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Experimentálny prístup k určovaniu 
tribokoróznych vlastností 

Rozvoj spoločnosti a priemyslu je v súčasnosti nemožný bez využívania poznatkov, ktoré ľudstvo nazhromaždilo počas svojej 
existencie. Potreba vybrať alebo navrhnúť nové povrchy pre budúce zariadenia, ako aj minimalizovať prevádzkové náklady 
a predlžovať životnosť existujúcich zariadení viedli k požiadavkám oveľa lepšie pochopiť degradačné procesy povrchu najmä pri 
tribologických súčiastkach pracujúcich v koróznych prostrediach. 

Obr. 3 Faktory vplývajúce na tribokoróziu

Mechanicko-prevádzkové parametre

Miera tribokorózie pre danú kombináciu kov – prostredie závisí od 
aplikovaných síl a typu kontaktu – napríklad kĺzanie, vibrácia, valenie. 
Geometria kontaktu podporovaná tvarom a veľkosťou kontaktných 
povrchov je ďalším dôležitým parametrom a určuje veľkosť kontakt-
nej zóny a usporiadanie odieraných povrchov. Rozdielne mechanické 
procesy majú parametre, ktoré ovplyvňujú procesy tak, ako v prípade 
erózie, kde energia a uhol dopadu narážajúcich čiastočiek a ich tvar 
sú kritickými premennými veličinami. 

Materiálové parametre

Vlastnosti všetkých materiálov zahrnutých v tribologickom kontakte, 
vrátane tých produktov reakcií, ktoré sa vytvárajú na odieranom po-
vrchu, sú dôležité. Za neprítomnosti korózie odolnosť proti opotre-
beniu materiálu závisí od vlastností, ako sú napríklad tvrdosť, tuhosť, 
húževnatosť a medza klzu. Vzťah medzi týmito vlastnosťami a inten-
zitou tribokorózie nie je doposiaľ celkom jasný. Doterajší výskum bol 
zameraný na synergické účinky medzi procesmi opotrebenia a koró-
zie, ktoré majú za následok zrýchlenú stratu materiálu a v niektorých 
prípadoch aj zníženie tejto straty materiálu. 
Široký okruh korózií odolných materiálov je založený na pomerne 
tenkom oxidovom filme na povrchu, ktorý vytvára bariéru prenosu 
medzi relatívne aktívnym základovým materiálom a koróznym pros-
tredím. Tento film robí povrch pasívnym, ale vo vnútri tribologických 
kontaktov môže byť pasívny film odstránený mechanickým opot-
rebením alebo procesmi narážania. Na ktoromkoľvek mieste, kde je 
tento film mechanicky poškodený alebo odstránený, môže nastať 
prenos bez akéhokoľvek odporu pôvodne vytvoreného bariérovým 
filmom. Táto interakcia medzi tribologickými a  elektrochemickými 
koróznymi účinkami významne zvyšuje straty materiálov. Tie budú 
omnoho vyššie ako sumárne straty materiálov pri čistej korózií (bez 
tribologických pohybov) a pri čistých podmienkach opotrebenia (za-
medzenie korózie pri katodických podmienkach) [5, 6].
V prípade kovov vystavených vysokým teplotám mechanické a che-
mické vlastnosti vytvorených tenkých oxidových vrstiev určujú in-
tenzitu tribokorózie.

Parametre roztoku (vplyv prostredia)

Pre dané podmienky kontaktu kovovej alebo nekovovej dvojice majú 
pri tribokorózií účinky prostredia významnú úlohu. Vplyv je badateľ-
ný vo forme média v rozhraní, ktoré je tuhé, kvapalné alebo plynné 
a s vlastnosťami, ako je viskozita, vodivosť, pH hodnota, koróznosť, 
teplota, atď. Napríklad, keď sú kovy vystavené vzduchu, relatívna vlh-
kosť bude určovať, či môže tenký kvapalný elektrolytický film vytvá-
rať zmeny korózneho mechanizmu. V  prípade vodných systémov 
koncentrácia kyslíka, pH a  koncentrácie istých aniónov ako iónov 
chloridu vplýva na koróznosť.

An experimental approach to determination of tribocorrosion 
characteristics
The tribocorrosion is phenomenon occurring in a strain of technical and bi-

ological systems. It requires a systematic study of theoretical and experimen-

tal areas. The domain of definition of tribocorrosion in the field of tribology 

is the wear. The dominant role of the tribological processes is characterized 

by the basic types of wear – abrasion, erosion and adhesion supported by 

tribochemical and chemical reactions carried out in the contacting surfac-

es of the tribological nodes. The actual nature of this analysis is the subject 

of intense research and it turns out for them that it is necessary to under-

stand the experimental study by analysis of impact load, environmental and 

material properties.

r e s u m é

TEXT: Ing. Ján Kunda, Prof. Ing. Marián Dzimko, PhD., Katedra konštruovania a častí strojov, Sjf, Žilinská univerzita 

T
o dalo podnet k  aktívnemu výskumu tribokorózie, ktorá 
sa zaoberá pochopením povrchových degradačných me-
chanizmov, keď nastáva vzájomné pôsobenie mechanic-
kého opotrebenia a chemických alebo elektrochemických 

procesov.

Princíp, definície a klasifikácia tribokorózie

Pri tribokorózii hovoríme o  spojení tribológie a  korózie [1, 2]. 
Tribológia je veda o trení, opotrebení a mazaní, zatiaľ čo korózia je 
degradácia materiálov v  technických systémoch z chemického hľa-
diska [3]. Tribokorózia je všeobecný pojem zahŕňajúci všetky mecha-
nické a chemické interakcie (obr. 1), ktoré vyvolávajú degradáciu ma-
teriálov v relatívnom pohybe.

Obr. 2 Možné interakcie medzi koróziou a rôznymi mechanizmami opotrebenia

Z  fyzikálneho hľadiska tribokorózia zahŕňa rôzne javy mechanickej 
a chemickej degradácie, a to korozívne opotrebenie, erozívne opotre-
benie, opotrebenie urýchľované koróziou, erozívnu koróziu, oxidačné 
opotrebenie, koróziu spôsobenú fretingom, korózne praskanie a ko-
róznu únavu [2].

Faktory ovplyvňujúce tribokorózne procesy a mechanizmy

Tribokorózne správanie závisí od:
•	 vlastností	kontaktných	materiálov,
•	 mechanizmu	tribologického	kontaktu,
•	 fyzikálno-chemických	vlastností	prostredia.
Tieto aspekty sú silne previazané, môžu spolupôsobiť alebo byť aj 
protipôsobiace, môžu mať priaznivý alebo aj škodlivý vplyv na čin-
nosť tribologického systému. Preto je potrebné študovať tribokoróziu 
zo systémového hľadiska, lebo zahŕňa integráciu niekoľkých subsys-
témov. Obr. 3 ukazuje dôležité parametre ovplyvňujúce tribokoróz-
ne správanie v prípade klzného kontaktu pod elektrochemickou kon-
trolou [3, 4].

Elektrochemické parametre

V tribokorózií sú elektrochemické aspekty veľmi dôležité, lebo koró-
zia je sledovaná na základe elektrochémie. Základné parametre, ako 
aplikovaný potenciál, ohmický odpor, vzrast pasívneho filmu, aktívny 
rozklad, atď. sú uvedené na obr. 3. Tribokorózne javy môžu byť skú-
mané z elektrochemického aj tribologického pohľadu. Elektrochémia 
sústreďuje pozornosť na štúdium kinetík repasivácie kovových povr-
chov aktivovaných mikroryhovaním, zatiaľ čo tribológia sa zaujíma 
o to, ako povrchová oxidácia počas odierania ovplyvňuje mieru me-
chanického opotrebenia [2, 4]. 

Záver

Tribokorózia ako jav, vyskytujúci sa v zaťažených technických aj bio-
logických systémoch, vyžaduje systematické štúdium v teoretickej aj 
experimentálnej oblasti. Podľa definičných odborov tribológie patrí 
tribokorózia k opotrebeniu, pričom dominantnú úlohu majú tribo-
logické procesy charakterizované základnými druhmi opotrebenia 
– abrazívnym, eróznym a  adhezívnym, zosilnené tribochemickými 
a  chemickými reakciami prebiehajúcimi v  kontaktujúcich sa povr-
choch tribologického uzla. Vlastná podstata týchto rozborov je pred-
metom intenzívneho výskumu a ukazuje sa, že pre ich pochopenie 
je nutné experimentálne skúmanie doplnené analytickým rozborom 
vplyvu zaťaženia, prostredia i materiálivých vlastností. 

Táto práca bola podporená projektom VEGA V11-012-00 Ministerstva 
školstva, vedy, výskumu a športu SR.
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Obr. 1 Základná koncepcia a definícia tribokorózie

Tribokorózia zahŕňa interakciu medzi procesmi mechanického opot-
rebenia a  elektrochemickými alebo aj chemickými koróznymi pro-
cesmi, ktoré vedú k strate materiálu tvorenej vplyvom týchto účin-
kov. Táto téma sa začala skúmať koncom 80. rokov a ukázala sa ako 
atraktívna výskumná oblasť pokročilých experimentálnych techník, 
ktoré boli vyvinuté na pochopenie komplexných procesov v tribo-
koróznych kontaktoch. Uvedená problematika zahŕňa vzájomné pô-
sobenie korózie a erózie (tuhé látky, kvapky alebo kavitačné bubliny), 
abrázie, adhézie, kontaktných a  únavových procesov opotrebenia. 
Tribokorózia zahŕňa vzájomné pôsobenie korózie s 
•	 eróziou	pevných	častíc,
•	 abráziou,
•	 kavitačnou	eróziou,
•	 fretingom	(zadieraním),
•	 biologickými	roztokmi,
•	 opotrebením	pri	klznom	pohybe	a tribooxidáciou.

Degradácia materiálu spôsobená súčasnými chemickými a  mecha-
nickými účinkami môže nastať pri rôznych podmienkach, ako je to 
znázornené na obr. 2.
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Testovanie tribologických 
dvojíc vo vysokom vákuu 

Príhovor prezidenta Svetovej tribologickej rady, profesora H. P. Josta v Kjote v roku 2009 prináša niekoľko zaujímavých informácii 
o smerovaní tribológie a konštatuje sa v ňom, že trenie je veľmi dôležité pre našu existenciu. Život na zemi bez trenia by bol 
nemožný, neboli by sme schopní chodiť, autá by stáli, alebo by skĺzli na najnižšie položené miesto, vlaky by nemohli fungovať, 
vtáky a lietadlá by nemohli lietať a podobne. Trenie však musí byť kontrolované a riadené. 

TEXT: Ing. Ján Vidiečan, Ing. Prof. Ing. Marián Dzimko, PhD., Katedra konštruovania a častí strojov, Sjf, Žilinská univerzita 

U
platňovanie tribologických princípov pomáha zvládať tre-
nie a znižovať opotrebovanie, teda ovládať plytvanie ener-
giou a znečisťovanie atmosféry [1]. 
Tribologické skúšky materiálov v  definovanom prostredí 

umožňujú získať poznatky, ktoré výrazne ovplyvňujú návrh nových 
strojov alebo zariadení. 

Vákuum

Slovo vákuum sa používa pri popise širokého rozsahu podmienok. 
V jednom extréme je vákuum úplná prázdnota, priestor bez hmoty 
alebo, presnejšie povedané, priestor, v ktorom nie je vzduch ani ostat-
né plyny. V druhom extréme je vákuum objem priestoru, v ktorom je 
tlak vzduchu alebo plynu nižší ako atmosférický [2]. V realite však žia-
den objem priestoru nemôže byť dokonalé prázdny. Perfektné váku-
um s tlakom plynu rovným absolútnej nule je len filozofický koncept 
a v praxi je nedosiahnuteľné. Vo fyzike sa pre reálne vákuum zvyčaj-
ne používa názov čiastočné vákuum. Kvalita vákua je ukazovateľom 
toho, ako blízko sa približuje k perfektnému vákuu [3]. 

Klasifikácia vákua

Z  praktických dôvodov je užitočné uviesť hrubú klasifikáciu tlaku 
podľa hodnôt. Táto klasifikácia umožňuje rýchlejšiu orientáciu v do-
stupnosti a použiteľnosti technologických postupov pri generovaní 
a meraní tlaku. Uvedené rozsahy majú iba informačný charakter.

VÁKUUM [PA] TLAK PROSTREDIA [PA]

DOKONALÉ VÁKUUM – 0 

(TEORETICKÁ SITUÁCIA)
ATMOSFÉRICKÝ TLAK 101,25.103

EXTRÉMNE VYSOKÉ VÁKUUM < 10-10 ZVÝŠENÝ TLAK, DO ~ 3.106

ULTRA VYSOKÉ VÁKUUM 10-10 – 10-7 VYSOKÝ TLAK, DO ~ 4.107

VYSOKÉ VÁKUUM 10-7 – 10-2 VEĽMI VYSOKÝ TLAK, DO ~ 5.108

NÍZKE VÁKUUM 10-1 – 102 ULTRAVYSOKÝ TLAK, NAD ~ 5.108

Vákuum sa využíva pre rôzne aplikácie tenkých povlakov. Napríklad 
nanášanie kovových povlakov na rôzne základové materiály, v labora-
tórnych prístrojoch sa vákuum využíva na dosiahnutie požadovaných 
dejov (napríklad tok elektrónov) a tam, kde treb počas merania do-
siahnuť vysokú čistotu prostredia. Známe je aj využitie vákua v meta-
lurgii pri tavení kovov.

Získavanie vákua 

Prostriedkom na získavanie vákua je výveva, ktorú v zásade možno 
považovať za čerpadlo, ktoré odčerpáva z  evakuovaného priestoru 
molekuly plynu. Vývevy sa dajú rozlíšiť podľa spôsobu, akým dosa-
hujú zníženie tlaku, na vývevy transportné a adsorpčné. Transportné 
vývevy odčerpávajú z evakuovaného priestoru molekuly plynu, kto-
ré cez vývevu prechádzajú, zatiaľ čo vývevy adsorpčné tieto moleku-
ly zachytávajú vo vnútri vývevy. 

Tab.1. Rozdelenie vývev podľa spôsobu akým znižujú tlak [4] 

VÝVEVY

ADSORPČNÉ KRYOKONDENZAČNÉ, KRYOSORPČNÉ, GETROVÉ

TRANSPORTNÉ
MECHANICKÉ

PIESTOVÉ MEMBRÁNOVÉ, SPRENGLEROVÉ, TOEPLEROVÉ

ROTAČNÉ OLEJOVÉ, ORTUŤOVÉ, ROOTSOVÉ

HYBNOSTNÉ VODNÉ, DIFÚZNE, MOLEKULÁRNE, IÓNOVÉ

Experimentálne zariadenie

Pri návrhu koncepcie experimentálneho zariadenia boli uvažované 
viaceré možností konštrukčného riešenia zariadenia. Tie vychádzali 
z požiadaviek na konštruované zariadenie [5, 6].

Testing of tribological pairs in high vacuum
The tribological testing of materials in a  defined environment allows an 

acquisition of knowledge, which significantly affects the design of new 

machines and equipments. The obtained knowledge thus describes the friction 

mechanism, size, sliding speed and amount and type of wear, the shape and 

dimensions of wear traces, changes of material characteristics during the test, 

and the ratio of material damage, depending on the number of load cycles, 

and so on. Sufficiently precise and reliable evaluation of the quality of the data 

is achieved using several methods particularly in high vacuum.

r e s u m é

Všetky zariadenia a  ich súčasti, 
ktoré budú umiestnené vo vá-
kuovej komore, sú volené tak, 
aby boli schopné vo vákuu pra-
covať a zároveň, aby bolo mož-
né ich prepojenie so zariadenia-
mi umiestnenými v  okolitom 
prostredí. 
Schéma na obr. 1. určuje vzťahy 
medzi jednotlivými komponent-
mi, resp. súčiastkami a požiadav-
ky kladené na ne. Testovacie za-
riadenie je poháňané motorom, 
ktorý predstavuje pohonnú Obr.1. Schéma vákuového zariadenia

jednotku. Čerpací systém zabezpečuje vo vákuovej komore udržanie 
alebo určitý priebeh tlaku. Z priebehu nameraných veličín sú pomo-
cou meracieho zariadenia zaznamenané a ďalej spracované zložky, ako 
je prítlačná normálová sila FN, trecí moment, MT. Rovnako sú zazname-
návané otáčky, priebeh zrýchlenia, spomalenia, počet cyklov, atď. 

Experimentálne meranie tribologických vlastností

Stanoveniu parametrov skúšky treba venovať veľkú pozornosť. Medzi 
najčastejšie patrí použitie trecieho telieska z  vhodného materiálu 
a stanoveného geometrického tvaru. Oceľová guľka sa používa naj-
častejšie a je aj najdostupnejšia. Problém však nastáva pri analýze tvr-
dých tribologických systémov, ako sú spekané karbidy s tenkou ote-
ruvzdornou vrstvou. Preto je pre tvrdé materiály vhodné použiť iný 
tvar trecieho telieska, napríklad valček s malým priemerom, kde sila 
pôsobí na stále rovnakej nominálnej ploche (tlak je konštantný). 
Dôležitými vlastnosťami sú potom predovšetkým súčiniteľ trenia 
dvojice oceľ – systém, tenká vrstva – základný materiál a podmienky 
vzniku adhéznej vrstvy. 

Prevádzkové podmienky

Pre samotné testovanie sú stanovené prevádzkové podmienky a po-
žiadavky, pričom niektoré požiadavky vyplývajú až so samotnej kon-
štrukcie alebo testu. Testovacie zariadenie je konštruované na pod-
mienky vysokého vákua, teda 10-2 – 10-10Pa. 
Dôležitou úlohou pre celkové záverečné vyhodnotenie merania je 
zber a spracovanie dát počas samotného testu. Na zníženie, prípad-
ne odstránenie zmätočných alebo nepresných nameraných údajov je 
celý systém riešený ako komplexný celok na zber a spracovanie úda-
jov, ako je uvedené na obr. 2.

Obr. 2. Schéma záznamu nameraných veličín

Záver

Znalosť vplyvu vonkajších parametrov a  jednotlivých štádií tribolo-
gického opotrebenia je dôležitou podmienkou pre porozumenie sle-
dovaných tribologických vlastností systému tenká vrstva – základný 
materiál. Ďalším dôležitým faktorom je vyhodnotenie získaných dát 
a tribologických charakteristík, kam patria veľkosť zaťaženia a mate-
riál trecieho telieska. Okrem koeficientu trenia sú veľmi dôležitými 
hodnotiacimi kritériami veľkosť a  charakter opotrebenia tribologic-
kej stopy a trecieho telieska, profil tribologickej stopy, ktorý je mož-
né získať z profilometra, prípadne z priečneho výbrusu alebo lomu. 

Táto práca bola podporená projektom VEGA V11-012-00 Ministerstva 
školstva, vedy, výskumu a športu SR.
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[6] Vidiečan, J., Hlušek, P.: Návrh experimentálneho zariadenia pracujúceho 
v oblasti vysokého vákua, Nové trendy v konštruovaní a tvorbe 
technickej dokumentácie 2010 Nitra, ISBN 978-80-552-0383-6

Tab. 2. Požiadavky na funkciu a komoru experimentálneho zariadenia [5, 6]

POŽIADAVKY
ÚROVEŇ  

POŽIADAVKY
POZNÁMKA

1
MODULÁRNA KONŠTRUKCIA NA VÝMENU  

SKÚŠOBNÉHO STAVU
VÍTANÁ

VARIABILITA EXPERIMENTOV 

(BALL-ON-DISK, PIN-ON-DISK)
2 REGULÁCIA KLZNEJ RÝCHLOSTI NUTNÁ VARIABILITA EXPERIMENTU
3 REGULÁCIA PRÍTLAČNEJ SILY NUTNÁ VARIABILITA EXPERIMENTU
4 JEDNODUCHOSŤ ZARIADENIA VÍTANÁ
5 JEDNODUCHÁ, RÝCHLA ROZOBERATEĽNOSŤ NUTNÁ VYBERANIE VZORKY, ČISTENIE

6 JEDNODUCHOSŤ VNÚTORNÉHO PRIESTORU KOMORY NUTNÁ
VYŠŠIA RÝCHLOSŤ 

DOSIAHNUTIA POŽADOVANÉHO STUPŇA VÁKUA

7 MINIMÁLNY MOŽNÝ VNÚTORNÝ PRIESTOR KOMORY NUTNÁ
VYŠŠIA RÝCHLOSŤ 

DOSIAHNUTIA POŽADOVANÉHO STUPŇA VÁKUA
8 KOMPAKTNOSŤ EXPERIMENTÁLNEHO ZARIADENIA VÍTANÁ UMIESTNENIE V LABORATÓRIU
9 MOŽNOSŤ VYUŽIŤ KOMERČNE DODÁVANÉ KOMPONENTY VÍTANÁ NIŽŠIA CENA, VYŠŠIA SPOĽAHLIVOSŤ
10 MOŽNOSŤ PRÍDAVNÉHO OHREVU KOMORY VÍTANÁ VARIABILITA EXPERIMENTU
11 MOŽNOSŤ SKÚŠKY V RÔZNYCH ATMOSFÉRACH (VZDUCH, DUSÍK,...) VÍTANÁ VARIABILITA EXPERIMENTU
12 APLIKÁCIA SNÍMAČOV ZAŤAŽENIA, MOMENTOV, TEPLOTY... NUTNÁ HLAVNÉ VÝSLEDKY EXPERIMENTOV
13 BEZPEČNOSŤ NUTNÁ KRYT, UZÁVER
14 INÉ, ZATIAĽ NEŠPECIFIKOVANÉ
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Simulation and optimatization in planning
Your manufacturing operations play a  crucial role in growth and 

profitability of your company. No matter how efficient your company is to 

develop innovative products‘. Reach your business goals and increase your 

competitive advantage in manufacturing facilities will operate at maximum 

performance from management to operational level. World producers 

to earn money throughout the value chain and product life acquire 

a competitive advantage.

r e s u m é

Simulácia v plánovaní 
a optimalizácii

Simulácia logistiky

Moderné logistické procesy sú poznačené vplyvom ich vysokej dy-
namiky a komplexnosti. O optimálnom umiestnení dopravníkov ne-
možno uvažovať izolovane. Príkladom sú sekvenčné alebo konsoli-
dačné stratégie. Z týchto dôvodov je vhodné zaradiť do rôznych fáz 
plánovania logistického projektu metódy, využívajúce simuláciu a ich 
nástroje. Oblasti ich použitia sú od štúdií uskutočniteľnosti, cez včas-
nú podporu hrubého a detailného plánovania, až po realizačnú fázu 
a nábeh logistického systému. Nasadením simulačnej techniky môžu 
získať logistické projekty najmä istotu a úsporu času od počiatočnej 
fázy až po uvednie do prevádzky, a to včasným overením všetkých re-
levantných procesov v modeloch a ich optimalizáciou.

Simulácia personálu

Súčasné metódy simulácie a optimalizácie ako digitálneho podniku 
sú zamerané v podstate na zlepšovanie technických procesov, vrá-
tane procesov výroby a  logistiky. Personál stále hrá vo väčšine čin-
ností rozhodujúcu úlohu, najmä v našich krajinách, kde je pracovná 
sila konkurenčnou výhodou. Napriek tomu je len zriedka predmetom 
optimalizačných aktivít. 
Simulácia personálu umožňuje dynamicky overovať vzájomné pô-
sobenie medzi výrobnými alebo logistickými procesmi, pracovným 
miestom a dostupným personálom z nasledujúcich hľadísk:
– technického/logistického (napríklad aký vplyv má dostupnosť per-
sonálu na logistické ukazovatele ako priechodnosť, priebežný čas vý-
roby alebo presnosť dodávky,
– nákladového (napríklad akú úsporu nákladov prinesie flexibilita 
personálnych kapacít pri kolísavých objednávkach,
– organizačného (napríklad možnosť dosiahnuť vyššiu produktivitu 
vďaka dynamickej pracovnej pozícii v systéme komisionovania).
Simulácia personálu umožňuje nájsť optimálne riešenia bez rizi-
ka a s ohľadom na všetky relevantné vplyvy. Hľadanie riešenia môže 
prebiehať vo viacerých dimenziách. To znamená, že podmienky vý-
robného procesu (napríklad stratégie radenia objednávok) možno 
upravovať podľa predpokladov a podľa toho určovať ľudské zdroje 
a definovať pracoviská (Poljovka, 2008). Tým možno napríklad overo-
vať vzájomný vplyv plánovania personálu a procesného plánovania.

PSPLAN – plánovanie využitia strojov pre jedno a viacstupňové 
procesy

Cieľom plánovania využitia strojov v každej firme je optimalizácia vy-
ťaženia strojov cez minimalizáciu nastavovacích časov a zníženia času 
chodu „naprázdno“, resp. čakania na proces. Náš softvér pod názvom 
psPlan zaručuje stanovenie optimálnych výrobných dávok, dodržanie 
poradia zákaziek a termínov ich zhotovenia. PsPlan umožňuje pomo-
cou interaktívnej plánovacej tabule (Gannt diagramu) prostredníc-
tvom drag&drop komfortne určovať poradie zákaziek (jednostupňo-
vo alebo viacstupňovo). Časové vplyvy (nastavovacie časy, prázdny 
chod, dodržanie zmluvných termínov) softvér okamžite a prehľadne 
zobrazuje v diagrame pomocou farebných značiek. Na transparentné 
plánovanie stačí niekoľko kliknutí.
Pomocou optimalizačných prvkov systém zostaví automaticky ná-
vrh najlepšieho využitia. Tu prichádza k slovu „Metaheuristik Tabu-
Search“. Pravdaže, tento návrh možno podľa potreby ručne doplniť 
alebo prepracovať.
Popri grafickom zobrazení vo forme Gannt diagramu sa môžu zo-
brazovať štatistické veličiny, napríklad efektívne využite strojov, chod 
naprázdno, nastavovacie časy, počty kusov výrobkov a  dodržanie 
termínov (Poljovka & Šulc, 2010). Plán využitia strojov môže byť ge-
nerovaný vo forme reportov, pričom sa dajú zvoliť rôzne formáty (tla-
čený v PDF, HTML alebo Excel). 

TEXT/foTo: Marek Kňažík, Pavol Božek

Simulácia v plánovaní a optimalizácii umožňuje lepšie a rýchlejšie porozumieť procesom a zaručuje, že prevádzkové prostriedky 
budú pracovať na vrchole učinnosti. Simulácia totiž umožnuje inžinierom vizualizovať ich výstupné návrhy plánov závodu, haly, 
linky, pracoviska do virtuálnych dynamických modelov, pričom ich komplexne overuje. 

T
ýmto spôsobom minimalizuje prevádzkové náklady spo-
ločností a bráni ich mrhaniu v  reálnom podniku. Mnoho 
úspešných firiem sa rozhodlo využiť simuláciu v  procese 
plánovania výroby a  logistiky. Ich rozhodnutie vyplynulo 

z presvedčenia, že simulácia svojimi riešeniami ponúka: 
–  rýchlosť,
–  precízny pohľad na proces,
–  presnosť,
–  komplexnosť riešeného problému.

Možnosti využitia simulácie v plánovaní a optimalizácii (SimPlan) vo 
výrobnom podniku: 

1.  detailné plánovanie výroby podporené simuláciou,
2.  simulácia logistiky,
3.  simulácia personálu,
4.  plánovanie využitia strojov pre jedno– a  viacstupňové výrobné 

procesy,
5.  emulácia – softvérový test pomocou simulácie,
6.  SCSI – Supply Chain Based Supplier Integration = optimalizácia 

vo výbere dodávateľov.

Detailné plánovanie výroby podporené simuláciou

Stúpajúci konkurenčný tlak, kratšie dodacie lehoty a  zväčšujúci sa 
sortiment výrobkov si od výroby vyžadujú rýchle a flexibilné reakcie. 
Ostať dlhodobo konkurencieschopný na rýchlo sa meniacom trhu 
znamená mať nízke skladové zásoby, vysoké vyťaženie kapacít a krát-
ke priebežné časy výroby. Na splnenie týchto podmienok je vhod-
né nasadiť systémy určené na optimalizáciu kapacitného plánova-
nia a radenia zákaziek. A to najmä vtedy, keď treba zobraziť procesy 
výlučne staticky. Cieľom spoločnosti SimPlan v detailnom plánova-
ní výroby je optimalizácia prípravy plánovania z pohľadu dynamicky 

sa meniacich podmienok, ako aktuálna disponibilita, resp. poruchy, 
zdroje, zásoby, stupeň naplnenia zariadení a podobne. Vtedy slúži si-
mulácia ako doplnok k plánovaciemu alebo riadiacemu systému, kto-
rý má podnik k dispozícii. Nasadenie optimalizačných nástrojov, na-
príklad heuristiky, prinesie nájdenie najlepšieho riešenia. Simulačný 
model zároveň ukáže prognózu plánovaného priebehu výroby.
SimPlan ponúka riešenie, kde ešte pred začiatkom vlastnej výro-
by budú zobrazené údaje o  vyťažení strojov, možnosti vzniku úz-
kych miest pri určitých pracoviskách, dieloch alebo pracovníkoch. 
Disponent má možnosť plánovať vyrovnávacie opatrenia, alebo za-
bezpečiť dodatočné kapacity. Takto možno realisticky odhadnúť 
priebežný čas výroby a realizovateľnosť výrobnej objednávky.

Obr. 1 Príklad štatistickej správy výsledkov simulácie

Obr. 2 Simulácia logistickej haly

V čoraz kratších realizačných lehotách, v  akých sa uskutočňujú lo-
gistické projekty, je simulácia nástrojom, ktorý významne prispie-
va k  istote plánovania a tým aj úspechu projektu. Kľúčovým fakto-
rom úspešného nasadenia simulácie je pritom rýchle a kvalifikované 
modelovanie.
SimPlan na to používa špeciálne knižnice a referenčné modely, kto-
ré obsahujú všetky potrebné logistické prvky a stratégie. Doplnkové 
nástroje podporujú efektívne modelovanie, realizáciu experimentov 
a ich vyhodnocovanie. Samozrejmosťou je možnosť napojenia na da-
tabázy údajov o plánovaní, o výsledkoch procesov a využitie online 
dát počas projektu. Rovnako prirodzená je aj vizualizácia s využitím 
2D alebo 3D animácie s vysokou výpovednou hodnotou.
Priebežné spravovanie informácií, ktoré je nezávislé od dátového za-
riadenia, vedie k  väčšej prehľadnosti výsledkov (Schlempp, 2005). 
Pomocou simulácie možno už od ranej plánovacej fázy overovať 
vplyv predradených a  priradených systémov, ako napríklad výroba 
a montáž na celý systém. Modulárna stavba umožňuje rýchlo zosú-
ladiť simulačný model so stavom plánovania a tým aktívne prispieť 
k tvorbe a ďalšiemu vývoju logistického systému.
Ako príklad môže poslúžiť aktuálny vývoj elektronického obchodo-
vania, kde treba vybavovať zákaznícke objednávky s malým počtom 
druhov tovarových položiek a v malých množstvách. Optimálnu pre-
pravu možno v takýchto prípadoch modelovať pomocou simulácie.

Obr 3 Optimalizácia naplánovaných logistických procesov
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Ciele/prínosy:

–  lepšie vyťaženie strojov vďaka jednoduchému a  prehľadnému 
plánovaniu,

–  grafické interaktívne ovládanie,
–  automatické zhotovenie návrhu využitia strojov na základe 

optimalizácie,
–  jasné časové úspory v práci plánovača,
–  skrátené reakčné časy v  prípade preplá- 

novania.
Oblasť použitia: Plánovanie využitia strojov a  zariadení v  jedno- 
a viacstupňových výrobných procesoch, napríklad lisovne, zlievarne, 
chemické závody.

Virtuálny test riadiacich softvérov

Kvôli ušetreniu nákladov a často aj nutnosti drasticky skrátiť úvodnú 
fázu implementácie riadiaceho softvéru možno uskutočniť tzv. on-
line väzbu. SimPlan na to vyvinul technológiu, ktorá umožňuje vý-
menu dát medzi riadiacim softvérom reálneho zariadenia a zodpo-
vedajúcim simulačným modelom. Týmto spôsobom možno riadiaci 
softvér otestovať už pred nábehom, a to v podmienkach blízkych re-
alite. V  nich model presne simuluje vzájomné pôsobenie všetkých 
zdrojov. Na rozdiel od konvenčných testovacích softvérov pritom 
možno dynamicky zobraziť správanie sa riadiaceho softvéru počas 
celej pracovnej periódy, napríklad pri dennej alebo týždennej pre-
vádzke. Tak možno včas zistiť a upraviť prípadné problémy. 

Technická realizácia

Komunikácia medzi systémami na správu skladov, počítačmi na ria-
denie materiálového toku alebo SPS a  simulačným modelom pre-
bieha cez softvér, ktorý tvorí rozhranie. Ten dokáže spracovávať rôz-
ne protokolové a  telegramové formáty. Preto je pružne použiteľný. 
Umožňuje overovať jednotlivé rozhrania, ako aj kompletne prevádz-
kové testy všetkých riadiacich softvérov. Keďže testy sa vykonávajú 
nezávisle od reálnych zariadení, možno vytvoriť situácie za niekoľko 
minút a exaktne ich opakovať. Tak sa dá otestovať, či sú riadiace sof-
tvéry schopné pracovať v  extrémnych podmienkach, napríklad pri 
preťažení. Deje sú optimalizované v interakcii riadiacej a fyzickej úrov-
ne. Popri tom možno takto bez rizika overovať zmeny súbežne s pre-
biehajúcou prevádzkou zariadenia.

Obr. 4 Využitie strojov a transportnej techniky (psPlan)

Emulácia – softvérový test pomocou simulácie

Pri nábehu systémov na správu skladov, počítačov na riadenie mate-
riálového toku a podradených riadiacich systémov (PLC) sa často vy-
skytujú problémy spôsobené netestovanými softvérmi a s tým spoje-
né zdĺhavé hľadanie chýb v reálnom systéme. Ich odstraňovanie môže 
viesť k meškaniu a časovému tlaku. Testy blízke realite sú pred vlast-
ným nábehom sotva možné. S touto problematikou sú konfrontova-
ní prevádzkovatelia, plánovači logistiky, resp. podnikatelia a ľudia zod-
povední za implementáciu takmer v každom projekte. 

Obr. 5 Skrátenie času nábehu nového zariadenia prostredníctvom emulácie už 
počas vývoja softvéru 

Obr. 6 Skladovacie regálové systémy (téma emulácia)

Ciele a prínosy:

Skrátenie času nábehu 
–  nižšia náročnosť
–  nižšie náklady
–  vysoká spokojnosť zákazníka.

Porovnanie rôznych programovaní

Overenie poruchových scenárov: simulačný model zabezpečuje po-
mocou testovacích prípadových štúdií („stresový test“) a  dosahuje 
vyššiu kvalitu softvéru

Zabezpečenie plánovania

Zredukovanie náročných softvérových testov na reálnom zariadení: 
prvé testovacie objekty komunikácie
(telegramová prevádzka a databanka, routingové návody)

Oblasti použitia: Implementácia riadiacich softvérov
Update riadiacich softvérov počas prevádzky
Možnosť preverenia dodávateľov softvérov
SCSI – supply chain based supplier integration
Logistické siete sú často zostavované prakticky „neplánovane“ pro-
stredníctvom výberu dodávateľov. Preto treba včas získavať kritic-
ké veličiny o  Supply Chain a  pri výbere dodávateľov ich zvažovať. 
Spolupráca a koordinácia v reťazcoch skrýva už pred nábehom výro-
by vážne riziká, ale obsahuje aj možnosti zlepšení. Riziká možno po-
mocou SCSI lokalizovať už vopred. Strategické plánovanie sietí začína 
výberom dodávateľov. Máte určené minimálne požiadavky na výrobu 
či logistiku pre všetky komponenty? S podporou SCSI analyzátora ich 
možno definovať. Vyhodnotenie hneď ukáže, že reťazec v určitom 
kritériu nespĺňa minimálne predpoklady. SCSI automaticky zostaví ta-
buľku s poradím predložených ponúk.
1.  Porovnajte ponuky v rámci vyhodnotenia kvalitatívnych a kvanti-

tatívnych ukazovateľov.
2.  Nájdite odchýlky a kritické faktory v ponukách prostredníctvom 

jednoduchých Drop-Down funkcií v SCSI.
3.  Preverte logistický koncept ponúkaných bezpečnostných šírok 

a cyklov dodávok pomocou simulačných prvkov so zameraním 
na možné úzke miesta v zásobovaní alebo previsy.

5.  Použite optimalizačné prvky na oznamovanie teoreticky optimál-
nych šírok zásob a cyklov dodávok.

6.  Porovnajte výsledky s údajmi dodávateľov.
7.  Odhaľte možnosti zlepšení.
8.  Spolupracujte s vašimi dodávateľmi od začiatku.
9.  SCSI  je štandardizácia, prehľadnosť, vizualizácia a  automatizácia 

výberu vašich dodávateľov.

Optimalizácia vo výbere dodávateľa

V  čase vzniku dopytu plánovač často nemá k  dispozícii niektoré 
informácie:
–  počet medziskladov, prekladísk, miest výmeny dopravných 

prostriedkov,
–  počet dodávateľských kvót.
Model dodávateľskej siete býva obvykle vytvorený v MS-Excel z rôz-
nych dát, ktoré musia byť softvérovo navzájom zosieťované. Údaje 
o  dodávateľskej sieti nie sú rozdelené podľa vopred definované-
ho množstva dát a môže sa stať, že každý dopyt si vyžiada osobitné 
programovanie. SCSI ponúka integrované a automatizované prehľa-
dy dát a  ich vyhodnotenie. Počas vypĺňania dotazníka sa nezávis-
le od odpovedí dynamicky generujú ďalšie otázky. Pre dodávateľov 
kvót „SCSI-Quest“ automaticky vytvorí ďalšie dotazníky. Vizualizácia 

ponúka dodávateľské reťazce a vyhodnocuje údaje nad rámec reťaz-
cov. SCSI nezjednoduší len vypňlňanie, ale aj import a analýza dát sa 
stane detskou hračkou.

Obr. 7 Schéma procesu SCSI s integrovanou optimalizáciou a simuláciou

Ciele a prínosy: 

–  štandardizácia, prehľadnosť, vizualizácia a automatizácia pre výber 
dodávateľov,

–  priebežné, konzistentné a  jednoduché získavanie dát o  prvých 
dodávateľoch,

–  vyhodnocovanie a porovnávanie dodávateľov v procese výberu,
–  kontrola logistických nákladov pozdĺž dodávateľskej siete,
–  matematické a simulačné procesy na odkrytie rizík a potenciálov 

ponúkaných logistických reťazcov,
–  zníženie nákladov a rizík pri výbere dodávateľov.
Oblasti použitia: Všetky procesy v  Supply Chain, vrátane prípadov, 
keď je logistika kritickým miestom.

Záver 

O ďalšich témach efektívneho plánovania a optimalizácie vo výrobe 
a logistike využitím simulačných riešení spoločnosti SimPlan sa dočí-
tate na www.SimPlan.sk. 
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Recirkulačný systém 
vysokotlakového čerpadla

Základným zariadením technológie vodného lúča je vysokotlakové vodné čerpadlo, v  ktorom sa natlačuje voda na 
dimenzovaný vysoký tlak, a to v multiplikátorovej časti, ktorú poháňa olejové čerpadlo pevne spojené s elektromotorom. Výkon 
vysokotlakového vodného čerpadla sa určuje podľa toho, koľko vysokotlakovej vody dokáže vyrobiť za minútu. 

TEXT/foTo: doc. Ing. Ján Kmec, CSc., Dr.h.c. Prof. Ing. Miroslav Badida, PhD., doc. Ing. Lýdia Sobotová, PhD., KTaM, Sjf, TU v Košiciach

T
lak vody sa dosahuje v multiplikátorovej časti na požado-
vaný dimenzovaný tlak. Multiplikátor, nazývaný aj násobič 
tlaku, pracuje tak, že plocha piesta olejovej časti je v pome-
re napríklad 20: 1 k ploche piesta tlakujúceho vodu. Olejový 

piest pritom pracuje pri tlaku 200 bar, čím sa 20-násobne zvyšuje tlak 
na plochu piesta tlakujúceho vodu, čím v podstate dosahujeme vý-
stupný tlak vody 4 000 bar, resp. 400 MPa. 
Vysokotlakové čerpadlo predstavuje určitú úroveň spoľahlivosti jeho 
jednotlivých zložiek, ktoré podliehajú priemyselným štandardom pre 
hydrodynamické aj hydroabrazívne použitie. 

Vysokotlakové čerpadlo

Vysokotlakové čerpadlo, obr.1 a obr. 2, je vybavené dvomi súčasne 
prevádzkovanými (riadenými) hydraulickými multiplikátormi, aku-
mulátorom tlaku, motorovým hydraulickým vzostupovým výtlač-
ným olejovým čerpadlom, elektrickým štartovým panelom, kon-
trolnými senzorami, solenoidmi, kontrolným deliacim panelom 
a nízkotlakovým vodným okruhom s filtrom. 
Konštrukčne je zakomponované v ráme s rozmermi: dĺžka – 197 cm, 
šírka – 91 cm a  výška – 144 cm. Vysokotlakový systém je vhodne 
postavený na odkvapovej vani. Všetky zložky sú pre zjednodušenie 
údržby ľahko prístupné aspoň z dvoch strán. 

Štandardne vybavenie vysokotlakového čerpadla:

•	 systém	nízkotlakovej	vody,
•	 hydraulický	systém,
•	 multiplikátor,
•	 akumulátor	tlaku,
•	 recirkulačný	systém,
•	 chladiaci	systém	oleja,
•	 elektrický	systém,
•	 oddelené	vodné	a olejové	odkvapové	vane.

Maximálny tlak vysokotlakovej vody je limitovaný hydraulickým po-
istným ventilom. Čerpadlo je vhodné pre rôzne potreby produkcie, 
pre malé i veľké rozsahy. 
Vysokotlakový multiplikátor má obojstranný vodný piest, zavese-
ný na olejovom pieste, ktorý kmitá z jednej strany na druhú a opač-
ne. Z multiplikátora alebo multiplikátorov, ktoré pracujú paralelne, sa 
privádza vysokotlaková voda do akumulátora tlaku. Kompresný po-
mer je 20:1 s maximálnym hydraulickým tlakom 214 bar. 
Recirkulačný obvod pre chladenie a filtráciu oleja beží, keď beží hlav-
ný elektromotor.
Hlavnou funkčnou črtou vysokotlakového vodného čerpadla je: 
•	 nominálny	tlak	4 150 bar	(60 000 psi),	
•	 pracovný	tlak	3 800 bar	(55 000 psi).

Recirkulačný systém vysokotlakového čerpadla

Recirkulácia udržiava hydraulický olej pri prevádzkovej teplote, ak sa 
používa minimálne množstvo prietoku vody. Systém recirkulácie, obr. 
3, zabezpečuje aj nevyhnutnú olejovú klimatizáciu a filtráciu na udr-
žanie čistoty oleja. Klimatizácia hydraulického oleja zahŕňa jeho chla-
denie, čistenie a spolu s hydraulickou nádržou odstraňovanie vzdu-
chových bublín vznikajúcich v oleji, kvôli miešaniu a turbulentnému 
toku v hlavnom čerpadlovom obvode. 

High Pressure Water Pump in Non-conventional Technologies
Abstract: The technology water jet is complex hydrodynamic process at ul-

trahigh pressures, which can be characterized at present days as the area of 

jet technologies. The process alone requires the most effective and econom-

ical utilisation of energy of water jet. It directly is connected with the most 

convenient determination of production – technology parameters of jet flu-

id, according to respect of basic physical properties of fluid as a cutting me-

dium and the respect of hydrodynamic rule.

r e s u m é

Obr. 1 Vysokotlakové vodné čerpadlo STREAMLINE™ SL-IV 100HP

Obr. 2 Zadná časť vysokotlakového vodného čerpadla
1 – vysokotlaková voda „OUT“ (von) 2 – vzduch „IN“ (dnu)
3 – chladiaca voda „IN“ (dnu) 4 – chladiaca voda „OUT“ (von)
5 – rezacia voda „IN“ (dnu) 6 – odtok

Chladiaci a filtračný systém je charakterizovaný zostavou: 

•	 recirkulačné	čerpadlo	(zubové/prevodový	typ)	–	prečerpáva	olej	
z olejovej nádrže,

•	 výmenník	tepla	–	chladiaca	voda	je	kontrolovaná	vodným	modu-
lovaným ventilom,

•	 olejová	filtračná	zostava	–	zahŕňa	ukazovateľ,	ktorý	ukazuje	stav	
filtračnej olejovej zložky. Zahŕňa aj odtok – poistný ventil, filtrač-
ná vložka sa môže upchať odpadom alebo znečisťujúcimi látkami. 

Prevádzka systému spočíva v  tom, že recirkulačné čerpadlo (1) be-
rie olej z nádrže (6) a čerpá ho do vodného výmenníka tepla (3), po-
tom preteká cez olejový filter späť do nádrže. Vizuálny ukazovateľ (4) 
udáva, či filtračný člen potrebuje výmenu. To by malo byť udané, ak 
čerpadlo beží a teplota oleja je približne 46 °C. Ak ukazovateľ ukazuje 
žltú alebo práve prešiel do červenej zóny, treba filtračný člen vymeniť.
Olejový plniaci otvor sa musí používať, ak sa pumpuje olej do nádr-
že na udržanie čistoty. Plnením v tomto bode hydraulický olej musí 
prechádzať cez hydraulický filter, aby sa dostal do nádrže čistý. Tým 
sa garantuje, že olej ide do nádrže aspoň jedným smerom cez správ-
ny filter. Na obr. 4 je schéma recirkulačného obvodu. 

Obr. 3 Vysokotlaké čerpadlo – recirkulačný systém
1 – recirkulačné čerpadlo 2 – vodný modulovaný ventil
3 – výmenník tepla 4 – vizuálny ukazovateľ
5 – olejový filter 6 – olejový plniaci otvor
7 – olejový plnič 8 – nádrž hydraulického oleja

Obr. 4 Recirkulačný obvod

Tab. 1 Prevádzková teplota a tlak oleja 

Kontrola Ventil
Nastavenie Nastavenie

Nárast Pokles Maximum Minimum

Teplota oleja 2
v smere  

hod. ručičiek
proti smeru 
hod. ručičiek

52 °C (125 °F) 41 °C (110 °F)

Tlak oleja 8 Fixný fixný 4,2 bar (60 psi) 3,8 bar (55 psi)

Vodný modulovaný ventil reguluje chladiaci prietok, ktorý vstupu-
je otvorom „D“ do výmenníka tepla (3) a potom sa vyprázdňuje cez 
otvor „C“ do odpadu.
Prevádzková teplota oleja je továrensky nastavená na 46 °C na zák-
lade teploty a toku chladiacej vody vo výrobe. Nastavenie môže byť 
nevyhnutné.
Systémový tlak vyšší ako 4,2 bar je chránený poistným ventilom (8) 
umiestneným na filtrovej hlavici (5). Prevádzková teplota a tlak oleja 
sa nastavuje podľa tab. 1. 

Náhľad na údržbu

Za normálneho stavu prevádzky bude olej udržiavaný na prevádzko-
vej teplote a vizuálny ukazovateľ bude čitateľný v zelenej zóne. Aby 
sme dostali najlepšiu hodnotu z hydrauliky (vrátané recirkulácie), má 
sa zmeniť filtračný člen ak ukazuje, že je na to čas. Hydraulický olej 
má byť vymenený po 3 000 hodinách alebo 1 roku prevádzky (čo 
bude skôr), alebo kedykoľvek, keď kvapalina ukazuje, že je kontami-
novaná a fixovaná jednoduchou prevádzkou filtra. Kvôli reakcii s vo-
dou sa neodporúča používať oleje s prísadami.
Olejový filter slúži na to, ak vizuálny ukazovateľ je v žltej zóne alebo 
vstupuje do žltej zóny. Olejový filter treba vtedy vymeniť (obr. 5) pod-
ľa servisného postupu.

Prevádzková teplota je nastavená otočením vodného modulovaného 
ventilu (3), ktorý nastavuje tlačidlo. Teplota oleja stúpa v smere ho-
dinových ručičiek.

Obr. 5 Olejový filter hydraulického obvodu
1 – olejový filter 2 – kryt olejového filtra 3 – vizuálny ukazovateľ
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Olejová nádrž (obr. 6) je vybavená nasledujúcimi časťami:
•	 vizuálna	teplota	a ukazovateľ	úrovne,
•	 vzdušný	odvzdušňovač	a filter,	ktorý	bráni	tomu,	aby	špina	nebola	

nasávaná do nádrže, kým kvapká olej, potom keď sa zdvihne úro-
veň, umožňuje to vzduchu vytekať,

•	 odpadový	ventil,
•	 plniace	zložky.
Plniace zložky pozostávajú z olejovej filtrovej hlavice, plniaceho otvo-
ru a plniacej otvorenej čiapočky. Odvzdušňovač nie je plniaca zložka 
a nemusí byť použitá ako plniaci bod. Po 3 000 hodinách prevádzky 
alebo raz za rok (čo bude skôr) treba hydraulický olej vymeniť. 

Pri plnení oleja treba dodržať niekoľko zásad: 

–  nikdy nepredstierať, že nový valec oleja je oslobodený od ničiacich 
znečisťujúcich látok;

–  olej z nového valca nespĺňa požiadavky čistej hydrauliky. Preto je 
dôležité používať olejovú transferovú pumpu, ktorá núti pretekať 
olej cez vratný filter do nádrže;

–  olej musí byť filtrovaný cez ekvivalentný filter ako je od výrobcu 
čerpadla;

–  poškodenie základných hydraulických zložiek, podliehajúcich zá-
ruke, môže zapríčiniť neúspech;

–  zlyhanie pri naplnení čerpadlového puzdra olejom poškodí čer-
padlo kvôli vzduchu uzavretom vo vnútri čerpadla. 

Obr. 7 Zubové čerpadlo
(Firma KMT používa takéto čerpadlo na recirkuláciu oleja)

Jedno z  kolies, hnacie, je poháňané cez spojku elektromotorom. 
Otáčaním ozubených kolies sa v mieste, kde kolesá vychádzajú zo 
záberu, neustále otvárajú nové zubové medzery. Tým vzniká v tých-
to miestach malý podtlak. Atmosférický tlak na hladinu nádrže vy-
tláča kvapalinu do sacieho priestoru generátora. Kvapalina zapĺňa 
zubové medzery na obvode kolies a je dopravovaná do výtlačného 
priestoru. Sací účinok zubových generátorov je veľmi malý. Najlepšie 
pracujú, ak sú ponorené pod hladinu kvapaliny v nádrži. Je jasné, že 
všetka kvapalina dopravovaná zubnými medzerami sa nevytlačí do 
výtlačného potrubia. Obvodovými a  bočnými vôľami medzi kole-
sami a  skriňou sa časť kvapaliny v  dôsledku tlakového spádu me-
dzi nasávaním a výtlakom vracia späť do nasávania. Toto „stratené“ 
množstvo kvapaliny určuje tzv. objemovú účinnosť generátorov, teda 
pomer medzi množstvom teoreticky dodávaným a skutočne vytla-
čeným. Objemová účinnosť jednoduchých generátorov je asi 0,75, 
pri konštrukciách s vymedzovaním vôlí sa dosahuje účinnosť cez 0,9. 
Mechanická účinnosť je asi 0,95. 

Záver

Jednotlivé zložky hydrauliky, ktoré vyžadujú pravidelnú kontrolu 
a údržbu, sú elektromotor a rozvodové časti potrubia. Motor treba 
kontrolovať po každých 5 000 hodinách prevádzkovania. Prevádzkové 
tlakové nastavenia potrubia treba kontrolovať denne a nastaviť pod-
ľa potreby. V prípade potreby znovunastavenia hodnoty nízkeho tla-
ku, teda minimálnej hodnoty tlaku, pri ktorom bude prebiehať recir-
kulácia oleja a prípadné prestrely krehkých a chúlostivých materiálov, 
sa nastaví nízkotlakový kontrolný ventil na hodnotu podľa displeja 
a uzamkne sa uzatváracou maticou. 
Podobný postup sa volí aj pri nastavení vysokého tlaku, ktorým sa 
bude rezať v prevádzkovom režime a nakoniec sa nastaví vysokotla-
kový kontrolný ventil na hodnotu podľa displeja a uzamkne sa uza-
tváracou maticou. 

Zubové generátory sú vďaka svojej jednoduchej konštrukcií a výrobe 
najrozšírenejším typom. Bežne sa konštruujú pre tlaky 3 – 5 MPa (špe-
ciálne konštrukcie s vymedzovaním bočných vôlí umožňujú pracov-
né tlaky 16 i viac MPa). Generátory sa konštruujú na množstvo dodá-
vané jedným párom kolies maximálne 80 – 100 dm3.min-l. Základným 
elementom zubového generátora je pár spoluzaberajúcich čelných 
ozubených kolies, najčastejšie s priamymi zubami. Súkolesie je ulože-
né s minimálnou obvodovou a bočnou vôľou v skrini, ktorú tvorí te-
leso a dve veká – viď obr. 7. 

Nízkotlakový a vysokotlakový nastavovací kontrolný ventil sú umiest-
nené na prietokovom difúzore olejového hydraulického čerpadla. 
Hydraulický systém vysokotlakového čerpadla pre technológiu vod-
ného lúča je najdôležitejšou časťou čerpadla, lebo poháňa samotný 
multiplikátor, ktorý tlakuje vodu na požadovaný (nastavený) tlak pre 

Obr. 6 Olejová nádrž vysokotlakového čerpadla
1 – filtrovacia zostava 2 – olejový plniaci otvor 3 – teplotný senzor 
4 – olejová plniaca otvorená čiapočka 5 – kryt olejovej nádrže 
6 – zatvárací ventil 7 – odvzdušňovač

Zubové čerpadlo sa používa ako objemové čerpadlo, ktoré dopra-
vuje kvapalinu po presne definovaných objemových kvantách, da-
ných objemom pracovného priestoru čerpadla (napríklad zdvihom 
piestu). Hlavnou úlohou v hydraulickom obvode je udeľovať pracov-
nej kvapaline tlakovú energiu a energiu kinetickú, nutnú pre dopravu 
kvapaliny obvodom. Keďže tlaková energia rádovo prevyšuje energiu 
kinetickú, používa sa pre čerpadlá v hydraulických obvodoch výraz 
generátor tlaku alebo hydrogenerátor. 
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proces rezania hydroeróziou. Správnosť nastavenia hydraulického sys-
tému podstatne vplýva na celkovú kvalitu reznej plochy výrobku. 
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Inovatívne metódy vstrekovania možno použiť aj v prípade, ak treba veľmi často meniť farbu plasto-
vých dielcov. Jej konštrukcia je podobná studenej vtokovej sústave 
s koncepciou trojdoskovej formy, ako je uvedené na obr. 4 [7].

TEXT/foTo: Ing. Ján Varga, PhD., Ing. Ľudmila Dulebová, PhD., KTM, Sjf TU Košice

Technológiou vstrekovania sa v  súčasnosti vyrába podstatná časť výliskov z  plastov. Snaha o  úspory plastu i  práce viedla 
k  metóde vstrekovania plastov bez vtokového zvyšku, teda realizáciou prostredníctvom vyhrievaných vtokových sústav. Ide 
o tzv. bezodpadové vstrekovanie. 

S
účasným typom vyhrievaných vtokových sústav predchá-
dzal rad jednoduchších sústav, ktoré sa postupne zdoko-
naľovali. Najprv sa pracovalo so zosilnenými vtokmi, izo-
lovanými vtokovými sústavami a predkomôrkami. Dnešné 

vyhrievané vtokové sústavy majú trysky charakterizované minimál-
nym poklesom tlaku i teploty v systéme a optimálnym tokom tave-
niny [1, 2].

Princíp horúcej vtokovej sústavy

Horúca vtoková sústava predstavuje predĺženie plastickej komo-
ry vstrekovacieho stroja. Roztavený plast sa tu však ďalej homoge-
nizuje, je len vedený priamo do dutiny formy, alebo je tok taveniny 
rozdelený do viacerých tvarových dutín, pričom sa plast vo vtokovej 
sústave stále udržiava v stave taveniny. To dovoľuje použiť len bodo-
vé vyústenie s malým prierezom, ktoré je vhodné pre širokú oblasť 
vyrábaných výstrekov. I napriek tomu možno pracovať s dotlakom. 
Vyhrievanú trysku s jej jednotlivými časťami zobrazuje obr. 1.

Obr. 1 Vyhrievaná tryska a jej časti [1]

Formy s  horúcou vtokovou sústavou sa od foriem so studenými 
vtokmi líšia tzv. horúcou polovicou formy, v ktorej sa plast vstreko-
vaný zo vstrekovacej jednotky stroja ďalej udržiava v stave taveniny 
rovnakej teploty, s akou opustil trysku vstrekovacieho stroja a pros-
tredníctvom vyhrievaných rozvádzacích kanálikov sa dopravuje do 
dutiny formy. Jednotlivé konštrukčné časti ohrievanej vtokovej sústa-
vy zobrazuje obr. 2.

Druhy horúcich vtokových sústav

V  praxi sa prevažne uplatňujú tri hlavné typy horúcich vtokových 
sústav:
•	 izolovaná	vyhrievaná	horúca	vtoková	sústava,
•	 vnútorne	vyhrievaná	horúca	vtoková	sústava,
•	 externe	vyhrievaný	horúci	vtokový	systém.

Obr. 2 Konštrukčné časti ohrievanej vtokovej sústavy [3]

Horúce vtokové sústavy môžeme deliť podľa počtu a  využitia ho-
rúcich trysiek (vtokových ústení vzhľadom na počet vstrekovaných 
plastových dielcov) – obr. 3 takto:
•	 viac	ako	jeden	plastový	diel	na	jednu	trysku	–	tvorí	sa	časť	stude-

ného vtoku,
•	 jeden	plastový	diel	na	jednu	trysku	–	jednobodové	vstrekovanie,
•	 viac	trysiek	na	jeden	plastový	diel	–	viacbodové	vstrekovanie	[4].

Obr. 3 Ukážky vtokových sústav vzhľadom na počet dielcov [5]

Izolovaná vyhrievaná horúca vtoková sústava

Izolované vtokové sústavy pracujú na princípe vlastnej termoplastic-
kej izolácie vtokových kanálov alebo predkomôrky. V tomto systéme 
tryska nemá vlastné vyhrievanie. Jej teplotu udržiava buď väčšia vrs-
tva taveniny svojou tepelnoizolačnou schopnosťou, alebo sa ohrieva 
nepriamo. Kanáliky izolovanej vtokovej sústavy majú oveľa širší prie-
mer (10 až 15 mm). 
Pri vstrekovaní dielcov z  termoplastu s  vysokou teplotou tavenia 
vznikajú problémy spôsobené väčším rozdielom teploty taveniny, ter-
moplastu a formy. Vplyvom šírky kanálikov izolovanej horúcej vtoko-
vej sústavy zostáva termoplast v  jadre týchto kanálikov dostatočne 
tekutý, kým stuhnutá vrstva termoplastu v blízkosti stien vtokovej sú-
stavy tvorí tepelnú izoláciu horúceho jadra vtoku [6]. 
Izolovaná vtoková sústava je relatívne lacná na výrobu a ideálna pre 
termoplasty citlivé na degradáciu vplyvom tepla. Rovnako dobre ju 

plastového dielca, hrúbkou stien, dĺžkou tokových dráh a šmykovým 
napätím vznikajúcim v tavenine plastu pri toku vtokovým systémom, 
ktorý je časťou horúcej trysky. Jednotlivé typy vtokových vyústení 
ukazuje obr. 6.

Obr. 4 Izolovaná vtoková sústava, trojdosková koncepcia formy
a) studený vtokový systém b) horúci vtokový systém

Vnútorne vyhrievaná horúca vtoková sústava

Túto vtokovú sústavu tvoria širšie vtokové kanáliky, napríklad s kru-
hovým alebo trapézoidným tvarom prierezu, ale s vnútornými vyhrie-
vacími vložkami vo všetkých kanálikoch tejto sústavy. Plast prúdiaci 
okolo povrchu vyhrievacích vložiek sa udržiava v stave taveniny po-
mocou kazetových ohrievačov a termočlánkov, ktoré sú zabudované 
vo vnútri týchto vložiek. 
Steny vtokovej sústavy formy netreba temperovať na vysokú teplotu 
ako vyhrievané vložky. V prípade stuhnutia vrstvy plastu na stenách 
vtokovej sústavy stuhnutá vrstva slúži ako tepelná izolácia. Pre väčši-
nu technických plastov je neprípustné, ak v horúcej vtokovej sústa-
ve dochádza k stuhnutiu taveniny, opätovnému roztaveniu a násled-
nému obnoveniu pohybu termoplastu. Tento jav sa vyskytuje hlavne 
v tzv. stagnačných zónach, teda v miestach, kde má tavenina plastu 
istý čas nulovú rýchlosť toku [8].
Tento systém je vhodný pre vysoko objemovú výrobu termoplastov, 
ktoré nie sú tepelne citlivé (napríklad PE, PP). Cena vnútorne vyhrie-
vaného horúceho vtokového systému je nižšia ako externe vyhrieva-
ného vtokového systému, ale jeho čistenie vyžaduje demontáž formy 
a výmenu tlakových tesnení vyhrievaných vložiek, pričom hrozí po-
škodenie formy. 

Externe vyhrievaný horúci vtokový systém

Externe vyhrievaný horúci vtokový systém väčšinou tvoria vyvážené 
vtokové kanáliky s hladkým povrchom bez tzv. stagnačných oblas-
tí. V dôsledku toho sa zlepšuje kvalita vyrobených dielcov (z hľadiska 
mechanických vlastností), znižuje sa počet nepodarkov a obmedzuje 
sa prerušovanie výroby. Na ohrev sa používajú rôzne typy systémov, 
napríklad kazetové alebo trubicové ohrievače, ohrievače v tvare ciev-
ky, resp. ohrievače v tvare vločiek a ďalšie [7].
Funkciou ohrievačov je zabezpečiť úplný prenos tepla pri dostatoč-
ne rýchlom nábehu na pracovnú teplotu. Navrhujú sa na prenos vy-
sokých vstrekovacích tlakov (až 200 MPa) a vysokých teplôt s ohľa-
dom na rozdielnu teplotnú rozťažnosť častí horúcej vtokovej sústavy 
a oceľových dosiek formy, v ktorých je horúca vtoková sústava ulo-
žená. Na vstrekovanie možno použiť rôzne spôsoby vstrekovania ako 
ukazuječ obr. 5. 

Vtokové ústie horúcich trysiek

V externe vyhrievaných horúcich vtokových sústavách je dôležitý naj-
mä použitý typ trysiek. Výber typu trysiek je ovplyvnený zložitosťou 

Obr. 5 Spôsoby vstrekovania
a) priame vstrekovanie s hrotom, b) otvorené vstrekovanie, c) rôzne varianty 
predkomôrok [9]

Obr. 6 Typy vtokových vyústení externe vyhrievaných horúcich trysiek 
a vtokových zvyškov
a) mini – vtokový kužeľ, b) štandardné ústie horúceho vtoku, c) torpédový 
horúci vtok, d) ventilový horúci vtok [10]

Tryska má byť dostatočne veľká vzhľadom na veľkosť vstrekovanej 
dávky a viskozitu taveniny plastu. Vzhľad vtokového zvyšku závisí od 
typu vtokového ústia, viskozity taveniny a typu plastu (semikryštalic-
ký, amorfný, plnený, neplnený). 

Záver

Veľmi častým zdrojom problémov je pri aplikácii horúcich vtoko-
vých sústav kontrola teploty. Veľmi dôležitý je vysoký stupeň tepel-
nej homogenity v horúcej vtokovej sústave, aby sa zabránilo degra-
dácii plastu a dosiahnutiu rovnomerného plnenia, dotlaku, zmrštenia, 
vzhľadu a pod. Z toho vyplývajú výhody a nevýhody použitia tých-
to systémov. Jednou z veľkých nevýhod je náročná konštrukcia vstre-
kovacej formy. 
K výhodám v rámci zavedenia horúcich vtokov patria: 
•	 zlepšenie	kvality	plastových	dielcov,	
•	 zkrátenie	doby	vstrekovacieho	cyklu,
•	 dosiahnutie	rovnomernej	viskozity	počas	celej	doby	toku,
•	 lepšia	kvalita	vstrekovacieho	tlaku,
•	 redukcia	veľkosti	vstrekovanej	dávky	materiálu	
•	 nakoľko	nedochádza	k stuhnutiu	vtokovej	sústavy,	netreba	riešiť	

jej oddelenie a následnú recykláciu [11,12].

The utilization using of inovative methods of composites  injection 
molding
The main of plastic parts are produced by injection moulding technology. 

The possibilities of produced plastic parts without jet residual, allows the 

use of hot runners. Today‘s hot runners have nozzles, which are character-

ized by minimal pressure drop and temperature in the system and the op-

timal flow of the melt.
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Horúce vtokové systémy sa používajú na vstrekovanie dielcov malých rozmerov vo viacnásobných formách, napríklad malé plastové ozubené 
kolesá, alebo na viacbodové vstrekovanie dielcov väčších rozmerov, napríklad palubné dosky, nárazníky ako je na obr. 7.

Obr. 7 Vstrekované dielce vyrábané použitím vyhrievaných horúcich trysiek [13]

Tento článok bol vytvorený realizáciou projektu ,,Technological and design aspects of extrusion and injection moulding of thermoplastic poly-
mer composites and nanocomposites“ (PIRSES-GA-2010-269177) na základe podpory medzinárodného projektu realizovaného v rámci 7. rám-
cového projektu (FP 7), Marie Curie Actions, PEOPLE, International Research Staff Exchange Scheme (IRSES).
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Workplace ergonomic settings 
based on image processing
TEXT/PHoTo: Martin ondriga

The proposal of measuring system for length dimensions of the human body is 
based on the shape of a human body, characteristic features of the skeleton and 
the ability to assume different positions in space, depending on the musculoskeletal 
limitations of human.

S
ome positions are better for work 
than others. According to a  sui-
tability of the working positions, 
which a  worker takes up during 

work, we can split them generally to the po-
sitions without limitations, positions with li-
mited time and restricted work postures.
The analysis of basics for the workplace in 
the sitting position
The general parameters of the workplaces in 
SR are regulated by Decree of the National 
Council SR no. 542/2007 of Statute Book. 
Annex No. 1 entitled “The requirements for 

a  working place depending from increased 
physical stress” deals with the design of wor-
king place, concretely in the sitting and stan-
ding positions. The Decree allows individual 
assessment of workplaces based on employ-
ees anthropometric parameters.

The required dimensions for the workpla-
ce design

The required dimenssions:
–  shoulder height in the sitting position, 

abbreviation SHst,
–  elbow height in the sitting position, 

abbreviation EHst,
–  thigh height above the seat, abbreviation 

MTHast,
–  knee height in the sitting position, abbre-

viation HKst,
–  the hollow of the knee height in the sit-

ting, abbreviation FPH,
–  length of arm in flexion, abbreviation 

UAL (Hatiar & Caganova, 2009).
The image (Fig.1) shows the location of the 
required dimensions of the human body. In 
the picture below the person is situated in 

the reference position according to the men-
tioned decree.
The unknown points:
Point Olecraniale (ol.) – the farthest point 
of processus olecrani at 90 ş flexion of the 
forearm.
Femoral point (fe.) – the highest point of 
the thigh from the horizontal plane Basis se-
dens (bs.), on which a man sits and rests on 
the lower surfaces of her thighs.
Point Genion superior (ges.) – the highest 
salient point at the top of the patella in ex-
tension of the tibia in 90° flexion in the knee.
The positions of other anthropometric po-
ints can be computed from informations 
about workplace and the parameters sum-
marized in paragraph called as “The unk-
nown points”.

Fig. 1 The required dimensions in the reference position

Nastavenie ergonomických parametrov 
pracoviska založené na spracovaní obrazov
Príspevok poukazuje na možnosti získava-

nia antropometrických dát prostredníctvom 

analýzy špecifických obrazov. V  našom prí-

pade je predmetom analýzy špecifická snímka 

človeka, pričom sa zameriavame na unikátne 

kontúry ľudského tela, nesúce podstatné in-

formácie o zosnímanej osobe. Spracovanie tých-

to kriviek nám prináša informácie potrebné pre 

definovanie základných parametrov pracoviska. 
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New reference position

A determination of a new position for measurement (Fig. 2) occur-
red after a previous discussion with ergonomic professional supervi-
sor. New reference position allows obtaining required dimension with 
proposed procedures for image processing.

Figure 2 The required dimensions in the new reference position

The new position differs from the original reference position with 90 
degree shoulder flexion combined with 90 degree forearm flexion, as 
shows figure (Fig.2).

Image requirements

Object should be photographed isolated on a white background for 
creating of high contrast with human skin color, what could facilita-
te the process of an image segmentation. The isolation of an object 
will be reached by placing a white canvas under and behind the me-
asured object. It is also needed to over-expose the canvas by lights 
to avoid to creating of shadows. The professional softboxs must be 
used, when we want to shine a person reliably (Nixon, 2002).

Figure 3 The example of a image suitable for measuring and allocated reflective 

stripes

The delimitation of measuring area is realized with attachment of re-
flective identifiers on the wrist of measured person and on the fixed 
point of the workplace, in the expected position of the lower half of 
the shank (Fig. 3). Such a placement of reflective strips also defines 
position of all planes needed for measurement (basis, basis sedens, 
basis dorsalis). This type of workplace assumes a flexible basis (b) pla-
ne with the possibility of determining of its position.

Image segmentation

The problem of object (foreground) separation from the background 
is solved by segmentation methods (Hlavac et al., 1999). The mea-
sured system use one of the most advanced segmentation techniqu-
es, methods Grab Cut.

Figure 4 The image after applying of Grab Cut method

The result of applying the method in an image, determined for mea-
surement, is shown in the figure below (Fig. 4).
Grab Cut method reliably separates a  measured object from its 
background, and thus it creates suitable conditions for further ima-
ge processing (Jahne, 2005).

The delimitation of measurement area

The delimitation of measuring area between the reflective strips are 
realized by direct scanning of the image, looking for positions, which 
correspond to the color patterns typical for the captured reflective 
material (Fig. 3). The next image operations will be conducted exclu-
sively for a limited part of the picture.

Figure 5 The image after cutting and a set of discrete points of the edge

The allocated measuring space will be scanned to the border line of 
the object from the right side. The result of this procedure is a set of 
discrete points in space of two-dimensional images (Fig. 5). Line po-
ints and information about location of reflective strips give us inevi-
table information about the proposal of a workplace.

The determination of anthropometric positions

We can take into consideration several ways of determining of 
anthropometric positions in places, where a contour evidently chan-
ges its direction.
For detection of bending sites we tested a number of conventional 
approaches in the sphere of corner operators and Hough transforma-
tion. These approaches were not suitable for the specificity of a hu-
man image. The assigned locations do not always correspond with 
searching areas and the system was generally unreliable.

Figure 6 Result of the proposed algorithm

Publishing steps THe Proposal of measurement Solving of the problems bases in a searching of new approach. This 
new approach results in an algorithm. The accuracy and reliability 
of this algorithm is a  starting point for a practical using. The algo-
rithm works by scanning the body contour, where monitors direc-
tional shift of modifiable groups consisting of image elements and si-
multaneously allows setting of quantity of these elements in a group 
and deviation for individual anthropometrical positions. By this way 
it is possible to accurate subtle deviations between measured and 
real values   of required positions, and thus to increase the accuracy of 
the proposed method of measurement.

CONCLUSION

In the paper we presented a measurement procedure, which offers 
a  solution for automated workplace designing. A  measurement of 
required dimensions is proposed in accordance with an actual legis-
lation, which deals with the requirements for a workplace and with 
limitations of increased physical activity at work and assume all its 
postulates.
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Pružnosť a rekonfigurovateľnosť 
výrobných systémov

•	 štruktúra	systému	je	realizovaná	integráciou	funkcií	modulov	sys-
tému do systémovo usporiadaného technologického komplexu 
(systém SM), definovaného funkciami technologických (T), mani-
pulačných (M) a riadiacich (R) modulov a ich funkciami a väzba-
mi (V). Systém možno popísať formou matematického, systémo-
vého a štruktúrneho modelu. 

SM ⊂ T × M × R

Zostavu modulov tvorí súbor unifikovaných jednotiek, funkčných uz-
lov, stavebnicových blokov a pod., ktoré podľa významnosti k funkciám 
SM zabezpečujú hlavnú funkciu (počet l z celkového počtu a modulov, 
napríklad pohybové moduly), vedľajšiu funkciu (počet m – l z celkové-
ho počtu a modulov, napríklad spájací modul), resp. pomocnú funk-
ciu (zostávajúci počet z celkového počtu a modulov, napríklad nosič). 

Modulárne a rekonfigurovateľné technologické moduly

Moderné technológie sú systémovo založené na koncepte modulár-
nych systémov so schopnosťou rýchlej rekonfigurácie prvkov systé-
mu (technologických modulov, výrobných strojov a pod) na novú 
technologickú úlohu. Táto koncepcia využíva konečný počet modu-
lov na zabezpečenie nekonečných (teoretických) zmien vo výrob-
nom prostredí.
Charakteristickým znakom je, že moduly sa vyznačujú vysokým stup-
ňom zhody (typizácia, štandardizácia) a autonómnosti (môžu praco-
vať ako samostatné systémy).

TEXT/foTo: doc. Ing. Anton Palko, PhD., Prešov

Súčasný rozvoj priemyselných (strojárskych) výrob je ovplyvňovaný znakmi trendov strategického vývoja trhov (globalizácia, 
konkurencieschopnosť, vysoká produktivita, inovácie), svojou dimenziou a  charakteristikou priamo vplýva na celý systémový 
reťazec realizujúci výrobu „výrobný proces – výrobný systém – výrobné prostriedky – pracovný (ľudský) faktor výrobného procesu“.

V
šeobecné požiadavky na rýchlu reakciu na trhové prostre-
die a z toho vyplývajúce vysoké inovačné schopnosti vedú 
k účelovému zoskupovaniu výrobných aktivít do centier – 
clastrov. Tieto centrá sa vyznačujú vysokou adaptabilitou 

zdrojov, štruktúr, logistiky a pod. Model budúceho rozvoja takýchto 
výrob predstavuje obr. 1.

Obr. 1 Model rozvoja priemyselných výrob

Dominantnou charakteristikou je pružnosť tohto systému, ktorá je 
postavená na operatívnej pružnosti, ako aj na minimalizácii potreby 
času a prostriedkov nevyhnutných na prechod od výroby jedného 
výrobku na druhý v rámci stanoveného výrobného programu.

Pružnosť výrobného systému 

Pružný výrobný systém, chápaný ako technický, resp. strojový systém, 
má svoje charakteristické znaky:
•	 predstavuje	sústavu	zostavenú	z uzavretého	počtu	(súboru)	vzá-

jomne pevne (pevná väzba), resp. pohyblivo (premenná väzba) 
spojených prvkov (modulov FM), ktoré vytvárajú stavebný reťa-
zec systému odvodený od referenčnej základne,

•	 má	 schopnosť	na	báze	 zostaveného	 súboru	modulov	 FM	 s  fle-
xibilným vybavením prestavovať sa do nových usporiadaní, t. 
j. prestavovať sa do nových stavebných reťazcov a  tým vytvá-
rať nové strojové systémy (modifikácie, vyššie systémové štruk-
túry, vyššie funkčné úrovne) s  novými úžitkovými vlastnosťami 
a parametrami,

Tento prístup umožňuje zostavovanie platforiem výrobkov a techno-
lógií, čo vedie k efektívnej a pružnej výrobe pri malých výrobných ob-
jemoch (vysoká variabilnosť výrobkov). Zostavovanie platforiem je 
vhodné realizovať na princípe zoskupovania vhodných modulov FM 
do zostáv modulárnych rekonfigurovateľných systémov, ktoré sú opa-
kovateľne využiteľné vo forme konštrukčnej bázy pre určité typy apli-
kácie v architektúre SM. Tento princíp, obr. 2, má svoje znaky:
•	 platforma	je	množina	modulov	FM	použitých	vo	viacerých	úpl-

ných zostavách (MP – Modules of Platform), napríklad R1, R2,
•	 množina	modulov	 FM	podieľajúcich	 sa	 na	 viacerých	 zostavách	

(MM – Multimachine Modules),napríklad M5,
•	 množina	 modulov	 FM	 podieľajúcich	 sa	 len	 na	 jednej	 zostave	 

(MS – Singlemachine Modules), napríklad M4,
•	 platformu	je	možné	rozšíriť	dopĺňaním	ďalších	stavebných	modu-

lov FM vhodných na rozšírenie funkčnosti a vlastností možných 
variantov celkovej zostavy,

•	 umožňuje	hodnotiť	mieru	modulárnosti	vytvorených	zostáv	cez	
stupne využitia stavebných modulov FM v konkrétnej zostave. 

Obr. 2 Model platformy

Takto prijatá koncepcia platformy sa chápe ako vyššia forma realizá-
cie modulárnej koncepcie prvkov výrobného systému (z najmenšie-
ho počtu modulov zostaviť čo najvyšší počet variantov).
Výrobná rekonfigurácia sa stáva novým ekonomickým kritériom 
(okrem klasických ako obstarávacia cena, doba návratnosti a podob-
ne). Príklad technologického modulu so schopnosťou rekonfigurá-
cie je na obr. 3.

Obr. 3 Modulárny rekonfigurovateľný výrobný systém

Pružné výrobné systémy modulárnych rekonfigurovateľných zariade-
ní dokumentujú, že okrem ich základnej výhody, t. j. flexibility, sú reál-
nou cestou, ako ekonomicky efektívne zabezpečiť stále silnejúce po-
žiadavky na zákaznícky orientované výroby.

Flexibility and Reconfigurability of Production Systems
The actual development of industry (mechanical engineering) productions 

is influenced by trend characteristics of the strategic market development 

(globalization, competitiveness and high productivity, innovation), of its di-

mension and of its feature affects directly the entire system chain under-

taking the production: “manufacturing process – the production system – 

the means of production – labor (human) factor of the production process”. 

Production reconfiguration becomes the new economic criteria (in addition 

to common as a acquisition cost, a payback period and the like). Flexible 

manufacturing systems of modular, reconfigurable equipments demon-

strate, in addition to their basic benefit, i.e. flexibility, that are a  real way 

to ensure cost-effectively always growing demands of the customer-orient-

ed productions.
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Predplatím  
– ušetrím

O
dborný časopis z oblasti strojárstva s viac ako 15-ročnou 
tradíciou, mesačník Strojárstvo/Strojírenství, vychádza 
na Slovensku i  v Českej republike okrem printovej ver-
zie aj v elektronickej podobe. S príchodom nového roka 

2012 sme pre našich čitateľov pripravili zvýhodnené predplatné pre 
printové aj elektronické vydanie časopisu.

Printové vydanie

Celoročné predplatné printového vydania časopisu Strojárstvo/
Strojírenství odteraz môžete získať na Slovensku už za 25 €, vrátane 
poštovného a balného, resp. 650 Kč v prípade čitateľov z Českej repub-
liky. Predplatiteľ tak oproti súčasnosti ušetrí 5 €, resp. 126 Kč. Študenti 
a seniori nad 60 rokov môžu navyše získať ďalšiu 20-percentnú zľavu.

Elektronické vydanie

Každé číslo voľne prístupnej e-verzie časopisu Strojárstvo/Strojírenství 
si v priebehu roka 2011 prečítalo niekoľko tisíc unikátnych návštevní-
kov. Bezplatnú skúšobnú prevádzku systému nahradí od novoročné-
ho vydania minimálny poplatok za službu.
E-verzia je aktuálne dostupná pre všetky PC, tablety, mobilné telefóny 
s operačným systémom Android a Apple MAC, iPhone, iPad, iPod. 
Šírená je prostredníctvom systémov floowie a publero. Pokiaľ ste si 
obľúbili práve túto formu nášho mesačníka, môžete si od januára 
2012 na Slovensku predplatiť 10  vydaní e-časopisu len za 9  € cez 
systém floowie, alebo si prečítať jedno vydanie za symbolické 1 €. Pre 
českých čitateľov je určený systém Publero, kde môžete získať jedno 
číslo za 25 Kč, 10 vydaní za 225 Kč.

Prístup do systémov floowie.com a publero.com nájdete na web stránke www.engineering.sk, www.strojarstvo.sk.
Predplatné za zvýhodnené ceny v oboch formách si môžete objednávať už teraz na sekretariat@mediast.sk, www.engineering.sk alebo na 
tel. č. +421/41/564 03 70.
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Modelovanie dynamických programov Tvar m-súborov je nasledovný:

funkciaTDS_F.m
function dx = funkciaTDS_F(t,x)
m = 1; k = (2*pi)^2; b = 0;
F0 = 1; 
omega = pi;
F = F0*sin(omega*t);
dx = [x(2); -k*x(1)/m – b*x(2)/m + F/m];

kmitanie.m
[t,x] = ode45 (@funkciaTDS_F,[0 20],[0.0;0.0]);
% [0 20] – doba simulácie, [0;0] – začiatočné podmienky (výchylka, rýchlosť)
% ode45 – numerické riešenie systémov diferenciálnych rovníc,
% aplikujeme metódu Runge-Kutta štvrtého rádu
figure (4)
plot (t,x)
title (’Priebeh x(t),v(t) v MATLAB-e: 
F = sin (\omega*t), \omega = \pi ‚);
xlabel (’t [s]‘);
ylabel (’x [m], v [m/s]‘);
grid on;
legend (’x = x(t)‘, ‘v = v(t)‘);

Priebehy posunutí a rýchlostí mechanického systému pre frekvencie budiacej sily ω = 1, ω = π, ω = √(k/m) = √((2π)2/1) = 2π v závislosti na 
čase t sú graficky znázornene pomocou funkcie plot (t,x) programu MATLAB na obr. 2a, obr. 2b a obr. 2c. 

TEXT/foTo: Peter frankovský, Darina Hroncová, Ingrid Delyová

Simulovanie viachmotových mechanických systémov je v  inžinierskej praxi bežným problémom. Existujú rôzne programové 
prostriedky, ktoré pristupujú k tejto úlohe buď riešením rovníc v symbolickom tvare, alebo riešia úlohu numericky, na základe modelu 
pomocou abstraktnejšej reprezentácie, napríklad pomocou blokových schém. 

D
o tejto druhej kategórie patrí aj SimMechanics, ktorý bol 
vytvorený ako rozšírenie pre programový systém MATLAB. 
Nadstavba SimMechanics programu MATLAB/Simulink 
rozširuje možnosti Simuliku o prostriedky na modelovanie 

a simuláciu mechanických systémov. Obsahuje knižnice blokov, zod-
povedajúce reálnym častiam mechanických systémov. Nachádzajú sa 
tu bloky predstavujúce telesá, kĺbové spojenia, pohybové skrutky, tl-
miče, pružiny, senzory a akčné členy. Pomocou týchto blokov možno 
vytvárať aj modely zložitých mechanických systémov.
V  danom programe sa riešia pohybové rovnice priamo použitím 
funkcií na numerické riešenie diferenciálnych rovníc. V  nadstav-
be SimMechanics sa riešia mechanické systémy pomocou bloko-
vých schém podobne ako v Simulinku, ktorý je súčasťou programu. 
Blokové schémy v SimMechanics sa líšia od blokov v Simulinku tým, 
že predstavujú fyzické komponenty (napríklad pružina a tlmič), geo-
metrické a kinematické závislosti priamo. Na rozdiel od toho bloky 
v Simulinku reprezentujú matematické operácie. Fyzické modelova-
nie v nadstavbe SimMechanics je preto intuitívnejšie, časovo nená-
ročne a  znižuje prácnosť pri odvodzovaní pohybových rovníc me-
chanického systému.
SimMechanics však zachováva schopnosť používať vo svojich mode-
loch aj bloky zo Simulinku. To umožňuje vytvárať mechanický mo-
del v SimMechanics a pripojenie riadiacej časti v Simulinku, v jednom 
spoločnom prostredí. 

Mechanický systém s jedným stupňom voľnosti pohybu

Analyzovaný mechanický systém s jedným stupňom voľnosti pohybu 
tvorí teleso hmotnosti m upevnené pomocou pružiny a tlmiča s line-
árnym tlmením o pevný rám (obr. 1). Hmotnosť pružiny zanedbáme. 
Systém je budený harmonicky premennou silou F(t) a vykonáva pria-
močiary pohyb v smere osi pružiny a tlmiča.

Kde m = hmotnosť telesa, x,a  = zrýchlenie telesa,
Fr = vratná sila pružiny, Fd = tlmiaca sila, F(t) = budiaca sila,

Vratná sila pružiny je  (3)

Tlmiaca sila je (4)

Budiaca sila je (5)

Kde k – je tuhosť pružiny, b – je koeficient viskózneho tlmenia,
x – je deformácia pružiny, ω – frekvencia budiacej sily. 
Po dosadení vzťahov (3), (4), (5) do rovnice (2) dostaneme zrýchlenie 
mechanického systému s jedným stupňom voľnosti pohybu v tvare 

(6)

Odvodenú pohybovú rovnicu (6) ďalej riešime v programe MATLAB. 
Výsledkom riešenia sú hľadané kinematické veličiny (posunutie, rých-
losť a zrýchlenie) mechanického systému v závislosti na čase t.

Riešenie dynamického systému 

V programe MATLAB bolo vykonané numerické riešenie odvodenej 
nehomogénnej lineárnej diferenciálnej rovnice 2. rádu s konštantný-
mi koeficientmi (6) pre mechanický systém s jedným stupňom voľ-
nosti pohybu metódou Runge-Kutta s nasledujúcimi parametrami:
–  hmotnosť m = 1 [kg], 
–  koeficient viskózneho tlmenia b = 0 [N/(m/s)], 
–  tuhosť pružiny k = (2π)2 [N/m], 
–  budiaca sila F(t) = F0.sin(ωt), F0 = 1 [N],
s tromi rôznymi frekvenciami budiacej sily: 
–  frekvencia budiacej sily ω = 1, 
–  frekvencia budiacej sily ω = π,
–  frekvencia budiacej sily ω = √(k/m) = √[(2π)2/1] = 2π.
Začiatočné podmienky pre riešenie mechanického systému sú: 
–  x(0) = 0 [m],  –  v(0) = 0 [m/s],
a časový interval riešenia je 0 ≤ t ≤ 20.
Pre riešenie v  programe MATLAB vytvoríme dva m-súbory. Jeden 
s  obsahom funkcie v  zmysle definície jazyka programu MATLAB 
a  druhý m-súbor, ktorý bude špecifikovať začiatočné podmienky 
a časový interval integrácie.

Obr. 1 Mechanický systém s jedným stupňom voľnosti 

Dynamická pohybová rovnica mechanického systému (obr. 1) vo 
vektorovom tvare 

(1)
je po úprave v smere osi x vyjadrená

(2)

Modeling of dynamics programs
This paper aims at determination of response of vibrating mechanical 

system with one and two degrees of freedom that is being excited by 

harmonic varying force. For the solution of nonhomogeneous linear second-

order differential equation with constant coefficients of mechanical system 

under analysis we used programme MATLAB/Simulink and SimMechanics. 

As a  result, we gained displacement, velocity and acceleration courses in 

particular parts of mechanical system in dependence on time t.
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Obr. 2 Priebeh výchylky x(t) a rýchlosti v(t) pre frekvenciu budiacej sily: a) ω = 1, b) ω = π, c) ω = 2π

Riešenie dynamického systému s jedným stupňom voľnosti pohybu v simmechanics

SimMechanics je rozšírenie Simulinku vytvorené špeciálne pre modelovanie systémov s viacerými stupňami voľnosti pohybu. Obsahuje knižni-
cu blokov zodpovedajúcu reálnym častiam mechanizmov (napríklad telesám, väzbám medzi nimi, akčným členom, sensorom a ďalším). S tý-
mito blokmi sa potom pracuje na fyzikálnej úrovni. Ich spájaním vytvárame model reálneho technického objektu. Prepojením fyzikálnych blo-
kov je automaticky vytvorený matematický model pre riešenie v Simulinku. To umožňuje riešenie zložitých úloh, pri ktorých by bolo ručné 
zostavenie pohybových rovníc časovo náročné, obtiažne až nemožné.
Výpočet kinematických veličín mechanického systému s jedným stupňom voľnosti pohybu v SimMechanics urobíme pre rovnaké parametre 
mechanického systému s jedným stupňom voľnosti pohybu ako pri riešení kinematických veličín v programe MATLAB. 
V SimMechanics zostavíme blokovú schému (obr. 3) na základe geometrie telesa a väzieb vzhľadom ku vzťažnému priestoru. Blokovú sché-
mu ďalej riešime v Simulinku. 

Obr. 3 Bloková schéma mechanického systému s jedným stupňom voľnosti pohybu v SimMechanics 
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Priebehy kinematických veličín (posunutie, rýchlosť, zrýchlenie) sú graficky zobrazené na obr. 4 pomocou funkcie plot m-súborom:
% priebeh simout – vykreslenie priebehu kinematických veličín %x(t), v(t), a(t) po vyriešení v SimMechanics
figure(3)
set(3, ‘Name‘, ‘priebeh x(t), v(t), a(t) v SimMechanics‘)
plot(simout.time, simout.signals.values(:,1:3), ’LineWidth‘, 2)
title(’Priebeh x = x(t), v = v(t), a = a(t), SimMechanics: m=1kg, F = sin(\omega*t), \omega = 2*\pi‘), 
legend(’x = x(t)‘, ’v = v(t)‘, ’a = a(t)‘),
xlabel(’t [s]‘),
ylabel(’x [m], v [m/s], a [m/s^2]‘),
grid on

Obr. 4 Priebeh posunutia x(t), rýchlosti v(t) a zrýchlenia a(t) pre frekvenciu budiacej sily: a) ω = 1, b) ω = π, c) ω = 2π

Priebehy kinematických veličín (posunutie, rýchlosť) sú graficky zobrazené na obr. 5 pomocou funkcie plot m-súborom:
% priebeh simout – vykreslenie priebehu posunutia a rýchlosti 
% po vyriešení v SimMechanics
figure(2)
set(2,‘Name‘,‘priebeh x(t) a v(t) v SimMechanics‘)
plot(simout.time, simout.signals.values(:,1:2), ‚LineWidth‘, 2)
title(’Priebeh x = x(t),v(t) v SimMechanics:m = 1kg,F = sin(\omega*t),\omega = 2*\pi‘),
legend(’x = x(t)‘,‘v = v(t)‘),
xlabel(’t [s]‘),
ylabel(’x [m], v [m/s]‘),
grid on

Obr. 5 Priebeh posunutia x(t) a rýchlosti v(t) pre frekvenciu budiacej sily: a) ω = 1, b) ω = π, c) ω = 2π

Výsledky riešenia v SimMechanics (obr. 5) sú podľa očakávania zhodné s riešením v programe MATLAB (obr. 2).
Analogicky sú následne vykreslené priebehy posunutí x(t) pre frekvencie budiacej sily: ω = 1, ω = π, ω = 2π (obr. 6). 

Obr. 6 Priebeh posunutia x(t) pre frekvenciu budiacej sily: a) ω = 1, b) ω = π, c) ω = 2π

Mechanický systém s dvomi stupňami voľnosti pohybu

V  tejto časti príspevku je uvedené riešenie modelu mechanického systému s  dvomi stupňami voľnosti pohybu v  programe MATLAB 
a SimMechanics. Model tvoria dve hmoty s hmotnosťami m1 a m2, ktoré sú upevnené k pevnému rámu pružinou tuhosti k1 a tlmičom so sú-
činiteľom lineárneho tlmenia b1. Navzájom sú viazané pružinou tuhosti k2 a tlmičom so súčiniteľom lineárneho tlmenia b2. Hmotnosti pružín 
zanedbáme. Hmota m1 je budená vonkajšou silou harmonického charakteru F(t) = F0 sin (ωt), v smere osi pružiny a tlmiča, kde F0 = konst.
Výsledkom riešenia modelu mechanického systému na obr. 7 v MATLABE a SimMechanics budú priebehy posunutí, rýchlostí 
a zrýchlení jednotlivých členov systému.

Obr. 7 Mechanický systém s dvomi stupňami voľnosti 

Diferenciálne pohybové rovnice II. rádu mechanického systému na obr. 7

(7)

(8)

sa pre riešenie v programe MATLAB upravia do tvaru diferenciálnych rovníc prvého rádu nasledujúcou substitúciou: 

(9)

pričom transformujeme diferenciálne rovnice (1) a (2) druhého rádu na štyri diferenciálne rovnice prvého rádu v tvare:

(10)

Po tejto úprave sa prepíše sústava rovníc (10) do M-súboru programu MATLAB v nasledujúcom tvare: 
function dx = funkciaTDS_2(t,x)
m1 = 75; m2 = 150; k1 = 500; k2 = 250; 
b1 = 10; b2 = 50; F = 100*sin(2*t);
dx = [x(2);...
(-(b1 + b2) * x(2) + b2 * x(4) – (k1 + k2)*x(1)+...
k2*x(3) + F)/m1;...
x(4);...
(b2*x(2)-b2*x(4)-k2*x(3)+k2*x(1))/m2];

Pre numerické riešenie diferenciálnych rovníc (10) má program MATLAB k dispozícii preddefinované funkcie, ktoré sa líšia integračnou metó-
dou. Riešenie požadovaných kinematických veličín sa vykoná po spustení nasledujúceho m-súboru: 

[t,x] = ode45(’funkciaTDS_2‘,[0 10],[0; 0; 0; 0]);
figure (1)
plot (t, x, ‘LineWidth‘,1.5)
grid on;
title (’Časový priebeh kinematických veličín – budenie silou F(t)‘);
xlabel (’t [s]‘);
ylabel (’x1 [m], dx1/dt [m/s], x2 [m], dx2/dt [m/s]‘);
legend (‚x1‘,‘dx1/dt‘,‘x2‘,‘dx2/dt‘);
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Vykreslenie časového priebehu hľadaných kinematických veličín 
(obr.  8) skúmaného mechanického systému (obr.  7) získame štan-
dardnou funkciou ode45. 

Obr. 8 Časový priebeh posunutí a rýchlostí mechanického systému získaný 
programom MATLAB

Riešenie dynamického systému s  dvomi  stupňami voľnosti pohybu 
v SimMechanics
Výpočet kinematických veličín mechanického systému s dvomi stup-
ňami voľnosti pohybu v SimMechanics urobíme pre rovnaké para-
metre mechanického systému s  dvomi stupňami voľnosti pohybu 
ako pri riešení kinematických veličín v programe MATLAB. 
V SimMechanics zostavíme blokovú schému (obr. 9) na základe ge-
ometrie telesa a väzieb vzhľadom ku vzťažnému priestoru. Blokovú 
schému ďalej riešime v Simulinku. 

Obr. 9 Bloková schéma mechanického systému s dvoma stupňami voľnosti 
pohybu v SimMechanics 

Vykreslenie priebehov kinematických veličín pre jednotlivé členy me-
chanického systému (obr. 7) je urobené v programe MATLAB pomo-
cou funkcie plot m-súborom:

%Vykreslenie priebehu kinematických veličín zo simout9 a simout10 
figure(2)
set(2,‘Name‘,‘priebeh simout v Simulinku – simulovany pohyb‘)
subplot(2,1,1);
plot(simout9.time, simout9.signals.values(:,1:3), ‚LineWidth‘, 1.5)
title(’Člen 1‘),...
legend(’y1 [m]‘,‘v1 [m/s]‘,‘a1 [m/s^2]‘)
xlabel(’t [s]‘),...
grid on
subplot(2,1,2);
plot(simout10.time, simout10.signals.values(:,1:3), ‚LineWidth‘, 1.5)
title(’Člen 2‘),...
legend(’y2 [m]‘,‘v2 [m/s]‘,‘a2 [m/s^2]‘)
xlabel(’t [s]‘),...
grid on

Výsledky riešenia v SimMechanics (obr. 10) sú podľa očakávania zhodné s riešením v MATLABE (obr. 8).

Záver

V  príspevku bola uvedená ukážka tvorby simulačného modelu a  vykreslenie výsledkov riešenia, priebehov kinematických veličín mecha-
nického systému s jedným a dvoma stupňami voľnosti pohybu budeného harmonicky premennou silou v simulačnom prostredí MATLAB 
a SimMechanics. 
Program MATLAB neumožňuje riešiť diferenciálne rovnice vyššieho rádu, ale len systém diferenciálnych rovníc prvého rádu. Preto sa systém 
rovníc 2. rádu musí pretransformovať do systému diferenciálnych rovníc 1. rádu. Súvisí to s tým, že MATLAB obsahuje predprogramované funk-
cie na riešenie diferenciálnych rovníc, ktoré sa ďalej pri riešení aplikujú. Tento postup riešenia sa ukazuje ako časovo náročnejší, vzhľadom na 
potrebu odvodenia pohybových rovníc.
Simulink je určený predovšetkým na časové riešenie správania sa dynamického systému. Možno pomocou neho určiť časové priebehy výstup-
ných veličín v závislosti na časovom priebehu vstupných veličín a začiatočnom stave. Poskytuje jednoduchý prístup k prepracovaným metó-
dam MATLABU pre časové sústavy nelineárnych diferenciálnych rovníc, prostriedky pre jednoduchý zápis problému, vytvorenie modelu a vi-
zualizáciu výsledkov.
SimMechanics je užitočným rozšírením Simulinku. Umožňuje pridávať mechanické subsystémy do modelov Simulinku bez nutnosti analytic-
kého popisu ich matematického modelu, ktoré môže byť v prípade zložitejších úloh časovo náročnejšie. 
SimMechanics sa nemôže chápať ako náhrada špecializovaných programov na analýzu dynamických systémov, je však vhodný na riešenie 
množstva problémov v oblasti výučby a praxe, nakoľko MATLAB sa stáva štandardným nástrojom technických výpočtov.
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Automobilový priemysel

Talianska firma začína v najbližších mesiacoch s novou výro-
bou a hľadá kontakt na spoločnosti v banskobystrickom re-
gióne, ktoré sa zaoberajú natieraním kovových častí (čier-
ny náter, kataforéza…). Ide o komponenty malých rozmerov 
s hmotnosťou od 30 g do 1 kg s  rozmermi od 4 do 50 cm. 
Vzhľadom na to, že ide hlavne o  výrobky pre automobilo-
vý priemysel, odporúča sa certifikácia pre takúto výrobu 
a schopnosť komunikovať v angličtine, francúzštine, talianči-
ne alebo nemčine. 

BB120001

Predaj – priemyselný pozemok 22 021 m2

Ponúkame na predaj pozemok na priemyselnú výstav-
bu v obci Kúty v priemyselnom 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 širo-
ká asfaltová cesta. Inžinierske siete sú súčasťou areálových roz-
vodov (kanalizácia a  voda sú na pozemku). Elektrina a plyn 
sú v dosahu cca 30 m od hranice pozemku. Celková predajná 
cena pozemku s cestou v celkovej výmere 22 021 m2 je 160 ti-
síc eur. V areáli sú na predaj aj dve zrekonštruované výrobné 
haly s kancelárskymi priestormi.

UR123260

HDPE, LDPE fólie, vrecia, plachty

Výpredajová ponuka za výhodné ceny: HDPE a  LDPE vre-
cia, fólie, stavebné fólie, plachty a suroviny granulát na výro-
bu. V prípade otázok nás kontaktujte a vyžiadajte si aktuál-
nu ponuku.

NR120018

Konštrukčné materiály – predaj

Sprostredkovanie predaja konštrukčných/stavebných materiá-
lov slovenských firiem v Rumunsku – určené najmä pre výrob-
cov špeciálnych konštrukčných materiálov.

UR123251

Prenájom priestorov v Zlatých Moravciach

Ponúkam na prenájom podnikateľské priestory vhodné na vý-
robu alebo skladovanie. Priestory s  rozlohou 700  m2 výrob-
ných priestorov + administratívna časť – 4-ročná novostavba 
sa nachádzajú v Zlatých Moravciach.

UR123253


