
Taliansky sektor 
obrábacích strojov

TEXT: Ján Minár FOTO: archív redakcie

Index objednávok obrábacích strojov v  poslednom štvrťroku 2011 v  porovnaní 
s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka zaznamenal úpadok o 12,4 percent, 
na celkovú hodnotu 95,1. Napriek tomu je toto číslo najvyšším zaznamenaným za 
posledné tri roky. 

A
j napriek spomaleniu na konci 
roka priemerný index objednávok 
talianskych výrobcov za rok 2011 
v  porovnaní s  rokom 2010 za-

znamenal vzostup o 12,8 percent, na celko-
vú hodnotu 93, čo je najvyššia zaznamenaná 
hodnota za posledné tri roky, uvádza správa 
talianskeho inštitútu UCIMU – SISTEMI PER 
PRODURRE. Výsledok posledného výskumu, 
vychádzajúceho zo siedmich po sebe nasle-
dujúcich štvrťrokoch, keď bol zaznamenaný 
vzostup, sa pripisuje faktu, že bol porovná-
vaný so zvlášť pozitívnym obdobím, čo po-
tvrdzuje celkový index posledného štvrťroku 
2010, keď dosiahol hodnotu 108,6.
Z podrobnejšej analýzy dát vyplýva zväčše-
ná odchýlka medzi hodnotami vychádzajú-
cimi z domáceho trhu a hodnotami zahra-
ničného trhu. 
Na ročnom základe index objednávok zhro-
maždených výrobcami na domácom trhu 
padol o  11,9  percent (na celkovú hodnotu 

55,2). Na druhej strane, index zahraničných 
objednávok v porovnaní s minulým rokom 
zaznamenal vzostup o 20,9 percenta (na cel-
kovú hodnotu 116,3).
S ohľadom na zahraničné trhy podľa posled-
ného výskumu uskutočneného výskumným 
ústavom UCIMU založenom na ISTAT dá-
tach, v čase od januára do októbra 2011 (v 
porovnaní s prvými 10 mesiacmi roka 2010) 
boli hlavnými trhmi pre dodávky talianskych 
obrábacích zariadení nasledujúce krajiny 
(rast v percentách): 

Čína +11,5 %

Nemecko +55,9 % 

Spojené štáty +104 % 

Brazília +60,2 %

Francúzsko +20,1 %

India +13,5 %

Rusko +16,3 %

Turecko +59,2 %

Poľsko +42,3 % 

Španielsko +16,3 %

Optimizmus potvrdzujú štatistiky

„Vzhľadom na tieto údaje,“ povedal prezi-
dent Giancarlo Losma, „jasne vyplývajú dve 
stanoviská. V prvom rade neveríme, že spo-
malenie zaznamenané v  ostatnom štvrťro-
ku ráta s  novým problémovým obdobím. 
V  súčasnosti neexistujú žiadne znaky, pou-
kazujúce na obrátený trend a tým aj na za-
čiatok nového negatívneho cyklu pre talian-
ske obrábacie stroje, roboty a automatizačný 
priemysel. Naopak, skutočnosť poukazuje 
na úroveň efektívnosti, ktorá charakterizuje 

odvetvie sektora: index kapacity výroby vo 
štvrtom štvrťroku roku dosiahol 80 percent.“ 
„Druhé stanovisko,“ dodal, „poukazuje na 
rastúci rozdiel medzi výsledkami získaný-
mi od výrobcov pre zahraničných a pre do-
mácich klientov. Nepretržité a  chronické 
znižovanie domácich objednávok nie je pria-
mo spájané s reorganizáciou domácej spot-
reby, ktorá čiastočne zmenila svoje potre-
by, uprednostňujúc výrobky štandardného 
a stredného rozsahu.“

Inovácie rozhodujú

„To je dôvod, prečo sa výrobcovia rozhod-
li nasmerovať ponuky špičkovej technoló-
gie s  vysokou mierou prispôsobenia sa po-
žiadavkám zákazníka do zahraničia. Inovácie 
ako výsledok výskumných a vývojových akti-
vít sú nevyhnutných predpokladom pre udr-
žanie sa v rámci zahraničnej konkurencie. 
Vieme, že dostupných zdrojov je veľmi málo, 
žiadame vládne autority, aby podľa načrtnu-
tého programu rozvoja (vyhláška Salva Italia 
– Zachráňte Taliansko a vyhláška Cresci Italia 
– Rast Talianska – pozn. red.), zahrnuli kon-
krétne opatrenia na podporu spoločností, 
ktoré si zvolia cestu inovácie. Existuje riziko, 
že kvôli nedostatkom financií talianske spo-
ločnosti kapitálových hodnôt strácajú výho-
du v  rámci konkurencie, ktorá ich ešte stá-
le vníma ako dominantné v  porovnaní so 
zahraničnou konkurenciou. To môže viesť 
k prirodzenému vymretiu strategického sek-
tora ekonomického systému krajiny“, zdôraz-
nil prezident Losma.

Giancarlo Losma

UCIMU – SISTEMI PER PRODURRE 
je talianska asociácia výrobcov 
strojových zariadení, robotov 

a automatiky. Jej súčasťou je viac 
ako 200 členských spoločností, 

ktoré vyrábajú okolo 70 percent 
výrobnej kapacity talianskeho 

sektoru obrábania. 
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Požiadavky 
na vzorkovanie mazív

Vzorkovanie mazacích olejov patrí medzi rozhodujúce postupy tribotechnickej 
diagnostiky. Odber vzorky oleja sa vykonáva pre určitý účel a ten má zásadný vplyv 
na efektívnosť, výsledok kontroly stavu. Získaná reprezentatívna vzorka nám dá 
pravdivý obraz o stave použitého oleja a celého tribologického, mazacieho systému 
stroja a zariadenia.

TEXT: Ing. Jozef Stopka FOTO: archív redakcie

V
 praxi existujú dva základné ciele, 
postupy, ako získať reprezentatív-
nu vzorku. Prvým cieľom, požia-
davkou je zistiť obsah všetkých 

prítomných látok, zložiek – teda maximali-
zovať prítomnosť týchto látok v oleji (zistiť 
hustotu oleja). Ide o informácie, ktoré sa tý-
kajú čistoty, vlhkosti (vysušenia) oleja, úbyt-
ku prísad a prítomnosti častíc z opotrebova-
nia trecích uzlov strojov.
Druhým cieľom je minimalizovať všet-
ky vplyvy tak, aby neboli narušené úda-
je o vzorkách. Vzorka použitého oleja by sa 
mala vyhodnocovať tak, aby informácie boli 
koncentrované, jednotné a  reprezentatívne. 
To znamená uistiť sa, či vzorka oleja nebola 
počas odberu kontaminovaná. V opačnom 
prípade by to mohlo narušiť údaje o  vzor-
ke a potom by sa dalo ťažko rozlíšiť, čo bolo 

pôvodne v  oleji a  čo sa dostalo do vzorky 
počas jej odberu. Úspešný program pre ana-
lýzu použitých olejov si preto vyžaduje urči-
té investície, čas a správne vzorkovacie zaria-
denie a príslušenstvo. 

Všeobecné požiadavky na vzorkovanie pou-
žitých mazacích olejov

Hneď v úvode treba upozorniť, že na odber 
vzoriek platí norma STN 65 6005. Vzhľadom 
na nové požiadavky, vyplývajúce z tribotech-
nickej diagnostiky, uvedieme informácie, kto-
ré súvisia s danou technologickou činnosťou.
Z  praxe vyplýva, že vzorky sa najčastejšie 
odoberajú pre tieto účely:
1. Vizuálnu kontrolu
2. Analýzu v chemickom laboratóriu
Podľa vizuálnej kontroly môžeme určiť, od-
hadnúť stupeň znečistenia oleja a na základe 

toho stanoviť ďalší postup kontroly. Pri ana-
lýze vzorky v  chemickom laboratóriu býva 
často cieľom stanoviť, resp. zistiť tieto údaje:

 ► či je olej vhodný na ďalšie použitie,
 ► stanoviť výmenný interval oleja,
 ► určiť pôvod a rozsah znečisťujúcich látok 
v oleji,

 ► zistiť stav oleja zodpovedajúceho dané-
mu tribologickému problému,

 ► určiť efektívnosť čistiacich postupov pri 
ošetrovaní olejov a iné.

Spôsoby a postupy vzorkovania

V  praxi sa najčastejšie stretávame s  požia-
davkami na odber vzorky mazacieho oleja 
pre jeho analýzu, tribotechnickú diagnostiku. 
Okrem toho existujú aj požiadavky na vstup-
nú kontrolu mazív, ktorá súvisí s dodávkami 
a skladovaním mazív. Na základe toho môže-
me konštatovať, že vzorkovanie mazív môže 
byť statické a dynamické.

Statické vzorkovanie

Predstavuje vzorkovanie pri pokoji kvapali-
ny napríklad zo zásobníkových nádrží, sta-
cionárnych obalov, kontajnerov, sudov 
a  podobne. Postupy vzorkovania sú veľ-
mi rozdielne a treba rešpektovať platné po-
kyny. Ak ide napríklad o nádrže s obsahom 
do 200  litrov, vzorka sa odoberá zo stredu 
v spodnej tretine objemu nádrže. V prípade 
nádrže s obsahom nad 200  litrov sa vzorky 
odoberajú najmenej z troch miest.

V tribologickom laboratóriu

 Mazivá a oleje pod drobnohľadom
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Dynamické vzorkovanie

V  tribotechnickej diagnostike je ten-
to typ vzorkovania základný a  smerodaj-
ný. Všeobecne platí, že zariadenie musí byť 
v  prevádzke minimálne 20  minút, aby sa 
ustálila prevádzková teploty a  dokonale sa 
rozptýlili všetky častice v  oleji jeho cirkulá-
ciou. V praxi sú známe tri hlavné postupy dy-
namického vzorkovania:
1.  In-line, pri ktorom sa vzorka oleja odobe-

rá priamo,
2. On-line, vzorka sa odoberá paralelne 

s hlavným okruhom a kontroluje sa ob-
tokovým ventilom (bypassom),

3. Off-line, vzorka sa odoberá vypúšťaním 
oleja do samotnej odbernej nádoby, vzor-
kovnice.

Odber vzorky a vzorkovnice 

Dôležitým faktorom pre získanie reprezenta-
tívnej vzorky je zabezpečiť postup vzorkova-
nia tak, aby boli dodržané všetky zásady sú-
visiace s čistotou vzorkovníc, vzorkovacieho 
zariadenia, odberných miest a  iné. Pre kon-
krétny odber sa musí vybrať vzorkovnica, 
a to čo do veľkosti v mililitroch a materiálu 
vzorkovnice. V praxi sa stretávame s veľkos-
ťou vzorkovníc 50 ml, 100 ml, 200 ml, 300 ml 
a 500 ml. Tento pestrý rozsah veľkostí vzor-
kovníc vyplýva aj z  toho, že sa rešpektujú 
požiadavky z hľadiska rozsahu kontroly jed-
notlivých kvalitatívnych ukazovateľov a tiež 
podľa viskozity daného oleja. Treba pozna-
menať, že niektoré vzorkovnice musia mať 
určitý voľný priestor, ktorý súvisí s úpravou 
vzorky pred jej analýzou. Preto platia vše-
obecné pokyny pre plnenie vzorkovníc, čo 
sa týka viskozity mazacieho oleja:

 ► oleje s nízkou viskozitou do ISO VG 32 sa 
plnia do vzorkovníc cca do 3/4 celkového 
objemu,

 ► oleje viskozitných tried ISO VG 32 až 100 
sa plnia do cca 2/3 celkového objemu,

 ► oleje viskozitných tried nad ISO VG 100 
sa plnia do cca 1/2 celkového objemu.

V prípade materiálu vzorkovníc rovnako pla-
tí určitý výber a ten treba v niektorých prí-
padoch rešpektovať. Veľmi často sa používa-
jú plastové vzorkovnice (polyetylén), ktoré 
sú nepriehľadné (mliečne), čo je často ne-
výhodné. Ďalej sú to plastové (PET – po-
lyetylén tereftalat) vzorkovnice, ktoré sú 
priehľadné a  podľa skúseností kompatibil-
né s  väčšinou mazacích olejov. Sú dostup-
né v rôznych veľkostiach. U nás sa ešte často 
používajú sklenené vzorkovnice. Pri porov-
naní s plastovými treba povedať, že sú drah-
šie, je tu väčšie riziko poškodenia (rozbitia), 
ale možno ich čistiť a  opätovne používať. 
Čistota sklenených vzorkovníc je väčšia ako 

plastových. Okrem toho sa občas používa-
jú aj kovové (hliníkové) vzorkovnice. Tie sa 
používajú, napríklad v pri vzorkovaní synte-
tických polyolesterových olejov (POE). Podľa 
ostatných informácií bola stanovená definí-
cia čistoty vzorkovníc podľa ISO  3722 tak, 
ako je uvedené v tabuľke č.1.

Tabuľka č.1

Trieda čistoty 
Počet častíc 

väčších ako 10 μ/ml

Čistá 100 častíc

Super čistá 10 častíc

Ultra čistá 1 častica

Vzorkovanie použitých mazacích olejov

V praxi sa často stretávame s požiadavkami, 
ktoré vyžadujú väčšiu pozornosť vzhľadom 
na problémy, kde treba stanoviť nové odber-
né miesto, aby sme mohli určiť príčinu poru-
chy, resp. navrhnúť opatrenia na jej odstrá-
nenie. Nasledujúce otázky by nám mali dať 
odpoveď, kedy a ako navrhnúť vzorkovacie 
miesta:

 ► Kde je najlepšie miesto na odber vzor-
ky oleja, ktoré má najlepšiu vypovedaciu 
schopnosť pre dosiahnutie správnych in-
formácií?

 ► Aké sú najlepšie zariadenia a pomôcky na 
odber vzoriek zo špecifi ckých miest?

 ► Kto bude zodpovedný za odber vzoriek 
a kto stanoví správny termín ich odberu? 

Všeobecne platí, že vzorky olejov odoberá-
me najčastejšie vtedy, keď chceme určiť, či 
je olej ešte schopný ďalšej prevádzky, teda 
vhodný na ďalšie použitie. Na odber vzo-
riek olejov sa používajú vzorkovacie pištole 
(vákuové pumpy) alebo vzorkovače (sklo), 
ktoré môžu byť použité napríklad na odber 
z plniaceho otvoru nádrže. Ak sa vzorka ole-
ja odoberá na stanovenie efektívnosti čistia-
cich operácií, potom treba brať do úvahy tie-
to dve možnosti:

 ► V prípade kontroly efektívnosti čistiaceho 
zariadenia sa musí odobrať vzorka oleja 
na prítoku aj na odtoku z čistiaceho za-
riadenia na porovnávaciu skúšku.

 ► Ak však treba zistiť, či čistiace zariadenie 
udržiava mazací olej v požadovanom sta-
ve, treba odobrať vzorku, ktorá reprezen-
tuje celý objem mazacieho systému.

Odberné miesta

Odberné miesta sú klasifikované do dvoch 
kategórií – primárne a sekundárne, ako je to 
uvedené na obrázku č. 1.
Pri riešení tribologických problémov po-
mocou tribotechnickej diagnostiky sa často 
stretávame s tým, že pri niektorých strojoch 
a zariadeniach treba stanoviť väčší počet od-
berných miest. Vyplýva to z toho, že niektoré 
odberné miesta nám neposkytujú potrebné 
údaje, a preto okrem tzv. primárnych odber-
ných miest treba určiť aj ďalšie, tzv. sekun-
dárne odberné miesta. 

Obr. 1 Odber vzoriek z prevodovky
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Primárne miesta sú tie, ktoré bežne použí-
vame na odber vzoriek pri pravidelnej kon-
trole mazacieho oleja v prevádzke, napríklad 
odber oleja z olejovej nádrže stroja. Vzorky 
olejov z týchto odberných miest sa obyčajne 
používajú na kontrolu nečistôt v oleji, tuhých 
častíc, chemických a  fyzikálnych vlastností 
oleja. Primárne odberné miesta by mali byť 
uvedené aj v mazacom návode stroja, maza-
cej karte a mali by sa nachádzať vzhľadom na 
mazací systém stroja v časti spätného potru-
bia, ktoré vstupuje do nádrže. 
Pre sekundárne odberné miesta sa rozho-
dujeme vtedy, keď máme riešiť konkrét-
ne tribologické problémy. Vtedy pozornosť 
venujeme napríklad jednotlivým častiam 
mazacieho systému stroja, strojovým sú-
čiastkam, ložiskám a  podobne a  navrhuje-
me nové odberné miesta v príslušnej vetve 
mazacieho systému. Ide o  získanie potreb-
ných individuálnych informácií o  nečisto-
tách a o množstve kovových častíc z opot-
rebovania z  konkrétnych trecích uzlov, 
strojových súčiastok. Na základe toho po-
tom vieme stanoviť triedu čistoty oleja pod-
ľa ISO 4406:99 pre jednotlivé trecie uzly, na-
príklad 16/13/10. V praxi sa často stretávame 
s  otázkou, ako často odoberať vzorky a  čo 
má na to vplyv. Podľa skúseností možno po-
vedať, že treba rešpektovať tieto vplyvy:

 ► vplyv okolitého prostredia (vlhkosť, 
prach, agresívne látky a iné),

 ► vplyv prevádzkových podmienok (teplo-
ta, zaťaženie a iné),

 ► prevádzka stroja podľa pracovných ho-
dín, stála alebo občasná prevádzka,

 ► vek stroja a zariadenia (výskyt častejších 
porúch, konštrukcia mazacieho systému, 
veľkosť náplne, obehové číslo oleja 
a iné),

 ► životnosť oleja (čerstvý, resp. starší olej, 
kvalita oleja a iné),

 ► tesnosť mazacieho systému (vplyv na 
obsah nečistôt, triedy čistoty a iné).

Vzorkovanie pri vysokom tlaku

Je všeobecne známe, že vzorkovanie sa vyko-
náva najmä pri atmosférickom tlaku, naprí-
klad odber vzorky z olejovej nádrže, resp. zo 
spätného potrubia. Často sa stáva, že vzor-
ku oleja treba odobrať z tlakovej časti, naprí-
klad z hydraulického okruhu. Preto sa na ten-
to účel používajú tlakové redukčné ventily, 
ktoré sú bezpečné a znižujú tlak z 35 MPa až 
na odberný tlak 0,3 MPa. Vzorkovač sa pri-
pojí na tlakový redukčný ventil, kde je vnú-
torný priemer hadičky 2 mm. Okrem tohto 
spôsobu odberu sa používa aj systém vyu-
žívajúci malú špirálu (cievku), ktorá umožní 
odber vzorky z  tlakovej časti hydraulického 
systému, resp. odber vzorky pomocou guľo-
vého ventilu. 

Všeobecné pokyny a praktické skúsenosti

Všeobecne platí zásada, že vzorky by sa mali 
odoberať v tej časti mazacieho systému, kde 
sú silné turbulentné prúdenia. Laminárny 
tok oleja nie je výhodný. Je známe, že pri od-
bere vzorky pomocou obtoku (bypassu) ne-
dostaneme reprezentatívnu vzorku oleja. 
Preto sa uplatňujú tlakové redukčné venti-
ly, ktoré sa umiestňujú na ostré ohyby (ko-
lena) potrubia a  podobne Spätné potrubia 
a vypúšťacie ventily dávajú najreprezentatív-
nejšie vzorky oleja. Je všeobecne známe, že 
filtre a rôzne separátory odstraňujú nečisto-
ty. To znamená, že odberné miesta by mali 
byť jednoznačne pred týmito zariadeniami. 
Občas sa stretávame s  odberom vzorky 
z nízkotlakovej časti, vtedy sa s výhodou po-
užíva vzorkovač (vákuová pumpa).

Informácie o vzorkách

Na vypracovanie odborného posudku po-
trebného na riešenie daného problému tre-
ba okrem analýzy kontrolovaných kvalitatív-
nych ukazovateľov doplniť aj ďalšie údaje:

 ► názov a klasifi kácia oleja,

 ► výrobca a typ kontrolovaného stroja,

 ► presné miesto odberu,

 ► dátum odberu vzorky,

 ► celkové prevádzkové hodiny stroja,

 ► termíny odberu vzoriek a dopĺňanie 
oleja,

 ► obsah oleja v systéme,

 ► prevádzková teplota oleja,

 ► ošetrovanie oleja v prevádzke,

 ► predchádzajúci olej,

 ► popis problému a iné. 

Záver

Na záver treba pripomenúť, že každá skupi-
na mazacích olejov má svoje špecifické vlast-
nosti, ktoré vyplývajú z  ich formulácií, teda 
z výberu základových olejov a vhodných prí-
sad. Pre jednotlivé skupiny, resp. druhy ma-
zacích olejov, treba stanoviť správne kvalita-
tívne ukazovatele, ktoré budú vystavené na 
kontrolu. Je to dôležité a  môže to značne 
ovplyvniť výsledok kontroly a celkové nákla-
dy na vzorkovanie. V tomto prípade je veľmi 
dôležité rešpektovať aj uvedené požiadavky 
na vzorkovanie mazív.
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Zinganizácia – studené 
zinkovanie oceľových výrobkov
TEXT/FOTO: Ing. František Jaš, CSc

Na ochranu oceľových konštrukcií pred napadnutím koróziou možno použiť 
viacero spôsobov a materiálov. Jednou zo základných novo koncipovaných noriem, 
ktorá sa zaoberá práve touto oblasťou, je norma EN ISO 12944 s názvom „Náterové 
látky – Protikorózna ochrana oceľových konštrukcií náterovými systémami“, ktorú 
v roku 2001 prebrala aj STN. 

U
vedená norma sa zaoberá ochra-
nou oceľových konštrukcií ná-
terovými systémami a  povlakmi 
tak, aby sa tým dosiahla prime-

raná protikorózna ochrana, aby bolo mož-
né jej priebežné i prevádzkové hodnotenie 
a kontrola.
Na zabezpečenie účinnej ochrany oceľových 
konštrukcii je potrebné, aby investori, projek-
tanti, konštruktéri, technológovia, realizáto-
ri a kontrolóri povrchových úprav, ale aj vý-
robcovia náterových hmôt mali pri vytváraní 
ochranných povrchov a  realizácii systémov 
protikoróznych ochrán čo najkompletnej-
šie, jednoznačné a  zrozumiteľné informácie 
o  požadovanej protikoróznej ochrane, aby 
sa vyhli prípadným problémom a nedorozu-
meniam pri jej realizácii.
Zvlášť aktuálna je ochrana proti korózii tých 
časti oceľových konštrukcií, ktoré boli zvá-
rané, ohýbané, alebo iným spôsobom došlo 

k  aktivácii atómov v  kovových štruktúrach. 
Napríklad v  mieste zvaru a  v  prechodovej 
oblasti zvaru a  základného kovu je najak-
tívnejšie prostredie pre rýchly priebeh koró-
zie. V praxi je veľmi dobre vidieť, ako práve 
v okoli a v miestach zvarov oceľových kon-
štrukcií sú organické ochranné nátery naj-
skôr poškodené a  vznikajú tam produkty 
oxidácie železa. 

ZINGA – základ zinganizácie

Galvanický systém ZINGA je jednozložko-
vý kompozit, obsahujúci elektrolytický zin-
kový prach s  čistotou 99,995  %, ktorý po-
skytuje katodickú ochranu železných kovov. 
Je to unikátny systém a môže byť použitý aj 
ako alternativa k zinkovaniu v tavenine (žia-
rové zinkovanie), metalizácii či galvanické-
mu zinkovaniu. 
Ďalšími zložkami v ZINGE sú pigmenty a aro-
matické riedidlá, neobsahujúce toluén, xylén 

ani methyl-ethyl-ketóny. Po aplikácii v  su-
chom stave obsahuje minimálne 96 % zinku.

Fyzikálne vlastnosti

– fyzikálne skupenstvo (pri 20  °C): hustá 
kvapalina,

– relatívna hustota (pri 20 °C): 2,67 kg/dm³,
– veľkosť zinkových častíc: cca 1 až 4 μ (po-

zri obr. 1),
– obsah sušiny: 79,6 % hmotnostných, 58 % 

objemových, 
– bod vzplanutia: 47 °C (horľavina II. triedy),
– farba: kovovo sivá, odtieň závisí od vzduš-

nej vlhkosti,
– viskozita (DIN 4/20 °C): 66 sek., 
– VOC 474 gr/lit.

Použitie

Galvanický systém ZINGA sa môže po-
užíť ako primárny alebo finálny nátero-
vý systém antikoróznej ochrany kovo-
vých konštrukcií, oceľových objektov, 
mostov, lodí a  iných kovových výrob-
kov, na opravu poškodených žiarovo ale-
bo galvanicky upravovaných kovových 
výrobkov, na konštrukcie, ktoré z  hľadis-
ka rozmerov alebo nepriaznivého vply-
vu vysokej teploty nemôžu byť klasicky 
za tepla galvanizované, ako aj na lokálne 
opravy už existujúcich galvanicky, alebo 
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za tepla upravených povrchov, napríklad 
v miestach po zváraní, abrázii, miestnom 
poškodení a podobne.

Úprava povrchu pred nanášaním

Kovové povrchy musia byť pred vlastnou 
aplikáciou náterovej hmoty ZINGA čisté, od-
mastené a  zbavené pevne nedržiacich častí 
koróznych produktov. Ak sa vyžaduje kato-
dická ochrana porovnateľná s galvanizáciou 
za tepla, je nutné očistiť povrch otryskaním 
v  kvalite najmenej Sa  2,5 pri drsnosti po-
vrchu Ra 50 – 70 μ podľa ISO 8503-21.
V  prípadoch menšej protikoróznej nároč-
nosti možno náterovú hmotu ZINGA apli-
kovať i  na mierne korózne napadnutý po-
vrch. Hladké povrchy treba pred aplikáciou 
zdrsniť na úroveň ST 2,5.

Spôsoby nanášania

Aplikácia tzv. studeného zinkovania hmotou 
ZINGA je možná: 
1. a) natieraním štetcom v  hrúbke jednej 

vrstvy cca 25 až 30 μ
b) nanášaním valčekom v hrúbke jednej 

vrstvy cca 40 μ
2. nízkotlakovým striekaním pomocou stla-

čeného vzduchu, tlak 0,3 – 0,4 Mpa
 priemer dýzy 2,2 – 2,5  mm, riedidlo 

Zingasolv cca 5 – 7 %.

kompatibilných náterov možno aplikovať do 
24  hodín. V  prípade vytvorenia zinkových 
solí, tieto treba odstrániť okefovaním pri po-
užití čistej vody.
Teoretická výdatnosť galvanického systému 
ZINGA – studeného zinkovania je podľa po-
užitého spôsobu a požadovanej hrúbky vrs-
tvy. Pri hrúbke 50 μ suchého filmu je vydat-
nosť cca 4,2 m²/kg.

Princíp ochrany ZINGANIZÁCIOU – systé-
mom studeného zinkovania 

Základným princípom, ktorým je dosaho-
vaná ochrana systémom ZINGA oproti os-
tatným náterovým systémom, je princíp ka-
tódovej ochrany, dosahovaný spôsobom 
elektródového spotrebovania (obetovania 
elektródy). Princíp je založený na skutočnos-
ti, že jeden kov (zinok) sa spotrebuje (obetu-
je) na ochranu iného kovu (oceľ).
Pri korodovaní sa z kovov uvoľňujú elektró-
ny a kladné ióny (katióny), tak ako je zobra-
zené v schéme:

Me  Mez+ + z e–

Elektróny vzniknuté touto reakciou sú spot-
rebované pri inej reakcii, ktorou je najčastej-
šie redukcia kyslíkom. Zobrazuje to nasledu-
júca schéma:

O2 + 2 H2O + 4 e–  4 OH–

Vzniknuté hydroxylové anióny (OH–) reagu-
jú s kovovými katiónmi opačného náboja za 
vzniku novej, ťažko rozpustnej zlúčeniny, tak 
ako zobrazuje nasledujúca schéma:

x Mez+ + y OH–  Mex(OH)y

Toto je spôsob, ktorým sa pokrýva oceľ oxi-
dom železa FeO.OH. Ak by bolo možné ex-
trahovať elektróny, potrebné na redukciu 
kyslíka z iného kovu ako železa, korodovanie 
železa sa zastaví, kým iný kov sa spotrebúva 
a v dôsledku toho produkuje elektróny po-
trebné k procesu redukcie. Takýmto kovom 
môže byť napríklad zinok.

Celý proces je zobrazený na obr. 2. Na ľavej 
strane vidieť korodujúcu reakciu železa, na 
pravej strane vidieť reakciu zinku pri ochra-
ne železa.
Z ilustrácie je jasné aj to, že by mal existovať 
vodivý kontakt medzi zinkom a železom, bez 
ktorého by nebol možný prechod elektrónov 
vznikajúcich pri rozpúšťaní zinku.
V  prípade masívnej zinkovej žiarovej galva-
nizácie nie je problém prechodu elektrónov 
medzi zinkovou masou a  medzi zinkovou 
vrstvou a oceľou.
V  prípade zinkového práškovania musí 
množstvo zinku a  jeho granulometrická 
distribúcia v  priestore dovoľovať perfekt-
nú elektrickú vodivosť medzi časticami zin-
ku a  oceľovým povrchom. Elektróny vznik-
nuté na rozhraní zinok/médium, v  ktorom 
je zinok rozpúšťaný, musia byť, samozrejme, 
schopné transportu k oceli.
Ak by zinkové častice neboli vo vzájomnom 
kontakte, elektróny by nemohli byť transpor-
tované a nedochádzalo by k ochrane.
To vysvetľuje, prečo suchý zinkový film musí 
obsahovať minimálne 92  % zinku. Vyššie 
koncentrácie, ako je to v  prípade ZINGA 
(96 %), zvyšujú ochranný účinok pri rovna-
kej hrúbke ochranného náteru.

Z praktického hľadiska môžeme proces sys-
tému studeného pozinkovania – ZINGA 
zhrnuť do troch bodov:
a)  vytvorenie bariéry náterom alebo nástre-

kom zinku obsiahnutého v ZINGA proti 
vplyvu agresívnych látok z ovzdušia, 

b)  reakciou zinku s  časticami z  ovzdušia 
vznikne tvrdý barierový povlak, ktorý 
spomaľuje ďalšie prenikanie agresívnych 
látok do väčšej hlbky, 

c)  vďaka svojim elektrochemickým vlast-
nostiam zinok blokuje proces oxidácie 
podkladového železa.

3. vysokotlakové striekanie (airless – bez-
vzduchové), tlak 8 – 12  MPa, priemer 
dýzy 0,43 – 0,78 mm, riedidlo Zingasolv 
cca 2 – 4 %.

Obr. 1 Štruktúra nástreku ZINGA (elektrónový 
riadkovací mikroskop, zväčšenie 1 000 x)

Doba schnutia je relatívne veľmi krátka, ná-
ter je nelepivý po 10  minútach, pri teplo-
te okolia 18 °C, mechanicky odolný je po 
48  hodinách. Ďalšiu vrstvu ZINGA možno 
aplikovať po cca 1  hodine, ostatné druhy Obr. 2 Principiálna schéma ochrany tzv. obetovanou elektródou
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Životnosť ochrany ZINGANIZÁCIE – systému 
studeného zinkovania

Za predpokladu dôkladne pripraveného 
podkladu podľa vyššie uvedeného postupu 
je životnosť zinkovej ochrany v rôznych pro-
strediach veľmi vysoká, čo potvrdzujú skúšky 
vykonané podľa britskej normy BS 5493 ne-
závislou inštitúciou BBA (British Board of 
Agrement London).

Obr. 3 Životnosť galvanického systému ZINGA 
podľa hrúbky vrstvy a prostredia

Desať dôvodov, prečo použiť ZINGU

1.  ZINGA chráni kov proti korózii dvoma 
cestami: aktívne – katodická, galvanická 
ochrana vďaka vysokému obsahu zinku 
a pasívne – bariérová ochrana vďaka soli 

zinku v hornej časti plochy a vďaka väzbe 
v ZINGE znižuje rozpad zinku.

2.  Aplikácia ZINGY je veľmi jednoduchá. 
Môže sa nanášať na povrch štetcom, 
valčekom alebo maľovaním rukavicami. 
Môže sa aplikovať aj nástrekom pištoľou 
a  v  kúpeli. Nie je potrebné sofistikova-
né zariadenie, ktorým ju môžete nanášať 
v dielni. ZINGA sa môže použiť na mies-
te, a to aj neprofesionálmi.

3.  ZINGA sa môže použiť aj pri zlom poča-
sí. Vlhkosť môže dokonca posilniť kato-
dickú akciu a proces sušenia.

4.  Nie vždy je nutné kovový povrch otryská-
vať. Príprava povrchu môže byť znížená na 
minimum. ZINGA sa môže aplikovať na 
čistý, drsný, hrdzavý, ale aj vlhký povrch.

 ZINGA sa môže aplikovať na skorodova-
ný povrch. Hneď, ako budú uvoľnené čas-
tice korózie odstránené, ZINGA sa per-
fektne spoji s povrchom.

5.  ZINGA sa vždy aplikuje pri teplote oko-
lia, takže jemné kovové častice sa ne-
môžu deformovať. Aj prípadné máčanie 
do ZINGY sa vykonáva pri teplote oko-
lia. Nevyžaduje sa žiadna zbytočná ener-
gia na zohriatie ZINGY, ktorá je nutná pri 
hot-dip galvanizácii (až do 620 °C).

6.  ZINGA veľmi rýchlo schne.
7.  ZINGA sa neodlupuje a nie je krehká. 

V prípade mechanického poškodenia 

sa vrstva ZINGY vďaka svojej flexibi-
lite zníži, alebo pomliaždi, ale nepo-
praská.

8.  Jednou z rozhodujúcich výhod ZINGA je, 
že ochrana ZINGANIZÁCIOU sa môže 
obnovovať. Každá nová vrstva ZINGY sa 
perfektne spojí s predchádzajúcou. Ďalšie 
vrstvy sa zmiešajú spolu do jednej homo-
génnej vrstvy. Neexistuje žiadne riziko pre 
akumuláciu vrstiev, ktoré sa líšia v štruk-
túre, ktorá by mohla spôsobiť odlepe-
nie. Iné systémy, napríklad nátery farbou, 
vyžadujú pred nanesením novej vrstvy 
komplikovanú a často nákladnú prípravu 
povrchu.

9.  Túto možnosť opakovaného nanáša-
nia ZINGY možno využiť v  prípade, že 
treba vykonať nejaké vŕtanie či zvára-
nie na povrchu, alebo ak štruktúry ešte 
majú byť prepravované. V  tomto prípa-
de je prvá vrstva mienená ako základný 
náter a  je možné zachytiť prípadné ško-
dy. Možné je dokonca aj zváranie na po-
vrchu ZINGY. Potom sa aplikuje finálna 
vrstva ZINGY a  miestne poškodenie sa 
dá bez problémov opraviť.

10. Systém galvanizácie ZINGA spĺňa naj-
prísnejšie kritériá ochrany proti atmo-
sférickej korózii v zmysle normy EN ISO 
STN 12944 v  prostredí C5i (2 x 60  μ) 
a C5m (2 x 90 μ).

Znížili hodnotenie ratingovým agentúram
TEXT: Ján Minár

Ako znížiť závislosť od ratingových agentúr a  zvýšiť ich transparentnosť, to bola 
téma diskusie europoslancov a odborníkov, ktorú viedol predseda Hospodárskeho 
výboru EP, španielsky ľudovec Pablo Zalba Bidegain. 

P
o nedávnom kole znížení hodnotenia 
viacerých európskych krajín sa riešil aj 
návrh rotačného systému pre ratin-
gové agentúry Európskej komisie. 

Alternatíva „Veľkej trojky“

Európska komisia navrhuje „rotačný“ sys-
tém, kde by boli firmy nútené rotovať služ-
by od rôznych ratingových agentúr. Tri ame-
rické agentúry, tzv. „Veľká trojka“ – Standard 
and Poors, Moody Investor Services a Fitch 
Ratings tvoria približne 95 percent svetové-
ho trhu. Poslanci a odborníci preto diskuto-
vali o možných dôsledkoch zrušenia ich mo-
nopolu s cieľom diverzifikácie trhu.
Podľa francúzskeho ľudoveckého poslan-
ca Jeana Paula Gauzèsa však takéto rotačné 

opatrenie neprispeje k  zvýšeniu hospodár-
skej súťaže. Jeho názor podporila aj hlavná 
právna zástupkyňa Fitch Ratings pre Európu 
Susan Launi, podľa ktorej rotácia skôr prine-
sie „menej súťaže a transparentnosti a väčšie 
spoliehanie sa na ratingové agentúry“, preto-
že firmy by s najväčšou pravdepodobnosťou 
používali naraz dve ratingové agentúry, čo by 
viedlo k „duopolu“.

Načasovanie

Nemecký liberál Wolf Klinz poukázal na 
to, že agentúry zverejňujú svoje hodnote-
nia v  nevhodných časoch. Negatívne hod-
notenie môže tiež nútiť politikov, „zavádzať 
nové predpisy, ktoré nútia ratingové agen-
túry zverejňovať také informácie, aké by sa 

páčili verejnosti,“ varoval český poslanec Ivo 
Strejček (Európski konzervatívci a reformisti).

Agentúra = regulátor?

Ratingové agentúry sa správajú „takmer ako 
regulačné orgány“, lebo určujú podmienky 
na trhu, ale „potom z  nich tvoria zisk,“ kri-
tizoval Portugalec Miguel Portas zo skupiny 
Európskej zjednotenej ľavice. Podobný názor 
zdieľal aj generálny tajomník Finance Watch 
Thierry Philipponnat.
Autor parlamentnej správy, taliansky sociálny 
demokrat Leonardo Domenici, uviedol, že par-
lament by sa mal zamerať na štátny dlh a pod-
poru hospodárskej súťaže, ale zároveň by si 
mal ponechať otvorené dvere na vytvorenie 
Európskeho regulačného úradu pre ratingové 
agentúry. Výbor bude o jeho správe opäť roko-
vať v týchto dňoch (28. 2. – pozn. red.).
Len štyri krajiny EÚ si udržali najlepší ra-
ting AAA: Nemecko, Fínsko, Holandsko 
a Luxembursko

(Podľa europa.eu)
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Výzva budúcej vláde
TEXT: Eleonóra Bujačková FOTO: archív redakcie

Zamestnávatelia majú skúsenosti, že politici pred voľbami sľubujú – a po voľbách je to celkom inak. Aj preto prišla Asociácia 
zamestnávateľských zväzov a  združení s  výzvou budúcej vláde bez ohľadu na to, aké bude jej zloženie. Zamestnávatelia 
očakávajú najmä politickú stabilitu. Politikov pozvali pred televízne kamery, takže diváci aj odborníci získali dostatok informácií 
o postojoch jednotlivých strán a o ich ochote viesť vecný dialóg. 

A
sociácia zamestnávateľských zvä-
zov a  združení SR (AZZZ) chce 
mať v  novej vláde odborníkov, 
ktorí dokážu riešiť najaktuálnejšie 

problémy slovenskej spoločnosti a podnika-
teľského prostredia, vedia realizovať progra-
my. Menej populizmu, viac odbornosti, kva-
litný program a  jeho dôsledná realizácia, 
vzdelanosť, zmena politiky, nie Zákonníka 
práce a podpora podnikania, a tým aj vznik 
nových pracovných miest. 
To sú podľa AZZZ základné priority, ktoré by 
si mala osvojiť aj vláda, ktorá vzíde po mar-
cových parlamentných voľbách. Ako repre-
zentant zamestnávateľov Asociácia sformu-
lovala desať priorít, ktoré by mala budúca 
vláda realizovať, ak chce byť úspešná a pro-
spešná pre Slovensko. Prezident Asociácie 
Ing. Tomáš Malatinský, MBA  zdôrazňuje, 
že krajina potrebuje najmä stabilné politic-
ké prostredie. „Vládu do zlého počasia, kto-
rá ponúkne namiesto populizmu odbor-
nosť, bude schopná nielen napísať kvalitný 
program, ale ho aj počas celého volebné-
ho obdobia dôsledne plniť. Sme súčasťou 
Európy, ktorá sa nachádza v zložitom obdo-
bí dlhovej krízy a problémov eurozóny, preto 
bude kľúčová politická stabilita, zhoda vlád-
nej reprezentácie na orientácii k  európskej 
agende a pokračovanie v konsolidácii verej-
ných financií.“

Politici kontra zamestnávatelia

Pozvanie do verejnej diskusie prijali zástup-
covia najsilnejších politických strán, ktorých 
pozorne počúvali, ale im aj oponovali, repre-
zentanti všetkých vyše dvadsiatich členských 
zväzov a asociácií združených v AZZZ. Je to 
po prvý raz, keď rozhodujúca ekonomická 
skupina zaväzuje vládny kabinet, hoci nie je 
jasné, aké bude mať zloženie. Asociácia má 
za dvadsať rokov s rotáciou vlády skôr nega-
tívne skúsenosti. Aj preto chcú s  politický-
mi stranami spolupracovať už pri vytvorení 
programu vlády. Treba riešiť nezamestnanosť, 
šetrenie fiškálnych financií… Politici sa mu-
sia naučiť spolupracovať nielen navzájom, ale 
aj s podnikateľmi, lebo všetky dôležité témy 
a ich riešenie presahujú jedno volebné obdo-
bie, takže bez spolupráce to nepôjde. 
Podľa predsedu strany SMER-SD Róberta 
Fica vážnosť situácie vyžaduje i zodpoveda-
júce riešenia. Budúca vláda by mala zriadiť 
akúsi „krízovú radu“, ktorá by za účasti všet-
kých relevantných subjektov, teda zástupcov 
ZMOS, zamestnávateľov a, samozrejme vlá-
dy, odborov a ďalších napomáhala konsenzu 
pri riešení situácie.
Predseda KDH Ján Figeľ v  súvislosti s  rastú-
cou mierou nezamestnanosti absolventov 
vysokých škôl navrhuje odvodové prázdniny 
pre tých zamestnávateľov, ktorí takýchto ab-
solventov zamestnajú.

Richard Sulík, predseda SaS, poznamenal, 
že pri prijímaní rôznych opatrení, formu-
júcich podnikateľské prostredie, si úradní-
ci myslia, že sú múdrejší ako podnikatelia. 
Podpredseda SNS Andrej Danko by v oblas-
ti školstva výrazne zredukoval počet vyso-
kých škôl.
Ivan Švejna (Most-Híd) vyjadril ľútosť, že sa 
súčasnej koalícii nepodarilo dotiahnuť pri-
pravované reformy do konca. Podľa jeho slov 
by napríklad daňová a  odvodová reforma 
znamenali zásadný obrat vo fiškálnej politike.

Tomáš Malatinský
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Odbornosť je najdôležitejšia 

Ku kľúčovým bodom podnikateľskej vý-
zvy patrí menej populizmu, viac odbornos-
ti, kvalitný program, dôsledná realizácia. Ján 
Figeľ vníma výzvu budúcej vláde ako ilú-
ziu, priestor vidí skôr v diskusii s politickými 
stranami. „Ak chceme, aby bolo menej po-
pulizmu, musí ho byť menej v  politických 
stranách. Ak chceme, aby bolo viac progra-
movosti, odbornosti, musí to tak byť najskôr 
v stranách. Potom sa tieto atribúty dostanú 
aj do vlády, legislatívy, do verejného života.“ 
Róbert Fico si myslí, že sme na Slovensku vy-
tvorili atmosféru, akoby každé voľby mali byť 
akousi revolúciou. „Ale voľby nie sú revolú-
ciou, sú legitímnou výmenou politickej gar-
nitúry. Hlásim sa predovšetkým ku kontinui-
te. Pokiaľ bude sociálna demokracia vo vláde, 
tak nám bude záležať, aby dobré veci, kto-
ré fungujú, ostali. Chcem ponúknuť určitý 
model správania sa po parlamentných voľ-
bách. My dnes ani tak netrpíme nejakou ob-
rovskou finančnou či hospodárskou krízou, 
pretože krajina má stále pozitívny hospo-
dársky rast, hoci odhady sa znižujú a  pred-
pokladáme, že v  roku 2012 to bude menej 
ako jedno percento. Je tu veľká kríza dôve-
ry, kríza schopnosti prijímať rozhodnutia. Ak 
bude Smer vo vláde, tak by som sa rád vrátil 
k modelu, ktorý sa ukázal ako veľmi efektívny, 
k modelu takzvanej krízovej rady. Musí to byť 
širšia zostava ako len štandardní sociálni part-
neri, teda vláda, zamestnávatelia, zamestnan-
ci, mestá, obce a určite by som pripojil vedu 
a výskum, finančné inštitúcie aj cirkvi.“
Podľa Ivana Štefanca nielen schopnosť presa-
diť veci, ale i schopnosť dohodnúť sa, patria 

k základnej politickej výbave. „Nám sa poda-
rilo dohodnúť na veľmi podstatných veciach 
koncom minulého roka. Ústavný zákon 
o rozpočtovej zodpovednosti – všetky poli-
tické strany sa dokázali dohodnúť na tom, že 
je to dobrá vec. Som rád, že tento návrh sme 
presadili a  že vytvára aj podmienky hospo-
dárenia pre každú ďalšiu vládu.“ 
Rétorika SaS k možnému konsenzu v záujme 
stability, či už budúcej vlády alebo slovenskej 
ekonomiky, je ostrejšia. Richard Sulík formu-
luje stranícke postoje: ,, Naša pozícia v  prí-
pade eurovalu je jednoznačná. Kde sa však 
určite zhodujeme, to je rozpočtová zodpo-
vednosť. Naša strana má záujem, aby štát-
ny rozpočet uvažoval s čo najmenším defici-
tom. Samozrejme, keď sa má dodržať deficit, 
výdavky štátu musia klesať. Myslím si však, 
že je vylúčené, aby ktorákoľvek strana splnila 
všetko zo svojho programu.“ 
Vecné a reálne programové vyhlásenie oča-
kávajú podnikatelia od každej vlády. „Žiaľ, 
táto vláda nemala dosť času na to, aby spl-
nila to svoje. Preto ostalo veľa vecí otvore-
ných, ku ktorým sa dá určite vrátiť – naprí-
klad odvodová reforma,“ vraví podpredseda 
Most-Hid Ivan Švejna. 
Andrej Danko, podpredseda SNS, bol aj za-
mestnávateľom aj zamestnancom a myslí si, 
že každý politik by si to mal vyskúšať. „Veľmi 
dobre chápem zúfalstvo zamestnávateľov 
keď vidia vládu, ktorá dehonestuje podnika-
teľský stav. Myslím si, že ľudia, ktorí zamest-
návajú, si zaslúžia úctu a obdiv a nie trest... 
Nefungujú základné kompetencie medzi 
ústrednými orgánmi štátnej správy, medzi 
samosprávami, domáci podnikatelia mu-
sia zápasiť s  nezmyselnými normami. A  to 
už nehovorím o investičných stimuloch. My 

vyznávame pronárodnú politiku, nie servilnú 
voči Európskej únii.“

Sociálny dialóg

Róbert Fico nevidí problém prizvať k  tvorbe 
programu vlády aj predstaviteľov zamestná-
vateľov, zamestnancov a  ďalších. Priznáva, že 
je niekoľko zásadných tém, kde budú politic-
ké strany ťažko hľadať kompromis. „My máme 
večný problém s  privatizáciou a  nebudeme 
súhlasiť, aby v  programovom vyhlásení bola 
napríklad privatizácia strategického majet-
ku. A iné politické strany tiež budú mať neja-
ké podobné mantinely. Takže budeme musieť 
pristúpiť k  veľmi intenzívnemu sociálnemu 
dialógu, aby sa zrodil kompromis.“ Na potre-
be mechanizmu vecnej spolupráce podnika-
teľskej sféry, politických strán a  zainteresova-
ných združení sa zhodli všetci diskutujúci. 
Prezident AZZZ Tomáš Malatinský nie je prí-
liš optimisticky. ,,Darmo budeme všetci de-
klarovať, že to, či ono je kľúčovou témou, 
ak nezvládneme presadenie priorít v  praxi. 
Slovensko si nemôže dovoliť byť dlhodobo 
v  štádiu neriešenia problémov. Všetky body 
našej výzvy považujeme za mimoriadne dô-
ležité. V  tejto súvislosti by som rád upriamil 
pozornosť na vzdelávanie, vedu a  výskum. 
Zásadné zmeny pri každej výmene vlády ne-
prospievajú a dôsledky znášame všetci. Úrady 
práce sú plné absolventov škôl, ktorých prax 
nechce a  profesie, ktoré potrebuje, zasa ne-
máme vyškolené.“ Zamestnávatelia čoraz čas-
tejšie upozorňujú, že v odborných profesiách 
populácia starne a starších nemá kto nahradiť. 
Chýba fórum, dialóg medzi firmami a akade-
mickou sférou. „Fórum by definovalo straté-
gie, špecifické nástroje, aj mobilitu a financo-
vanie v školstve,“ argumentoval Ján Figeľ. 
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Ivan Švejna si myslí, že vzdelanie musí byť 
regulované. Na jednej strane je trh práce 
a  podnikateľské prostredie, na druhej stra-
ne školy. „Štát by mal vedieť, aké odbory po-
trebuje trh. Potom by sa nestalo, že 30 per-
cent absolventov nemá prácu. Teda regulácia 
je zlá. Musíme spojiť trh práce so vzdelaním. 
Musíme motivovať podnikateľov, aby inves-
tovali do vzdelania. Voľakedy boli podniky 
viac prepojené so školstvom, existovali rôz-
ne podnikové štipendiá...“ 
Richard Sulík je presvedčený, že rovnováhu 
medzi vzdelaním a potrebou trhu musí ga-
rantovať štát. „Je to odvetvie, ktoré je zle re-
gulované. Treba zmeniť systém a  financo-
vanie. A, samozrejme, podstatne zvýšiť aj 
nároky na študentov. My sme za to, aby vy-
soké školy boli čiastočne spoplatnené a vte-
dy si aj študenti budú vyberať také odbo-
ry, s  ktorými na trhu práce uspejú.“ Róbert 
Fico si myslí, že pokiaľ sa nezhodneme na 
tom, aké smerovanie má mať Slovensko, ni-
kdy nevyriešime problém študentov, kto-
rí vychádzajú zo stredných a vysokých škôl. 
„Hlásim sa k tomu, čo urobila Slovenská aka-
démia vied, keď sme v spolupráci s ňou dali 
vypracovať stratégiu rozvoja krajiny na ob-
dobie 15, 20 a 30 rokov. A tak opäť vyzývam 
všetkých, poďme sa dohodnúť na strategic-
kom dokumente, na vízii Slovenska na 30 ro-
kov. Ale potom to rešpektujme. Oceňujem 
aktivitu Asociácie aj Klubu 500, že prichá-
dzajú s veľmi dobrými podnetmi pokiaľ ide 
o stredné odborné školstvo. V tejto sfére by 
mala budúca vláda s  nimi maximálne spo-
lupracovať.“

Neuralgický bod – Zákonník práce

Keď diskutujúci prešli k  najdôležitejšej 
právnej norme, Zákonníku práce, debata 

nabrala na dynamike. Zhodu našli v jednom 
– dnešná podoba už zrejme dlho platiť ne-
bude. Zástupcovia podnikateľov jednoznač-
ne argumentujú, že nie je možné zákonník 
práce meniť každú sezónu. To zamestnanos-
ti neprospieva. Mení sa s každou novou vlád-
nou garnitúrou a charakterizuje ho politický 
rukopis. Preto zamestnávatelia, ale aj odbo-
ry, už neraz navrhovali, aby sa zákon schvá-
lil ústavne. Tak by bol záväznou normou 
pre všetky vlády. Tomáš Malatinský zdôraz-
ňuje, že zamestnávatelia rešpektujú povin-
nosť ochrany zamestnanca, aj to, že ako člen 
Európskej únie musíme niektoré európske 
zákony implementovať do nášho ZP. ,,Nielen 
zákonník práce, ale i ďalšie témy, ako naprí-
klad zmena odvodového zaťaženia, presa-
hujú jedno volebné obdobie. Preto je ne-
vyhnutné, aby sme témy definovali ako 
celospoločenský záujem,“ povedal.
Aj Ján Figeľ považuje ZP za jeden z  dôleži-
tých pilierov nielen pre trh práce, ale i  pre 
ekonomiku a perspektívu spoločnosti. Podľa 
neho Slovensko patrí k  negatívnej špičke 
v Európskej únii z hľadiska nezamestnanos-
ti absolventov, a to iba potvrdzuje, že pripra-
vujeme takých, ktorých potom nevieme za-
mestnať. „Podľa mňa odborné praxe by mali 
byť pravidlom, nie výnimkou.“ Richard Sulík 
je presvedčený, že práve trh vyrieši veľmi 
veľa, len netreba doň zasahovať. „Lebo úrad-
níci pri zelenom stole si myslia, že sú múd-
rejší ako podnikatelia, ako zamestnávatelia 
a vymýšľajú pravidlá, aby obhájili svoju exis-
tenciu. Keď počúvam volanie po strategic-
kom plánovaní, plánovacej komisii, tak to 
sme tu už predsa mali... každý je iný a len trh 
dokáže na to reagovať. Som presvedčený, že 
urobíme veľmi dobre, keď sa do toho nebu-
deme miešať.“ 

Optimizmus na záver

Prvá verejná konfrontácia politikov s podni-
kateľmi sa niesla v korektnom duchu a via-
cerí vyslovili želanie, aby sa všetci sústredili 
na to, čo nás spája a nie na to, čo nás roz-
deľuje. „Chcem veriť, že tak ako tu bolo pri-
sľúbené, nech už ktokoľvek z  vás bude pri 
hlavnom stole keď sa bude tvoriť programo-
vé vyhlásenie, nezabudnete na ochotu viesť 
vecný dialóg. Aby sme spoločne zabezpečili 
lepšie podnikateľské prostredie, zvýšili kvali-
tu života, vytvorili nové pracovné príležitos-
ti. To všetko generuje zamestnanosť, úspeš-
né Slovensko, ktoré si všetci želáme. Sme 
súčasťou Európy, ktorá sa nachádza v zloži-
tom období dlhovej krízy, preto bude kľú-
čová politická stabilita, zhoda vládnej repre-
zentácie na orientácii k  európskej agende 
a  pokračovanie v  konsolidácii verejných fi-
nancií,“ povedal na záver verejnej diskusie 
Tomáš Malatinský.

3/2012 \ www.strojarstvo.sk10

V E Ľ T R H Y ,  V Ý S T A V Y ,  K O N F E R E N C I E



Evropská energetická politika

(Podľa TASR, ČTK: -jm-)

Uznání anebo lobbing

Smartfon pomohol LG Electronics

Juhokórejská spoločnosť LG  Electronics sa 
vo 4. kvartáli minulého roka vrátila do zisku, 
keď jej najnovší model inteligentného tele-
fónu pomohol divízii mobilov dosiahnuť po 
šiestich stratových štvrťrokoch menší zisk. 
Prevádzkový zisk za obdobie od októbra do 
konca decembra dosiahol 23 miliárd wonov 

kvartáli 2010 a 140 miliárd wonov v 3. štvrť-
roku 2011. K  zmene pomohol najmä dob-
rý predaj nového modelu Optimus LTE. Od 
uvedenia na trh v  októbri minulého roka 
predala firma už okolo milióna kusov toh-
to modelu. Celkový predaj mobilných tele-
fónov však vo 4.  kvartáli klesol medzištvrť-
ročne z 21,1 milióna na 17,7 milióna kusov.
Do zisku sa vrátila aj divízia televízorov. Tá 
zaznamenala zisk 150 miliárd wonov, keď ju 
podporil najmä zvýšený predaj na kľúčovom 
trhu USA v predvianočnom období.

(15,56 milióna eur), kým za rovnaké obdo-
bie predchádzajúceho roka mala firma stra-
tu 246 miliárd wonov a v 3. štvrťroku 2011 
stratu vo výške 32  miliárd wonov. Napriek 
tomu nesplnila očakávania trhov, ktoré po-
čítali s  prevádzkovým ziskom na úrovni 
64 miliárd wonov.
Divízia mobilných telefónov LG Electronics, 
druhého najväčšieho výrobcu televízorov na 
svete, dosiahla prevádzkový zisk 9,9  miliar-
dy wonov. To je výrazný obrat oproti stra-
te vo výške 262 miliárd wonov v rovnakom 

Čeští vědci pomáhají americkému námoř-
nictvu vylepšit jaderné reaktory. Fyzici pra-
cují na výpočtech, které mají zvýšit výkon 
reaktorů, snížit spotřebu paliva a omezit pro-
dukci radiace. Píše to týdeník Ekonom. Vědci 
připouštějí, že nabídka spolupráce souvi-
sí s tím, že se americká firma Westinghouse 
uchází o zakázku na dostavbu české jaderné 
elektrárny Temelín. Výzkum se soustředí na 
plzeňské Západočeské univerzitě a spolupra-
covat na něm bude i pražské České vysoké 
učení technické (ČVUT). Američané poskytli 
českým vědcům grant ve výši devět milionů 
korun. „Pracujeme na rovnicích, pomocí kte-
rých bude možné lépe počítat pohyb neut-
ronů v  jaderném reaktoru. Našim cílem je, 

aby se výpočty, které nyní trvají týdny, daly 
uskutečnit během pár minut,“ řekl fyzik 
Radek Škoda z ČVUT, který projekt s americ-
kou stranou dojednával.
Pro českou jadernou fyziku je to ze stra-
ny americké vlády první takovýto kontrakt. 
Podle vědců není náhoda, že přichází prá-
vě v době, kdy zahraniční společnosti, včet-
ně americké, usilují o  zakázku na dostavbu 
Temelína. „Je logické, že zrovna v době ten-
dru na Temelín se Američané snaží prohlu-
bovat spolupráci právě na poli jaderné fy-
ziky, a  nikoli třeba při výzkumu leteckých 
motorů,“ uvedl Škoda.
Další vědci přiznávají, že rozšiřování vědec-
ké spolupráce je jistým druhem lobbingu. 

Stejně tak prý lobbují i Francouzi, jejichž spo-
lečnost Areva je dalším účastníkem tendru 
na Temelín. „Jak Francouzi, tak Američané 
s  námi začali aktivně vyjednávat. Přímo 
s Arevou máme nyní podepsanou dohodu 
o  vědecké spolupráci. Podobné partnerství 
se rozbíhá také s Američany, i když na jejich 
straně Westinghouse nikde oficiálně nefigu-
ruje,“ sdělil týdeníku odborník z ČVUT na ja-
derná zařízení, Václav Dostál.
Samotní Američané spojitost grantu s  ten-
drem na Temelín odmítají. „Při tom projektu 
je pro nás hlavní práce, kterou čeští vědci od-
vádějí,“ řekl Ekonomu Paul Losiewicz z agen-
tury Office of Naval Research, který má za 
americké námořnictvo projekt na starosti.

Vládní představitelé Česka a dalších 15 zemí 
Evropské unie, které se rozhodly pro pokra-
čování v  jaderné energetice, v  Paříži na své 
první schůzce definovali základy evropské 
energetické politiky. Podle agentury AFP 
se také rozhodli pokračovat ve spolupráci 
a prohlubovat ji. 
Účastníci, včetně 12 ministrů, se shodli, že 
energetická politika v  EU  se musí budovat 
na čtyřech pilířích, kterými jsou bezpečnost 
dodávek energií, kupní síla spotřebitelů, prů-
myslová konkurenceschopnost a  boj proti 
oteplování klimatu, upřesnil francouzský mi-
nistr průmyslu Eric Besson po zasedání.
Český ministr průmyslu Martin Kuba podle 
AFP zdůraznil, že evropské země musejí své 
úsilí vzájemně koordinovat, aby byly s to ře-
šit problémy s energetickými sítěmi. Tyto sítě 

podle něj v  současnosti nejsou s  to vydr-
žet období spotřebních špiček. Další podpo-
ra obnovitelných zdrojů energie proto musí 
s sebou nést výstavbu energetické infrastruk-
tury, aby se problémy v přenosu energie ne-
prohlubovaly. Podle své mluvčí Veroniky 
Forejtové Kuba v Paříži upozornil i na to, že 
pro Česko je nemyslitelné, aby Evropská ko-
mise jednotlivým státům určovala, jaký mají 
mít energetický mix. „Uspořádání energetic-
kého mixu musí zůstat v kompetenci každé-
ho jednotlivého státu. Myšlenka centrálního 
určení mixu z úrovně Evropské komise je pro 
nás nepřijatelná,“ řekl.
Zástupce Británie James Sassoon usoudil, 
že se nejedná jen o jadernou energetiku, ale 
současně i  o  rozvoj kontinentu. „Musíme 
hovořit o  významných iniciativách, které 

podpoří trvalý růst pro budoucí konkuren-
ceschopnost Evropy,“ řekl Sassoon, jehož 
země bude hostit příští schůzku nově vy-
tvořené neformální skupiny zemí podporu-
jících jadernou energetiku. Termín schůzky 
zatím nebyl stanoven.
První pařížské schůzky se zúčastnily kromě 
Francie, Británie a Česka také Švédsko, Finsko, 
Nizozemsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, 
Polsko, Maďarsko, Estonsko, Lotyšsko, Litva, 
Bulharsko a  Rumunsko. Naopak, Německo 
a některé další evropské země se rozhodly od 
jaderné energetiky v příštích letech odstoupit.
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Porovnávacia analýza 
technológií AWJ 
TEXT: Vincent Peržel, Pavol Hreha, Milan Mičko, FVT Prešov FOTO: archív redakcie

V  dnešnom konkurenčnom obchodnom prostredí rozvoj nových technológií, ich 
pokroky a aplikácie v praxi presadzuje využitie multikritérií rozhodovacích procesov 
pre výber vhodných technológií. Efektívnosť výberu vhodných kritérií je daná 
mnohými parametrami a  premennými, ako je technologický pokrok, charakter 
suroviny, množstvo výrobkov alebo polotovarov, požiadavky na kvalitu a podobne. 

P
ri porovnaní technologických 
a ekonomických prínosov vo vyu-
žívaní technológií v oblasti rezania 
kovov, môžu byť tieto kritériá roz-

hodujúce. Umožňujú prijať rozhodnutie pre 
reálne porovnanie a  hodnotenie vhodnej 
technológie, ktorá bude používaná v proce-
se rezania:
•  kvalita rezu (t. j. drsnosť povrchu) môže 

byť uvedená v rôznych jednotkách,
•  tepelný účinok rezaného materiálu 

(HAZ) do hĺbky [mm],
•  maximálna hrúbka rezaného materiálu 

alebo rozsah hrúbky materiálu vhodného 
na rezanie vybranou technológiou [mm],

•  rozmerové, tvarové a uhlové deformácie, 
čo vedie k procesu odchýlky od požado-
vanej presnosti (t. j. rozmery a tvar tole-
rancie) môžu byť uvedené v mm, v uhlo-
vých rozmeroch,

•  šírka medzery rezu, ku ktorému dochádza 
v procese degradácie materiálu [mm],

•  vznik nežiaducich prvkov – oká, prelepky, 
ktoré musia byť mechanicky odstránené,

•  použiteľnosť, flexibilita rezacích zariadení 
v rôznych podmienkach, 

•  možnosť mechanizácie procesu vynáso-
bením počtu rezacích hláv, mechanizácia 
súčinnosti a prevádzkové procesy,

•  možnosť riadenia procesov,
•  vstupné náklady na nákup technologic-

kého zariadenia,
•  prevádzkové náklady, 
•  ekonomické parametre procesu vyplýva-

júce z technických požiadaviek, prevádz-
kových nákladov a podmienok technolo-
gického procesu.

Delenie materiálu abrazívnym vodným 
prúdom

Technologický postup využíva transformá-
ciu vysokotlakového prúdu na vysoko rých-
lostný vodný lúč ako nástroj na rezanie ma-
teriálov. Pridaním jemných abrazív (pevné 
častice) sa dosiahla lepšia účinnosť reza-
nia, čím sa rozšírili možnosti využitia reza-
nia vodným lúčom. Chladiaci účinok pro-
cesu AWJ umožňuje rezanie viaczložkových 

materiálov vo všetkých smeroch s jednodu-
chým tvarovým rezaním. 
Medzi hlavné výhody patria: schopnosť re-
zať niektoré zložené materiály, použitie na 
mäkkých a  tvrdých materiáloch, netreba 
upevňovať obrobok, heterogénny tvar, reza-
nie bez iskier, vysoká presnosť, spoľahlivosť 
a jednoduchosť prevádzky a možnosť ukon-
čenia alebo začatia rezania na akomkoľvek 
mieste, možnosť rezania viacvrstvových ma-
teriálov.
Výhodou sú vynikajúca šetrnosť k  životné-
mu prostrediu, AWJ a vlastnosti, ktoré v pra-
xi možno zhrnúť takto:
•  vysoká presnosť delenia, 
•  geometrický tvar a stabilita deleného ma-

teriálu,
•  možnosť kontrolovať kvalitu povrchu 

zmenou rýchlosti posuvu,
•  žiadne tepelné ovplyvnenie rezaného 

materiálu,
•  možnosť použiť na rezanie kovov a neko-

vových nepórovitých materiálov,
•  tvar a priestorové rezy,

Tab. 1. Výpočet fixných nákladov na použitie rôznych technológií delenia materiálu uhlíkovej konštrukčnej ocele, šírka dosky 10 mm

Popis nákladovej položky Jednotka Laser Plazma Autogén AWJ

Investičné – obstarávacie náklady na technológiu € 415 000 200 000 135 000 235 000

Strojový čas pri 80 % využití 1 pracovnej zmeny hod./rok 1 350 1 350 1 350 1 350

Hodnota ročných odpisov €/hod. 61,48 29,63 20,00 34,81

Spátky úveru (5 % úrok) €/hod. 9,22 4,44 3,00 5,22

Poistné (0,25 % z ceny) €/hod 0,77 0,37 0,25 0,44

Náklady na plochy – 80 m2 (prenájom, príp. odpisy) €/hod 3,56 3,56 3,56, 3,56

Vnútorné náklady (údržba) €/hod 9,22 4,44 3,00 5,22

Náklady na el. energiu 1 kWh – 0,15 € €/hod 5,55 0,15 0,15 0,15

Pracovné médiá €/hod 0,80 – – –

Náklady na náradie €/hod 0,20 0,20 0,20 0,20

Náklady na manipuláciu €/hod 0,50 0,50 0,50 0,50

Celkové náklady €/hod 91,30 43,27 30,66 50,10

Zdroj: Praktiker 2009/11 (upravené), Watting s.r. o., Prešov, AGES, s. r. o.
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•  vysoká opakovateľná presnosť delených 
materiálov,

Tak, ako ostatné technológie, aj AWJ má nie-
ktoré nevýhody:
•  vysoká investičná náročnosť,
•  vyššie požiadavky na výrobných miestach,
•  vyššie požiadavky na vzdelávanie obsluhy,
•  energetické požiadavky (spotreba energie).
Pre presnejší výber vhodného technologic-
kého procesu delenia materiálu a z hľadiska 
ekonomických parametrov procesu je nut-
né porovnať investičné a prevádzkové nákla-
dy, ktoré sú spojené s konkrétnou technoló-
giou, jej nákupom a uvedením do prevádzky 
v jednej zmene. 
Príklady možného prístupu k výpočtu nákla-
dov procesu rezania kovových materiálov sú 
uvedené v tab. 1.
Údaje v  tabuľke 1 a 2 sú prevzaté z podni-
kateľského prostredia na Slovensku v  ro-
koch 2005 až 2009. Osobné náklady (mzdo-
vé náklady, vrátane odvodov), ktoré sú 
uvedené, sú považované za maximálne 
a  môžu obsahovať nejaké regionálne roz-
diely. V konečnom dôsledku majú iba malý 
vplyv na náklady procesu a celkové náklady 

technologického procesu. Tieto údaje boli 
konzultované a spracované v súlade so skú-
senosťami slovenských spoločností, ktoré sa 
profesionálne zaoberajú spracovaním a dele-
ním materiálov (Watting, s. r. o., AGES, s. r. o).

Závery:

1. Technológia rezania materiálu musí byť 
individuálne porovnaná v každom jednotli-
vom prípade podľa stanovených priorít, na-
príklad posun frekvencie, hrúbka rezaného 
materiálu, oblasť vplyvu na reze materiálu, 
náklady procesu, najmä pre jeden kus a ma-
losériovú výrobu.
2. Požiadavky na kvalitu povrchu rezaných 
materiálov – musí byť nielen presná, ale aj 
vysoko kvalitná na povrchu rezu, a to najmä 
v parametroch geometrickej presnosti a rovi-
ne, aby nedošlo k neúmernému zvýšeniu ná-
kladov v technologickom procese.
3. Najväčší vplyv na pomer medzi nákladmi 
procesov na rezanie kovov, majú nákupy ma-
teriálu, teda vstupné náklady na nákup tech-
nologického zariadenia, ktoré sa potom odra-
zia vo výške odpisov. To je dôvodom určitej 
nízkej kapitalizácie spoločností na slovenskom 
trhu, najmä v  rehabilitácii vedecko-technic-
kým parkom v súvislosti s rezaním materiálu.
4. Najvyšší pomer nákladov na jednotku času 
technologického procesu je evidentný pri re-
zaní laserom, ktorý je však perfektne vyvá-
žený kvalitou povrchu materiálu, rýchlosťou 
procesu, hoci s  určitými obmedzeniami na 
hrúbke rezu materiálu.
5. Najvyšší podiel nákladov na jednotku dĺž-
ky je podľa rezaného materiálu pri techno-
lógii abrazívneho vodného lúča (AWJ). Je to 
dané vysokými odpismi (vysoké vstupné ná-
klady) a nižšou rýchlosťou posuvu pri rezaní 
kovov a nekovových materiálov.

Technológia abrazívneho vodného lúča má 
však technologické výhody, ktoré budú pri-
jaté v budúcich technológiách:
•  vysoká geometrická presnosť v tvare rez-

ných plôch a materiáloch,
•  rezanie bez tepelného efektu rezaných 

plôch,
•  úroveň hygieny v  priebehu technologic-

kého procesu,
•  možnosť využitia na rezanie rôznych ko-

vových a nekovových materiálov,
•  nízka záťaž životného prostredia výrob-

nými operáciami a  aj v  globálnom me-
radle,

•  stále väčšia presnosť parametrov do-
siahnutými škrtmi, najmä zníženie roz-
meru rezných štrbín (0,05 mm), zníženie 
drsnosti (Rz 1,6 – 3,2), čo je dosiahnuté 
prostredníctvom vysokotlakových čer-
padiel a abrazívom so zrnitosťou MESH 
160 – 200,

•  ďalšie možnosti zlepšovania technických 
parametrov rezných materiálov poskytu-
je online riadenie technologických proce-
sov v regulačnom toku, ktorý umožňuje 
v reálnom čase kontrolu procesu rezania 
pomocou analýzy zvukového spektra na 
výsledné technológie prevádzky abrazív-
nych vodných trysiek na rezaný materiál.

Comparative Analysis of Technologies AWJ 
Paper deals with a  comparative analysis 

and comparison Abrasive Water Jet cutting 

technology with oxy-fuel, plasma and laser 

unconventional manufacturing processes. 

Paper is intended to provide initial technical 

and economic information relating to the 

comparison of technologies.

r e s u m é

Povrch titánu vytvorený abazívnym vodným 
prúdom

Tab. 2. Výpočet celkových nákladov na meter rezu pre rôzne technológie rezania materiálu – uhlíková konštrukčná oceľ, hrúbka dosky 10 mm

Popis nákladov Jednotka Laser Plazma Autogén AWJ

1 Rýchlosť m/min 1,00 2,45 0,62 0,38

2 Fixné prevádzkové náklady €/hod. 91,30 43,29 30,66 50,10

3 Celkové personálne náklady €/hod. 14,00 14,00 14,00 14,00

4 Spotreba technických plynov €/hod. 7,80 4,04 4,33 –

5 Spotreba abrazív €/hod. – – – 7,56

6 Náklady na vodu €/hod. – – – 2,64

7 Náklady na el. energiu €/hod. 1,95 2,75 0,15 2,64

8 Náklady na doplnkové príslušenstvo (optika, dýzy, katódy) €/hod. 0,35 9,89 2,19 3,75

9 Suma za spotreby (4, 5, 6, 7, 8) €/hod. 10,10 14,68 6,67 14,36

10 Náklady spolu (2, 3, 8) €/hod. 115,40 71,98 51,33 78,46

11 Náklady na 1 m rezu €/m 2,09 0,56 1,65 3,88

Zdroj: Praktiker 2009/11, Mair, H-Piebuch – Linde 2005, Watting s. r. o., Prešov, cenové a prospektové materiály 

www.engineering.sk \ 3/2012 13

S T R O J E  a  T E C H N O L Ó G I E



Výhody a nedostatky technológií delenia 
kyslíkom, plazmou a laserom v praxi
Delenie kyslíkovým plameňom

Pri rezaní kyslíkovým plameňom spôsobí plameň rezacieho horáka 
ohrev kovu a pri teplote rezania prúdom kyslíka dochádza k rozdele-
niu materiálu. Vzniká rez (zárez) a oxid trosky (Lotz, 1995). Prvky reza-
nia kyslíkovým plameňom sú: predohrev plameňa, prúd kyslíka, pla-
meňová rezacia tryska, rezné rýchlosti a delený materiál (Engblom, 
2000). Hlavnou nevýhodou tejto technológie je pomalší proces de-
lenia ako v iných systémoch, tepelné delenie nepriaznivo pôsobí na 
materiál obrobku (Lotz, 1995).

Výhody rezania plameňom v praxi možno zhrnúť takto:

•  možnosť rezania veľkých priemerov kovových materiálov až 
do 1  000  mm, s  použitím špeciálnych horákov aj do hĺbky až 
1 500 mm – dizajn a stavebná oceľ,

•  dostupná cena technologických zariadení,
•  dostupnosť spotrebného materiálu, najmä priemyselných plynov,
•  prenosnosť – mobilita technologických zariadení,
•  možnosť zamestnancov s nižším vzdelaním vo výrobe.

Nevýhody:

•  nevhodné na rezanie hliníka alebo hliníkovej zliatiny,
•  veľký tepelný tok energie v plameni, vysoká energetická spotreba,
•  veľká hĺbka tepelného účinku závisí od hrúbky materiálu či rých-

losti reznej hlavy. Rozsah tepelného vplyvu je napríklad pri spaľo-
vaní silnej ocele s hĺbkou mate riálu od 50 mm do 1 – 1,5 mm,

•  nízka kvalita – drsnosť povrchu v reze,
•  nízka rozmerová a tvarová presnosť (odchýlka dokonca v mm),
•  možnosť šikmého sklonu rezu,
•  v hraniciach hrúbky 100 – 150 mm sa vyskytujú veľké rezné priestory,
•  tvorba plynov, mechanické nečistoty, potreba odsávania.

Delenie plazmovým oblúkom
Plazmové delenie sa používa na delenie ocele a ďalších kovov rôznych 
hrúbok (niekedy aj iných materiálov) pomocou plazmového horá-
ka. V tomto procese je inertný plyn (v niektorých prípadoch stlačený 
vzduch) fúkaný vysokou rýchlosťou von z trysky a zároveň sa elektric-
ký oblúk tvorí plynom plazmy z trysky na povrch rezaného či sústru-
ženého obrobku/materiálu (Chen et all, 2009). Plazma je dostatoč-
ne horúca na roztavenie rezaného kovu a pohybuje sa dostatočne 
rýchlo na oddelenie roztaveného kovu rezom (Colombo et all, 2009;. 
GOK, 2010;. Hamada et all, 2010). 

Výhody a nevýhody technológií rezania plazmou:

Výhody:

•  relatívna cenová dostupnosť a jednoduchšie technologické zaria-
denia,

•  prenosnosť, mobilita a kompatibilita technologických zariadení,
•  možnosť delenia rôznych kovových materiálov,
•  vysoká rýchlosť technologického procesu, najmä v novšej techno-

lógii a automatizovaných zariadeniach. 

Nevýhody delenia plazmou v praxi možno charakterizovať ako:

•  vyššie požiadavky na dodávky, najmä priemyselné plyny a kovy,
•  nižšia kvalita povrchu rezu, najmä pri jednoduchších typoch plaz-

mových horákov,
•  riziko oka v mieste rezu,
•  riziko šikmého zrezania,
•  obmedzená hĺbka rezu bežne používaná na zníženie až do hrúbky 

150 mm z ocele, na hrubšie materiály je delenie plazmou neekono-
mické a rezné plochy sú zlej kvality. Vyššie požiadavky na energiu 
pre špeciálnu techniku, napr pre rezanie presných rezov u hliníka,

•  zvýšené žiarenie, takže spaliny z procesu musia byť z priestorov 
haly odsávané.

Delenie laserom

Laserové delenie je technológia, ktorá sa používa na laserom obrobi-
teľné materiály, a zvyčajne sa používa vo výrobnom sektore, no začne 
sa používať v školách, a obľúbené je aj v malých podnikoch. Delenie 
materiálu laserovým lúčom je vysoko účinný spôsob riadený počíta-
čom. Materiál sa potom topí, horí, odparí sa alebo je unášaný prúdom 
plynu (Sulaiman Al., et all, 2009), zanechávajúc vysoko kvalitne opra-
covaný povrch. Priemyselné laserové rezačky (El-Taweel, et all, 2009, 
Kurt et all, 2009, Shen a Lei, 2011) sa používajú na opracovanie rov-
ných povrchov materiálov , ako aj konštrukcií potrubí (Sundar et all, 
2009, Wang, 2000).

Povrch titánu vytvorený obrábaním plazmovým oblúkom

Povrch titánu vytvorený laserom

Výhody laserového delenia v praxi možno zhrnúť takto:

•  vhodný na delenie materiálov do hrúbky 10 mm, max. 15 mm,
•  zvlášť vhodný na delenie mäkkej ocele a  zliatin ocele, hliníka 

a jeho zliatin,
•  vysoká rýchlosť delenia, možnosť mechanizácie a množenie tech-

nologického procesu,
•  vysoko kvalitný rez rezných plôch (hladký, homogénny povrch),
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•  vysoká geometrická a tvarová presnosť rezaných materiálov,
•  minimálny tepelný vplyv na delený materiály (HAZ), sa vyjadruje 

len v stotinách či desatinách milimetra,
•  laser možno použiť vo vysoko produktívnych zariadeniach a pri 

opakovanej hromadnej výrobe s garantovanými technickými pa-
rametrami procesu a výrobkov vychádzajúcich z laserového reza-
cieho procesu,

•  menej energeticky náročné na jednotku produkcie ako porovna-
teľné tepelné technologické výrobné procesy,

•  práca s laserovým zariadením je veľmi prepracovanou a má vyso-
kú pridanú hodnotu.

Nevýhody rezania laserom v praxi možno charakterizovať ako:

•  vysoké počiatočné náklady na obstaranie technického zariadenia,
•  vysoké počiatočné náklady na inštaláciu technológie do výrob-

ných zariadení,
•  potreba neustáleho získavania plynu z laserového zariadenia,
•  emisie žiarenia z laserového lúča,
•  potreba kontinuálnej dodávky technických kvapalín a plynov,
•  pracovné miesto vysoko náročné na údržbu,
•  vyššie požiadavky na úroveň vzdelania pracovníkov na laserovom 

pracovisku,
•  potreba minimálne dvojzmennej prevádzky s vysokým stupňom 

využitia časového fondu na pracovisku kvôli vysokej ekonomickej 
nákladovosti laserovej technológie. 

Vhodnosť použitia vybraného technologického rezania materiálu 
podľa hrúbky materiálu a požiadavky na presnosť vyrábaných dielov 
je uvedená na obrázkoch.

Závery

Tento dokument je určený na poskytovanie počiatočnej technickej 
a  ekonomickej informácie týkajúcej sa porovnania technológií na 
rezanie kovových materiálov. Porovnaním niektorých parametrov, 
napríklad výhod používania technológie pre rôzne hrúbky materiá-
lu (oceľ), ale najmä porovnávaním nákladov na nákup technologic-
kých zariadení, úverové náklady a náklady na použitie rôznych tech-
nologických zariadení vo výrobnom procese. Štatistiky zobrazujú aj 
najnižšiu úroveň nákladov na nákup a používanie technológie re-
zania kovu plameňovým horákom (acetylén/kyslík). Najrýchlejší je 
proces rezania kovu laserovým lúčom. Najpomalším procesom je 
delenie pomocou AWJ, ten však ako jediný umožňuje zachovať che-
mické a fyzikálne vlastnosti rezaného materiálu a delenie bez tepel-
ného efektu.

Zobrazenie vhodnosti použitia technologického procesu v závislosti na 
požadovanej rýchlosti delenia materiálu a hrúbke materiálu

Vyjadrenie vhodnosti využitia technologického procesu v závislosti od 
požadovanej rýchlosti rezania materiálu a hrúbky materiálu

a) Grafické znázornenie relatívnych nákladov na hodinu technologického proce-
su a delenia 1 metra deleného materiálu v €/hod. (uhlíková oceľ o šírke 10 mm)

b) Grafické znázornenie relatívnych nákladov na hodinu technologického proce-
su a delenia na 1 meter rezaného materiálu v €/m (uhlíková oceľ, šírka 10 mm)
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