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ABSTRAKT 

Tato bakalářská práce se zabývá vlivem sazí na opotřebení a součinitel tření 

korozivzdorných oceli typu 309 a 310, které nacházejí uplatnění jako komponenty 

turbodmychadla. Pro tyto oceli je charakteristická odolnost proti korozi a oxidaci za vysokých 

teplot. Ve většině prací zabývající se vlivem sazí na opotřebení materiálů byly saze pro 

tribologické zkoušky míseny s olejem, toto není případ vyskytující se u vysokoteplotních 

komponent turbodmychadel, kde dochází k suchému tření. Teoretická část práce je zaměřena 

obecně na tření, opotřebení, saze a použití nerezových ocelí v turbodmychadlech. Praktická 

část popisuje tribologické zkoušky, které simulují reálný kontakt komponent (hřídelka lopatky 

uložená v díře kroužku VNT soustavy) v turbodmychadle. První část zkoušek byla provedena 

pří teplotě 300°C a 700°C bez aplikace sazí a druhá část za stejných teplot a s aplikací sazí. 

Zkoušky byly vyhodnoceny a výsledky zkoušek s a bez aplikací sazí za daných teplot byly 

porovnány. Byl stanoven vliv sazí na tuto materiálovou kombinaci. V budoucnu by mohly být 

výsledky ověřeny komponentními nebo motorovými testy. Dále by bylo možné zaměřit se na 

způsoby aplikace sazí na zkušební vzorky.   

Klíčová slova 

Nerezová ocel, opotřebení, saze, součinitel tření 

ABSTRACT 

This bachelor's thesis deals with influence of soot on wear and friction coefficient austenitic 

stainless steels Type 309 and 310, which are used for production of different turbocharger 

components and they are characterized by resistance to corrosion and high-temperature 

oxidation. In the most of the published articles, which have been exploring the impact of soot 

on wear of materials, were soot mixed with oil, however, such approach can’t be used in the 

case of turbocharger components, where dry friction occurs. The theoretical part is generally 

focused on friction, wear, soot and use of stainless steels in turbochargers. The practical part 

describes the tribological tests, which simulate real contact of components (vane shaft placed 

in hole of VNT system ring) in turbocharger. The first part of the tests was conducted at 

300°C and at 700°C temperatures without application of soot and the second part at the same 

temperatures with the soot application. The tests were evaluated and the results were 

compared. The effect of soot was determined for the material combination. In future, the 

results might be verified by component or motor testing. It would also be possible to focus on 

procedure of soot application on the test specimens. 
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1. Úvod 

Nerezové oceli patří do skupiny ušlechtilých legovaných ocelí, které se vyznačují 

charakteristickým chemickým složením. Je pro ně typické, že obsahují více jak 12% chromu a 

dále se legují především niklem až do 30%, manganem až do 24% a dalšími prvky jako 

molybdenem, mědí, křemíkem, hliníkem a titanem. Dalším typickým znakem je nízký obsah 

uhlíku, který se pohybuje v rozmezí 0,01 - 0,1%.  

V automobilovém průmyslu mají nerezové oceli zastoupení kolem 5%. Používají se na 

součásti turbodmychadel pro jejich dobré vlastnosti za vysokých teplot, odolnost proti korozi, 

vysoké pevnosti a dobré svařitelnosti.  

V posledních letech jsou hodně sledovanými faktory tření a opotřebení jednotlivých 

součástí v automobilovém průmyslu. Tyto faktory je potřeba sledovat a snažit se o jejich 

snížení. Snížením tření a opotřebení na jednotlivých součástech se dosáhne zvýšené 

životnosti. 

Na tření a opotřebení mají vliv saze, které vznikají během spalovacího procesu z 

důvodu nedokonalého spalování paliva. Proto je snaha zjistit, jaký vliv mají saze na tření, 

opotřebení a navrhnout případná opatření nebo jejich využití v procesu. 

Cílem bakalářské práce bylo zjistit vliv sazí na opotřebení a součinitel tření 

nerezových ocelí, které se používají jako komponenty v turbodmychadle.  
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2. Tribologie 

Tribologie je věda, která zkoumá chování povrchů ve vzájemném kontaktu.  Tento 

pohyb může být smykový, valivý, rotační, kmitavý a kluzný. Ve většině případů jde o dva 

nebo i více pohybů současně [1, 2].  

Některé tribologické procesy probíhají současně, například tření a opotřebení. V 

probíhajících procesech je úkolem zjistit chování a vlastnosti tření, které následně můžeme 

uplatnit v praxi. Velký význam má při řešení tribologických problémů skutečná plocha, která 

je v kontaktu. Skutečná plocha, která je v kontaktu není rovna ploše geometrické. Skutečná 

plocha bývá zpravidla menší a geometrické ploše bývá rovna pouze výjimečně [1, 2]. 

2.1. Tribologické procesy 
Tribologické procesy jsou charakterizovány interakcí třecích těles, mezilátek a okolím 

v probíhajícím čase a prostoru. Vazby mezi jednotlivými tribologickými procesy jsou 

znázorněny na obrázku 1 [1, 2].  

 

Obr. 1. Vzájemné vazby v tribologickém systému [2]. 

Vazby mezi tribologickými procesy jsou jedním ze základních znaků chování v 

tribologickém systému. U kontaktních procesů je potřeba uvažovat s materiálovými, 

tvarovými a rozměrovými vlastnostmi částí, které jsou ve vzájemném kontaktu. Takové 

interakce mohou být materiálové, fyzikální nebo chemické [2]. 

  



13 
 

2.2. Tření 

Při vzájemném pohybu dvou povrchů materiálů, které jsou v kontaktu dochází k jevu 

zvanému tření. První zavedení psaných pojmů o tření nalezneme koncem 15. století od 

Leonarda da Vinciho. Ke konci 17. století využil poměr pro třecí a normálnou sílu za 

konstantních podmínek Francouz Amontons (1699), tento poměr byl později nazýván 

součinitel tření. Součinitel tření je dán poměrem třecí síly Ft a přítlačné normálné síly F. Třecí 

síla je souhrnem několika silových účinků. Pro součinitel tření je odvozen vztah [1, 3, 5]: 

      µ= Ft / F     (1) 

 Součinitel tření se obvykle nachází v rozmezí od 0,03 do 5. Pro nejmenší součinitel 

tření kolem 0,03 jsou typická ložiska, která jsou dobře mazaná. Kolem 0,5 - 0,7 je typické pro 

suché kontakty a pro čisté kovové povrchy ve vakuu je součinitel tření až 5 [3].  

Výsledkem procesu, kde vzniká mezi dvěma funkčními povrchy materiálu tření je 

opotřebení. Například tření vzniklé mezi nástrojem a součástí při obrábění, ovlivňuje kvalitu 

povrchu součásti a řeznou sílu [1, 2, 3, 4]. 

Projevy tření: 

 Třecí síly a třecí momenty 

 Přeměna mechanické práce v teplo 

 Opotřebení 

V praxi se obecně snažíme třecí momenty a třecí síly zmenšovat, ale v některých případech je 

účelně zvětšujeme. Například zmenšujeme třecí sílu, jestliže potřebujeme dosáhnout dobrého 

skluzu u lyže na sněhu. Jako přiklad pro zvětšení třecí síly lze uvést posyp chodníků nebo 

silnic při náledí, protože zde účelně chceme zvýšit třecí sílu, aby nedošlo ke skluzu [1]. 
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2.3. Druhy tření 

Jestliže vycházíme ze základního tribologického systému, rozdělujeme čtyři základní 

stavy tření: 

 Suché tření 

 Kapalinové tření 

 Mezní tření 

 Smíšené tření 

Rozdělení tření dle základního tribologického systému je znázorněno na obrázku 2. 

 

Obr. 2. Rozdělení tření [4]. 

V běžných podmínkách nejsou funkční plochy materiálů dokonale čisté. V každé 

povrchové vrstvě jsou obsaženy téměř vždy adsorbované plyny, oxidy (u kovů) a vlhkost. 

Tyto látky ovlivňují třecí vlastnosti funkčních ploch. Řez opracovaným kovovým povrchem 

(s popisem jednotlivých vrstev), který je ve styku s okolním médiem znázorňuje obrázek 3 

[1]. 
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Obr. 3. Řez povrchovými vrstvami obrobené funkční plochy [1]. 

 

2.3.1. Suché tření 

V praxi se suché tření příliš nevyskytuje, protože povrch těles není nikdy úplně suchý. 

Na povrchu jsou obsaženy vrstvy adsorbovaných plynů, oxidické vrstvy či vlhkost. Tyto 

okolnosti mohou ovlivnit vlastnosti třecích ploch. Vliv na vlastnosti povrchů mají také 

tepelné vlastnosti, chemické složení, mechanické vlastnosti a jejich velikost [1, 2, 4]. 

 

2.3.2. Kapalinové tření 

Jsou-li funkční povrchy těles v pohybu odděleny souvislou vrstvou kapalného média 

nebo maziva, pak lze hovořit o kapalinném tření. Podobným způsobem můžeme také 

charakterizovat plynné tření. Během kapalinného tření prakticky nedochází k opotřebení na 

funkčních plochách těles. V praxi při konstrukci složitějších zařízení se proto snažíme docílit 

kapalinného tření [1, 2, 4]. 
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2.3.3. Mezní tření 

Mezní tření vzniká, jestliže mezi funkčními plochami vznikne tenká vrstva 

adsorbovaných molekul kapaliny, plynu nebo látky, která vznikla chemickou reakcí obou 

povrchů. V případě povrchů, které jsou záměrně mazány, může nastat případ, že mazaná 

vrstva není dostatečná, pak hovoříme také o mezním tření. Za takových podmínek brání 

vzájemnému styku funkčních ploch pouze tenká vrstva maziva, která tvoří film s větší 

přilnavostí k povrchu. V praxi dochází k meznímu tření, v případě malé funkční plochy s 

velkou drsností povrchu zatížené velkým tlakem při menších smykových napětích [2, 4]. 

2.3.4. Smíšené tření    

Ke smíšenému tření dochází obvykle, jestliže funkční plochy od sebe nejsou odděleny 

správnou vrstvou maziva. V takovém případě dochází ke styku funkčních ploch. Při 

smíšeném tření dochází ke kombinaci mezního a kapalinného tření. Velkou roli hraje 

mikrogeometrie třecích ploch, především pokud je mazivo kapalina s malou viskozitou. 

Nejrozšířenější formou smíšeného tření je výroba karosářských výlisků a podíl tření mezního 

a kapalinného, který značně ovlivňuje výslednou kvalitu výrobku [2, 4].  

 

2.4. Geometrie třecích ploch 

Geometrie třecích ploch je závislá na postupu výroby, použitém nástroji a stroji. Po 

opracování jsou na povrchu materiálu rýhy a zvlnění, které souhrnně označujeme jako 

mikronerovnosti. Na výkresech jsou předepsány maximální hodnoty těchto mikronerovností, 

přípustné odchylky tvaru a drsnosti povrchu. Tyto mikronerovnosti jsou měřeny pomocí 

profilometru, který může být mechanický nebo optický. Hodnotí se kvalita povrchu pomocí 

drsnosti povrchu, která je daná střední hodnotou výšky nerovnosti. Při zkoumání tření je 

potřeba uvést další parametry, protože jinak se deformují ostré výstupky, tupé, s velkým 

zaoblením a jinak s pozvolným stoupáním.  Schéma geometrie povrchu je znázorněno na 

obrázku 4 [1]. 
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Obr. 4. Schematické znázornění geometrie povrchu [1]. 

Snímač obvykle zaznamenává mikronerovnosti v rovnoběžných řezech, které jsou 

kolmo k povrchu. Povrch součásti je vždy snímán pouze na omezené délce povrchu, která 

vytvoří profilovou křivku podle které se odvozují hodnoty pro drsnost povrchu. Mezi základní 

hodnoty patří výška nerovností, která se určuje z deseti bodů a je označována Rz , další jsou 

střední aritmetická odchylka povrchu označována Ra,, největší výška nerovností profilu Rm, 

střední rozteč nerovností profilu, střední rozteč místních výstupků a popřípadě střední 

kvadratická úchylka Rq [1]. 

2.5. Opotřebení 

Opotřebení je projevem tribologického procesu probíhajícího v tribologickém 

systému. Opotřebení lze definovat jako hmotu, která byla v průběhu tribologického procesu 

odebrána. Opotřebení je nežádoucí změna povrchu, rozměrů nebo vlastností tuhých těles. V 

místě styku povrchů materiálů dochází k pružné i plastické deformaci na výstupcích 

nerovností povrchů, při porušení oxidické ochranné vrstvy a vzniku adhezních spojů 

(mikrosvary a studené spoje). Při vzájemném pohybu jsou tyto spoje usmýkávány a při tomto 

procesu dochází i k přenosu částic materiálu z jednoho povrchu na druhý nebo se částice 

pouze uvolňují. Nárůst opotřebení v závislosti na čase při stálých podmínkách je znázorněn na 

obrázku 5 [1, 5, 7, 11] . 
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Obr. 5. Nárůst opotřebení s časem při stálých podmínkách [1]. 

První fází je doba záběhu, při které se odstraňují některé mikronerovnosti a během této  

fáze se dosáhne rovnoměrné drsnosti povrchu. V druhé fázi časového průběhu nastává děj, při 

kterém opotřebení v závislosti na čase lineárně roste. Snahou je v této fázi omezit toto 

opotřebení na minimum. Zvyšování opotřebení v druhé fázi může způsobit porušení či 

odebrání tvrdší vrstvy z povrchu funkční plochy a pod touto vrstvou dochází ke zvýšení 

opotřebení, jelikož pod tvrdší vrstvou se nachází měkčí vrstva. V poslední fázi dochází k 

poruše materiálu [1]. 

2.6. Druhy opotřebení 

 Opotřebení rozdělujeme na šest základních druhů: 

 adhezivní 

 abrazivní 

 erozivní 

 kavitační 

 únavové 

 vibrační 
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Ve většině případů se jedná o kombinaci několika druhů opotřebení, ale určujeme 

výsledný druh opotřebení podle toho, který druh se nejvýrazněji podílí na procesu. V průběhu 

procesu se podíl jednotlivých druhů opotřebení může měnit. V třecím kontaktu se vyvíjí teplo, 

které může vést k výraznému ovlivnění materiálových vlastností. S těmito změnami 

materiálových vlastností se musí počítat při konstrukci. Druhy opotřebení jsou schematický 

znázorněny na obrázku 6 [1,12].   

 

Obr. 6. Schematické znázornění druhů opotřebení [12]. 
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2.6.1. Adhezivní opotřebení 

Adhezivní opotřebení je typ opotřebení, při kterém dojde k dotyku funkčních ploch při 

jejich relativním pohybu. Při tomto dotyku dochází k porušení vrstev na povrchu materiálů, 

ke styku čistě kovovému a vytvoření mikrosvarů, které jsou následně porušovány. Při tomto  

procesu dochází k přenášení materiálu z jednoho funkčního povrchu na druhý, dochází také k 

uvolnění či vytržení určitého množství částic tohoto materiálu. Proces může být výrazně 

ovlivněn, je-li mezi funkčními plochami přítomno mazivo. Pokud je přítomno mazací 

médium podmínky pro vytvoření mikrosvarů se výrazně zhoršují. Příklad adhezivního 

opotřebení pístního čepu je znázorněn na obrázku 7. Při výskytu vysokých adhezivních 

účinků nazýváme tento proces zadírání [1, 4, 7, 12].     

Velikost adhezivního otěru můžeme určit pomocí závislosti mezi působící silou F, 

objemovým otěrem Wo, tlakem pm a délkou kluzné dráhy L, je dán vztahem:        

     Wo=Kadh F
α L/3pm     (2) 

 

 

Obr. 7. Adhezivní opotřebení pístního čepu [12]. 
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2.6.2. Abrazivní opotřebení 

Abrazivní opotřebení vzniká při rozrývaní či řezání povrchu měkkého materiálu 

prvního tělesa drsnějším povrchem druhého tělesa, které má výrazněji tvrdší povrch. Stejný 

účinek nastane, jestliže oddělené částice z obou funkčních povrchů zůstanou mezi povrchy, 

které se pohybují, nebo při vniknutí nečistot či částic mezi povrchy z prostředí kolem tohoto 

procesu. 

 Charakteristické pro abrazivní opotřebení je poškození funkčního povrchu, kde jsou 

typické rýhy na tomto povrchu. Některé částice, které jsou volné se zamáčknout do povrchu 

měkčího materiálu a následně rýhují povrch tvrdšího materiálu. Abrazivního opotřebení pístu 

ve spalovacím motoru je znázorněno na obrázku 8 [1, 7, 8, 12]. 

Pro výpočet objemového otěru abrazivní opotřebení platí vztah: 

     Wo=Kabraz FL/πpm              (3) 

Tento vztah je závislostí mezi působící silou F, objemovým otěrem Wo, tlakem pm a 

délkou kluzné dráhy L. 

 

 

Obr. 8. Abrazivní opotřebení pístu spalovacího motoru [12]. 
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2.6.3. Erozivní opotřebení 

U erozivního opotřebení je povrch materiálu poškozen převážně pevnými částicemi, 

které jsou obsaženy v proudící kapalině či plynu nebo může být povrch poškozován pouze  

proudící kapalinou nebo plynem. Velikost tohoto opotřebení závisí na mnoha faktorech. 

Jedním z těchto faktorů je chemické složení kapaliny či plynu, úhel pod kterým částice 

dopadne, rychlost, tvrdost, velikost a tvar této částice. Při tomto procesu je povrch porušen 

nerovnoměrně a velmi často je povrch výrazně zvlněný. U erozivního opotřebení dochází k 

nejvyšší intenzitě za situace, kdy moduly pružnosti funkční plochy a dopadající částice jsou si 

podobné a velké. Erozivní opotřebení koule uzávěru je znázorněno na obrázku 9 [1, 4, 7, 12].  

 

 

Obr. 9. Erozivní opotřebení koule uzávěru [12]. 
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2.6.4. Kavitační opotřebení 

Pro kavitační opotřebení je typické oddělování částic materiálu a poškození povrchu 

materiálu v oblastech, kde zanikají kavitační bubliny v kapalině. Kavitace vzniká, když v 

místech proudící kapaliny poklesne tlak při určité teplotě pod tlak nasycených par. Poté se 

vytvoří malé dutiny (kavitační bubliny), které jsou zpravidla vyplněny parami. Během zániku 

kavitačních bublin nastává pohyb kapaliny, který vytváří hydrodynamické rázy. 

Hydrodynamickými rázy je v těsné blízkosti povrch součásti namáhán a během tohoto 

namáhání dochází k vytržení částic z povrchu materiálu. Kavitační opotřebení pouzdra válce 

spalovacího motoru je znázorněno na obrázku 10 [1, 7, 12]. 

 

 

Obr. 10. Kavitační opotřebení pouzdra válce spalovacího motoru [12].  
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2.6.5. Únavové opotřebení 

Únavové opotřebení vzniká, když jsou proměnlivě namáhány povrchové vrstvy 

materiálu v určitém časovém úseku. V průběhu času dochází k vytvoření únavových 

mikrotrhlinek. Tyto mikrotrhlinky se rozšiřují a dochází k jejich spojení a postupně mohou 

vytvářet rozsáhlejší oblasti únavového poškození. Při spojení trhlinek se na povrchu materiálu 

postupně začínají uvolňovat částice. Vypadávání částic z povrchu materiálu a vznikání 

ďolíčků se někdy označuje jako opotřebení důlkové, může být také nazýváno jako pitting. 

Jestliže dojde k opakovanému vysokému namáhání dvou funkčních povrchů, které jsou 

zakřivené a ve styku, dojde k jevu nazývanému povrchová anebo také kontaktní únava. 

Únavové opotřebení je znázorněno na obrázku 11 [1, 7, 12]. 

 

 

Obr. 11. Únavové opotřebení na zdvihátku ventilu [6]. 
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2.6.6. Vibrační opotřebení 

Vibrační opotřebení vzniká obvykle v přítomnosti normálného zatížení. Při působení 

tohoto zatížení zároveň dochází k tečným pružným deformacím či posuvům, které jsou 

kmitající a mají malou amplitudu. Některé z částic vzniklé při vibračním opotřebení 

připomínají vzhledem produkt koroze. Takové částice působí velice abrazivně a při jejich 

působení vznikají poruchy i na velmi tvrdých površích. Mezi nejznámější případy patří 

poškození hřídelů, které mají nalisované náboje nebo při uloženích, která jsou nepohyblivá. 

Příklad vibračního opotřebení na drážkové hřídeli je znázorněné na obrázku 12 [1, 7, 12]. 

 

Obr. 12. Vibrační opotřebení na drážkové hřídeli [6]. 

2.7. Tribologické zkoušky 

V oblasti tribologie lze použít několik zkušebních metod. Při volbě zkušební metody 

je nejdůležitější vybrat správný postup podle složitosti reálného tribosystému. Důležité je 

získání přesných informací o reálném tribosystému, což není vždy jednoduché. Čím je reálný 

tribosystém složitější, tím je zkoušení nákladnější. Při tribologické zkoušce měříme třecí sílu 

a součinitel tření. Po tribologických testech se měří a vyhodnocuje opotřebení, které vzniklo 

při tření povrchů materiálů. Testování je obzvláště důležité pro brzdy, spojky a jiné řídící 

mechanizmy v pohybu. V tabulce 1 jsou znázorněny příklady tribologických testů podle 

standardu ASTM [2, 3]. 
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Tab. 1. Vybrané tribologické zkušební metody [3]. 

ASTM B 460 Zkouška dynamického koeficientu 
tření a opotřebení pro slinuté kovy 
bez použití maziva (suché tření) 

 

ASTM B 461 Zkouška tření na slinutých kovech 
za použití maziv. 

 

ASTM B 526 Zkouška koeficientu tření a 
opotřebení pro slinuté kovy 

 

ASTM D 1894 Zkouška statického a kinetického 
koeficientu tření pro plastové fólie 

 

ASTM D 2047 Zkouška statického koeficientu 
tření hladkých povrchů s 
povrchovou úpravou, měření na 
Jamesově stroji 

 

ASTM D 2714 Zkouška na alfa modelu LFW-1, 
používaná na zkoušky tření a 
opotřebení pro oceli za použiti 
oleje jako maziva 
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2.8. Saze 

Saze obecně vznikají při spalovacím procesu, během kterého dochází ke spalovaní 

organických paliv bohatých na uhlík za nedostatečného přísunu kyslíku. V automobilovém 

průmyslu se saze tvoří spalováním nafty a benzínu v průběhu spalovacího procesu. Tento 

problém se vztahuje především ke vznětovým motorům, vytváření sazí u zážehových motorů 

je téměř zanedbatelné [9, 10].  

Ze spalovacího prostoru v motoru odchází většina sazí s výfukovými plyny, část sazí s 

výfukovými plyny však pronikne do klikové skříně, kde poté skončí v motorovém oleji. V 

motorovém oleji se saze postupně hromadí a mají velký vliv na kvalitu mazání [9].  

 Se vznikem sazí je nepřímo spojeno vytváření oxidu dusíku. Jestliže se u motorů 

snažíme, aby tvorba oxidů dusíku byla minimální, tak většinou vzrůstá tvorba sazí. Saze jsou 

velmi sledované při měření emisí výfukových plynů a je snaha o jejich snížení [9]. 

Saze patří do skupiny mechanických nečistot. Dají se experimentálně připravit na 

povrchu, který je nehořlavý, takto vyrobené saze jsou jedny z nejtmavších známých látek 

[10].  

Saze jsou používány v tiskařských inkoustech, chemickém průmyslu a v laserových 

tiskárnách. Dále se také používají jako potravinářské barvivo. Největší využití pro 

průmyslové saze kolem 85% , je použití jako plnivo do kaučukových pneumatik. Saze, které 

se používají jako pigment jsou znázorněny na obrázku 13 [10]. 

 

 

Obr. 13. Saze používané jako pigment [10]. 
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3. Vlastnosti a použití nerezových ocelí v turbodmychadlu 

Nerezové oceli jsou vysoce legované oceli, které mají zvýšenou odolnost proti korozi i 

při vyšších teplotách. Je pro ně typické chemické složení s minimálním obsahem chromu 

12%, dále obsahují nikl až přes 30% a mangan do 20%. V menším měřítku mohou být 

přítomny prvky jako molybden, měď, titan či křemík [13]. 

Druhy nerezových ocelí: 

 Martenzitické oceli 

 Feritické oceli 

 Austenito - feritické oceli (duplexní oceli) 

 Austenitické oceli 

Pro martenzitické oceli je typické zastoupení chromu 12 - 17% a obsah uhlíku v 

rozsahu 0,12 - 1,0%. Martenzitické oceli se vyznačují vysokou pevností, odolností proti 

korozi a dobrou odolností proti otěru [13]. 

 Feritické oceli mají obsah chromu kolem 17%, neobsahují nikl, a proto jsou mnohem 

levnější než ostatní druhy nerezových ocelí. Vyznačují se velice dobrými pevnostními 

hodnotami a dobrou odolností proti korozi. Nevýhoda u feritických ocelí je nízká 

houževnatost a náchylnost k mezikrystalické korozi po svařování [13]. 

Typické pro austenicticko - feritické oceli je obsah chromu 22 - 23%, niklu 4,5 - 6,5% 

a molybdenu 3 - 3,5%. Jsou také někdy označovány jako duplexní oceli vzhledem k tomu, že 

obsahují dvě složky ve struktuře. Oproti austenitické oceli se vyznačují lepší odolností proti 

koroznímu praskání za napětí, které je vyvoláno chloridy [13]. 

Austenitické oceli jsou nejrozsáhlejší a nejvýznamnější skupinou nerezových ocelí. 

Nejčastěji mají obsah chromu kolem 18% a niklu 9% a vyznačují se vysokou korozní 

odolností. Austenitických ocelí je několik desítek druhů a liší se mezi sebou především 

obsahem uhlíku a niklu [13].  

Austenitická ocel typu 301 se uplatňuje především u aplikací, kde je vyžadována 

vysoká odolnost proti opotřebení. Nejpoužívanější a nejznámější austenitické oceli, jsou oceli 

typu 304 a 304L, které se vyznačují dobrou pevností a jsou vhodné pro svařování. Ocel typu 

310 je žáruvzdorná a má vyšší pevnost za zvýšených teplot. Ocel typu 316 obsahuje 

molybden, který zajišťuje větší odolnost proti korozi. Chemické složení, mechanické 
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vlastnosti a použití austenitických ocelí v turbodmychadlu jsou v tabulkách 2, 3 a na obrázku 

14 [14, 15]. 

Tab. 2. Chemické složení [14] 

Typ oceli 

(ČSN EN 

ISO) 

Chemické složení (%) 

C Mn Ni Cr Mo Ti Si P S N 

301 

(1.4310) 

0.15 

max. 

2.0 

max. 

6.0 - 

8.0 

16.0 - 

18.0 
- - 

1.0 

max. 

0.045 

max. 

0.03 

max. 
- 

304 

(1.4301) 

0.08 

max. 

2.0 

max. 

8.0 - 

10.5 

18.0 - 

20.0 
- - 

0.75 

max. 

0.045 

max. 

0.03 

max. 
- 

304L 

(1.4306) 

0.03 

max. 

2.0 

max. 

8.0 - 

12.0 

18.0 - 

20.0 
- - 

0.75 

max. 

0.045 

max. 

0.03 

max. 
- 

309 

(1.4828) 

0.2 

max. 

2.0 

max. 

12.0 - 

15.0 

22.0 - 

24.0 
- - 

1.0 

max. 

0.045 

max. 

0.03 

max. 
- 

310 

(1.4840) 

0.25 

max. 

2.0 

max. 

19.0 - 

22.0 

24.0 - 

26.0 
- - 

1.5 

max. 

0.045 

max. 

0.03 

max. 
- 

316 

(1.4401) 

0.08 

max. 

2.0 

max. 

10.0 - 

14.0 

16.0 - 

18.0 

2.0 

- 

3.0 

- 
0.75 

max. 

0.045 

max. 

0.03 

max. 

0.1 

max. 

316L 

(1.4404) 

0.03 

max. 

2.0 

max. 

10.0 - 

14.0 

16.0 - 

18.0 

2.0 

- 

3.0 

- 
0.75 

max. 

0.045 

max. 

0.03 

max. 

0.1 

max. 

321 

(1.4541) 

0.08 

max. 

2.0 

max. 

9.0 - 

12.0 

17.0 - 

19.0 
- 

0.7 

max. 

0.75 

max. 

0.045 

max. 

0.03 

max. 

0.1 

max. 
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Tab. 3. Mechanické vlastnosti [14] 

Typ 

oceli 

Mechanické vlastnosti 

Rm (MPa) Rp 0.2 (MPa) ɛ (%) HB HRB HV 

301 758 min. 276 min. 60 min. - - - 

304 517 min. 207 min. 40 min. - - - 

304L 485 min. 170 min. 40 min. - - - 

309 620 min. 310 min. 45 min. 147 max. 85 max. 169 max. 

310 515 min. 206 min. 40 min. 217 max. 95 max. - 

316 515 min. 205 min. 40 min. 217 max. 95 max. - 

316L 485 min. 170 min. 40 min. 217 max. 95 max. - 

321 515 min. 205 min. 40 min. 217 max. 95 max. - 

 

 

Obr. 14. Turbodmychadlo [16]. 

Kroužek VNT soustavy  

(309) 

Rameno lopatky  (310, 316) 

Hřídel  (310, 321) 
Čep  (321) 

 Klika  (321) 

Kroužek ovládající 

naklápění lopatek  

(316+tepelné 

zpracování, např. 

nitridace) 

Podložka  (301) 
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4. Cíl práce 

Cílem této práce je zjistit vliv sazí na opotřebení a součinitel tření provedením a 

vyhodnocením tribologických zkoušek. Jako materiály pro tribologické zkoušky byly vybrány 

dvě austenitické nerezové oceli typu 309 a 310. Tyto materiály mají simulovat skutečný 

kontaktní pár, který se nachází v turbodmychadle. Jedná se o hřídelku lopatky (typ 310), která 

je uložena v díře kroužku VNT soustavy (typ 309), toto uložení je znázorněno na obrázku 15. 

Tato práce je především zaměřena na vliv sazí, které se v průběhu provozu dostávají mezi tyto 

komponenty. Hlavním cílem této práce je porovnat výsledky tribologických zkoušek bez 

použití sazí, se zkouškami, kde byly saze použity. 

 

 

Obr. 15 Uložení ramene lopatky v tryskovém kroužku 

 

 

5. Experimentální část 

V experimentální části bylo provedeno šest testů za teploty 300°C a šest testů za 

teploty 700°C. Testy byly provedeny s i bez aplikací sazí pro danou teplotu. Parametry, 

průběh a dosažené výsledky testů jsou označeny za obchodní tajemství zástupci společnosti 

Honeywell, spol. s.r.o. a jsou uvedeny v samostatné technické zprávě. 
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6. Diskuze 

V této bakalářské práci byla provedena série tribologických testů za účelem zjištění 

vlivu sazí na opotřebení a součinitel tření nerezových ocelí, které se používají jako 

komponenty v turbodmychadle. Tribologické testy byly provedeny za teplot 300°C a 700°C 

s i bez aplikace sazí. 

 Před těmito testy bylo ověřeno chemické složení a tvrdost použitých materiálů. U sazí 

byla změřena velikost částic. Před samotnými tribologickými testy byly vzorky podrobeny 

měření drsnosti povrchu pomocí profilometru. 

Saze byly aplikovány nanesením na vzorky a mezi kontaktní plochy obou vzorků. Při 

tomto typu aplikace sazí dochází k odstranění sazí z kontaktu přibližně po jedné hodině. V 

průběhu testu není možné provést kontrolu kontaktních ploch, aby bylo možné saze 

opakovaně doplnit. V budoucnu by bylo dobré zaměřit se na tento problém a pokusit se o jiný 

způsob aplikace sazí, který by zaručil výdrž sazí v kontaktu po celou dobu testu.  

Výsledky testů provedených při teplotě 300°C ukazují, že přítomnost sazí v kontaktu 

snížila součinitel tření po dobu, kdy se udržely mezi kontaktními plochami vzorků. Saze se 

také projevily na celkovém opotřebení materiálu po testech, kde byly aplikovány. Celkové 

opotřebení materiálu bylo nižší než u testů, kde saze aplikovány nebyly. Saze při testech 

prováděných za teploty 300°C působily mezi kontaktními plochami jako mazací médium.  

Při porovnání jednotlivých hodnot materiálového úbytku na vzorcích u testů 

provedených za teploty 700°C byly rozdíly mezi testy, kde byly a nebyly saze aplikovány 

nepodstatné. Při porovnání součinitele tření u těchto testů taktéž vyplývají jeho minimální 

rozdíly . 

Z výsledků všech testů je patrné, že vliv sazí se projevil při testech provedených za 

teploty 300°C, kde bylo opotřebení i součinitel tření nižší při aplikaci sazí. Z výsledků nebyl 

pozorován výrazný vliv sazí při teplotě 700°C, toto chování bude podrobeno dalšímu 

zkoumání. Ocel typu 310 byla odolnější vůči opotřebení, než ocel typu 309.  
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7. Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo zjistit vliv sazí na opotřebení a součinitel tření 

nerezových ocelí, které se používají jako komponenty v turbodmychadle. Proto byla 

provedena série tribologických testů za dvou různých teplot. 

Před testy byla provedena kontrola použitých materiálů, zjištěním chemického složení 

a také byly provedeny zkoušky tvrdosti. Z tribologických zkoušek a provedených analýz na 

austenitických ocelích typu 309 a 310 se sazemi a bez nich lze vyvodit tyto závěry: 

1. Chemické složení a mikrostruktura pro austenitické oceli typu 309 a 310 

odpovídala normám.  

2. Naměřená tvrdost u austenitických ocelí typu 309 a 310 byla vyšší než udávají 

normy UNS pro tyto materiály. 

3. Drsnost povrchu naměřená na všech vzorcích před testy odpovídala 

požadavkům uvedených ve výkresové dokumentaci. 

4. Celkové opotřebení materiálu při teplotě 300°C bylo nižší v případě aplikace 

sazí . 

5. Celkové opotřebení materiálu pří teplotě 700°C bez i s aplikací sazí bylo 

srovnatelné. 

6.  Vliv sazí pro testy za teploty 300°C se projevil snížením součinitele tření. 

7. Součinitel tření měřený v závislosti na čase pro testy provedené při teplotě 

700°C ukázal, že přítomnost sazí v kontaktu neměla podstatný vliv na změnu 

součinitele tření. 
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9. Použité symboly 

µ   součinitel tření [-] 

Ft   třecí síla [N] 

F   přítlačná síla [N] 

RZ   výška nerovností [µm] 

Ra   drsnost povrchu [µm] 

Rm   největší výška nerovností profilu [µm] 

Rq   střední kvadratická úchylka [µm] 

Wo   objemový otěr [m3] 

Kadh   součinitel adhezivního opotřebení [-] 

L   délka kluzné dráhy [m] 

α   bezrozměrný exponent [-] 

pm   tlak [Pa] 

Kabraz   součinitel abrazivního opotřebení [-] 

π   Ludolfovo číslo [-]  

UNS   jednotný číslovací systém 

VNT   mechanismus pro regulaci průtoku spalin 

 

 

 

 


