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Prelomí Horizon 2020 doterajšie neúspechy v 5. – 7. rámcovom programe? Aká je vlastne návratnosť prostriedkov 
vkladaných Slovenskom do fondu výskumu EÚ? Podarí sa vytvoriť výskumnú infraštruktúru? Doká�eme skoordinovať 
oblasti nášho výskumu (národného, priemyselného, lokálneho) s výskumom v EÚ? Doká�eme namiesto hľadania vinníkov 
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E
urópska únia nedávno prijala Horizon 2020, nový rámcový 
program pre výskum a inovácie s rozpočtom 80 miliárd eur 
na obdobie 2014 – 2020. Tento ambiciózny program nahrá-

dza systém doterajších rámcových programov, do ktorých Slovensko 
vstúpilo ešte v roku 2000. V tomto roku končí 7. rámcový program, kto-
rý zahŕňal špecifi cké programy Spolupráca, Myšlienky, Ľudia a Kapacity 
a na obdobie rokov 2007 až 2013 mal vyčlenený rozpočet cca 50 miliárd 
eur. Nový špecifi cký program Horizon 2020 pozostáva zo štyroch častí: 
Excelentná veda (Excellent science), Priemyselné vodcovstvo (Industrial 
leadership), Spoločenské výzvy (Societal challenges) Nenukleárne čin-
nosti (týka sa len Spoločného výskumného centra EU – Join Research 
Center).
Cieľom „Excelentnej vedy“ je zvýšiť úroveň excelentnosti európskeho vý-
skumu posilnením hraničného výskumu prostredníctvom aktivít ERC 
(European Research Council), ďalej výskumu budúcich a  vznikajúcich 
technológií, ako aj zručností a kariérneho rozvoja prostredníctvom ak-
cií Marie Sklodowska-Curie, vrátane európskych výskumných infraš-
truktúr. Obdobne v  rámci „Priemyselného vodcovstva“ je cieľom zvýšiť 
úroveň priemyselného riadenia a  konkurencieschopnosti. Ako špecifi c-
ké ciele sú vytýčené stimulovanie európskeho priemyselného vodcovstva 
prostredníctvom výskumu, technologického vývoja a inovácií v priemy-
selných technológiách. Ide hlavne o informačné a komunikačné techno-
lógie, nanotechnológie, pokročilé materiály, biotechnológie, pokročilú 
výrobu a spracovanie a kozmos. Zaujímavými prvkami sú aj zdokonalenie 
prístupu k rizikovým fi nanciám pre investovanie do výskumu a inovácií 
a zvýšenie inovácií v malých a stredne veľkých podnikoch. Časť „Spolo-
čenské výzvy“ má za úlohu prispievať v rámci špecifi ckých cieľov, ako sú 
zlepšovanie celoživotného zdravia a  blahobytu, zabezpečenie dostatoč-
ných zásob bezpečnej, zdravej a vysoko kvalitnej stravy a ďalších biopro-
duktov (na báze efektívnych primárnych produkčných systémov a služieb 

týkajúcich sa služieb ekosystému a obnovovania biologickej rôznorodo-
sti). Pozornosť sa venuje aj energetickým systémom, ktoré majú za cieľ 
redukovanie závislosti od fosílnych palív alebo zabezpečeniu environ-
mentálne priateľského európskeho dopravného systému a  efektívneho 
využívania zdrojov. Týka sa však aj posilnenia porozumenia a bezpečnos-
ti v Európe, kultúry slobody a justície v kontexte udržania nezávislosti od 
globálnych vplyvov a hrozieb.

CHOPIŤ SA ŠANCE
V úvodnej časti sú zmienené základné údaje o programe Horizon 2020, 
o jeho štruktúre a rozpočte, ktorý prináša veľa príležitosti aj pre naše vý-
skumné a priemyselné subjekty. Otázne však je, či túto šancu dokážeme vy-
užiť. Ide o to, že v 5. – 7. rámcovom programe sme nepresvedčili a pohybu-
jeme sa stále na chvoste členských štátov. Žiaľ, úplne rovnaká situácia bola 
i pred desiatimi rokmi a bola v tejto súvislosti rozoberaná aj v časopise Stro-
járstvo 11/2003 („Reálne možnosti využívania európskych fondov“). Kon-
štatovalo sa tam o. i., že čerpanie európskych fondov závisí nielen od spolu-
práce ministerských úradníkov, ale aj od stupňa spolupráce štátnej správy, 
samosprávy, súkromnej sféry, podnikateľských zväzov, obchodných komôr, 
rôznych agentúr a odborných spoločností, vrátane vysokého školstva. Teda 
od toho, čomu sa ľudovo hovorí „ťahanie za jeden povraz“. 
Čo však tomu bráni? Ako je možné, že na stránke www.7rp.sk agentú-
ry SOVVA, ktorá najnovšie zabezpečuje „podporné štruktúry 7. rámcové-
ho programu“ (prebrala činnosti po agentúre APVV), sa tvrdí, že „rámcový 
program je pre slovenských vedcov zatiaľ vysokou latkou“, alebo „Sloven-
sko je v úspešnosti získavania týchto projektov spomedzi členských štátov 
EÚ tretie od konca. Horšie sú na tom už len Rumunsko a Poľsko“, prípadne 
„Slovenská republika nevyužíva príležitosti, ktoré jej poskytuje 7. rámcový 
program. Počet našich účastí značne zaostáva za našimi možnosťami, tak 
z pohľadu hospodárskeho vývoja, ako aj z pohľadu výskumných kapacít.“ 
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Prečo je to tak a kto sú „slovenskí vedci“ a kto je vlastne „Slovenská repub-
lika“? A dá sa s tým vôbec niečo robiť? Predsa všetci vieme, že tento prob-
lém je dôležitý a každý z nás by mal z jeho vyriešenia prospech.

ŤAHAŤ ZA JEDEN POVRAZ
Skúsme teda začať od podstaty veci. Na základe osobných skúsenos-
tí autora (pohybuje sa ako „jednotlivec“ v  rámcových programoch 
od roku 2000) treba zdôrazniť, že riešenie projektov 7. rámcového 
programu EÚ je veľmi komplexná a  náročná záležitosť. Už z  logi-
ky programu vyplýva, že výskumný zámer musí byť „celoeurópsky“, 
resp. jeho výstupy musia smerovať aspoň do troch až piatich krajín 
EÚ. Navyše, samostatným problémom je to, že excelentnosť tech-
nického riešenia je len jedným z hodnotiacich kritérií, a laika ani len 
nenapadne, že rozhodujú predovšetkým ostatné kritériá, akými sú 
schopnosť vytvoriť a viesť konzorcium, koordinovať a manažovať vý-
skumné činnosti, finančný manažment, spôsob vedenia administra-
tívy a podobne. No a na to je potrebné naštudovať stovky manuálov, 
pravidiel a predpisov z informačného systému CORDIS, a to predo-
všetkým v angličtine (napr. http://cordis.europa.eu/fp7/l). Tu si te-
da sám o sebe nevystačí ani akýkoľvek silný jedinec. Vieme, že za je-
den rok sa nikto nenaučí po anglicky, ani sa nestane výskumníkom 
a logicky to teda vyžaduje nejaký systém, nejakú infraštruktúru a tí-
movú spoluprácu. Z tohto hľadiska možno zjednodušene skonštato-
vať, že u nás neexistuje žiaden systém a prevláda živelnosť. Dokonca 
sa zdá, že rovnaké výsledky, aké sa dosahujú v čerpaní prostriedkov 
v rámcových programoch, by sa dosiahli aj prirodzene, bez akejkoľ-
vek štátnej podpory, teda aj keby sme nerobili vôbec nič. Tu je para-
doxom a našťastie, že systém EÚ je natoľko demokratický, že rám-
cové programy obsahujú špecifické podporné nástroje, internetový 
informačný systém CORDIS a systém na vyhľadávanie partnerov tzv. 
„Partner Search“. To nás drží nad vodou, pretože aspoň niekoľko sil-
ných subjektov sa naučilo, ako sa v tomto systéme presadiť. A tie vy-
tvárajú aspoň aké-také „výsledky“ za Slovensko. »
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» Cieľom tohto príspevku nie je kritizovať súčasnú situáciu a hľadať 
vinníka, a  už vôbec nie štátny systém, pretože rovnaký podiel majú 
priemysel, služby, odborné zväzy a spoločnosti, agentúry, akademická 
sféra, médiá, ale aj my, jednotlivci. Čiže – ako bolo spomenuté – ne-
ťaháme za jeden povraz. Z pohľadu autora a informácií z kuloárov vý-
skumu možno skonštatovať, že jedným zo systémových problémov je, 
že na Slovensku sa výskum v rámcových programoch pletie so štruk-
turálnymi fondmi EÚ. Kým štrukturálne fondy si riadi v podstate kaž-
dý členský štát EÚ samostatne (dokonca si určuje a necháva schváliť 
konkrétne oblasti, v  ktorých má členská krajina „dohnať EÚ“), rám-
cové programy sú tvrdou konkurenčnou súťažou! Je menej známou 
skutočnosťou, že každý štát prispieva vysokými sumami do spoločné-
ho výskumného fondu a čerpať z neho môžu len tí, ktorí uspejú. Pre 
ilustráciu možno uviesť, že okolo roku 2000 Slovensko do fondu dá-
valo rádovo niekoľko sto miliónov korún ročne. Ale koľko je to teraz? 
Ak si všimneme, ani agentúry výskumu ani médiá neuvádzajú túto su-
mu, takže nikto nevie, aká je konkrétna návratnosť vložených pros-
triedkov. Ale určite sa človek nezmýli, ak povie, že sme stratoví, ak na 
druhej strane čítame, že sme v 7. rámcovom programe druhí alebo tre-
tí od konca v čerpaní prostriedkov.

INÝM SMEROM
Ďalším problémom je, že náš výskum vôbec nie je zladený s výskumom 
v EÚ. To sa dá veľmi ľahko doložiť tým, že vo výzvach domácich gran-
tov je úplne iná štruktúra než má výskum v Únii. Napríklad v tomto 
vonkoncom neobstála agentúra APVV, ktorá sa dokonca chválila tým, 
že systém úloh výskumu a vývoja u nás je demokratický v tom, že „ne-
určuje a  neobmedzuje“ (!) tematický záber výskumu. Inými slovami, 
že každý môže podať projekt na ľubovoľnú tému. Obdobná situácia je 
však aj v projektoch typu KEGA, VEGA a v ďalších grantoch, teda že 
nie sú skoordinované s  výskumom v  rámcových programoch. Inými 
slovami, my si robíme výskum v  iných oblastiach, ako financuje EÚ. 
Nikto samozrejme netvrdí, že nemáme mať aj svoje oblasti, ale ak sme 

členský štát a Európa ide určitým smerom, mal by tento smer logic-
ky kopírovať aj náš systém, či už sa to týka lokálneho, priemyselného, 
akademického alebo národného výskumu. 
Úplne samostatným problémom, pre ktorý bola agentúra APVV, resp. 
systém kritizovaný je to, že nielen zameranie výskumu je odlišné, ale 
že náš systém podpory výskumu neobsahuje rovnaké štandardné ná-
stroje výskumu, ako má systém EÚ. Ide napríklad o špecifi cké podporné 
aktivity. To laikovi možno objasniť tak, že v rámcových programoch sú 
výzvy, resp. granty, určené vyslovene len na zosieťovanie (networking) 
subjektov, teda na stretávanie sa výskumníkov z priemyslu a akademic-
kej sféry, ktorí sú zameraní na určitú odbornú oblasť, s cieľom vytvoriť 
konzorciá a  v  optimálnom prípade podať výskumný projekt. S  malou 
nadsádzkou sa to dá povedať aj tak, že Slovensko si platí účasť v extra-
lige, ale nemá vytvorené okresné súťaže. A  doterajší nekoordinovaný 
a živelný systém tomu nepomáha. Čiže je to ako v športe – ak nemáme 

vybudovanú a prepojenú infraštruktúru, tak sa do 
európskej extraligy dostane len málokto. 
Ďalším špecifi ckým prvkom je, že tie subjekty, ktoré 
sú u  nás poverené tzv. koordinačnou a  podpornou 
činnosťou sú zamerané prevažne na štatistiku, na 
vykazovanie údajov do EÚ a na informačné aktivity, 
napr. že sa robia výjazdové informačné dni, okrem 
Bratislavy aj do Žiliny a Košíc, a že sú založené in-
ternetové stránky poverených agentúr, kde možno 
nájsť informácie k 7. rámcovému programu. Človek 
nechce popierať užitočnosť týchto aktivít, ale záro-
veň musí skonštatovať, že to isté a ešte oveľa viac sa 
jedinec dozvie, ak si kliká doma pri počítači na de-
siatky stránok systému CORDIS, kde nájde absolút-
ne každý detail, či už ako projekt podať, aké sú výzvy, 
formuláre, ako riešiť fi nančný manažment, ako si 
nájsť partnera, aké projekty doteraz uspeli, atď. (ma-
nuály sú však väčšinou v angličtine). 
Toto všetko je elektronicky výborne ošetrené, vrá-
tane samotnej procedúry podávania projektov. 
Ale informačné aktivity samé o  sebe nemôžu sta-
čiť, zvlášť ak sú všeobecné a poskytujú len základ-
né údaje, navyše bez prepojenia na fakulty alebo 
konkrétne tímy výskumníkov. Ako príklad vyššie-
ho stupňa informačných aktivít možno uviesť pod-
porné projekty na vyhľadávanie partnerov. Na-
príklad v  oblasti internetových a  komunikačných 
technológií beží na úrovni EÚ už niekoľko rokov 
projekt IDEAL-IST (http://www.ideal-ist.eu/), kto-
rý umožňuje priamu komunikáciu medzi tými, čo 
chcú projekty podať a  ktorí hľadajú projektových 
lídrov. Takýto nástroj u nás rovnako neexistuje, ho-
ci Európa sa stará o  to, aby sme sa skoordinovali 
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na jej úrovni. Našťastie, a  to je azda jeden z  mála pozitívnych príkla-
dov, v rámci Slovenskej technickej univerzity Bratislava existuje skupi-
na spočiatku „nadšencov“, ktorá vytvorila systémové prepojenie a elek-
tronicky koordinuje prepojenie našich výskumníkov na tento európsky 
projekt. Čiže niekde to predsa ide, ale vďaka živým ľuďom a nie dekla-
ratívnym prehláseniam o podpore. To je súčasne dobrým príklad, ako 
by sa malo aj doma ťahať za jeden povraz, pretože úplne neznámi part-
neri, ktorí sa dajú dokopy, vytvoria nakoniec konzorcium, ktoré potom 
podáva spoločný projekt. Pre Slovenské pomery je potenciálne dôleži-
té, že sa vzájomne vyhľadávajú nielen výskumné organizácie, ale aj ma-
lé a stredné podniky, resp. priemyselné spoločnosti a spoločnosti posky-
tujúce služby, v ktorých by sa výsledky výskumu testovali a zaviedli. Tu 
ide aj o to, že hoci na Slovensku máme dosť potenciálnych výskumní-
kov a organizácií, ktoré sami o sebe nedokážu pokryť výskum požadova-
ný na úrovni rámcového programu, ale môžu bez problémov fungovať 
v zoskupeniach viacerých partnerov z EÚ. Ale musia sa spájať! Aj zo skú-
senosti autora tohto príspevku s vyhľadávaním partnerov cez IDEAL-
-IST možno povedať, že je úplne bežná situácia, kedy sa zo dňa na deň 
hľadá napr. menší priemyselný podnik a akademický subjekt. No niet sa 
na koho obrátiť. Takisto sa vyskytujú pravidelne situácie, kedy sa hľa-
dajú partneri už do bežiacich a fi nancovaných projektov 7. rámcového 
programu. Ale platí opäť predošlé, nedá sa, resp. akademické pracovisko 
nevie na koho sa obrátiť. Čiže nedá sa kritizovať len štát a školstvo, ale 
vážnym problémom u nás je nezáujem priemyslu a predovšetkým ma-
lých a  stredných podnikov o  pôsobenie v  rámcových programoch. To 
je výzva aj pre naše strojárstvo a automobilový priemysel. Ak sa obec-
ne samotná branža o seba nestará, nemá žiadne právo viniť nejaký štát, 
alebo ako je to u nás zvykom aj politikov, že jej nevychovávame absol-
ventov škôl na takej úrovni ako potrebu. Vo vyspelých štátoch by také-
to priemyselné subjekty neuspeli a ani by si to nedovolili tvrdiť v mé-
diách. Ináč povedané, vo vyspelých štátoch preto odvetvia priemyslu aj 
niečo robia.
 Zásadné systémové problémy a ako ísť na to sú teda v podstate známe 
a ich hlbší rozbor presahuje rámec tohto príspevku. Ale sú aj také „exo-
tické“ problémy, akým je napr. nepriama blokácia výskumu v oblasti ži-
votného prostredia zo strany Ministerstva životného prostredia, ktoré 
v porovnaní s Českou republikou nepostúpilo problematiku na ostatné 
ministerstvá, avšak samo ju nerieši a ani nemá na to kapacity (ako vieme 
určité obdobie dokonca ani neexistovalo). Toto sa týka paradoxne aj ta-
kých útvarov akým je Inšpekcia životného prostredia, ktorá zablokova-
la náš priemysel a akademickú sféru prisvojením si práva v oblasti integ-
rovanej prevencie a riadenia znečisťovania (ide o problematiku smernice 
EU IPPC, týkajúce s a v. BAT – techniky /najlepšej dostupnej techniky/). 
Ak chce proti tomuto tvrdeniu niekto oponovať, tak si to stačí opäť po-
rovnať so spôsobom riešenia zvoleným v období 2005-2006 v ČR. Takis-
to treba zvážiť otázku spolupráce vo výskume, resp. kompetencií medzi 
ministerstvami školstva a hospodárstva, ale aj ostatnými štátnymi sub-
jektmi vrátane priemyselných odvetví. Ako príklad možno spomenúť aj 
oblasť technickej normalizácie. Túto sme si v minulosti „nenahlásili“ do 
EÚ ako tému potrebnú riešiť v rámci štrukturálnych fondov. Takže vý-
sledkom je, a verejnosť bežne o tom nevie, že naša normalizácia iba pre-
berá normy ISO a CEN do našej sústavy STN, ale národné a odvetvové 
normy (tie sa zrušili) nemá kto fi nancovať. Ale pozor, starať sa o normy je 
povinnosťou aj priemyslu. (v Nemecku napr. silné normalizačné aktivity 
predstavujú VDI – normy vydávané zväzom nemeckých inžinierov, kto-
rými priemysel dopĺňa národný systém DIN noriem). Takže, ak sa napr. 
odvetvové normy roky neriešia, musí sa o to starať aj priemysel a služby. 
A to sa týka aj prekladov alebo terminologických noriem, ktoré sú dôle-
žité pre potreby medzinárodných a obchodných zmlúv. Pre laika to mož-
no priblížiť aj tak, že napríklad oblasť antikoróznej ochrany, povrchových 
ochrán a úprav sa rovnako týka priemyslu, ale aj rezortu dopravy, obrany, 
vnútra a pod., pretože materiály, výrobky, konštrukcie, mosty stále koro-
dujú, či sa nám to páči alebo nie. Takže toto je ideálny príklad na spoloč-
ný projekt v rámci nášho systému. V rámcovom programe si treba nájsť 
tému, v rámci ktorej sa to fi nancuje a vyhľadávať si partnerov pre medzi-
národnú spoluprácu.

NEZMYSELNÉ OBMEDZENIA
Na záver možno spomenúť aj niekoľko „drobných“ faktorov, ktoré obme-
dzujú možnosti jednotlivcov a výskumných tímov pôsobiť v európskych, 
ale aj našich programoch výskumu. Na ilustráciu možno uviesť, že v rám-
cových programoch môže stáť na čele projektu a teda ho aj podať inži-
nier. V projektoch Ministerstva školstva to však nie je možné (pokiaľ sa to 
od r. 2009 nezmenilo), a podmienkou je, že vedúci projektu musí mať ti-
tul „aspoň“ PhD. No a na dokreslenie situácie možno spomenúť ešte prí-
klad, ako si sami pedagógovia – akademici sťažujú podmienky doslova 
„skostnateným“ myslením. V 7. rámcovom programe od roku 2007 za-
viedli oblasť výskumu „Technology – enhanced learning“ (voľne prelože-
né ako technológiou zdokonaľované vzdelávanie). Myslí sa pod tým v zá-
sade akákoľvek počítačová podpora vzdelávania a tento termín nahradil 
predtým zaužívaný termín e-Learning. Od používania e-Learningu ustú-
pila napr. aj Oxfordská univerzita, ktorá ho označila za „prežitý, zmätoč-
ný a zavádzajúci“. Študijný program na e-Learning premenovala na „Lear-
ning and Technology“ (vzdelávanie a technológia). V našom školstve sa 
však stále akákoľvek počítačová podpora hádže do škatuľky e-Learning. 
Výsledkom je ale fakt, že na tému „Technology-enhanced learning“ sa 
v akademických projektoch za posledných päť rokov nepodal žiaden pro-
jekt (podľa údajov MŠ pre granty KEGA, VEGA, APVV). Pritom táto ob-
lasť je popísaná v informačnom systéme CORDIS stovky strán, z ktorých 
jasne vyplýva, že nejde o žiaden e-Learning. Pritom posledných sedem ro-
kov sa vypisujú prioritne výzvy pre túto oblasť, napr. najnovšia výzva pre 
ňu bola vypísaná na edukačné dolovanie dát a analytiku vzdelávania. Ta-
kže sa niet čo diviť, že sme sa nepresadili v tejto téme vo výzvach 7. rám-
cového programu. Toto je aj príklad predtým zmienenej nekompatibility 
priorít slovenského a európskeho výskumu a že všetko so všetkým súvi-
sí. Lebo aplikovaná informatika je oblasť, kde je na Slovensku veľa silných 
subjektov, mohli by sa spojiť, ale nemôžu, lebo akademická sféra má inú 
terminológiu ako EÚ. Ale čo robiť, keď aj profesori – oponenti si v praxi 
tieto dva pojmy mýlia.
Ak by mal teda niekto vopred zodpovedať otázku, čo prinesie Horizon 
2020 pre strojárstvo a automobilový priemysel, tak ani nemusí byť prog-
nostikom, pretože odpoveď je jednoduchá. Prinesie to, čo si sami vytvorí-
me a vybojujeme. Ale za ten povraz musíme potiahnuť spoločne.  •
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Z
a toto svoje postavenie vďačí najmä 
prítomnosti moderných závodov 
troch automobiliek: Volkswagen 

(Bratislava); PSA Peugeot Citroën (Trnava) 
a  KIA Motors (Žilina) a  globálnych dodávateľ-
ských podnikov. 

ŤAHÚŇ EKONOMIKY 
Rozvoj automobilového priemyslu na Sloven-
sku a začlenenie sa medzi svetové automobilo-
vé centrá sa začalo v 90. rokoch, keď nemecká 
automobilová spoločnosť Volkswagen AG spus-
tila závod na výrobu automobilov pri Bratislave. 
Tento významný krok pomohol rozvoju sloven-
ského hospodárstva po zániku trhov bývalého 
spoločenstva RVHP a ukončení zbrojárskej vý-
roby. Súčasne sa začal budovať aj dodávateľský 
reťazec, čo pritiahlo aj ďalšie investície do kra-
jiny. Slovensko tak nastúpilo novú cestu rozvo-
ja priemyselnej výroby v sektoroch automotive 
a strojárstva.
Druhá významná vlna investícií do automobi-
lového priemyslu sa na Slovensku uskutočni-
la v  rokoch 2003 – 2005 vďaka príchodu ďal-
ších dvoch automobiliek: PSA Peugeot Citroen 
a KIA Motors. 
Vlani sa na Slovensku vyrobilo 926  555  auto-
mobilov; v  tomto roku sa ráta s  miernym ná-
rastom výroby. Môžeme sa teda pochváliť 
dôležitým prvenstvom, ktoré sa týka počtu vy-
robených automobilov na obyvateľa – vlani sa 
vyrobilo 171  automobilov na 1  000  obyvate-
ľov. Na druhom mieste skončila Česká republi-
ka (113 automobilov), na treťom Slovinsko (85). 

Priemer Európskej únie je 38  automobilov na 
1 000 obyvateľov.
Automobilový priemysel patrí k pilierom sloven-
skej ekonomiky. Dokazuje to aj fakt, že sa podie-
ľa na celkových tržbách priemyslu až 41 percen-
tami.

PRÁCA PRE VIAC AKO 200 TISÍC ĽUDÍ
Automobilový priemysel je pre Slovensko oveľa 
dôležitejší, ako sa doteraz predpokladalo. Toto 

kľúčové odvetvie totiž priamo i  nepriamo za-
mestnáva viac ako dvestotisíc ľudí. Automobi-
lový priemysel generuje v slovenskej ekonomi-
ke až deväť percent zamestnanosti, teda zhruba 
200 tisíc pracovných miest. Vyplýva to zo štú-
die, ktorú pre Zväz automobilového priemyslu 
(ZAP) Slovenska vypracovala Ekonomická uni-
verzita v Bratislave.
Samotné automobilky zamestnávajú zhruba 
16 tisíc ľudí. V celom automobilovom priemys-
le pracuje celkovo 60 tisíc ľudí, ďalších 81 tisíc 
zamestnancov nachádza prácu u subdodávate-
ľov. Zvyšné pracovné miesta vznikajú pri výrobe 
spotrebných predmetov, ktoré si ľudia z  takto 
zarobených príjmov kupujú.
„V  minulom roku tvorili príjmy domácností ge-
nerované automobilovým priemyslom takmer 
štyri miliardy eur a  viedli k  podielu na spotre-
be domácností v Slovenskej republike v hodnote 
takmer desať percent,“ povedal Mikuláš Luptáčik 
z Ekonomickej univerzity v Bratislave. Tieto úda-
je predstavujú podnet do ďalšej diskusie o  tom, 
či slovenská ekonomika nie je príliš prepoje-
ná s automobilkami. Výskumný tím na univerzi-
te pracoval na štúdii viac ako rok. Podľa čestné-
ho prezidenta ZAP Jozefa Uhríka výsledky štúdie 
potvrdzujú, že pred dvadsiatimi rokmi bolo správ-
ne začať sa orientovať na automobilový priemy-
sel. „Po páde komunizmu sme prišli o východné 
trhy, čo znamenalo koniec väčšiny ťažkého prie-
myslu orientovaného najmä na výrobu zbraní. »

SLOVENSKO – AUTOMOBILOVÝ LÍDER 
Automobilový priemysel je kľúčovým priemyselným sektorom a ekonomickým pilierom viacerých krajín strednej 
a východnej Európy. Toto odvetvie je jedným z hlavných zdrojov priamych zahraničných investícií (PZI) v regióne za 
posledných 20 rokov. Slovensko v súčasnosti patrí k dôle�itým centrám svetového automobilového priemyslu, pričom 
vyrába najvyšší počet osobných automobilov na obyvateľa na svete. TEXT ELEONÓRA BUJAČKOVÁ FOTO ZAP SR

Výrobný riaditeľ VW Slovensko Holger Nestler (vpravo) preberá ocenenie od Jaroslava Holečka a Jozefa Uhríka

Za prínos k rozvoju slovenského automobilového priemyslu prevzal ocenenie Peter Čírka, konateľ spoločnosti Johnson 
Controls Int.
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» O prácu vtedy prišlo veľa kvalifi kovaných stro-
járov, ktorí potom našli uplatnenie v automobilo-
vom priemysle,“ povedal.
Za ostatných 20 rokov sa na Slovensku vyrobi-
lo takmer 6,1 milióna automobilov a necelých 
šesť miliónov prevodoviek. Vyrobilo sa u  nás 
aj 1,85 milióna motorov. Slovensko však na za-
bezpečenie dostatočnej konkurencieschopnosti 
automobilového priemyslu aj v budúcnosti po-
trebuje zmenu odborného vzdelávania. „Treba 
naštartovať technické univerzity,“ povedal pre-
zident ZAP Jaroslav Holeček. „Pomohol by aj 
rozvoj vedy a  výskumu, fl exibilnejšie pracov-
né právo a  budovanie diaľnic. Tie by pritiah-
li subdodávateľov aj ďalej na východ Slovenska, 
čo by prispelo k nárastu tamojšej zamestnanos-
ti.“ Dnes sa totiž automobilová výroba a  výro-
ba komponentov sústreďuje prevažne na zápa-
de republiky. 
Podľa Ivana Hodača z  asociácie európskych 
konštruktérov vozidiel (ACEA) bude rok 2013 
z hľadiska automobilovej výroby opäť negatívny 
a v Európe zaznamenáme prepad medzi piatimi 
a desiatimi percentami. „Európa stráca konku-
rencieschopnosť,“ povedal s  tým, že za to mô-
žu príliš prísne regulácie Bruselu, ako napríklad 
znižovanie emisií či hluku. „Všetko sa robí na 
základe politických rozhodnutí,“ skonštatoval.

OCENENIE ÚSPEŠNÝM
Úspešných dvadsať rokov Zväzu automobilové-
ho priemyslu si pripomenuli na slávnostnom ga-
lavečere. Okrem bilancie zazneli aj slová uzna-
nia osobnostiam, s ktorými je úzko spätý rozvoj 
automobilového priemyslu na Slovensku. Prezi-
dent ZAP SR Jaroslav Holeček a čestný prezident 
Jozef Uhrík odovzdali ocenenia viacerým sub-
jektom – automobilkám VW, Škoda Auto, PSA, 
KIA Motors, ďalej spoločnosti Johnson Controls 
International, Matadoru Holding, katedre dizaj-
nu VŠ VU. Ocenenie získal aj Jozef Uhrík.

Ocenenie pri príležitosti 20. výročia vzniku 
ZAP SR získali:
– Spoločnosť Volkswagen Slovakia, a.s., za naj-
väčšiu investíciu do automobilového priemyslu 
na Slovensku. Fabrika svojim príchodom a  in-
vestíciou začala písať moderné dejiny AP na 
Slovensku, výrazným ovplyvňovala a  ovplyv-
ňuje podnikateľské prostredie i  dodávateľský 
priemysel na Slovensku. Najväčší zamestnáva-
teľ v automobilovom priemysle ukázal cestu aj 
iným investorom.
– KIA Motors Slovakia, s.  r. o. za najkomplex-
nejšiu investíciu do automobilového priemyslu 
na Slovensku. Spolu so svojimi sesterskými spo-
ločnosťami vybudovali najkomplexnejší reťazec 
automobilových výroby a zaviedli novú kultúru 
a inovatívne technológie.
– Peugeot Citroen Automobiles Slovakia s. r. o. 
za najväčší prínos v oblasti vzdelávania pracov-
níkov automobilového priemyslu na Slovensku. 
Automobilka zaviedla efektívny systém vzdelá-
vania a prípravy pracovníkov a spolupracuje pri 
pri formovaní slovenskej vzdelávacej sústavy 
a podnikateľského prostredia.
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KOŠICKÉ �ELEZIARNE POVEDIE STARONOVÝ PREZIDENT 
United States Steel Corporation, ktorá je materskou spoločnos-

ťou U. S. Steel Košice, informovala o sérii personálnych zmien, 

ktoré sa týkajú aj košickej dcéry.

Na Slovensko sa vráti George F. Babcoke, ktorý sa stane se-

nior viceprezidentom pre európske operácie a  globálnu bez-

pečnosť a prezidentom U. S. Steel Košice. Päťdesiatšesťročný 

Babcoke, ktorý v koncerne U. S. Steel pracuje u� 37 rokov, sa 

do Košíc vracia po dvoch rokoch. Na čele košického závodu stál 

v rokoch 2008 a� 2011.

Súčasný viceprezident pre európske operácie a  prezident 

U. S. Steel Košice David J. Rintoul odchádza do USA, kde bu-

de zastávať novovytvorenú pozíciu viceprezidenta pre inovácie.

MÍL JE V PŘEDSTAVENSTVU RUSKÉHO SUEK
Bývalý generální ředitel ČEZ Jaroslav Míl se stal členem před-

stavenstva skupiny SUEK, která je největším tě�ařem energe-

tického uhlí v Rusku a jedním z největších tě�ařů uhlí na světě. 

Míla do představenstva zvolila valná hromada společnosti, vý-

konným členem managementu se nestal.

Míl se stal v roce 2000 předsedou představenstva a generálním 

ředitelem skupiny ČEZ. Z této pozice byl v říjnu 2003 odvolán. 

O rok později nastoupil do funkce prezidenta Svazu průmyslu 

a dopravy ČR, kde působil do roku 2011.

SUEK vlastní 29 dolů, loni vytě�il 97,5 milionu tun uhlí, co� je 

přibli�ně dvojnásobek toho, co v  Česku vytě�í všechny uhel-

né společnosti. Z  toho společnost ročně vyveze do zahraničí 

38,8 milionu tun uhlí. Skupina sdru�uje 33 společností a za-

městnává kolem 30 000  lidí v osmi ruských regionech. Spo-

lečnost byla zalo�ena v roce 2001, dnes má třetinový podíl na 

tě�bě uhlí v Rusku. Zisky společnosti před započtením úroků, 

daní a odpisů v roce 2011 činily 52 miliard rublů (31,2 miliardy 

korun), o 58 více ne� v roce 2010.

– ŠKODA AUTO Slovensko s.  r.  o. za najväč-
ší počet dovezených vozidiel a  najväčší prínos 
v  oblasti rozvoja dodávateľov automobilového 
priemyslu na Slovensku. Ako zástupca koncer-
nu VW prevzala na seba úlohu transferu know 
how pri rozvoji čisto slovenskej skupiny dodá-
vateľov a významne im pomáhala pri ich rozvo-
ja, zaviedla vysokú kultúru do podnikateľského 
prostredia SR.
– Johnson Controls International spol. s r.o. za 
úspechy pri budovaní výskumno-vývojovej zá-
kladne pre automobilový priemysel na Sloven-
sku.Zriadením výskumno-vývojového centra 
ukázal cestu, ktorou sa musí uberať AP SR v zá-
ujme dlhodobej udržateľnosti svojej konkuren-
cieschopnosti.
– Matador Holding a. s. ako najväčšiemu domá-
cemu priamemu dodávateľovi do automobilo-
vého priemyslu na Slovensku. Je najvýznamnej-
ším čisto slovenským dodávateľom pre AP, je na 
čele v oblasti investícií do výskumu a vývoja.
– Vysoká škola výtvarných umení – katedra di-
zajnu za príkladnú spoluprácu s priemyselnou 
praxou.
– Dr.h.c. Ing. Jozef Uhrík, CSc. za zásluhy o roz-
voj automobilových výrob na Slovensku. Je 
výrazným inovátorom, vizionárom. Stál pri 
všetkých významných míľnikoch, ktoré ovplyv-
ňovali rozvoj a  smerovanie AP na Slovensku, 
má vysoké krédo aj v zahraničí. 

Slávnostnú atmosféru galavečera podčiarklo aj 
vystúpenie sólistov SND a ľudová hudba Miro-
slava Dudíka.  •
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DOKUMENTÁCIA V KONTEXTE 
RIADENIA INFORMAČNEJ BEZPEČNOSTI 
V prostredí konkurenčného boja neustále narastá význam informácií a práce s nimi. Ak sa organizácii podarí pracovať 
s informáciami efektívnejšie a účinnejšie ne� ostatným, získa tak významnú konkurenčnú výhodu. Informácie, ktoré 
sú ešte navyše obohatené o pridanú hodnotu analytických záverov, stávajú sa tovarom s vysokou trhovou hodnotou. 
Informácie predstavujú významné aktívum ka�dej organizácie. Je v záujme organizácie chrániť svoje aktíva, tak�e musí 
venovať nále�itú pozornosť aj ochrane a bezpečnosti informácií. TEXT/FOTO ŠTEFAN ANTOLÍK 

P
rax ukazuje, že žiadny bezpečnostný 
systém sa nezaobíde bez technických 
a procesných kontrolných mechaniz-

mov, posudzovania kvality a  vyhodnocovania 
jeho účinnosti, s následným návrhom primera-
ných opatrení na zlepšenie [1].

BEZPEČNOSTNÁ DOKUMENTÁCIA
Počas životného cyklu informačného systému 
(IS), resp. toku dát, dochádza k množstvu roz-
hodnutí používateľov, na základe ktorých ko-
najú. V každej fáze tohto cyklu dáta prechádzajú 
rôznymi prostrediami, ktoré ich vystavujú špe-
cifi ckým hrozbám. Pri výstavbe informačného 

systému je možné defi novať jej jednotlivé fá-
zy a na ne naviazané kroky riešenia bezpečnos-
ti (obr. 1). Jednotlivé kroky riešenia bezpečnos-
ti vychádzajú z  bezpečnostnej dokumentácie, 
ktorá vzniká počas jednotlivých fáz životného 
cyklu informačného systému [2].
Pri tvorbe akejkoľvek bezpečnostnej dokumen-
tácie, bez ohľadu na jej obsah a cieľ, je vhodné 
dodržať jej štruktúru a  obsah jednotlivých ka-
pitol – krokov. Jednotlivé kroky riešenia vy-
chádzajú z bezpečnostnej dokumentácie, ktorá 
vzniká počas jednotlivých fáz životného cyk-
lu informačného systému [3]. Na obr.  2 je vi-
dieť umiestnenie bezpečnostnej dokumentácie 

v systéme riadenia informačnej bezpečnosti. 
Pri riešení problému, ako dokumentovať sys-
tém riadenia informačnej bezpečnosti pre in-
formačný systém alebo siete, je možné vychá-
dzať z [4]:
• Národných a medzinárodných noriem vydá-

vaných štandardizačnými orgánmi (SUTN, 
BSI, ISO, IEC atď.),

• Rôznych štandardov asociácií a  združe-
ní združujúcich odborníkov na informačnú 
bezpečnosť (ISACA),

• Štátnej legislatívy,
• Firemných metodík systémových integráto-

rov a expertných fi riem.
Nevyhnutná a/alebo požadovaná úroveň infor-
mačnej bezpečnosti je určovaná bezpečnostný-
mi cieľmi, ktoré chce organizácia dosiahnuť. 
Bezpečnostný dokument by mal predovšetkým 
zdôrazňovať, čo je povolené, a nie čo je zakáza-
né. Bezpečnostná dokumentácia býva vypraco-
vaná k určitému dátumu a vymedzenie rozsahu 
a spôsobu implementácie ochranných opatrení 
býva často presne popísané. Je to preto, lebo pri 
organizačnej zmene alebo zmene charakteris-
tiky informačných systémov treba bezpečnost-
nú dokumentáciu zosúladiť s novou aktuálnou 
skutočnosťou, aktualizácia bezpečnostnej do-
kumentácie sa odporúča podľa potreby, mini-
málne raz za rok.
Bezpečnostná dokumentácia informačného 
systému by mala obsahovať tieto dokumenty:
• Bezpečnostná politika IS,
• Bezpečnostný projekt,

Obr. 1 Bezpečnostná dokumentácia vo vzťahu k jednotlivým fázam �ivotného cyklu IS
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• Bezpečnostná zámer,
• Bezpečnostné smernice,
• Havarijný plán a plán obnovy činnosti,
• Bezpečnostný audit.

BEZPEČNOSTNÁ POLITIKA
Bezpečnostná politika je chápaná ako základ-
ný dokument organizácie, obsahujúci pred-
stavu vrcholového manažmentu o riešení bez-
pečnosti a  základné požiadavky na jednotlivé 
bezpečnostné oblasti všetkých informačných 
systémov. Informačná bezpečnostná politika by 
mala byť v  súlade s  celkovou hierarchiou bez-
pečnostnej politiky organizácie. V  rámci bez-
pečnostnej politiky by sme mali vedieť odpo-
vedať na otázky, ako sú [2]: čo chceme chrániť; 
ako a  prečo to chceme chrániť; čo robiť, keď 
dôjde k zlyhaniu. 
Uplatňovanie systémového prístupu k  riade-
niu informačnej bezpečnosti vyžaduje dôsledné 
rozpracovanie základnej politiky informačnej 
bezpečnosti do viacerých politík pre samo-
statné oblasti spadajúce pod informačnú bez-
pečnosť. To, ako má byť bezpečnostná politika 
začlenená do celkovej politiky organizácie, zná-
zorňuje obrázok č. 3.
Dokument bezpečnostnej politiky by mal byť 
schválený manažmentom organizácie, publiko-
vaný a vhodnou formou daný na vedomie všet-
kým dotknutým osobám. Mal by deklarovať vô-
ľu vedenia organizácie a stanovovať jej prístup 
k riadeniu informačnej bezpečnosti. Za vypra-
covanie a  aktualizáciu politiky je zodpovedný 
manažér SRIB, resp. útvar zabezpečujúci jeho 
činnosť.

BEZPEČNOSTNÝ PROJEKT
V  mnohých prípadoch je informačná bezpeč-
nostná politika príliš všeobecná a nerieši detail-
ne danú problematiku. V  takomto prípade sa 
často odvoláva na jednotlivé bezpečnostné pro-
jekty, smernice, vnútropodnikové nariadenia, 
vyhlásenia alebo plány. 
Bezpečnostný projekt na rozdiel od bezpeč-
nostných smerníc rieši rozsiahlejší alebo uce-
lený parciálny bezpečnostný problém a  jeho 
súčasťou je obvykle analýza rizík. Cieľom bez-
pečnostného projektu je vymedzenie rozsahu 
a  spôsobu implementácie ochranných opat-
rení, potrebných na eliminovanie a  minimali-
zovanie jasne defi novaných hrozieb a  ich rizík 

pôsobiacich na informačné systémy. 
Bezpečnostný projekt sa skladá z  troch častí: 
bezpečnostný zámer; analýza rizík a plán imple-
mentácie nových alebo doplňujúcich ochran-
ných opatrení; ustanovenia, odporučania, záve-
ry resp. bezpečnostné smernice.

Obr. 3 Začlenenie bezpečnostnej politiky do celkovej 
politiky organizácie

BEZPEČNOSTNÝ ZÁMER A BEZPEČNOSTNÉ 
SMERNICE
Bezpečnostný zámer IS je ďalším z radu bezpeč-
nostných dokumentov, ktoré legislatíva a prax 
vyžadujú, ale medzinárodné normy týkajúce sa 
informačnej bezpečnosti tento druh dokumen-
tu nepožadujú. 
Bezpečnostný zámer vymedzuje základné bez-
pečnostné ciele, ktoré je potrebné dosiahnuť na 
ochranu informačného systému pred ohroze-
ním jeho bezpečnosti.
Bezpečnostné smernice určujú pravidlá pou-
žívania technických prostriedkov, prístupo-
vé a správcovské práva, organizačnú štruktúru, 
rozdelenie zodpovedností a právomocí a celko-
vý proces ochrany aktív IS. Bezpečnostné smer-
nice môžu byť súčasťou každého bezpečnost-
ného dokumentu. Ich obsah sa líši podľa účelu 
použitia, ako aj pracovníka, ktorému sú urče-
né, resp. podľa typu príslušného bezpečnostné-
ho dokumentu.

HAVARIJNÝ PLÁN A PLÁN OBNOVY ČINNOSTI
Havarijné plány obsahujú informácie o  tom, 
ako sa má vykonávať obchodná činnosť v  prí-
pade, že sú podporné procesy, vrátane IS, po-
škodené alebo nedostupné. Tieto plány by 
mali riešiť možné kombinácie niekoľkých sce-
nárov zahŕňajúce rôznu dobu prerušenia, stratu 

rôznych typov prostriedkov, úplnú stratu fyzic-
kého prístupu k  budovám a  potrebu návratu 
do stavu, ktorý by existoval, keby nebolo došlo 
k prerušeniu. Havarijný plán môže byť súčasťou 
bezpečnostnej politiky, alebo môže ísť aj o  sa-
mostatný dokument.
Havarijné plánovanie sa venuje tým hrozbám, 
ktorých výskyt je málo pravdepodobný a proti 
ktorým nie je možné prijať dostatočné preven-
tívne opatrenia, pričom ich dôsledky by boli ka-
tastrofálne [6, 7].

BEZPEČNOSTNÝ AUDIT
Audit informačného systému možno chápať 
ako odborné nezávislé posúdenie koncepcie, 
návrhu, riešenia a samotnej rutinnej prevádzky 
informačného systému alebo jeho časti z  hľa-
diska jeho schopnosti plniť bezpečnostné po-
žiadavky. 
Čo sa vlastne posudzuje? Posudzujú sa tieto ob-
lasti [8]: objektová a fyzická bezpečnosť; údržba 
subaktív IS, koncepcia bezpečnostnej politiky; 
pripravenosť na riešenie mimoriadnych situá-
cií s  vplyvom na funkčnosť IS, logovanie bez-
pečnostných incidentov v  rámci IS, hardvérové 
a softvérové riešenia IS a jeho rozvoj; kontrolné 
mechanizmy IS  riadiace ich bezpečnosť; zabez-
pečenie prenosu dát; prepojenie IS s externými 
subjektmi z hľadiska zabezpečenia integrity a au-
tenticity údajov; zálohovanie, archivácia a likvi-
dácia dát; pracovné zázemie. »

Recenzenti:  Ing. Marián Bujna, PhD., Dr.h.c.
 prof. Ing. Vladimír Kročko, CSc.

SAFETY DOCUMENTATION 
IN THE CONTEXT OF 
INFORMATION SECURITY 
MANAGEMENT
Amid competitive struggle constant-
ly growing importance of information 
and work with them. If an organiza-
tion manage to work with information 
effi ciently and effectively than others, 
then achieved a signifi cant competi-
tive advantage. The information that 
is additionally enriched with added of 
value analytical conclusions, they be-
come goods with high market value. 
Information represents an important 
asset of any organization. The main 
concern of the organization is to pro-
tect your assets, must therefore pay 
particular attention to the protection 
and security of information. Practice 
shows that no security system can not 
do without technical and procedur-
al controls, quality assessment and 
evaluation of its effectiveness, with 
a subsequent proposal of appropriate 
measures for improvement •

Obr. 2 Postavenie bezpečnostnej dokumentácie v systéme riadenia informačnej bezpečnosti [5]
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PC KRIMINALITA – 
TVRDŠIE POSTIHY

N
emecká europoslankyňa Monika 
Hohlmeier tvrdí, že cezhraničná po-
vaha počítačovej kriminality si vyža-

duje európsku legislatívu. Výbor pre občianske 

slobody podporil nové predpisy, ktoré stanovu-
jú prísnejšie tresty za útoky na informačné sys-
témy a ich zneužívanie.
V súčasnej dobe je EÚ do značnej miery závis-
lá od informačných systémov. Môžu to byť sie-
te, kde sa spravujú verejné služby, ako je elek-
trina alebo doprava, ale aj súkromné počítače. 
„Ak sa do takejto siete prenikne, alebo sa vyu-
žíva nezákonne, hovoríme o počítačových úto-
koch. Je dôležité, aby všetci pochopili, že pácha-
nie takejto alebo inej organizovanej počítačovej 
kriminality, v menšom či veľkom meradle, nie 
sú žiadne drobné priestupky! Naopak, nemá-
me záujem kriminalizovať neúmyselný prie-
nik do informačných systémov či menšie útoky. 
Cezhraničná povaha počítačovej kriminality si 

však vyžaduje európsku legislatívu,“ ubezpeču-
je Monika Hohlmeier.
Pri týchto trestných činoch bude horná hra-
nica sadzby trestu odňatia slobody najmenej 
dva roky. A ak sa pri nich použijú tzv. botne-
ty (sieť počítačov, ktoré boli infi kované škod-
livým softvérom a môžu byť aktivované na pá-
chanie rozsiahlych počítačových útokov, pozn. 
red.), potom bude horná hranica najmenej tri 
roky. Ak sa trestného činu dopustí organizo-
vaná zločinecká skupina alebo bude útok za-
meraný na kritickú infraštruktúru (verejnej 
správy, pozn. red.), bude nová sadzba trvať naj-
menej päť rokov.
Plénum Európskeho parlamentu by malo o no-
vých predpisoch hlasovať v júli 2013.  •

(podľa europa.eu)Monika Hohlmeier

Počítačová kriminalita stojí krajiny EÚ 12 miliárd 
eur ročne. A� 42 percent prienikov do e-mailovej 
schránky bolo zaznamenaných u mana�érov 
a zamestnancov, ktorí sú zapojení do výskumu 
a vývoja. FOTO ARCHÍV REDAKCIE

» ZÁVER
Počas životného cyklu informačného systému 
dochádza k  množstvu rozhodnutí po užívate-
ľov, na základe ktorých konajú. Každé rozhodnu-
tie produkuje iné výsledky a tieto výsledky môžu 

viesť k  tvorbe, zmene, pohybu alebo zničeniu 
dát. V  každej fáze tohto cyklu dát prechádzajú 
rôznym prostredím, ktoré ich vystavuje špecifi c-
kým hrozbám. Pri výstavbe informačného systé-
mu je možné defi novať jej jednotlivé fázy a na ne 

neviazané kroky riešenia bezpečnosti. Všetky tie-
to kroky a riešenia by mali byť popísané a archi-
vované v  bezpečnostných dokumentoch orga-
nizácií, aby sme v prípade auditov, nežiadúcich 
udalostí vedeli okamžite reagovať.
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VSTAVANÝ BEZDRÔTOVÝ RIADIACI SYSTÉM 
SO SPRACOVANÍM OBRAZU V REÁLNOM ČASE
Článok predstavuje návrh nových riadiacich systémov, ktoré mô�u byť pou�ité pre mobilné zariadenia a pre mobilného 
robota vyvíjaného na našej katedre (obr. 1), pričom sa kladie dôraz na schopnosť spracovávať obrazové dáta v rámci 
riadiaceho systému a cez Wi-fi rozhranie u� posielať len spracované informácie. Tým získa zariadenie vyšší stupeň 
autonómnosti a nezávislosť na nadriadenom systéme. 
TEXT/FOTO ING. KAMIL �IDEK, PHD., FVT TU V KOŠICIACH, DOC. ING. VLADISLAV MAXIM, PHD., SJF, ING. ALEXANDER HOŠOVSKÝ, PHD., FVT TU, KOŠICE

N
ovo navrhovaný riadiaci systém by 
mal troj až štvornásobne zvýšiť výkon 
oproti súčasnému, takže by mal byť 

schopný spracovávať aj obrazové dáta v  reál-
nom čase. Obr. 1 zobrazuje doterajší vývoj mo-
bilných zariadení na katedre automatizácie 
a riadenia.

HARDVÉR
Na riadenie mobilného robota boli navrhnu-
té tri nové riadiace systémy: jeden s  wifi rout-
rom, druhý s vlastnou riadiacou doskou a  tre-
tí na báze komerčného priemyselného počítača. 
Prvý riadiaci systém sa skladá z modifi kované-
ho Wi-fi routraTP-Link WR703-N. Architek-
túra na báze MIPS  je založená na čipe Athe-
ros a  má výrazne menšie rozmery, hmotnosť 
a  nižšiu spotrebu energie. Inštalovaný operač-
ný systém (Openwrt) je odvodený z linuxového 
jadra s vlastným systémom na báze opkg balíč-
kov. Táto distribúcia bola zvolená kvôli nízkym 

požiadavkám na pamäť, keďže pracuje aj na har-
dvéri so 16 MB pamäte a celý operačný systém 
je možné nahrať na 4 MB fl ash pamäť. Pri spra-
covaní videa bolo testované rozlíšenie 0,3 Mpix 
ako najvyššie prípustné, a  to z  dôvodu obme-
dzenej veľkosti pamäte. Ďalším obmedzením je, 
že OpenCV nie je schopný zachytiť obraz na za-
riadeniach pod 128 MB pamäte. To bolo odstrá-
nené zachytením obrazu externou aplikáciou 
fswebcam. Druhý riadiaci systém je vyvíjaný na 
báze procesora Freescale iM233 s architektúrou 
jadra ARM. Tento systém má za úlohu integro-
vať USB hub a eliminovať potrebu použitia ďal-
šej riadiacej dosky na báze klasického 8  bito-
vého MCU na riadenie pohonov a  čítanie dát 
zo snímačov. Integrovaním týchto komponen-
tov do jednej dosky by sme výrazne znížili roz-
mery aj hmotnosť riadiaceho systému. Použitý 
operačný systém je ARM ARCH Linux odvode-
ný z  Debian distribúcie. Tretí riadiaci systém 
je mikropočítač Raspberry PI. Architektúra je 

založená na technológii ARM, ktorá síce posky-
tuje nižšiu spotrebu ale pri vyššom taktovaní 
procesora oproti MIPS je výrazne vyššia. Výkon 
procesora aj veľkosť pamäte umožňujú nasadiť 
plnohodnotný operačný systém na báze Linu-
xovej distribúcie Debian. Na doske je nainštalo-
vaná jeho mierne upravená verzia Raspberrian. 
Porovnanie jednotlivých parametrov riadiacich 
systémov je zobrazené v tabuľke 1.
Jednotlivé riadiace systémy sú zobrazené na 
obr. 2. 

SOFTVÉR
Vopred naprogramované knižnice pre ka-
merové systémy sa často používajú z  dôvodu 
rýchleho vývoja konkrétnej aplikácie. Jednou 
z najznámejších je OpenCV [1], [2], [3] knižni-
ca, nezávislá na operačnom systéme a hardvé-
ri a  pre spracovanie obrazu uvoľnená fi rmou 
Intel ako opensource. Je často aktualizovaná 
opensource komunitou, disponuje najväčším 

Obr. 1 História vývoja konštrukčnej časti mobilného robota.

Obr. 2 Zľava: riadiaci systém s Wifirouterom, SoC riadiaca doska iMX233, riadiaci systém s RaspberryPI
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sortimentom fi ltrov na spracovanie obrazu 
a  implementuje najnovšie výskumné projekty 
v  tejto oblasti. OpenCV knižnicu na báze C++ 
sme zvolili preto, lebo riadiace systémy dispo-
nujú nižšími taktovacími kmitočtami, ako majú 
bežné stolové počítače, čo by malo za následok 
neschopnosť spracovať obraz v  reálnom čase. 
Tým by sme mali dosiahnuť maximálny počet 
snímok za sekundu pri danom hardvéri. Ako za-
riadenie na zachytávanie obrazu sme zvolili dve 
USB 2.0 kamery s rôznym rozlíšením – 1.3 Mpix 
a 2.0 Mpix.

INTEGRÁCIA ROZPOZNÁVANIA OBRAZU DO 
SPODNEJ ÚROVNE RIADENIA
OpenCV pre MIPS/ARM architektúru je kom-
pilovaný cez kroskompiler. Programy na roz-
poznávanie obrazu je možné kompilovať aj 
priamo na riadiacej doske, ale je to časovo ná-
ročné, a teda neefektívne. Všetky úkony sa vy-
konávajú pomocou knižnice OpenCV: grabo-
vanie, spracovanie obrazu aj výstupný motion 
jpeg stream, ktorý potom zachytáva vzdiale-
ný riadiaci systém. Samotný program je na-
vrhovaný na vzdialenom počítači v grafi ckom 
vývojovom prostredí Ecplipse pričom si mož-
né aplikáciu najskôr otestovať s grafi ckým vý-
stupom buď priamo na platforme x86 alebo na 
mobilnej platforme s  operačným systémom 
Android. Po následnej optimalizácii možno 
koncovú aplikáciu debugovať priamo na ria-
diacej doske, či už s  MIPS alebo ARM archi-
tektúrou. Ukážka aplikácie na rozpoznávanie 
cesty je zobrazená na obr. 3.

ZÁVER
Každý z  navrhnutých riadiacich systémov má 
z hľadiska použitia určité výhody. Riadiaci sys-
tém s MIPS/ARM architektúrou má asi tretino-
vý výkon oproti ARM platforme na báze Rasp-
berry PI, aj čo sa týka taktovania, ale poskytuje aj 
energeticky úspornejšie a lacnejšie riešenie s in-
tegrovaným bezdrôtovým pripojením, ak poža-
dujeme iba základné multimediálne funkcie. 
Raspberry PI poskytuje plnohodnotný systém 
rozpoznávania obrazu v reálnom čase pomocou 
OpenSource knižníc OpenCV. S integrovaným 
rozpoznávaním obrazu v riadiacej doske výraz-
ne odľahčíme bezdrôtovú komunikáciu medzi 
operátorom, resp. nadriadeným počítačom, čím 
sa zvýši spoľahlivosť získaním vyššieho stupňa 
autonómnosti samotného zariadenia. Využitie 
samotného zariadenia sa predpokladá hlavne 
v servisných operáciách vo vonkajších priesto-
roch [4], [5], [6]. Ďalšou prácou v oblasti vývo-
ja hardvéru bude použitie novšieho procesora 
s ARM architektúrou v6 taktovaného na 1 Ghz 
s integrovaným 3D akcelerátorom na spracova-
nie obrazových dát. Predpokladá sa nasadenie 
modifi kovaného jadra bežiaceho v reálnom ča-
se pomocou RT PREEMPT patchu.

POZNÁMKA:
Tento výskum je podporovaný slovenskou agentú-
rou pre výskum a vývoj APVV-0185-10 
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EMBEDDED WIRELESS 
CONTROL SYSTEM 
WITH REALTIME IMAGE 
PROCESSING 
The article introduces wireless mobile 
control systemusing ARM/MIPSarchi-
tectureas acontroller. Recent develop-
ments inprocessor and system-on-chip 
to integrate mobile device sinto new 
communication interfacesas well as-
performance-demanding tasks that-
can beper formed onlywith the help of-
superiorrange of PCcomputers. They 
were designed fi rst three control sys-
tems with MIPS/ARMarchitecturee 
specially for wireless communication, 
streaming video and power-effi cient 
operationof the image(thresholding, 
binarization, motion detection,… etc.). 
The second system with ARMarchitec-
ture is designed with regard toimage 
processingin real time. Mobiledevice 
should beable to processthe image-
itself, without the need to send data 
wirelesslyhost computer and thus min-
imize data bandwidth. The imagecan 
then besentin largertime intervals re-
spectively, just send status informa-
tion via the communication protocol. •

Obr. 3 Uká�ka aplikácie na autonómne rozpoznávanie cesty

Parameter MIPS arch. Atheros 
AR9330 (WR703N)

ARM arch. Freescale 
IMX233 (olinuxino) 

ARM arch. 
Broadcom BCM2835 

(RaspberryPI)

Procesor /BogoMIPS 400 Mhz / 265.42 455 Mhz / 226.09 700 MHz / 697.95

Pamäť 32 MB 64 MB 512 MB

Rozlíšenie videa 0,3 Mpix 1,3 Mpix 2 Mpix

MCU 8 bit X (+10 EUR) - X (+40 EUR)

Odber 185 mA / 5 V 152 mA / 5 V 700 mA / 5 V

Wifi integrovaná
ext. USB Realtek 

(5 EUR)
ext. USB Ralink 

(10 EUR)

Cena + Kamera cca 40 EUR cca 30 EUR cca 100 EUR

Tab. 1 – Porovnanie základných parametrov riadiacich systémov s TP Link WR 703-N, Raspberry PI, Olimex(olinuxino) 
vlastné riešenie
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METODIKY NAVRHOVANIA 
MECHATRONICKÝCH VÝROBKOV
Synergická integrácia mechaniky, elektroniky a počítačového riadenia spôsobila, �e 
návrhári mechatronických produktov vytvárajú nové návrhy výrobkov, ktoré doteraz 
neexistovali, a pritom nadväzujú na potreby trhu. Návrhári – mechatronici musia 
kombinovať rôzne metodiky návrhu mechaniky, elektroniky a počítačového riadenia.
TEXT ING. ĽUBICA MIKOVÁ, PHD., DR. H. C. MULT. PROF. ING. FRANTIŠEK TREBUŇA, CSC., ING. MILOSLAV ČURILLA, KATEDRA APLIKOVANEJ 

MECHANIKY A MECHATRONIKY, STROJNÍCKA FAKULTA, KOŠICE FOTO ARCHÍV REDAKCIE

P
odobne, ako s defi níciou pojmu me-
chatronika, je situácia rovnaká aj 
v oblasti metodík návrhu mechatro-

nických výrobkov. 

METODIKA PARALELNÉHO IN�INIERSTVA
V súvislosti s návrhom mechatronických výrob-
kov sa objavuje pojem mechatronický prístup. 
Mechatronický prístup je v  podstate paralel-
ným inžinierstvom, umocneným synergickým 
efektom dosiahnuteľným pri návrhu mechatro-
nických výrobkov. Ide o paralelný, teda súbež-
ný návrh jednotlivých častí, podsústav výrobku 
vo všetkých etapách technického života výrob-
kov od koncepčného návrhu cez výrobu, až po 
jeho likvidáciu.

Obr. 1 Paralelná koncepcia mechatronického prístupu 
k návrhu výrobkov

MECHATRONICI – NÁVRHÁRI MUSIA MAŤ TIETO 
SCHOPNOSTI A ZRUČNOSTI:
1.  Interdisciplinárny pohľad na výrobok. Musia 

mať všeobecné poznatky o princípoch a pro-
duktoch z rôznych odvetví vedy a techniky, 

ako sú mechanika, elektronika, informatika, 
optika, atď.

2.  Systémový prístup k riešeniu návrhu výrob-
ku. Pri samotnom návrhu musia zaujať sys-
témový postoj pri kombinácii rôznych fyzi-
kálnych princípov.

3.  Tvorivý prístup pri navrhovaní výrobku. 
Návrhári sa nedržia len tradičných, zauží-
vaných konštruktérskych zvyklostí, ale vy-
tvárajú aj doteraz nepoužívané koncepcie 
technológií s  cieľom vytvoriť kvalitatívne 
lepší a konkurencie schopnejší výrobok.

Pri návrhu mechatronického výrobku je pomer-
né vysoké riziko, že sa v procese návrhu navrh-
ne mechanika na takej úrovni, že ani apliká-
ciou elektroniky a  informatiky nebude možné 
dosiahnuť cieľové funkcie výrobku. Systémový 
prístup umožňuje po návrhu koncepcie paralel-
ne vyvíjať jednotlivé podsústavy a už v procese 
návrhu tak možno odhaliť problémy interakcie 
jednotlivých podsústav a zabrániť tak zlému ná-
vrhu výrobku [1].
Tzv. simulačné modelovanie zohráva pri návr-
hu mechatronických sústav významnú úlohu, 
výrazne posilňuje konštrukčný proces a  elimi-
nuje chyby, ktoré sa často vyskytovali v  etape 
koncipovania mechatronického výrobku. V sú-
časnosti je na trhu niekoľko pomerne dob-
re prepracovaných simulačných softvérových 
systémov, umožňujúcich simulačné modelo-
vanie multidisciplinárnych sústav, čo výrazne 

zjednodušuje proces simulačného modelova-
nia. V  neposlednom rade je významným prí-
nosom navrhovania mechatronického výrobku 
s  podporou simulačného modelovania zrých-
lenie konštrukčného procesu a najmä šetrenie 
výdavkov v procese tvorby prototypov a funkč-
ných modelov [2]. 
Proces metodiky navrhovania mechatronic-
kého výrobku v zmysle uvedených zásad mož-
no zhrnúť do nasledujúceho grafi ckého zobra-
zenia.

Obr. 2 Metodika navrhovania výrobkov s podporou 
simulačného modelovania

V  znázornení metodiky navrhovania výrobkov 
sú zobrazené návrhové oblasti mechaniky (CAD 
model), elektroniky (návrh snímačov a akčných 
členov) a riadenia (modely pre účely riadenia). 
Zdalo by sa, že tieto domény sú od seba izolo-
vané, ale ak chceme, aby bol návrh mechatro-
nického výrobku úspešný, nie je možné tieto 
domény riešiť izolovane. Nasledujúca schéma 
zobrazuje vzájomnú interakciu a cyklické dopĺ-
ňanie, resp. modifi káciu simulačného modelu. 
Tieto vnútorné interakcie sú významné najmä 
pre dosiahnutie synergického efektu pri návrhu 
mechatronického výrobku.
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Obr. 3 Mechanizmus vyrovnávajúci sklon 

Významným nástrojom v  tejto oblasti navrho-
vania mechatronických výrobkov je programo-
vý balík Matlab/Simulink, obsahujúci značné 
množstvo špecializovaných toolboxov a blockse-
tov, ktoré sa neustále dopĺňajú a zlepšujú a, na-
vyše, ide o otvorený systém, ktorý umožňuje aj 
doplnenie o  používateľské aplikácie. Tieto pro-
dukty sú využívané aj v rámci tejto práce.

METODIKA VÝVOJA MECHATRONICKÝCH VÝROBKOV 
VDI 2206
Metodika vývoja mechatronických systémov 
VDI 2206 poskytuje fl exibilný nástroj pre návrh 
a vývoj mechatronických výrobkov. Tvoria ju tri 
základné časti [1,3,4,5]:
• všeobecný postup riešenia problému ako 

mikrocyklus;
• V-model ako makrocyklus;
• metodiky pre čiastkové úlohy návrhu – opa-

kované pracovné kroky.

RIEŠENIE PROBLÉMU AKO MIKROCYKLUS
Celý proces návrhu a  vývoja mechatronického 
systému je štruktúrovaný ako postupnosť čiast-
kových úloh. Mikrocyklus má podporovať vý-
vojového pracovníka pri riešení predvídateľ-
ných, a  tým plánovateľných čiastkových úloh. 
Metodika riešenia problému ako mikrocyklus 
má všeobecnú platnosť pre samostatné riešenie 
malých determinovaných úloh – elementov rie-
šenia zložitejšieho problému.

Obr. 4 Riešenie problému ako mikrocyklus 

MIKROCYKLUS SA SKLADÁ Z TROCH KROKOV 
(OBR. 4):
• Hľadanie cieľov, ktoré sa skladá z  analýzy 

stavu a formulácie cieľov;
• Hľadanie riešení, ktoré spočíva v cyklickom 

opakovaní syntézy, analýzy a postupnej op-
timalizácie navrhovaných riešení;

• Voľba riešenia, ktorá spočíva v záverečnom 
vyhodnotení variantov riešenia problému 
a prijatí rozhodnutia.

V-MODEL AKO MAKRO-CYKLUS
V-model je vyjadrením podstaty mechatronic-
kých prístupov a postupov pri navrhovaní a vý-
voji mechatronického systému. V-model re-
prezentuje logickú postupnosť hlavných fáz 
a krokov projektu. 

Obr. 5 V-model návrhu a vývoja mechatronického 
systému

V-MODEL (OBR. 5) SA SKLADÁ Z TÝCHTO 
HLAVNÝCH FÁZ NÁVRHU A VÝVOJA 
MECHATRONICKÉHO VÝROBKU:
• formulácia požiadaviek,
• návrh systému,
• špecializovaný návrh elementov podľa od-

borov (špecifi cký doménový návrh),
• integrácia systému,
• zabezpečenie vlastností.

Pri návrhu systému sa realizuje dekompozícia 
systému a dekompozícia modulov, ktorá potom 
vyústi do špecializovaného doménového návr-
hu podľa odborov (mechanika, elektrotechni-
ka a  informatika). Modelovanie a simulácia sú 
pritom základnými nástrojmi doménového ná-
vrhu. Nasleduje integrácia systému na úrovni 
elementov a  úrovní modulov. Výsledkom toh-
to procesu je výrobok, resp. produkt. Cyklické 
overovanie a  optimalizácia výrobku, modulov 
a elementov vracia celý vývojový proces do eta-
py návrhu. Pri komplikovanejších výrobkoch je 
nevyhnutné realizovať makrocyklus viacnásob-
ne podľa výsledku verifi kácie vlastnosti výrob-
ku, modulov a elementov. Cieľom je zabezpečiť 
zhodu skutočných vlastnosti elementov, sub-
systémov a celého systému s požadovanými.

METODIKY PRE ČIASTKOVÉ ÚLOHY NÁVRHU – 
OPAKOVANÉ PRACOVNÉ KROKY
Uvedené fázy návrhu mechatronického výrob-
ku pozostávajú z riešenia čiastkových úloh. Voľ-
ba metodík pre tieto čiastkové úlohy návrhu zá-
visí od charakteru navrhovaného systému, resp. 
uzla. Pri riešení týchto úloh sa už používajú za-
užívané konvenčné metodiky jednotlivých do-
mén (strojárstvo, elektrotechnika, informatika), 
pričom tieto úlohy už riešia špecialisti z daných 
odborov. Práca týchto špecialistov musí byť aj 
naďalej kooperovaná a tieto úlohy sa nesmú rie-
šiť úplne izolovane. 

Na tejto metodike je ťažiskom tvorba modelov, 
simulácia, analýza a optimalizácia. Tieto nástro-
je sú kľúčom k úspešnému návrhu mechatronic-
kého výrobku. Modelovanie a  simulácia budú 
ťažiskom aj tejto práce. Model sústavy umožní 
skúmať vlastnosti navrhnutého výrobku, inte-
rakciu riadenia a mechaniky výrobku a poskytne 
aj priestor na optimalizáciu vlastností výrobku.

ZÁVER
Existujú rôzne variácie metodík návrhu me-
chatronických výrobkov. Pri návrhu mechatro-
nického výrobku sa vytvára systémový model, 
systémový koncept, koncepcia rôznych rozhra-
ní medzi prvkami pri zachovaní optimálneho 
pomeru medzi mechanikou, elektronikou a po-
čítačovým riadením.

Poznámka: Tento článok bol vytvorený v rámci projektu AP-

VV-0091-11 „Využitie metód experimentálneho a numerické-

ho modelovania pre zvyšovanie konkurencieschopnosti a ino-

vácie mechanických a mechatronických sústav“ a grantového 

projektu VEGA č. 1/0937/12.

LITERATÚRA:
[1]  GMITERKO, A.: Mechatronika – Hnacie 

faktory, charakteristika a koncipovanie 
mechatronických sústav. Edícia vedeckej 
a odbornej literatúry – SjF TU v Košiciach. 
Tlačiareň Emilena. 2004

[2]  GREPL, Robert: Modelování 
mechatronických systému v Matlab 
SimMechanics. Praha, 2007, ISBN 978-80-
7300-226-8

[3]  BORENSTEIN, Johann; FENG, Liqiang: 
Measurement and Correction of Systematic 
Odometry Errors in Mobile Robots. IEEE 
transactions on robotics and automation, 
vol. 12, no. 1996, pp. 869 – 880

[4]  JURIŠICA, Ladislav; HUBINSKÝ, Peter; 
KARDOŠ, Ján: Robotika, 2005 

[5]  VDI Richtlinie 2206: Design 
methodology for mechatronic 
systems. Entwicklungsmethodik für 
mechatronische Systeme. Verein 
Deutscher Ingenieure, Düsseldorf, Beuth 
Verlag, GmbH, Berlin, Juni 2004  •

METHODOLOGY OF DESIGN 
THE MECHATRONIC PRODUCTS
The synergistic integration of me-
chanics, electronics and computer con-
trol led to designers of the mechatron-
ic product create new designs products 
that previously did not exist and still 
follow the market needs. Designers – 
Mechatronic must combine different 
design methodologies mechanics, elec-
tronics and computer control. Similar 
to the defi nition of mechatronics, the 
situation is the same in the mechatron-
ics product design methodologies. •
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USING THE GRAPHIC TOOL OF MATLAB FOR 
VISUALIZATION OF INPUT DATA 
Data visualization is the study of the visual representation of data, meaning information that has been abstracted in some 
schematic form, including attributes or variables for the units of information. Effective analysis of the data set is an 
important key of decision support system. Visualization offers an effective way how to quickly understand data and present 
this to others. Using visualization we can make a first evaluation of the process and capture „illogical“ behavior of the 
system. TEXT STELLA HREHOVÁ, FVT TU V KOŠICIACH SO SÍDLOM V PREŠOVE FOTO ARCHÍV REDAKCIE

T
he tools of Matlab allow us to create 
and export the graphic input in jpg 
format. So it is possible a  deeper 

analysis of the process and fi nd out the causes 
unexpected deviation
In this paper are considered data that were ob-
tained from the process using hardware equip-
ment. This data were written to the settings of 
MS Excel.

USED TOOLS OF MATLAB
Name MATLAB stands for MATrix LABorato-
ry. MATLAB is a high-performance language for 
technical computing. It integrates computation, 
visualization, and programming environment. 
Furthermore, Matlab is a  modern program-
ming language environment: it has sophisticat-
ed data structures, contains built-in editing and 
debugging tools, and supports object-orient-
ed programming. These factors make Matlab 
an excellent tool for evaluating and research. It 
has powerful built-in routines that enable a very 
wide variety of computations. It also has easy to 
use graphics commands that make the visualiza-
tion of results immediately available. [1]
A script fi le is an external fi le that contains a se-
quence of Matlab statements. Script fi les have 

an extension.m and are often called M-fi les. 
M-fi les can be scripts that simply execute a se-
ries of Matlab statements, or they can be func-
tions that can accept arguments and can pro-
duce one or more outputs. All variables created 
in a script fi le are added to the workspace. 
This may have undesirable eff ects, because:
–  Variables already existing in the workspace 

may be overwritten.
–  The execution of the script can be aff ected 

by the state variables in the workspace.

For processing the obtained values that are en-
tered into the settings MS Excel, was created in 
the main script fi le, consisting of several script 
fi les, which carry out the specifi c tasks that 
gradually build on themselves.

f=fi gure;
fi le=data.xls‘;
a=xlsread(fi le);
dx = a(:, 1);
dy = a(:, 2);
solution
visualization
graph

In the introduction is the downloaded fi le with 

the values, where the individual columns are 
assigned to the variables. The fi rst column rep-
resents the order and the other the measured 
data. There is used xlsread command. [2] 
 fi le=‘data.xls‘;
 a=xlsread(fi le);
 dx = a(:, 1);
 dy = a(:, 2);

To gain progressively plotting of measurements 
values is used command drawnow, Drawnow 
fl ushes the event queue and updates the fi gure 
window. Part of script fi le:
 for i=frame+1:10000
  dx = a(i:i+frame, 1);
   dy = a(i:i+frame, 2);
   set(h,‘XData‘, dx);
   set(h,‘YData‘, dy);
   drawnow
   pause(0.3)
  end

The following fi gures show the progressive 
plotting values on the screen. There are shown 
the control limits as well. They are calculat-
ed from analyze data and so we can observe 
whether the process is capable.
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Fig. 1 Se quence of visualization in real-time

VYU�ITIE PROGRAMOVÝCH 
NÁSTROJOV MATLABU PRE 
VIZUALIZÁCIU VSTUPNÝCH DÁT

V danom príspevku sú stručne 
popísané možnosti využitia 
programových nástrojov Matlabu 
pri vyhodnocovaní dát získaných 
z procesu. Tieto dáta sú zapisované 
do prostredia MS Excel. Vizualizácia 
týchto dát umožňuje hodnotenie 
procesu v relatívne krátkom 
čase a umožňuje zistiť príčiny 
neštandardného správania sa 
procesu. •

The Matlab generates the graph as jpg format 
as well. So we can use this picture to evaluate 
process. 

CONCLUSION
Early detection of errors during the ongoing 
process leads to an increase quality of process. 
Using the tools of Matlab we can gain output 
in text format and graphic format as well. It is 
a way how we can monitor and evaluate an im-
portant data for a long period.
The research work is supported by the Pro-
ject of the Structural Funds of the EU, Opera-
tional Programme Research and Development, 
Measure 2.2 Transfer of knowledge and tech-
nology from research and development in-
to practice. Title of the project: „Research and 

development of intelligent nonconvention-
al actuators based on artifi cial muscles”, ITMS 
code: 26220220103.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / 
Projekt je spolufi nancovaný zo zdrojov ES.
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Fig. 2 Graph of observed data

POROVNANIE A EVALUÁCIA SYSTÉMOV 
MERANIA OXIDAČNEJ CHARAKTERISTIKY 
OPOTREBOVANÝCH OLEJOV 
V príspevku sú porovnané dva systémy merania charakteristiky oxidačnej degradácie leteckých motorových a izolačných 
olejov, ktorou je celkové číslo kyslosti. Sú uvedené rozdiely týchto dvoch štandardných metód, od prípravy titračných 
roztokov a rozpúšťadiel, cez pou�itie elektród a končiac konkrétnymi výsledkami meraní vzoriek opotrebovaných olejov. 
Obidve metódy sú evaluované vypočítaním presnosti a správnosti stanovenia s vyu�itím štatistického spracovania 
výsledkov meraní. Je vyu�itá interná kontrola meraní pomocou vnútorného štandardu a medzilaboratórne porovnanie. 
TEXT/FOTO RNDR. JANKA MIHALČOVÁ, PHD., TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH, FAKULTA VÝROBNÝCH TECHNOLÓGIÍ, KATEDRA PROCESNEJ TECHNIKY

M
eranie množstva látok kyslého charakteru, ktoré vznikajú oxi-
dáciou uhľovodíkového reťazca v oleji počas jeho používania, 
sa zabezpečuje viacerými štandardnými metódami. 

ASTM  D  664 stanovuje číslo kyslosti v  ropných látkach potenciomet-
rickou titráciou, STN 65  6070 stanovuje kyslosť a  číslo kyslosti v  rop-
ných látkach a STN 65 0347 stanovuje kyslosť a zásaditosť organických 

chemických produktov. V izolačných olejoch sa na stanovenie čísla kys-
losti potenciometrickou titráciou využíva metóda STN EN 620121-1. 
Pomocou týchto metód je možné stanoviť TAN (Total Acide Number = 
celkové číslo kyslosti) alebo TBN (Total Base Number = celkového číslo 
zásaditosti). V prípade STN 65 0347 ide o stanovenie týchto látok v svet-
lých aj v tmavých ropných produktoch, pričom je možná vizuálna alebo »
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» potenciometrická indikácia ekvivalentného bodu. STN 14 0104 umož-
ňuje stanoviť číslo kyslosti metyl-esterov mastných kyselín v derivátoch 
tukov a olejov; tieto látky sa sledujú v opotrebovaných olejoch z dôvodu 
ich výskytu v automobilových palivách.

POROVNANIE METÓD
Každý, aj čistý olej obsahuje kyslé látky, ktoré sú súčasťou prísad, zlepšu-
júcich vlastnosti olejov. Niektoré oleje obsahujú aj tzv. alkalickú rezervu, 
čo sú látky zásaditého charakteru, ktorých úlohou je chrániť olej pred ne-
žiaducou oxidáciou, a to neutralizovaním kyslých splodín. Preto závisí od 
typu maziva a technických možností, ktorý z týchto parametrov a spôso-
bov merania sa využije na získanie informácií o oxidácii maziva. 
Porovnané sú dve metódy stanovenie TAN v leteckých motorových ole-
joch a izolačných olejoch. Analýzy boli vykonávané na poloautomatickom 
potenciometrickom titrátore 702 SM TITRINO s  dávkovacou byretou 
s objemom 20 ml s použitím alkoholického roztoku KOH ako titračného 
činidla za automatického miešania vzoriek. V tabuľke 1 sú zhrnuté jed-
notlivé kroky postupu metód na stanovenie TAN v motorových a izolač-
ných olejoch, ako aj ich odporúčaná maximálna opakovateľnosť a repro-
dukovateľnosť, ako to uvádzajú príslušné normy. STN 65 6070 uvádza, 
aká má byť hmotnosť navážky vzorky pri stanovení TAN v motorových 
olejoch v závislosti od očakávanej hodnoty TAN, pozri tabuľku 2. Podľa 
STN EN 62 021-1 pri stanovení TAN v izolačných olejoch by sa mala na-
vážka vzorky skladať z (5 ± 0,1) g minerálneho oleja s presnosťou 0,01 g 
a (20 ± 0,1) ml rozpúšťadla.

VLASTNÉ MERANIE A VYHODNOTENIE
Po stanovení faktora titračného roztoku KOH, slepého pokusu na roz-
púšťadlo a v prípade izolačných olejov aj po pH kalibrácii, sa začína vlast-
né meranie vzoriek oleja. Hmotnosť navážok vzoriek leteckých moto-
rových olejov bola v  rozsahu od 5 do 10 g rozpustených v 30 až 40 ml 
rozpúšťadla. Izolačné oleje boli navážené v hmotnosti cca 10 g a rozpus-
tené v 45 ml príslušného rozpúšťadla. Presnosť meraní bola zisťovaná na 
viacerých vzorkách obidvoch typov olejov podľa príslušných postupov 
vypočítaním relatívnych smerodajných odchýliek opakovateľnosti a  re-
produkovateľnosti, (tab.  3). Správnosť merania v  leteckých motorových 
olejoch bola overená meraním vnútorného štandardu v známej hodno-
te TAN (obr. 1), pričom rozdiel medzi nameranou hodnotou vnútorné-
ho štandardu a konvenčne uznanou referenčnou hodnotou je menší ako 
trojnásobok smerodajnej odchýlky stanovenia, podľa vzťahu 1. Ak je tá-
to podmienka splnená, metóda nie je zaťažená systematickou chybou. 
Správnosť merania v  izolačných olejoch bola overená medzilaboratór-
nym porovnaním medzi 41  laboratóriami, ktoré organizovali Slovenské 
elektrárne. Výsledky boli štatisticky spracované a vyhodnotené metódou 
analýzy rozptylu v súlade s normou STN ISO 5725. 

ZÁVER
Správnosť merania je zabezpečená každoročnou kontrolou správnej 
funkčnosti automatického titrátora, ktorý bol použitý na analýzu, au-
torizovaným servisným pracovníkom. Výsledky meraní správnosti TAN 
v motorových olejoch dokazujú, že namerané výsledky sú zhodné, roz-
diely priemernej hodnoty stanovenia a referenčnej hodnoty vnútorného 
štandardu sú menšie ako trojnásobok smerodajnej odchýlky merania. Šta-
tistické výpočty potvrdzujú, že podmienka správnosti je splnená, metóda 
nie je zaťažená systematickou chybou. Správnosť merania TAN v izolač-
ných olejoch bola potvrdená pozitívnym hodnotením výsledkov meraní 
z medzilaboratórneho porovnania. Presnosť stanovenia v obidvoch me-
tódach je vyjadrená relatívnymi smerodajnými odchýlkami opakovateľ-
nosti a reprodukovateľnosti a ich hodnoty sú nižšie ako to uvádzajú prís-
lušné normy, čo je možné vidieť v tabuľkách 1 a 3.
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Príspevok bol pripravený s podporou Štrukturálnych fondov Európskej únie, 
operačný program Výskum a vývoj, opatrenie 2.2 Prenos poznatkov a techno-
lógií získaných výskumom a vývojom do praxe, projekt „Výskum a vývoj in-
teligentných nekonvenčných aktuátorov na báze umelých svalov“, ITMS pro-
jektu 26220220103. Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt 
je spolufi nancovaný zo zdrojov ES.  •

COMPARISON AND EVALUATION OF 
MEASUREMENT SYSTEMS OF CHARACTERISTICS 
OXIDATION OF WORN OUT OILS 
The paper compared two systems of measurement of oxidative 
degradation characteristics of aircraft engine and insulating 
oils, which is total acid number (TAN). In these two standard 
methods, including preparation of titration solutions, solvents, 
use of electrodes and ending tangible results of measurements 
of samples worn out oils, are shown differences. Both methods 
are evaluated by calculating the precision and accuracy of 
determination with using statistical analysis of measurement 
results. It used internal control measurements by measuring the 
internal standard and is also used inter-laboratory comparison. •

ENGINEERING.SK86

E     TRA X



PLNÉ VYU�ITÍ VLASTNOSTÍ ROZPOUŠTĚDEL
V mnoha aplikacích průmyslového čištění přináší pou�ití rozpouštědel hodnotné procesní výhody. Díky svému závazku 
průbě�né optimalizace, společnost Dürr Ecoclean neustále vylepšuje svůj sortiment zařízení. To na jedné straně umo�ňuje 
dokonale přizpůsobit ka�dý čistící systém svému konkrétnímu zadání – s pou�itím nebo bez pou�ití integrované schopnosti 
ochrany dílů. Na druhé straně lze takto zlepšit účinnost s ohledem na vynalo�ené náklady, procesní spolehlivost a dlouhou 
výdr� rozpouštědla při procesu čištění. TEXT/FOTO DORIS SCHULZ

O
rganická rozpouštědla se běžně používají pro čištění průmys-
lových dílů a povrchů s částmi značně znečištěnými olejem, 
s obtížně vysušitelnými oblastmi, tam kde se používají oleje 

při operacích obrábění a tváření kovů, nebo také tam, kde jsou pro ná-
sledné op erace předepsány povrchy bez jakýchkoliv stop oleje, napří-
klad kalení, pokovování apod. Snížené provozní náklady, procesní spo-
lehlivost a  ekologická šetrnost takového čištění je především dílem 
použité technologie zařízení. Společnost Dürr Ecoclean zajišťuje mno-
ho účinných řešení – čistící systémy známé svou vysokou úrovní stan-
dardních zařízení, která zahrnují rekuperaci, obtokovou fi ltraci, trysko-
vé ponorné mytí, vysoký výkon a  řadu vlastností zajišťujících úsporu 
energie a snížení emisí. Tyto čistící systémy mohou pracovat s nehalo-
genními uhlovodíky a  také s  modifi kovanými alkoholy. Pracují s  úpl-
ným vakuem, spoléhají se na vyspělou bezpečnostní technologii a jsou 
vybaveny integrovanými záchytnými vanami. Navíc tyto systémy čiště-
ní mohou být přizpůsobeny přesně požadované čistotě, výkonnosti, ge-
ometrii dílu a v případě potřeby i požadavkům na antikorozní ochranu 
dílů, prostřednictvím vhodného dimenzování, technologie procesu, 
úpravy tekutiny a technologie sušení.

KRÁTKÉ CYKLY PRO MINIMALIZACI NEPRODUKTIVNÍCH ČASŮ
Pro maximální účinnost čištění, dokonce i při splnění náročné normy čis-
toty, poskytují systémy Ecoclean vysoký vakuový výkon. Stroje jsou vy-
baveny výkonnými čerpadly a potrubím s vysokým průtokem. Toto pro-
vedení umožňuje rychlé plnění a vypouštění pracovní komory a nádrží, 
a také zajišťuje optimální přívod rozpouštědla do koše s čištěnými díly. 
Spolu s vysoce výkonnou vakuovou technologií systému a jeho konečným 
tlakem těsně pod 1 mbar, který zajišťuje rychlé sušení dílů i s velmi složi-
tou geometrií, je toto provedení charakteristické krátkými čistícími cyk-
ly a tudíž zvýšeným výkonem.
Ověřené procesy, například v oblasti lékařství a u aplikací, které vyžadu-
jí povrchy bez přítomnosti olejů při následných operacích, například ka-
lení, CVD/PVD povlakování, pájení natvrdo, svařování nebo lepení čas-
to vyžadují potřebu nejjemnějšího čištění. Pro tento účel mohou být 
systémy čištění pomocí rozpouštědel vybaveny několika záplavovými 

nádržemi pro vícestupňový proces čištění. Elektrolyticky leštěná pracov-
ní komora a optimalizované průtokové podmínky zajišťují, že v systému 
nezůstávají žádné cizí látky, které by mohly znovu znečistit již očištěné 
díly. Klíčovým, pro udržení vysoké kvality čištění, je obtokový fi ltrační 
systém (bypass fi ltration), který recirkuluje čisticí tekutinu až 100 krát za 
hodinu. To znamená, že v každém dvouminutovém čistícím cyklu je roz-
pouštědlo fi ltrováno více než třikrát. 

ODSTRANĚNÍ NEČISTOT Z ČISTÍCÍHO MÉDIA
Pro nepřetržitou úpravu rozpouštědla jsou systémy vybaveny integrova-
nou plně automatickou destilační jednotkou a také fi ltrací celého průto-
ku a obtokovou fi ltrací ve standardní sestavě. Standardní destilační mo-
dul poskytuje trvale velmi dobrou účinnost odmašťování i při průtocích 
oleje až 5 litrů/hod. Pro vyšší množství oleje nebo pro nejjemnější čištění 
je možnost zabudování volitelné odčerpávací jednotky do zařízení. Kom-
paktní destilační modul snižuje obsah rozpouštědla v odčerpaném oleji 
na méně než 1 %. Drahé speciální oleje tak mohou být regenerovány a ná-
sledně opět použity spolu s novým olejem.
Systém průtokové fi ltrace čistí rozpouštědlo jak během zaplavování, tak 
během vypouštění pracovní komory. Všechna tělesa fi ltrů jsou navržena 
pro použití pytlových nebo svíčkových fi ltrů a zajišťují snadnou výměnu 
fi ltračních vložek. Pro účely nejjemnější fi ltrace mohou být použity svíč-
kové fi ltry o velikosti až 1 mikron.

DŮSLEDNĚ KONSTRUOVÁNO PRO ÚSPORU ENERGIE 
Zařízení pro čištění dílů pomocí rozpouštědel poskytuje také výhody 
z  hlediska úspory energie. Proto je první záplavová nádrž ohřívána vý-
hradně odpadním teplem z destilačního modulu. Až 20 % elektrické ener-
gie lze uspořit pomocí inteligentního řídicího systému zařízení přizpůso-
beného specifi ckému výrobnímu cyklu zákazníka. Dále „podle potřeby“ 
seřízený topný výkon, spotřebovávaný destilačním systémem, může sní-
žit spotřebu energie této operace procesu až o 40 %. Podobně pomáhá še-
třit energii standardní vodní chladicí systém, protože pro provoz chlaze-
ní není potřeba žádná elektrická energie.
Všechny systémy čištění pomocí rozpouštědel emitují méně než je limit-
ní hodnota, tj. 1 tuna rozpouštědel za rok, defi novaná ve VOC směrnici.  •
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NÁVRH FUZZY REGULÁTORA JEDNOSMERNÉHO 
POHONU NA BÁZE JEHO FUZZY MODELU
Fuzzy prístup k popisu a riadeniu dynamických sústav zaznamenáva v ostatnom období značný rozvoj. Od svojho vzniku 
našli [1] uplatnenie vo veľkom mno�stve aplikácií v rôznych odvetviach priemyslu, preto�e sa tu často vyskytuje po�iadavka 
riadenia sústav, v ktorých nie sú presne známe, prípadne sú ťa�ko identifikovateľné ich parametre a niekedy aj vnútorná 
štruktúra. TEXT/FOTO PROF. ING. DANIELA PERDUKOVÁ PHD., FEI TU V KOŠICIACH

T
akéto systémy sú vhodné na aplikáciu fuzzy logiky pri ich mo-
delovaní a  riadení, ktorá nevychádza z  analytických znalostí 
o  skúmanej sústave, ale vyžaduje poznanie jej kvalitatívnych 

vlastností. Predovšetkým fuzzy regulátory dynamických systémov nachá-
dzajú v technickej praxi čoraz širšie uplatnenie vďaka svojej jednoduchos-
ti a robustnosti [2, 3, 4, 5, 6]. Ich štruktúra je obvykle typu PID a jadro ich 
návrhu spočíva v konkretizovaní pravidiel a funkcií príslušnosti pre kon-
krétnu riadenú sústavu [7]. Použitie všeobecných „metapravidiel“ však 
nie je vždy vhodné, hlavne pre nelineárne sústavy vyšších rádov [8]. Ak 
však pre regulovanú sústavu existuje vyhovujúca časová postupnosť 
vstupného signálu, ktorá dosiahne cieľ riadenia optimálnym spôsobom, 
možno jednoducho navrhnúť fuzzy regulátor pre túto sústavu na základe 
tejto postupnosti (optimálneho vstupného riadiaceho vektora vstupov). 
Tento vektor je možné získať napríklad jeho vyhľadávaním pomocou ge-
netických algoritmov. 
Predkladaný príspevok aplikuje vyššie uvedený postup návrhu fuzzyfi ká-
cie a pravidiel fuzzy regulátora typu PI pre pohon s  jednosmerným cu-
dzobudeným motorom s  nelinárnou záťažou. Kvalita fuzzy regulátora, 
navrnutého pomocou uvedenej metodiky, je v  príspevku overovaná si-
muláciami v MATLAB-e.

METODIKA NÁVRHU FUZZY REGULÁTORA 
NA BÁZE JEHO FUZZY MODELU
Postup návrhu fuzzy regulátora pre konkrétnu regulovanú sústavu môže-
me zhrnúť do nasledujúcich troch krokov:
1. Hľadanie optimálnej sekvencie vstupných hodnôt
Nájsť oblasti a pravidlá pre fuzzy regulátor je možné z vyhovujúcej data-
bázy údajov medzi príslušnými trojicami [ek, ek-1, duk], ktoré môžeme na-
zbierať z optimálneho prechodu regulovanej sústavy do žiadaného stavu. 
Takémuto prechodu zodpovedá nejaká postupnosť hodnôt vstupného 
signálu (ďalej len vstupný vektor duopt), ktorá najlepšie odpovedá zvolené-
mu kritériu optimálnosti. Optimálnej dynamike sústavy obvykle zodpo-
vedá kritérium optimálnosti v tvare integrálu kvadratickej odchýlky vý-
stupu systému y od žiadanej hodnoty w:

 (1)

Hľadanie vektora uopt vyžaduje opakovanú aplikáciu rôznych vstupných 
vektorov na regulovanú sústavu (alebo na jej model) a vyhodnotenie kri-
téria (1) pre každý z nich. Množstvo možných rôznych sekvencií vstupov 
(vstupných vektorov) je zrejme dané zvolenou digitalizáciou vstupu v ča-
sovej aj hodnotovej osi a prudko rastie so zhusťovaním tejto digitalizácie. 
Preto je vhodné použiť na hľadanie vektora duopt napríklad metódu gene-
tických algoritmov, ktorá celý tento proces značne urýchľuje [9].
2. Hľadanie databázy optimálnych údajov
Ak na regulovanú sústavu aplikujeme optimálnu časovú sekvenciu vstu-
pov duopt, potom databáza optimálnych údajov pozostáva z trojíc [ek, ek-1, 
duk].
3. Návrh fuzzy regulátora z databázy optimálnych údajov
Z databázy optimálnych údajov potom možno navrhnúť konkrétny fuz-
zy regulátor rôzneho typu (Mamdani, Sugeno) štandardne známymi po-
stupmi clustrovaním týchto údajov do významných zhlukov a ich opisom 
pomocou vhodných pravidiel.

NÁVRH FUZZY REGULÁTORA RÝCHLOSTI PRE POHON S JEDNOSMERNÝM 
MOTOROM
Uvedená metodika návrhu fuzzy regulátora bola aplikovaná na pohon 
s jednosmerným cudzobudeným motorom (JSM) s nelineárnou záťažou 
a s parametrami: Ka = 0.625 Ω-1 , Ta = 0.01 s, c = 0.7 Vs, J = 0.03 kgm2, Mz = 
k.x1

2 (k = 0.0001), ktorý predstavuje dynamický systém 2. rádu. 
Podľa metodiky opísanej v predchádzajúcej kapitole v prvom kroku na hľa-
danie optimálnej sekvencie vstupov duopt použijeme schému podľa obr. 1.

Obr. 1 Bloková schéma pre hľadanie vektora du
opt

Pre zvolený vektor vstupnej sekvencie du podľa obr. 2a) sú časové priebe-
hy výstupnej veličiny systému uvedené na obr. 2b).

Obr. 2a Časový priebeh vektora vstupnej sekvencie du

Obr. 2b Časový priebeh výstupnej veličiny (uhlovej rýchlosti w)

Pre jednosmerný pohon s nelineárnou záťažou a želanú hodnotu uhlovej 
rýchlosti w = 50 bol nájdený optimálny vektor vstupnej sekvencie duopt = 
[200 200 200 150 -20 -10 -4 0 0 -4 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 ….] pre dobu vzor-
kovania T = 0.05 s. Hodnota optimalizačnej kriteriálnej funkcie pre uve-
dený prípad je J = 327.2. Optimálny vstupný vektor duopt môžeme vyhľa-
dať napríklad pomocou metódy genetických algoritmov, pričom pri jeho 
hľadaní možno použiť nástroje štandardného toolboxu programu Mat-
lab pre prácu s GA.
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V druhom kroku na hľadanie optimálnej databázy údajov pozostávajúcej 
z trojíc [ek, ek-1, duk] použijeme schému podľa obr. 3, pričom dobu vzorko-
vania zahustíme na T = 0,01 s.

Obr. 3 Zber optimálnej databázy údajov

Z takto získanej optimálnej databázy údajov štandardnými prostriedka-
mi (v MATLAB-e napríklad nástrojom anfi sedit) navrhneme FIS štruktú-
ru fuzzy regulátora typu Sugeno s deviatimi pravidlami.
Regulačný obvod s takto navrhnutým fuzzy regulátorom je uvedený na 
obr. 4. Kvalita regulácie výstupnej veličiny y regulovaného systému pri 
použití fuzzy regulátora v porovnaní s jej optimálnym priebehom yopt pre 
vstup duopt je zrejmá z obr. 5.
Poznámka: Pre reálny regulátor je potrebné vyhľadať optimálne riadiace vek-
tory pre celú pracovnú oblasť pohonu a na ich základe zostaviť databázu zna-
lostí pre návrh fuzzy regulátora.

Obr. 4 Regulačná štruktúra s fuzzy regulátorom

Obr. 5 Dynamika optimálnej a navrhnutej regulácie

ZÁVER
Článok sa zaoberá metódou návrhu fuzzy regulátora, pravidlá ktorého sú 
založené na získavaní optimálneho vstupného vektora pomocou gene-
tických algoritmov. Metodika je aplikovaná na jednosmerný pohon s ne-
lineárnou záťažou. Vlastnosti navrhnutého regulátora sú verifi kované si-
muláciami v prostredí softvérového balíka Matlab. Dosiahnuté výsledky 
ukazujú, že navrhnutý regulátor dokáže zabezpečiť optimálnu dynami-
ku regulácie z hľadiska zvoleného optimalizačného kritéria, pričom mož-
no konštatovať, že uvedenú metodiku je možné aplikovať na širokú trie-
du nelineárnych dynamických black-box systémov.
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FUZZY MODEL BASED DC FUZZY CONTROLLER 
DESIGN
The p aper deals with the method of design of a fuzzy control-
ler the rules of which are based on generating the optimal in-
put vector using a genetic algorithm. The proposed procedure 
is verifi ed on a concrete example of a DC drive with non-liner 
load. Results of simulation experiments show that the control-
ler, in spite of its simplicity and the uncomplicated computer 
oriented design procedure used, enables considerable improve-
ment of the control circuit dynamic properties also in case of 
strongly nonlinear higher order controlled systems. •
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ZNI�OVANIE MNO�STVA KYSELINY SÍROVEJ 
V ANODICKEJ OXIDÁCII HLINÍKA – VPLYV NA 
MIKROTVRDOSŤ AAO VRSTVY 
Vlastnosti povrchových vrstiev vytvorených anodickou oxidáciou hliníka (AAO) predurčujú takto upravené hliníkové výrobky 
na široké uplatnenie nielen v klasických oblastiach strojárstva, dopravy a stavebníctva, ale aj na potenciálne vyu�itie 
v oblasti magnetického ulo�enia [1] fotovoltických solárnych článkov [2], filtrov[3], chemických senzorov [4], fotoniky [5], 
a kovových nanodrôtikov [6, 7]. TEXT DOC. ING. LÝDIA SOBOTOVÁ, PHD.1A) A KOL. FOTO ARCHÍV REDAKCIE

V
mnohých týchto aplikáciách majú kľúčovú úlohu mechanické 
vlastnosti, najmä mikrotvrdosť a odolnosť voči opotrebovaniu. 
V závislosti od podmienok anodickej oxidácie sa tieto vlastnos-

ti môžu meniť v širokom rozsahu, preto si výskum vplyvu chemických, 
fyzikálnych a  technologických faktorov na výsledné AAO vrstvy získal 
veľkú pozornosť. Základné informácie, týkajúce sa týchto závislostí 
nájdeme v odbornej literatúre [8, 9, 10]. 
Väčšina experimentálnych prác v oblasti mikrotvrdosti je realizovaných pri 
„ťažkých“ podmienkach anodickej oxidácie, pod ktoré môžeme zahrnúť níz-
ke teploty elektrolytu a často aj špeciálne chemické zloženie elektrolytov, pri-
čom ich primárnym cieľom je určiť vysoké hodnoty mikrotvrdosti vrstiev [11]. 
PodľaSccota [12], ktorý pre anodickú oxidáciu v kyseline sírovej pri kon-
štantnej prúdovej hustote 4 Adm-2 menil teplotu v rozsahu od -5 °C do 
15 °C, je mikrotvrdosť ovplyvňovaná pri takýchto podmienkach v malej 
miere, s čím súvisí aj odolnosť voči opotrebovaniu. 
Ďalšia štúdia publikovaná Koizumom [13], ktorá sa zaoberá anodickou 
oxidáciou hliníka v galvano-statickom režime pri prúdových hustotách 
1 až 8 Adm-2 v elektrolyte tvorenom kyselinou sírovou a šťavelovou pri 
teplotách elektrolytu v rozsahu -5 °C až 20 °C tvrdí, že v skúmanom inter-
vale je mikrotvrdosť a odolnosť proti opotrebovaniu takmer konštantná 
v intervale teplôt -5 °C až 5 °C bez ohľadu na aplikovanú prúdovú hustotu. 
Ďalej sa v tejto štúdii tvrdí, že so zvýšením teploty elektrolytu postupne 
dochádza k znižovaniu hodnoty mikrotvrdosti, pričom výraznejší pokles 
je pri použití nižších hodnôt prúdovej hustoty. Toto tvrdenie však treba 
brať s určitou rezervou, pretože doba anodickej oxidácie pri tomto expe-
rimente bola stále konštantná, a to 45 minút, bez ohľadu na použité prú-
dové hustoty, v dôsledku čoho sa vytvárali a neskôr hodnotili vrstvy s väč-
šou hrúbkou, ktorá priamo ovplyvňuje výslednú hodnotu mikrotvrdosti 
a odolnosti proti opotrebeniu [14, 15, 16].
Oxidické vrstvy s hrúbkou 25 μm a viac, vytvorené v elektrolyte tvorenom 
kyselinou sírovou pri teplotách v intervale 15 °C až 30 °C a pri rôznych 
hodnotách aplikovaných prúdových hustôt (1 až 4 Adm-2), sa podľa nie-
ktorých autorov [17, 18] vyznačujú mäkšou vonkajšou vrstvou, ktorá zni-
žuje transparentnosť vrstvy a jej odolnosti proti opotrebovaniu. Podobný 

vplyv bol podľa spomínaných prác aj na hodnotu mikrotvrdosti.  Na zá-
klade uvedeného prehľadu publikovaných prác z  oblasti mechanických 
vlastností a nodicky vytvorených vrstiev, zameraných predovšetkým na 
mikrotvrdosť, je dôraz kladený na vplyv teploty elektrolytu aaplikovanej 
prúdovej hustoty bez uvažovania ďalšíchfaktorov. Preto je navyše v tej-
to štúdii prostredníctvom plánovaného experimentu a následnej mate-
maticko-štatistickej analýzy sledovaný vplyv množstva kyseliny sírovej 
v elektrolyte ale aj súčasný vplyv ďalších chemických a fyzikálnych fakto-
rov, vplývajúcich na hodnoty mikrotvrdosti vrstiev vytvorených anodic-
kou oxidáciou hliníka v elektrolyte tvorenom kyselinou sírovou a šťave-
lovou. Pôsobenie množstva kyseliny sírovej v elektrolyte je vzhľadom na 
zložitosť procesu anodickej oxidácie hliníka a jeho zliatin potrebné sle-
dovať v interakcii s ostatnými uvažovanými faktormi pri konkrétnej prú-
dovej hustote, a  nie osamotene ako jediný efekt vplývajúci na sledova-
ný parameter.

EXPERIMENTÁLNE VÝSLEDKY
Hliníkový plech ENA W1050-H24 s hrúbkou 0,5 mm bol použitý ako ex-
perimentálny materiál pre anódu. Chemické zloženie skúšaného mate-
riálu je uvedené v tab. 1.

Tab. 1 Chemické zlo�enie skúšaného materiálu

Skúšobné vzorky s rozmermi 100 × 70 × 0,5 mm boli chemicky odmaste-
né v roztoku, ktorý obsahoval: hydrogén uhličitan sodný < 20 %, sodík 
metasilikát pentahydrát < 5 %, fosfáty < 30 %, boritany < 40 % a povrcho-
vo aktívne látky < 5 %, pri teplote 50 ± 2 °C pre celkovú expozičnú dobu 
15 minút. Tieto použité vzorky boli dôkladne opláchnuté v deionizovanej 
vode a ponorené do 45 % roztoku hydroxidu sodného pri teplote 55 ± 2 °C 
na dobu 1 minúty. V tab. 2 sú uvedené podmienky experimentu.
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Tab. 2 Podmienky experimentu

Eloxovanie bolo vykonané na základe návrhu metodiky experimentu, 
zodpovedajúcemu rotačnej centrálnej kompozitnej konštrukcii so 44 
prebiehajúcimi skúškami. Jednotlivé skúšky boli vykonané podľa návr-
hu experimentu ako kombinácia úrovní faktora zodpovedajúcich tab. 2. 
Po eloxovaní boli skúšobné vzorky okamžite opláchnuté a chladené (cca 
10 °C) v demivode po dobu 1 minúty, po čom nasledovalo preplachovanie 
v tečúcej vode po dobu ďalších 2 minút, aby sa odstránil elektrolyt zachy-
tený v defektoch. Tieto vzorky sa potom sušili stlačeným vzduchom a bo-
li vložené do pece (pri teplote 50 °C po dobu 20 minút).

DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY A DISKUSIA
Na základe experimentálne získaných hodnôt mikrotvrdosti HV0,01 pre 
anodickú lokálnu prúdovú hustotu 1 Adm-2 a 5 Adm-2 boli zostavené gra-
fi cké závislosti množstva kyseliny sírovej na hodnotu skúmaného para-
metra – mikrotvrdosti vrstvy v  závislosti od súčasnej zmeny ostatných 
pôsobiacich faktorov v procese anodickej oxidácie hliníka.
Na obr. 1 možno pozorovať, že najvyššia hodnota v celom intervale použitej 
mólovej koncentrácie kyseliny sírovej v elektrolyte je priteplote 45,78 °C, 
no tento extrém predstavuje teploty, ktoré sa v technickej praxi nepouží-
vajú. Vrstvy vytvorené pri takýchto teplotách sú vzhľadom na svoje ďal-
šie kvalitatívne ukazovatele nepoužiteľné. Znížením teploty elektrolytu 
na úroveň 32 °C dochádza k poklesu mikrotvrdosti vrstvy v celom rozsa-
hu koncentrácie kyseliny sírovej v elektrolyte, a to v priemere o 32 %. Ďal-
ším znížením teploty elektrolytu na 22 °C dochádza k zníženiu priemernej 
hodnoty mikrotvrdosti o ďalších približne 29 % v celom rozsahu použitých 
koncentrácií kyseliny sírovej v elektrolyte. Pri teplotách elektrolytu -1,78 °C 
a 12 °C pozorujeme malý rozdiel v zmene priebehu mikrotvrdosti. 
Pri sledovaní vplyvu svorkového napätia pri konštantnej hodnote teplo-
ty elektrolytu a doby anodickej oxidácie pri zmene množstva kyseliny sí-
rovej v elektrolyte možno pozorovať (obr. 2), že pri najnižšej hodnote na-
pätia U = 6,43 V, sú dosahované aj najnižšie hodnoty mikrotvrdosti AAO 
vrstvy a pri postupnom zvyšovaní už nie je pozorovaný jej výrazný vplyv 
na sledovaný parameter s  rastúcim obsahom množstva kyseliny sírovej 
v  elektrolyte. Priemerná zmena hodnoty mikrotvrdosti vrstvy zvyšova-
ním použitého napätia pri konštantnej hodnote doby anodickej oxidácie 
25 minút a konštantnej hodnote teploty elektrolytu 12 °C je 6 %.

Obr. 1 Závislosť hodnoty mikrotvrdosti vrstvy na mno�stve kyseliny sírovej 

v elektrolyte pri konštantnej hodnote doby anodickej oxidácie t = 15 min, konštantnej 

hodnote napätia U = 10 V pre JA= 1 A.dm-2 pri zmene teploty elektrolytu (1: -1,78 °C; 

2: 12 °C; 3: 22 °C; 4: 32 °C; 5: 45,78 °C)

Obr. 2 Závislosť hodnoty mikrotvrdosti vrstvy na mno�stve kyseliny sírovej 
v elektrolyte pri konštantnej hodnote teploty elektrolytu T = 12 °C a konštantnej 
hodnote doby anodickej oxidácie t = 25,00 min pre JA = 1 A.dm-2 pri zmene napätia 
(1: 6,43 V; 2: 8,5 V; 3: 10 V; 4: 11,5 V; 5: 13,57 V)

Z nasledujúceho grafu (obr. 3) je zrejmé, že hodnota mikrotvrdosti vrs-
tvy vytvorenej anodickou oxidáciou rastie so zvyšujúcim sa obsahom 
množstva kyseliny sírovej v elektrolyte s rastúcou hodnotou doby ano-
dickej oxidácie pri konštantnej hodnote teploty elektrolytu T = -1,78 °C 
a konštantnej hodnote napätia U = 11,5 V. Pri anodickej oxidácii hliníka 
po dobu 1,22 min rozdiel v dosiahnutých hodnotách mikrotvrdosti vrs-
tvy pri mólovej koncentrácii kyseliny sírovej v elektrolyte 0,09 mol.dm-3 

a 2,76 mol.dm-3 predstavuje priemernú hodnotu 38 %. Predlžovaním do-
by anodickej oxidácie na 35 minút v oblasti nízkych mólových koncentrá-
cií kyseliny sírovej pozorujeme znižovanie priemernej hodnoty mikrotvr-
dosti vrstvy oproti minimálnej dobe 1,22 minút. Toto znižovanie hodnoty 
mikrotvrdosti možno vysvetliť chemickým rozpúšťaním vrstvy v oblasti 
nízkych mólových koncentrácií ako procesu zviazaného s elektrolytickou 
tvorbou vrstvy. Predĺžením doby anodickej oxidáciena 48,78 minút do-
chádza k postupnému rastu sledovaného parametra, pričom tento rast je 
výrazný v celom rozsahu použitých mólových koncentrácií. 

Obr. 3 Závislosť hodnoty mikrotvrdosti vrstvy na mno�stve kyseliny sírovej 
v elektrolyte pri konštantnej hodnote teploty elektrolytu T = -1,78 °C a konštantnej 
hodnote napätia U = 11,5 V pre JA = 1A.dm-2 pri zmene doby anodickej oxidácie 
(1: 1,22 min; 2: 15 min; 3: 25 min; 4: 35 min; 5: 48,78 min)

Zvýšením prúdovej hustoty na 5 A.dm-2 pri konštantnej dobe anodickej oxi-
dácie 15 min a použitom napätí 10 V (obr. 4) dochádza k zmene priebe-
hu hodnôt mikrotvrdosti vrstvy oproti prúdovej hustote 1 A.dm-2. Pri tejto 
hodnote prúdovej hustoty nepozorujeme výrazný vplyv teploty elektro-
lytu na hodnotu mikrotvrdosti vrstvy, kde priemerná zmena predstavuje 
iba 1 %, no na druhej strane pozorujeme výrazný vplyv mólovej koncentrá-
cie kyseliny sírovej. V experimentálne použitom rozsahu 0,09 mol.dm-3 až 
2,76 mol.dm-3 je priemerná zmena hodnoty mikrotvrdosti až 43 %. »
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» Na obr. 5 pozorujeme zmenu pri použití prú-
dovej hustoty 5  A.dm-2 oproti 1  A.dm-2 (obr.  2) 
predovšetkým pri použití napätia 6,43  V, kde 
je výrazný pokles hodnôt mikrotvrdosti. Záro-
veň je v celom intervale použitých napätí menší 
vplyv mólovej koncentrácie kyseliny sírovej ako 
pri prúdovej hustote 1 A.dm-2. Obr. 6 dokumen-
tuje zmenu hodnoty mikrotvrdosti pri prúdovej 
hustote 5 A.dm-2 pri konštantnej hodnote teplo-
ty elektrolytu -1,78  °C a pri hodnote použitého 
napätia 11,5 V. So predlžujúcou sa dobou anodic-
kej oxidácie rastie aj priemerná hodnota mikro-
tvrdosti vrstvy v celom rozsahu použitých mólo-
vých koncentrácií kyseliny sírovej.

ZÁVER
Mechanizmus vytvárania AAO vrstvy nie je aj 
napriek veľkému úsiliu výskumných pracovní-
kov úplne objasnený. 
V predloženom príspevku boli prezentované zá-
kladné výsledky rozsiahleho výskumu v  oblas-
tia nodickej oxidácie so zameraním na sledova-
nie sú časného vplyvu chemických a fyzikálnych 
faktorov pôsobiacich na proces vytvárania ano-
dickej vrstvy. Anodické oxidácie hliníka pred-
stavujú zložitý chemicko-fyzikálny systém, kde 
vplyv jednotlivých faktorov nemožno hodnotiť 
samostatne, ale iba v interakcii s ostatnými pô-
sobiacimi faktormi. Anodická oxidácia vo svo-
jej podstate zahŕňa mechanizmus elektrolytic-
kého vytvárania a chemického rozpúšťania AAO 
vrstvy, pričom jeden alebo druhý mechanizmus 
prevláda v závislosti od pôsobenia chemických, 
fyzikálnych, technologických a  materiálových 
faktorov. 
Z  uvedených výsledkov je zrejmé, že v  rozsa-
hu použitých intervalov jednotlivých faktorov 
(tab. 2), zvyšovanie doby anodickej oxidácie hli-
níka pri súčasnom zvyšovaní množstva kyseli-
ny sírovej v  elektrolyte spôsobuje rast hodnoty 
mikrotvrdosti vrstvy. Tu je možné predpokla-
dať, že predĺženie doby anodickej oxidácie nad 
horný interval použitých hodnôt teploty elek-
trolytu dôjde k postupnému znižovaniu hodno-
ty mikrotvrdosti, pričom tento pokles bude spô-
sobený vplyvom chemického rozpúšťania vrstvy. 
Naopak, zvýšenie teploty elektrolytu v  interva-
le 12 – 32 °C pri súčasnom zvýšení obsahu kys-
liny sírovej v elektrolyte spôsobuje pokles hod-
noty mikrotvrdosti AAO vrstvy oproti teplote 
elektrolytu v  oblasti záporných hodnôt použi-
tých teplôt. 
Zvýšením teploty elektrolytu na hornú hrani-
cu použitého intervalu teplôt dôjde k miernemu 
zvýšeniu hodnoty mikrotvrdosti, no kvalita vrs-
tvy vytvorená pri týchto podmienkach už nie je 
vyhovujúca. V neposlednom rade vplyv hodno-
ty privedeného jednosmerného napätia zvyšuje 
hodnotu mikrotvrdosti AAO vrstvy so zvyšujú-
cim sa množstvom kyseliny sírovej v elektrolyte, 
ale na dosiahnutie hodnôt HV0,01 = 90 je v prie-
myselnej praxi pri používaných hodnotách 
množstva kyseliny sírovej 1,99 mol.dm-3 potreb-
né napätie minimálne 8,50 V.
Proces anodickej oxidácie hliníka a jeho zliatin 
teda predstavuje zložitý systém, kde jednotlivé 

Obr. 4 Závislosť hodnoty mikrotvrdosti vrstvy na mno�stve kyseliny sírovej v elektrolyte pri konštantnej hodnote doby 
anodickej oxidácie t = 15 min, konštantnej hodnote napätia U = 10 V pre JA = 5A.dm-2 pri zmene teploty elektrolytu 
(1: -1,78 °C; 2: 12 °C; 3: 22 °C; 4: 32 °C; 5: 45,78 °C)

Obr. 5 Závislosť hodnoty mikrotvrdosti vrstvy na mno�stve kyseliny sírovej v elektrolyte pri konštantnej hodnote 
teploty elektrolytu T = 12 °C a konštantnej hodnote doby anodickej oxidácie t = 25,00 min pre JA = 5 A.dm-2 pri 
zmene napätia (1: 6,43 V; 2: 8,5 V; 3: 10 V; 4: 11,5 V; 5: 13,57 V)

Obr. 6 Závislosť hodnoty mikrotvrdosti vrstvy na mno�stve kyseliny sírovej v elektrolyte pri konštantnej hodnote 
teploty elektrolytu T = -1,78 °C a konštantnej hodnote napätia U = 11,5 V pre JA = 5 A.dm-2 pri zmene doby anodickej 
oxidácie (1: 1,22 min; 2: 15 min; 3: 25 min; 4: 35 min; 5: 48,78 min)
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fyzikálne a chemické faktory nevystupujú iba samostatne, ale predovšet-
kým vo vzájomných interakciách. Nie je teda možné sledovať iba vplyv 
jedného z činiteľov, pôsobiacich v tomto procese, ale vždy treba brať do 
úvahy aj ostatné činitele. Správnou voľbou vstupných faktorov je mož-
né dosiahnuť zníženie množstva kyseliny sírovej v elektrolyte, no pri za-
bezpečení požadovaných kvalitatívnych parametrov vrstvy (hrúbka, mik-
rotvrdosť, oteruvzdornosť). Toto zníženie má podstatný vplyv na životné 
prostredie, ktorý sa v konečnom dôsledku prejavuje aj v znížení vstup-
ných a prevádzkových nákladov, ako aj nákladov na neutralizáciu.
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REDUCTION OF THE SULPHUR ACID AMOUNT 
IN THE ANODIC OXIDATION OF ALUMINIUM 
– INFLUENCE ON HARDNESS OF THE AOO 
COATING
The Possibilities of Reduction of the Amount of Acid Sulfuricin 
the Process of Aluminum Anodizing and its Infl uence on the Mi-
crohardness AAO layer. With the aim to reduce the amount 
of acidserum in the process of anodizing oxidation of the alu-
minum and its alloys, at retaining of the mechanical proper-
ties of the excluded layer by anodicoxidation of aluminum on 
the material ENA W 1050H24, in this paper was investigat-
ed the microhardness of excluded layer as a function of physi-
cal and chemical factor saffecting in the process of oxidation at 
constant anodiccurrent density JA = 1 Adm-2 and JA = 5 Adm-
2. The electrolyte is constituted by the acidsulfuric and the ac-
idoxalic, with emphasison the effect of the amount of sulfu-
ricacidin the electrolyte, in the range from 0,09 mol.dm-3 to 
2,78 mol.dm-3. The experimental procedure was realized on 
the base of mathematical and statistical analysis of experi-
mental data obtained matrix from composite rotation plan ex-
periment with fi ve independent variables factors (amount of 
sulfuricacidin the electrolyte, the amount of oxalicacid in the 
electrolyte, electrolyte, anodizing time and applied voltage). In 
the experiment was realized 44 separate tests with the current 
change of value of the individual factors under defi ned levels 
for each realization. •
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UPLATŇOVANIE ŠTÍHLEHO MYSLENIA 
VO VÝROBNEJ FIRME
Dnes je častým dôvodom zániku podnikov neznalosť vyu�ívania mo�ností skrytých rezerv a neschopnosť odhaliť zdroje 
plytvania na rôznych úrovniach podniku. Tomu sa však dá predchádzať vyu�ívaním konceptov štíhlej výroby. Prax ukazuje, 
�e vhodným riadením a zlepšovaním procesov sa postupom času dosahujú oveľa lepšie výsledky, ktoré sa prejavujú najmä 
šetrením finančných prostriedkov, zjednodušením výroby, redukciou nezhôd, rastúcou produkciou, zvyšovaním efektivity, 
kratšími priebe�nými dobami výroby a menším zaťa�ením pracovníkov. TEXT/FOTO DOMINIKA LEHOCKÁ A SERGEJ HLOCH, TECHNICKÁ UNIVERZITA KOŠICE, 

FAKULTA VÝROBNÝCH TECHNOLÓGIÍ SO SÍDLOM V PREŠOVE

Z
ákladom je čo najefektívnejšie vyťa-
ženie maxima z dostupných zdrojov 
na konkrétnom mieste a  v  konkrét-

nom čase, pomocou jednoduchých a logických 
návrhov zmien. 
Tak, ako je to v  každom podniku, aj v  spoloč-
nosti TOMARK, s. r. o., sa vyskytujú nedostat-
ky, ktoré treba neustále zlepšovať. Keďže fi rma 
sa špecializuje najmä na obrábanie, tvárnenie, 
delenie hutného materiálu a  na výrobu zvára-
ných konštrukcií a komponentov pre automo-
bilový priemysel, myšlienky zoštíhľovania výro-
by sa budú uplatňovať práve v tejto oblasti.
K základným výrobným činnostiam fi rmy patrí:
–  Výroba rámov, kde sa strojársky spracováva-

jú oceľové diely a výsledkom sú veľkorozme-
rové komponenty návesov pre automobilové 
ťahače; 

–  Ostatná strojárska výroba, ktorá slúži na vy-
užívane voľných kapacít operácií pre delenie 
materiálu, výrobu a  opracovania zváraných 
konštrukcií;

–  Výroba leteckej techniky, kde sa vyrábajú 
ultraľahké lietadlá typu SD – 4 Viper.

V  tomto prípade pôjde o  sledovanie činnosti 
vytipovaného pracoviska, kde boli odhaľované 
skryté formy plytvania pomocou metódy VSM, 
ktoré sa týkajú jednej zo základných, činností 
spoločnosti – výroby rámov.

VALUE STREAM MANAGEMENT (VSM)
Odstraňovaniu plytvania predchádza jeho 
správna identifi kácia a meranie. Základnou me-
tódou je manažment toku hodnôt (Value Stre-
am Management), ktorého základom je mapo-
vanie toku hodnôt, pričom tok hodnôt tvoria 
všetky procesy, ktoré sa vyskytujú na ceste od 
materiálu po hotový výrobok.

VSM pomáha zozbierať potrebné informácie 
o kritických miestach a nedostatkoch, kde do-
chádza k najväčším stratám peňazí, času aj pro-
duktivity, naznačuje, kde je potrebné zlepšenie 
a  umožňuje plánovať a  modelovať zmeny bu-
dúceho stavu. Výhodou metódy je jej jednodu-
chosť a rýchlosť – za krátky čas sa dá pomocou 
listu papiera, ceruzky a gumy získať veľmi cen-
ný pohľad na plytvanie v podniku. 

ZÁKLADNÉ KROKY VSM:
Pre správne vyhodnotenie a porovnanie súčas-
ného a novo navrhnutého stavu procesu metó-
dou VSM je nutný výpočet kľúčových metrík, 
ako sú:
• taktovací čas, 

 (1)

• priebežná doba výroby – celkový čas od vstu-
pu materiálu do skladu, až po výstup hoto-
vého výrobku zo skladu na expedícii,

 (2) 

• index pridanej hodnoty – uvádza pridanú 
hodnotu produktu v percentách z PDV. Ob-
rátená hodnota indexu určuje percentuálny 
pomer plytvania. Pri mapovaní procesov je 
snaha o zvýšenie hodnoty tohto indexu, čo 
je možné pomocou skracovania PDV.

 (3) 

• obrátka zásob – defi nuje, koľkokrát za rok 
možno „otočiť“ dennú požiadavku zákazní-
ka so zohľadnením skutočnej PDV. 

 (4)

•  počet procesných krokov – súčet všetkých 
procesných krokov v hodnotovom toku, 

 (5)

ANALÝZA SÚČASNÉHO STAVU 
Na zvolenom pracovisku podniku sa vykoná-
va kompletizácia a  zváranie komponentov rá-
mu automobilového návesu, pred presunom na 
expedíciu. Proces výroby celého rámu, je zloži-
tý a skladá sa z viacerých parciálnych operácií, 
preto sledovanie výroby ako celku s prihliadnu-
tím na túto skutočnosť, by bolo náročné a ne-
efektívne. Ako najvhodnejšie riešenie tohto 
faktu sa zvolilo rozdelenie celého procesu na 
čiastkové úseky. Úsek výroby na sledovanom 
pracovisku sa volil s  ohľadom na jeho roboti-
záciu. V  procese sa využívajú dve robotizova-
né pracoviská (ďalej RZP-1 a  RZP-2) na zvára-
nie dvoch nosných častí rámu – nosa (RZP-1) 
a plošiny (RZP-2). Typ rámu návesu, sa vyberal 

Obr. 1 Základné kroky VSM
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s  prihliadaním na frekvenciu exportu a  keď-
že požiadavka od odberateľa na rám prichádza 
denne, pristúpilo sa práve k tejto voľbe. Mapa 
toku hodnôt súčasného stavu na pracovisku je 
zobrazená na obrázku 2.
V  znázornenom procese výroby sa vyskyt-
li nedostatky, ktoré spôsobujú spomaľovanie 
a  predražovanie výroby. Firma si nedostatky 
uvedomuje, a  preto sa snaží postupne imple-
mentovať myšlienky štíhleho myslenia do vý-
roby. Podmienky v  podniku a  sortiment vyrá-
baných produktov, však nedovoľujú nárazové 
zavedenie zmien a následnú zmenu celého sys-
tému výroby. Vzhľadom na to je najvhodnejšou 
voľbou postupné zlepšovanie určitých vytipo-
vaných častí výroby. 

PROBLÉMY SPÔSOBUJÚCE PLYTVANIE
Ako hlavné nedostatky zvoleného úseku výroby 
sa dajú defi novať nasledujúce zdroje plytvania: 

čakanie za materiálom, čakanie na manipulač-
ný prostriedok (v tomto prípade mostový žeriav), 
tvorba a čakanie rozpracovanej výroby, nedosta-
tok miesta na pracovisku a komplikovaný tok ma-
teriálu cez jednotlivé výrobné operácie. Ako naj-
častejšia forma plytvania sa vyskytuje čakanie 
v rôznych podobách a na rôznych miestach. Zby-
točné vynakladanie fi nančných prostriedkov na 
čakanie, len v skutočne výnimočných prípadoch 
prináša fi rme zisk. Napriek tomu sa tento nedo-
statok objavuje veľmi často a spolu so zbytočnými 
presunmi rozpracovanej výroby, komplikovaným 
rozvrhnutím materiálového toku a  ďalšími ne-
dostatkami na to nadväzujúcimi pohlcuje fi rme 
veľké množstvo peňažných prostriedkov a  bráni 
v plnení hlavného podnikového cieľa – zarábaniu 
peňazí. Potenciály možných zlepšení v procese sa 
nachádzajú na obrázku 3. Zobrazujú, na ktorých 
miestach sa nachádzajú nedostatky s konkrétnym 
návrhom na ich možné riešenie. 

NEEFEKTÍVNE ČAKANIE
Čakanie na materiál je v  podmienkach fi rmy 
spôsobené čakaním na manipulačný prostrie-
dok. V procese je na manipuláciu nutné využívať 
mostový žeriav s nosnosťou do 5 t, kvôli hmot-
nosti zváraných dielov. Problém nastáva vtedy, 
ak je žeriav potrebný na presun dielov, na viace-
rých miestach súčasne. Tu vzniká neprimerané 
čakanie a spomaľovanie výroby. Spôsobuje to aj 
skutočnosť, že pre sledované pracovisko je do-
stupný len jeden mostový žeriav. Vyskytla sa však 
možnosť uvoľnenia ďalšieho mostového žeriava 
z blízkeho pracoviska, s dostatočnou nosnosťou 
na presun ťažkých zvarených zostáv, ktorého sú-
časné využívanie nie je efektívne. Používa sa na 
presun dielov s  omnoho nižšou váhou, na akú 
je dimenzovaný (nosnosť žeriava 10 t, hmotnosť 
dielcov, s ktorými manipuluje 500 – 600 kg). 
V tomto prípade sa ako najefektívnejšie ukazu-
je nahradenie činnosti spomínaného žeriava »

Obr. 2 Mapa toku hodnôt súčasného stavu

Obr. 3 Potenciály zmien v súčasnej mape toku hodnôt
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» dvoma otočnými stĺpovými manipulátormi 
na pracoviskách, kde je takáto možnosť. Týmto 
krokom by sa uvoľnil mostový žeriav s nosnos-
ťou až 10 t na výkon hmotnostne náročnejších 
činností. Zmenou by došlo k optimálnejšiemu 
využívaniu dostupnej kapacity žeriava a skráte-
niu času, ktorý nepridáva hodnotu koncovému 
produktu. 
Otočné žeriavy by boli umiestnené na stĺpoch 
konštrukcie, aby v  prípade reorganizácie prí-
pravkov v  prevádzke bolo možné presunúť aj 
tieto zariadenia. Nákup by sa realizoval od slo-
venského dodávateľa, s ktorým má podnik dob-
ré obchodné vzťahy. Nákupom od slovenského 

dodávateľa by v globálnom pohľade na vec do-
šlo k  podpore domáceho producenta, čo by, 
aj keď v  nepatrnej miere, podporilo slovenskú 
ekonomiku.

ZLÚČENIE OPERÁCIÍ
Najväčším problémom pracoviska je príliš kom-
plikovaný materiálový tok a  vykonávanie zby-
točných presunov rozpracovaných kompo-
nentov výroby na sklady. V  súčasnosti sa na 
pracovisku využívajú tri prípravky, pričom kaž-
dý sa využíva na iný typ práce a dve oddelené 
robotizované centrá na zváranie nosných častí 
rámu (ďalej RZP-1 a RZP-2). Nevhodným takto-
vaním výroby sa vytvárajú sklady rozpracovanej 
výroby. Vplyvom využívania len jedného mani-
pulátora sa stráca čas pri čakaní na žeriav. Úz-
kym miestom v  procese je robotizované zvá-
ranie dielu rámu – plošiny na RZP-2 (obr. 4). 
Táto operácia má najdlhší čas cyklu (120 minút) 
a  prispôsobuje sa jej výroba. V  tomto prípade, 
keďže ide o  robota, nie je možné zrýchliť prá-
cu zvýšením počtu pracovníkov na pracovisku. 
Zváranie na RZP-2 (obr. 4) sa vykonáva pomo-
cou dvoch zváracích jednotiek s označením Al-
mega AX-V4L AP od spoločnosti OTC – Daih-
en (obr. 5). 
Je dôležité podotknúť, že robotizované zváranie 
zákazník vyžaduje a je výhodné hlavne kvalitou 
realizovaných zvarov, na čo nadväzuje aj frek-
vencia reklamácií nezhôd.
Komplikovaný materiálový tok nespôsobuje 
podniku len veľké množstvo časových a fi nanč-
ných strát, ale zvyšuje aj ohrozenie bezpečnos-
ti práce. Vhodná prestavba pracoviska je najjed-
noduchším riešením tohto problému. Keďže ide 
o zvarené zostavy veľkej hmotnosti je presun jed-
notlivých dielov veľmi nebezpečný a náročný na 
manipuláciu. Pravdepodobnosť úrazu sa zvyšu-
je aj s presunom zvarených zostáv na sklady roz-
pracovanej výroby. V  tomto prípade by návrh 

zlepšenia pozostával so zlúčenia operácií (obr. 6 
a obr. 7) a rozšírenia robotizovaného centra RZP-
2 (obr. 4). Prvým krokom by bolo zlúčenie dvoch 
operácií (obr. 6), ktorého činnosť by bola realizo-
vaná na prebudovanom prípravku (v súčasnos-
ti využívanom na kompletizáciu rámu). Ďalším 
a  najvýraznejším krokom by bolo už spomína-
né rozšírenie RZP-2 (obr. 4), dobudovaním čas-
ti robotizovaného pracoviska k súčasnému, čím 
by došlo k zlúčeniu operácií zobrazených na ob-
rázku 7. Tu by sa vykonávalo kompletné zvára-
nie celej vopred zostehovanej zostavy oboch nos-
ných častí rámu (nos + plošina). Na novom RZP 
by pribudli ďalšie dve zváracie jednotky typu Al-
mega AX-V4L AP (obr. 5) a zostehovaný celý rám, 
by sa následne zváral štyrmi zváracími jednotka-
mi spomínaného typu. 

Obr. 6 Zlúčenie operácií na prípravkoch 

Obr. 7 Zlúčenie činnosti na RZP

Po realizácii predložených návrhov je možné 
defi novať novú mapu toku hodnôt (obr. 8) s no-
vým rozvrhnutím výroby.

THE APPLICATION OF LEAN 
THINKING IN MANUFACTURING 
COMPANY

The core idea of the article is value 
stream mapping with identifi cation of 
waste sources, and drawbacks which 
helps to uncover hidden reserves of 
production. The analysis covers the 
current state of individual processes 
within the production line. After deter-
mination of the present drawbacks the 
plan of rationalization had been cre-
ated in which the combination of el-
ements of lean production was used. 
The proposed solutions could be used 
when establishing the principles of 
lean production on particular sec-
tions of the assembly line of within the 
whole plant. In case that proposed so-
lution can not be put into practise they 
can be used as a blueprint for other 
tipes of improvements respectively de-
creasing of waste and drawbacks. •

Obr. 4 RZP-2 – zváranie plošiny

Obr. 5 Robot na zváranie plošiny Almega AX-V4L AP
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PRÍNOSY NAVRHOVANÝCH ZLEPŠENÍ
Hlavným a  najvýznamnejším prínosom je 
ekonomická výhodnosť, maximalizova-
nie využívania výrobných kapacít a  zlepše-
nie priechodnosti a  plynulosti procesu vý-
roby rámu. Rozbor odhalil príležitosť na 
zlepšenie najmä v oblasti materiálového to-
ku a  jeho zefektívnenia. Odstránením skla-
dov rozpracovanej výroby, ktoré sú hlav-
ným zdrojom vzniku stratových časov, dôjde 
k plynulejšiemu toku materiálu cez výrobný 
proces. 
Zlúčením operácií znázornených na obrázku 
6 sa uvoľní miesto na rozšírenie robotizova-
ného zvárania celého rámu štyrmi robotmi. 
Tento krok umožní rozvrhnúť výrobu tak, že 
za ten istý dostupný čas by bolo možné den-
ne vyrobiť o dva rámy návesu viac, ako je to 
dnes. Rozšírením RZP však dôjde aj k uvoľ-
neniu jedného z  robotov, konkrétne RZP-1, 
ktorý bude môcť vykonávať iné zváracie čin-
nosti. Reorganizácia pracoviska v sebe ukrý-
va aj možnosť vytvorenia robotizovanej bun-
ky na zváranie zvoleného typu rámu, čím 
by sa dalo docieliť optimálnejšie využívanie 
priestorových kapacít podniku. Zmenami by 
došlo aj k  zníženiu potreby pracovníkov na 
pracovisku, ktorí budú môcť vykonávať iné 
činnosti.
V tab. 1 je porovnanie hodnôt kľúčových metrík 
súčasného a navrhovaného stavu. 
Z číselného vyjadrenia je evidentné, že zmena-
mi by sa dospelo k zlepšeniu jednotlivých ma-
povaných hodnôt, čo je dôkazom celkovej pro-
spešnosti ponúkaných zlepšení.

ZÁVER
Cieľom tohto článku bolo zvýšenie povedomia 
o  možnostiach neustáleho zlepšovania podni-
kových procesov pomocou zavádzania nástro-
jov štíhlej výroby. Na realizáciu spomínaných 
racionalizačných návrhov zlepšení vo fi rme 
TOMARK, s. r. o., bude potrebné zakúpeiť novú 
zváraciu a manipulačnú technológiu, zreorgani-
zovať výrobu, zlúčiť operácie a nanovo vymedziť 
personálne obsadenie pracovísk. Preto je dôleži-
té zdôrazniť fi nančnú stránku. Hlavným pred-
pokladom sú dostatočné fi nančné prostriedky, 
potrebné na investovanie v počiatočnej fáze pro-
jektu. Návratnosť investície by pri mnou name-
raných hodnotách a fi rmou poskytnutých infor-
máciách o  cenách práce v  približnom prepočte 
bola 2,45  roka, čo predstavuje 613 pracovných 
dní. Tento výsledok však nemožno považovať za 
smerodajný, lebo kvôli vplyvom výkyvov vo vý-
robe nie je možné určiť presné časy. Na získanie 
presnejších časov by bolo potrebné sledovať pro-
cesy v dlhšej časovej línii.
Pri návrhu zavedenia používania manipulač-
ných zariadení na pracovisku, kde je tento 
krok možný, sa dá návratnosť investície vyjad-
riť len v  časovom rozmedzí fi nančnej úspory 
na manipulácii, čo je v  tomto prípade zhru-
ba 4  509, pri manipulácii ušetrených minút. 
Na základe týchto výsledkov a porovnania hod-
nôt metrík v  tab. 1 však možno potvrdiť reál-
nosť a  zmysluplnosť zavádzania prvkov štíh-
leho myslenia do procesu v  zvolenej časti 
prevádzky. Postupným zoštíhľovaním výrobné-
ho programu si fi rma upevní svoje dobré me-
no na trhu a môže byť vhodnou motiváciou pre 

iné podniky, ktoré ešte váhajú so začatím pou-
žívania systému zlepšovania pomocou koncep-
tov štíhlej výroby.
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Obr. 8 Mapa toku hodnôt navrhovaného stavu

Tab. 1 Porovnanie hodnôt metrík súčasného a navrhovaného stavu
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MODEL VZÁJOMNÝCH RELÁCIÍ REZNÝCH 
PARAMETROV A PARAMETROV DRSNOSTI 
POVRCHU
Neustály vývoj nových materiálov, či u� pre automobilový, letecký alebo špeciálny priemysel, prináša pri ich obrábaní 
rezaním alebo delením mnohé problémy. Konvenčné technológie delenia nie sú v�dy technicky a ekonomicky mo�né. Pre 
rezanie takýchto materiálov bolo vyvinuté rezanie vodným lúčom v druhej polovici 20. storočia a prvé priemyselne vyrábané 
zariadenia v USA boli uvedené na trh v osemdesiatych rokoch 20. storočia, najmä na rezanie keramických materiálov pre 
kozmonautiku. TEXT/FOTO ING. JURAJ SUROVSKÝ, ING. IGOR SLÁVIK, PHD., PROF. ING. A. MIČIETOVÁ, PHD. FOTO AUTORI, ARCHÍV FIRMY REZMAT

T
áto progresívna technológia rezania nadobudla na význame 
pridaním abrazívnych látok do vodného lúča, čím vznikla nová 
technológia rezania vysokorýchlostným, vysokotlakovým hyd-

roabrazívnym lúčom (AWJ). Technológia rezania hydroabrazívnym lú-
čom sa stala najviac napredujúcou technológiou posledných rokov.
Autori vo svojom príspevku chcú poukázať na skutočnosť, že hydroabra-
zívny lúč okrem neobmedzeného sortimentu rezaných materiálov všet-
kých druhov a vlastností disponuje nástrojom (lebo abrazívny vodný lúč 
je rezný nástroj), ktorý nepôsobí negatívne na obrábaný materiál ani na 
životné prostredie.
Vysoká rýchlosť vytekajúceho prúdu vody s  prímesou abrazíva (AWJ) 
umožňuje obrábať intenzívne, ekonomicky a  pritom ekologicky v  pod-
state zatiaľ všetky priemyselné materiály.
Táto technológia je dnes už hardvérovo i softvérovo zväčša vyriešená – 
existujú špeciálne CNC riadené stroje, ale spôsob kontroly povrchu ob-
robených plôch s ontinuálnym riadením (on-line) ešte ostáva technickým 
problémom, rovnako aj správna voľba technologických parametrov.

ABRAZÍVNYM VODNÝM LÚČOM MO�NO REZAŤ TIETO DRUHY TECHNICKÝCH 
MATERIÁLOV:
• všetky druhy konštrukčných, nástrojových a antikoróznych ocelí,
• kalené plechy (PP-ARMOX, HARDOX), pružinové ocele, MARA-

GIN,TRIP,
• titán a jeho zliatiny,
• stelit, NIMONIC, HASTELLOY, INCONEL,
• farebné kovy (meď, mosadz, bronz),
• hliník a jeho zliatiny,
• ťažko obrábateľné materiály,
• brúsne kotúče z Al2O3,

• prírodné a umelé kamene, žula, mramor,

• keramika, porcelán, dlaždice, obklady,
• stavebný materiál, betónové dlažby, šamotové tehly,
• sklo i viacvrstvové, lepené, nepriestrelné, drôtené,
• tvarové diely kreslené a programované s CAD/CAM.
Ďalšími možnými aspektmi využitia technológie WJ či AWJ sú rezanie ma-
teriálov s nerovnakou hrúbkou (zvlnených ± 100 mm), možnosť zmeny kva-
lity rezanej plochy v rámci jedného výrobku, minimálne silové pôsobenie lú-
ča na rezaný materiál a rezanie materiálov bez tepelného alebo chemického 
ovplyvnenia (pancierový plech, oteruvzdorné a nitridované plechy).

Obr. 1 Výber zo sortimentu kovových materiálov rezaných AWJ vo firme REZMAT s. r. o.
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Obr. 3 Schéma rezania / delenia materiálu technológiou AWJC

Primiešaním abrazívnych zŕn do čistého vodného lúča prudko vzrástla je-
ho výkonnosť. Abrazívny vodný lúč umožňuje dosiahnuť drsnosť povrchu 
plôch v rozsahu Ra = 3,2 – 12,5 μm. Teplota vodného lúča pri styku s ma-
teriálom nepresahuje teploty 65 – 90 °C.
Parametre rezania (pozri obr. 3), ktoré vplývajú na výslednú drsnosť po-
vrchu delených plôch uvádza nasledujúci vzťah:

Ra (Rz) = f (p, vf , dz1/ dz2, Ma , A, Rm, E , h) (1)
kde E je Yungov modul pružnosti rezaného materiálu v MPa.

Pri rezaní materiálov v  sériovej výrobe s  použitím zariadení s  AWJC 
treba aplikovať pri vyhodnocovaní výsledkov metódu plánovaného 

experimentu, pomocou napríklad parametrického Shapiro-Wilsonovho 
testovacieho kritéria s použitím výpočtového systému STATISTIKA [3].

Obr. 4 Model znázornenia procesu rezania abrazívnym vodným lúčom (AWJC). 
Navrhnutý model bol overený v praxi, pri sledovaní zmeny troch parametrov rezania [1]

Pri experimentoch delenia materiálu STN 11523.0, hrúbky h = 15mm 
s použitím AWJ boli dosiahnuté výsledky uvedené v práci [1] a overe-
ný navrhnutý model rezania/delenia s AWJ (obr. 4) potvrdil, že pri dele-
ní materiálov AWJ chýba norma STN EN ISO, určujúca miesto merania 
výslednej drsnosti plôch a jednotná terminológia. Z pohľadu produkti-
vity sú v praxi používané parametre (Ma, p, vf) vždy pri maximálnej veľ-
kosti daného zariadenia pre CNC abrazívne delenie a je snaha voľbou 
dráhy rezania podľa [2] priebežným rezaním prerezať maximálnu mož-
nú hrúbku materiálu na jeden rez. Pokračovanie teoretických výskum 
uvádza práca [3].

Poznámka: Článok bol spracovaný za podpory grantovej agentúry VEGA č. 1/0097/12 a KEGA č. K-12-009-00. 
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Obr. 2 Mo�né, aj umelecké tvary z dreva rezané čistým vodným lúčom vo firme REZMAT, s. r. o
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