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POTRAVINÁRSKE 
MAZIVÁ

Z histórie vieme, �e vo výrobe a technológiách potravinárskych výrobkov a nápojov sa pou�ívali najmä ropné mazivá, 
napríklad biele ropné oleje na mazanie strojov a zariadení. V roku 1960 vláda USA po�iadala USDA (United States 
Department of Agriculture) a FDA (Food and Drug Administration), aby vyvinuli a preskúmali vhodné látky na pou�itie 
v mäsovom a hydinárskom priemysle. Zoznam, ktorý bol vypracovaný, predstavoval veľké mno�stvo najmä syntetických 
základových olejov a široký rozsah prísad. TEXT JOZEF STOPKA FOTO ARCHÍV REDAKCIE 

R ozširovanie zoznamu schválených lá-
tok z  FDA  zahŕňalo najmä používa-
nie polyalfaolefínov (PAO) a  polyal-

kylénglykolov (PAG), ako syntetických 
základových olejov v potravinárskom priemys-
le. Tieto mazivá mohli byť použité pre široký 
rozsah pracovných teplôt, poskytovali dlhšie 
výmenné intervaly a vyššiu spoľahlivosť potra-
vinárskych strojov a  zariadení. K  tomu ešte 
PAO, ako syntetické uhľovodíky (SHC) sú kom-
patibilné s  ropnými olejmi, čo dovoľuje ich 
možnú vzájomnú zámenu a miešateľnosť.

POTRAVINÁRSKE MAZIVÁ A PREVÁDZKOVÉ 
PODMIENKY
V potravinárskom priemysle sú mazivá vystave-
né náročným prevádzkovým podmienkam. Je 
všeobecne známe, že prevádzkové teploty môžu 
byť až do 220 °C, napríklad mazanie reťazí do-
pravníkov v peciach. Na druhej strane sú poža-
dované mazivá, ktoré musia mať dobrú tekutosť 
pri nízkych teplotách, a to najmä v prípade ich 
použitia pre chladiacu a klimatizačnú techniku. 

V potravinárskom priemysle sa často čistia stro-
je a zariadenia od nečistôt parou a rôznymi čis-
tiacimi prostriedkami. Mazivá preto musia 
odolávať samotnej degradácii pri týchto postu-
poch a chrániť zariadenia pred koróziou. Praš-
né prostredie od múky v pekárenskom priemys-
le vedie ku kontaminácii mazív. Prach sa môže 
viazať s  mazivom a  vytvárať lepkavé nečistoty 
napríklad v cukrárenskom priemysle, čo môže 
mať vplyv na výkonnosť zariadenia. Tieto pod-
mienky, obyčajne kombinované s  požiadavka-
mi strojov, ako je vysoké zaťaženie, mechanický 
strih, prevádzka stop – štart a  podobne, vyža-
dujú vysoko výkonné mazivá, ktoré musia byť 
vhodné na použitie v potravinárskom priemys-
le. Sortiment potravinárskych mazív je preto 
formulovaný na základe výberu vhodných zák-
ladových olejov a jednotlivých druhov zušľach-
ťujúcich prísad, ktoré spĺňajú platné zdravot-
né a  hygienické predpisy. Určitou nevýhodou 
je, že cena mazív určených na mazanie potra-
vinárskych strojov je oproti ostatným mazivám 
vyššia.

ROPNÉ OLEJE
Ropné oleje, ktoré sa 
používajú pri výrobe 
potravinárskych ma-
zív, sú najmä ropné pa-
rafi nické oleje, ktoré sa 
upravujú (rafi nujú) tak, 
aby neobsahovali aro-
matické uhľovodíky, sí-
ru, dusíkaté nečistoty 
a  iné nežiaduce látky. 
Ide o  vysoko rafi nova-
né oleje bez farby, chuti 
a zápachu. Platné pred-
pisy dovoľujú používať 
tieto špeciálne ropné 

oleje v  potravinárskom priemysle. Ide najmä 
o biele ropné oleje, resp. biele oleje, ktoré spĺ-
ňajú požiadavky USP (United States Pharmaco-
poeia) a tiež nariadenie FDA, 21. CFR 178.3620. 
Možno povedať, že za určitých podmienok rop-
né oleje umožňujú ekonomickejšiu prevádz-
ku ako syntetické oleje. Všeobecne je to známe, 
a  to aj napriek tomu, že ropné oleje neposky-
tujú rovnakú úroveň oxidačnej, tepelnej a hyd-
rolytickej stability ako syntetické oleje. Mnohé 
syntetické mazivá sa miešajú s ropnými maziva-
mi. Tieto čiastočne syntetické mazivá ponúkajú 
väčší výber ich aplikácií tam, kde sa ešte nemu-
sia použiť celkom syntetické mazivá. Synergiz-
mus medzi ropnými mazivami a istými druhmi 
syntetických mazív a prísad dovoľuje miešaním 
vytvoriť mazivo, ktoré môže byť použité v po-
travinárskom priemysle, a ktoré poskytuje dlhé 
výmenné intervaly.

SYNTETICKÉ OLEJE, POLYALFAOLEFÍNY (PAO)
PAO tvoria kategóriu mazív USDA H1 pre po-
travinársky priemysel. Do sortimentu boli uve-
dené v  roku 1981 ako náhrada za biele ropné 
oleje. PAO  majú oproti ropným olejom lepšiu 
viskozitno – teplotnú závislosť, nižšiu odpar-
nosť, vyššiu teplotu vzplanutia a nižšiu teplotu 
tuhnutia. Dôležitý je najmä vyšší viskozitný in-
dex, ktorý má veľký vplyv na vlastnosti a sprá-
vanie sa maziva v mazacom systéme. 
Tekutosť pri nízkych teplotách je často kritic-
kou požiadavkou pre potravinárske stroje, kde 
sú prevádzkové teploty pod 0 °C, napríklad pri 
chladiacich systémoch. Reťaze a  dopravníkové 
systémy sa často používajú za týchto podmie-
nok. Použitie ropného oleja pri nízkych teplo-
tách je často nevhodné. Pri mnohých bežných 
použitiach sa všeobecne používa ako prísada 
do oleja na mazanie reťazí grafi t. Použitie gra-
fi tu ako prísady do maziva pre potravinárske 
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FOOD LUBRICANTS
The manufacturing and technologies 
of food products and drinks used in 
the past the petroleum lubricants 
predominately, for example white 
petroleum oils for lubrication of 
machines and machinery. In the 1960 
the Government of the USA asked the 
USDA (United States Department of 
Agriculture) and the FDA (Food and 
Drug Administration) to investigate 
and to develop suitable substances for 
application in the meat and chicken 
industry. There was elaborated a large 
list of synthetic base oils as well as 
a wide range of additives. •

stroje je zakázané. V takýchto prípadoch je pri 
nízkych teplotách výhodné použiť syntetic-
ký olej na báze PAO, ktorý je vhodnou náhra-
dou za ropný olej. Treba upozorniť, že pri vzdu-
chových kompresoroch používaných v procese 
spracovania potravín je dôležité pamätať na to, 
že oleje musia mať nízku odparnosť. Dlhé vý-
menné intervaly pri syntetických olejoch na bá-
ze PAO v  porovnaní s  ropnými olejmi súvisia 
s nárastom ich oxidačnej stability. Podľa skúse-
nosti z prevádzky syntetické kompresorové ole-
je na báze PAO dosahujú výmenné intervaly až 
8 000 prevádzkových hodín, napríklad v  prí-
pade rotačných skrutkových kompresorov. Pri 
porovnaní s ropnými olejmi je to tri až päťkrát 
viac, čo je veľká výhoda.

POLYALKYLENGLYKOLY (PAG)
Polyalkylenglykoly sú klasické syntetické zákla-
dové oleje, ktoré sa používajú v rôznych obme-
nách pre ich vynikajúce vlastnosti v  rámci ich 
štruktúry. Vzhľadom na to a ďalšie ich vlastnos-
ti sa s výhodou používajú ako mazivá v potravi-
nárskom priemysle a v súčasnosti podľa dostup-
ných informácii spĺňajú kategóriu USDA  H1. 
PAG sú typické polyméry etylén a  propylén 
oxidu. To umožňuje vysoký stupeň rozpust-
nosti vody vo výrobku. Podľa množstva etylén 
oxidu prítomného v ich štruktúre sú PAG klasi-
fi kované ako vo vode rozpustné, čiastočne roz-
pustné a nerozpustné. To je dôležité najmä pri 
ich aplikácii v  prostredí, kde sú vystavené veľ-
kej vlhkosti. PAG majú vysoký viskozitný in-
dex, V. I., a to v rozsahu od 160 do 280. Oproti 
ropným olejom, ktoré majú V. I. v rozsahu 70 – 
110, je to veľká výhoda. Táto vlastnosť umožňu-
je použitie PAG v širokom rozsahu pracovných 
teplôt. PAG sa s výhodou používajú ako mazi-
vá pre ozubené prevody, reťaze a iné časti stro-
jov. Je to dané tým, že PAG majú zvýšenú polari-
tu, adhéziu k povrchom a schopnosť zvýšeného 
prenosu zaťaženia pri všetkých podmienkach 
v trecích uzloch. Špecifi ckým prípadom ich po-
užitia je napríklad mazanie slimákových ozube-
ných prevodov. PAG ponúkajú požadované tre-
cie charakteristiky, ktoré sú lepšie ako v prípade 
hydrogénovaných ropných olejov. V  súčasnej 
dobe sú v ponuke PAG pod označením OSP (Oil 
Solube Polyakylene) PAG, ktoré sú miešateľné 
s ropnými uhľovodíkovými olejmi, a teda aj so 
syntetickými PAO, čo je veľká výhoda.

PRÍSADY A ZAHUSŤOVADLÁ
Hlavnou funkciou prísad v mazive je zabezpe-
čiť dlhú životnosť maziva a chrániť stroje a za-
riadenia pred koróziou, najmä v  prípade agre-
sívného prostredia. Zoznam prísad pre použitie 
v mazivách pre potravinársky priemysel je limi-
tovaný čo do množstva a kvality. Podľa zozna-
mu v  predpise 21 C.F.R. 178.3570 sa do mazív 
používajú prísady, a  to antioxidanty, inhibí-
tory korózie, vysokotlakové (EP) a  protizáde-
rové (AW) prísady. Podľa uvedeného predpisu 
sa v  praxi stretávame s  označením HX-1, te-
da prísady pre kategóriu USDA  H1, HX-2 pre 
USDA H2 a HX-3 pre USDA H3. Pri formulácii 

nových druhov potravinárskych mazív je použi-
tie syntetických základových olejov a vhodných 
prísad veľmi výhodné, užitočné. Syntetické ole-
je neobsahujú nežiaduce látky, ktoré sú v rop-
ných základových olejoch a  poskytujú lepšiu 
schopnosť reakcie (miešateľnosť) s  prísadami 
a dlhšiu životnosť maziva. Na výrobu, formulá-
ciu plastických mazív sú potrebné mazacie ole-
je a zahusťovadlá (kovové mydlá). Okrem uve-
dených základových olejov sa v  tomto prípade 
používajú rôzne typy zahusťovadiel (spevňova-
diel). Ide najmä o zahusťovadlá hlinité, hlinité 
komplexné, organické hlinky a močovina. Plas-
tické mazivá na báze hlinitých komplexných 
mydiel sa najviac používajú ako mazivá kategó-
rie USDA H1. 

KATEGÓRIE POTRAVINÁRSKYCH MAZÍV 
A DEFINÍCIE
Potravinárske mazivá sú mazivá vhodné na po-
užitie, napríklad v hydinárskom, mäsovom, pe-
kárenskom, cukrárenskom, mliekarenskom 
a  v  ďalších potravinárskych odvetviach. Tieto 
typy mazív pre potravinársky priemysel sú roz-
delené do kategórií podľa náhodného kontak-
tu s  potravinami. Spoločnosť USDA  vytvorila 
a  NSF prevzala tieto originálne potravinárske 
triedy, a  to triedy USDA  H1, H2 a  H3. Súhlas 
a  registrácia nových druhov mazív do jednej 
z  týchto tried (kategórií) je závislá na základe 
formulácií základových olejov a  jednotlivých 
druhov použitých prísad.
 
KATEGÓRIE – TRIEDY POTRAVINÁRSKYCH MAZÍV
Kategória H1 – potravinárske mazivá použí-
vané v  prostredí potravinárskej výroby, kde je 
možnosť priameho kontaktu maziva s potravi-
nami. Mazivá tejto kategórie (triedy) môžu byť 
zložené z jedného alebo niekoľkých odsúhlase-
ných základových olejov, vhodných prísad, za-
husťovadiel (PM) uvedených v zozname zákon-
ného nariadenia 21 CFR 178.3750.
Kategória H2 – potravinárske mazivá používa-
né pre zariadenia a časti strojov, kde nie je mož-
nosť, že by mazivo alebo mazaný povrch prišlo 

do kontaktu s potravinami. Keďže tu nie je ri-
ziko možného kontaktu s  potravinami, mazi-
vá triedy H2 nemajú defi novaný zoznam pou-
žitých prísad. Napriek tomu mazivá kategórie 
USDA H2 nesmú obsahovať ťažké kovy, ako an-
timón, arzén, kadmium, olovo, ortuť či selén. 
Okrem toho prísady nesmú obsahovať zložky, 
ktoré sú karcinogénne, mutagénne, teratogén-
ne alebo minerálne kyseliny. 
Kategória H3 – platí pre označenie olejov (roz-
pustné oleje), používaných na ošetrenie, čiste-
nie a ochranu pred koróziou rôznych zariadení, 
ako napríklad potravinárskych (mäsiarskych) 
hákov, vedení, dopravníkov a  ďalších podob-
ných zariadení. Tieto zariadenia musia byť ešte 
pred použitím oleja kategórie USDA H 3 očiste-
né, napríklad striekaním, umývaním, utieraním 
a podobne. Mazivá tejto kategórie musia spĺňať 
predpisy, zákonné nariadenia 21 CFR 172.860, 
21 CFR 172.878 a 21 CFR 182 alebo 21 184. 
Okrem uvedených kategórii možno uviesť aj 
označenie, kategóriu HT-1, ktorá označuje po-
užitie teplonosného média na priamy kontakt 
s potravinami.  •
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ANALÝZA PORTFÓLIA A MODELOVANIE 
STRATEGICKÝCH NÁKUPNÝCH ČINNOSTÍ PODNIKU
Portfóliové matice a modely sa vyu�ívajú ako rozhodovacie modely na podporu realokácie zdrojov. Obvykle sú nápomocné 
pri identifikácii skupín produktov, dodávateľov, vzťahov a ďalších faktorov, ktoré si vy�adujú zvýšenú pozornosť 
mana�mentu. TEXT ING. MIRIAM PEKARČÍKOVÁ, PHD., DOC. ING. PETER TREBUŇA, PHD.

V ýznamný je Kraljičov model analýzy 
portfólia pre nákup (obr. 1), ktorý 
vznikol v  roku 1983, ako odozva na 

riešenie akútneho problému výšky úrovne zá-
sob produktov a kapitálu v podniku. Prednos-
ťou tohto modelu je, že je všeobecne aplikova-
teľný na rôzne typy podnikov, na analýzu 
portfólia nakupovaných polotovarov, materiá-
lu, surovín, produktov a kapitálu.

Kraljičov prístup pri tvorbe portfóliovej analýzy 
spočíva v idei dvoch kritických faktorov pre do-
dávateľskú, resp. nákupnú stratégiu: 
1. faktor – pozornosť sa sústreďuje na dôleži-
tosť pridanej hodnoty nákupu z  pohľadu pro-
duktového toku, percentuálny podiel vstupné-
ho materiálu z celkových nákladov a jeho vplyv 
na ziskovosť, 
2. faktor – pozornosť sa sústreďuje na kom-
plexnosť dodávateľských trhov, ktoré predsta-
vujú ponuku, pristupuje sa k posudzovaniu roz-
trieštenosti ponuky, technologického pokroku, 
problematiky substitúcií, obmedzenosti zdro-
jov, logistickej komplexnosti a  vzťahov medzi 
jednotlivými subjektmi. 

Nasledujúce otázky sú podľa Kraljičovho mode-
lu veľmi dôležité pri defi novaní výslednej podo-
by nákupnej stratégie: 
•  Využíva spoločnosť príležitosti vznikajúce 

medzi rôznymi divíziami a oddeleniami? 
•  Je spoločnosť schopná vyhnúť sa predpoklada-

ným úzkym miestam a prerušeniam v tokoch? 
•  Koľko rizika možno akceptovať? 
•  Aké výrobné, resp. nákupné taktiky povedú 

k najlepšiemu balansu nákladov a fl exibility? 
•  Do akého rozsahu môžu kooperácia a  ko-

ordinácia s dodávateľmi, či dokonca s kon-
kurenciou posilniť dlhodobé dodávateľské 
vzťahy alebo využitie zdieľaných zdrojov? 

Kraljič predstavil uvedenú maticu, v ktorej defi -
noval proces, akým by mala byť následne využi-
tá, do štyroch fáz: 
• Vlastná klasifi kácia: Defi nuje vzťah medzi 
nakupujúcim a dodávateľskými subjektmi.
• Analýza trhov: Kritickým bodom tejto fázy je 
defi novať silu vzťahov a postavenie jednotlivých 
dodávateľov voči podniku a voči ostatným sub-
jektom pôsobiacim na trhu a v dodávateľskom 
reťazci. Zahŕňa všetky relevantné údaje, poč-
núc kvalitatívnymi a kvantitatívnymi aspektmi, 

až po relativitu sily a  pozície jednotlivých do-
dávateľov. Dôležité sú počas tejto fázy kontroly 
kapacít a  ich vyťaženosti u  jednotlivých dodá-
vateľov, stabilita dodávok, unikátnosť dodáva-
teľových produktov a  potenciálne náklady ne-
realizovaných dodávok a nekvality. 
(Kraljič kládol dôraz na dôležitosť poznania po-
stavenia dodávateľov a  odberateľov v  dodáva-
teľských reťazcoch a  to dával do priamej sú-
vislosti s  prijímaním správnych rozhodnutí 
a defi nícií správnych stratégií.) Je potrebné po-
čítať aj s tým, že samotné kritériá posudzovania 
sa líšia od prípadu k  prípadu a  v  jednotlivých 
odvetviach sú veľmi rozdielne. 
• Strategická realokácia komodít: Musí vychá-
dzať zo stratégie podniku. Samotná realokácia 
môže túto stratégiu pozmeniť, resp. nanovo de-
fi novať. Tento proces aproximácie celkovej stra-
tégie je veľmi dôležitý a  jeho váha sa ešte zvy-
šuje pri pohľade na globalizujúce sa trhy a  ich 
čoraz väčšiu dynamiku. 
• Defi novanie dlhodobého akčného plánu tak-
tík, teda ako dosiahnuť nové rozloženie komo-
dít defi novaných v  budúcom stave Krajličovej 
matice.
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Obr. 1 Kraljičov model analýzy portfólia pre nákup

Kľúčové funkčné oblasti v  rámci identifi kácie 
a tvorby nákupného portfólia sú uvedené nižšie.

ANALÝZA NÁKUPNÉHO TRHU
Cieľom analýzy nákupného trhu je získanie in-
formácií nevyhnutných pre nositeľa rozhod-
nutí, zabezpečenie prehľadu o  substitučných 
produktoch, získanie nových zdrojov nákupu 
a tvorba bázy pre optimálne zásobovanie pod-
niku hmotnými vstupmi. Informácie pre analý-
zu nákupného trhu tvoria predovšetkým údaje, 
ktoré sú viazané na:
•  výrobok – vývoj výrobku, konštrukcia, mož-

nosti substitúcie, technologické postupy,
•  dodávateľov – miesto, podiel na trhu, tech-

nické vybavenie, spoľahlivosť, pružnosť do-
dávok, likvidita, poznatky o  spôsobe kona-
nia,

•  ponuku – sortiment, ceny, dodacie lehoty, 
fl exibilita v plnení požiadaviek,

•  konkurenciu na nákupnom trhu – objem 
dopytu, hospodárska situácia, nákupné zvy-
ky, nákupné cesty,

•  rámcové právne podmienky, súhrnné eko-
nomické dáta a  údaje o  odvetví – tempo 
rastu, stav zákaziek, vývoj miezd, sezónne 
a konjunktúrne vplyvy. 

V rámci tejto fázy sa podnik zameriava na získa-
vanie a analýzu informácií externého a interné-
ho prostredia. 
Čo sa týka externého prostredia, podnik sle-
duje napríklad trendy, vývoj a inovácie v prís-
lušnej hospodárskej oblasti svojej pôsobnosti, 
legislatívne podmienky a  obmedzenia náku-
pu, konkurenčné prostredie (analýza cenových 
hladín, dodacích podmienok, kontraktačných 
podmienok). 
Čo sa týka interného prostredia podnik na-
chádza zdroje informácii napríklad vo vlast-
nej evidencii z  minulosti (plnenie objednávok 
z  hľadiska kvality vstupných materiálov, pres-
nosti v  dodacom cykle, pružnosti plnenia po-
žiadaviek), z realizovaných výskumov trhu do-
dávateľov vo vlastnej réžii, z katalógov, výstav, 

konferencii, workshopov, 
z  publikovaných výskumov 
danej komodity, internetu 
a podobne. 

ANALÝZA POTRIEB HMOTNÝCH 
VSTUPOV 
Ide o  strategický pohľad na 
predpokladaný vývoj potrieb 
hmotných vstupov. Podkla-
dom pre túto analýzu sú in-
formácie o  výrobnom profi le, 
o výrobnom programe, o mož-
nostiach jeho zdokonaľovania, 
o  potenciálnych možnostiach 
zavádzania nových výrobkov 
a podobne. 
V  závislosti od typu výroby, 
veľkosti podniku, charakteru 
ponúkaných produktov a ďal-
ších určujúcich kritérií je pod-
kladom pre analýzu potrieb hmotných vstupov 
aj dlhodobý prieskum vývoja dopytu. Na zákla-
de týchto informácií a  v  spolupráci s  technic-
kými (predovšetkým predvýrobnými) zložkami 
a ekonomickým útvarom podniku možno pred-
vídať zmeny relatívnej spotreby hlavných dru-
hov materiálu na najdôležitejšie výrobky, zo-
stavovať dlhodobejšie predpovede ich spotreby 
a  poskytovať ich ostatným útvarom podniku 
a napríklad aj dodávateľom.
Táto analýza je súčasťou plánovania a  riade-
nia výroby. V  súvislosti s  obstarávaním pred-
stavuje informačnú bázu, ktorá je podkladom 
pre konkretizáciu požiadaviek hmotných vstu-
pov v čase, množstve a kvalite v rámci zásobo-
vacej logistiky.
KLASIFIKÁCIA NAKUPOVANÝCH POLO�IEK 
Ide o  rozdielny prístup k nákupu jednotlivých 
položiek. Snahou je vytvoriť portfólio hmot-
ných vstupov, ktoré budú diferencované podľa 
ich vplyvu na konečný výsledok, resp. výrobok 
so zhodnotením zásobovacieho rizika. V rámci 
klasifi kácie nákupných položiek je možné pou-
žiť napríklad:
•  analýzu ABC/XYZ  – materiálové vstupy sa 

rozdelia podľa ich relatívneho podielu na 
celkovej hodnote, resp. frekvencii, spotreby, 
obtiažnosti získania, množstve, na type or-
ganizácie a pod. na skupiny A, B a C (môže 
byť aj viac skupín, podľa potreby). 

•  EW matica – je zdokonalením klasického prí-
stupu metódy ABC/XYZ, na základe kombi-
nácie analýz z  rôznych hľadísk segmentuje 
kompletné portfólio podnikových zásob.

•  P-Q diagram – použitie predovšetkým v sú-
vislosti s analýzou manipulovaného množstva 

materiálu pre návrh a riadenie materiálových 
tokov, ako aj podpora analýzy ABC pre analý-
zu štruktúry výrobného programu.

ZÁVER
Pri riadení nákupného procesu zohrávajú mo-
dely nákupného portfólia veľmi dôležitú úlohu. 
Predovšetkým v  rámci rozhodovacieho proce-
su, kedy sa nanovo defi nujú vzťahy s  dodáva-
teľskými reťazcami. Tie nadobúdajú ešte väčšiu 
váhu pri identifi kácii kritických prvkov v  do-
dávateľských reťazcoch, ktoré ovplyvňujú ich 
celkovú výkonnosť a  efektivitu na globálnych 
trhoch. Použitie portfóliovej analýzy v  nákup-
nom procese sa stáva ešte dôležitejším pokiaľ 
nepredvídateľnosť správania jednotlivých sub-
jektov v dodávateľských reťazcoch narastá. 

Príspevok bol pripravený v rámci riešenia granto-
vého projektu VEGA č. 1/0102/11 Metódy a techni-
ky experimentálneho modelovania vnútropodni-
kových výrobných a nevýrobných procesov.

THE PORTFOLIO ANALYSIS 
AND SIMULATION OF 
STRATEGIC PURCHASING 
ACTIVITIES OF COMPANY
Identifi cation of purchase opportunities 
is important for determining the 
position of the company in the market. 
For this purpose, serving a variety 
of analysis that are so instrumental 
in the specifi cation i.e. strengths and 
weaknesses in the company purchase 
process as well as the recovery of the 
company market potential from which 
wants to get maximum (in terms of 
price-quality ratio-number). •

LITERATÚRA
1.  LAMBERT, D. M. – STOCK, J. R. – ELLRAM, L. M.: Logistika, Computer Press, Praha, 2000
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delovania a simulácie, Košice: TU, FBERG – 2009, 
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80-969390-5-X
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J ednosmerné motory delíme podľa druhu budenia na motory 
s cudzím, paralelným, sériovým, resp. s kombinovaným sério-
vo-paralelným budením.

ANALÝZA ČINNOSTI A VLASTNOSTI JEDNOSMERNÉHO MOTORA
Jednosmerné motory namiesto budiaceho vinutia môžu mať stále mag-
nety umiestnené na statore. Tieto motory sa označujú ako JM s perma-
nentnými magnetmi. Používajú sa od výkonu 0,1 W až do 10 kW. Majú 
lineárne regulačné charakteristiky. Používajú sa najmä v náročných apli-
káciách, napríklad polohové servopohony pre obrábacie stroje a roboty.

JEDNOSMERNÉ MOTORY S PERMANENTNÝMI MAGNETMI
Vlastnosti:
• konštantný magnetický tok,
• nevznikajú straty budiaceho vinutia,
• nie je možné odbudzovať motor, rozsah rýchlostí je obmedzený ω ≤ ωn, 
• obmedzenie výkonu radové Pmax = 10 kW,
• využitie priestoru je lepšie a konštrukcia viacpólových strojov je jed-

noduchšia,
• magnetický obvod statora vychádza menší, čím sa zmenšuje aj vonkaj-

ší priemer motora.

Najvhodnejším materiálom na výrobu statora je zliatina NdFeB (neodým-
-železo-bór), jeho použitie je však obmedzené nižšou dovolenou pracov-
nou teplotou ako v prípade zliatiny SmCo5 (Samárium-Kobalt). Magnetické 
materiály sú približne pätnásťkrát drahšie ako ferity, ale na stroj s porovna-
teľnými parametrami ich treba približne trikrát menej. Stroj s permanent-
ným magnetom zo vzácnych zemín je teda menší a ľahší. Usporí sa ešte aj 
na ďalších aktívnych a konštrukčných materiáloch, takže nakoniec je taký-
to stroj len o niečo drahší ako stroj s feritovými magnetmi.
Jednosmerný motor s permanentnými magnetmi je vlastne jednosmerný 
motor s konštantným cudzím budením. Pre potreby simulácií je potreb-
né odvodenie simulačného modelu.

NÁVRH MODELU SYSTÉMU JM 
Zjednodušujúce predpoklady:
• zanedbáva sa vplyv reakcie kotvy,
• konštantné budenie: Ib = konšt.,
• uvažuje sa s lineárnou magnetizačnou charakteristikou,
• uvažuje sa so spojitým, neprerušovaným prúdom kotvy,
• Rm, Lm sú uvažované ako konštantné.

Matematický model JM vychádza zo všeobecného modelu. 
• model obvodu budenia JM

 (1)

• model obvodu rotora JM (kotva)

 (2)

• pohybová rovnica stroja:

 (3)

TVORBA BLOKOVEJ SCHÉMY JM S CUDZÍM KONŠTANTNÝM BUDENÍM
Laplaceovou transformáciou rovníc opisujúcich JM dostanem tieto rov-
nice:

 (4)

 (5)

 (6)

 (7)

Po dosadení (6) do rovnice (4) a (7) do rovnice (5) a po upravení dostávam:

 (8)

 (9)

PRESNOSŤ SIMULAČNÉHO MODELU 
S RIADENÝM AKČNÝM ČLENOM
Článok popisuje systém návrhu simulačného modelu jednosmerného motora a následné overenie jeho presnosti 
a porovnanie s reálnym systémom. TEXT/FOTO JOZEF ŠURIANSKY, ĽUBOMÍR NAŠČÁK
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Obr. 1 Bloková schéma modelu

NÁVRH AKČNÉHO ČLENA PRE ZADANÝ MOTOR
Daný je motor 2008 K 006 SRG s nasledujúcimi parametrami:

Nominálne napätie: 6 V

Odpor vinutia: 28 Ω

Indukčnosť vinutia: 1,4 mH

Moment zotrvačnosti: 0,55 gcm2

Mechanická konštanta: 25 ms

Výstupný výkon: 0,28 W

Maximálny moment: 0,4 mNm

RIADENIE JEDNOSMERNÝCH MOTOROV POMOCOU 
POLOVODIČOVÝCH MENIČOV
Výkonový polovodičový menič je určený na premenu druhu elektrickej 
energie. Podľa základnej funkcie sa meniče delia na štyri druhy:

•  usmerňovač – menič určený na premenu striedavého prúdu na 
jednosmerný prúd,

•  striedač – menič určený na premenu jednosmerného prúdu na 
striedavý prúd,

•  striedavý menič – menič určený na premenu striedavého prúdu 
daných parametrov na striedavý prúd iných parametrov,

•  jednosmerný menič – menič určený na premenu veľkosti 
jednosmerného napätia.

Podľa parametrov jednosmerného motora bol vybraný ako akčný člen 
k týmto motorom tranzistorový most L293D. Ten umožňuje realizovať 
požadované riadenie pulzno-šírkovou (PWM) moduláciou. Spĺňal pred-
pokladané požiadavky na rýchlosť i na výkon.

Parametre L239D:

Maximálne napájacie napätie: 36 V

Maximálny výstupný prúd: 1,2 A

Pracovná frekvencia: viac ako 5 kHz

TRANZISTOROVÉ MENIČE S JEDNOSMERNÝM VÝSTUPOM
Pre napájanie kotvy jednosmerných motorov do výkonov rádovo 10 kW 
sa uplatňujú tranzistorové meniče. Tranzistorový menič je riadený výko-
nový napäťový alebo prúdový zosilňovač, ktorý využíva princíp riadenia 
strednej hodnoty výstupného signálu pomocou metódy PWM.

PWM
Princíp metódy možno vysvetliť na činnosti ideálneho spínača S pracujú-
ceho do RL záťaže s nulovou diódou.

Obr. 2 Schéma spínača pracujúceho do RL záťa�e

Predpokladajme že spínač pracuje v takte podľa ďalšieho obrázku. Spínač 
je zopnutý v stave 1 a vypnutý v stave 0.

Obr. 3 Priebeh modulácie PWM

Potom plnenie d je rovné:

 (10)

Na riadenie zadaného motora bola použitá takzvaná napäťová PWM,
kde plnenie d = var. T1 = var. A T = 1/f = konšt. 

Obr. 4 Príklad priebehov napätia a prúdu na RL záťa�i pri napäťovej PWM »

ACCURACY SIMULATION MODEL WITH 
CONTROLLED ACTUATING UNIT
This article describe a design system for the simulation of a DC 
motor and following tests of its precision mathematical and 
comparison to the real system. •

Autori pôsobia na Technickej univerzite vo Zvolene, Fakulta environmentálnej 
a výrobnej techniky, Katedra informatiky a automatizačnej techniky.
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REALIZÁCIA A VERIFIKÁCIA NAVRHNUTÉHO SYSTÉMU
Na určenie vlastností riadiaceho modulu a  overenie vlastností motora 
bol použitý simulačný model systému na základe prenosových rovníc pre 
jednosmerný motor odvodených v časti analýzy činností a vlastností jed-
nosmerného motora.

Obr. 5 Simulačná schéma s konkrétnymi parametrami motora

Po dosadení do vzťahov z  prvej časti môžeme určiť prenosové funkcie 
poruchy a napäťového vstupu, či už na výstup alebo na stavovú veličinu, 
ktorou je prúd.

 (11)

Na verifi káciu blokovej schémy boli použité analytické vzťahy pre precho-
dové charakteristiky prúdu kotvy i(t) a uhlovej rýchlosti ω(t):

 (12)

 (13)

VERIFIKÁCIA DYNAMICKEJ PRESNOSTI MODELU JM
Ručný výpočet ustálených hodnôt uhlovej rýchlosti a prúdu – skok na 150V:

 (14)

 (15)

Obr. 6 Výsledky simulácie v Matlabe
Z grafu prechodovej charakteristiky boli v rôznych časoch odčítané hodno-
ty prúdu a uhlovej rýchlosti a porovnané s vypočítanými hodnotami, kto-
ré sme dostali použitím predchádzajúcich vzťahov. Výsledky sú v tabuľke:

Tab. 1

VERIFIKÁCIA STATICKEJ PRESNOSTI MODELU JM-Z
Ručný výpočet ustálených hodnôt uhlovej rýchlosti a prúdu – skok napä-
tia na 6 V, skok záťaže v čase 0.5 s na 0,1*10-3 (nominálna záťaž motora):

 (16)

 (17)

Obr. 7 Výsledky simulácie v Matlabe

Výsledky môžeme porovnať v tabuľke:

Tab. 2 

Tým bolo overené, že model zostavený v programe Matlab v prostredí Si-
mulink sa zhoduje so správaním stanoveným výrobcom danými paramet-
rami. Preto tento model môžeme použiť na porovnanie s reálnym moto-
rom. Na reálnom akčnom člene bolo uskutočnených niekoľko meraní. 
Pri reálnom zapojení bola k motoru pripojená prevodovka 2008.M12B. 
Tá je priamo dodávaná výrobcom. Prevodové číslo použitej prevodovky 
bolo 1 : 23, čo znamená, že dochádza k násobeniu momentu na hriadeľ 
záťaže a k zníženiu otáčok, takže výrobcom udávaných 7 000 otáčok za 
minútu sa redukuje na hriadeli záťaže na cca 5 otáčok za minútu.
Meranie prechodovej charakteristiky:
Napäťový skok: 0 – 6 V

Obr. 8 Nameraná prechodová charakteristika motora

Obr. 9 Charakteristika ako výsledok simulácie pri tom istom skoku

Rozdiely v prechodových charakteristikách medzi simuláčným modelom 
a nameranými údajmi sú spôsobené pridaným záťažným momentom, kto-
rý tvorili inkrementálny snímač a os na ktorej bol tento snímač upevnený. 
Rovnako bola na danom motore zmeraná závislosť výstupných otáčok na 
prevodovke od plnenia PWM riadiacej motor.

Obr. 10 Zaťa�ovacia charakteristika motora

ZÁVER
Počiatočná nelinearita je spôsobená dvomi činiteľmi. Prvým je suché tre-
nie a druhým je počiatočné obmedzenie ovládacieho obvodu, kde obvod 
L293D pracuje maximálne do 5 kHz a pri plnení menšom ako 5 % doba 
spúšťacích impulzov klesla pod výrobcom garantovaných 200 μs.
Tým sme vytvorili nástroj na návrh systémov s  týmto typom pohonov, 
ktorý sa používa v robotike a mechatronike.   •

LITERATÚRA:
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VÝROBCA STO�IAROV
Dánska spoločnosť hľadá výrobcu stožiarov verejného osvetlenia. Taktiež má záujem 
o reinžiniering existujúcich konceptov stožiarov verejného osvetlenia a  inžiniering op-
timizácie nákladov. Spoločnosť musí spĺňať všetky medzinárodné priemyselné štandar-
dy (ISO 9001, ISO 140001, atď.)

UR123416

PREDAJ SKLADU
Ponúkame na predaj skladové priestory v Modre s rozlohou 547 m2 (25 km od Bratislavy) 
s pozemkom s celkovou výmerou 2 361 m2. Výška skladu je 6 m. Prístupová cesta, mani-
pulačné plochy pred skladom. Vjazd do aerálu je možný aj pre TIR. Ku skladu je možné 
zakúpiť aj 3-izbový byt s garážou v Pezinku.

UR123408

SPOLUPRÁCA S FIRMOU
Firma Schneider, ktorej výroba je zameraná na plastové a hliníkové výrobky, hľadá na Slo-
vensku fi rmy, ktoré podnikajú v oblasti automobilového priemyslu, elektronických zari-
adení, meracích zariadení…

UR123348

KOOPERÁCIA V STROJÁRSKEJ VÝROBE
Hľadám partnera pre strojársku výrobu, automotive… k dispozícii je 10 ha areál, ad-
ministratívna budova, nástrojáreň, zlievareň, obrobňa, hala plastových obrobkov…, 
11 000 m2 skladov, 5 ha spevnených plôch. Priestory sú vhodné pre logistiku, sklady, 
výrobu, elektráreň…

UR123344

DODÁVKY OCELE
Rakúska fi rma hľadá spoluprácu pri verejnom obstarávaní v oblasti dodávok oceľových 
konštrukcií, hlavne ocele S 355.

TN120955

KOVOVÉ TRUBKY, ODLITKY, VÝLISKY, PLECHY
Mezinárodní společnost PWO Unitools CZ, a. s., hledá nové dodavatele v oblasti hutních 
materiálů (svitky plechů: Fe, Al; přesné trubky). Dále v oblasti strojírenství – nakupujeme 
odlitky z šedé slitiny GG25, GG30 a tvárné litiny GGG70, GGG70L odlévané na vystavi-
telný polystyrénový model.
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