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AKUSTICKÁ EMISE – DIAGNOSTIKA 
KONSTRUKCÍ, TLAKOVÝCH NÁDOB A POTRUBÍ
Diagnostické metody umo�ňují stanovovat chování konstrukcí a určovat jejich technický stav na základě nedostatečného 
počtu informací o sledovaném objektu. TEXT VÁCLAV SVOBODA, FRANTIŠEK �EMLIČKA, PREDITEST, S. R. O., PRAHA, FOTO ARCHIV REDAKCE

A
kustická emise slouží ke zjišťování 
integrity materiálu, k detekci trhlin, 
ke sledování vzniku a rozvoje trhlin, 

k monitorování těsnosti systémů (úniky), k de-
tekci materiálových vad tlakových zařízení či 
jednotlivých komponentů, k vyhodnocení fyzi-
kálních procesů probíhajících v  materiálu, ke 
sledování kritických míst tlakových nádob, po-
trubí a  konstrukcí, ke sledování procesů při 
únavových materiálových zkouškách a  de-
strukčních testech.

OBECNÉ POSTUPY PRO SLEDOVÁNÍ TECHNICKÉHO 
STAVU KONSTRUKCÍ

CÍL A SMYSL DIAGNOSTICKÝCH METOD
Diagnostické metody umožňují stanovovat 
chování konstrukcí a  určovat jejich technický 
stav na základě nedostatečného počtu informa-
cí o sledovaném objektu.

Obr. 1 

MO�NOSTI TECHNICKÉ DIAGNOSTIKY
• Sledování měřitelných fyzikálních veličin za 

provozu (tlak, teplota, průtok, výkon apod.)
• Sledování změn mechanických veličin jako 

důsledek provozních procesů (síla, deforma-
ce, napětí apod.)

• Stanovení vlivu stárnutí konstrukcí a  pro-
vozních zátěžných podmínek na degrada-
ci materiálových vlastností (mez kluzu, mez 
pevnosti, mez pevnosti při tečení, tažnost, 
tvrdost, vrubová houževnatost apod.)

POSTUPY PROVÁDĚNÍ INSPEKCÍ
Periodické – četnost provádění inspekcí je sta-
novena normativními předpisy, zvyklostmi 
a také na základě provozních zkušeností.
Kontinuální (monitorování) – sledování sta-
vu zařízení podává časově detailní návaznou 
informaci o  chování objektu a  o  jeho dílčích 
změnách s možností okamžitého zásahu, resp. 

změny provozních podmínek, včetně odstavení 
zařízení z provozu.
Dodatečné provozní měření mechanických ve-
ličin – toto měření má za cíl ověření původních 
výpočtových metod pro dostatečnou pevnostní 
únosnost a životnost konstrukcí (měření úrov-
ně namáhání, sil, deformací a jejich změny).
Zpřesněné odhady životnosti konstrukcí po da-
né době provozu – využívá se aplikace moder-
ních metod lomové mechaniky a statistické pří-
stupy odhadu zbytkové životnosti zařízení.
Efektivní přístupy k zajištění bezpečnosti pro-
vozu konstrukcí – na základě Risk Based In-
spection (RBI) byly vyvolány:
–  zvyšujícími se tlaky společnosti na bezpeč-

nost průmyslových provozních jednotek,
–  vlivem tlaku trhu na snížení výrobních ná-

kladů, včetně nákladů na inspekce a údržbu,
–  požadavky na prodloužení původní projek-

tované životnosti dožitých konstrukcí,
–  zvyšujícími se parametry moderních výrob-

ních celků, včetně náročných komplexních 
inspekčních metod.

Jedním z  principů RBI  je odhad rizik a  tomu 
odpovídající rozložení nákladů (prostředků) 
v čase.
RBI zavádí tři úrovně hodnocení:
 I. nízké riziko,
 II. střední riziko,
 III. vysoké riziko.
Těmto třem úrovním odpovídají adekvátní po-
stupy inspekce.

AKUSTICKÁ EMISE – PRINCIP A DEFINICE

Akustická emise je transientní elastická vlna 
generovaná náhlým uvolněním energie z loka-
lizovaného zdroje v materiálu, viz obr. 2.

Obr. 2 Schéma vzniku signálu AE 

Akustická emise je defektoskopická me-
toda na integrální detekování, lokalizaci 

a  vyhodnocení materiálových vad a  trhlin. 
Principem metody je „odposlech“ a vyhodno-
cení procesů probíhajících v materiálu během 
zatěžování zařízení, tedy při tlakových zkouš-
kách, nebo za provozu. U sledovaného zařízení 
se na vytypovaná místa rozmístí snímací sondy 
(v případě horkého tělesa se na povrch navaří 
tzv. Vlnovody, procházející izolací, a sonda se 
montuje na jejich konce. Sonda je přes předze-
silovač signálu a koaxiální kabel připojena na 
analyzátor vln a řídící počítač, umístěné v bez-
pečné vzdálenosti. Jako pomocná veličina je 
zaznamenáván tlak, případně teplota. Namě-
řená data jsou nahrávána do počítače k další-
mu zpracování (vyhodnocování).

APLIKACE METODY AKUSTICKÉ EMISE
–  hodnocení fyzikálních procesů probíhají-

cích v materiálu,
–  monitorování kritických míst tlakových ná-

dob, mostů, potrubních uzlů,
–  detekce materiálových vad tlakových nádob, 

mostů…, 
–  monitorování únavových a  destrukčních 

procesů.

OBLASTI POU�ITÍ
•  mosty,
•  tlakové potrubní uzly,
•  části tlakových potrubí,
•  tlakové nádoby,
•  zásobníky (kulové, tlakové)
•  ocelové a betonové konstrukce,
•  ventily,
•  armatury,
•  skladovací nádrže.

Monitorují se: úniky, kritická místa, netěsnost 
ventilů.

MO�NOSTI POU�ITÍ 
–  petrochemický průmysl,
–  energetika,
–  plynárenství,
–  vodárenství,
–  chemie.

VÝHODY AKUSTICKÉ EMISE
–  vysoká citlivost,
–  detekce defektu v celém objemu testované-

ho objektu,
–  možnost trvalé instalace,
–  fl exibilita aplikace,
–  možnost měření za provozu.  •
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UNIVERZITNÝ VÝSKUMNÝ PARK 
V Trnave, na pôde Materiálovo-technickej fakulty STU, onedlho vznikne prvý univerzitný výskumný park. 
TEXT PROF. DR. ING. JOZEF PETERKA, PRODEKAN MTF STU PRE ROZVOJ FOTO ARCHÍV MTF STU

Z
mluvu o tom podpísali minister škol-
stva, vedy, výskumu a športu SR Du-
šan Čaplovič a  rektor STU  Róbert 

Redhammer. Ide o nenávratný fi nančný príspe-
vok v hodnote viac ako 42 miliónov eur, ktorým 
sa bude Univerzitný výskumný park na MTF 
STU ako prvá výskumná inštitúcia tohto druhu 
na Slovensku fi nancovať.
Projekt je primárne zameraný na oblasť materi-
álového inžinierstva v oblasti iónových a plaz-
mových technológií a do oblasti automatizácie 
a  informatizácie výrobných procesov a  systé-
mov. Súčasťou projektu sú aj dve nové budo-
vy pre potreby výskumu, situované do areálu na 
Bottovej ulici.
Fakulta v  rámci tohto projektu vybuduje dva 
nové objekty a  vybaví ich najmodernejšími 
technológiami na svetovej úrovni. 
Prvým bude Vedecké pracovisko materiálového 

výskumu s laboratóriami:
–  Laboratórium technológií iónového lúča,
–  Laboratórium plazmatickej modifi kácie 

a depozície,
–  Laboratórium analytických metód,
–  Laboratórium počítačového modelovania.

Druhým bude Vedecké pracovisko automatizá-
cie a informatizácie výrobných procesov a sys-
témov s laboratóriami:
–  Laboratórium riadiacich systémov,
–  Laboratórium ICIM,
–  Laboratórium integrácie informačných 

a riadiacich systémov.

Okrem výstavby nových objektov a obstarania 
unikátnych technológií sú naplánované ďal-
šie aktivity, a  to: Aplikovaný výskum v  rám-
ci uvedených vedeckých pracovísk a  Podpora 

moderného transferu technológií do praxe 
v  podobe transferu know-how, inovácií a  po-
znatkov z  akademického prostredia do praxe, 
start-up, spin-off .
Je to výnimočný úspech nielen pre fakultu, 
STU, ale aj pre Slovensko v rámci prehlbovania 
účasti vedy a techniky na rozvoji krajiny, ktoré 
sa prejaví zvýšením príspevku Slovenska k cel-
kovému rastu konkurencieschopnosti EÚ.
Projekt bol pripravený v  rámci Operačného 
programu Výskum a vývoj, s výberovými krité-
riami na predkladanie žiadostí o nenávratný fi -
nančný príspevok s názvom „Vybudovanie uni-
verzitných vedeckých parkov a  výskumných 
centier“ a odovzdaný v decembri 2012. Schvá-
lená žiadosť MTF STU o  nenávratný fi nančný 
príspevok je vo výške necelých 40 miliónov eur, 
celkové schválené výdavky sú vo výške vyše 
42 miliónov eur.  •

1. Objekt Vedeckého pracoviska materiálového výskumu s laboratóriami
2. Objekt Vedeckého pracoviska automatizácie a informatizácie výrobných procesov a systémov

SMS OBJEDNÁVKA
Pošlite SMS – a časopis Strojárstvo/Strojírenství vám obratom doručíme! 

Prostredníctvom platobného nástroja myPAY mô�u platiť všetci 

zákazníci slovenských mobilných operátorov. 

Viac na www.engineering.sk

2.

1.
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APLIKÁCIA KOMPOZITOV S KOVOVOU MATRICOU
Kompozity sú známe u� niekoľko rokov, ale do popredia sa dostali a� vtedy, keď sa začal prudko vyvíjať letecký priemysel. 
Aby ich pou�itie malo opodstatnenie, musia vykazovať výrazne lepšie vlastnosti ako doposiaľ pou�ívané materiály. 
TEXT ING. ROMANA DOBÁKOVÁ, PHD., LETECKÁ FAKULTA, TU KIŠICE; ING. PETER KISELY, PHD., FOTO ARCHÍV REDAKCIE

K
ompozity ako konštrukčné materiály 
nachádzajú uplatnenie nielen v  le-
tectve, ale aj v  iných priemyselných 

odvetviach. K hlavným výhodám týchto materi-
álov patria nižšia hmotnosť a  vyššia tuhosť 
štruktúry. Sú však citlivé na poškodenie nára-
zom, cudzím objektom i na nadmerné zaťaže-
nie. Z tohto dôvodu im treba venovať zvýšenú 
pozornosť, najmä z  hľadiska životnosti a  spo-
ľahlivosti.

CHARAKTERISTIKA KOMPOZITOV
Kompozit je materiál, ktorý vznikol kombiná-
ciou jednoduchých materiálov s  využitím po-
znatkov fyzikálnej metalurgie. Pozostáva z mat-
rice, ktorá má funkciu pojiva a zložky, ktorá má 
spevňujúci účinok. Túto spevňujúcu fázu mô-
žu tvoriť vlákna alebo častice, líšiace sa morfo-
lógiou a veľkosťou. 
Matrica obklopuje a  chráni výstuž pred po-
škodením a okolitým prostredím, má relatívne 
nízku pevnosť v ťahu, ale vysokú tvrdosť a hú-
ževnatosť. Materiál matrice zároveň určuje pra-
covnú teplotu a  podmienky spracovania kom-
pozitu.
Pre tieto materiály je typický tzv. synergizmus, 
čo znamená, že vlastnosti kompozitu sú vyš-
šie, ako vlastnosti jednotlivých zložiek, z  kto-
rých kompozit pozostáva. Typickým príkladom 
synergizmu je kompozit zložený z  keramickej 
matrice, ktorá je vystužená keramickými vlák-
nami. Nakoľko matrica aj vlákna sú jednotlivo 
veľmi krehké, výsledný kompozit je charakte-
ristický určitým stupňom húževnatosti. Vďaka 
kombinácii matrice a spevňujúcej fázy môžeme 
teda získať kompozit neobvyklých vlastností.
Kompozity môžeme klasifi kovať z hľadiska rôz-
nych parametrov, napríklad podľa povahy mat-
rice, tvaru spevňujúcej fázy, atď.

KOMPOZITY S KOVOVOU MATRICOU
Do vývojovej skupiny materiálov určených na 
vysoké namáhanie patria kovové kompozity, 
v ktorých sa vyžaduje aj vysoký podiel pružnos-
ti. Kovová matrica môže byť vytvorená z  rôz-
nych zliatin na báze horčíka, titánu, niklu, me-
di a ďalších zliatin. Medzi najvýznamnejšie patrí 
matrica zo zliatin hliníka, kde sa využívajú všet-
ky typy zliatin, či už zlievarenských alebo tvár-
nych. K  najvýznamnejším vlastnostiam kom-
pozitov s  kovovou matricou a  s  vystužujúcou 
fázou vo forme častíc patria tvrdosť, pevnosť, 
oteruvzdornosť a odolnosť voči tečeniu. Vlast-
nosti závisia predovšetkým od veľkosti týchto 
spevňujúcich častíc. Ak sú častice spevňujúcej 
fázy malé (do 0,1 μm), potom takéto kompozi-
ty označujeme ako disperzne spevnené kompo-
zity a vyrábajú sa cestou práškovej metalurgie.
K  najznámejším disperzne spevneným časti-
covým kompozitom patria Al2O3/Al, Y2O3/
Ni a Al2O3/Cu, (Al, Ni, Cu – predstavujú zlia-
tiny na báze týchto kovov). Pre svoje vynika-
júce vlastnosti sa využívajú hlavne v  leteckom, 
automobilovom, elektrotechnickom priemysle 
a v jadrovej energetike. Vyrábajú sa z nich kom-
ponenty, ktoré majú zvýšenú odolnosť voči ote-
ru a deformáciám pri zvýšených teplotách.
Väčšie častice zabezpečujú spevňujúci a  vytvr-
dzujúci efekt tesným zovretím v matrici a čias-
točným prenosom zaťažujúceho napätia z mat-
rice na častice.
Tvrdosť kompozitu s  mäkkou kovovou matri-
cou vystuženou tvrdými časticami rastie s obje-
movým podielom týchto častíc. Rastúca tvrdosť 
kompozitu následne zabezpečuje aj zvýšenú 
odolnosť voči oteru. 
Pevnosť kompozitu dosahuje maximum pri ur-
čitom obsahu vystužujúcich častíc, čím je väč-
ší povrch týchto častíc a  čím je dokonalejší 

kontakt medzi matricou a vystužujúcou fázou, 
tým je spevňujúci efekt dokonalejší (obr. 1).

Obr. 1 Vplyv objemového podielu častíc Vv a merného 
povrchu S na pevnosť kompozitu R

m

Na obr. 2 je znázornená tepelná odolnosť kom-
pozitu (hliníková matrica vystužená časticami 
z SiC) a veľmi pevnej vytvrditeľnej hliníkovej zlia-
tiny. Z obrázku jednoznačne vyplýva, že tvrdosť 
hliníkovej zliatiny je na začiatku vyššia ako v prí-
pade kompozitu, ale s rastúcou teplotou pevnosť 
duralu klesá oveľa rýchlejšie ako pevnosť kompo-
zitu. Pri teplote nad 300 °C je pevnosť kompozi-
tu vyššia ako pevnosť hliníkovej zliatiny.

Obr. 2 Teplotná závislosť pevnosti Rm (tvrdosti HV) 
kompozitu a vytvrditeľnej hliníkovej zliatiny
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APPLICATION OF METAL 
MATRIX COMPOSITES
The article deals with new materials 
as composites that have been even 
more applied in a wide range of 
industrial branches. These materials 
have to show better properties 
than materials that have been used 
until now to prove their utilization 
foundation. The main goal of the 
article is characteristics of metal 
matrix composites, description of 
the mostly used stiffening phases 
of these composites, characteristics 
of properties, advantages and 
disadvantages of these composites 
and their application in different 
industrial applications. •

Časticové kompozity, kde je matrica z  hliní-
kovej zliatiny najčastejšie vystužená karbidom 
kremíka (SiC) a oxidom hlinitým (Al2O3) vo for-
me nepravidelných častíc. 
Okrem týchto výstuži sa využívajú aj ďalšie, ako 
napríklad karbid wolfrámu, karbid hliníka, bo-
rid titánu, atď. Tento druh kompozitných mate-
riálov má uplatnenie hlavne v leteckom a auto-
mobilovom priemysle.

Tab. 1 Vlastnosti SiC a Al2O3

Vláknové kompozity sú významnejšie ako časti-
cové kompozity.
Vysokú pevnosť kompozitov spevnených vlák-
nami zaručuje kovová matrica a zvýšenie pruž-
nosti zabezpečujú samotné vlákna. Patria sem 
kompozity s titánovou, horčíkovou, hliníkovou 
matricou a žiarupevné kompozity.
Výstuže vláknových kompozitov možno rozde-
liť na: 
–  kompozity s  dlhými vláknami – dĺžka vlá-

kien je porovnateľná s dĺžkou hotového vý-
robku [obr. 3 b), c)]

–  kompozity s krátkymi vláknami – dĺžka vlá-
kien omnoho menšia ako v prípade hotové-
ho výrobku [obr. 3 a)]

a) b) c)

Obr. 3 Výstu�e vláknových kompozitov 

Vo všeobecnosti platí, že vlastnosti kompozitov 
spevnených dlhými vláknami závisia hlavne od 

druhu použitých vlákien a  matrice, od spôsobu 
ich kombinovania, pomeru vlákno – matrica, dĺž-
ky vlákien a ich orientácie, a od spájacieho pros-
triedku na zlepšenie spojenia vlákno – matrica. 
Pevnosť kompozitného materiálu rastie súčas-
ne s pomerom vlákno – matrica a s orientáciou 
vlákien paralelne so smerom zaťaženia. Čím 
sú vlákna dlhšie, tým je spevnenie efektívnej-
šie pri prenášaní zaťaženia. Na druhej strane, 
kratšie vlákna sa ľahšie spracovávajú a sú preto 
omnoho lacnejšie. Rastúca hrúbka laminátu ve-
die k znižovaniu pevnosti kompozitu a modu-
lu pevnosti, nakoľko vzrastá pravdepodobnosť 
prítomnosti defektov. K  znižovaniu dovolenej 
pevnosti prispieva aj prostredie, ako napríklad 
únavové zaťaženie, vlhkosť a teplota.
Jedným z  prvých typov využívaných v  letec-
kom priemysle a v kozmonautike boli kompo-
zity s kontinuálnymi vláknami typu B/Al (bóro-
vé vlákna vystužujú matricu so zliatiny hliníka 
typu Al-Mg-Si alebo Al-Cu-Mg). Ide o veľmi ľah-
ké kompozity, ktoré sa využívali hlavne pri kon-
štrukcii trupu a krídiel lietadla a na konštruk-
ciu raketoplánov.
Výhodou týchto vlákien je ich vysoká medza 
pevnosti v  ťahu a  nevýhodou zasa ich náchyl-
nosť k oxidácii pri zvýšených teplotách. Pri vý-
robe celkového kompozitu dochádza aj k nežia-
ducej reakcii vlákna s hliníkovou matricou. Aby 
sa zabránilo tejto nežiaducej reakcii, vlákna sa 
obaľujú ochrannými povlakmi SiC.
V súčasnosti sú bórové vlákna na ústupe a na-
hrádzajú ich vlákna z  karbidu kremíka (SiC). 
Aplikujú sa najmä ako výstuže hliníkových (Al-
-Mg-Si, Al-Cu-Mg, Al-Si) poprípade titánových 
matríc. Matrice môžu byť vystužené kontinu-
álnymi vláknami, alebo to môžu byť kompozi-
ty z SiC whiskerov. Kompozity s kontinuálnymi 
vláknami sú chemicky a tepelne stabilnejšie ako 
bórové vlákna, svoju pevnosť si zachovávajú až 
do teploty 250 °C. 
SiC whiskery zaručujú, že daný kompozit je 
odolný voči tečeniu za vysokých teplôt, voči 
oteru, pričom sa tieto materiály vyznačujú níz-
kou tepelnou rozťažnosťou.
Využívajú sa na výrobu tepelne a  mechanicky 
namáhaných častí leteckých a spaľovacích mo-
torov. Nakoľko sú tieto materiály veľmi ľahké 
a dobre odvádzajú teplo, sú vhodné aj na výro-
bu krytov elektrických zariadení.
Ďalším typom vlákien vystužujúcich ko-
vovú matricu sú uhlíkové vlákna. Patria 

k  najperspektívnejším materiálom, nakoľko 
sa vyznačujú vysokými mechanickými vlast-
nosťami, vysokou tepelnou stabilitou a  níz-
kou hmotnosťou. Ich zaujímavosťou je vyso-
ká anizotropia vlastností. Napríklad modul 
pružnosti je niekoľko násobne vyšší v  sme-
re osi vlákna než v smere kolmom na osi vlá-
kien. Rovnako aj tepelná rozťažnosť vykazu-
je rozdielnu hodnotu v  závislosti od smeru 
k osi vlákien. Ich nevýhodou je, že v prípade 
aplikácie v  kovových matriciach, ako sú hli-
níkové, resp. Horčíkové, majú zlú zmáčavosť 
a  náchylnosť na oxidáciu pri zvýšených tep-
lotách. Aby sa zabránilo týmto nežiaducim 
vplyvom, vlákna sa opatrujú ochrannými po-
vlakmi (SiC).
K  ďalším perspektívnym materiálom vystužu-
júcim matricu z Al zliatín patria krátke vlákna 
z oxidu hlinitého Al2O3. Vyrábajú sa z organo-
hlinitých zlúčenín. Tieto vlákna obsahujú aj ur-
čité podiely iných oxidov a  sú známe pod ko-
merčnými názvami Nextel, Saffi  l… Ich využitie 
je sústredené hlavne do automobilového prie-
myslu na výrobu komponentov prevádzkova-
ných pri vysokých teplotách.
V  leteckom priemysle a  v  kozmonautike ma-
jú pre svoje významné vlastnosti, ako nízka 
hmotnosť, tepelná odolnosť, prípadne zvýšená 
odolnosť voči účinkom agresívneho prostredia, 
uplatnenie aj nasledujúce kompozity:
–  SiC/Mg a Al2O3 /Mg (krátke SiC alebo Al2O3 

vlákna vystužujúce matricu z  horčíkových 
zliatin),

–  C/Mg (kontinuálne C vlákna vystužujúce 
matricu z horčíkových zliatin),

–  SiC/Ti (kontinuálne vlákna z SiC vystužujú-
ce matricu zo zliatin titánu).

V tabuľke 2 sú na ilustráciu uvedené mechanic-
ké vlastnosti vláknových kompozitov.

ZÁVER
Rozvoj kompozitných materiálov v  ostatnom 
čase predstihuje rozvoj klasických, najmä ko-
vových materiálov, nakoľko sa neustále roz-
širujú možnosti ich aplikácie ako náhrady za 
klasické materiály vo všetkých priemyselných 
odvetviach, vrátane letectva. Vzhľadom na to, 
že z hľadiska čo najširšieho použitia týchto ma-
teriálov sa objavuje ešte veľa technologických 
problémov a  cena materiálu je stále veľmi vy-
soká, svoju budúcnosť majú tieto materiály ešte 
stále pred sebou.  •

materiál hustota 
[kg.m-3]

pevnosť v tlaku [MPa]

Al2O3 3 950 2 500

SiC 3 210 2 800

typ kompozitu vlákna matrica objemový 
podiel vlákien

Rm
[MPa]

E
[GPa]

B/Al kontinuálne
AlMg1SiCu
(6061),T6

50 1500 210

SiC/Al kontinuálne
AlMg1SiCu
(6061),T6

50 1450 200

SiC/Al krátke
AlMg1SiCu
(2024),T6

20 650 110

C/Al kontinuálne
AlMg1SiCu
(6061),T6

40 550 300

Al2O3 /Al krátke
AlMg1SiCu
(6061),T6

20 370 97

Tab. 2 Mechanické vlastnosti vybraných kompozitov s hlinikovou matricou
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PIEZOELEKTRICKÉ AKČNÉ ČLENY 
Piezoelektrické akčné členy patria medzi nekonvenčné akčné členy vyu�ívané v mechatronických sústavách. Vďaka svojim 
vlastnostiam sú predurčené najmä na pou�itie v miniatúrnych systémoch. TEXT/FOTO ING. TATIANA KELEMENOVÁ, PHD., PROF. ING. MIROSLAV DOVICA, PHD., 

DOC. ING. MICHAL KELEMEN, PHD., STROJNÍCKA FAKULTA, TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH, KATEDRA BIOMEDICÍNSKEHO IN�INIERSTVA A MERANIA, KATEDRA APLIKOVANEJ MECHANIKY A MECHATRONIKY

P
iezoelektrický jav bol objavený v roku 1880 a bol pozorovaný 
pri pokusoch s osovo nerovnomernými kryštálmi tzv. Seignet-
tovej soli. Vo všeobecnosti sa rozdeľuje na priamy a nepriamy 

piezoelektrický jav [1, 2, 3].
Priamy piezoelektrický jav je ten, pri ktorom deformácia vyvolaná me-
chanickou silou je príčinou elektrickej polarizácie kryštálu, úmernej me-
chanickej sile.
Nepriamy (inverzný) piezoelektrický jav je ten, pri ktorom polarizácia 
kryštálu vyvolaná elektrickým napätím zapríčiňuje prostredníctvom me-
chanickej deformácie zmenu vonkajších rozmerov kryštálového výbru-
su (obr. 1).

Obr. 1 Princíp činnosti piezoelektrického akčného člena [2]

V  podstate ide o  konverziu elektrickej energie na mechanickú alebo 
naopak, a teda pre použitie týchto materiálov ako akčných členov je 
potrebné aplikovať na ich elektródy elektrické napätie definovanej 
veľkosti a modulácie. Podľa polarity aplikovaného elektrického napä-
tia nastáva u akčného prvku expanzia alebo kontrakcia v smere pola-
rizačnej osi [2, 3, 4, 5].

VLASTNOSTI PIEZOELEKTRICKÝ AKČNÝCH ČLENOV
V  súčasnosti sa používajú piezoelektrické keramické materiály na báze 
pevných roztokov PbTiO3, PbZrO3 atď., a pre tieto materiály bežne po-
užíva názov PZT (Lead-Zirconate-Titanate) keramika. Tieto akčné členy 
majú veľmi nízku reakčnú dobu (rádovo μs), čo umožňuje konštrukciu 
akčných členov pracujúcich pri vysokých frekvenciách. Dosahujú veľkú 
silu (až stovky N) a excelentnú charakteristiku odozvy, preto sú vhodné 
pre akčné členy a pri konštrukcii miniatúrnych polohovacích zariadení.
Piezoelektrický akčný člen sa musí prevádzkovať pri teplote nižšej ako 
Curieho teplota, pri ktorej sa objavuje fázová premena kryštálovej štruk-
túry a materiál stráca pri tejto teplote piezoelektrické vlastnosti. Nevý-
hodou piezokeramiky je malé posunutie a pomerne veľká hysteréza, kto-
rú je nutné kompenzovať vhodným riadením. Piezoelektrické materiály 
majú široké aplikačné využitie, najmä ako senzory tlaku, ako aj osciláto-
ry, detektory zvuku, generátory ultrazvukového žiarenia, polohovacie za-
riadenia atď. [1, 2, 3].

TYPY PIEZOELEKTRICKÝCH AKČNÝCH ČLENOV
Na aktiváciu kryštálu piezo materiálu akčného člena je potrebné veľké 
elektrické pole pomocou veľkého elektrického napätia (1  000  V) avšak 
dosiahne sa tým len malá zmena jeho rozmerov (menej než μm). Z hľa-
diska dosiahnutia maximálneho zdvihu piezoelektrického akčného čle-
na sú dostupné:

1. Priame piezoelektrické akčné členy (direct piezoactuator) (obr. 2), kde 
vlastná deformácia akčného člena dosahuje maximálne 100 μm [2, 3, 6].

Obr. 2 Priamy piezoelektrický akčný člen

2. Piezoelektrické akčné členy so zväčšovacím mechanizmom (ampli-fi ed 
piezoactuator) (obr. 3), kde výsledný zdvih akčného člena je dosiahnu-
tý pomocou zväčšovacieho mechanizmu spojeného s  piezoelektrickým 
akčným členom, pričom je možné dosiahnuť oveľa väčší zdvih (rádovo 
v mm) [7]. 

Obr. 3 Piezoelektrické akčné členy so zväčšovacím mechanizmom [7]

Zväčšovací pomer výstupného zdvihu a zdvihu vlastného piezo materiá-
lu je napríklad 20 až 50. Na tento účel sa využívajú rôzne pákové mecha-
nizmy a rámy na báze poddajných pružinových kĺbov. Tieto typy akčných 
členov boli vyvíjané práve pre aplikáciu v raketoplánoch a boli testované 
v kryogenických teplotách [7].
Pomerne veľkou skupinou piezoelektrických akčných členov sú piezo-
motory [6, 8]. Tieto typy akčných členov sú navrhnuté tak, aby bol od-
stránený problém s malou deformačnou aktivitou piezo materiálov. 
Lineárny piezo motor (obr. 4) SQUIGGLE motors [8] má miniatúrne roz-
mery 1.8 x 1.8 x 6 mm. Rýchlosť pohybu je od 1 μm/s do 10 mm/s, pričom 
presnosť polohovania je rádovo v nanometroch. Maximálna sila na výstu-
pe tohto akčného člena je do 5N. 
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Obr. 4 Lineárny piezomotor Squiggle [8]

Obr. 5 Princíp činnosti Squiggle piezomotora [8]

Squiggle piezomotor je tichý a nemagnetický, pričom je schopný pracovať 
vo vákuu a aj pri kryogenických teplotách.
SQUIGGLE motor vibruje v režime tzv. „hula hoop“, a tak vzniká posuv-
ný pohyb pohybovej skrutky. Tieto vibrácie sú vyvolané pomocou defor-
mácie piezoelementov (obr. 5) spôsobujú priehyb pohybovej matice a jej 
pohyb po závitovej tyči. Závitová tyč tak rotuje a posúva sa veľkou axiál-
nou silou [8]. 
Squiggle motor je integrovaný spolu s polohovým snímačom a mikropro-
cesorom na účely presného polohovania do modulu s názvom M3 Micro-
-Mechatronic Module Design Platform (obr. 6). Tento modul obsahuje 
okrem Squiggle piezomotora ešte aj polohový snímač a mikroprocesor, 
s ktorým je možné komunikovať pomocou rozhraní I2C, SPI a USART. 
Modul M3 je aplikovaný aj na zaostrovanie minikamery (obr. 7) [8].

Obr. 6 M3 – mikromechatronický modul so Squiggle piezomotorom [8]

Obr. 7 M3 – mikromechatronický modul so Squiggle piezomotorom pre zaostrovanie 
minikamery [8]

Význam piezoelektrických akčných členov je najvýraznejší v  miniatúr-
nych systémoch, kde je jeho účinnosť oveľa lepšia než u  konvenčných 
elektromagnetických pohonoch. Miniatúrne rozmery týchto akčných 
členov ich predurčujú na aplikácie v miniatúrnych sústavách, a preto sa 
očakáva ich masívne používanie v najrôznejších aplikáciách.  •

Tento článok bol vytvorený v  rámci realizácie projektu „Centrum výskumu 
riadenia technických environmentálnych a humánnych rizík pre trvalý roz-
voj produkcie a  výrobkov v  strojárstve“ (IMTS:26220120060), na zákla-
de podpory operačného programu Výskum a vývoj fi nancovaného z Európ-
skeho fondu regionálneho rozvoja. Príspevok bol spracovaný aj s prispením 
grantovej agentúry VEGA 1/1205/12 „Numerické modelovanie mechatronic-
kých sústav“, VEGA  1/0085/12 „Nové stratégie efektívneho merania na sú-
radnicových meracích strojoch s  niekoľkými snímacími systémami“ KEGA 
č. 005STU-4/2012 2012 Virtuálne laboratórium 3D merania geometrických 
veličín a  APVV-0091-11 Využitie metód experimentálneho a  numerického 
modelovania pre zvyšovanie konkurencieschopnosti a inovácie mechanických 
a mechatronických sústav. 
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PIEZOELECTRIC ACTUATORS
Piezoelectric actuators are very progresive actuators, which 
have much higher performance mainly in miniature dimen-
sions. The actuators have many modifi cations, which enable to 
precision positioning etc. •
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CERN: OD EUCLID K 3D EXPERIENCE
Veľa ľudí pozná CERN ako miesto, kde sa vedci „pohrávajú s čiernymi dierami“ a neutrína sú rýchlejšie ako svetlo. To nie 
je celkom pravda, vedci sa naozaj „hrajú“ (skúmajú), ale viac ako vesmírne úkazy ich zaujímajú stroje vyrobené pomocou 
najnovších technológií a pracovné tempo sa, samozrejme, pohybuje pod rýchlosťou svetla. In�inieri, ktorí vyvíjajú stroje 
ako je LHC, musia byť presní, flexibilní a zároveň efektívni. Pritom sa musia spoľahnúť na systémy, ktoré mô�u byť stabilné 
a strata dát je veľmi vzácna. TEXT/FOTO MICHAL MLYNARČÍK

C
ERN zaviedol CATIA V5 a SmarTeam 
dodávaný fi rmou Dassault Systèms 
ako nasledovníka starších CAD sys-

témov, ktoré sa v  CERN používali už od roku 
1983. Rozhodnutie bolo prijaté po vyhodnoco-
vaní v roku 2003, keď obidva systémy boli uzna-
né ako najvhodnejšia voľba vďaka ich vzájomnej 
„out-of-the-box“ integrácii a  prísľubu migrač-
ného plánu zo systému Euclid3 do nového sys-
tému daným zastupujúcim dodávateľom.

SÚČASNÁ KONFIGURÁCIA A POU�ÍVATELIA 
SYSTÉMU
CATIA  V5 v  súčasnosti na Release 20, Servi-
ce Pack 6, Hot Fix 18, slúži ako hlavný a  jedi-
ný plne podporovaný CAD nástroj v CERN. Je 
tu však aj niekoľko iných CAD programov, kto-
ré sa používajú ako prepájacie riešenia kvô-
li množstvu medzinárodných spolupracovní-
kov, používajúcich rôzne CAD programy mimo 
CERN. CATIA je používaná skoro všetkými od-
deleniami a 200 aktívnych používateľov pracuje 
so systémom na dennej báze. Od inžinierskeho 
oddelenia až po oddelenie fyziky, všetci vyžíva-
jú možnosti CAD softvéru a oddelenie podpory 
inžinierskych procesov im to umožňuje.
Najčastejšie používanými nástrojovými pro-
strediami sú Part Design a  Assembly Design, 
spolu s  Generative Shape Design a  Drafting. 

Špecializované skupiny používateľov využíva-
jú Digitalized Shape Editor a Quick Surface Re-
construction na účely reverzného inžinierstva 
a  na auditovanie už existujúcich konštrukcií. 
Iné používané nástrojové prostredia zahŕňajú 
DMU Kinematics, DMU Fitting a niekoľko špe-
cializovaných nástrojových prostredí. V  súčas-
nosti je autor zodpovedný za systémovú kon-
fi guráciu, správu katalógov a  metodológiu pre 
skupinu nástrojových prostredí Equipment & 
Systems. Priority sú zamerané na nástrojové 
prostredia Piping Design, Equipment Arrange-
ment a HVAC Design.

MIGRÁCIA DO 64-BIT SYSTÉMOV 
Nedávna migrácia na Release 20 a  jej kompa-
tibilita so 64-bit operačným systémom poskyt-
la príležitosť výrazne zvýšiť výkon softvéru pri 
práci s  veľkými zostavami, v  ktorých sa obja-
vil problém s limitom operačnej pamäte na 32-
bit systéme. Súčasne sa vyskytli výzvy v kompa-
tibilite 32-bit CATIA VBA prostredia s  novým 
64-bit prostredím. Keďže inštalácia je značne 
upravená na mieru, pracovníci sú závislí od CA-
TVBA programov vo viacerých životne dôleži-
tých funkciách. Problémy spôsobuje aj spätná 
kompatibilita jazyka Visual Basic.NET s  jeho 
predchodcom Visual Basic 6, v ktorom boli do-
teraz vytvorené programy napísané. Všetky 

nové vývojové práce sa uskutočňujú vo VB.NET 
jazyku a  súčasne veľké množstvo VB6 progra-
mov musí byť manuálne prepísaných.

DISPONIBILITA
Najväčšie medzinárodné CERN kolaborácie 
ATLAS a  CMS v  plnej miere závisia od dispo-
nibility CATIA, kde sa počíta každá hodina. 
V  priebehu ostatných troch rokov sa dosiah-
lo zvýšenie disponibility až na 99 percent. To 
v  konečnom dôsledku znamená, že disponibi-
lita CATIA – SmarTeam bola obmedzená iba na 
2,6 pracovných dní za rok. Nehovoriac o  tom, 
že CATIA je dostupná inžinierom mimo pra-
covného času 24 hodín / sedem dní v týždni. Je 
to vnímané ako veľmi dobrý výkon. Dosiahnu-
tie takéhoto výsledku má, samozrejme, aj svo-
ju cenu. Potrebujete angažovaný tím podpo-
ry, detailné prípravy a obsiahle testovanie pred 
nasadením každého Hotfi x alebo Service Pack. 
Odstránenie prípadnej softvérovej chyby ale-
bo odblokovanie používateľa vyžaduje detail-
né preskúmanie vzniknutého stavu a reproduk-
ciu chyby. Vykonanie týchto procesov je zdĺhavé 
a spotrebováva značné množstvo zdrojov.

ŠKOLENIE A VÝZVY PRI VÝVOJI
Nesmieme zabudnúť na menšie experimen-
ty, ktoré nie sú spájané s  LHC, ako napríklad 
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CERN: FROM EUCLID TO 3D 
EXPERIENCE
CERN deployed CATIA V5 and SmarT-
eam supplied by Dassault Systèms as 
successors of older CAD systems which 
have been present at CERN from 1983. 
The decision was made after investiga-
tions in year 2003, when both systems 
deemed to be the most suitable choice 
due to their out of the box integration 
and migration path from Euclid pledge 
by the re-seller.
The CAD system compatibility with the 
64-bits operating system brought us 
the advantage of fl uent work with large 
and resource hungry products and 
was the major motivation towards the 
migration. SmarTeam fulfi lls its duty 
with good performance. On the other 
hand its much needed customizations 
are draining lot of resources mainly 
because SmarTeam is not adapted 
to the current new information 
technologies. We managed to interface 
the new 3DVIA line of Dassault 
Systèmes products with the legacy 
PDM system SmarTeam and enhanced 
some of its weak points. Users fi nd the 
3DVIA Composer product line very 
appealing and are calling for their 
wider use. •

ISOLDE alebo LINAC 4, ktorý je najnovším li-
neárnym urýchľovačom budovaným v  CERN. 
Všetky tieto projekty využívajú CATIA na mo-
delovanie, odvodzovanie výkresov a  vzájomnú 
integráciu strojov. Motorom týchto projektov 
je intenzívna externá spolupráca, kde len ma-
lú časť modelov vytvárajú trvalí používatelia 
CAD v CERN. To znamená, že ak nový použí-
va teľ systému príde do CERN, musí byť efektív-
ny takmer okamžite kvôli obmedzenému času 
strávenému v CERN.
Na riešenie tejto výzvy tím používateľskej pod-
pory vyvinul školenie určené špeciálne pre po-
užívateľov upravenej inštalácie CATIA a Smar-
Team pre CERN. Časť školenia, týkajúca sa 
CATIA, sa zakladá na štandardnom školiacom 
materiáli Dassault Systèmes a  celé školenie je 
vedené profesionálnym školiteľom z  externej 
školiteľskej fi rmy. Na mieru pripravené školenie 
SmarTeam je plynulo integrované so školením 
CATIA a je podané ako prirodzená súčasť CERN 
CAD prostredia. Aj keď SmarTeam používateľ-
ské rozhranie (UI) nie je intuitívne, používatelia 
po absolvovaní školenia a s niekoľkými týždňa-
mi praxe sú s ním plne oboznámení a efektív-
ni pri jeho používaní. UI faktor môže spôsobo-
vať problémy aj vtedy, keď sa zavádzajú zmeny 
v  nastavení rozhrania alebo nové vylepšenia 
zmenia správanie systému. Používatelia sa po-
trebujú opäť oboznámiť s  novým nastavením, 
čo vytvára silný odpor používateľov SmarTeam 
voči zmenám. Tento odpor je potrebné preko-
nať množstvom prezentácií, oznamami a  po-
mocnými dokumentmi, ako sú napríklad on-li-
ne FAQ. To opäť značne vyčerpáva prostriedky 
tímu používateľskej podpory systému.

VÝZVY V RIADENÍ ÚROVNE PRÍSTUPU
Rôznorodá základňa spolupracovníkov a Smar-
Team UI vytvárajú výzvy aj v riadení úrovne prí-
stupu k  CATIA a  SmarTeam. Napriek tomu je 
súbežná práca v SmarTeam úspešne riadená na-
tívnymi SmarTeam funkciami, ako je jedinečná 
„Document Responsibility“ používateľa spolu 
s tímovou prácou, ktorá je umožňovaná pomo-
cou „Work Teams“. V  súčasnosti všetci použí-
vatelia majú plný čítací a kopírovací prístup do 

databázy, čo znamená, že ktorýkoľvek používa-
teľ môže prečítať a  vytvoriť kópiu ktorýchkoľ-
vek údajov uložených v SmarTeam.
Keďže CERN je úplne otvorená inštitúcia a všetky 
údaje sú štandardne voľne dostupné pre globálnu 
vedeckú a profesionálnu komunitu, nie je záujem 
udržiavať dáta v  tajnosti. Výzva spočíva hlavne 
v dodaní správnych dát, spolu s adekvátnou úrov-
ňou prístupu správnym osobám. Cieľom je ochrá-
niť integritu údajov a zároveň nezahltiť používa-
teľov zložitosťou systému, pokiaľ to nie je pre ich 
prácu nutné. Problémy nastávajú prevažne vtedy, 
ak údaje opustia SmarTeam, ale aj vtedy, ak po-
užívatelia potrebujú len obmedzený „prehľadá-
vací“ prístup do databázy. Žiaľ, zložitosť SmarTe-
am UI bráni efektívnemu používaniu občasnými 
a  neskúsenými používateľmi, hoci aj pri základ-
ných úlohách. Riešenie tejto výzvy sa dosiahlo vy-
vinutím publikačného mechanizmu, ktorý sa na-
zýva CAD Data Navigator (CDN).

CAD DATA NAVIGATOR
CDN vytvára jednosmerné premostenie me-
dzi súbežným manažmentom dát v SmarTeam 
a občasným používateľom tým, že umožňuje di-
zajnérovi zverejňovať údaje do CDN web roz-
hrania, ktoré je založené na nami vyvinutom 
product lifecycle management systéme nazý-
vanom Engineering Data Management Sys-
tem (EDMS). CDN využíva 3DVIA  Enterprise 
Sync na generovanie smg, prípadne aj pdf a step 
súborov, ktoré sú na požiadanie publikované 
v  CDN. Dáta publikované v  CDN sú prístup-
né aj mimo CERN, pričom môžu byť stiahnuté 
a  prezerané každým používateľom CDN zdar-
ma aj pomocou 3DVIA  Composer Player. Veľ-
mi intuitívne rozhranie 3DVIA Composer Play-
er spolu s  ponúknutou širokou škálou funkcií 
zjednodušuje prístup a  prehliadanie modelov 
publikovaných zo SmarTeam databázy pre prí-
ležitostných používateľov bez toho, aby sa pre-
hliadacím programom museli hlbšie zaoberať.

ZÁVER
Kompatibilita CAD systému so 64-bit ope-
račným systémom priniesla výhody plynu-
lej práce s  veľkými a  na zdroje náročnými 

produktmi a  bola hlavnou motiváciou pre 
migráciu. SmarTeam si plní svoje povinnos-
ti dobre. Na druhej strane jeho nevyhnutné 
úpravy pomocou dodatočných programov 
pohlcujú veľa zdrojov najmä preto, že Smar-
Team nie je prispôsobený aktuálnym výpoč-
tovým technológiám. Faktom je, že sa po-
darilo prepojiť nový 3DVIA  rad produktov 
Dassault Systèms so starším PDM systémom 
SmarTeam a tým sa posilnilo niekoľko z jeho 
slabých miest. Používatelia vnímajú produk-
tový rad 3DVIA Composer ako veľmi atraktív-
ny a vyzývajú na jej širšie využitie.  •

ING. MICHAL MLYNARČÍK
• V rokoch 2000 – 2005 absolvoval univerzitné štúdium na 

Fakulte výrobných technológií Technickej univerzity v Ko-
šiciach so sídlom v Prešove, odbor Výrobné inžinierstvo.

• V rokoch 2005 – 2008 pracoval na pozícii CAD dizajnéra 
v pobočke nemeckej spoločnosti, pôsobiacej na Slovensku, 
v  oblasti kovospracujúceho priemyslu. Projekty zahŕňali 
vývoj liniek na spracovanie zvitkového plechu pre nemec-
kých a francúzskych zákazníkov. 

• Od roku 2008 pôsobí vo Švajčiarsku na pozícii špecialistu 
podpory CAD aplikácií a PDM systémov v CERN-e. Je spo-
luzodpovedný za vývoj, udržiavanie systému a tvorbu me-
todológie práce.

• Plynule ovláda anglický, nemecký a na komunikačnej úrov-
ni francúzsky jazyk.
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VÝROBA CHÁPADLA ROBOTA 
POMOCOU RAPID PROTOTYPING
Navrhovanie chápadiel priemyselných robotov je tvorivá konštruktérska činnosť, pri ktorej mô�u byť in�inierske skúsenosti 
a myslenie podporené pou�itím vytváraných prototypov. K efektívnym mo�nostiam výroby prototypov robotických 
chápadiel patria metódy Rapid Prototyping. Článok popisuje proces tvorby jednoduchého prototypu chápadla za účelom jeho 
rozmerovej verifikácie. TEXT/FOTO PROF. ING. JOZEF NOVÁK-MARCINČIN A KOL., FAKULTA VÝROBNÝCH TECHNOLÓGIÍ SO SÍDLOM V PREŠOVE, TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH

R
ameno priemyselného robota je spra-
vidla ukončené pracovnou hlavicou 
s efektorom, ktorý vykonáva požado-

vané operácie, alebo realizuje ľubovoľnú apliká-
ciu priemyselnej technológie. Manipulované 
predmety majú rozličné rozmery, formu, hmot-
nosť, ale aj rozmanité fyzikálne vlastnosti. Chá-
padlá, technologické hlavice a  efektory patria 
k  vymeniteľným prvkom priemyselných robo-
tov. Môžu sa navyše skladať z  vymeniteľných 
pracovných prvkov (čeľustí, prísaviek). V súčas-
nosti je dostupné veľké množstvo konštrukčne 
rozmanitých chápadiel, ktoré a líšia funkčným 
princípom, technologickými možnosťami, 
možnosťou použitia a mnohými inými atribút-
mi [1, 2].
Efektívnou a progresívnou výrobou prototypov 
sú technológie Rapid Prototyping. Vďaka cha-
rakteru svojich funkčných princípov orientova-
ných do oblasti podobnej tlači priniesli oproti 
zastaraným ručným spôsobom výroby proto-
typov nové možnosti súvisiace s využitím CAD 
dát, čo umožnilo tvorbu prototypov rýchlej-
ším a jednoduchším spôsobom. Do oblasti Ra-
pid Prototyping patria technológie ako Stere-
olithography (SLA), Selective Laser Sintering 
(SLS) a  Fused Deposition Modelling (FDM). 
Tieto technológie sú výborným riešením pro-
totypovania pre oblasť navrhovania a  výroby 
robotických chápadiel a  ich súčastí, či už ide 
o  jedinečné špeciálne, alebo štandardizované 
vymeniteľné kusy [3].

NÁVRH CHÁPADLA ROBOTA
Príspevok popisuje realizáciu prototypu jed-
noduchého uchopovacieho efektora určeného 
na manipuláciu objektov. Jeho rozmery vychá-
dzajú z  rozmerov uvažovaných objektov – ko-
vových obrobkov, pričom ich charakteristický 
uchopovaný rozmer nepresahuje 130 mm. Tvar 
obrobkov je jednoduchý (valce, hranoly). Návr-
hová časť rieši tvar a rozmery jednotlivých čas-
tí chápadla, pričom zaručuje možnosť vyvinutia 
potrebnej prítlačnej uchopovacej sily.
Modely jednotlivých súčastí boli vytvorené 
v systéme Pro/Engineer Wildfi re 5. Obr. 1 ponú-
ka pohľad na štyri súčasti efektora a model pre-
vodovej bázy. Na obr. 2 je následne v ich kom-
binácii zobrazená pripravovaná zostava. Celý 
návrh a  jeho jednotlivé časti vyplývajú zo zná-
meho určeného člena, ktorým je efektorová bá-
za, obsahujúca časti prevodového mechanizmu 

chápadla. Táto báza vďaka svojej konštrukcii zá-
roveň zaručuje jeho vymeniteľnosť.

Obr. 1 3D modely súčiastok chápadla

Jednotlivé časti chápadla a ich uloženie do zo-
stavy boli vyriešené tak, aby sprostredkova-
li potrebné stupne voľnosti v  osiach (kĺboch) 
pohybu. Celkovo bolo v  zostave vytvorených 
12 dynamických rotačných väzieb typu Pin. 
V CAD module Mechanism boli následne vyko-
nané pohybové simulácie spojení, ktoré potvr-
dili nezávadnosť navrhnutých častí a vyhovujú-
ce rozmery [4].

Obr. 2 Zostava chápadla v Pro/Engineeri

VÝROBA PROTOTYPU CHÁPADLA
Výroba jednotlivých častí prototypu bola rea-
lizovaná s  využitím technológie Rapid Proto-
typing, konkrétne metódy Fused Deposition 
Modeling. Ide o spôsob 3D tlače, kde sú v  tla-
čiarenskom zariadení na základnú podložku 
(pracovný stôl) postupne nanášané vrstvy pod-
porného a  základného stavebného materiálu. 
Podporný materiál slúži na vytvorenie základne 
výtlačku, podporných konštrukcií a  vyplnenie 
otvorov. Oba materiály sa na presne defi nované 

miesto dostávajú cez teplom vyhrievanú dýzu, 
do ktorej vstupuje materiál z podávača vo for-
me plastových vlákien. FDM zariadenie uPrint 
je znázornené na obr. 3. 

Obr. 3 3D RP FDM tlačiareň uPrint

Tlačiareň disponuje vlastnou riadiacou jednot-
kou s operačným systémom. K PC je pripojená 
formou sieťového LAN rozhrania. Softvérovou 
podporou procesu tlače na tomto zariadení je 
program Catalyst, ktorý plne podporuje štan-
dardný výmenný formát CAD objektov STL. 
V tomto formáte boli preto uložené aj všetky tri 
navrhnuté časti chápadla.

Obr. 4 Model čeľuste chápadla v Catalyste

Po importovaní modelu do prostredia progra-
mu Catalyst je potrebné zorientovať ho do po-
žadovanej tlačovej polohy, čo znázorňuje obr. 4. 
Obr. 5 znázorňuje realizáciu dispozície tlačo-
vej zostavy. Tmavo šrafované party vpravo do-
lu nespĺňajú požiadavku minimálnej potrebnej 
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medzery. Úlohou používateľa je zabezpečiť ich 
vhodné umiestnenie presunutím.

Obr. 5 Rozmiestnenie vyrábaných častí na pracovnej 
doske

Po vytlačení všetkých potrebných súčastí v poža-
dovaných množstvách bola s využitím normali-
zovaných spájacích súčastí poskladaná zostava 
prototypu chápadla zobrazená na obr. 6 [5].

Obr. 6 Zmontované chápadlo pre robot

Vytvorený prototyp bol nainštalovaný na rame-
no malého robota spoločnosti ABB s  radovým 
označením IRB 140, čo znázorňuje obr. 7.

Obr. 7 Chápadlo namontované na robot

Tvorba prototypu chápadla sa ukázala ako veľ-
mi progresívny spôsob verifi kácie návrhu, pri-
čom je možnosť 3D tlače vysoko efektívnou 
metódou výroby takéhoto prototypu. Apliká-
cia metód Rapid Prototyping v oblasti prototy-
povania chápadiel priemyselných robotov mô-
že byť veľmi vhodným postupom v  situáciách, 
keď uvažujeme o vlastných návrhoch chápadiel 
a ich výrobe.  •

Poznámka: Príspevok bol spracovaný s  prispe-
ním grantovej agentúry VEGA, č.  1/0032/12, 
KEGA  č.  002TUKE-4/2012 a  ASFEU  ITMS  pro-
jekt 26220220125.

Spoluautori: PhD., Ing. Miroslav Janák, PhD., 
Ing. Jozef Barna, PhD., Ing. Ľudmila Nováková-
Marcinčinová

PRODUCTION OF THE ROBOT GRIPPER USING RAPID PROTOTYPING
Designing of effectors of industrial robots is a creative constructional activity, where 
the engineering experiences a nd thinking can be support by use of created prototypes. 
Among the effective ways of prototype production of robotic effectors there are 
Rapid Prototyping methods. Paper describes the creation process of a simple effector 
prototype in order to realize the verifi cation of its dimensions. •
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BURZA
PREDAJ NOVOVYBUDOVANÉHO 
AREÁLU
Ponúkame na predaj novovybudovaný ob-
chodno-priemyselný areál v  celkovej roz-
lohe 5  000  m2. Novopostavená budova 
sa skladá z obchodných, skladových a ad-
ministrativno-prevádzkových priestorov. 
Rozloha jednopodlažnej budovy je 674 m2. 
Vybetónované plochy a nádvoria majú vý-
meru 1 751 m2. Komplex sa nachádza v Nit-
re, v časti Dolné Krškany. Budova aj spev-
nené plochy sú v prevádzke a napojené na 
el. energiu, kanalizáciu, dažďovú kanalizá-
ciu, internet.

NR130001

PLASTOVÉ VSTREKOVACIE 
FORMY (POP)
Španielska fi rma hľadá výrobcov plasto-
vých vstrekovacích foriem (polypropylé-
nové), ktorí by následne koncové produk-
ty aj vyrábali. Ide o novú výrobu pre deti. 
Koncový produkt bude balený v  SR a  ex-
portovaný do Španielska. Približné rozme-
ry výrobku v cm sú 60x13x2 (výška x šírka x 
hĺbka). Výrobok je v procese patentovania, 
preto nie je možné poskytnúť plány.

UR133460

PREDAJ SKLADU
Ponúkame na predaj skladové priesto-
ry v  Modre s  rozlohou 547  m2 (25  km od 
Bratislavy) s pozemkom v celkovej výmere 
2 361 m2. Výška skladu je 6 m. Prístupová 
cesta a  manipulačné plochy sú pred skla-
dom. Vjazd do areálu je možný aj TIR. IS: 
elektrina, plyn.

UR133465

NÁSTROJE NA VÝROBU 
Z KOMPOZITU
Španielska fi rma, ktorá pracuje v leteckom 
priemysle (jej klientmi sú Boeing, Airbus, 
Embraer, Bombardier atď). hľadá pre nové 
projekty priemyselnú fi rmu, ktorá pracu-
je s CNC strojmi, na výrobu nástrojov po-
trebných na výrobu leteckých častí z kom-
pozitu (uhlíkové vlákna).

UR133462

Kontakt: martin.plsko@sopk.sk 
• členovia SOPK kontakty zadarmo 

• nečlenovia: 8,30 eur / adresa + 20 % DPH

BURZA
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MOBILNÉ TELEFÓNY A MO�NÉ 
ÚČINKY NA ZDRAVIE ČLOVEKA
Na začiatku 21. storočia sme svedkami prudkého rozvoja informačných 
bezdrôtových technológií. Naše storočie by sme mohli nazvať i storočím 
bezdrôtovej revolúcie, ktorá nám zabezpečuje rýchlejší, bohatší a pohodlnejší 
�ivot. Denne sme vystavení nespočetným zdrojom, ktoré generujú 
elektromagnetické polia (EMP).
TEXT ING. MIRIAMA PIŇOSOVÁ, PHD., DR.H.C. PROF. ING. MIROSLAV BADIDA, PHD., ING. BEATA HRICOVÁ, PHD., KATEDRA 

ENVIRONMENTALISTIKY SJF TU V KOŠICIACH FOTO ARCHÍV REDAKCIE

B
olo by zaujímavé spočítať, koľkokrát 
denne sme v  úzkom kontakte alebo 
v blízkej zóne elektrických prístrojov 

a  technických zariadení generujúcich elektro-
magnetické žiarenie. Dôsledkom tohto faktu sú 
rôzne ochranné opatrenia, ktoré by mali viesť 
k zníženiu veľkosti EMP, resp. k zníženiu stup-
ňa zaťaženia EMP, ktoré nás denne stále viac 
obklopuje.
Problematika pôsobenia elektromagnetického 
poľa na živé organizmy je už viac ako 40 rokov 
intenzívne skúmanou problematikou a stále ne-
boli určené jednoznačné vplyvy a následky pô-
sobenia takéhoto poľa. Dokázanie negatívnych 
účinkov (rakovina, psychické poruchy, poško-
denie orgánov atď.) by malo dramatický vplyv 
na súčasný život moderného človeka, ktorý je 
denne vystavovaný elektromagnetickým po-
liam rôznych intenzít z rôznych zdrojov. V sú-
časnosti sa vplyvom EMP zaoberá hlavne Sve-
tová zdravotnícka organizácia (WHO, World 
Health Organisation) a  Medzinárodná komi-
sia pre ochranu pred neionizujúcim žiarením 
(ICNIRP, International Commission on Non-
-Ionizing Radiation Protection), ktoré stanovili, 
že elektrické zariadenia musia spĺňať určité li-
mity, musia byť elektromagneticky kompatibil-
né, aby mohli byť používané v praxi bez ohroze-
nia zdravia človeka.

ÚČINKY �IARENIA Z MOBILNÝCH TELEFÓNOV
Mobilne telefóny sú nízko výkonné mikrovln-
né prístroje, ktoré vysielajú a prijímajú signály 
zo siete stabilných základňových staníc pracu-
júcich s vyšším výkonom. Pôvodný mobilný te-
lefónny systém používal na komunikáciu medzi 
vreckovými prístrojmi a  základňovými stani-
cami analógové signály, ale tie sú teraz rých-
lo nahrádzané digitálnymi systémami. Väčši-
na mobilných telefónnych systémov v súčasnej 
dobe operuje na frekvenciách od 800 MHz do 
2 GHz, ale je pravdepodobné, že v budúcnosti 
budú využívané aj vyššie frekvencie. Je možné, 
že vo vzdialenosti do niekoľkých metrov sú li-
mitné hodnoty expozície pri niektorých anté-
nach základňových staníc prekračované, ale tie 
sú obvykle montované na stožiaroch alebo na 
vrcholoch budov. 
Do doby, kým prišlo k  masovému rozšíreniu 
mobilných telefónov, bola verejnosť exponova-
ná emisiami rádiových frekvencií veľmi zriedka 
a prakticky to boli emisie rozhlasového a tele-
vízneho vysielania. Tieto signály sú však slabé, 
často až 1  000  krát nižšie než odporúčané li-
mitné hodnoty. Nakoniec, aj dnes stožiare sys-
tému mobilných telefónov zvyšujú celkovú 
expozíciu len veľmi malo, pretože intenzita sig-
nálu je v prízemných vrstvách rovnakého rozsa-
hu, ako v prípade rozhlasu a televízie a často je 
dokonca nižšia. Používatelia mobilných telefó-
nov sú však exponovaní rádiovými frekvencia-
mi omnoho vyššieho radu. V týchto prípadoch 
sa môžu expozičné hodnoty veľmi priblížiť li-
mitom.
Aj keď väčšina moderných mobilných telefónov 
(napríklad tie, ktoré používajú GSM technoló-
giu) generuje pole s intenzitou, ktorá je pod od-
porúčanými hodnotami, je používateľ mobilné-
ho telefónu vystavený rádiovým frekvenciám 
v rozsahu rádovo niekoľkonásobne vyššom ako 
tie, s  ktorými sa denne stretávame v  bežnom 
prostredí. Keďže sú mobilne telefóny pri pou-
žití v blízkosti hlavy, nie je celkom správne po-
rovnávať intenzitu vyžarovaného poľa s  odvo-
denými odporúčanými hodnotami. Namiesto 
toho je v tomto prípade potrebne určiť energiu 
absorbovanú hlavou používateľa. Sofi stikovaný 
počítačový model telefónu a hlavy ako spojený 

systém by mal poskytnúť spoľahlivú informáciu 
o absorbovanej energii. Výstupný výkon väčšiny 
vreckových digitálnych prístrojov je oveľa nižší 
než 1 W a výkony starších analógových prístro-
jov sú limitované predovšetkým životnosťou 
batérie. Z dôvodu týchto výkonových obmedze-
ní sa dá predpokladať, že moderné mobilne te-
lefóny negenerujú absorbovateľnú energiu vo 
svetle prijatých odporúčaných hodnôt v nadli-
mitných úrovniach. 

DOTÝKANIE HLAVY A ANTÉNY 
V PRIEBEHU HOVORU ZVYŠUJE HODNOTU 

RÁDIOFREKVENČNEJ ENERGIE, KTORÁ 
BY MALA BYŤ PRIJATÁ ANTÉNOU 

ZÁKLADŇOVEJ STANICE

Tá potom vysiela signál prístroju na zvýše-
nie výkonu a dôsledkom je ďalšie zvýšenie ab-
sorpcie energie hlavou, pokiaľ sa kontakt hla-
vy s  anténou nepreruší. Zvyšujúce sa využitie 
mobilných telefónov vzbudilo obavy verejnos-
ti z eventuálnych dlhodobých zdravotných ná-
sledkov. Európska komisia ustanovila expert-
nú skupinu, ktorá by mala prehodnotiť súčasný 
stav a  zvážiť smery budúceho výskumu. Usta-
novená expertná skupina vo svojej správe uvá-
dza, že je nepravdepodobné, že by sa defi nitívnu 
odpoveď na otázky spojené so zdravotnými dô-
sledkami mobilných telefónov podarilo získať 
v dohľadnej dobe. Skupina sa domnieva, že zvý-
šený počet dobre navrhnutých a vedených štú-
dií by mohol poskytnúť dostatočne vieryhod-
né informácie, svedčiace o tom, že tento druh 
zariadení nepoškodzuje zdravie ľudí. Expertná 
skupina odporučila vykonať ďalšie štúdie biolo-
gických účinkov a štúdie nepriaznivých vplyvov 
mobilných telefónov na zdravie ľudí. ICNIRP 
zaujala k  otázke vplyvu mobilných telefónov 
a  základňových staníc na zdravie stanovisko, 
ktoré zverejnila vo svojom vyhlásení. Vo svojom 
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stanovisku komisia dochádza k záveru, že nie je 
jednoznačný dôkaz zvýšeného rizika rakoviny, 
ale že doposiaľ získané výsledky hovoria pre po-
kračovanie výskumu v tejto oblasti. 
WHO v rámci svojho medzinárodného projek-
tu venovaného problematike EMP spolupracu-
je s Európskou komisiou, ICNIRP a ostatnými 
medzinárodnými inštitúciami a národnými or-
gánmi na riešení otázok, týkajúcich sa vplyvu 
expozície rádiofrekvenčných polí emitovaných 
mobilnými telefónmi a ich základňovými stani-
cami na zdravie ľudí. 

VYU�ITIE MIKROVĹN NA PRENOS DÁT 
Parabolické mikrovlnne antény generujú sme-
rové priamočiare zväzky lúčov, ktoré sa pou-
žívajú na prenos dát. Operujú na frekvenci-
ách od 2 GHz do 40 GHz. Parabolické antény 
sú montované na budovy alebo veže, a pretože 
priemer zväzku lúčov je malý, pripadá expozí-
cia do úvahy len pri expozícii hlavného zväzku, 
ktorá je možná iba vo vzdialenosti stoviek met-
rov od antény. Používaný výkon je nízky (nie-
kedy do 8 W, ale často menej ako 1 W) a expo-
zícia obyvateľstva bude omnoho nižšia, ako sú 
stanovené limity. Frekvenčný rozsah je znázor-
nený na obr. 1.

OCHRANA OBYVATEĽOV PRED ÚČINKAMI �IARENIA 
Z MOBILNÝCH TELEFÓNOV
Pre posúdenie škodlivosti elektromagnetické-
ho žiarenia (elmgž) elektronických zariadení na 
ľudský organizmus sú spracované zodpoveda-
júce STN, ktoré určujú hodnoty expozície pre 
obyvateľov, resp. zamestnancov, týmto žiare-
ním a  stanovujú najvyššie prípustné hodnoty 
ožiarenia ako základného preventívneho opat-
renia proti poškodeniu ich zdravia. Za základný 
dokument pre oblasť vysokých frekvencií elmgž 
(10 kHz až 300 GHz) prijatý Európskou úniou 
(EÚ) je možné považovať Európsku normu 
ENV 50166-2, ktorú spracovala Európska komi-
sia pre normalizáciu v elektrotechnike (CENE-
LEC) v roku 1995.

Odporúčania tejto normy boli overované a po-
stupne prijímané v  jednotlivých štátoch EÚ. 
V nadväznosti na vyššie uvedenú normu sú rie-
šené otázky elmgž elektronických zariadení pre 
Slovenskú republiku v nasledujúcej legislatíve:
• Zákon č. 306/2012 Z. z., o ochrane, podpore 

a rozvoji zdravia a o zmene a doplnení nie-
ktorých zákonov,

• Nariadenie vlády SR č. 217/2008 Z. z., o mi-
nimálnych zdravotných a  bezpečnostných 
požiadavkách na ochranu zamestnancov 
pred rizikami súvisiacimi s expozíciou elek-
tromagnetického poľa,

• Vyhláška MZ SR č. 534/2007 Z. z., o podrob-
nostiach o požiadavkách na zdroje elektro-
magnetického žiarenia a na limity expozície 
obyvateľov elektromagnetickému žiareniu 
v životnom prostredí.

Na základe vyššie uvedenej legislatívy je možné 
stanoviť tzv. akčné hodnoty nepretržitej expozí-
cie pre elektromagnetické polia vytvárané vyža-
rovaním MT. Pre obyvateľov SR sú to nasledu-
júce veličiny a ich akčné hodnoty:

1. Intenzita elektrického poľa E , ktorej akč-
né hodnoty EA sa pre frekvenčné pásmo 400 
MHz až < 2 000 MHz určia zo vzťahu

EA = 1,375 f 1/2MHz [V/m],  (1)

kde: fMHz je frekvencia nosnej vyžarovanej elm-
ge [MHz].
Pre vyžarovanie MT v pásme 900 MHz je hod-
nota EA  = 41,25 V/m a  pre 1800 MHz je EA  = 
58,33 V/m.

2. Intenzita magnetického poľa H , ktorej akč-
né hodnoty HA sa pre frekvenčné pásmo 400 
Hz až < 2 000 MHz určia zo vzťahu

HA = 0,0037 f 1/2MHz [A/m].  (2)

Pre vyžarovanie MT v  pásme 900 MHz je 

hodnota HA  = 0,111 A/m a  pre 1800 MHz je 
HA = 0,157 A/m.

3. Magnetická indukcia B, ktorej akčné hod-
noty BA sa pre frekvenčné pásmo 400 MHz až 
< 2 000 MHz určia zo vzťahu 

BA = 0,0046 f 1/2MHz [μT].  (3)

Pre vyžarovanie MT v pásme 900 MHz je hod-
nota BA  = 0,138 μT a  pre 1800 MHz je BA  = 
0,195 μT.

4. Hustota toku výkonu ekvivalentnej rovin-
nej vlny Seq , ktorej akčné hodnoty SAeq sa pre 
frekvenčné pásmo 400 MHz až < 2000 MHz 
určia zo vzťahu

SAeq = fMHz / 200 [W/m2]. (4) »

Obr. 1 Frekvenčné spektrum elektromagnetického poľa

MOBILE PHONES AND THEIR 
IMPACT ON THE HUMAN 
HEALTH

In the history of humanity, there 
perhaps does not exist the invention 
that has dominated the world faster 
than mobile phone. When it fi rst 
appeared in 1984 in the USA and 
since it has become one of the most 
popular devices.The mass widespread 
of mobile phones prompted the health 
authorities to investigate the question 
whether the electromagnetic fi elds, 
generated in the operation/ service 
of these devices, harm to the body of 
their users in some way. At present, 
dozens of scientists are inquiring 
into the effects of mobile phones on 
our health. Some of them believe that 
their long-term use increases the risk 
of developing cancer, Alz-heimer’s 
disease, alters the secretion of certain 
hormones or reduces immunity. About 
a half of the previous studies did not 
produce any results, and the other half 
indicated that radiation from mobile 
phones may have a negative effect. 
However, the fact remains that there 
is no direct evidence of the harmful 
effects of this radiation. Nevertheless, 
it should not be forgotten that it has 
repeatedly happened in history that 
a chemical substance was considered 
to be harmless and fi nally the very 
opposite was shown. An example 
might be asbestos, which we often 
used to meet in everyday life and now 
ranks among the most dangerous 
substances. The present paper draws 
attention exactly to the sphere of 
negative impact as well as to possible 
elimination of this radiation. •
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» Pre vyžarovanie MT v  pásme 900 MHz je 
hodnota SAeq = 4,5 W/m2 a  pre 1800 MHz je 
SAeq = 9,0 W/m2.
Vyššie uvedené veličiny elektromagnetické poľa 
sú vzájomne ekvivalentné (pre frekvencie nos-
nej f > 10 MHz stačí vyhodnotiť jeden z  nich) 
a ich akčné hodnoty sú pre potreby vyhodnoco-
vania expozičnej doby vztiahnuté k 6-minúto-
vému intervalu.
V  Európskej norme ENV  50166-2 je defi nova-
ná ďalšia veličina, pomocou ktorej je možné 
hodnotiť vyžarovanie elektronických zariade-
ní vo frekvenčnom pásme 10 kHz až 300 GHz. 
Jedná sa o  tzv. „špecifi ckú mieru absorpcie“ 
označovanú SAR (Specifi c Absorption Rate). 
SAR je defi novaná ako časová derivácia prírast-
kov energie (dW) absorbovaných v prírastkoch 
hmotnosti (dm) obsiahnutých v  objeme (dV) 
o mernej hustote  vzťahom

 (5)

Pomocou intenzity elektrického poľa E je mož-
né f > 10MHz vyjadriť SAR vzťahom

 (6)

kde:  je vodivosť prostredia v ktorom sa elmgž 
šíri [S/m],  je merná hustota prostredia v kto-
rom sa elmge šíri [kg/m3].

Pre používanie mobilných telekomunikačných 
zariadení (teda aj MT) je podľa Európskej nor-
my ENV 50166-2 odporúčaná maximálna hod-
nota SAR na 2 W/kg, pričom sa všetky hodnoty 
SAR musia spriemerovať za ľubovoľný 6 minú-
tový interval.
Ďalšou dôležitou skutočnosťou, ktorú je nutné 
pri používaní MT brať do úvahy je hĺbka vnik-
nutia d elmge do tkaniva hlavy používateľa. Pre 
jej stanovenie platí vzťah

kde:  = 2πf je uhlová frekvencia nosnej vyžaro-
vanej elmge [Hz], H = 0 . r 8,854.10-12.r je per-
mitivita tkaniva hlavy [F/m], pričom pre pásmo 
900 MHz je r = 41,5 a pre pásmo 1 800 MHz je 
r = 40, H je vodivosť tkaniva hlavy, pričom pre 
pásmo 900 MHz je H = 0,97 S/m a pre pásmo 
1 800 MHz je H = 1,40 S/m, μ0 = 4π.10−7 je per-
meabilita vákua [H/m]. 

Podľa (7) je hĺbka vniku pre pásmo 900  MHz 
d = 3,62 cm a pre pásmo 1 800 MHz je d = 2,43 cm. 
Rozloženie intenzity elektrického poľa mobil-
ných telefónov v tkanive ľudskej hlavy je znázor-
nené na (obr. 2, 3). 

Obr. 2 Vľavo 3D vy�arovací diagram EMP mimo hlavy 
a vpravo 2D vy�arovací diagram EMP vo vnútri hlavy 
a mimo hlavy pri frekvencii 900 MHz

Ak zoberieme do úvahy typickú polohu telefó-
nu a  hlavy, zistíme, že najviac ožarované časti 
hlavy sú časti nachádzajúce sa v okruhu blízke-
ho poľa, čiže oblasť nad a za uchom, na strane 
kde je mobilný telefón používaný. Uvedené je 
platné u  analógového telefónu. U  digitálneho 
telefónu je situácia trochu iná vzhľadom na to, 
že tento druh mobilného telefónu využíva viac 
frekvencií. To znamená že hranica blízkeho po-
ľa nie je sústredená do jedného bodu, ale je kvô-
li viacerým frekvenciám sústredená do viace-
rých bodov.
Ak zoberieme do úvahy typickú polohu telefó-
nu a  hlavy, zistíme, že najviac ožarované časti 
hlavy sú časti nachádzajúce sa v okruhu blízke-
ho poľa, čiže oblasť nad a za uchom, na strane 
kde je mobilný telefón používaný.

Obr. 3 CAD model SAM Phantom IXB-030

AKÁ JE HUSTOTA VÝKONU, DOPADAJÚCEHO NA 
NAŠU HLAVU, KEĎ POU�ÍVAME MOBILNÝ TELEFÓN?
Hustota výkonu, dopadajúceho na 1 meter 
štvorcový sa vypočíta podľa jednoduchého vzťa-
hu S=P/4πR2, kde písmeno P označuje výkon vy-
sielača a  R vzdialenosť od vysielača. Keď pou-
žijeme tento vzťah pre výpočet dopadajúceho 
výkonu na jeden meter štvorcový, ale uvážime, 
že vzdialenosť R je 1 centimeter = 0,01m (vzdia-
lenosť mobilu od našej hlavy) a výkon mobilu je 
dva watty, dostaneme výsledok, že v tesnej blíz-
kosti našej hlavy dopadá z  antény mobilného 
telefónu na našu hlavu žiarenie s hustotou vý-
konu 1591,5 W/m2. Keď porovnáme túto hod-
notu s  hustotou výkonu vo vzdialenosti 10 m 
od antény vysielača BTS  (0,04W/m2), zistíme, 
že mobilný telefón ožaruje našu hlavu 39 787 
krát viac, ako vysielač BTS. Treba si ale uvedo-
miť, že mobilný telefón nevysiela rovnakým vý-
konom. Pri začatí spojenia so základňovou sta-
nicou – vysielačom – si mobil meria dostupnosť 
(vzdialenosť) od najbližšieho vysielača a  zní-
ži si sám vysielaný výkon na najmenšiu potreb-
nú hodnotu. Takto sa zníži ožarovanie užívate-
ľa. Teda čím bližšie je k nám základňová stanica 
(vysielač), tým menej nás ožaruje náš vlastný 
mobilný telefón.

ŠTÚDIE O VPLYVE MOBILNÝCH TELEFÓNOV 
NA ZDRAVIE
Nórski a  švédski vedci tvrdia, že našli mož-
ný súvis medzi používaním mobilného telefó-
nu a  únavou, bolesťami hlavy a  pocitom pále-
nia ucha a kože. Potvrdzuje to štúdia, ktorá bola 
vykonaná Dr. Gunnhildom Oftedalom z  Nór-
skej technickej univerzity v Trondheime a švéd-
skymi vedcami. Výskum sa uskutočnil pomo-
cou dotazníkov, ktoré boli rozoslané náhodne 
vybraným ľuďom zo zoznamu mobilných ope-
rátorov, ktorí používali mobilný telefón k  vý-
konu svojej práce. Bolo rozoslaných 12  000 
dotazníkov vo Švédsku a  5 000 v  Nórsku. Vy-
plnené dotazníky zaslalo naspäť 7 803 Švédov 
a  3 828 Nórov. Vyhodnotením dotazníkov sa 
zistilo, že 31 % Nórov sa stretlo aspoň s jedným 
symptómom, na rozdiel od 13 % Švédov. Dôvo-
dom tohto veľkého nepomeru je rozdiel v poč-
te dotazníkov a rozdiel v charaktere populácie. 
Symptómy uvádzané oboma skupinami boli 
podobné. Pocit pálenia ucha bol pozorovateľný 
počas telefonovania. Iné symptómy ako bolesť 
hlavy, sa objavili do 1,5 hodiny po ukončení ho-
voru a pretrvávali po dobu 2 hodín. 48 %-78 % 
Nórov, v závislosti od druhu symptómu uvied-
lo, že hovor musí trvať 5 minút a viac k vyvola-
niu symptómu. Tento istý fakt bol pozorovaný 
aj u Švédov, kde sa pomer pohyboval od 38 % – 
68 % v závislosti od druhu symptómu.
Dánska spoločnosť pre výskum rakoviny zverej-
nila štúdiu, kde poprela súvislosť medzi použí-
vaním mobilných telefónov a  vzniku nádorov 
na mozgu. Analyzovali sa údaje z Fínska, Nór-
ska a  Švédska od roku 1974 do roku 2003, so 
zameraním na roky 1998 až 2003. Táto štúdia 
sledovala približne päťročné obdobie, keď bol 
najväčší nárast mobilnej komunikácie.
V roku 2007 bol uverejnený výskum Švédskeho 
národného inštitútu, ktorý viedol Kjell Hans-
son Mild na vzorke 4 400 ľudí. Výsledky ukáza-
li, že u ľudí, ktorí používali mobilný telefón pra-
videlne počas desiatich rokov približne hodinu 
denne, stúpol výskyt niektorých druhov malíg-
nych nádorov až o 240 percent.
Aký je záver? Väčšina štúdií zatiaľ nepreukázala 
jednoznačný negatívny vplyv mobilných telefó-
nov na zdravie ľudí. Väčšina sa však konala len 
krátku dobu a z niektorých dlhšie trvajúcich vý-
skumov vyplýva, že mobilné telefóny predsa len 
majú vplyv na naše zdravie.

PILOTNÝ PRIESKUM VYU�ÍVANIA MOBILNÝCH 
TELEFÓNOV NA VÝCHODNOM SLOVENSKU
Pilotného prieskumu v oblasti využívania mobil-
ných telefónov sa zúčastnilo 198 respondentov.

Koľ ko mobilných telefónov používate?
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Komentár: Respondentov sme sa opýtali na po-
čet používaných mobilných telefónov, čoho vý-
sledkom je jasný ukazovateľ, že dnešná doba je 
priam nemožná bez tohto zariadenia. Približ-
ne 60 % respondentov používa iba jeden mobil-
ný telefón, no je zarážajúce, že ľudia používajú 
aktívne aj viacero mobilných telefónov. Tento 
jav môže byť dôsledkom pôsobenia troch mo-
bilných operátorov na slovenskom trhu, nakoľ-
ko každý ponúka výhodné volania v rámci svo-
jej siete.

Koľ ko hodín priemerne pretelefonujete z MT 
za 1 deň / 1 mesiac?

Komentár: z  dotazníka je zrejmé, že približné 
vyjadrenia pretelefonovaných minút denne / 
hodín mesačne je viac ako únosné. Až 12 % opý-
taných telefonuje priemerne viac ako 20 minút 
denne / 10 hodín mesačne, čo je určite nad limit 
doporučených hodnôt. Ďalšia z otázok dotazní-
ka nám vyjadruje pravidelnosť dlhšieho telefo-
novania ako 10 minút. Až 67  % respondentov 
telefonuje dlhšie ako 10 minút pravidelne raz 
za 2 až 3 dni. Podľa rôznych vedeckých štúdií 
je dĺžka telefonovania, teda držania mobilného 
telefónu vyžarujúceho elektromagnetické žia-
renie tesne vedľa hlavy jedna z faktorov, ktorý 
môže viesť k negatívnym účinkom na organiz-
mus človeka, hlavne mozog a  oči. Spomenu-
té negatívne účinky môžu mať aj karcinogén-
ny charakter.

Máte mobil počas spánku zapnutý v  blízkos-
ti postele?

Komentár: Mobil je v dnešnej modernej do-
be chápaný ako prístroj, ktorý potrebujeme 
mať nevyhnutne stále pri sebe. Je to zariade-
nie, ktoré nám ponúka okrem pohodlnej ko-
munikácie aj iné vymoženosti ako fotoaparát, 
hraciu konzolu, GPS  navigáciu a  tiež bu-
dík. Až 75 % respondentov každú noc zaspá-
va vedľa zapnutého mobilu. Najpohodlnejšie 
miesto na uloženie mobilu pri posteli je asi 
nočný stolík, teda hlava týchto ľudí počas no-
ci je okolo 50 cm od potenciálneho zdroja EM 
žiarenia.

Uvedomujete si potenciálne škodlivé účinky 
elektromagnetického poľa, ktorých zdrojom 

sú všetky spotrebiče a  zariadenia vo Vašom 
okolí ktoré bežne používate?

Komentár: Respondentov sme sa taktiež pý-
tali na to či si uvedomujú potenciálne škodli-
vé účinky elektromagnetického žiarenia, kto-
rých zdrojom sú všetky spotrebiče a zariadenia 
v ich domácnosti. Ako výsledok sa nám ukazu-
je nevedomosť ľudí, resp. ich nezáujem o  fak-
ty, ktoré im môžu predĺžiť a  skvalitniť život. 
Téma potenciálneho ohrozenia zdravia a škod-
livých účinkov EM žiarenia nikdy nebude sú-
časťou balenia, v  ktorom si zdroj tohto žiare-
nia kupujeme, iba ak by to nariaďoval zákon. 
To však je beh na dlhú trať, zákonom sú sta-
novené limity množstva žiarenia, ktoré môže 
prístroj produkovať a  gigantické fi rmy produ-
kujúce kvantá týchto prístrojov nikdy nebudú 
súhlasiť s výstrahou pre spotrebiteľa tak ako sa 
to stalo s cigaretami. Účinky tohto žiarenia ur-
čite nie sú pozitívne, možno negatívne, to však 
ukáže čas. Zdá sa, že ľudia vsádzajú na dobré zá-
kony, správne stanovené limity a ohľaduplnosť 
výrobcov ktorí dávajú prednosť zdraviu oby-
vateľov pred vlastným ziskom. Okrem toho sa 
stretávam s  názormi ľudí, ktorí pri akejkoľvek 
téme možného ohrozenia zdravia modernými 
technológiami jednoducho skonštatujú, že ško-
dí pomaly všetko okolo nás a preto nemá zmysel 
chrániť sa. Možno aj preto 51 % respondentov 
nemalo v minulosti záujem byť viac informova-
ný, keď sa dozvedeli o téme negatívnych účin-
kov EM žiarenia.

Z  uvedeného prieskumu vyplýva, aj keď ne-
priamo, že väčšina užívateľov mobilných tele-
fónov využíva tieto zariadenia v  nadmernom 
množstve, prípadne sa pravidelne zdržiava v ich 
bezprostrednej blízkosti. Preto by v  záujme 
ochrany svojho zdravia mali praktizovať urči-
té opatrenia na zníženie nepriaznivých účinkov. 

OPATRENIA PRI ČASTOM POU�ÍVANÍ MOBILNÝCH 
TELEFÓNOV 

• pri možnosti výberu v danej situácii upred-
nostniť použitie pevnej linky pred mobil-
ným telefónom, resp. používať mobilný te-
lefón v rozumnej miere,

• používať špeciálnu hands-free sadu s gumo-
vými zvukovými trubicami bez káblov Air 
tube, ktorá redukuje EM žiarenie až o 98 %,

• počas spánku mať mobil vypnutý resp. ho od-
kladať na vzdialenosť aspoň 50 cm od hlavy,

• pri zapínaní, vypínaní telefónu a pri vytáčaní 
mať mobilný telefón čo najďalej od tela, vte-
dy je výkon najväčší, 

• upraviť hlasitosť slúchadla tak, aby sa nemu-
sel mobil pritláčať k uchu, 

• prihliadať na používanie mobilu ak nosíme 
okuliare s kovovým rámom,

• mobil nosiť radšej v  príručnej taške, nose-
nie mobilu na hrudi, vo vrecku nohavíc a na 
opasku sa nedoporučuje, 

• deti, mládež a tehotné ženy by mali používa-
nie mobilu obmedziť na nevyhnutné hovory 
a telefonovať krátko, na to by mali dbať hlav-
ne rodičia detí,

• vyhýbať sa používaniu mobilu v  oblastiach 
so slabým signálom,

• pri cestovaní mať mobilný telefón aspoň 50 
cm od tela, nakoľko zmenou polohy sa prí-
stroj vždy pripája na najbližšiu základňovú 
stanicu a teda pracuje na plný výkon,

• nepoužívať mobilný telefón v aute, autobu-
se a vlaku, pretože kovová konštrukcia mô-
že žiarenie odrážať späť k nám a k ostatným 
spolucestujúcim,

• podľa potreby prerušiť používanie elek-
tronických prístrojov a  dopriať nášmu telu 
možnosť regenerácie vychádzkami na čer-
stvý vzduch do prírody. 

NAJNOVŠÍ PRIESKUM VYU�ÍVANIA MOBILNÝCH 
TELEFÓNOV U �IAKOV ZÁKLADNÝCH, STREDNÝCH 
A VYSOKÝCH ŠKÔL NA VÝCHODNOM SLOVENSKU
V  rámci výskumu, ktorý vykonávame na Ka-
tedre environmentalistiky Strojníckej fakulty 
Technickej univerzity v Košiciach v oblasti hod-
notenia kvality prostredia sme sa rozhodli pre 
výskum, ktorého cieľom je zmapovať rozšírenie 
mobilných telefónov, účel a frekvenciu ich po-
užívania u  žiakov základných, stredných a  vy-
sokých škôl na východom Slovensku. V  pláne 
máme osloviť približne 15  000 študentov. Ce-
lý výskum by mal byť rozdelený do niekoľkých 
častí. V prvej etape výskumu vykonáme dotaz-
níkový prieskum, ktorý sme si rozdelili medzi 
študentov vo veku od 10 -14 rokov, od 15 – 18 
rokov a vo veku od 19 – 25 rokov. Výsledky vý-
skumu budú k dispozícii koncom roka 2013.

ZÁVER
Elektromagnetické žiarenie je všade okolo nás. 
Bezdrôtové telefóny, internet, mobilné telefóny 
a  na ich prevádzku potrebne prenosové veže sa 
vynárajú ako huby po daždi. Ľudia tieto zariade-
nia používajú denne a vyhnúť sa pôsobeniu EM 
žiarenia je prakticky nemožné. A keďže sa každým 
rokom zvyšuje počet zdrojov EM žiarenia, dostá-
vame sa do situácie, kedy je dôležitá opatrnosť. 
V záujme ochrany vlastného zdravia je vhodné vy-
užívať všetky dostupné prostriedky a  zariadenia 
na elimináciu EM žiarenia v našom okolí.
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OLEJ ZÍSKAJÚ 
Z PLASTOV
Stavebníci sa púšťajú do energetiky. Podľa zámeru EIA stavebná 
spoločnosť Eurobau-JM plánuje a� päťmiliónovú investíciu do 
zariadenia vyrábajúceho minerálny olej z plastov. FOTO ARCHÍV REDAKCIE

„P
ríprava investičného zámeru sa na-
chádza v  etape spracovania doku-
mentácie pre územné rozhodnutie. 

Na tomu zodpovedajúcej úrovni poznania sú 
celkové investičné náklady odhadované na päť 
miliónov eur,“ vyhlásil investor v predloženom 
zámere.
Podľa spoločnosti možno minerálny olej využí-
vať v petrochemickom priemysle na výrobu pa-
lív a  iných chemických produktov. „Alebo sa 
môže využiť aj na výrobu elektrickej energie,“ 
vyhlásil investor v predloženom zámere. 
Nová technológia bude inštalovaná do už exis-
tujúcej výrobnej haly neďaleko obce Lipany 
v  okrese Sabinov. Tekutý palivový komponent 

by spoločnosť mala začať vyrá-
bať už septembri tohto roka. 
„Termínom začatia výstavby je 
tak apríl 2013,“ upresňuje spo-
ločnosť. 

PLYN A OLEJ 
„Vstupné suroviny“ v  tomto prípade predsta-
vujú plasty. „Zariadenie pretvára druhotnú 
surovinu z  produktov vzniknutých na bá-
ze polyetylénu a  polypropylénu aj s  miernym 
znečistením a  povoleným obsahom iných od-
padových plastov,“ vysvetľuje ďalej spoločnosť 
Eurobau-JM. Zariadenie na výrobu tekutého 
palivového komponentu bude pritom využívať 

takzvanú katalytickú degradáciu polymérov. 
Okrem minerálneho oleja bude výsledným pro-
duktom aj plynná zložka. 
Nová výrobná technológia by tak v  plnej pre-
vádzke mohla na východnom Slovensku vytvo-
riť osem nových pracovných miest.  •

(Podľa energie-portal.sk – krátené)
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NÁVRH ZARIADENIA PRE AUTOMATIZOVANÚ 
MONTÁ� ZHÁŠACEJ KOMORY ISTIČOV
Článok popisuje návrh automatizovaného pracoviska pre montá� zhášacích komôr do elektrických ističov. Zhášacia komora 
je zlo�ená z kovových zhášačov a z plastovej komôrky. Slú�i na zhášanie elektrického oblúka, vznikajúceho pri odpájaní 
prívodu elektrického prúdu od elektrického obvodu (spotrebiča) pri preťa�ení alebo skrate. 
TEXT/FOTO ING. VLADIMÍR BALÁ�, PHD., ING. MAREK VAGAŠ, PHD., ING. JÁN SEMJON, PHD., STROJNÍCKA FAKULTA, TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH

S
účasný trend automatizácie systé-
mov sa stále viac presúva do oblastí 
montáže ručných operácií. Automa-

tizovaná montáž, na rozdiel od ručnej, dosahu-
je najmä vyššiu výkonnosť výroby a  stabilitu 
kvality. Prístupy k  ich automatizácii vedú od 
automatizácie montáže jednoduchých modu-
lov až po komplexnú montáž s  automatickým 
testovaním funkčnosti. K  nim patrí aj montáž 
elektrotechnických ističov. 
Montáž elektrotechnických ističov je charakte-
rizovaná malými montážnymi dielcami a krát-
kymi časmi montáže. Možno povedať, že au-
tomatizácia takýchto pracovísk je založená 
na vývoji jednoúčelového zariadenia na báze 
pneumatických pohonov [1]. Pre vstup pres-
ne polohovaných a  orientovaných objektov sa 
využívajú vibračné zásobníky. Na riadenie jed-
noúčelových zariadení sa využívajú PLC auto-
maty.

PODMIENKY MONTÁ�E ZHÁŠACEJ KOMORY
Funkciou elektrotechnického ističa je ochrana 
elektrického obvodu spotrebiča pred preťaže-
ním a skratom. Dôležitou časťou ističa je zhá-
šacia komora, ktorá je zložená z dvoch prvkov, 
z plastovej komôrky a zhášača na (obr. 1). 

Obr. 1 Zhášacia komôrka 

Pre návrh automatizovanej montáže zhášacej 
komory boli defi nované tieto požiadavky:

• Maximálny čas montáže do 10,4 s, 
• Minimálna výkonnosť výroby 5 kusov/min.
• Vybaviť automatizované pracovisko zásob-

níkom zhášačov a  zásobníkom plastových 
komôrok s  kapacitou pre nepretržitú čin-
nosť štyroch hodín.

• Automatizované pracovisko riešiť na báze 
manipulačných jednotiek.

NÁVRH PRACOVISKA PRE AUTOMATIZOVANÚ 
MONTÁ�
Automatizované pracovisko je navrhnuté 
v CAD systéme (obr. 2). Obsahuje vibračný zá-
sobník (1) s neorientovanými zhášačmi a vib-
račný zásobník (2) s  neorientovanými plasto-
vými komôrkami. Zásobníky sú umiestnené 
na spoločnom pracovnom stole (3), ktorý je 
navrhnutý z hliníkových profi lov (3). V prednej 
časti stola je umiestnená montážna časť praco-
viska. Je tu umiestnená zásuvná radlica ovláda-
ná pneumatickým valcom (4) na montáž zhá-
šačov a dvojosový manipulátor (5) na montáž 
komôrky ovládaný krokovým motorom. Dvo-
josový manipulátor je osadený pneumatickým 
chápadlom (7) na prenos komôrky do pra-
covnej polohy. V  spodnej časti pracoviska je 
umiestnený výstupný zásobník (6) na zmonto-
vané zhášače.
Montáž zhášacích ko-
môr je realizovaná po-
mocou manipuláto-
ra s  pohybom v  dvoch 
osiach (X, Z). Manipu-
látor sa skladá z  line-
árneho vedenia v  ho-
rizontálnom smere 
a  z  pneumatického val-
ca, pohybujúceho sa vo 
vertikálnom smere, pri-
čom valec je na konci 
osadený pneumatickým 
chápadlom.
Nasleduje posun chá-
padla nad plastovú ko-
môrku za pomoci dvo-
josového manipulátora. 
Chápadlo je v  ďalšom 
kroku umiestnené nad 
zásobník s  presne orien-
tovanou plastovou ko-
môrkou. Kontrola správ-
nosti montáže sa realizuje 

optickým snímačom osadeným na výstupe auto-
matizovaného pracoviska.
Z  hľadiska času montáže 10,4  sekundy jed-
noznačne vyplýva, že montáž zhášačov do plas-
tovej komôrky je možná po 1 kuse [2]. Preto je 
nutné riešiť automatizovanú montáž spôsobom 
zoradenia jednotlivých zhášačov do zásobníka 
zhášačov a potom nasadiť plastovú komôrku na 
zhášače.

Pracovný cyklus montážneho procesu:
• automatický výstup zhášačov a  plastových 

komôrok z vibračných zásobníkov,
• naplnenie zásobníka 13 zhášačmi,
• uchopenie plastovej komôrky manipuláto-

rom a premiestnenie nad zásobník,
• zasunutie komôrky na zhášače,
• automatická kontrola správnosti montáže 

snímačom,
• presunutie chápadla so zhášacou komorou 

k výstupnému zásobníku.

Pracovný cyklus automatizovanej montáže zhá-
šacej komory je zobrazený na (obr. 3). Význam 
symbolov: 
Pz – pohyb pohonu radlice
Kn – pohyb krokového motora 

Obr. 2 Montá�ne pracovisko
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EQUIPMENT DESIGN FOR 
AUTOMATED ASSEMBLY OF 
ARC-EXTINQUISH CHAMBER 
FOR CIRCUIT BREAKERS
The article discusses about automated 
workplace design for assembly of 
arc-extinguish chamber for circuit 
breaker elements. Arc-extinguish 
chamber contains of metal part 
and plastic chamber. It serves for 
extinguishing of electrical arc, which 
ensue from disconnection of electrical 
current from electrical circumference 
(appliance) by overloading or short 
circuit. •

Obr. 3 Časová os automatizovanej montá�e

Ox, Oz – pohyb manipulátora 
Ch – pohyb chápadla
T1– čas zasunutia jedného zhášača do zásobníka 
zhášačov
Tknn – čas posuvu lineárnej jednotky 
TKn1 – čas výsuvu zásobníka zhášačov do polohy 
pod manipulátor
TKn2 – čas zasunutia zásobníka zhášačov do 
východiskovej polohy 
Tknn – čas umiestnenie zásobníka Toz1 – čas 
pohybu osi „z“ manipulátora (čas zberu komôrky)
Toz2 – čas pohybu „z“ osi manipulátora (čas 
zasunutia komôrky)
Tox – čas presunu „x“ osi manipulátora (čas presunu 
manipulátora nad zásobník zhášačov)
Tox1 – čas presunu „x“ osi manipulátora na výstup
Tox2 – čas presunu „x“ osi manipulátora do 
východiskovej polohy
Tz – čas zasunutia komôrky do zhášačov
p – výstupná jednotka
t – čas 
Tc – čas výroby zhášacej komory

ZÁVER
V článku je uvedená metodológia postupu au-
tomatizovanej montáže zhášacej komory pre 
istiace prvky, konkrétne pre ističe. S ohľadom 
na kladené vstupné požiadavky je v článku na-
vrhnutý schematický postup automatizovanej 
výroby a samotný návrh automatizovaného za-
riadenia ako celku, ako aj detailné konštrukčné 
riešenie jednotlivých komponentov pracovis-
ka. Projekt je rozpracovaný do štádia realizá-
cie, navrhované riešenie spĺňa zadané požia-
davky.  •

Tento článok bol vytvorený realizáciou pro-
jektu „Centrum výskumu riadenia technic-
kých, environmentálnych a  humánnych rizík 
pre trvalý rozvoj produkcie a  výrobkov v  stro-
járstve“ (ITMS:26220120060), na základe pod-
pory operačného programu Výskum a  vývoj 

fi nancovaného z  Európskeho fondu regionálne-
ho rozvoja.
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„ZELENÉ AUTÁ“ BUDÚCNOSŤOU 
EURÓPSKEJ DOPRAVY?
Doprava v Európe je podľa údajov Európskej komisie z 94 percent závislá na rope, 
z ktorej musí a� 84,3 percent dová�ať. Alternatívne palivá, akými sú napríklad 
biopalivá, zemný plyn alebo elektrina, by mohli ropu potenciálne nahradiť, no aby 
získali miesto na trhu, potrebujú podporu. Komisia preto navrhla stratégiu „Čistá 
energia pre dopravu“. TEXT JURAJ PODHÁJSKY FOTO ARCHÍV REDAKCIE

„N
avrhnutú dlhodobú stratégiu vítam, 
nemôžeme sa totiž spoliehať na fosíl-
ne palivá,“ povedal britský europosla-

nec Brian Simpson, predseda Výboru pre dopra-
vu. „Veľa pozornosti sa dostáva elektrickým 
automobilom, no musíme si uvedomiť, že toto 
riešenie stále zápasí s niekoľkými problémami, 
najmä životnosťou batérie. Som presvedčený, 
že aj ostatné palivá, akými sú palivá na vodnej 
báze a biopalivá, môžu zohrávať významnú úlo-
hu,“ vysvetlil. 

Alternatívne palivá môžu dopravu zbaviť uh-
líka. Využitie ich potenciálu však naráža na 
nízky dopyt spotrebiteľov, ktorý spôsobujú 
predovšetkým vysoké ceny a nedostatok do-
bíjacích a  čerpacích staníc, čo spätne odrá-
dza spotrebiteľov od nákupu ekologických 
áut. 

AKO PRELOMIŤ BLUDNÝ KRUH?
Komisia navrhuje prijatie záväzných cieľov 
pre členské krajiny, ktoré by zodpovedali za 

vybudovanie minimálnej infraštruktúry pre čis-
té palivá. Vyrieši to však problém?
„Je dilemou, čo je prvé, sliepka alebo vaj-
ce?“ podotkol Simpson. „Som presvedčený, 
že existencia infraštruktúry dodá spotrebi-
teľom dôveru, aby si kúpili vozidlá poháňa-
né nefosílnymi palivami.“ Vybudovanie tejto 
infraštruktúry by mali podľa neho financovať 
výrobcovia alternatívnych palív, „tak ako vý-
robcovia benzínu financujú stavbu čerpacích 
staníc.“  •
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Twin screw extruder is used for laboratory preparation 
of material – granulate and granulate mixtures – designed 
for operational testing in industrial practice

ECOPLAST FROM SLOVAKIA
Slovak science made a dent in the universe. The Polymer Institute of the Slovak Academy of Sciences and The Institute 
of Polymer Materials of Faculty of Chemical and Food Technology, Slovak University of Technology in Bratislava created 
a formula – the production technology and processing of a new biodegradable polymeric material based on renewable 
raw materials. TEXT MICHAL MÚDRÝ PHOTO SPK

S
imilar materials are currently used only minimally. The con-
temporary plastics are made predominately from non-re-
cyclable raw materials and thus they burden the environment 

excessively. Negative impacts of these plastics can be seen all around us... 
For this reason in our society there is the need to produce such a “plastic 
material” which is recyclable whereby it will serve as an environmentally 
friendly packaging material.

CHARACTERISTICS OF MATERIAL
A new biodegradable material by Slovak scientists is based on renewable 
sources of raw materials. The basic polymers are polylactic acid (PLA) 
and polyhydroxybutyrate (PHB). PLA is synthesized by polymerization 
lactic acid or from dilactide. Both of these monomers are produced by 
fermentation of starch. Polyhydroxybutyrate is bacterial polyester pro-
duced biotechnologically as a  source of nutrients when suitable bacte-
ria consume sugars and synthesize PHB from them. PHB is then isola-
ted. The disadvantage of both polymers is their fragility, therefore a low 
fl exibility of especially thin-walled products and as well, especially in the 
case of PHB, a very high sensitivity to thermal degradation during the-
ir processing.
“The solution, which is the subject of invention application, consists in 
the preparation of a mixture of the two polymers and some additives or 
modifi ers, also proceed from renewable sources of raw materials. By mi-
xing of two fragile polymers there is produced a tough mixture. In addi-
tion this mixture has got an increased resistance to degradation during 
processing”, explains Assoc. prof. Pavel Alexy from Department of Plastic 
and Rubber at the Institute of Polymer Materials of Faculty of Chemical 
and Food Technology, Slovak University of Technology in Bratislava, one 
of the co-authors of the project.
In addition to these mentioned polymers we can add the starch with 
plasticizer into the mixture. After this means a multi-component mixtu-
re will be created on the base of polymers from renewable sources. This 
mixture has got a wide variability in processing and physical-mechanical 
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properties depending on the composition and 
technology of its preparation. Moreover, unli-
ke for example oxo-biodegradable plastics, the-
se materials contain no prodegradants. Because 
it is related to a polyester base, these materials, 
if they do not reach the biologically active envi-
ronment, are suffi  ciently stable (resistant to ex-
ternal infl uences) and so are long-term storable 
without a loss of mechanical properties.

HIGH APPLICATION POTENTIAL 
Unlike previously known comparable mate-
rials, this news item from Slovakia is charac-
terized much better mechanical properties, 
predominately high fl exibility and toughness. 
These attributes give the material a high appli-
cation potential primarily for use in the packa-
ging technology. From now various foils, cups 
as well as bottles and their caps can be “green”. 
Also prospectively there is a counting with the 
application of new polymer in some injection 
molded products, hollow blowing products and 
the like.
Until now plastics were the domain of oil and 
its derivatives. Gradually they pushed out pri-
marily metal materials from the market. In ad-
dition to the lower weight during this transi-
tion from metal to plastic there was decisive 
a price which is much lower. Can the new ma-
terial compete in this area as well? Even now 
the technology for its production and proces-
sing as well as raw material base make possible 
to produce material at prices that are close to 
those of commodity plastics which are oil-ba-
sed produced. The society would then gain re-
al compensation so called oil plastics, especially 
in the packaging technology.

IMPLEMENTING AN IDEA INTO PRACTICE
It is one thing to develop something new, and 
the other, perhaps more diffi  cult, is to promote 
the idea at the market. The fi rst step is to pro-
tect your invention with a  patent. New biod-
egradable material is the subject of invention 
application in Slovakia, but also in the who-
le world. Even the award at the world compe-
tition does not keep waiting long itself. The 
material got the gold medal at the exhibition 

of inventions 2012 TAIPEI INTL INVENTION 
SHOW AND TECHNO MART in Taiwan.
The second step is to test the suitability of pro-
cessing for the laboratory developed biodegra-
dable material by the injection technology and 
material preparation for operational tests in the 
framework of transfer of the research results 
into practice.
Based on this need, Slovak Plastics Cluster 
(SPK) which organises plastic producers to-
gether with the research and development in-
stitutions (SAS, STU  BA), concluded with the 
Ministry of Education, Science, Research and 
Sport of the Slovak Republic in 2012 the Grant 
Aid Agreement for Scientifi c and Technical Ser-
vices.
Grant aids are provided for activities suppor-
ting the transfer of research and development 
results for the members of cluster SPK in prac-
tice by increasing the involvement of the bu-
siness community to a  cooperation with 
scientifi c and research institutions at the trans-
formation of R & D outputs in innovation 
processes, by creating conditions to increase 

their application in ma-
nufacturing and techno-
logical process. The grant 
aid is intended to promo-
te scientifi c and technical 
services in the fi eld of bi-
odegradable plastics and 
their processing. It is fun-
ded from the state budget.
The application of produc-
tion for this material has 
not realised yet under la-
boratory conditions. The 
material was created that 
meets parameters of the 
injection one. This pha-
se was characterized by 
the preparation of a  wide 

range of mixtures from which the formula will 
be developed by optimization procedure for se-
mi-operational and operational testing. In se-
mi-operational conditions there was produced 
150 kg of material, which presently is injected 
under operating conditions. Operational tes-
ting is carried out according to the concluded 
Contract in the membership plastic organiza-
tion SPK – in the company Esox – plast, Ltd., 
Uhorská Ves. By testing there are determined 
the optimal properties of injection as well as 
mechanical properties.
Based on the review results there is an expecta-
tion of formula modifi cation so that there will 
be solved one or two variants of the biodegra-
dable material. At the same time probably it will 
be necessary to modify the rheological or also 
physical and mechanical properties of the de-
signed mixture. Only then it will proceed to the 
zero-series production of biodegradable packa-
ging or packaging components for the real ap-
plication. After successful testing of material 
utilization in the packaging technology the ve-
rifi cation of its use in other areas could follow.
Incoming destiny of this material now depends 
on the results of the fi rst tests and refundment 
of project costs. In case of fi nding the investor, 
the authors are able to prepare material for 
mass production within one to two years.

The project was funded by the grant of the Minis-
try of Education, Science, Research and Sport  of 
the Slovak Republic.
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