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Uplatnenie akustickej 
kamery v priemysle

TEXT/FOTO: Miroslav Badida a kol. 

Akustická kamera je zariadenie na priestorovú lokalizáciu a identifikáciu hlukových emisií s ich kvantitatívnym vyhodnotením 

a  frekvenčnou analýzou v  dynamickom režime. Množstvo získaných a  analyzovateľných informácií je neporovnateľné so 

všetkými doteraz používanými metódami, ktoré spočívali v  meraní emisií hluku v  jednotlivých imisných bodoch. Akustická 

kamera ponúka možnosť dokonalej frekvenčnej analýzy zdrojov hluku na vzdialenosť niekoľkých desiatok až stoviek metrov. 

S
oftvérové vybavenie akustickej kamery umožňuje pres-

né a účinné nakladanie s komplexnými akustickými para-

metrami. Škála nástrojov je veľmi široká a umožňuje účin-

nú a efektívnu prácu, vykonať kvalitatívnu i kvantitatívnu 

analýzu zdrojov hluku, a  tak vytvoriť základ pre zvukovo-izolačné 

opatrenia.

Okrem už spomínaných možností je hlavnou prednosťou akustickej 

kamery vizualizácia hluku prostredníctvom akustických snímok, kto-

ré pomocou farebných polí znázorňujú emisie hluku. Tento unikát-

ny nástroj je špeciálne navrhnutý na vykonávanie meraní v laborató-

riu i priamo v teréne.

Princíp činnosti akustickej kamery

Akustická kamera je modulárny a  flexibilný nástroj na vizualizáciu, 

lokalizáciu a  analýzu zdrojov hluku. Prostredníctvom vizualizácie, 

exaktných a  rýchlych výsledkov skracuje vývojové časy následných 

technických opatrení na znižovanie hlukovej záťaže zamestnancov 

a obyvateľstva. 

Princípom akustickej kamery je ukázať súvislosť medzi počutím a „vi-

dením“ hluku. Po skončení merania si možno vypočuť (prezrieť) 

akustickú snímku alebo akustický film. Zvuk príslušného namerané-

ho miesta si možno vypočuť a vykonať jeho bližšiu analýzu. Takýmto 

spôsobom sa dajú počuť a analyzovať aj také zdroje hluku, ktoré sú 

inak prekryté podstatne silnejšími zdrojmi hluku. Pri akustickom fil-

me možno pomocou špecializovaného softvéru dodatočne animo-

vať obraz a vytvoriť aj frekvenčné spektrum vypočutých miest.

Akustická kamera využíva obdĺžnikovú zobrazovaciu rovinu (obr. 1) 

za účelom presného výpočtu oneskorení akustických zvukových sig-

nálov vyžarovaných z rôznych zdrojov hluku k jednotlivým mikrofó-

nom antény. Výpočet sa uskutoční za predpokladu, že zobrazovacia 

rovina sa počas merania nepohybuje. Výsledkom rozdelenia zobrazo-

vacej roviny na riadky a stĺpce je konečný počet zobrazovacích bodov 

– pixelov a stred tejto oblasti je použitý na výpočet.

Obr. 1: Oneskorenia medzi jednotlivými mikrofónmi antény a  zobrazovacou 

rovinou
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Uplatnenie akustickej kamery v priemysle

Nároky na meranie hluku sa neustále zvyšujú a  popri klasických metó-

dach meraniach sa do popredia dostávajú aj metódy vizualizácie hluku. 

Metódy vizualizácie hluku rozširujú doterajšie možnosti analýzy zdrojov 

hluku. Jedným z možných riešení pre vizualizáciu hluku je nástroj nazývaný 

akustická kamera. Princípom akustickej kamery je ukázať súvislosť medzi 

počutím a „videním“ hluku.

r e s u m é

Okamžitý výpočet pomocou metódy „delay&sum“ alebo „beamfor-

ming“ v časovom rozsahu je najjednoduchšou a historicky najstaršou 

metódou. Pre anténu s M mikrofónmi sa vytvorí časová funkcia mies-

ta x po porovnaní z rovnice (1). Princíp beamformingu a výpočtu ča-

sových oneskorení je znázornený na obr. 2 [3].

(1)

Kde: 

t – čas [s], 

M – počet mikrofónov na anténe [-], 

w
i
 – optimálne váhy [s], 

f
i
 – nahraté časové funkcie jednotlivých mikrofónov,

Δi – pridelené relatívne oneskorené časy, vypočítané z absolútnych 

priebehových časov i ako Δi = i – min(i). Absolútne priebeho-

vé časy sú určené z i = |ri|/v, kde v je rýchlosť zvuku v ovzduší 

a |ri| je geometrická vzdialenosť od i-tého mikrofónu do záujmo-

vého bodu x [s]. 

Kde: 

n  – súčet nespojitých vzorkovacích časov – odhadovaný čas 

efektívnej hodnoty [s], 

f̂ – akustický tlak (v bode x) v čase [Pa], 

t
k
 – k-tý časový interval (hodnota) [s].

Základné vybavenie akustickej kamery

Akustická kamera predstavuje súbor zariadení (obr. 4) slúžiacich na 

kvantitatívnu analýzu zdrojov hluku s následnou vizualizáciou hluku. 

Základnú zostavu akustickej kamery tvorí: 

–  matica mikrofónov (tzv. mikrofónové pole),

–  klasická kamera umiestnená v strede mikrofónového poľa,

–  dátový rekordér,

–  notebook,

–  softwér – NoiseImage.

Obr. 2: Schematické znázornenie princípu beamformingu

Obr. 3: Princíp výpočtu časových oneskorení

Efektívny akustický tlak v  bode x sa dá určiť použitím rovnice (2). 

Každý jednotlivý zobrazovací bod (pixel) na obrazovke je zafarbený 

príslušnou farbou priradenou na základe vypočítanej efektívnej hod-

noty v danom bode. K tomu sa zobrazí aj farebná škála, z ktorej mož-

no určiť hodnotu v dB [3].

(2)

Obr. 4: Základná zostava akustickej kamery

Základným prvkom na vizualizáciu hluku je usporiadanie mikrofó-

nov na meracích mikrofónových poliach. Voľba vhodného mikrofó-

nového poľa je nutným predpokladom pre správny výkon merania. 

Aplikácia jednotlivých mikrofónových polí závisí hlavne od vzdiale-

nosti a frekvenčného charakteru zdroja hluku. Na obr. 5 sú znázorne-

né jednotlivé typy mikrofónových polí.

Obr. 5: Mikrofónové polia akustickej kamery (kruhové, sférické, hviezdicové)

Ďalší spoluautori: Ervin Lumnitzer, Marek Moravec, Pavol Liptai

Článok vznikol na základe riešenia výskumného projektu KEGA 049 TUKE-4/2012.
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Aplikácia akustickej kamery

Akustická kamera ako nástroj na vizualizáciu hluku okrem už po-

užívaných tradičných metód analýzy ako je tretinooktávová analý-

za, úzkopásmová analýza, aplikácia váhových filtrov do veľkej miery 

rozširuje možnosti analýzy zdrojov hluku. Následne možno z  vyge-

nerovaných spektrogramov zvoliť konkrétny frekvenčný rozsah v da-

nom časovom okamihu. Z  tejto selekcie sa potom vytvorí akustic-

ký film, resp. akustická snímka. Z týchto výstupov sa dá exaktne určiť 

miesto pôsobenia zvuku a čas pôsobenia zdroja. Rovnako je možné 

analyzovať pohybujúce sa objekty.

Akustické snímky a videá získané akustickou kamerou možno použiť 

na kontrolu kvality rôznych výrobkov, ktoré pri svojej činnosti produ-

kujú hluk. Práve analýzou akustickej snímky získanej z referenčného 

výrobku a jej porovnaním je možné posúdiť jeho kvalitu.

Aplikácia a možnosti akustickej kamery:

–  lokalizácia a identifikácia zdrojov hluku,

–  kvantitatívna a kvalitatívna analýza zdrojov hluku,

–  kontrolné merania kvality,

–  tvorba zvukových záznamov s možnosťou vypočutia zvuku 

v rôznych miestach,

–  tvorba akustických snímok a filmov,

–  návrh riešení na zníženie hluku a verifikácia uskutočnených opat-

rení na zníženie hluku.

Na nasledujúcich akustických snímkach sú prezentované emisie hlu-

ku emitované z priemyselných objektov v rôznych prevádzkach. 

Obr. 8: Emisie hluku, prestupujúce cez vetracie otvory objektu

Ďalšou oblasťou aplikácie je analýza zdrojov hluku strojov a zariade-

ní v priemyselných prevádzkach, pričom merania boli vykonané zo 

vzdialenosti cca 5 m s použitím kruhového mikrofónového poľa.

Nasledujúci obrázok prezentuje emisie hluku lakoplastovacej linky 

plechov. Obrázok vľavo prezentuje emisie hluku v  celom frekvenč-

nom spektre a obrázok vpravo prezentuje emisie hluku vo zvolenom 

frekvenčnom spektre 250 – 550 Hz.

Obr. 6: Inštalovaná akustická kamera a znázornené emisie hluku z priemyselného 

objektu na spracovanie dreva

Obr. 7: Priemyselný objekt (drvič kameňa) a znázornené emisie hluku 

vyžarované z priemyselného objektu 

Merania boli vykonané v exteriéri pomocou hviezdicového mikrofó-

nového poľa zo vzdialenosti väčšej ako 20 m od hodnoteného zdro-

ja hluku. Merania tohto charakteru sú určené na identifikáciu a loka-

lizáciu najvýznamnejších zdrojov hluku a na znázornenie kritických 

miest priemyselných objektov, cez ktoré je hluk emitovaný do okoli-

tého prostredia.

Na nasledujúcom obrázku sú znázornené emisie hluku (regulačnej 

stanice plynu) prenikajúce cez vetracie otvory. Meranie bolo vykona-

né s použitím kruhového hviezdicového poľa zo vzdialenosti cca 5 m.

Obr. 9: Emisie hluku lakoplastovacej linky

Práve možnosť vytvárať akustické snímky zo zvolených rozsahov frek-

vencií je efektívnym nástrojom na analýzu zdrojov hluku v hlučných 

prevádzkach, kde sa nachádzajú viaceré zdroje hluku rôzneho cha-

rakteru a dochádza k prekrývaniu hluku emitovaného jednotlivými 

zdrojmi hluku. Takouto možnosťou selekcie možno vytvoriť akustic-

ké snímky pre rôzne frekvenčné pásma.

Ako sme už spomenuli, použitie akustickej kamery je možné pria-

mo v teréne, ale často sa aplikuje aj pri laboratórnych meraniach rôz-

nych zdrojov hluku, hlavne elektrospotrebičov. Nasledujúce snímky 

prezentujú emisie hluku vysávača a kompresora chladničky v bezdo-

zvukovej miestnosti.

Obr. 10: Emisie hluku elektrospotrebičov

V praxi sa často stretávame s prípadmi, keď sú zdroje hluku pohyb-

livé, resp. dochádza k zmene pôsobenia jednotlivých zdrojov hluku 

v  čase. Typickým príkladom premenlivého pôsobenia zdrojov hlu-

ku sú automatické výrobné linky. Akustická kamera umožňuje vyko-

nať vizualizáciu emisií hluku v jednotlivých časových okamihoch pre 

celé alebo zvolené frekvenčné spektrum. Na nasledujúcich obrázkoch 

je prezentovaný spektrogram, z ktorého boli vygenerované akustické 

snímky pre jednotlivé časové okamihy. 

S T R O J E  a  T E C H N O L Ó G I E
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Obr. 11: Emisie hluku automatickej výrobnej linky v rôznych časových okamihoch

Záver

Akustická kamera spája tradičné metódy analýzy zvuku, ako sú A-váženie, 1/3-oktávová analýza, FFT spektrálna analýza a ďalšie s metódami vi-

zualizácie hluku. Spojením týchto prístupov akustická kamera rozširuje a zvyšuje úroveň možností analýzy zvuku a stáva sa účinným nástrojom 

na lokalizáciu a identifikáciu zdrojov hluku. Dokáže vizualizovať emisie hluku jednotlivých zdrojov na základe časovej a frekvenčnej selektivity.

Výstupmi meraní pomocou akustickej kamery sú klasické deskriptory hluku, ale hlavne akustické snímky a akustické videá, ktoré exaktne zná-

zorňujú emisie a šírenie hluku z jednotlivých zdrojov a časy ich pôsobenia.

Následne tieto výstupy tvoria efektívne podklady na vykonanie protihlukových a zvukovoizalačných opatrení, resp. návrhy na zlepšenie akus-

tického dizajnu elektrovýrobkov a domácich spotrebičov.
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Trojrozmerové skenovacie 
systémy 
TEXT/FOTO: Ing. Michal Čmarada, Ing. Mária Hrčková, PhD., FE a VT, TU Zvolen

Z  hľadiska využívania moderných technológií vo výrobných procesoch sa v  súčasnosti čoraz viac presadzujú 3D skenovacie 

technológie. Tieto technológie sa prevažne využívajú pri kontrole produktov, reverznom výrobnom procese, kontrole kvality, 

meraniach opotrebenia a podobne. 

E
xistujú rôzne typy skenovacích technológií, či už kontakt-

ných alebo bezkontaktných. Vďaka vyššej rýchlosti sa dostá-

vajú do popredia prevažne bezkontaktné metódy snímania.

Jednoducho povedané, 3D skenovacie technológie predsta-

vujú jednoduchú, rýchlu a presnú metódu ako preniesť reálny objekt 

do virtuálneho modelu v počítači. Akonáhle máme takto vytvorený 

3D model, môžeme ho využiť na meranie ľubovoľných rozmerov, ob-

jemov, plôch ale aj vzdialeností a podobne. Pri vývoji môžeme určiť 

odlišnosti medzi pôvodným modelom a modelom získaným z vyro-

benej súčiastky. Následne vďaka tomu vieme upraviť výrobný proces 

tak, aby sme dosiahli čo najvyššiu presnosť pri ďalšej výrobe. Podobne 

sa táto technológia dá využiť pri výrobe náhradných dielcov pomo-

cou reverzného výrobného procesu. Nie sme však odkázaní len na 

zdĺhavé merania a  vyhodnocovanie údajov. Táto technológia nám 

umožňuje kontrolu aj v  reálnom čase. Ako príklad môžeme uviesť 

kontrolu osadenia SMD súčiastok, prípadne triedenie výrobkov na 

dopravníkovom páse podľa kvality a veľa iných.

Bezkontaktné metódy 3D skenovania

Všeobecne sa prístroje na získavanie 3D obrazu/modelu označujú 

ako 3D skenery alebo plošné skenery. Tieto skenery využívajú rôz-

ne techniky a postupy pri vytváraní trojrozmerného zobrazenia. Ako 

príklad si môžeme uviesť metódy ako skenovanie laserom, skenova-

nie pruhovou metódou, fotogrametria, prípadne interferenčné me-

tódy, atď.

Skenovanie laserom

3D skenovanie laserom v skutočnosti zahŕňa niekoľko rozličných me-

tód. Základom všetkých týchto metód je však využitie laserového 

lúča na zistenie polohy bodov v 3D priestore. Ako príklad si môžeme 

uviesť niekoľko konkrétnejších metód:

a) Laserová triangulácia

Na snímaný objekt sa nasmeruje laserový lúč (bod alebo čiara/lí-

nia), po odrazení sa tento lúč zosníma senzorom, ktorý je umiest-

nený v presne definovanej polohe od zdroja laserového lúča (obr. 1). 

Potom sa trianguláciou určí poloha bodu/svetelného rezu na po-

vrchu objektu. Postupným posúvaním bodu/línie kolmo na rovinu 

skenovaného objektu získame požadovaný priestorový model.

b) Skenovanie pomocou doby šírenia laserového lúča

Zdroj laserového lúča vyšle krátky svetelný impulz smerom na mera-

ný bod. Odrazené svetlo je zachytené senzorom. Takto možno zme-

rať čas, za ktorý sa laserový lúč dostal od zdroja svetla k snímaciemu 

senzoru. Keďže rýchlosť laserového lúča je konštantná (vzdialenosť = 

Obr. 1: Princíp triangulácie Obr. 2: Zistenie doby šírenia z posunutia fáz
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Three-dimensional scanning systems

Article discusses the possibilities of using 3D optical scanning systems in 

automated production process. It describes the basic methods of 3D scanning 

with the respect to different technologies. Principles of laser scanning, white 

light scanning and photogrammetry are also discussed. The article provides 

an overview of possible applications for these technologies. In conclusion 

advantages and disadvantages of this technology are summarized.

Key words: 3D scanning, laser triangulation, white light scanning, reverse 

engineering, quality inspection, deterioration and deformation measurement.

r e s u m é

rýchlosť × čas), vieme na základe toho určiť vzdialenosť bodu dopa-

du od zdroja svetla. Postupným snímaním jednotlivých povrchových 

bodov vieme opätovne zostaviť model skenovaného objektu.

c) Laserové skenovanie s posunutím fázy

Je podobné predošlej metóde, ale dobu šírenia (Tl) laserového lúča 

zistíme z  rozdielu fáz vyslaného a  prijatého lúča (obr.  2). Následne 

môžeme pomocou siete takýchto bodov znovu zostrojiť 3D model.

Skenovanie pruhovou metódou

Pri tejto metóde sa na snímaný objekt premietne vzorový svetel-

ný obraz (zvyčajne pruhový vzor, ktorý pozostáva z bieleho svetla) 

a  snímačmi (najčastejšie CCD kamery) sa zachytávajú obrazy scé-

ny (obr.  3). Aby sme čo najpresnejšie zachytili snímanú scénu, po-

užívame niekoľko snímačov, ktoré snímajú objekt z  rôznych uhlov. 

Môžeme použiť aj niekoľko vzoriek svetelného obrazu, aby sa dosiah-

la vyššia presnosť 3D skenovania. 

Na zvýšenie presnosti skenovania sa v  súčasnosti využíva modré 

svetlo, spravidla generované LED diódami, čo vedie k  úspore ener-

gie. Vďaka technológii modrého svetla sa dosahuje vyššie rozlíšenie 

a presnosť, ako aj kratší čas merania.

Fotogrametria

Využíva sa na skenovanie objektov väčších rozmerov. Jej základom 

je nasnímanie niekoľkých fotografií objektu z rôznych pohľadov (mi-

nimálne dvoch). Pomocou triangulačných princípov sa určia polo-

hy v priestore známych prvkov. Pre zlepšenie tejto techniky možno 

na povrch snímaného objektu premietnuť mriežku, ktorá je násled-

ne zosnímaná kamerami a vyhodnotená. Týmto spôsobom sa zostaví 

3D model, ktorý nie je až taký presný ako pri predchádzajúcich me-

tódach, no v určitých aplikáciách je postačujúci.

Oblasti využitia 3D skenovania

Kontrola pri osadzovaní SMD súčiastok
V praxi sa používajú prevažne 2D systémy kontroly osadenia súčiastok. 

Spravidla je 2D technológia podstatne rýchlejšia, napriek tomu táto 

Obr. 3: Systém ATOS na skenovanie pomocou bieleho svetla

technológia niekedy nestačí a tu prichádza na rad 3D skenovanie. Jeho 

hlavné využitie spočíva v detekcii osadenosti SMD súčiastok. 

Základnou metódou je vyhotovenie trojrozmerného obrazu 

DPS (zvyčajne ho predstavujú výškové stupne), ktorý sa následne po-

rovná s referenčným modelom. Keď je základné porovnanie ukonče-

né, je možné vykonať dodatočné merania. Napríklad sa dá určiť po-

loha jednotlivých súčiastok, prípadne podľa tvaru súčiastky možno 

zistiť, či je osadená správna súčiastka.

Ďalšou možnosťou využitia je 3D kontrola pájkovacej pasty (3D SPI). 

Veľké množstvo chýb pri osádzaní SMD súčiastok spôsobuje práve 

nesprávne nanesená pájkovacia pasta. Z tohto pohľadu ide buď o ne-

dostatočne nanesenú pastu alebo úplné vynechanie niektorých vo-

divých plôšok (obr. 4).

Obr. 4: Defekt pri nanesení pájkovacej pasty

Práve tu sa uplatňuje technológia 3D skenovania, pretože pomocou 

klasickej 2D metódy nie je možné určiť objem (množstvo) nanesenej 

pasty. Často sa využívajú aj hybridné systémy, ktoré kombinujú 2D aj 

3D skenovacie technológie. 

Ak vieme zabezpečiť dostatočné nanesenie pájkovacej pasty pomo-

cou 3D kontrolných systémov, vieme zabezpečiť kvalitné elektricky 

vodivé, ale aj mechanicky pevné spoje. Výhodou toho je predĺženie 

životnosti zariadení, nižšie náklady na elektronické testovanie ale aj 

nižším nákladom na opravy defektov spôsobených nesprávnym na-

nesením pájkovacej pasty. 

Pri zistení takejto chyby automat dokáže dosku so zle nanesenou 

pastou oddeliť, umyť a zaradiť spať na začiatok výrobného procesu. 

Pričom keby takáto doska pokračovala ďalej do výroby a nefunkčnosť 

by sa zistila neskôr, náklady na jej opravu by boli oveľa vyššie. Podľa 

uskutočnených meraní (1) odstránenie takejto chyby na začiatku pro-

cesu stojí 10 krát menej ako po osadení súčiastok, až 70 krát menej 

v prípade zistenia chyby pri elektronickom testovaní a až 700 krát me-

nej ako v prípade, že by sa chyba prejavila až pri používaní zariadenia. 

Vďaka tomuto je táto technológia perspektívna aj napriek vyšším po-

čiatočným nákladom na jej implementáciu. Mnohí výrobcovia ju do-

konca považujú za nevyhnutnosť a výrobný proces si bez nej neve-

dia predstaviť.
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Kontrola kvality výrobkov

Keďže 3D optické snímacie metódy radíme medzi bezkontaktné 

technológie, získavame vďaka nim rýchle a presné modely reálnych 

objektov. Vďaka tejto technológii dokážeme rýchlo a efektívne zme-

rať výrobok a potom ho porovnať s referenčným modelom. Na zák-

lade získaných údajov potom vieme výrobok kvalitatívne zhodnotiť 

(obr. 5). Na obrázku sú znázornené farebne odlíšené časti produktu, 

kde zelená predstavuje nulovú odchýlku a červená/modrá predstavu-

jú maximálne kladné/záporné odchýlky. Ďalej je v programe možné 

definovať kontrolné body, ktoré systém automaticky označí a zobra-

zí aj príslušnú hodnotu odchýlky. Prípadne vieme zmerať vzdialenos-

ti týchto bodov, alebo objem častí výrobku. 

Meranie objemu sa často využíva pri výrobe motorov, kde sa nachá-

dzajú dutiny rozličných tvarov. Doposiaľ jedinou možnosťou bolo 

vyplnenie priestoru kvapalinou, ktorej objem po preliatí do mernej 

banky bolo možné zmerať. Dnes už vieme určiť objem aj pomocou 

výpočtov na počítači a CAD modelov (2). Najpresnejšou metódou 

v  tomto prípade sa javí 3D snímacia metóda s projekciou prúžkov, 

s ktorou sa dosahuje presnosti až 0,02 cm3.

Vďaka týmto testom vieme zabezpečiť dlhú životnosť zariade-

ní, čo najmenšie opotrebenie namáhaných súčastí, prípadne ich 

opravu alebo výmenu, aby sa tak predišlo poškodeniu iných čas-

tí zariadenia.

Výroba náhradných dielov podľa originálov

V dnešnej dobe zákazníci požadujú opravy rôznych typov zariade-

ní, na ktoré sa už nemusia vyrábať náhradné diely, prípadne neexis-

tuje ich technická dokumentácia. Preto treba definovať technológie, 

vďaka ktorým je možné vyrábať náhradné diely. Takéto technoló-

gie označujeme ako reverzný výrobný proces. Základom pri väčši-

ne moderných techník reverzného výrobného procesu je zmeranie 

súčiastky a následné vytvorenie trojrozmerného modelu v počítači. 

Najrýchlejším spôsobom je práve využitie 3D skenovacích techno-

lógií. Vďaka týmto technológiám je možné naskenovať pôvodnú sú-

čiastku a následne z nej vytvoriť 3D CAD model v počítači. Pritom 

môže ísť aj o poškodenú súčiastku, ktorej model sa v počítači opra-

ví, prípadne upraví, aby sa dosiahli lepšie parametre. Takto pripravený 

model súčiastky je potom možné vyrobiť na počítačom riadenej fréz-

ke (CNC frézke) alebo vytvoriť technické výkresy a výrobu samotnej 

súčiastky prenechať špecializovaným výrobcom.

Vývoj

Často sa stretávame s potrebou spojiť pôvodné technológie vytvára-

nia prototypov s novými modernými postupmi. Výhodou 3D skeno-

vacích metód v oblasti vývoja je využitie zaužívaných postupov, ako 

napríklad vytváranie hlinených modelov (bežne používané v  auto-

mobilovom priemysle), z ktorých následne 3D skenovacím systémom 

vytvoríme počítačový model. S týmto modelom potom môžeme vy-

konávať podobné operácie ako v predchádzajúcich prípadoch, poč-

núc rôznymi meraniami, simuláciami, analýzami až po prípadné úpra-

vy modelu pomocou CAD systémov. Tento postup značne uľahčuje 

niektoré kroky v procese vývoja prototypu, čím skracuje čas potreb-

ný na zavedenie výrobku do výroby.

Iné oblasti využitia

Jednou z  ďalších významných oblastí je optické určovanie polohy 

pri pohybe mikrorobotov (7), kde v žiadnom prípade nie je možné 

použiť kontaktné metódy z  hľadiska miniatúrnych rozmerov tých-

to zariadení.

Podobne je možné tieto metódy využiť aj pri analýze rozmerov častíc 

(8). Tu sa využívajú aj iné typy bezkontaktných optických metód, ako 

napríklad rastrovacia sondová mikroskopia, laserová difrakčná analý-

za, röntgenová difrakčná analýza…

Záver

Výhody použitia 3D skenovacích technológií sú predovšetkým 

v  úspore času. Ak pri skenovaní reálneho objektu do počítačové-

ho modelu vezmeme do úvahy optické 3D skenery, čas merania sa 

pohybuje do 1s pri pokrytí meranej plochy 8 × 106 bodmi s rozo-

stupom 0,01 – 0,61mm. Ďalšou výhodou je overovanie rozmerov 

jednotlivých častí, ako aj celkov, vďaka čomu vieme zabezpečiť, že 

vyrobené diely budú k sebe dokonale pasovať. Nesmieme zabudnúť 

ani na výhody počítačových simulácií a analýz, vďaka ktorým získa-

vame dôležité informácie o zaťažiteľnosti, teplotnej stabilite, defor-

máciách a rôzne iné. 

Hlavnou nevýhodou takýchto systémov je práve ich cena. Ešte stále 

ide o veľmi nákladné systémy, ktoré si nie každý výrobca môže dovo-

liť. Napriek tomu existujú predpoklady do budúcnosti pre ďalšie roz-

širovanie takýchto technológií.

Výhodou pri tejto metóde je, že tieto systémy sú schopné získať troj-

rozmerný model podstatne rýchlejšie ako iné metódy, pričom roz-

stup skenovacích bodov môže byť až 0,04mm. Čas merania sa pri 

týchto zariadeniach dostáva k  hodnote 1s. Pri použití systémov 

s modrým svetlom sú tieto hodnoty ešte lepšie.

Využitie pri kontrole výrobkov zahŕňa veľké množstvo odvetví. Ako 

príklad môžeme uviesť kontrolu odliatkov, výliskov, výrobkov, proto-

typov ale aj súčiastok vyrobených na CNC frézach a podobne. Často 

sa tento postup využíva aj pri vývoji a výrobe prototypov.

Meranie opotrebenia a deformácií namáhaných častí

V zásade je technika skenovania zhodná s predchádzajúcou, ale ne-

vyžaduje sa až také rýchle meranie. Podobne ako v predchádzajúcom 

prípade možno zobraziť odchýlky od originálnych hodnôt. Ako do-

datok však môžeme vykonávať dodatočné merania a simulácie ako 

FEA a CFD. Ako príklad simulácií či analýz si môžeme uviesť merania 

zaťažiteľnosti, rôznych teplotných analýz, analýz vibrácií, aerodynami-

ky a podobne. Ako príklad z praxe si môžeme uviesť meranie lopa-

tiek vodnej turbíny (3). V takomto prípade aj malé odchýlky na lopat-

kách turbíny môžu spôsobiť neželané vibrácie pri rotačnom pohybe. 

Práve vďaka 3D skenovaniu môžeme vytvoriť reálny model zariade-

nia vo virtuálnom priestore a vopred otestovať, ako sa takéto zaria-

denie bude správať. 

Obr. 5: Vizuálne zobrazenie dát v programe GOM
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Poruchovosť strojov 
a test zhody
TEXT: Mgr. Gabriela Ižaríková, PhD., SjF KAMaI TU Košice FOTO: archív redakcie

Pri analýze dát často potrebujeme určiť alebo overiť predpoklad, či výberový súbor pochádza zo základného súboru určitého 

rozdelenia. Na testovanie môžeme použiť tzv. testy dobrej zhody, ktoré testujú mieru rozdielu medzi teoretickým rozdelením 

a výberovým rozdelením. 

N
ajznámejšie testy dobrej zhody sú jednovýberový 

Kolmogorovov a dvojvýberový Kolmogorovov test.  test 

dobrej zhody je univerzálny test pre diskrétne i  spoji-

té distribučné funkcie s dostatočne veľkým rozsahom n. 

Kolmogorovov jednovýberový test je test pre jednoznačne určené 

spojité distribučné funkcie. Dvojvýberový Kolmogorovov test nazý-

vaný aj Kolmogorovov-Smirnovov test testuje zhodu dvoch empiric-

kých distribučných funkcií. 

Tieto testy umožňujú na vopred zvolenej hladine významnosti a tes-

tovať nulovú hypotézu H
0
 proti alternatívnej hypotéze H

1
. Hladina vý-

znamnosti je pravdepodobnosť výskytu chyby I. druhu, teda pravde-

podobnosť zamietnutia nulovej hypotézy, hoci je pravdivá. Hladina 

významnosti (0,1) je zvyčajne 10 %, 5 %, 1 %, resp. 0,1; 0,05 ale-

bo 0,01.

 test dobrej zhody (tzv. Pearsonov test) je univerzálny test, ktorý 

umožňuje posúdiť, či náhodný výber pochádza z daného teoretické-

ho rozdelenia. Testujeme hypotézu:

H
0 
: náhodný výber pochádza z predpokladaného rozdelenia s distri-

bučnou funkciou F(x) proti H
1 
: náhodný výber nepochádza z rozde-

lenia s distribučnou funkciou F(x).

Daný je náhodný výber x
1
, x

2
, … x

n
 z  rozdelenia pravdepodobnosti 

s neznámou distribučnou funkciou F(x) a daná je známa distribučná 

funkcia F
0
(x). V prípade spojitého rozdelenia pravdepodobnosti hod-

noty roztriedime do k disjunktných tried. To znamená, že na vopred 

zvolenej hladine významnosti a testujeme nulovú hypotézu H
0 
: F(x) 

= F
0
(x) proti alternatívnej hypotéze H

1 
: F(x) ≠ F

0
(x).

Testovacia charakteristika je , ktorá má približne  roz-

delenie s (k – r – 1) stupňami voľnosti, kde r je počet odhadovaných 

parametrov rozdelenia, k je počet tried, p
i
 je pravdepodobnosť, že 

náhodná veličina nadobudne hodnotu z  i-tej triedy n
i
 je empirická 

absolútna početnosť i-tej triedy a np
i
 je teoretická početnosť i-tej trie-

dy. Test dobrej zhody porovnáva ako sa empirické a teoretické počet-

nosti zhodujú, resp. líšia.

Hypotézu H
0
 zamietame na hladine významnosti , ak hodnota tes-

tovacej charakteristiky je väčšia ako tabuľková hodnota kvantilu, teda 

keď testovacia charakteristika je v kritickom odbore W: 


– (k – r – 1), kde 

– (k – r – 1) je kvantil  – kvadrát rozde-

lenia s  (k – r – 1) stupňami voľnosti. Podmienkou je, aby n  30 a aby 

platilo tzv. Cochranovo pravidlo, tzn. np
i 
 5 pre i = 1, 2, …, k. V prípa-

de, že táto podmienka neplatí, zlúčime susedné triedy s malou počet-

nosťou. Pri väčšom počte stupňov voľnosti stačí vyžadovať namiesto 

podmienky np
i 
 5 splnenie podmienky np

i 
 4 pre k – r – 1  3 a pre 

k – r – 1  6 stačí ak np
i 
 1 pre i = 1, 2, …, k.

Riešme modelovú úlohu: Istá firma sledovala počet porúch u 1 000 

strojov určitého typu počas 100 hodinovej skúšobnej prevádzky. 

Výsledky testovania sú uvedené v tabuľke: 

Na hladine významnosti  = 0,05 otestujme hypotézu o tom, že po-

čet porúch sa riadi Poissonovým rozdelením. Poissonovo rozdelenie 

patrí do skupiny diskrétnych rozdelení a je dosť rozšírené. Veľmi často 

sa využíva pri modelovaní rôznych javov života, je to rozdelenie prav-

depodobnosti výskytu zriedkavých javov v sérii veľkého počtu nezá-

vislých pokusov.

Testujeme nulovú hypotézu H
0 
: F(x) = F

0
(x) proti alternatívnej hypo-

téze H
1 
: F(x) ≠ F

0
(x), čiže testujeme, či sa distribučná funkcia F(x) roz-

delenia, z ktorého pochádza náhodný výber, rovná distribučnej funk-

cii Poissonovho rozdelenia F
0
(x). Pre distribučnú funkciu Poissonovho 
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Poruchovosť strojov a test zhody

Pri analýze dát často potrebujeme určiť alebo overiť predpoklad, či výberový 

súbor pochádza zo základného súboru určitého rozdelenia. Na testovanie 

môžeme použiť tzv. testy dobrej zhody, ktoré testujú mieru rozdielu medzi 

teoretickým rozdelením a výberovým rozdelením. Najznámejšie testy dobrej 

zhody sú test dobrej zhody, jednovýberový Kolmogorovov a dvojvýberový 

Kolmogorovov test. 

r e s u m é

rozdelenia platí:   





xk

k

k
exF
!0


 , kde  je priemerný počet výskytu 

náhodného javu v danej jednotke času. Parameter Poissonovho roz-

delenia E(X) =  nepoznáme, aproximujeme ho bodovým odhadom, 

ktorým je výberový priemer: 

Pre výpočet testovacej charakteristiky vytvoríme pomocnú tabuľku, 

kde prvý a druhý stĺpec sú dané. Poslednú hodnotu prvého stĺpca na-

hradíme ∞ (inf), na základe definície Poissonovho rozdelenia. V tre-

ťom stĺpci sú teoretické pravdepodobnosti                      . 

Pri výpočte v  Exceli využijeme príkaz Poisson (x
i 
, , FALSE) z  časti 

Funkcie. Vo štvrtom stĺpci sú teoretické početnosti, ktoré dostane-

me vynásobením teoretických pravdepodobnosti a  rozsahom sú-

boru n  = 1  000. Keďže musí platiť Cochranovo pravidlo, v  piatom 

a  šiestom stĺpci sú zlúčené teoretické a  empirické početnosti. Aby 

platilo np
i 
 5, musíme zlúčiť tri posledné triedy. V poslednom stĺpci 

sú čiastkové výpočty pre výpočet testovacej charakteristiky, po ich 

zrátaní je = 7,5578. Hodnota kvantilu  – kvadrát rozdelenia je 


– (k – r – 1) = 

–0,05
 (7 – 1 – 1) = 

 (5) = 11,0705. Túto hodno-

tu odčítame zo štatistických tabuliek, alebo v Exceli využijeme príkaz 

Chinv. Keďže   
– (k – r – 1), teda 7,5578  11,0705. neplatí, hy-

potézu H
0
 nezamietame na hladine významnosti .  testom dob-

rej zhody, sme ukázali, že so spoľahlivosťou 95 % ide o Poissonovo 

rozdelenie.

Záver

Pearsonov test dobrej zhody umožňuje overenie štatistickej zhody 

empirického rozdelenia s niektorým z teoretických rozdelení. Znalosť 

o tom, že pozorované empirické rozdelenia sa riadia podľa niektoré-

ho zákona rozdelenia pravdepodobnosti, nám uľahčí rozhodovanie 

v podmienkach neurčitosti. Pearsonov test dobrej zhody je univerzál-

nym testom pre diskrétne aj spojité rozdelenia.

Príspevok bol vypracovaný v  rámci grantového projektu VEGA  1/0102/11 

Metódy a  techniky experimentálneho modelovania vnútropodnikových vý-

robných a nevýrobných procesov.
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Analýza výkonnosti 
montáže výrobku 
TEXT/FOTO: Ing. Miroslav Malák, PhD., Fakulta manažmentu, Prešovská univerzita 

Problematika zmien súčasnej strojárskej výroby je charakterizovaná viacerými 

atribútmi. Jedným z najdôležitejších je prechod k znalostnej spoločnosti. Prioritnými 

sa stávajú znalosti, najmä nové výrobné technológie a systémy, spôsoby organizácie 

a riadenia výroby.

V
zorovým hodnoteným výrobkom 

v  príspevku je zhora plnená au-

tomatická práčka. V  slovenských 

podmienkach v súčasnom období 

globálnych zmien, premietajúcich sa do všet-

kých etáp výroby, je potrebná účelná trans-

formácia zahraničných poznatkov a  skúse-

ností a ich premietnutie do praxe. Zároveň je 

potrebné vytvárať vlastné znalostné systémy 

a rozvíjať vedecko-výskumné zázemie.

Identifikácia konštrukčných častí

V  prvej etape analýzy štruktúry výrobku 

je vždy potrebné identifikovať konštrukč-

né časti výrobku (montážne bloky), kto-

rých montáž tvorí zmysluplný celok (obr. 1). 

V  závislosti od zložitosti výrobku je mož-

né zvoliť individuálnu úroveň detailnos-

ti. Pre identifikovanú množinu montážnych 

blokov M
b
 =  {B

1 
, B

2
 … B

n 
}, kde n je počet 

montážnych blokov, je niekedy potrebné 

spracovať doplňujúce údaje, ako napríklad 

názov, zodpovedajúce číslo, resp. čísla výkre-

sov a podobne. 

Identifikované montážne bloky možno 

z  hľadiska konštrukcie výrobku rozdeliť na 

nezávislé – montážne bloky, ktorých mon-

táž sa dá vykonať hocikedy, bez ohľadu na 

iné montážne bloky a na bloky závislé, 

S T R O J E  a  T E C H N O L Ó G I E

www.engineering.sk \ 4/2012 11



Performance analysis of assembly product with regard to its structure

The paper deals with performance analysis of assembly of the product in 

terms of its structure. Object of study is filled with top washing machine. The 

goal was to increase the efficiency of assembly and installation of a reference 

method. The results obtained are applicable not only for the type of prod-

uct, but also on the type series of similar products. These results are further 

verified and practically tested.

r e s u m é

Vrstvová montáž

Úplne usporiadaná množina blokov montážnych operácií znamená, 

že existuje iba jeden možný sled vykonania montáže. Tento typ mon-

táže sa niekedy nazýva aj vrstvová montáž. Grafickým zobrazením 

usporiadania množiny montážnych blokov je orientovaný graf, v kto-

rom je blok uzol grafu a  vzťah usporiadania je vyjadrený oriento-

vanou hranou grafu. Pre usporiadanie množiny montážnych blokov 

platia nasledujúce pravidlá: Vzťah usporiadania sa definuje pre každý 

montážny blok iba raz. Pritom platí:

Ak B
i
  B

k
  B

k
  B

n
  B

i
  B

n

Neplatí ak B
i
  B

k 
, potom zároveň B

k
  B

i

Incidenčná matica grafu, vyjadrujúca vzťahy usporiadania je podkla-

dom pre eventuálne automatizované generovanie variantov postup-

nosti montážnych blokov u zložitejších výrobkov s čiastočne usporia-

danou množinou.

1.
Identifikácia množiny 
montážnych blokov  

Výrobok = systém
Montážne bloky = prvky systému 

}{ nb BBBM ..., 21=

B2
B3

B4

B5
B1

2.
Konštruk ne  

podmienená postupnos
montážnych blokov  

Vyjadrenie vz ahu medzi prvkami systému
usporiadanie množiny Mb

65434221 ,,, BBBBBBBB

B2

B3

B4
B6

B5

B1
B2

B3

B4 B6

B5

B1

Usporiadaná  
množina 

iasto ne usporiadaná  
množina 

3.
Generovanie a výber  

variantov postupnosti 
montážnych blokov  

..at .

Variant 1 

Variant 2 

Variant 3 

B5 B1B6 B3 B4B2

B1 B2B3 B4 B6B5

B3 B2B1 B4 B6B5

4.
Dekompozícia  

výrobku 

Výrobok = systém
Sú iastky = prvky systému 

}{ ns sssM ..., 21=

s7

s1

s3

s2

s4

s8

s6

s5
s9

s3

s4

s6
s5

s7 s8 s9

s1

s2

MP1 

MP2 

5.
Identifikácia  

montážnych podskupín

Definovanie podmnožín množiny Ms

}{ ni sssMP ..., 21=

6.
Štruktúra výrobku

Vyjadrenie vz ahu medzi prvkami systému,
usporiadanie množiny prvkov systému Mv

}{ kiv sMPssM ...,, 21=
....,,, 25434221 MPssMPssss

s1

s2

s3

s4
s6

s5

s7 s8
s9

MP1 

MP2 
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Obr. 1 Metodické kroky analýzy štruktúry výrobku

SKRI A PRÁ KY

AGREGÁT PRÁ KY

Obr. 2 Štruktúra zhora plnenej automatickej práčky

MONTÁŽ 

Obr. 3 Dekompozícia zhora plnenej práčky

ktorých montáž je podmienená vykonaním iného montážneho blo-

ku. Túto vzájomnú závislosť možno vyjadriť, a tým množinu montáž-

nych blokov usporiadať. V závislosti od konštrukcie výrobku je mož-

né získať množinu blokov, ktorá je neusporiadaná – medzi blokmi 

neexistuje žiadna konštrukčne podmienená závislosť ich vykonania. 

Typ montáže takéhoto výrobku sa niekedy nazýva povrchová mon-

táž. Množina blokov môže byť ďalej čiastočne usporiadaná, teda vzá-

jomná závislosť existuje iba medzi niektorými blokmi a usporiadaná, 

keď ide o výrobok, v ktorom je možná iba jedna postupnosť blokov. 

Vysoký počet možných variantov sledu montážnych blokov je mož-

né obmedziť zadaním doplňujúcich pravidiel usporiadania, ktoré síce 

nie sú podmienené konštrukciou výrobku, ale vyplývajú z  potreby 

dodržiavania technologických odporúčaní: 

–  uprednostňovať taký sled blokov, v ktorom operácie rovnakého 

druhu nasledujú za sebou,

–  uprednostňovať taký sled blokov, ktorý je charakterizovaný mini-

málnym počtom zmien smeru montáže,

–  uprednostňovať taký sled blokov, u ktorého sa predpokladá pou-

žitie minimálneho počtu montážnych a polohovacích prípravkov,

–  uprednostňovať taký sled blokov, v ktorom je možné predpokla-

dať minimálny počet zásobníkov, paliet a podobne.

Pri analýze štruktúry výrobku ide o detailný model výrobku – zho-

ra plnenej automatickej práčky (obr. 2), ktorý je jedným zo základ-

ných prvkov pre vypracovanie detailného technologického postupu.

Montovaný výrobok treba rozčleniť na súčiastky, teda z  hľadiska 

montáže ďalej nedeliteľné prvky. Za súčiastky je možné považovať aj 

také časti výrobku, ktoré sa dodávajú zmontované – ich montáž nie 

je predmetom riešenia. Dekompozícia výrobku – zhora plnenej auto-

matickej práčky je uvedená na obr. 3.

(Dokončenie na www.strojarstvo.sk, alebo si môžete celý príspevok prečítať v elektronickej verzii časopisu)

S T R O J E  a  T E C H N O L Ó G I E
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Pod montážnou podskupinou (obr. 4) je možné rozumieť minimál-

ne dve súčiastky výrobku, ktoré je možné zmontovať a následne do-

pravovať, skladovať a prípadne skúšať na inom mieste a v inom čase 

ako ostatnú časť výrobku. Montážne skupiny a podskupiny sú často 

totožné s konštrukčnými skupinami výrobku, ale nie vždy. U každé-

ho výrobku, ktorý obsahuje montážne podskupiny treba rozhodnúť, 

či tieto budú súčasťou finálnej montáže, alebo nie. Rozhodnutie závi-

sí od viacerých okolností, ako napríklad od počtu montážnych pod-

skupín, ich charakteristických vlastností a počtu súčiastok, typu mon-

tážnych spojov, od počtu montovaných výrobkov, od zvoleného 

typu montážneho systému, atď. 

Vo výrobku je zároveň možné identifikovať tri základné typy súčiastok:

I.  Základné súčiastky – plnia funkciu nosného a syntetizujúceho 

prvku, sú to súčiastky „na ktoré sa montuje“. Sú to napríklad zák-

ladné rámy, telesá a podobne.

II.  Stavebné súčiastky sú určujúce pre plnenie funkcie výrob-

ku a zvyčajne podmieňujú celkové riešenie montážneho systé-

mu, sú to obvykle súčiastky typu hriadeľ, ložisko, čap, vreteno 

a podobne.

MONTÁŽ SKRINE – uzol .2 

operácie 

O1 

O2

O3 

O4 
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O6 

O7 
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O9 
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S1 S2 

S3 

S4 S5 
S6 

S7 

S8 
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O7 

O8
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O11

CELKOVÁ MONTÁŽ

Obr. 4 Identifikácia montážnych podskupín zhora plnenej práčky

III.  Spájacie súčiastky sú zvyčajne normalizované, sú súčasťou spo-

jov a podmieňujú hlavne montážnu technológiu. Ide napríklad 

o skrutky, podložky perá a podobne.

Analýza montáže výrobku z hľadiska jeho štruktúry je zložitá úloha. 

Inovačné metódy a techniky sú nástroje, ktoré napomáhajú tvorivé-

mu procesu.

Cieľom je vytvoriť taký systém, ktorý bude obsahovať znalostné, in-

formačné, metodické, technické a  ďalšie nástroje. Tie budú môcť 

umožniť urýchlenie inovačných zmien v danej oblasti a  ich realizá-

ciu do praxi.

Je možné konštatovať, že postup aplikácie je veľmi individuálny a vý-

sledky v mnohom závisia od spôsobu modifikácie metódy. Exaktné 

kvalitatívne hodnotenie tejto metódy je komplikované. Vo veľkej 

miere záleží na individualite kreatívnosti priemyselného inžiniera, kto-

rý uvedenú metódu používa. 

Príspevok bol pripravený v  rámci riešenia grantového projektu VEGA 

č. 1/0102/11 Metódy a techniky experimentálneho modelovania vnútropod-

nikových výrobných a nevýrobných procesov.

V Z D E L Á V A N I E
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New challenges within Technology Enhanced Learning

The personalised approach for engineering education support is presented, 

which is based on automation of the teacher’s activities using Zapisnik, 

the in-house informatics tool developed at the MTF STU. As well, a virtual 

learning space with engineering content and internet applications (virtual 

calculation space, forums – network between teacher and students) were 

created. Within the empirical research on Technology enhanced learning, 

some diploma works were performed by preservice-teachers with focus on 

didactic aspects of eLearning.

r e s u m é

TEXT/FOTO: Ing. Štefan Svetský, PhD., a kol. Materiálovotechnologická fakulta STU v Trnave 

Technológiou zdokonaľované vzdelávanie patrí k  prioritám výziev 7. rámcového programu Európskej Únie (EÚ) pre oblasť 

informačných a komunikačných technológií. V súčasnosti stojí pred veľkou výzvou, ktorou je, aby sa technológia, t. j. počítačová 

podpora vzdelávania, viac prispôsobovala jednotlivcom – pedagógom a študentom.

P
očítače neboli pôvodne vyvinuté kvôli vzdelávaniu. S  roz-

vojom informačných a komunikačných technológií (IKT) sa 

však postupne začali presadzovať aj pri podpore vzdeláva-

nia a začal sa používať termín eLearning (elektronické vzde-

lávanie). V 7. rámcovom programe EÚ (7. RP) sa tento pojem nahradil 

termínom Technology Enhanced Learning (TEL), čo vo voľnom pre-

klade znamená Technológiou zdokonaľované vzdelávanie. Výskum 

v tejto oblasti sa prioritne zameriava na to, „ako môžu byť informač-

né a  komunikačné technológie využité na podporu výučby a uče-

nia sa (teaching and learning).“ Keďže TEL sa týka akejkoľvek podpo-

ry vzdelávania, eLearning treba jednoducho chápať ako jeho súčasť. 

V cieli výzvy 7. RP ICT-2011.8. 1 – IKT pre vzdelávanie a prístup ku kul-

túrnym zdrojom sa kladie dôraz na [1]:

• TEL systémy, v ktorých je tútorom človek (riešenia by mali mať 

pedagogický dopad a personalizovaný inštruktážny dizajn),

• vzdelávacie technológie pre vedu, technológiu a matematiku 

(napríklad vytvárať používateľské prostredie pre konkrétny peda-

gogický obsah na úrovni stredných škôl až univerzít),

• pokročilé riešenia pre rýchle a flexibilné využitie vzdelávacích prí-

ležitostí na pracovisku (zameranie na malé a stredné podniky 

a relevantné profesionálne asociácie),

• výpočtové nástroje posilňujúce kreativitu vo vzdelávacom pros-

tredí (posilňovanie imaginárneho myslenia, generovanie nových 

vedomostí, ideí, neštandardné riešenia problémov),

• aplikačné aktivity – využitie (úplne nové formy vzdelávania po-

mocou IKT).

Ako sa uvádza v  tejto výzve, očakávaným výsledkom tejto politiky 

EÚ by malo byť najmä uvoľnenie potenciálu jednotlivcov adaptova-

ním a personalizáciou vzdelávacích technológií, podstatne vyššia úro-

veň efektívnosti personalizovaného IKT – tútorovania (rozširovaného 

v podmienkach škôl a domácností), zvýšenie angažovanosti mladých 

vo vede a technológii, využitie vzdelávacích technológií na zvyšova-

nie zručností, resp. rekvalifikácie v podmienkach malých a stredných 

podnikov a nové modely evokujúce kreativitu.

Súčasný stav v Technology Enhanced Learning

Z takto definovanej politiky EÚ jasne vyplýva, že TEL je interdiscipli-

nárna oblasť, ktorej základným cieľom je, aby technológia (počítače) 

podporovala a zdokonaľovala vzdelávacie činnosti. To logicky vyža-

duje integrovaný prístup zo strany učiteľov (pedagogicko-inžiniersky 

obsah) a  informatikov (informačné nástroje). Z  tohto dôvodu pre-

ferovanie len technológiou riadeného prístupu samo o sebe nestačí, 

ak sa nekombinuje s pedagogicky riadeným prístupom. Súčasný stav 

v oblasti TEL sa však vyznačuje práve opačným prístupom. Prioritne 

sa rieši technologická stránka veci a pedagogické a didaktické aspek-

ty sa zanedbávajú či úplne vynechávajú. Informatici argumentujú ter-

mínmi ako sú „obsah“, „vzdelávacie objekty“, no treba si uvedomiť, 

že samostatná technológia ich spracováva len ako akési anonymné 

„vzdelávacie balíky”. Ich praktický vplyv na študentov a pedagógov je 

neznámy. Proste, „tu máte nejakú štruktúru a naplňte si ju ako chce-

te, s tými nástrojmi, ktoré vám predpíšeme.“ Dôsledkom toho je, že 

i v prostredí univerzít sa za hlavný nástroj TEL považujú tzv. Web 2.0 

technológie. Patria k nim systémy manažmentu vzdelávania (LMS – 

Learning Management System) prípadne aj obsahu (LCMS). Rovnako 

sa možno stretnúť i s názorom, že TEL je definované ako „akékoľvek 

zariadenie alebo on-line systém, ktoré priamo podporujú vzdelávanie 

a vyučovanie“. Na ilustráciu možno uviesť, že z prieskumu, aké nástro-

je TEL sa najčastejšie používajú na európskych univerzitách, vyšiel ako 

najpoužívanejší voľne šíriteľný LMS softvér Moodle.

Systematickým výskumom v oblasti zavádzania TEL do bakalárske-

ho štúdia sa začala zaoberať aj MTF STU v období okolo roku 2007, 

keď ju prizvali do konzorcia dvadsiatky subjektov z EÚ, Ruskej federá-

cie, Číny a Egypta v 1. výzve 7. RP pre IKT pri podávaní návrhu pro-

jektu KEPLER. Cieľom tohto projektu bola „librarizácia a federalizácia“ 

internetu, prepojenie gridovými technológiami a prenos obsahu we-

bových knižníc priamo do univerzitného vzdelávania. 

Technológiou 
zdokonaľované vzdelávanie

Ďalší spoluautori: prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík , PhD., doc. Ing. Pavol Tanuška, 

PhD., prof. Ing. Karol Balog, PhD.
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Jednou z úloh MTF malo byť definovanie kľúčových slov definova-

ných v technickej praxi, ale aj výrazov, ktoré používatelia používajú 

v bežnej odbornej komunikácii. Ťažiskom mala byť aj osobná pod-

pora učiteľov, študentov a pracovníkov, pracujúcich s  informáciami 

a  vedomosťami pri konštrukcii vzdelávacieho obsahu. Tento návrh 

projektu, na prekvapenie, neprešiel. Zrejme ho evaluátori dostatočne 

nepochopili, lebo témy, ktoré mal riešiť, sa objavili v politike 7. RP až 

o niekoľko rokov neskôr, resp. v súčasnosti, keď sa opäť začína klásť 

dôraz na úlohu jednotlivca. Pritom v odbornej literatúre rapídne stú-

pa i počet príspevkov, ktoré zdôrazňujú kľúčovú úlohu človeka – uči-

teľa, študenta, ktorým má technológia slúžiť, byť partnerom, a nie na-

opak. Takýto trend personalizácie technologickej podpory je zrejmý 

aj z aktivít TEL vo Veľkej Británii (Laurillard, Littlejohn), kde je oblasť 

výskumu TEL a  integrovania digitálnych technológií do vzdelávania 

obzvlášť dobre rozpracovaná. 

Personalizovaný prístup pre Technology Enhanced Learning

Bez ohľadu na to, či sa používa termín TEL alebo eLearning, si treba 

uvedomiť, že úplne iný prístup je pri vzdelávaní jednotlivcov v škol-

stve a  iný vo veľkých spoločnostiach, ktoré využívajú eLearning na 

hromadné školenia svojich zamestnancov. Je logické, že subjekty 

s globálnym vplyvom, ako sú napríklad IBM, CISCO, Microsoft, ale-

bo aj armáda USA, budú používať inú technológiu i metodiku. Na 

ilustráciu možno uviesť, že v podnikovom vzdelávaní sa na eLearning 

obvykle používajú rozsiahle multimediálne aplikácie, čo vyžaduje 

značné investície. Navyše, príprava eLearningových kurzov je časovo 

veľmi náročná. Takže ak sa budú v rámci eLearningu rozprávať dvaja 

používatelia, jeden zo školstva a jeden z priemyslu, o tej istej veci, zrej-

me si vôbec neporozumejú, ak si vopred nevyjasnia základné vstupy, 

účel a požiadavky na výstupy. 

Materiálovotechnologická fakulta sa vo svojom výskume implemen-

tácie TEL sústredila práve na personalizáciu technologickej podpo-

ry v  rámci projektov APVV, bilaterálnej spolupráce s  FOI  Varaždín 

(Chorvátsko), resp. eLearningového Partner Search (Litva, Rakúsko, 

Nemecko, Cyprus, Španielsko). Výsledkom je, že sa vyvinul a neustá-

le sa vyvíja vlastný viacúčelový softvér – predprogramované prostredie 

BIKE (Zápisník), ktoré sa používa na tvorbu eLearningových materiá-

lov, učebných textov, tútoriálov, samovyhodnocovacích testov. S jeho 

pomocou sa pre jednotlivé predmety naprogramovalo aj pracovné ko-

munikačné prostredie (malá sociálna sieť pedagóg – študenti), resp. sa 

modeluje výpočtové prostredie na serveri Ústavu aplikovanej informa-

tiky, automatizácie a matematiky (UIAM). Vytvorené virtuálne vzde-

lávacie prostredie a  informatické nástroje sa priebežne využívajú vo 

výučbe v učebniach s počítačmi alebo v rámci samoštúdia a individu-

álnej prípravy študentov. Tento viacúčelový „all-in-one“ systém umož-

ňuje inovovať metódy výučby, jednotlivcom – učiteľovi aj študentom, 

tvoriť vlastné vzdelávacie materiály (konštruovať vzdelávací obsah), 

prezerať si ich internetovými prehliadačmi, ale aj využívať internetové 

služby (napríklad hromadné internetové rešerše). Navyše, podporuje aj 

činnosti, ako sú známkovanie študentov, osobný „data-mining“ a „web-

-mining“, generovanie hypertextov, editovanie programovacích jazy-

kov (php, C++, prg) a ďalšie. Inak povedané, riešenie technologickej 

podpory sa robí písaním programových kódov na podporu akejkoľvek 

vzdelávacej činnosti, resp. na automatizáciu všetkých druhov činnos-

tí, ktoré učiteľ alebo študenti vykonávajú, vrátane administratívnych. 

Zmienená univerzálnosť prístupu, resp. osobného softvéru pre jed-

notlivca, je daná tým, že sa vychádza zo známeho faktu, že kľúčo-

vým a základným prvkov vo vzdelávaní sú vedomosti. Na obr. 1 je 

znázornený informačný tok medzi vzdelávacími zdrojmi a  tabuľka-

mi Zápisníka. 

Obr. 1 Schéma toku informácií medzi informačnými zdrojmi a tabuľkami 

Zápisníka

Vedomosti, resp. informácie, ako ich podmnožina, sú definované a na 

základe toho sa rozpracovala paradigma hromadného spracovávania 

vedomostí, využívajúca ohromnú silu databázových technológií. Tá 

sa však líši od klasickej paradigmy spracovania dát, ktorá je charak-

teristická pre relačné databázové modely. Jednoducho povedané, 

„softvéru je jedno“, či sa rieši eLearning alebo iná vzdelávacia činnosť 

(publikovanie, skúšanie, známkovanie, rešeršovanie, výpočty) a je mu 

„jedno“, či je používateľom učiteľ, študent alebo niekto iný. Dôležité 

však je, aby sa pri programovaní vždy vychádzalo z konkrétnej situá-

cie a potrieb výučby, napríklad či už ide o nejaké modelovanie alebo 

posilnenie didaktického prístupu, teda tak, ako sa to bežne popisuje 

v literatúre, [napríklad v 2, 3]. Podstatné je, že existuje nejaká činnosť, 

ktorú treba automatizovať a či sa v nej používajú nejaké vedomos-

ti. Takýto prístup nie je vo svete bežný, čo fakulte umožňuje priebež-

ne publikovať výsledky výskumu v oblasti TEL na svetových kongre-

soch a informatických konferenciách zameraných na vzdelávanie (EU, 

USA, Austrália) [napríklad 4, 5, 6]. Tu je zaujímavé, že evaluátori prí-

spevkov MTF ich často zaraďujú do úplne odlišných kategórií, naprí-

klad, že ide o  „knowledge management“, „educational technology“ 

alebo „soft computing“. 

Diplomanti ako tvorcovia vzdelávacieho obsahu

Všetci vieme, že architekt navrhne dielo a iní ho postavia, resp. „že je 

tu robota pre každého“. V rámci výskumu personalizácie TEL, si „ro-

botu našli“ a  ukázali sa ako veľmi užitoční, študenti – diplomanti, 

ktorí sa vlani testovali, či dokážu sami vytvárať eLearningové výstupy 

s pomocou Zápisníka [7]. Výsledkom sú vzdelávací eLearningový ma-

teriál (R. Gross – výroba závitov, obr. 2) a osobné informačné systé-

my (R. Blšťák – rezné kvapaliny, M. Lajmon – nehody na dopravných 

komunikáciách). 

Obr. 2 Ilustrácia eLearningu na výrobu závitov (diplomant R. Gross, 2011)
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Zvlášť cenný je výstup z diplomovej práce Z. Kyselicovej, ktorá rieši-

la transfer kultúrneho dedičstva z odborných kníh z predinternetové-

ho obdobia (1950-1980). Jednak stanovila sekvenciu postupnosti kro-

kov a zhromaždila aj vzdelávací obsah, ktorý sa zapracoval do výučby 

predmetov Základy environmentalistiky a Všeobecná chémia. 

Riešiteľský tím získal skúsenosť, že asi najvhodnejšou oblasťou na-

sadenia TEL alebo eLearningu je personalizácia počítačovej podpo-

ry viacjazyčnosti. Napriek sľubným začiatkom, napríklad s technoló-

giou Text-To-Speech pre technickú angličtinu, sa zatiaľ nepodarilo 

nájsť žiadneho záujemcu o systémovú spoluprácu, či už z priemyslu, 

univerzít, ale ani medzi vlastnými pedagógmi – jazykármi.

Záver

Súčasným trendom v oblasti Technológiou zdokonaľovaného vzde-

lávania, ktorej súčasťou je aj eLearning, je personalizovaný prístup 

s  ťažiskom na tvorbu a  konštrukciu vzdelávacieho obsahu. Pre pe-

dagógov aj informatikov je to zároveň výzva, aby sa doterajší tech-

nológiou riadený prístup viac zameral na pedagogicko-didaktické 

aspekty počítačovej podpory, teda aby sa technológia prispôsobo-

vala učiteľovi a  študentom, a nie naopak. V príspevku sa prezento-

vali niektoré možnosti riešenia na základe výsledkov výskumu MTF, 

zameraného na implementáciu TEL a eLearningu vo výučbe bakalá-

rov. V rámci neho sa vyvinul eLearningový nástroj – predprogramo-

vané prostredie BIKE, resp. jeho standalone – verzia Zápisník, ktorá je 

na počítačoch v triede. Prostredie umožňuje generovať hypertexto-

vé učebné texty, študijných materiálov a ďalšie eLearningové aktivity. 

(Prezentovali sa aj výstupy z diplomových prác.). Na báze tohto pro-

stredia sa, paralelne, vytvorilo personalizované eLearningové virtuál-

ne prostredie na fakultnom serveri a internetové fóra, ktoré sú vlast-

ne sociálnou sieťou medzi pedagógom a študentmi. 
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Silný rok výrobcov obrábacích strojov
TEXT: Michal Múdrý

V  priebehu roka 2011 výrobcovia obrábacích strojov zvýšili svoju produkciu 

o  neuveriteľných 35  percent oproti predchádzajúcemu roku. Kým v  roku 2010 

bola hodnota celosvetovej výroby obrábacích a  tvárniacich strojov na úrovni 

68,8 miliárd dolárov, o rok neskôr to bolo už 92,7 miliárd USD.

P
odľa minuloročných výsledkov 

z  obratov predaných obrábacích 

a tvárniacich strojov si Čína upev-

nila svoju pozíciu najväčšieho spot-

rebiteľa i  výrobcu týchto strojov. V  oboch 

sledovaných ukazovateľoch sa prezentovala 

dvojciferným rastom. Čína je najväčším spot-

rebiteľom obrábacích strojov od roku 2002 

a v ostatných rokoch sa stáva miestny dopyt 

čoraz menej závislý od dovozu zo zahraničia.

Rástli aj tradiční producenti

Dobre čísla po recesných rokoch v  odvet-

ví hlásia aj japonskí a  nemeckí výrobcovia, 

ktorým sa tradične najlepšie darí pri presa-

dzovaní sa na svetových trhoch. Japonsko 

si po viac ako polovičnom prepade výroby 

spred troch rokov upevnilo pozíciu druhého 

najvýznamnejšieho výrobcu v  segmente. 

Nemeckí producenti hlásili počas celého 

predchádzajúceho roka zvyšovanie výkonov, 

čím dosiahli obrat vyše 13 miliárd dolárov.

Americkí, ako aj ďalší poprední výrobco-

via strojov zaznamenali zhodne približne 

štvrtinový nárast produkcie. Výrobná akti-

vita tak plne pokrýva sledovaný dopyt po 

nových strojoch, ktorý na základe ohláse-

ných objednávok naznačuje zjavný odklon 

od predchádzajúcich rokov hospodárskej 

recesie. Významný je predovšetkým čínsky 

záujem o obrábacie a tvárniace stroje, kto-

rý sa medziročne zvýšil o  neuveriteľných 

10  miliárd  dolárov na úroveň 38,37  mld. 

v roku 2011.

Celosvetové štatistiky prináša už od roku 

1965 štúdia amerického vydavateľstva 

Gardner Publications, ktorá monitoruje 

28  krajín združujúcich 95  percent všetkých 

producentov obrábacích a  tvárniacich stro-

jov vo svete.

Najväčší producenti (v mil. USD)

2011 2010
1. Čína 27 680 20 910

2. Japonsko 18 353 11 971

3. Nemecko 13 494 9 488

4. Taliansko 6 232 5 017

5. Južná Kórea 5 641 4 498

6. Taiwan 5 000 3 877

7. Spojené štáty 4 161 3 340

8. Švajčiarsko 3 462 2 395

9. Španielsko 1 053 836

10. Rakúsko 1 001 844

Zdroj: Gardner Publications, Inc.
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Kompozitní povlaky 
s nízkým koefi cientem tření
TEXT/FOTO: Ing. Miroslav Valeš, Ing. Linda Diblíková, Ing. Martina Pazderová Ph.D. – Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s., 

Ing. Jan Kudláček Ph.D. – ČVUT v Praze

Galvanické zinkování představu je nejrozšířenější povrchovou 

úpravu v  průmyslové výrobě. Zinkování společně 

s  vylučováním slitinových zinkových povlaků tvoří cca 1/4 

z povrchových úprav aplikovaných v České republice [5].

P
rotikorozní odolnost je hlavním parametrem požadovaným 

u zinkových povlaků, avšak v poslední době jsou od těchto 

povlaků vyžadovány i  další vlastnosti, zejména pak nízký 

koeficient tření. Tyto požadavky pocházejí nejčastěji z  au-

tomobilového průmyslu, ale také z  jiných průmyslových odvětví 

(ventilátory, výrobky letecké techniky, apod.). V  současnosti je ob-

vyklým řešením použití vícevrstevných povlakových systémů [6], 

a  to přestože technologie těchto systémů jsou komplikovanější, 

výrobně složitější a  časově, energeticky i  ekonomicky náročnější. 

Zvýšená tloušťka systémů může navíc způsobovat nepřesné lícování 

konstrukčních prvků a také mohou být potlačeny základní charakte-

ristiky primárního povlaku. 

Možné řešení nabízí technologie kompozitního povlakování. Na 

kompozitní povlaky, kombinující protikorozní odolnost s  nízkým 

koeficientem tření a otěruvzdorností, se již zaměřuje jak výzkum [7, 

8], tak průmyslové aplikace [9]. V obou oblastech se jedná zejmé-

na o kompozitní povlaky tvořené niklovou matricí, ve které jsou dis-

pergované polytetrafluorethylenové (PTFE) částice. Průmyslová apli-

kace se týká Ni-PTFE povlaku vytvořeného bezproudovým procesem.

Nová technologie vylučování kompozitního korozně odolného povla-

ku s kluznými vlastnostmi byla založena na technologii elektrolytické-

ho povlakování ze slabě kyselé zinkové lázně, do které byla přidávána 

disperze PTFE. Výsledným povlakem je zinkový povlak s včleněnými 

PTFE částicemi (Zn-PTFE povlak). Zinkový povlak má oproti niklo-

vému tu výhodu, že poskytuje základnímu materiálu na bázi železa 

nejen bariérovou, ale také katodickou protikorozní ochranu. Využití 

povlaku je navrhováno například pro šroubové spoje, u kterých je nu-

tné zajistit rozebíratelnost a definované parametry montáže, ve stro-

jírenském a především v automobilovém průmyslu; ale i pro další díly, 

které jsou buď jako celek, nebo jejich části, ve vzájemném relativním 

pohybu s jinými detaily.

Technologie přípravy Zn-PTFE povlaků

Zn-PTFE povlaky byly připraveny elektrolytickým zinkováním ze slabě 

kyselé lázně, do níž byla přidána teflonová disperze. Použitá zinko-

vací lázeň pracuje na bázi chloridových elektrolytů a PTFE disperze 

je běžně komerčně dostupná. Lázeň obsahuje další potřebné přísady, 

jako surfaktanty a leskotvorné přísady. 

Při nanášení povlaků bylo nezbytné optimálně nastavit podmín-

ky procesu, aby bylo dosaženo rovnoměrného rozložení PTFE částic 

v  zinkové matrici, a  následně dosáhnout i  požadovaných, zejména 

funkčních vlastností výsledného povlaku. Tyto optimalizace techno-

logie povlakování byly součástí uskutečněných vývojových prací.

V  současnosti je technologie vylučování povlaku Zn-PTFE 

chráněna z  hlediska autorských práv patentem uděleným Úřadem 

průmyslového vlastnictví.

Testování parametrů

Zn-PTFE povlaky byly hodnoceny jak z hlediska jejich složení, tak z hle-

diska jejich funkce. Pro zjišťování přítomnosti a rovnoměrnosti rozložení 

PTFE částic v povlaku byla ověřována celá řada metod, jako například 

gravimetrie, termogravimetrie, optická i  elektronová mikroskopie, 

X-RAY, GD OES a  další; jako nejpoužitelnější se ale jeví infračervená 

(IČ) spektroskopie, a  dále elektronová spektroskopie pro chemickou 

analýzu (ESCA). Funkční parametry povlaků byly ověřovány zejména 

z hledisek korozní odolnosti a tribologických vlastností.

Složení povlaků

Infračervená spektroskopie

Analýza povlaků IČ spektroskopií byla prováděna v  Centrálních 

laboratořích VŠCHT Praha. Byl použit spektrometr Nicolet 6  700 

(Thermo-Nicolet, USA) ve spojení s  mikroskopem Continuum. 

Měření byla vždy provedena na třech místech zkušebního vzo-

rku (nahoře, uprostřed, dole) pro ověření homogenity rozložení 

PTFE částic v povlaku. Získaná spektra byla zpracována programem 

Omnic 7.3 (Nicolet Instruments Co.). 

Přítomnosti PTFE v zinkovém povlaku byla založena na identifikování 

pro PTFE charakteristických absorpčních pásů v daných IČ spektrech. 

Tyto pásy se vyskytují při vlnočtech okolo 1 149 a 1 204 cm-1 a odpo-

vídají valenčním vibracím C-F vazeb v PTFE. 

Na obr. 1 jsou společně uvedena IČ spektra povlaku Zn-PTFE 

a spektrum čisté teflonové disperze, která sloužila jako standard [6]. 

Z porovnání intenzit pásů vyplývá, že PTFE byl přítomen na všech 

místech měření a ve vrstvě je rozložen relativně velmi homogenně. 

Obr. 1 Příklad IČ spektra povlaku Zn-PTFE (měřeno na třech místech vzorku) 

v porovnání s IČ spektrem PTFE disperze (červená křivka)
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ESCA

K  ověření výsledků IČ spektroskopie byla použita meto-

da ESCA. Experimenty byly provedeny v  Laboratoři analýzy 

povrchů VŠCHT Praha na přístroji ESCA Probe P (Omicron Nano 

Technology GmbH). Z každého vzorku byly pro měření vyříznuty 

dva plíšky, jeden ze střední části vzorku (označen  M) a  druhý ze 

spodní části (označen  L). Vzorky byly měřeny v  základním stavu, 

tj. bez odprašování argonovými ionty, a po odprašování trvajícím 

12 minut, přičemž byla odprášena velmi tenká vrstva – cca 20 – 

25 nm. Naměřená spektra byla zpracována pomocí programu Casa 

XPS (Casa Software Ltd) a výskyt jednotlivých prvků byl určen po-

mocí databáze a knihovny prvků. 

Z XPS spekter byly získány informace o obsahu fluoru ve formě F 1s 

ve zkoumaném povlaku, data jsou uvedena v  tabulce 1 a  vybrané 

spektrum je ukázáno na obr. 2 [7]. Jak je z patrné tabulky, byla i tou-

to metodou potvrzena přítomnost PTFE částic a  jejich homogenní 

rozložení v povlaku Zn-PTFE. Ve spektru povlaku naměřeného před 

odprášením se nacházel F 1s pík s vazebnou energií cca 689 eV, která 

odpovídá energii vazby mezi fluorem a uhlíkem [8]. Po odprášení se 

množství fluoru v  povlaku snížilo, ale bylo rovnoměrné ve střední 

i spodní části vzorku. Vazebná energie píku F 1s přináleží fluoridům, 

které vznikly působením bombardujících iontů na C-F vazby v PTFE 

během odprašování, neboť došlo k  otevření C-F vazby a  uvolnění 

F-iontů [12].

Tab. 1 Vyjádření obsahu fluoru (F 1s) v povlacích před a po odprašování v ato-

mových procentech (at. %) a jeho vazebné energie

povlak Zn-PTFE
F 1s [at. %] Vazebná energie (eV)

0 min 12 min 0 min 12 min

M 7,29 1,315 688,88 685,95

L 24,646 1,437 689,30 685,50

Obr. 3 Příklady výbrusů povlaků Zn-PTFE 

Vlastnosti povlaků

Tribologická měření

Vliv PTFE částic v zinkové matrici na třecí vlastnosti povlaků byl měřen po-

mocí Tribometru TOP3 na ČVUT v Praze [1]. Třecí dvojici představovala 

deska a tableta se Zn nebo Zn-PTFE povlakem. Měření vedené jako su-

ché tření probíhalo při zatížení 9,81 N, rychlost pohybu byla 35 cyklů za 

minutu a každý jednotlivý měřený úsek trval dvě minuty.

Tribologické vlastnosti Zn-PTFE povlaků byly hodnoceny na základě 

porovnání jejich třecích koeficientů a odolnosti proti otěru vůči zin-

kovému povlaku bez teflonu. Z hodnot statických (f
s
) a dynamických 

(f
d
) koeficientů tření uvedených na obrázku 4 je patrný výrazný vliv 

PTFE v povlaku na snížení koeficientu tření. Například hodnota dyna-

mického koeficientu povlaku Zn10PTFE-Zn (tj. dvojice tvořená zin-

kovým povlakem připraveným z  galvanické lázně obsahující 10  % 

PTFE a zinkovým povlakem bez teflonu),se snížila o 12 % oproti koe-

ficientu dvojice zinkový povlak – zinkový povlak (Zn-Zn); v případě 

některých jiných kombinací je tento trend ještě výraznější. V levé části 

diagramu jsou uvedeny koeficienty tření různých variant povlaků Zn-

PTFE, v pravé části jsou pro porovnání uvedeny koeficienty tření pro 

funkční dvojice bez PTFE.

Obr. 2 XPS spektrum vzorku Zn-PTFE M, před odprašováním

Mikroskopická analýza

K  vizuálnímu doplnění informací o  složení povlaku Zn-PTFE byly 

provedeny analýzy morfologie a  tloušťky povlaku, prováděné na 

metalografických výbrusech. Na obr. 3 jsou příklady fotografií vý-

brusu povlaku získané pomocí laserového konfokálního mikros-

kopu OlympusLext OLS 3000, ve kterých jsou patrné černé útvary, 

představující aglomeráty PTFE částic (velikost jednotlivých částic je 

0,05 – 0,5 μm). 

Obr. 4: Statické (fs) a dynamické (fd) koeficienty Zn a Zn-PTFE povlaků

Composite Coats with Low Friction Coefficient 

Lately there are accentuated increasingly higher demands on surface 

treatments. Composite coats are preferred which provide specific properties 

based on the characteristics of a matrix and dispersed particles in a matrix. 

Composite galvanized coats are the special type of composite material that 

consists of a galvanically deposited matrix, which the dispersed organic or 

inorganic particles there are in. Coats with zinc matrix and PTFE particles 

combine the mechanical resistance and anticorrosive properties of zinc coat 

with low friction coefficient, self-lubrication and sliding properties of PTFE. 

The importance of the final coats consists in the possibility of compensation 

of actual applied multilayer coat systems based on zinc, especially in various 

joining parts.

r e s u m é
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Zatímco vliv PTFE v  povlaku na snížení součinitele tření se na 

základě získaných výsledků zkoušek jasně potvrdil, v  případě 

parametrů otěruvzdornosti, vyjádřeného délkou trvanlivosti povla-

ku a hmotnostními úbytky, nebyly výsledky vždy tak jednoznačné. 

V některých případech došlo u povlaků Zn-PTFE dokonce ke zhoršení 

těchto parametrů v porovnání s povlaky Zn. Jednou z možných příčin 

může být snížení tvrdosti povlaku obsahujícího částice PTFE, stejně 

jako v případech jiných kompozitních povlaků s obsahem PTFE [13]. 

Následující obrázek č.  5 ilustruje příklady získaných tribologických 

výsledků. V  prvním případě se jedná o  výsledky funkční dvo-

jice, kde byla jako první materiál použita Fe-deska a druhým mate-

riálem byla tableta povlakovaná buď Zn povlakem, nebo povlakem 

Zn-PTFE. Povlak s  PTFE má výrazně lepší součinitel tření, srovna-

telné hmotnostní úbytky a vyšší trvanlivost povlaku (cca o 70 cyklů). 

V druhém případě byly použity tablety se stejnými povlaky, použitá 

destička ale byla povlakována zinkem. Povlak s PTFE měl součinitel 

tření cca o 1/3 lepší, trvanlivost byla ale přibližně o 25 % horší než 

u  dvojice Zn-Zn; v  daném případě zejména v  důsledku vzniku 

několika mikrosvarů v třecí ploše.

Obr. 5 Příklady výsledků odolnosti proti otěru Zn a Zn-PTFE povlaků

Korozní zkoušky

Korozní odolnost byla ověřována zkouškou v neutrální solné mlze dle 

normy ČSN ISO EN 9227 na pracovišti VZLÚ, a. s.. Exponovány byly 

vzorky s povlakem Zn (případně s následnou úpravou silnovrstvou 

pasivací) a povlaky Zn-PTFE (případně Zn-PTFE + silnovrstvá pasi-

vace) vyloučené z lázně s 10 % PTFE. Maximální délka expozice byla 

624 hodin. V určených časových úsecích probíhala vizuální kontrola 

vzorků, kdy bylo hodnoceno jejich korozní poškození z hlediska vz-

niku „šedobílého závoje“, korozních důlků a produktů bílé a červené 

koroze.

Výsledky korozních zkoušek jsou shrnuty v  tabulce 3. Téměř 

okamžitou změnou na neutěsněných povlacích byl vznik tzv. šedého 

závoje. K  jeho přechodu na šedo-bílé korozní produkty zinku, tedy 

bílou korozi, došlo u Zn i Zn-PTFE povlaku shodně po 29 hodinách 

expozice. Také napadení základního materiálu vzorků bylo indi-

kováno po takřka stejné době expozice u Zn i Zn-PTFE vzorků. Po 

skončení expozice byla červená koroze rozšířena na 2,5 % plochy vzo-

rku se Zn povlakem a na 5 % plochy vzorku se Zn-PTFE povlakem. 

Již na začátku zkoušky se v povlaku objevila bodová koroze, ale po 

většinu zkoušky nedošlo k proniknutí korozních bodů k substrátu. 

V případě utěsněných vzorků se bílá a bodová koroze objevily u obou 

typů povlaků po shodné délce expozice. K  rozvoji červené koroze 

u těchto vzorků díky chromitové vrstvě nedošlo. 

Z  hlediska relativního porovnání povlaků Zn (Zn+pasivace) s  po-

vlaky Zn-PTFE (Zn-PTFE + pasivace) je tedy možné konstatovat, že 

nebyly shledány žádné významné rozdíly v korozní odolnosti obou 

zmíněných typů povlaků.

Tab. 3 Porovnání korozního napadení zkoušených povlaků

Povlak

Vznik korozní napadení [hod]

bílá koroze
červená 

koroze

šedobílý 

závoj

bodová 

koroze

Zn 29 456 1 5 – 8 

Zn-PTFE 29 480 1 5 – 10

Zn/utěsnění 168 – – 37

Zn-PTFE/utěsnění 168 – – 37

Závěr

Vyvinutá technologie vylučování kompozitního povlaku Zn-PTFE, 

založená na elektrolytickém zinkování ze slabě kyselé lázně s PTFE dis-

perzí, poskytuje možnou alternativu k dnes již existujícím povlakům. 

Je zřejmé, že stejně jako jiné technologie povrchových úprav, má i tato 

svá omezení a limity. Přesto, pro aplikace, kde jsou vedle protikorozní 

odolnosti povlaků vyžadovány i funkční parametry povlaku, zejména 

tribologické, může tato technologie najít své uplatnění v praxi.

Prezentované výsledky vznikly v  rámci řešení projektu FR-TI1/047 

z programu TIP, podporovaného MPO ČR. 
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Pracovná ponuka

PROCESS  ENGINEER
(expert na brúsenie)
Máte záujem o jedinečnú pracovnú ponuku v Českej republi-

ke? Hľadáme človeka so skúsenosťou z oblasti technológie ob-

rábania so špecializáciou na veľmi presné brúsenie. Ponúkame 

vám prácu v renomovanej výrobnej spoločnosti, výborné pla-

tové podmienky a ďalšie nadštandardné výhody.

Kontakt: Petra Koromházová, 00420 731 501 701, 

koromhazova@skyselect.cz

Ohybáreň na predaj
Ponúkame na predaj (prípadne aj na prenájom) administratívnu budovu a jej 

prislúchajúce spevnené plochy so žeriavovou dráhou, ktorá je naprojektovaná 

tak, aby ju bolo možné ľahko opláštiť a prestavať na výrobný objekt. Nachádza 

sa v  logistickom parku Senec. Momentálne sa objekt využíva na spracova-

nie betonárskej ocele s  kapacitou spracovania 1  200  ton betonárskej výstu-

že mesačne. Podľa požiadaviek je možné časť výrobného priestoru aj prenaj-

ať, prípadne je možné poskytnúť služby logistického skladu – materiál, ktorý je 

možné skladovať na otvorenom priestranstve so zabezpečením všetkých sú-

visiacich služieb.

UR123292

Zámočnícke práce
Mám záujem o zámočnícke práce pre troch zámočníkov v súkromnej dielni 

s rozlohou 500 m2. Vlastním tvárniace, kovoobrábacie a zváracie stroje. Zvárači 

majú zváračské preukazy na všetky metódy zvárania.

UR123287

Predaj pozemku
Ponúkame na predaj pozemok na priemyselnú výstavbu v obci Kúty v priemy-

selnom areáli (cca 3 km od diaľnice Bratislava – Brno). Pozemok má pravouhlý 

obdĺžnikový tvar so šírkou 95 m a dĺžkou 215 m. Po dĺžke je zhruba 8 m široká 

asfaltová cesta. Inžinierske siete sú súčasťou areálových rozvodov (kanalizácia 

a voda sú na pozemku). Elektrina a plyn sú v dosahu cca 30 m od hranice po-

zemku. Pozemok s cestou má celkovú výmeru 22 021 m2. V areáli sú na predaj 

aj dve zrekonštruované výrobné haly s kancelárskymi priestormi.

UR123260

Surovina i výrobky z nej
Spoločnosť so sídlom v Bangladéši hľadá obchodného partnera na spoluprácu 

v oblasti odberu surovej juty alebo výrobkov z nej (vlákna, povrazy, rôzne tašky, 

vrecia, odpad z juty a podobne).

UR123293

Automobilový priemysel
Talianska firma začína v najbližších mesiacoch s novou výrobou a hľadá kon-

takt na spoločnosti v banskobystrickom regióne, ktoré sa zaoberajú natiera-

ním kovových častí (čierny náter, kataforéza…). Ide o  komponenty malých 

rozmerov (4 – 50 cm) s hmotnosťou od 30 g do 1 kg. Vzhľadom na to, že ide 

hlavne o výrobky pre automobilový priemysel, odporúča sa certifikácia pre ta-

kúto výrobu a  schopnosť komunikovať v  angličtine, francúzštine, taliančine 

alebo nemčine. 
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