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Могућности XADO
Једноставан пример: чвор лежаја је почео да прави буку због 
похабаности. Шта се обично ради? Купује се нови  
лежај и замењује се стари. 

XADO предлаже нови приступ — ревитализацију лежаја. 

Да бисмо то урадили, потребно је стару маст заменити са 
машћу XADO која садржи ревитализант. Непосредно за време 
експлоатације опреме, ревитализант ће обновити похабане 
делове и бука лежаја ће нестати.  
Ово је — ПОПРАВКА. 

Обновљени лежај (захваљујући формираном заштитној 
метално-керамичкој превлаци ће вам служити два или три, 
четири пута дуже.  
Ово је —ПОВЕЋАЊЕ РЕСУРСА.

Захваљујући обнављању лежаја (механизма) и смањивању 
губитака уз трење, као бонус, ви ћете добити СМАЊЕЊЕ 
ТРОШКОВА ЕНЕРГИЈЕ. 

Компанија XADO, која је позната по производима за 
техничко одржавање аутомобила, такође производи  
велики асортиман производа за индустрију. 
То су обнављајући састави за мазива (ревитализанти), 
индустријска уља, мазива опште и специјалне намене, 
средства за чишћење.  
Овом брошуром обраћамо се руководиоцима предузећа, 
главним инжењерима, енергетичарима, механичарима, 
техничким специјалистима и желели бисмо да прикажемо 
зашто су XADO производи корисни у индустријским 
предузећима и какву добит може донети њихово 
коришћење.

Производе XADO  
је сврсисходно кори-
стити, како са радном 
опремом предузећа 
тако и непосредно 
у направљеним про-
изводима са циљем 
побољшања њихових 
потрошачких особина 
(повећања ресурса  
и сигурности).

Уз коришћење XADO производа у предузећу 
ви добијате:

●  Поправка индустријске опреме без 
расклапања;

• Повећање ресурса машина и механизама;

• Економију носилаца енергије.

повећање ресурса 

индустријске  
опреме

Обнављање, 

и сигурна експлоатација
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Ревитализант (лат. vita — живот, буквално: онај који враћа живот) — 
додатак за мазива, експлоатационе течности, који формира заштитну 
превлаку на деловима који су подложни трењу непосредно за време 
њихове експлоатације. Ревитализант је решење за експлоатацију 
машина и механизама без похабаности материјала. 

Ревитализација

Особине превлаке

Основне каракте-
ристике заштитне 
превлаке

Микро-чврстоћа   
— 650–750 кг/мм2. 

Храпавост  
— Ra до 0,06 мкм.

Висока отпорност 
на корозију.

Посебне каракте-
ристике против 
похабаности.

Састав и начин добијања ревитализанта су патентирани. Појам 
унесен у уџбеник трибологије. 
Изгледа као гел или пластична супстанца. Састоји се од  мазива 
средине и мешавине оксида и хидрата метала: Al2O3, и/или SiO2,  
и/или MgO, и/или CaO, и/или Fe2O3 и осталих, са дисперзијом од  
100 до 10 000 нанометара. 
Материје, које улазе у састав ревитализанта, уз одређене услове 
(притисак и температура), карактеристичне за контакт делова уз 
трење, играју улогу катализатора формирања карбида метала 
материјала споја.
Честице материје имају готово сферичну форму и уз трење 
истовремено се јављају као тела ојачавања површине и као тела 
кретања, која смањују коефицијент трења.

Процес формирања заштитне преваке, који се зове ревитали-зација, 
заснован је на физичко-хемијској вези површина трења уз присуство 
ревитализанта при граничном или мешаном режиму подмазивања. 
Као резултат формира се метално-керамичка градијентна превлака 
са позитивним стискајућим напонима по целокупној њеној дубини 
и концентрацији угљеника, која се повећава ка површини (све до 
формирања структура сличних дијаманту). Особитост процеса је 
ојачавање превлаке са истовременим њеним растом.
 

Дифузија карбида 
метала у метал

Металл

10 – 30 мкм

Метално-керамичка превлака

Похабаност
Под  утицајем оптерећења 
у зони трења врши се 
оштећење површинског 
слоја делова.

Ревитализација  
Уношење ревитализанта 
Ревитализант иницијализује 
процес упијања угљеника 
површинским слојем и јавља 
се ката-лизатором раста 
нове површине.

Ревитализација  
нове превлаке
Уз карбиде и честице мета-
ла у мазивном материјалу, 
који су били истрти са 
радних површина, у зони  
вишака енергије се форми-
ра нови заштитни слој.

Ревитализација   
модификована површина
Захваљујући дифузији за-
штитног слоја, у металу  
се ствара екстра чврста 
метално-керамичка пре-
влака..

Конгломерат атома  
карбида метала.

Конгломерат атома 
површине делова.

Пре обраде

После обраде

Огреботине (дубине до 0,1 мм) 
на подложној трењу површини 
делова 

Нестају огреботине, види се 
глатка метално-керамичка 
површина



  7 6 industrial department industrial department

Гелови-ревитализанти XADO

Резултати ревитализације
Поправка и обнављање чворова. На пари трења се формира метално-керамич-
ка превлака, делови повећавају тежину и обим, враћају своју почетну геометрију 
(највећи забележени раст на зупцима редуктора са великим модулом је био 1,5 мм!). 
Обнављање се одвија у радном режиму, уз радно оптерећење, захваљујући чему 
се постиже  идеални спој паре трења. Као резултат повећава се јачина мотора, 
повећава се прецизност рада механизма,  смањују се бука и вибрације.
Чување ресурса, знатно смањење интензивности похабаности чворова.  
Добијена као резултат ревитализације превлака има уникатне особине — неве-
роватну чврстоћу (Микро-чврстоћа —  650–750 кг/мм2) и високу отпорност на 
корозију, што  омогућава да се  избегну губици метала, чувају површине трења 
у идеалном стању, знатно повећа сигурност рада чворова и механизама  
и побољша њихов ресурс.
Чување енергије, економија носилаца енергије. Још једна предност метал-
но-керамичке превлаке је аномално ниски коефицијент  трења (храпавост 
Ra  до 0,06 мкм). Уз оптимизацију споја остварује се знатна уштеда носилаца 
енергије.
Еколошка рационалност. Чување ресурса и енергије су основа основом 
пажљивог односа према човековој животној средини. При раду механизама који 
су прошли ревитализацију, можемо да приметимо да се избацивање у атмос-
феру опасних материја (CO, HC, СО2)  значајно смањује.

Шта пружа примена гелова-
ревитализаната XADO на индустријској 
опреми
Компресори

Повећање  продуктивности и максималног радног притиска, 
смањење трошкова електроенергије.

Индустријски редуктори
Ојачавање површине, компензацију похабаности на мрљама 
контакта, смањење нагрева, повећање међуремонтних 
рокова.

Хидросистеми: уљне пумпе свих врста 
Повећање радног притиска и продуктивности, уклањање 
цурења разводника, уклањање похабаности осовина вентила, 
смањење јачине буке током рада, смањење вибрације.

Мотори са унутрашњим сагоревањем
Поравнање и повећање компресије у цилиндрима у 
сертификатским вредностима, повећање притиска уља, 
повећање ресурса мотора.

Лежајеви котрљања и клизања свих врста,  отворене 
зупчане трансмисије

Смањење мртвог хода и осовинског лупања, смањење 
радијалних међупростора, уклањање похабаности зупчаних 
точкова, вишекратно повећање радног времена у агресивној 
средини.

Гелови-ревитали-
занти користе се за:

● дизел моторе;

● бензинске моторе;

● уређаје за гориво;

● редукторе;

● компресоре  
и лежаје;

● хидросистеме 
стругова.

Основни производи  XADO су индустријски гелови-ревитализанти — додаци за 
компресорна и трансмисиона уља и за хидрауличне течности за различите врсте 
опреме.

Област примене гелова-ревитализаната су механизми који имају делове који 
су делове подложне трењу и масна (радна) средина: компресори различитих 
врста и намена, индустријски редуктори и трансмисије, хидросистеми (уљне 
пумпе свих врста), лежаји котрљања и клизања свих врста, отворене зупчане 
и ланчане трансмисије, алати и опрема за сечење метала, чекићи за ковање, 
пресе и матрице, усисивачи за дим, вентилатори, чворови ваљаонице, системи 
за копирање, чворови електромотора и електричних генератора, мотори са 
унутрашњим сагоревањем индустријске намене, уређаји за гориво и све остале 
могуће варијанте.

Примена гелова-ревитализаната не захтева специјалне обуке персонала. 
Гелови-ревитализанти се једноставно додају у уље или експлоатацијску течност. 

Похабана  
површина

Обновљена 
површина
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Економски ефекат

Економски ефекат постиже се уз: 

●  повећање продуктивности машина и механизама

●  повећање ресурса мотора и рокова рада без грешака

●  повећање међуремонтних рокова

●  замену редовне поправке профилактичким радовима уз 
коришћење ревитализаната, који искључују трошкове на куповину 
нових резервних делова уместо похабаних, снижавају цену 
ремонтних радова и омогућавају да се врши поправка технички 
везана за похабаност делова без заустављања произвођачко-
технолошког процеса. 

●  економију ресурса горива и енергије

Сваки уложени долар 
донео је 5 долара добитка
Предузеће „АрселорМиттал Криви Рог“  а.д. 
Клипни компресор 4ВМ10-120/9, користи се у компресорској 
станици од 1993 г. 
Цена новог компресора је $ 150 000 гледајући на 2008 г. 
Цена капиталне поправке овог компресора је $ 25 000. 
Наредна редовна  капитална поправка компресора требала би 

да буде изведена  2009 г. 
У октобру 2008 г. ком-
пресор је био обрађен 
гелом-ревитализантом 
XADO. Цена целокуп-
не обраде износила је 
$ 2 500, што је 10 пута 
мање од планираног.  
После обраде ком-
пресора добијено је 
смањење потрошње 
јачине за 7,2 % (уште-
да је $ 6 500 за годину 
дана) и повећање про-

дуктивности за 14 % (уштеда је $ 10 000 за годину дана). 
Није више актуелна потреба у редовној капиталној поправци 
компресора, јер његове радне карактеристике су се обно-
виле  до номиналних вредности (уљни притисак у систему 
подмазивања 2,1 кг/см2 ; време напумпавања у ресивер је  
12 мин, уместо 15 мин обележених у сертификату). 
Компресор се користи и сада (јун 2011), још увек без капитал-
не поправке!
Исплативост трошкова за обраду компресора гелом-ревитали-
зантом XADO само због уштеде електроенергије износила је 
мање од два месеца. 
На крају за сваки уложени XADO долар добијено је више од  
5 долара добитка само на основу уштеде на експлоатационим 
трошковима компресора.

У пракси
У пракси коришћење ревитализаната за 
опрему (са различитим степеном израде 
ресурса)  омогућава враћање његових 
параметара рада све до номиналних 
вредности. Ово псу и продуктивност и 
јачина и смањење потрошње енергије. 
Сврсисходно је коришћење 
ревитализаната такође и за нове 
чворове и механизме. Они ће дуго 
време сигурно радити без смањивања 
ефикасности (на нивоу нових). 

Економија 
електроенергије 
(горива) због 
коришћења ревита-
лизаната XADO изно-
си у радним режими-
ма (у зависности од 
врсте индустријске 
опреме) од 3 % на 
редукторима до 12 % 
на компресорима.

Клипни компресор  
4ВМ10-120/9
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XADO је савремено предузеће за хемијску индустрију, које 
производи више од 500 врста производа. За индустријска 
предузећа ми такође нудимо велики спектар индустријских уља 
(моторних, редукторних, хидрауличних и компресорних). Посебно 
место у производном програму XADO заузимају мазива. Ово су и 
мазива-ревитализанти за обнављање чворова и лежаја, и мазива 
опште и специјалне намене (укључујући и она за високе обртаје  
и високе температуре), и различите врсте технолошких средстава.

О нама
Индустријско одељење је структурни одсек  XADO Chemi-
cal Group. Наш задатак је техничка подршка у правилном 
избору и ефикасној примени производа XADO  
у индустријским предузећима. 
За више од десет година рада у овој области стекли  
смо огромно искуство рада са индустријским предузећима. 
Наши професионални технички стручњаци ће решити 
питања везана за похабаност опреме, повећање њене  
сигурности, смањење трошкова енергије и обезбедиће 
потпуно техничко праћење производа XADO, све до 
одласка у Ваше предузеће.

Детаљнију 
информацију о  
производима XADO 
за индустријска 
предузећа  можете 
наћи на сајту www.
xadoindustrial.com

Да би сте приступили додат-
ним информацијама обратите се 
индустријском одељењу XADO
пер. 23 Августа, 4, град Харков, Украјина
тел: +38 057 -717-55-55
e-mail: prom@xado.com

Наша понуда
Ми ћемо обновити опрему уз примену технологије поправке без расклапања, 
повећати време њеног рада, смањити ваше трошкове везане за носиоце енергије.
Ми нудимо:
1. Бесплатна обрада.  

Прва примена наших производа  у вашем предузећу обавља се бесплатно.
2. Реално смањење трошкова енергије и ресурса! 

Обрада опреме предузећа (редуктора, компресора, мотора, осталих машина  
и механизама) врши се на рачун компаније XADO са уплатом од 50% од износа 
уштеде. (Ако је у питању опрема са могућношћу евиденције потрошње носилаца 
енергије и/или ресурса).

3. Специјална цена.  
Специјалне цене за ревитализанте и остале производе XADO за индустријску 
опрему.

industrial



Главно седиште: ул. 23 Августа, 4, г. Харков, 61103, Украјина.
Тел: +38 (057) 717-55-55, 717-44-44, факс +38 (057) 714-11-11. 

www.xado.com; Info@xado.сom
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