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Antioxidačný náter štvorzložkového oxidu, stabilizovaný
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riešenie stabilizácie náteru pomocou platiny ako adhézneho
činidla je pomerne novou technológiou plazmového sprejovania a stabilizáciou oxidom céria, ktorá synergicky vylepšuje termálnu stabilitu náteru. Antioxidačný náter štvorzložkového oxidu obsahuje binárne oxidy v pomere 29 – 31 %
hmotnosti ZrO2, 19 – 21 % hmotnosti Al2O3, 14 – 16 %
hmotnosti CeO2 a 33 – 35 % hmotnosti SiO2, kde sa ich
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Oblasť techniky
Technické riešenie je možné zaradiť do oblasti chemickej výroby, hutníctva a strojárskeho priemyslu.
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Doterajší stav techniky
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Základnou schopnosťou antioxidačného náteru je jeho schopnosť odolávať vonkajším vplyvom, oxidačno-redukčnému javu, ktorý degraduje materiál a znižuje jeho maximálne tepelné využitie, životnosť a pevnosť. Obvykle používané antioxidačné nátery, napríklad oxid kremičitý SiO2 alebo oxid hlinitý Al2O3, majú
pomerne vysokú tepelnú konduktivitu a nie sú veľmi dobre adhezívne, pretože na chemické priľnutie materiálu je potrebná silanizácia. V USA sa používajú antioxidačné nátery s vysokým obsahom oxidu kremičitého, ktorý má veľmi nízku odolnosť proti nárazom, pretože zohriaty približne na 1 500 stupňov Celzia tvorí
mikroštruktúrny amorfný materiál chemicky zhodný s konštrukčným sklom, čo v mnohých prípadoch viedlo
k zničeniu vozidla. Aeronautický, vojenský a strojársky priemysel sú najprogresívnejšie odvetvia vedy
a techniky. Neustále vylepšovanie materiálov a používaných technológií je dôležitým krokom k dosahovaniu
lepších výsledkov. Antioxidačné nátery využívajú princíp ochranného filmu, ktorý pôsobí inertne na materiál
a zamedzí jeho oxidačno-redukčnému degradovaniu. V dokumente zapísanom pod číslom US 7494692 B2 je
opísaný antioxidačný náter na oceľ tvorený kombináciou oxidov Al2O3, SiO2, MgO, CaO. Náter obsahuje
zložku oxidu horečnatého.
Podstata technického riešenia
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Antioxidačný náter štvorzložkového oxidu obsahuje zmes metalurgických práškov v pomere 30 % ZrO2,
20 % Al2O3, 15 % CeO2 a 35 % SiO2, ktorá je zriedená s vodou v pomere 1 : 3 na dosiahnutie hustoty
1 100 kg/m3. Predstavený antioxidačný náter, vzniknutý zmiešaním binárnych oxidov, predstavuje vhodnejšie riešenie pre teploty do cca 2 200 stupňov Celzia a zároveň aj nižšiu tepelnú konduktivitu, ktorá predstavuje okolo 0,20 – 1,50 W/mK. Toto riešenie poskytuje vyššiu tepelnú ochranu, vyššiu absorpciu UV lúčov
a kozmickej radiácie, čo sú podstatné parametre na umožnenie bezpečného hypersonického cestovania.
Termitová reakcia je taká, pri ktorej je kov (obvykle hliník alebo horčík) oxidovaný oxidom iného kovu.
Ak je reaktívnym kovom horčík, ide o oxid horečnatý (MgO) a elementárny kov. Vďaka tejto vlastnosti je
náter stabilizovaný oxidom céria, ktorý dokáže odolávať vysoko reaktívnym látkam a je odolný proti termickému rezaniu. Daná kombinácia materiálov zmiešaním binárnych oxidov namiesto jedného quaternárneho
má výhodu v jednoduchšom spracovaní a lepšej stabilite jednotlivých prvkov. Ďalšou výhodou tohto materiálu je jeho možnosť aplikácie na keramiku, polyméry, kompozity a kovy, čiže nie je limitovaný len na oceľ
alebo oceľové zliatiny. Hypersonické aplikácie ako balistické strely alebo hypersonické klzáky dosahujú vysoké rýchlosti a frikcia vzduchu veľmi rýchlo zaťažuje nábehové hrany.
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Príklady uskutočnenia
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Príklad 1
V tomto príklade uskutočnenia je opísaný antioxidačný náter štvorzložkového oxidu, ktorý obsahuje prášok oxidu zirkoničitého ZrO2, oxidu hlinitého Al2O3, oxidu ceričitého CeO2 a oxidu kremičitého SiO2 s kvalitou viac ako 99,995 %, a to v pomere 29 – 31 % hmotnosti ZrO2, 19 – 21 % hmotnosti Al2O3, 14 – 16 %
hmotnosti CeO2 a 33 – 35 % hmotnosti SiO2. Veľkosť rozdrveného prášku je menej ako 0,149 mm.
Zmes sa následne rozmieša v keramických peletách ZrO2/Al2O3 a CeO2/SiO2. Roztok binárnych oxidov
sa premieša pridaním vody v pomere 1 : 3, aby vznikla finálna hustota substancie menej ako 1 100 kg/m3
s obsahom 29 – 31 % hmotnosti ZrO2 + 19 – 21 % hmotnosti Al2O3 + 14 – 16 % hmotnosti CeO2 + 33 – 35
hmotnosti % SiO2. Zmes prášku sa umiestni do metalurgickej pece zohriatej na 300 stupňov Celzia na čas
120 – 150 minút v argónovej atmosfére, aby došlo k rovnomernej difúzii molekúl. Zmes práškov po procese
spekania sa postupne chladí na izbovú teplotu počas 40 minút.
Príklad 2
V tomto príklade uskutočnenia je opísané použitie antioxidačného náteru štvorzložkového oxidu, ktorý
obsahuje prášok oxidu zirkoničitého, oxidu hlinitého, oxidu ceričitého a oxidu kremičitého v pomere 29 –
31 % hmotnosti ZrO2, 19 – 21 % hmotnosti Al2O3, 14 – 16 % hmotnosti CeO2 a 33 – 35 % hmotnosti SiO2.
Antioxidačný náter sa v tomto príklade uskutočnenia použil na povrchoch ocele, oceľových zliatin, keramiky, polymérov, kompozitov a kovov na zamedzenie oxidácii a vysokoteplotnej oxidácii.
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Priemyselná využiteľnosť
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Antioxidačný náter s chemickým vzorcom ZrO2Al2O3CeO2SiO3 je možné využiť ako ochranu nábehových hrán na hypersonické vozidlá, rakety a ochranu namáhaných častí kozmických lodí. Technické riešenie
je možné použiť aj ako ochranný náter v automobilom priemysle, na jadrové reaktory a lopatky v prúdových
motoroch. Oproti komerčne využívaným antioxidačným náterom má vyššiu pevnosť, nárazuvzdornosť a tepelnú odolnosť, má i jednoduchšiu aplikáciu na viac druhov materiálov.
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NÁROKY NA OCHRANU
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1. Antioxidačný náter štvorzložkového oxidu, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že obsahuje binárne
oxidy v pomere 29 – 31 % hmotnosti ZrO2, 19 – 21 % hmotnosti Al2O3, 14 – 16 % hmotnosti CeO2 a 33 –
35 % hmotnosti SiO2.
2. Použitie antioxidačného náteru štvorložkového oxidu podľa nároku 1 na povrchoch ocele, oceľových
zliatin, keramiky, polymérov, kompozitov a kovov na zamedzenie oxidácii a vysokoteplotnej oxidácii.
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