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1. Po�adavky na maziva pro �et�zy 

MOLYDUVAL Sekorex � syntetická maziva pro �et�zy � byla vyvinuta pro po#etné p�íklady aplikací, u kterých 
se kladou vysoké po�adavky na �et�zové mazivo. P�i mazání tradi#ními mazivy na bázi minerálních olej� 
vznikají p�i pou�ívání #asto problémy. 

Vysoké teploty 

P�i vysokých teplotách (su�ící pece, lakovací pece, peka�ské pece) m��e mazivo vytvá�et tvrdé, laku podob-
né zbytky, které vedou ke zvý�enému opot�ebení. MOLYDUVAL Sekorex nevytvá�í v rozp�tí pou�ívaných 
teplot �ádné karboniza#ní zbytky nebo zbytky podobné laku. 

Vysoké rychlosti 

P�i vysokých rychlostech a s nimi spojenými odst�edivými silami mohou být maziva z �et�z� odmr�%ována. 
Mnoho maziv pro �et�zy proto obsahuje prysky�i#né p�ísady, které mohou p�i vysokých teplotách znovu vytvá-
�et zbytky. MOLYDUVAL Sekorex je ji� ze své olejové báze velmi dob�e p�ilnavý, tak�e se m��eme prysky-
�i#ných p�ísad v�t�inou z�íci.  

Zabránit opot�ebení a zad�ení 

U �et�z� dochází k opot�ebení mezi #epem a vnit�ní stranou pouzdra. Vn�j�ím p�íznakem nadm�rného opo-
t�ebení �et�zu je jeho prodlou�ení. Vále#kový �et�z se obecn� pova�uje za opot�ebený, kdy� se prodlou�il o 
víc ne� 3 &. Maziva, která neproniknou do mezery �et�zu ur#ené k mazání, jsou proti opot�ebení neú#inná. 
P�ídavn� k dostate#né schopnosti te#ení je nutné vhodné aditivování, aby byly kovové povrchy spolehliv� 
chrán�ny, nap�. vytvo�ením reak#ní vrstvy odolné proti opot�ebení. Syntetické základní oleje pou�ívané u 
MOLYDUVAL Sekorex se vyzna#ují vysokou schopností te#ení a vysokou polaritou, tak�e jsou kovové po-
vrchy chrán�ny tenkým a odolným olejovým filmem. Obsa�ené p�ísady pro ochranu proti opot�ebení (nap�. 
olejem rozpustné organické molybdenové vazby) jsou stálé proti vysokým teplotám a chrání �et�z p�ed opo-
t�ebením, a to i za nejmén� nep�íznivých podmínek. 'et�zy pecí z�stávají #isté, zatímco mazání je zaru#eno. 

Odvád�t ne!istoty 

P�i vysokých teplotách se na �et�zech #asto ukazuje karbonizace a inkrustace, které mají na jedné stran� 
sv�j p�vod v #áste#kách ne#istoty v atmosfé�e, na druhé stran� v krakování pou�itých maziv. Tím se m��e 
�et�z sev�ít (vzp�í#it).MOLYDUVAL Sekorex netvo�í �ádné karboniza#ní zbytky. 

Dlouhodobá stálost 

U mnoha aplikací musí být mazivo odolné v�#i vod�, pá�e, kyselinám, alkalickým #isti#�m apod. 
MOLYDUVAL Sekorex je ve v�t�in� p�ípad� dostate#n� stálý, v n�kterých p�ípadech se musíme uchýlit k 
speciálním výrobk�m nebo mazacím tuk�m. 

2. MOLYDUVAL syntetická maziva pro �et�zy 

2.1 Oleje pro �et�zy 

2.1.1 MOLYDUVAL Sekorex D 26 

jsou syntetické vysoce výkonné oleje na bázi esteru. V po#etných pr�myslových aplikacích, zejména aplika-
cích pro vysoké teploty, se MOLYDUVAL Sekorex a podobné výrobky po léta velmi osv�d#ily. Pro mazání 
�et�z� v potraviná�ském pr�myslu (peka�ské automaty), sklá�ském pr�myslu (IS-stroje) nebo pr�myslu výro-
by p�ekli�ek a sádrových desek (pecové �et�zy) se ji� dávno staly stavem techniky. Tyto oleje prodlu�ují �i-
votnost a spolehlivost �et�z� a rozhodujícím zp�sobem sni�ují nebezpe#í výpadku stroj�. 

Tém�� ve v�ech technologických a chemických vlastnostech se p�ed#í maziva pro �et�zy na bázi minerálních 
olej�. Zvlá�tní výhodou syntetických ester� je ta vlastnost, �e se i p�i p�ekro#ení maximálních teplot netvo�í 
�ádné tvrdé zbytky tak, jak je to mo�né u minerálních olej�. Tabulka 2.1 uvádí dal�í výhody syntetických este-
r� oproti minerálním olej�m. 
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Vlastnost Syntetický 

ester

Minerální olej

Teplotní stálost cca. 250°C cca. 120°C

Ztráty odpa!ením velmi malé vysoké

Stálost v"#i stárnutí velmi dobrá dobrá

Bod vzplanutí velmi vysoký nízký

Bod tuhnutí velmi nízký prost!ední

Schopnost vnikání velmi dobrá �patná  
Tabulka 2.1 výhody maziv pro �et�zy na bázi syntetických ester� oproti minerálním olej�m 

Viskozita se musí volit podle zp�sobu naná�ení maziv pro �et�zy. U �et�z� pro vysoké teploty se navíc musí 
respektovat, aby mazací olej p�i provozní teplot� nebyl p�íli� �ídký. MOLYDUVAL Sekorex D 26 je proto 
k dispozici v r�zných t�ídách viskozity, p�evá�ný po#et �et�z� pro vysoké teploty se ma�e výrobky 
MOLYDUVAL Sekorex D26/4 a Sekorex D26/3. 

Technické 

údaje

Spezifik. Jedn. Sekorex D 

26/1

Sekorex D 

26/1,5

Sekorex D 

26/2

Sekorex D 

26/3

Sekorex D 

26/4

Sekorex D 

26/5

Ozna#ení DIN 51502 ELPT46 ELPT100 ELPT150 ELPT220 ELPT--- ELPT---

Záklaní olej synt. ester synt. ester synt. ester synt. ester synt. ester synt. ester

Hustota p!i 15°C DIN 51757 kg/m3 880 900 910 910 910 920

T!ída viskozity DIN 51519 ISO-VG 46 100 150 220 --- ---

Viskozita p!i -40°C DIN 51562 mm2/s

Viskozita p!i 0°C DIN 51562 mm2/s 400 --- 1800 2000 2300

Viskozita p!i 40°C DIN 51562 mm2/s 46 100 165 220 260 3800

Viskozita p!i 100°C DIN 51562 mm2/s 7 22 30 36

Index viskozity ISO 2909 135 150 150 178 190 200

SAE-t!ída 20 --- 40 50 --- ---

Bod tuhnutí DIN ISO 3016 °C -45 -45 -45 -42 -36 -9

Teplotní rozsah °C -30 -> 260 -30 -> 260 -40 -> 300 -30 -> 260 -30 -> 260 -0 -> 250

Barva zelená zelená zelená zelená zelená zelená

Bod vzplanutí DIN ISO 2592 °C 260 280 310 290 275 250

Obsah popela DIN EN 7 % < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

Zp"sob pou�ití rozpr/rozst!. rozpr/rozst!. rozpr/rozst!.   ru#./kapání/rozst!. ru#./kapání
 

Tabulka 2.2 vlastnosti MOLYDUVAL Sekorex D 26 
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2.1.2 P�íklad pou�ití pro MOLYDUVAL Sekorex D26/4 

Dále uvedený diagram ukazuje pr!b�h pot�ebného hnacího výkonu �et�zu b�hem p�echodu z minerálního 
oleje na MOLYDUVAL Sekorex D26/4. 

 

U tohoto p�íkladu pou�ití se jedná o �et�z z textilního pr!myslu, teplota okolí �et�zu z!stala konstantní na 
hodnot� 204°C, rychlost �et�zu na 1,6 m/s. 

P�echod z minerálního oleje na MOLYDUVAL Sekorex D 26/4 prob�hl v �ase t=50min, poté byla ihned vid�t 
z�etelná redukce hnacího výkonu, která má sv!j p!vod v ni��ím sou�initeli t�ení mezi �epem a pouzdrem 
�et�zu a tím také dochází k men�ímu opot�ebení. 

Po 190 minutách se mohlo nastavené mno�ství automatického p�ívodu maziva sní�it o 5 %. I p�esto po�ado-
vaný hnací výkon dále klesal. 

Jasné sní�ení hnacího výkonu umo�nilo zm�nu pohonu p�i t = 250 min, p�i�em� mohl být výkon p�i zlep�ené 
ú�innosti zase zvý�en na 10,36 kW. Také po tomto zvý�ení výkonu se ukázalo dal�í sní�ení výkonové ztráty 
v �et�zu a p�ívod maziva se mohl dále redukovat. 

Po 320 provozních minutách (t = 370 min) s MOLYDUVAL Sekorex D26/4 se mohlo vyvodit následující shr-
nutí: 

· Ta�ný výkon �et�zu poklesl z 10.36 kW na 9 kW. (Ta�ný výkon byl projektován na p!vodní pohon). Výraz-
n� zlep�ená ú�innost odpovídá úspo�e energie ve vý�i 19 %. 

· V pr!b�hu tohoto �asu byla zji�t�na dal�í redukce hnacího výkonu. 

· Nastavené mno�ství automatického p�ívodu maziva (kapací mazání) bylo sní�eno o 12,5 %. 
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· B�hem provozního �asu se �et�z automaticky vy�istil od karbonizace, která vznikla v pr!b�hu mazání 
minerálním olejem. Za ka�dou provozní hodinu bylo odvedeno p�ibli�n� 450 g zbytk! karbonizace. "et�z 
získal �istý a zaolejovaný vzhled. 

Tímto uvedeným p�íkladem je p!sobiv� demonstrováno n�kdy ú�elné pou�ití syntetických maziv pro �et�zy. I 
p�es vy��í po�izovací cenu se m!�e v takovýchto p�ípadech dostavit hospodárn�j�í provoz. 

Vedle syntetického TOP-�et�zového oleje MOLYDUVAL Sekorex D 26 vyrábí MOLYDUVAL pro speciální 
aplikace dal�í speciální maziva pro �et�zy. Hlavními oblastmi pou�ití jsou nap�. �et�zy v potraviná�ském pr!-
myslu, motocyklové �et�zy, �et�zy b��ící za mokra, �et�zy v uhelných elektrárnách, �et�zy u plnících stroj! 
agresivních kapalin atd., nap�.: 

MOLYDUVAL Sekorex PL 2 je velmi p�ilnavý vysokotlaký olej na �et�zy pro vlhké a mokré �et�zy, motocy-
klové �et�zy apod. 

MOLYDUVAL Biolube �et�zové oleje na bázi aditivovaných bílých olej!, odpovídající USDA H1, které vyho-
vují n�meckému lékopisu ev. p�edpis!m FDA/USDA a které se proto smí pou�ít v potraviná�ském pr!myslu. 

MOLYDUVAL Sekorex D 26 je �ada syntetických, teplotn� velmi stálých TOP-�et�zových olej!. 

MOLYDUVAL Sekorex D 26 M navíc obsahuje tuhá maziva (MoS2) ke zlep�ení tlakové stálosti a pro zaji�t�-
ní vlastností nouzového b�hu. 

MOLYDUVAL Sekorex PMO 200 je syntetický speciální olej pro �et�zy jako Sekorex D 26, av�ak se zlep�e-
nými vlastnostmi ochrany proti opot�ebení pro siln� namáhané bezpe�nostní �et�zy. 

MOLYDUVAL Sekorex POE 100 olej pro �et�zy s absolutn� nejni��í tvorbou zbytk! ze v�ech mazacích olej! 
pro �et�zy MOLYDUVAL, ale je mén� aditivovaný proti opot�ebení. 

MOLYDUVAL Sekorex Non-Tox 220 syntetický #Food-Grade# (potraviná�ská t�ída), vysoce výkonný �et�zo-
vý olej pro potraviná�ský pr!mysl, odpovídající USDA H1. 

Ozna�ení Zákl. olej Barva Teplota ISOVG

MOLYDUVAL Sekorex PL 2 minerál. olej hn�dá -30°C -> +120°C 5 a� 680

MOLYDUVAL Biolube parafin. olej !irá -10°C -> +70/90°C 5 a� 1000

MOLYDUVAL Sekorex D 26 ester zelená -30°C -> +260°C 46 a� 1000

MOLYDUVAL Sekorex D 26 M ester �edá -30°C -> +260°C 46 a� 1000

MOLYDUVAL Sekorex PMO 200 ester �lutavá -30°C -> +250°C 150

MOLYDUVAL Sekorex POE 100 ester �lutavá -20°C -> +270°C 100

MOLYDUVAL Sekorex Non-Tox 220 PAO !irá -50°C -> +120°C 5 a� 1000
 

Tab. 2.2 p�ehled �et�zových olej! MOLYDUVAL  

2.2 Tekuté tuky pro �et�zy 

Analogicky k mazacímu oleji má také mazací tuk za úkol chránit proti korozi, jako� i udr�ovat t�ení a opot�e-
bení na nízké úrovni. Posledn� jmenované probíhá tak, �e mazivo vniká do meziprostor! ohybujících se �et�-
zových �lánk!. Proto�e v�ak tekuté tuky na základ� své pevn�j�í konzistence nemohou tak dob�e do mezi-
prostor! �et�zových �lánk! vnikat, omezuje se jejich oblast pou�ití na n�které speciální aplikace. 

MOLYDUVAL nabízí celou �adu minerálních a syntetických tekutých tuk!, které jsou k mazání �et�z! vhodné. 
Jako nejvy��í kvalitu doporu�ujeme tekutý tuk na bázi syntetických základních olej! MOLYDUVAL Sekorex D 
26 ve t�íd� konzistence 00: 

MOLYDUVAL Sekorex HDH 00 je velmi p�ilnavý vysokotlaký tekutý �et�zový tuk. 

MOLYDUVAL Sekorex PLX je rovn�� tekutý tuk pro �et�zy s velmi vysokou schopností absorpce tlaku, který 
je smíchán s rozpou�t�dly a je proto velmi �ídký. Velmi dob�e vniká do �et�zu a po odpa�ení rozpou�t�dla 
z!stane velmi pevn� p�ilnavý vysokoviskózní mazací film. 

MOLYDUVAL Sekorex A 00 je syntetický, teplotn� velmi stálý tekutý tuk na bázi nových polyalfaolefin!. 
Vhodný p�evá�n� pro vysokoteplotní �et�zy a �et�zy s plastovými díly. 

MOLYDUVAL Sekorex Non-Tox 00 jako MOLYDUVAL Sekorex A 00 LP, av�ak speciální #Food-Grade" 
(potraviná�ská t�ída), tzn. pro potraviná�ský pr!mysl. 
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MOLYDUVAL Sekorex  D 26 - 00 pro vysokými teplotami namáhané �et�zy v�eho druhu. 

MOLYDUVAL Prometheus MC na bázi syntetického oleje s MoS2 pro vysoce namáhané �et�zy. 
MOLYDUVAL Prometheus MC je teplotn� velmi stálý syntetický tekutý tuk pro �et�zy se sirníkem molybdeni-
#itým (MoS2) pro nezakryté �et�zy p�i vysokých rychlostech a zatí�eních. 

 
Ozna�ení Základ. olej Zahu��ovad. Barva Teplota NLGI

MOLYDUVAL Sekorex HDH 00 minerální olej lithium sv!tlehn!dá -15°C -> +150/200°C 00

MOLYDUVAL Sekorex PLX minerální olej anorganické "erná -30°C -> +150°C 1

MOLYDUVAL Sekorex A 00 syntetic. olej lithium �lutavá -35°C -> +130°C 00

MOLYDUVAL Sekorex Non-Tox 00 syntetic. olej lithium "irá -30°C -> +150°C 00

MOLYDUVAL Prometheus MC syntetic. olej organické �edá -10°C -> +200°C 0

MOLYDUVAL Sekorex D 26 - 00 syntetic. olej lithium �lutavá -30°C -> +150°C 0
 

Tab. 2.3 p�ehled �et�zových tekutých tuk� MOLYDUVAL  

2.3 Mazání tuhými mazivy pomocí suspenzí  
Suspenze obsahují tuhá maziva, která zaru#ují mazání v oblastech teplot, které %normálními% oleji a tuky ji� 
nem��e být dosa�eno. To je p�ípad od cca. 250°C. MOLYDUVAL OK 8 je suspenze sirníku molybdeni#itého 
(MoS2) pro extrémn� zatí�ené �et�zy v takovýchto oblastech s nejvy��ími teplotami. Po bezezbytkovém od-
pa�ení nosného média z�stane suchý mazací film, který ú#inn� ma�e a� do 600°C. 

2.4 Mazání tuhými mazivy pomocí kluzných lak! 

Také kluzné laky jsou v rozsazích velmi vysokých teplot (od cca. 250°C) alternativou. MOLYDUVAL Spray 21 
je MoS2 kluzný lak, který se také osv�d#il p�i prvním o�et�ení u �et�z�, které #asto b�hají nasucho. 
MOLYDUVAL Spray 21 je #ist� suché mazání pro �et�zy. Dal�í výhodou takovýchto kluzných lak� je, �e #ás-
te#ky ne#istot padající na �et�z na �et�zovém mazivu neulpí. 

2.5 Mazání tuhými mazivy pomocí mazacích prá�k! 

Mazací prá�ky se mohou také pou�ít k p�edúprav� �et�z�, které b�hají nasucho. MOLYDUVAL submikro-
jemný prá�ek nabízí vlastnosti pro nouzový b�h p�i velmi nízkých sou#initelích t�ení. 

3. �i�t�ní $et�z! 

&et�zy se mohou #istit r�znými zp�soby. Obecnými b��nými #isticími metodami jsou: 

3.1 Pískování 
Pískováním se �et�z a vedení �et�zu vy#istí velmi dob�e, p�esto to v�ak �et�zu víc �kodí, ne� prospívá. 

3.2 �i�t�ní pomocí rozpou�t�del 
Pokud je karbonizace na �et�zu m�kká, mohou se pro #i�t�ní pou�ít rozpou�t�dla. Doporu#uje se o�et�ování 
pomocí kartá#e s pou�itím alifatických nebo chlorovaných rozpou�t�del. 

3.3 �i�t�ní pomocí �íravého louhu 

Tato metoda se doporu#uje tehdy, kdy� se karbonizace na �et�zu nedá odstranit pomocí tradi#ních rozpou�-
t"del. &et"z by se m"l rozebrat a jednotlivé kusy by se m"ly pono!it do va!ícího �íravého louhu (22') na 
dobu 30 minut. P!i této #istící metod" se musí !et"z bezprost!edn" po #i�t"ní namazat, aby se zabránilo ko-
rozi. K tomuto namazání by se m"lo pou�ít takové mazivo, kterým se bude !et"z mazat také v provozu. 
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3.4 �i�t�ní proudem páry 

Tradi!ní pr"myslové #et$zy se mohou také dob#e vy!istit proudem páry. I v tomto p#ípad$ je bezpodmíne!n$ 
nutné namazání #et$zu bezprost#edn$ po !i�t$ní. 

4. P!ívod maziva 

MOLYDUVAL Sekorex se m"�e na #et$z naná�et r"znými zp"soby, nap#. pomocí kapacího mazání, mazání 
rozst#ikem, mazání rozpra�ováním, mazání brod$ním a p#irozen$ také ru!n$. 

4.1 Ru"ní mazání 
P#i tomto zp"sobu se #et$z ma�e pomocí olejni!ky nebo se natírá �t$tcem. Mazivo má pak protékat do lamel 
vnit#ních a vn$j�ích !lánk". Ru!ní mazání je !asto nedosta!ující a proto se doporu!uje jen u málo zatí�ených 
a pomalub$�ných nebo z#ídka se otá!ejících #et$z". 

4.2 Kapací mazání 
U kapacího mazání je kapací maznice umíst$ná tak, aby na pásy #et$zu kapala jedna kapka maziva. Pro 
ka�dý pás se musí uva�ovat s jedním kapacím hrdélkem. 

4.3 Mazání brod�ním 

U mazání brod$ním m"�e mazivo do vnit#ku #et$zu velmi dob#e protékat, !ím� vznikají velmi dlouhé �ivotnos-
ti #et$z". Krom$ toho se #et$z p#i vysokých teplotách olejem dob#e chladí. 

4.4 Tlakové ob��né mazání (mazání rozst!ikem a mazání 

rozpra�ováním) 
Tlakové ob$�né mazání je nejp#ízniv$j�í metodou kontinuálního mazání #et$zu p#i vysoké teplot$ a vysokém 
p#enosu výkonu. Proud oleje by m$l být nasm$rován na pásy #et$zu v úseku, kde #et$z není zatí�ený tahem. 

5. Dávkování 
Pot#ebné dávkování mno�ství je závislé na druhu #et$zu, podmínkách okolního prost#edí, materiálu a p#ená-
�ených rychlostech a silách. Obecn$ se dá #íci, �e dávkování s pou�itím syntetického #et$zového maziva jako 
je MOLYDUVAL Sekorex je p#ibli�n$ na polovi!ní velikosti ne� p#i mazání minerálním olejem. Kdy� se nap#. 
p#ivádí minerální olej s 3-4 cm

3
 na metr #et$zu v 8-hodinovém intervalu, doporu!ujeme pro MOLYDUVAL 

Sekorex cca. 1,5 a� 2 cm
3
 na metr #et$zu. Dávkování by se m$lo pro ka�dou aplikaci nastavovat velmi p#es-

n$. Pro dávkování je stejn$ d"le�itý zp"sob naná�ení. Kdy� se nap#íklad realizuje mazání rozpra�ováním ve 
velmi horkém prost#edí, tak musí být dávkování vy��í, proto�e se !ást jemn$ rozpra�ovaného oleje ji� odpa#í 
ve vzduchu. 

Je-li mazání #et$zu provedeno optimáln$, musí být #et$z v�dy !istý a lehce naolejovaný. 


