a aplikace jsou také velmi různorodé. Plastická maziva se aplikují ručně  

na ložiska, kde zůstávají po celou dobu. Oleje jsou většinou součástí oběhového systému, 

ve kterém se pohybují například pomocí čerpadel. Tudíž jsou stále přítomny na mazaných 

místech. Jsou i případy, kdy jsou oleje aplikovány nástřikem. Jedná se především  

o nanášení tvářecích olejů na plechy, mazání okolků kolejových vozidel či rozstřik oleje 

na válce a vačkové hřídele ve spalovacích motorech. 

V těchto aplikacích není potřeba dosáhnout přesné vrstvy oleje. Jsou ale aplikace, kde 

by se poznatky z této práce mohly využít. Zařízení bylo primárně vytvořeno pro nanášení 

olejové vrstvy na vzorky pro laboratorní účely. 

Nanášením souvislé tenké vrstvy by mohlo dojít k značné úspoře používaného 

množství oleje a tím i finanční úspoře. Toho by mohlo být využito především při nanášení 

konzervačních olejů, které se používají jako krycí vrstva. U této aplikace je souvislá tenká 

vrstva velmi žádoucí.  

Další aplikací by mohlo být nanášení olejů na plechy při tváření. Při nanášení tvářecích 

olejů je velká spotřeba oleje a velké ztráty rozstřikem. Nanesením tenké souvislé vrstvy 

by mohlo také dojít ke značným úsporám. Toho by mohlo být dosaženo úpravou zařízení 

pro nanášení pro dané rozměry a tvary. Vždy je však nutné určit potřebnou tloušťku 

mazacího filmu pro danou aplikaci. 
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11 Závěr 
 

Tato diplomová práce byla primárně zaměřena na vytvoření zařízení či metody pro 

nanášení a úpravu olejové vrstvy. Experiment probíhal na dvou typech hliníkových 

vzorků, na které byl nanášen tvářecí olej Total Martol EP 180. Hodnocení olejové vrstvy 

probíhalo pomocí hmotnostní metody a pomocí zařízení na detekci mastných nečistot 

Recognoil.  

Experiment vycházel z předchozí bakalářské práce, která byla zaměřena na porovnání 

účinnosti odmašťovacích prostředků. V této práci byla použita pro nanášení oleje  

na vzorky vypouštěcí metody. Pomocí této metody však nebylo možné vytvořit 

konstantní souvislou vrstvu.  

Pro kontrolu vrstvy pomocí zařízení Recognoil bylo nutné jej nejdříve kalibrovat  

na olej. Kalibrace probíhala na obou typech vzorků. Z hodnot změřených při kalibraci 

byla vytvořena kalibrační křivka, podle které bylo možné určit tloušťku olejové vrstvy 

pouze pomocí fluorescence. 

Pro vytvoření zařízení byl použit rám z 3D tiskárny, na který byla připevněna deska 

pro umístění vzorků. Vrstva byla upravována pomocí stěrky. Nanášení probíhalo pomocí 

pěnového válečku. Pro nanášení byl použit i nástřik oleje na vzorky. Toto se ale 

neosvědčilo jako metoda pro nanášení. Pro další úpravu byl použit proud vzduchu 

z ploché trysky. 

Podle výsledků měření na zařízení bylo dosaženo konstantní souvislé vrstvy oleje  

o tloušťce 0,9 μm. Této vrstvy lze dosáhnout po jednom nanesení a setření. Větších vrstev 

lze dosáhnout násobným nanášením a setřením. 

Při další použití zařízení pro laboratorní účely by bylo vhodné jej dále upravit. Vzorky 

při úpravě proudem vzduchu musely být zachyceny pomocí vrutu. Pro následné 

jednodušší používání by bylo vhodné umístit na desku magnet pro ocelové vzorky nebo 

použít vakuové přísavky pro hliníkové vzorky.  
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