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1. Úvod 
 

Austenitické  chrómniklové  ocele  sú  vyrábané 
s odstupňovaným obsahom uhlíka. Obsah chrómu je u tejto 
skupiny ocelí okolo 18 %, obsah niklu je prispôsobený požia-
davke, aby štruktúra týchto ocelí bola prevažne austenitická. 
Minoritné fázy nachádzajúce sa v štruktúre sú tvorené feritom 
δ a karbidmi chrómu prevažne typu M23C6. Austenit je u tejto 
skupiny ocelí stabilný aj pri teplotách hlboko pod bodom 
mrazu. Mechanické vlastnosti v stave po rozpúšťacom žíhaní, 
keď časť karbidov prechádza do roztoku, závisia na obsahu 
uhlíka1.  Obrábanie  austenitických  ocelí  je  obtiažnejšie 
v porovnaní s nízko a stredne legovanými oceliami. Vysoká 
pevnosť, nízka tepelná vodivosť, vysoká ťažnosť a tendencia 
k vysokému spevneniu austenitických nehrdzavejúcich ocelí 
sú hlavné faktory, ktoré robia ich obrobiteľnosť obtiažnou. 
Najobtiažnejšie  sa  uskutočňuje  vŕtanie  hlbokých  otvorov 
s malým priemerom2,3.  

Z hľadiska obrobiteľnosti, najdôležitejšou charakteristi-
kou je práca spojená so spevnením. Austenitické mriežka má 
vyšší sklon k deformácii v dôsledku väčšieho počtu sklzových 
systémov. Zvýšenie pevnosti a tvrdosti počas deformácie je aj 
výsledkom transformácia metastabilného austenitu. Na obrá-
banie kovov je treba pozerať ako na proces plastickej defor-
mácie3. Plastická deformácia vo vzťahu na povrch objektu po 
reze môže mať rôznu formu a to plastickú (spevnenie), elas-
ticko-plastickú alebo elastickú. Pre skupinu ťažkorezateľných 
materiálov, je táto forma deformácie iba plastická. Na po-
vrchu po reze, má dôležitý význam aj hrúbka plasticky defor-
movaného povrchu materiálu. V jednotlivých úrovniach hrúb-
ky plasticky deformovaného materiálu je forma deformácie 
rôzna. V posledných desťročiach bol výskum v tejto oblasti 
cielený  do oblasti  stanovenia  parametrov  procesu  vŕtania 
rozpracovaním modelov obrábania analytickými metódami46, 
numerickým a experimentálnym modelovaním7. Spevnenie 
v okolí opracovaného povrchu vŕtaním  v mnohých prípadoch 
môže  mať  významý  degradačný  potenciál,  ktorý  môže 
v  náročných  aplikáciách  spôsobiť  katastrofické  porušenie 
konštrukcie. 

Cieľom práce bolo určenie veľkosti zóny plastickej defor-
mácie  v  okolí  povrchu  vŕtaných  dier  metódami  svetelnej 
a elektrónovej mikroskópie a charakterizovať intenzitu spevnenia 
meraním hodnôt mikrotvrdosti plasticky deformovanej zóny. 

2. Experiment 
 

Bolo vykonané experimentálne overenie rozsahu plastic-
kej deformácie v zóne rezania otvorov priemeru 7 mm. Na 
experimentálne práce bol použitý ako referenčný materiál 
blok rozmerov 954618 mm z nízkolegovanej ocele C45 
v stave po normalizačnom žíhaní. Chemické zloženie materiá-
lu C45 v hm.% bolo: C=0,420,50; Mn=0,50,8; Si=0,17
0,37; Cr=max. 0,25; Ni=max.0,30; P=max 0,04; S=max.0,04. 
Hodnota tvrdosti podľa Vickersa stanovená v zmysle STN EN 
ISO 6507-1 10 mm od obrobeného povrchu bola 179182 
HV10. Skrutkovicovými vrtákmi priemerov 7 mm boli vyvŕ-
tané diery do bloku rozmerov 1196039 mm z materiálu 
austenitickej chrómniklovej ocele 1.4301. Chemické zloženie 
materiálu v hm.% bolo: C = max. 0,08; Si = max. 1,00; Mn = 
max. 2,00, P = max. 0,045; S = max. 0,03; Cr = 17,520; Ni = 
811. Materiál bol v stave po rozpúšťacom žíhaní. Hodnota 
tvrdosti podľa Vickersa 10mm od obrobeného povrchu bola 
122129 HV10. Parametre procesu vŕtania dier a rozmerové 
charakteristiky použitých vrtákov sú v tab. I a v tab. II. 

Vzorky pre metalografickú analýzu boli odobraté elek-
troiskrovo tak, že rovine metalografického výbrusu bola os 
diery.  Následne  boli  vzorky  preparované  v  dentacryle 
a pripravené bežným metalografickým postupom.  Pre účely 
analýzy bola použitá experimentálna technika svetelnej mik-

Vzorka Parametre vŕtania Parametre skrutkovicového vrtáka 

1.4301 
-15CN 

Posuv: 0,1 mm 
Rez. rých.: 
15 m/min. 

D=7 mm. HSS + 8 % Co. 
Uhol chrbta: 8°. 
Uhol vrchola 2κr=135° 

1.4301 
-16CN 

Posuv: 0,08 mm 
Rez. rých.: 
25 m/min. 

D=7 mm. Spekaný karbid bez 
povlaku.Uhol chrbta: 8°. Uhol 
chrbta 22°(podbrúsený chrbát). 
Uhol vrcholu: 2κr=135° 

1.4301 
-18CN 

Posuv: 0,09 mm 
Rez. rých.: 
40 m/min 

D=7 mm. Spekaný karbid bez 
povlaku.Uhol chrbta: 8°. Uhol 
chrbta 22°(podbrúsený chrbát). 
Uhol vrcholu: 2κr=140°. 

Tabuľka II 
1.4301. Parametre vŕtania 

Vzorka Parametre vŕtania Parametre skrutkovicového vrtáka 

C45- 
1CC 

Posuv: 0,1mm 
Rez.rýchl.: 
60 m/min. 

D=6,8 mm. HSS + 8 % Co. 
Uhol chrbta 8°. Uhol vrchola 
2κr=135° 

C45 
-2CC 

Posuv: 0,15mm 
Rez.rýchl.: 
60 m/min. 

D=6,8 mm. Spekaný karbid bez 
povlaku. Uhol chrbta 8°. Uhol 
vrchola 2κr=140°. 

Tabuľka I 
C 45. Parametre vŕtania 
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roskopie: inverzný metalografický mikroskop Olympus CX71 
s kamerou Olympus DP12 a príslušenstvo pre pozorovanie 
v polarizovanom svetle a pomocou diferenciálneho interfe-
renčného kontrastu (DIC). Pre verifikáciu hodnoty hĺbky plas-
ticky deformovaných zón v okolí vŕtaných dier (určených 
metódami svetelnej mikroskópie) bola použitá technika ske-
novacej  elektrónovej  mikroskopie    JEOL  JSM  7000F 
s autoemisnou tryskou. Mikrotvrdosť plasticky deformova-
ných zón bola stanovená vo vzdialenosti 50 m pre oceľ C 45 
od povchu vŕtanej diery a 60 m pre austenitickú oceľ W.Nr. 
1.4301. Merania mikrotvrdosti boli realizované mikrotvrdo-
merom LM 700 AT so zaťažením 0,2452 N v smere kolmom 
na  povrch  vzorky.  Priemerná  hodnota  mikrotvrdosti  pre 
HV0,025 bola stanovená z 50 meraní pre materiál C 45 a zo 
60 meraní pre materiál 1.4301. 
 
3. Výsledky a diskusia 
 

Metódami svetelnej a skenovacej elektrónovej mikrosko-
pie  bol  určený  rozsah  plasticky  deformovanej  zóny 
v oblastiach pod povrchom vŕtaných dier materiálu W.Nr. 
1.4301. Boli identifikované oblasti tvorené súvislou plasticky 
deformovanou mikroštruktúrou a oblasti hlbšie pod opracova-
ným povrchom, v ktorých bola plastická deformácia lokalizo-
vaná do izolovaných zŕn austenitu obr. 1 a 2.  

Najmenšia hĺbka súvislej a lokálnej plasticky deformo-
vanej mikroštruktúry pod povrchom dier bola nameraná v 
pozíciach D a E u vzoriek 1.4301-18CN (obr. 3). 

Pod súvislou plasticky deformovanou vrstvou bola po-
zorovaná lokálna plastická deformácia v rámci jednotlivých 
zŕn austenitu. Oblasť súvislej plastickej deformácie bola ohra-
ničená pomerne ostrým rozhraním. Oblasť lokálnej plastickej 
deformácie bola často v rámci jedného zrna orientovaná na 

konkrétny  preferovaný  smer.  Na  povrchu  vrtaných  dier 
a  v  oblastiach  tesne  pod  povrchom  u  všetkých  vzoriek 
z materiálu 1.4301 nebola pozorovaná separácia intenzívne 
plasticky deformovaných objemov materiálu (obr. 1).  

Pozície A, B, H, a I zodpovedajú počiatočným oblastiam 
vrtaných otvorov. V týchto miestach bol pomer hĺbky lokálnej 
a súvislej plastickej deformácie pre všetky vzorky z materiálu 
1.4301  (tab.  III)  4,5  až  6,8.  V  oblasti  rezného  klinu 
a  vrcholového  uhla  (pozície  D,  E)  bol  pomer  lokálnej 
a súvislej plastickej deformácie 2,9 a 4,5 pre vzorku 15CN, 
1,3 a 1,9 pre vzorku 16CN a 5,8 a 1,0 pre vzorku 18CN. Roz-
sah plastickej deformácie v týchto oblastiach vŕtaného otvoru 
je podmienený vlastnosťami použitého nástroja a parametrami 
procesu vŕtania. 

V zónach lokálnej plastickej deformácie v pozíciach D, 
E, F (pozícia F je analogická D) boli zvýšené hodnoty mikro-

vtrdosti v priemere 2,5 až 3krát vzhľadom na hodnoty mikro-
tvrdosti  mimo plasticky deformovaných oblastí  (tab.  IV). 
Minimálne hodnoty mikrotvrdosti HV 0,025 boli namerané 
v nedeformovaných oblastiach obrobku.  

Meraním hĺbky plasticky deformovanej zóny v okolí 
otvorov vyvŕtaných do bloku  materiálu z nízkolegovanej 
ocele C45 boli zistené oblasti súvislej a lokálnej plastickej 
deformácie do hĺbky maximálne 48 m, ktoré boli v oblasti 
rezného klina (tab. V).  

V  oblastiach  intenzívnej  plastickej  deformácie  resp. 
v ich okolí bolo v mnohých prípadoch pozorované mechanic-
ké porušenie a až vytrhnutie (extrákcia) časti povrchu vyvŕta-
ných dier (obr. 4). 

Obr. 2. 1.4301-15CN poz. E Obr. 3. 1.4301-18CN-poz. D 

Obr. 1. Súvislá a lokálna plastická deformácia 

Vzorka  Pozícia merania 

1.4301-15CN A B C D E 

Deformácia lokálna 187 79 30 124 127 

súvislá 29 17 12 43 28 

1.4301-16CN A B C D E 

Deformácia lokálna - 184 88 80 68 

súvislá - 27 28 59 35 

1.4301-
18CN 

  A B C D E 

Deformácia lokálna 166 118 56 70 12 

súvislá 26 35 11 12 12 

Tabuľka III 
Hĺbka plasticky deformovanej zóny v m 

Schéma  
merania 

Materiál 
vzorka 

Mikrotvrdosť HV0,025 

Max. Min. Ave. Dev. 

 

1.4301-
15CN 

562 228 336 71 

1.4301-
16CN 

536 206 295 57 

1.4301-
18CN 

560 184 273 49 

Tabuľka IV 
Mikrotvrdosť plasticky deformovaných zón 
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Vzhľadom na malú hĺbku plasticky deformovaných zón 
bolo možné merať mikrotvrdosť HV0,025 len v oblastiach 
rezného klinu a vrcholového uhla (pozície D, E, F) u vzorky 
C45-1CC. Maximálna hodnota v oblasti lokálnej plastickej 
deformácie  bola 373 HV 0,025 a priemerná hodnota mikro-
tvrdosti v nedeformových oblastiach bola 278 HV 0,025. 

V analýze procesu vŕtania je účelné samostatne skúmať 
plastickú deformáciu vzhľadom k tvorbe triesky a k povrchu 
vŕtanej diery. Plastická deformácia vzhľadom na triesku je 
úplná a výsledkom je oddelený element materiálu objektu vo 
forme triesky8,9. Plastická deformácia vzhľadom na povrch 
objektu  po  reze  môže  mať  rôznu  formu  a  to  plastickú 
(spevnenie), elasticko-plastickú alebo elastickú (odpevnenie). 
Pre skupinu ťažkoobrábateľných materiálov je táto forma 
deformácie hlavne plastická a mení sa s parametrami prosesu 
obrábania3,4,6. Metódy svetelnej a elektrónovej mikroskópe sú 
vhodné pre analýzu rozsahu plastickej deformácie v okolí 
vŕtaných dier materiálu W.Nr. 1.4301. Efektívnou metódou 
svetelnej mikroskopie je diferenciálny interferenčný kontrast. 
Intenzitu spevnenia plasticky deformovaných zón je možné 
určiť meraním mikrotvrdosti, ak hĺbka zóny plastickej defor-
mácie je minimálne 2,5krát väčšia ako dĺžka uhlopriečky 
vtlačku  indentora.  Informácie  o  intenzite  spevnenia 
v rozmerovo malých plasticky deformovaných oblastich je 
možné  získať  jednoduchým  cyklom  zaťaženie-odľahčenie 
a cyklickým (sínusovým) módom zaťaženie pri meraní nano-
indentačnej tvrdosti. Rozptyl merania môže býť ohraničený 
vhodnou  prípravou  vzorky10,  vhodným  miestom  merania 

a štatisticky dostatočne veľkým súborom merania. Sínusový 
mód je výhodnejší ako cyklický alebo jednoduché zaťaženie-
odľahčenie11. 
 
4. Záver 
 
1. Metódami svetelnej a skenovacej elektrónovej mikro-

skopie bol určený rozsah plasticky deformovanej zóny 
v  oblastiach  pod  povrchom vŕtaných  dier  materiálu 
W.Nr. 1.4301. 

2. Boli identifikované oblasti tvorené súvislou plasticky 
deformovanou  mikroštruktúrou  a  oblasti  hlbšie  pod 
opracovaným povrchom, v ktorých bola plastická defor-
mácia lokalizovaná do izolovaných zŕn austenitu. 

3. V zónach lokálnej plastickej deformácie v pozíciach D, 
E, F (pozícia F je analogická D) boli zvýšené hodnoty 
mikrovtrdosti v priemere 2,5 až 3krát vzhľadom na hod-
noty mikrotvrdosti mimo plasticky deformovaných ob-
lastí. 

 
Táto  práca  je  riešená  za  podpory  grantu  VEGA 

2/0060/11. 
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The work deals with determining of the size of plastic 

deformation zone around the surface of drilled holes by 
means of optical and electron microscopy in austenitic Cr-Ni 
steel  1.4301.  Regions  of  continuous  plastically  deformed 
microstructure and sites under machined surface with plastic 
deformation localized within isolated austenite grains were 
identified. Ratio of depth of localized and continuous plastic 
deformations was 4.5–6.8 for all samples of the 1.4301 mate-
rial. In the zones of local plastic deformations the values of 
microhardness were in average 2.5 to 3 times higher than 
those found outside the plastic deformation zones. 

Vzorka   Pozícia merania 

C45-1CC A B C D E 

  
Deformácia 
  

lokálna 11 8  18 68 

súvislá 10 11  48  
extrákcia     25 

C45-2CC A B C D E 

  
Deformácia 

lokálna 25   19  
súvislá     31 

extrákcia 18   20  

Tabuľka V 
Hĺbka plasticky deformovanej zóny v m 

Obr. 4. C45-1CC. Lokálna plastická deformácia 
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1. Úvod 
 

Rastúce nároky na ochranu životného prostredia si nutne 
vyžadujú neustále zdokonaľovanie zariadení na znižovanie 
emisií vypúšťaných do ovzdušia. Prírodné zeolity, ako mate-
riály netoxické, ekologicky výhodné a cenovo dostupné vďa-
ka svojej štruktúre, iónovým a sorpčným  vlastnostiam sú 
vhodným materiálom pre  využitie  na  ekologické  účely1,2 

v globálnom meradle.  
 

2. Vplyv oxidov dusíka na ovzdušie  
 

Oxid dusnatý vzniká po oxidácii oxidu dusného vznika-
júceho  spaľovaním paliva  v  spaľovacích  motoroch.  Oxid 
dusnatý sa oxiduje v atmosfére na oxid dusičitý vplyvom 
ktorého dochádza za prítomnosti ultrafialového žiarenia ku 
nežiaducemu zvyšovaniu koncentrácie troposferického ozónu. 
Zdrojom  ozónu  sú  nasledovné  reakcie,  prebiehajúce 
v troposfére3. 

O2 + h ( < 242 nm) → O + O 
NO2 + h ( < 400 nm) → NO + O 
O2 + O + M → O3 + M 

Znižovaním obsahu oxidov dusíka za pomoci zeolitov sa 
zaoberá niekoľko patentov z USA a Japonska15,16, ako aj prá-
ce ďalších autorov13. 

 
3. Zeolity a ich úprava 
 

Zeolity sú jedným z typov inkluzívnych zlúčenín, ktoré 
sú  definované  ako  kryštalické  hlinitokremičitany 
s  trojrozmernou  štruktúrou  skladajúcou  sa  z  tetraedrov, 
v strede ktorých je umiestnený ión Si+4 a Al+3 (cit.1,46). Zá-
kladnou stavebnou jednotkou zeolitovej štruktúry je tetraeder 
[SiO4]

4 a [AlO4]
5

. V sieti tetraedrov [SiO4]
4 je časť atómov 

kremíka nahradená izomorfne atómami hliníka. Negatívny 
náboj zeolitickej mriežky, ktorý tým vzniká, je kompenzova-
ný  anorganickými  alebo  organickými  katiónmi,  ktoré  sú 
umiestnené v mimomriežkových polohách. Najčastejšie sú to 
katióny alkalických kovov a kovov alkalických zemín1,4,711. 
Chemické zloženie zeolitov je možné popísať podľa literatúry 
vzorcom4,10: 

(Na, K)x (Ca, Mg, Sr, Ba)y Alx+2ySiz (x+2y) O27 .n  H2O 

Vo vnútri kryštalickej štruktúry zeolitu sú umiestnené 
kanáliky presne definovaných rozmerov. Veľkosť vstupných 
okien vymedzuje molekuly, ktoré môžu vstupovať do kanáli-
kovitej  štruktúry  zeolitu.  Táto presne definovaná veľkosť 
kanálikovitej štruktúry zeolity odlišuje od amorfných mikro-
poréznych materiálov typu aktívneho uhlia alebo aluminy. Pre 
zeolity sú charakteristické tri základné vlastnosti: sorpčné, 
iónovýmenné a katalytické. Výmenou katiónov v kryštálovej 
štruktúre možno pripraviť modifikované zeolity pre špeciálne 
druhy použitia13. Zeolity si už dávnejšie získali svoje miesto 
ako efektívne adsorbenty resp.ionexy12. Sorpčné a katalytické 
vlastnosti  prírodných zeolitov sa dajú ovplyvniť  vhodnou 
chemickou úpravou. Pod chemickou úpravou rozumieme buď 
dealumináciu pôsobením zriedenými kyselinami alebo zavá-
dzanie katiónov kovových prvkov do štruktúry zeolitu na 
základe iónovej výmeny pôsobením vhodných roztokov. Ió-
novou výmenou dosiahneme prípravu monoiónových foriem, 
a to buď priamou cestou alebo nepriamou cestou cez  H+ for-
mu a NH4

+ formu. Katexy v H+ forme sa často používajú ako 
základ na prípravu kovových katalyzátorov, napr. iónovou 
výmenou octanom paladnatým13,14,22,23. K príprave zeolitic-
kých katalyzátorov sa používajú často aj soli anorganických 
kyselín s katiónmi kovov. Z kovových prvkov majú najcha-
rakteristickejšie katalytické vlastnosti prvky d bloku periodic-
kého systému. Pre katalyticky aktívne kovy je charakteristická 
neúplnosť ich d-orbitálov, ktorá určuje ich chemické vlastnos-
ti  (sklon  k  tvorbe  komplexov)  aj  fyzikálne  vlastnosti 
(štruktúra kryštálov, magnetické vlastnosti). Prítomnosť neza-
plnených d-orbitálov a prechody elektrónov z s-orbitálov na 
d-orbitály vedie k tomu, že na vonkajších s a d-orbitáloch 
vznikajú nespárené elektróny, čo vedie k zvýšeniu katalytic-
kej aktivity. Alumináciou sa sleduje modifikovanie zeolitov 
odstraňovaním hliníka z tetraedrickej koordinácie zeolitovej 
mriežky, pričom sa zvyšuje podiel kremíka k  hliníku. Podľa 
literatúry4 pomer medzi zastúpením kremíka a hliníka sa mô-
že zvýšiť troma spôsobmi, a to termickou, hydrotermickou 
a   chemickou  dealumináciou  aj  kombináciou  chemickej 
a termickej dealuminácie. Chemická dealuminácia sa uskutoč-
ňuje pomocou viacerých druhov chemikálií, ktoré sú vo forme 
roztoku alebo v plynnej forme. Uprednostňuje sa používanie 
chemických reagencií vo forme roztokov pred plynnou for-
mou. Z nich sú najvhodnejšie roztoky kyselín a ich soli. Pôso-
bením zriedených minerálnych kyselín  dochádza k  dvom 
stupňom kyselinovej dekationizácie. Prvým stupňom je výme-
na iónov vyjadriteľná nasledovnou rovnicou4:  

M+
x[(AlO2)x(SiO2)nx]

x+x(H2O+H+)→ 

→[(H3O)+
x(AlO2)x x(SiO2)nx]

x+xM+  

V druhom stupni prebieha dealuminácia vyjadriteľná rovni-
cou: 

[(AlOOH)x(SiO2)nx]+3xH+→[(H4O2)x(SiO2)nx]+ x Al3+ 

V prvom stupni po výmene katiónov za vodík z kyseliny, 
protón so zeolitovou vodou vytvára ión hydroxónia H3O

+ , 
pričom vzniká tzv. hydrogéniová forma. Ďalším vzájomným 
účinkom  protónov  s  kyslíkovými  radikálmi  dochádza 

TESTOVANIE KLINOPTILOLITU AKO SORBENTA OXIDOV DUSÍKA  
Z VÝFUKOVÝCH PLYNOV SPAĽOVACÍCH MOTOROV  
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k likvidácii centier katiónovej výmeny, čo súvisí so zmenše-
ním náboja matrice a s vytvorením hydroxidovej formy. Ten-
to proces je nevratný4. 
 
4. Využitie zeolitov v oblasti znižovania toxic-

kých látok vo výfukových plynoch spaľova-
cích motorov vo svete  

 
Na znižovanie obsahu toxických látok vo výfukových 

plynoch spaľovacích motorov vznikajú  katalyzátory, ktoré sú 
kombináciou sorbenta, s kovovými katiónmi, ktoré sú nositeľ-
mi katalytických vlastností. Sorpčný zeolitový materiál býva 
najčastejšie  aplikovaný na monolitickom nosiči  vo forme 
tenkého náteru.  

Problém zachytávania škodlivín počas studeného štartu 
rieši napríklad americký patentový vynález15. Navrhnuté za-
riadenie pozostáva z dvoch katalytických a jednej sorpčnej 
zóny. Jednu z katalytických zón tvorí trojcestný katalyzátor. 
Sorpčná zóna pozostáva z prírodného sorpčného materiálu, 
akým je prírodný zeolit, ako  faujasit, mordenit a chabazit, 
prípadne syntetický beta zeolit alebo ZSM-5. Úlohou sorpčnej 
zóny je zachytávať uhľovodíky a NOx vznikajúce spaľovaním 
počas studeného štartu, kým  trojcestný katalyzátor nadobud-
ne  optimálnu pracovnú teplotu.  Katalyzátor  kombinovaný 
so  sorbentom  pozostáva  z  monolitového  nosiča 
z keramického materiálu, ako napríklad cordierit, mullit alebo 
z tepelne odolnej ocele (Fe-Cr-Al zliatina) a z plášta tvorené-
ho zmesou prírodných a syntetických zeolitov. Uprednostňo-
vané sú zeolity s molárnym pomerom Si /Al rovným a väčším 
ako 40, ktoré sú tepelne odolné a hydrofóbne. Príkladom ta-
kýchto zeolitov je ZSM-5, USY,  zeolit. Aby bol zeolit kata-
lyticky aktívny, do jeho štruktúry sú inkorporované katióny 
vzácnych kovov, akými sú platina, paládium a ródium, prí-
padne ďalších kovov15. Ďalší patentový vynález rieši redukciu 
NO a NO2 za pomoci katalyzátora obsahujúceho zeolit, ako 
nosič platiny a medi. V tomto zariadení sa používa syntetický 
zeolit ZSM-5 a z prírodných zeolitov mordenit a ferrierit16. 
Všetky tieto patentované zariadenia sú založené na využití 
syntetických zeolitov, prípadne prírodných, ako ferrierit, mor-
denit, faujasit, pentasil, preto bolo zaujímavé preskúmať mož-
nosti podobného využitia prírodného zeolitu – klinoptilolitu, 
pochádzajúceho z ložiska pri Nižnom Hrabovci na Slovensku. 

 

5. Experimentálna časť  znižovanie obsahu 
oxidov dusíka pomocou prírodného zeolitu – 
klinoptilolitu 
 
Monopolným spracovateľom prírodného zeolitu, ktorý sa 

nachádza pri  Nižnom Hrabovci  je  ZEOCEM a.s.  Bystré. 
V spolupráci s touto spoločnosťou bolo preskúmané znižova-
nie koncentrácie oxidov dusíka vo výfukových plynoch spa-
ľovacích  motorov  pomocou  tohoto  sorbenta.  Klinoptilolit  
sme testovali aj vzhľadom na sorpciu polycyklických aroma-
tických uhľovodíkov s pozitívnymi výsledkami, keď po jeho 
kontaminácii výfukovými plynmi, sme v extrakte metódou 
GC a HPLC potvrdili prítomnosť, okrem iných aj karcinogén-
neho benzo(a)pyrénu1720.  

Obsah oxidov dusíka vo výfukových plynoch sme stano-
vili  pomocou  prietokového  analyzátora  Smart  Logger. 
K experimentálnym meraniam, ktoré sme realizovali, bolo 

navrnuté  a  skonštruované  sorpčno-filtračné  zariadenie 
s možnosťou výmeny vzorky, vo vnútri vyplnené zeolitom 
v granulovanej forme, ktoré bolo umiestnené na výfukové 
zariadenie osobného automobilu bez zabudovaného katalyzá-
tora. Postupne sme testovali  vzorky zeolitu v pôvodnej prí-
rodnej  forme  aj  chemicky  modifikované  do  amóniovej 
a kobaltnatej modifikácie. Hodnoty obsahu oxidu dusnatého, 
ktoré sme namerali na vstupe a výstupe zariadenia boli použi-
té k výpočtom účinnosti sorbenta (tab. I).  
 

Najvyšśia priemerná účinnosť zariadenia (59 %) bola 
dosiahnutá u amóniovej formy klinoptilolitu. S kobaltnatou 
modifikáciou  bola  dosiahnutá  priemerná  účinnosť  nižšia 
(46 %), no u tejto modifikácie, na rozdiel od amóniovej  mo-
difikácie aj od prírodnej formy, už od štvrtej minúty  nebol 
zaznamenávaný pokles účinnosti,  ale  nastalo ustálenie na 
hodnote 34 %. Graficky je zmena účinnosti zaznamenaná na 
obr. 1. V tomto prípade vplyvom kobaltnatých iónov naviaza-
ných do štruktúry zeolitu, okrem sorpcie nastal aj rozklad 
oxidu dusnatého na kyslík a dusík podľa rovnice21:  
2 NO → N2 + O2   

Tabuľka I 
Závislosť účinnosti filtračno-sorpčného zariadenia od času pre 
rôzne vzorky zeolitu  

Čas [s] 
  

Prírodný 
zeolit 

Tepelne 
aktivovaný 

NH4
+ modi-

fikácia 
Co+2 

modifi-
kácia 

30 20 75 80 81 

60 18 54 69 69 

90 20 32 65 59 

120 22 32 63 48 

150 23 30 59 42 

180 25 29 56 38 

210 23 29 55 36 

240 20 27 53 36 

270 19 25 52 34 

300 19 25 51 34 

330 19 25 51 34 

360 19 25 51 34 
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Obr. 1. Zmena účinnosti v čase pri použití kobaltnatej modifikácie 
zeolitu 
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Rozklad oxidu dusnatého je sprevádzaný čiastkovými reakcia-
mi: 

Co2+  e  = Co3+ 

N2+ + 2e = N0 

Kinetický priebeh sorpcie  bol sledovaný u prírodnej 
formy aj u amóniovej modifikácie. Z obr. 2 vyplýva, že  úpra-
vou vzorky do amóniovej modifikácie došlo k urýchleniu 
sorpcie aj k zvýšeniu sorpčnej kapacity. 

 

 

5. Diskusia a záver 
 

Experimentálne, použitím analytických metód bola po-
tvrdená schopnosť prírodného zeolitu – klinoptilolitu sorbo-
vať oxid dusnatý, viď obr. 1 a 2. Na základe získaných vý-
sledkov je možné konštatovať, že prírodný zeolit – klinoptilo-
lit z lokality Nižného Hrabovca je najmä po chemickej modi-
fikácii schopný znižovať obsah oxidov dusíka, ktoré vznikajú 
pri spaľovacích procesoch spaľovacích motorov.  

Záverom možno zhrnúť,  že  klinoptilolit  je  prírodný, 
ekologický a cenovo dostupný materiál, ktorý možno využiť 
pri znižovaní obsahu oxidov dusíka a uhľovodíkov vo výfuko-
vých plynoch spaľovacích motorov najmä počas doby stude-
ného štartu, keď je klasický katalyzátor ešte neúčinný, ako aj 
v kombinácii s klasickým katalyzátorom na znižovanie obsa-
hu oxidov dusíka katalytickou premenou. Využitie zeolitov na 
čistenie ovzdušia je perspektívne aj na pracoviskách, kde sa 
používajú spaľovacie motory v pracovnom procese.  
 

Táto práca vznikla za podpory grantu VEGA 1/0047/10.  
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By scientific knowledges published at world, the zeoli-

ties are crystalic matters with the porous structure usable at 
combustion engines noxious gases cleaning. The possibilities 
of natural and chemically modified zeolite – clinoptilolite 
type to reduce the nitrogen oxides concentration at noxious 
gases of the combustion engines were studied. At publication 
are implicited the resultes of the nitrogen oxides measure-
ments at  noxious gases obtained by testing of the filter-
sorption equipment installer on exhaust stroke.  
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1. Úvod 
  

Jedným z najvýznamnejších cieľov programu MPOV-34 
je získať spoľahlivé technické argumenty pre dlhodobú pre-
vádzku jadrovej elektrárne aj za hranice pôvodne plánovanej 
projektovej životnosti, čo je dnes už bežná prax v mnohých 
štátoch vo svete, ako napríklad v Japonsku, USA, Francúzsku, 
Rusku,  ale  aj  v  iných  krajinách  využívajúcich  jadrovú 
energetiku1. K ďalšiemu cieľu programov overovacích vzo-
riek patrí  prognóza radiačného krehnutia materiálov TNR 
a tým zabezpečenie podmienok, ktoré zaisťujú bezpečnú pre-
vádzku reaktora mimo oblasť  rozvoja krehkého porušenia 
materiálu TNR2. 
 
2. Stručná charakteristika TNR 
 

V súlade s pôvodnou technickou dokumentáciou výstav-
by boli bloky 3. a 4. vybavené reaktormi ruského pôvodu 
s označením VVER-440/213 (vodovodný energetický reaktor)3. 
Tlaková nádoba reaktora uvedeného typu je na obr. 1 (cit.4). 
Technická špecifikácia tohto typu reaktora je uvedená v tab. I 
(cit.2). Smerodajné chemické zloženie a zaručené mechanické 
vlastnosti základného materiálu a zvarového kovu použitého 
pri výrobe TNR sú uvedené v tab. II a III (cit.4). 

TNR predstavuje zložité teleso, ktorého časti sa vyrába-
jú kovaním resp. lisovaním. Časti reaktora sa spájajú do celku 
zváraním. Vnútorný povrch reaktora je chranený dvojvrstvo-
vým návarom z austenitických ocelí (viď. tab. I)2,4. Vzhľadom 
na synergický efekt degradačných procesov radiačného kreh-
nutia, koróznych procesov, únavy a teplotného starnutia spo-
lupôsobiacich na TNR je nutné monitorovanie ich vplyvu na 
zmeny mechanických vlastností materiálu TNR, čo vyžaduje 
ÚJD SR resp. MAAE. Sledovanie radiačného krehnutia mate-
riálu TNR sa realizuje prostredníctvom programov overova-
cích vzoriek. Pre monitorovanie radiačného krehnutia TNR 3. 
a 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce bude aplikovaný 
„Mochovecký“ program overovacích vzoriek (MPOV-34)1,2. 
 

PROGRAM OVEROVACÍCH VZORIEK PRE 3. A 4. BLOK TLAKOVEJ NÁDOBY  
REAKTORA JADROVEJ ELEKTRÁRNE MOCHOVCE 

Obr. 1. Tlaková nádoba reaktora VVER-440/213 (cit.4) 

Tabuľka I 
Základné technické údaje o TNR typu VVER-440/213 (cit.2) 

Materiál telesa TNR oceľ 15Ch2MFA 

Materiál návaru I. oceľ 07Ch25N13 

Materiál návaru II. oceľ 08Ch18N10T 

Výška [mm] 11 800 

Hrúbka steny [mm] 149±2 

Hrúbka návaru [mm] 9±2 

Vnútorný objem [m3] 112 

Hmotnosť [t] 215,150 

Pracovný tlak [MPa] 12,26 

Konštrukčná teplota steny [°C] 325 

Tabuľka II 
Chemické  zloženie  materiálu  určeného  pre  výrobu  TNR 
VVER-440 (cit.4) 

Materiál Obsah prvkov [hm.%] 

C Mn Si P S 

15Ch2MFA 
(ZM) 

0,13 
až 

0.18 

0,30 
až 

0,60 

0,17 
až 

0,37 

max 
0,025 

max 
 0,025 

10ChMFT 
(ZK) 

0,04 
až 

0,012 

0,6 
až 

1,30 

0,20 
až 

0,60 

max. 
0,012 

max. 
 0,015 

            

  Cr Ni Mo V   

15Ch2MFA 
(ZM) 

2,5 
až 
3,0 

max. 
0,40 

0,60 
až 

0,80 

0,25 
až 

0,35 

  

10ChMFT 
(ZK) 

1,20 
až 

1,80 

max. 
0,30 

0,35 
až 

0,70 

0,10 
až 

0,35 
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3. Program overovacích vzoriek MPOV-34 
 

V rámci programu MPOV-34 sa pre analýzu radiačnej 
degradácie ocele TNR sledujú zmeny mechanických vlastnos-
tí pomocou troch typov vzoriek: 
1. Neštandardné vzorky na ťahovú skúšku, 
2. Vzorky na skúšku rázom v ohybe typu Charpy-V, 
3. Vzorky na stanovenie statickej lomovej  húževnatosti 

COD s nacyklovanou trhlinkou. 
Všetky z uvedených typov vzoriek sa vyrábajú celkovo 

z troch druhov materiálov a to základného materiálu (ZM), 
zvarového kovu (ZK) a ich vzájomného rozhrania tvoreného 
tepelne ovplyvnenou zónou (TOZ)1,2.   

Program MPOV-34 v sebe zahŕňa okrem sledovania 
radiačnej degradácie materiálu TNR i meranie ožarovacej 
teploty ako aj meranie fluencie neutrónov i meranie ich ener-
getického spektra v ožarovacích puzdrách. Ožarovacie puz-
dro,  predstavuje  teleso,  ktoré  je  naplnené  vzorkami 
z originálneho materiálu TNR so špecifikovanou geometriou 
ako  aj  tavné  monitory  pre  stanovenie  ožarovacej  teploty 
a monitory fluencie neutrónov. Takéto puzdro je zobrazené na 
obr. 2 (cit.5). Sústava viacerých ožarovacích puzdier tvorí 
ožarovací reťazec, ktorého zjednodušená schéma sa nachádza 
na obr. 3 (cit.1,6).   

Program MPOV-34 má takýchto ožarovacích reťazcov 
celkovo 8, pričom 6 z nich je vyčlenených pre monitorovanie 
radiačného krehnutia materiálu 15Ch2MFA, kým zvyšné dva 
sú  určené  na  sledovanie  zmien  mechanických  vlastností 
z materiálu austenitického návaru na vnútornej stene TNR 

(viď. obr. 1, tab. I). Tieto reťazce sa podľa špecifickej doku-
mentácie vkladajú na určené miesta po vnútornom obvode 
šachty reaktora do ožarovacích kanálov. Ich spätné vyťahova-
nie po ožiarení v reaktoroch na vyhodnotenie vzoriek prebie-
ha podľa stanoveného harmonogramu. 

V tab. IV je uvedený popis vzoriek nachádzajúcich sa vo 
vnútri  ožarovacích  puzdier.  Rozmery  vzoriek  použitých 
v programe sú nasledované: 
 pre skúšobné telieska typu KCV a COD sa používajú 

tzv. „inzerty“ s rozmermi 10×10×11 mm,  
 vzorky pre skúšku SPT (small punch test) majú rozmery 

Ø 8 mm×0,5 mm. 
 

 
Inzerty znamenajú unikátny spôsob, akým možno čo 

najefektívnejšie využiť a hospodáriť s veľmi cenným materiá-
lom, nakoľko sa na ich výrobu prednostne používajú vhodné 
zvyšky zo skúšobných teliesok typu KCV a COD. 

Celý program MPOV-34 sa skladá v podstate z dvoch 
etáp. V prvej etape sa vyhodnocujú mechanické charakteristi-
ky  materiálov  TNR  na  vzorkách  KCV,  COD,  ŤAH 
v neožiarenom stave, čo predstavuje získanie referenčných 
podkladov pri budúcom porovnávaní zmeny týchto vlastností. 
Všetky merania vzoriek typu KCV, COD a ŤAH sa vykoná-
vajú v spolupráci s ÚJV Řež, a. s. z dôvodov zachovania pres-
nosti a porovnateľnosti získaných výsledkov. Vzorky typu 
SPT sa vyhodnocujú v laboratóriách II. kategórie VUJE, a. s. 
v stave pred i po ožiarení. Ich samotná príprava pre program 
overovacích vzoriek predstavuje pomerne náročný proces na 
presnosť a dodržanie rozmerových tolerancií, čo v súčasnej 
dobe po vyladení ich procesu a metodiky výroby už nepred-
stavuje významný problém a je možná ich výroba v požado-
vaných množstvách a kvalite7. Tento typ vzoriek si vyžaduje 
presnú metodiku ich odberu a prípravy, čo sa vzhľadom k ich 
veľkosti  využíva  pre  hodnotenie  mechanických  vlastností 
z úzkej oblasti TOZ. Pôvodne využívané typy vzoriek pre 
hodnotenie  TOZ  vnášali  do  výsledkov  značný  rozptyl. 
Z celého postupu výroby týchto vzoriek možno v skratke 
uviesť: 
 vyznačenie miest odberu v prípade vzoriek obsahujúcich 

zvar alebo definovanie rozhrania ZM vs. ZK, 
 elektroiskrové rezanie plátkov zo zvyškov vzoriek KCV 

a COD po odskúšaní resp. zo zvyšných neodskúšaných 
vzoriek určených pre hodnotenie v neožiarenom stave, 

Tabuľka III 
Hodnoty garantovaných mechanických vlastností materiálov 
TNR VVER-440 pri izbovej teplote a 350 °C (cit.4)    

Materiál 20 °C 350 °C   

Rp0,2 Rm A5 Z Rp0,2 Rm A5 Z Tk0 
[MPa] [MPa] [%] [%] [MPa] [MPa] [%] [%] [°C] 

15Ch2MFA 
(ZM) 

431 519 14 50 392 490 14 50 0 

10ChMFT 
(ZK) 

392 539 14 50 373 490 12 45 20 

Obr. 3. Schéma ožarovacieho reťazca (AZ = aktívna zóna)1,6 

Obr. 2. Ožarovacie puzdro [5] 

Tabuľka IV 
Typy vzoriek MPOV-34 (cit.1,6) 

Číslo puzdra Typ vzoriek Materiál vzoriek 

M1 rekonštitučné telieska 
KCV 

základný materiál 
TNR daného bloku 

M2 rekonštitučné telieska 
COD 

základný materiál 
TNR daného bloku 

M3 SPT vzorky 4 sady vzoriek (ZM, 
ZK, TOZ 1, TOZ 2) 

M4 rekonštitučné telieska 
KCV 

zvarový kov TNR 
daného bloku 

M5 rekonštitučné telieska 
COD 

zvarový kov TNR 
daného bloku 
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 kombinovaná ručná a strojová metalografická príprava, 
 kontrola rozmerov, 
 čistenie, konzervácia, balenie a archivácia.  

Prvá etapa programu MPOV-34 bola pre oba bloky elek-
trárne Mochovce už zrealizovaná, na ktorú v súčasnej dobe 
kontinuálne nadväzuje druhá etapa. Počas druhej etapy sa 
realizujú všetky činnosti súvisiace s prípravou resp. výrobou 
vzoriek, plnením ožarovacích puzdier a ich montážou do re-
ťazca až napokon ich zavážaním do ožarovacích kanálov. 

Na vzorkách typu KCV sa pre všetky tri typy materiálov 
vyhodnocuje vrubová húževnatosť, priečne rozšírenie a podiel 
húževnatého lomu na lomovej ploche vzorky. Kritériom urče-
nia kritickej teploty krehkosti alebo prechodovej teploty [°C] 
je pri vrubovej húževnatosti hodnota KCV = 50 J cm2 , pri 
priečnom rozšírení je to PR = 0,9 mm a pri podiele húževnaté-
ho  lomu je  to  HL =  50  %.  Tieto  hodnoty  sa  odčítajú 
z  regresných  kriviek  teplotných  závislostí  experimentálne 
nameraných hodnôt. Pri vzorkách typu COD sa experimentál-
nymi  hodnotami  teplotnej  závislosti  lomovej  húževnatosti 
preložia tiež regresné krivky, z ktorých sa hodnoty prechodo-
vej  teploty  určujú  pri  statickej  lomovej  húževnatosti 
100 MPam1/2 (cit.1,6). 
 
4. Porovnanie výsledkov počiatočných  

vlastností III. a IV. bloku   
 

Na základe údajov v tab. III, V, VI a numerických vý-
sledkov skúšok mechanických vlastností na materiáloch TNR  
uvedených  v  originálnej  passportovej  dokumnetácii 
(dodávanej odberateľovi výrobcom Škoda JS, a. s. Plzeň8) 
bolo možné výsledky meraní počiatočného stavu vzájomne 
konfrontovať s nasledujúcim výsledkom. Výsledky mechanic-

kých vlastností zodpovedajú svojim určeným a požadovaným 
hodnotám.  
 
5. Záver 
 

V rámci realizácie programu MPOV-34 boli vykonané 
merania mechanických vlastností neožiarených vzoriek: 
 v statickom ťahu,  
 statickej lomovej húževnatosti, 
 a vrubovej húževnatosti 
základného materiálu, zvarového kovu a tepelne ovplyvnenej 
zóny, čím sa získali počiatočné hodnoty materiálových vlast-
ností pre stanovenie radiačného skrehnutia TNR EMO-3,4.  

V súčasnosti je program MPOV-34 v štádiu prípravy 
jednotlivých druhov vzoriek z jedinečného experimentálneho 
materiálu a výroby konštrukčných častí potrebných pre mon-
táž komponentov do zostavy ožarovacích reťazcov.  

Výsledky programu MPOV-34 budú slúžiť prevádzkova-
teľovi blokov jadrových elektrární  s  tlakovými nádobami 
reaktora  typu  VVER-440/213  na  zaistenie  bezpečnej 
a spoľahlivej prevádzky po celú dobu životnosti v zmysle 
požiadaviek dozorných orgánov a medzinárodne uznávaných 
štandardov.  
 

Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci operač-
ného programu Výskum a vývoj pre projekt Zvyšovanie ener-
getickej bezpečnosti SR kód ITMS: 26220220077, spolufinan-
covaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. 
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Typ skúšky/kritérium Materiál 

ZM ZK TOZ 

Vrubová húževnatosť 
TTKCV50  °C  

39,6 23,2 6,4 

Priečne rozšírenie TTPR09 [°C] 36,8 18,9 12,5 

Podiel húževnatého lomu 
TTHL50 [°C] 

24,7 16,0 10,8 

Tabuľka VI 
Hodnoty prechodových teplôt stanovené zo skúšky rázom 
v ohybe, pomocou rôznych kritérií pre 3. blok JE Mochovce 
v počiatočnom stave1,9 

Tabuľka V 
Vyhodnotenie prechodovej teploty statickej lomovej húževna-
tosti materiálu TNR pre 3. blok elektrárne Mochovce, podľa 
ČSN 420347 a ASTM-1921-08 (cit.1,9) 

Materiál Fluencia 
[1022 m2] 

TT100 [°C] T0 
[°C 

ZM 0 112,6 119,8 

ZK 0 37,6 31,2 

TOZ 0 52,0 40,0 
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M. Kapusňák, Ľ. Kupča, M. Březina (Division of 
Nuclear Power Plant Diagnostics, Department of Structural 
Analysis Trnava, Slovakia): Surveillance Specimen Pro-
gram for Reactor Pressure Vessel of the 3rd and 4th Mo-
chovce Nuclear Power Plant Unit 

 
This paper deals with methods of monitoring radiation 

embrittlement used to reactor pressure vessel VVER-440/213 
for nuclear power plant Mochovce unit No 3 and 4. Herewith a 
brief overview is written about new designed surveil-
lancespecimen program and it´s conceptual philosophy. Infor-
mations about individual stages of given program realization 
and tables of partial outcomes dedicated to as-delivered mate-
rial mechanical properties evaluation are included too.  
 
 
 
 


