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Měření maziv – bod skápnutí a penetrace 

Tyto dvě vlastnosti se týkají plastických maziv. Plastické mazivo se skládá se základového oleje, 

zpevňovadla a aditiv. 

Základový olej 

Určuje největší měrou mazací schopnost plastického maziva.  V plastickém mazivu je 70 – 90% 

základového oleje.  Je možno použít všechny typy olejů – minerální, syntetické i přírodní. V naprosté 

většině plastických maziv se používá minerální olej. Základový olej je nasáklý v prostorové struktuře 

zpevňovadla. 

Zpevňovadlo 

Nejčastěji používaná zpevňovadla jsou na bázi mýdel. Nejčastěji se používají mýdla litná, méně často 

mýdla sodná, vápenatá nebo hlinitá, případně i jejich kombinace.  Pro plastická maziva do extrémních 

podmínek se výjimečně používají zpevňovadla  jiná, například silikagel, PTFE. Plastická maziva 

s různými zpevňovadly bývají vzájemně nemísitelná.  Základový olej je vlastně nasáklý v prostorové 

struktuře zpevňovadla. Typ zpevňovadla určuje teplotní a mechanickou stabilitu plastického maziva.  

Aditiva 

V plastických mazivech se můžou používat obvyklé typy aditiv jako u olejů. Poměrně časté je použití 

pevných práškových přísad, jako například grafit, molyka (MoS2), teflon nebo práškové kovy. Tyto 

aditiva se používají pro maziva do zvlášť těžkých podmínek. 



 
 

 2/3  

Bod skápnutí 

Je to nejnižší teplota, kdy se při zahřívání plastického maziva v daném přístroji vytvoří kapka oleje 

a svou vlastní tíhou odpadne. Je to tedy teplota, kdy se plastické mazivo začne teplem rozkládat, 

základový olej začne vytékat ze zpevňovadla. Tento proces je nevratný. 
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Penetrace 

Tato zkouška vyjadřuje jakousi tuhost plastického maziva. Do plastického maziva se 

v normalizovaném přístroji zatlačuje kužel silou 1,5 N. Penetrace je hloubka vtisku tohoto kužele 

udávaná v desetinách milimetru. Penetrace má vliv na odpor, který klade mazivo při protlačování 

mazacími kanálky a na vytlačování maziva z ložisek. 

Penetrace je udávaná také takzvanou klasifikací NLGI. Penetrace se pak neudává jako hloubka vtisku 

kužele ale jedním číslem v rozsahu 0 – 6. Čím je číslo větší, tím je penetrace menší, tedy mazivo tužší. 
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