


» For the calculation of temperature in counter-” ow heat exchanger is 
necessary to adjust the mathematical model described by equations (�) … 
(�) in relation to the direction of ” uid ” ow in the heat exchanger. Simi-
larly, in the case of phase change some of the ” uid (by condensation or 
boiling), it would be necessary to adjust the balance equations to include 
condensing and characterizing the latent heat of vaporization of liquids 
conversion. It would also be necessary to adjust the criterial equations for 
calculating the heat transfer coe	  cient. 
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Moderné viacosové stroje umo��ujú vyrába� sú	iastky ve
mi zlo�itej geometrie a�ich cena je ve
mi vysoká. Prípadné 
povrchové po•kodenia pracovných 	astí, ktoré sa mô�u objavi� v�ka�dom kroku výroby, vedú k�vyradeniu celej sú	iastky. 
Analýza •tatistických údajov strojovej výroby ukazuje, �e hlavnými prí	inami vyradenia sú poruchy výrobkov, chyby 
operátora (technológa) a�zlomenie alebo nadmerné opotrebenie nástroja. TEXT KLEKOVKIN ANTON, KARAVAEVYURY, DEPARTMENT OF MECHATRONIC SYSTEMS 
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�IVOTNÝ CYKLUS VYBRANÝCH PLASTOV 
V LETECKOM PRIEMYSLE
Plasty majú v súčasnosti široké uplatnenie a �ivot bez nich si v mnohých oblastiach vieme len veľmi ťa�ko predstaviť. 
Okrem výhod, ktoré sú definované ich vlastnosťami, spôsobujú aj značné problémy. Mno�stvo plastov na konci ich �ivotného 
cyklu končia na skládkach, ktorých voľná kapacita neustále klesá, preto je potrebné predvídať a hľadať riešenie problémov, 
ktoré nás očakávajú. TEXT/FOTO ING. ROMANA DOBÁKOVÁ, PHD., ING. PETER KISELY, PHD.,LETECKÁ FAKULTA, TU KOŠICE

LCA METÓDA
V dnešnej dobe sa čoraz väčší dôraz kladie na rozvoj takých technológii, 
ktoré sú šetrné k životnému prostrediu. Ide o technológie, ktoré sú nie-
len energeticky úspornejšie, ale aj eliminujú nežiaduce environmentál-
ne vplyvy z  prevádzkovania zariadení, či samotnej výroby a  používania 
produktov. Populačný rast, neustále klesajúce zásoby fosílnych surovín 
a prudko rastúce znečisťovanie životného prostredia viedlo k tomu, aby 
sa vedci začali zaoberať tzv. ekobilanciou.
Najvýznamnejším hľadiskom posudzovania ekologických dosahov je 
spotreba energie, ktorá súvisí s  limitovaním množstva energetických 
zdrojov. Táto spotreba je sprevádzaná aj negatívnymi vplyvmi, ako sú 
atmosférické emisie, ktoré prispievajú k  tvorbe kyslých dažďov, smogu 
a skleníkového efektu.
Vo svete sa začína čoraz viac aplikovať analytická metóda environmen-
tálneho manažmentu Life Cycle Assessment – LCA  (posudzovanie ži-
votného cyklu). Je to prístup, ktorý analyzuje environmentálne vplyvy 
výrobkov, ale aj služieb počas ich životného cyklu. Do úvahy sa berie aj 
proces získavania surovín, cez výrobu, realizáciu a zneškodňovanie od-
padov z výroby na životné prostredie. Metódu LCA možno defi novať ako 
zhromažďovanie a vyhodnocovanie vstupov, výstupov a možných vply-
vov produktov na životné prostredie počas celého životného cyklu. Vý-
stupom je environmentálne hodnotenie vplyvu daného výrobku na ži-
votné prostredie (environmentálna certifi kácia alebo environmentálne 
označovanie výrobkov). 
Hlavným cieľom týchto výstupov je prevencia znečisťovania životné-
ho prostredia, podpora rozvoja výroby a spotreby výrobkov s menej ne-
priaznivými účinkami počas celej doby životnosti, poskytovať pravdivé 

informácie o vplyvoch na životné prostredie, a tým vplývať nielen na vý-
robcov, ale aj na spotrebiteľov.
Štúdia LCA pozostáva zo štyroch fáz: defi nícia cieľa a predmetu, inventa-
rizačná analýza, hodnotenie vplyvov, interpretácia životného cyklu.
V súčasnosti sa čoraz viac rozmáha používanie plastových materiálov, na-
koľko sa plast ukázal ako materiál so širokými možnosťami využitia, s vy-
sokými požiadavkami na kvalitu a nízkou cenou. Z tohto dôvodu je po-
trebné pochopiť podstatu, hlavné výhody a nevýhody plastov v porovnaní 
s kovmi, ako aj ich negatívny vplyv na životné prostredie.

Obr. 1 Grafické znázornenie �ivotného cyklu produktu

ZAČIATOK �IVOTNÉHO CYKLU VYBRANÝCH PLASTOV
Plasty vo všetkých svojich fázach, a to už od ťažby ropy a plynu, cez výro-
bu, dopravu až po konečné spracovanie odpadu, zasahujú do životného 
prostredia. Je veľmi ťažké kategoricky zhodnotiť, ktorý z plastov je šetr-
nejší k životnému prostrediu. S istotou však možno tvrdiť, že plasty, ktoré 
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obsahujú chlór, majú ve�mi �asto nepriaznivý vplyv na životné prostredie. 
Za�iatok životného cyklu plastov sa za�ína už �ažbou surovín a�spotrebou 
energie na jeho výrobu. 
Pri výrobe plastov sa používa ropa, ktorá sa radí medzi neobnovite�né 
zdroje energie a�na druhej strane aj jej spracovanie sa uskuto��uje v�nie 
príli• ekologických ra“ nériách. Aj energia, ktorú spotrebovávame, sa zís-
kava z�neobnovite�ných zdrojov. Pri samotnej výrobe plastických látok 
dochádza k�zne�is�ovaniu životného prostredia, pretože dochádza k�úni-
ku •kodlivých látok do vzduchu, pôdy a�vody.
Najviac používaným plastom, ktorý má •iroké uplatnenie v�rôznych od-
vetviach priemyslu, je polyvinylchlorid (PVC). V� leteckom priemysle sa 
využíva hlavne pri kon•trukcii interiéru lietadiel, v� miestach, na ktoré 
nie sú kladené až také technické požiadavky (prie�ky, stropy, odkladacie 
skrinky, sedadlá). 
Pre životné prostredie je to v•ak jeden z�najhor•ích plastov. Nebezpe�ná 
je nielen výroba tohto plastu, kde dochádza k�vzniku nebezpe�nej toxic-
kej látky … dioxínu, ale aj používanie a�likvidácia PVC, lebo aj v�týchto eta-
pách unikajú do prostredia •kodlivé prídavné látky.
�al•ou z� nebezpe�ných chemikálií, ktorú obsahuje PVC, je ftalát, tzv. 
zmäk�ovadlo, ktoré je hlavnou zložkou tohto plastu. Ke�že ftaláty nie sú 
viazané na plast, pri používaní sa ve�mi �ahko uvo��ujú. PVC obsahuje aj 
farbivá na báze �ažkých kovov, spoma�ova�e horenia a�viazaný chlór, kto-
rý je ve�mi nebezpe�ný pri horení týchto plastov.
PVC sa kvôli chlóru a� �al•ím prímesiam �ažko recykluje, preto vä�•ina 
z�neho kon�í na skládkach, kde sa budú po stáro�ia uvo��ova� jedovaté 
prísady do prostredia, alebo v�spa�ovniach, kde sa pri horení do ovzdu•ia 
vylu�ujú vysoko jedovaté dioxíny a��ažké kovy.
�al•ím využívaným plastom pri kon•trukcii interiéru lietadiel je akrylo-
nitril … butadién … styrén (ABS). Zložky, ktoré ABS�obsahuje, sú ve�mi ne-
bezpe�né. Akrylonitril je vysoko toxický, pri vdýchnutí �lovekom sa ve�mi 
�ahko absorbuje a��ahko preniká aj cez kožu �loveka. Podobne ako styrén 
a�butadién aj ABS�patrí medzi karcinogénne látky. Tento plast v•ak priná-
•a riziko pre životné prostredie len v�procese výroby, jeho používanie ne-
predstavuje potenciálnu hrozbu.

Obr. 2 Interiér Boeingu 787 Dreamliner

Pri kon•trukcii lietadiel sa za�ínajú �oraz viac využíva� nové materiály, 
tzv. kompozity. Z�matríc sa naj�astej•ie používajú nenasýtené polyeste-
rové, vinylesterové živice a�epoxidy. Primárne riziko spojené s�použitím 
epoxidovej živice je citlivos� na vytvrdzovadlo, ktorá môže po �ase spôso-
bova� alergickej reakcie. V�prípade spracovate�ov plastov je použitie epo-
xidov prí�inou astmy. Pre životné prostredie je nebezpe�ná najmä staveb-
ná �astica týchto živíc, tzv. bisfenol A. Plasty, ktoré obsahujú túto látku, sa 
ve�mi �ažko recyklujú a�vä�•ina z�nich kon�í na skládkach. Bisfenol A�pre-
niká zo skládky nielen do podzemných vôd, ale v�sú�asnosti je aj jednou 
z�naj�astej•ie zistených chemikálií v�povrchových vodách, pomocou kto-
rých sa dostáva do tiel vodných živo�íchov, vrátane rýb. 
Pri horení epoxidov zasa vnikajú nebezpe�né produkty ako oxid uho�na-
tý, oxid uhli�itý, dym a�oxidy dusíka.

Obr. 3 Percentuálne zastúpenie plastov v�kon•trukcii boeingu 787 Dreamliner

RECYKLÁCIA PLASTOV
Recyklácia je opätovné využitie predtým už použitých materiálov a�pro-
duktov. Tento proces znižuje spotrebu prírodných materiálov a�surovín, 
redukuje množstvo uskladnených odpadov a�spotrebu energie, �ím pri-
spieva aj k�znižovaniu skleníkových plynov.
Recyklácia plastov priaznivo vplýva na zníženie zá�aže životného pros-
tredia, �o vedie k�redukcii množstva skládkového odpadu (rozklad plas-
tu na skládke trvá nieko�ko desa�ro�í) a�pri spa�ovaní nedochádza k�úni-
ku •kodlivých látok do ovzdu•ia. Má v•ak aj pozitívny vplyv na �ažbu ropy 
a�vedie k�znižovaniu výdavkov na nakúp tejto suroviny.
Tento proces opätovného zhodnocovania plastov v•ak aj napriek tomu 
nie je ve�mi ekologickou �innos�ou, nako�ko je náro�ný na energiu, vodu, 
dopravu at�. Plasty možno recyklova� len na produkt s�niž•ou kvalitou. 
Aj napriek týmto negatívam je recyklácia v�sú�asnosti jedným z�optimál-
nych spôsobov nakladania s�plastovými odpadmi. 

ZÁVER
Neustále roz•irovanie možností aplikácie plastových materiálov v� rôz-
nych priemyselných odvetviach, vrátane letectva, predstihuje rozvoj ko-
vových materiálov.
Na druhej strane v•ak treba zváži� �i nové materiály na báze plastov neza-
�ažujú životné prostredie viac, ako doposia� používané materiály.
Vyhodnocovanie problematiky plastov pomocou LCA�metódy je pomer-
ne komplikované a�náro�né hlavne na �as, �o vyplýva aj z�jej podstaty.
V�sú�asnosti je v•ak jednou z�pomôcok, ktorá umož�uje zhodnoti� a�po-
súdi�, ko�ko energie a�surovín spotrebuje konkrétny plast v�priebehu svoj-
ho životného cyklu, nako�ko zne�istí okolité prostredie a�ko�ko odpadu 
pri tom vznikne.�€

INTRODUCTION TO LIFE-CYCLE TASKS OF 
THE CHOSEN PLASTIC MATERIAL USED BY 
AIRCRAFT INDUSTRY
In present, plastic materials have wide range of application 
and in many areas we can’t imagine life without them. Besides 
advantages that are deÞ ned by their characteristics they in-
duce also considerable problems. Loads of plastic materials at 
the end of their life-cycle ends on dump where we have just lim-
ited free space. Therefore is necessary to predict and looking 
for problem solution what to do with this interesting material/
waste in future. €
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AKTUÁLNE TRENDY VO VYSOKORÝCHLOSTNOM 
OBRÁBANÍ
Vysokorýchlostné obrábanie sa zaraďuje medzi progresívne technológie obrábania, aj keď je známe u� dlhšiu dobu. 
Prívlastok progresívne má najmä kvôli prudkému rozvoju v ostatných rokoch. Tento rozvoj by však nebol mo�ný bez vývoja 
dôle�itých komponentov vretien, ako sú lo�iská a motory vretena. TEXT ING. DENISA KRCHOVÁ, PROF. ING. JOZEF ZAJAC, CSC., TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH, 

FAKULTA VÝROBNÝCH TECHNOLÓGIÍ SO SÍDLOM V PREŠOVE, KATEDRA VÝROBNÝCH TECHNOLÓGIÍ FOTO ARCHÍV REDAKCIE

S
rozmachom HSC sa začali rozvíjať aj 
stroje s  piatimi pracovnými osami 
(5-osové obrábacie centrá). Vysoko-

rýchlostné obrábanie ponúka prostriedky na 
skrátenie dodacích lehôt, zvýšenie produktivi-
ty, čo ma za následok vyšší zisk.

SÚČASNÝ STAV NA TRHU
Analytici nezávislej spoločnosti TechNavio, 
ktorá sa zaoberá prieskumom „budúcich tech-
nológií“ na trhu po celom svete, predpokladá 
10,13-percentný celosvetový nárast výroby ná-
strojov pre vysokorýchlostné obrábanie (HSC). 
Jedným z kľúčových faktorov, ktoré prispievajú 
k rastu tohto trhu, je narastajúca potreba roz-
víjať vysoko kvalitné výrobky. A  práve zvýše-
nie preferencií karbidových rezných nástrojov 
by mohlo predstavovať výzvu k rastu tohto tr-
hu. Medzi kľúčových predajcov dominujúcich 
na trhu patria Nachi-Fujikoshi Corp, OSGCorp 
a  Sandvik AB. Ďalšími predajcami sú Aloris 
Tool Technology AB, BöhlerUddeholm Corp, 
Erasteel SAS, Nippon Steel Koshuha Group, 
Tiangong International a Kennametal. 

Inžinieri z tímu TechNavio dospeli k záveru, že 
za ostatných pár rokov sa stupňuje súperenie 
medzi výrobcami rezných nástrojov pre rýchlo-
reznú oceľ (HSS). Zvýšenie produktivity v kraji-
nách BRIC (Brazília, Rusko, India, Čína) a Juž-
nej Afriky viedlo k zvýšeniu investícií do vysoko 
kvalitných a vysoko výkonných strojov v týchto 
krajinách. Tým sa zvyšuje potreba veľmi výkon-
ných rezných nástrojov, vďaka čomu dochádza 
k  zvyšovaniu konkurencie medzi dodávateľmi 
rezných nástrojov pre HSS, čo spôsobuje znižo-
vanie celkových nákladov na nástroje. Navyše, 
s rozvojom technológií náklady na vývoj niekto-
rých základných HSS nástrojov klesajú. Okrem 
toho, dodávatelia sa zameriavajú na rozvoj eko-
nomicky výhodných produktov v snahe presa-
diť sa v  malých a  stredne veľkých podnikoch. 
Okrem toho, dostupnosť karbidových rezných 
nástrojov núti dodávateľov znižovať ceny svo-
jich výrobkov, aby sa udržali na trhu.

TRENDY VÝVOJA
• Prevláda ponuka viacosových strojov, kto-

ré netreba dopĺňať o  naklápacie a  otočné 

stoly. Rotačné osi sú zakomponované pria-
mo v konštrukcii stroja. Aplikácia vysokoo-
táčkových vysokovýkonných vretien s auto-
matickou výmenou nástrojov. 

• Uplatňovanie prstencových pohonov pre ro-
tačné osi.

• Monitorovacie kamerové systémy sú inšta-
lované priamo na stroji s cieľom diagnosti-
kovať poruchu a efektívne zasiahnuť.

• Trend možností zabezpečenia presnosti 
stroja – zvyšovanie tlmenia, tepelnej stabili-
ty a tuhosti uzlov. [2]

DÔVODY VYU�ITIA HSC
Aby výrobca prežil na konkurenčnom trhu, mu-
sí zaviesť vysokorýchlostné obrábanie s  cieľom 
skrátiť časy obrábania, a tým aj výrobné náklady. 
Novšie materiály, ako sú kompozitné materiá-
ly, tepelne odolné a  antikorové ocele, zliatiny, 
kalené nástrojové ocele, hliníkové zliatiny a po-
dobne, vyžadujú práve tento typ obrábania. 
HSC ponúka vysokú kvalitu výrobkov, eliminu-
je počet nastavení a zjednodušuje tok materiá-
lu, ktorým sa môže výrazne skrátiť výrobný čas.
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STROJE PRE HSC
Stroje pre HSC obrábanie majú väčšinou mož-
nosť 5D (K-dimenzionálneho) obrábania. Ob-
rábacie centrum má štyri osi pohybu v nástroji 
a  jednu os v  obrobku. K-dimenzionálnym ob-
rábaním sa rozumie k-riadených osí NC stro-
ja, kde k =  3, k =  4, k =  5, k =  6. To znamená, 
že kinematický reťazec obrábacieho centra mô-
že mať 3, 4, 5 alebo 6 stupňov voľnosti. Obrába-
cie centrá so sériovou kinematickou štruktúrou 
majú výnimočne šesť stupňov voľnosti, ale viac 
sa využíva 4 – 5  stupňov voľnosti. Obrábacie 
centrá s  paralelnou kinematickou štruktúrou 
majú, naopak, 6  stupňov voľnosti , čo je dané 
ich koncepciou a umožňuje to veľkú priestoro-
vú manévrovateľnosť. 
Pri viacosovom obrábaní môže byť os nástroja 
normálou k obrábanému povrchu oproti trojo-
sovému obrábaniu, kde táto možnosť nie je. Pri 
k-dimenzionálnom obrábaní sa môže obrábať 
niektorým zo spôsobov uvedených na obr.  1, 
a to čelom (a), hranou (b), alebo guľovým kon-
com (c).

VYU�ITIE
Firma Mikron v roku 1994 prišla na trh s obrá-
bacím centrom, ktoré dokázalo pracovať s vyso-
kými otáčkami a ponúkalo aj vysokú dynamiku 
posuvov. Tým sa stala jedným zo zakladateľov 
technológie HSC, teda vysokorýchlostného fré-
zovania.
Stroje radu HSM/XSM ponúkajú najvyšší výkon 
na najmenšej zastavanej ploche. S minimálnou 
zástavbou je možné počítať aj v prípade integro-
vanej automatizácie. Koncepcia stroja je okrem 
kompaktnosti zameraná na optimálny prístup 
obsluhy a na celkovú ergonómiu návrhu. Vďa-
ka unikátnej konštrukcii rámu predsunutého 
pred portál má obsluha dokonalý prístup k pra-
covnému priestoru, čo uľahčuje nakladanie ob-
robku, prípravu a kontrolu priebehu obrábania. 

Stroje typu HSM/XSM sa na Slovensku a v Čes-
ku používajú najčastejšie na výrobu elektród pre 
elektroerozívne obrábanie a na výrobu nástro-
jov a  foriem. Tieto stroje dosahujú vysoký vý-
kon, čo ich predurčuje na nasadenie do výroby 
foriem a nástrojov, kde výhodne dopĺňajú EDM 
hĺbičky, alebo ich čiastočne nahrádzajú. V  za-
hraničí sa tieto stroje používajú aj v  leteckom 
a hodinárskom priemysle. Zaujímavosťou je ich 
rozsiahle uplatnenie v motošporte, kde sa napl-
no prejavia výhody rýchlej výroby malého poč-
tu presných obrobkov, ktoré možno ihneď na-
sadiť na testovanie v pretekárskych vozidlách. 
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HIGH-SPEED CUTTING IS 
ONE OF THE ADVANCED 
TECHNOLOGIES, COMPARED 
TO CONVENTIONAL 
TECHNOLOGIES, CAN 
IMPROVE THE EFFICIENCY, 
ACCURACY AND WORKPIECE 
QUALITY WHILE REDUCING 
COSTS AND MACHINING 
TIMES 

The gradual improvement of machine 
tools, cutting tools and machining 
technologies at high rotational speed, 
high-speed cutting becomes econom-
ically effi cient manufacturing pro-
cess that produces parts with high ac-
curacy and surface quality. The need 
of new cutting tools increases compe-
tition among producers, which the re-
sults are a competitive fi ght and price 
reductions of instruments •

Spôsoby k-dimenzionálneho obrábania
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MODELOVANIE HYDRAULICKÉHO RIADIACEHO 
OKRUHU SIMULA�NÝCH MODELOV PREVODOVIEK
V�predchádzajúcom vydaní magazínu Strojárstvo/Strojírenství bol v�príspevku ŒNávrh riadenia simula	ného modelu pohonu 
osobného vozidla• priblí�ený návrh a�základné princípy riadenia automatických prevodoviek ako sú	astí simula	ných 
modelov pohonov vozidiel. TEXT/FOTO�ING. JAROSLAV PITO�ÁK, PHD., SJF, KATEDRA KON—TRUOVANIA A��ASTÍ STROJOV, �ILINSKÁ UNIVERZITA 

Riadiaca jednotka v•ak predstavuje len jeden z�troch základných 
prvkov riadiacej sústavy Œriadiaca jednotka … prenosová sústa-
va … riadený �len•. Sú�as�ou simula�ných modelov musí teda 

by� aj prvok, ktorý modeluje správanie sa prenosovej sústavy, hydraulic-
kého alebo pneumatického riadiaceho okruhu. Nasledujúci príspevok 
približuje problematiku modelovania hydraulického riadiaceho okruhu 
simula�ných modelov prevodoviek.

SEKVENCIA PRERADZOVANIA
Automatické prevodovky osobných i�nákladných vozidiel sú postavené 
na princípe tzv. radenia bez preru•enia toku výkonu. Využívajú planétové 
prevody a�radenie rýchlostných stup�ov sa uskuto��uje trecími element-
mi … spojkami a�brzdami. Proces radenia rýchlostných stup�ov sa deje 
pod za�ažením a�dá sa jednoducho mechanizova� a�automatizova� [�].
Proces priebehu zopínania trecích riadiacich prvkov, a�teda proces zopína-
nia jednotlivých prevodových stup�ov bol už mnohokrát opísaný v�litera-
túre [�, �, �]. Pri jeho návrhu možno úspe•ne využi� simula�né modely a�op-
timalizova� tak komponenty, �i už prenosovej sústavy, trecích prvkov, alebo 
aj celý proces zopínania, resp. rozopínania trecieho prvku [�]. 
Hlavným cie�om pri navrhovaní sekvencie preradzovania je priblíženie sa 
k�ideálnym priebehom hnacích momentov a�tým aj redukovanie nežiadu-
cich trhnutí na výstupnom hriadeli prevodovky. Pri sú�asnom zopínaní 
jedného radiaceho prvku prevodovky a�vypínaní druhého by sa mali prie-
behy riadiacich tlakov týchto radiacich prvkov pretnú� v� takom okami-
hu, aby nastala teoreticky minimálna skoková zmena hnacieho momen-
tu. Pokia� sa uvažuje o�hydraulickom ovládaní týchto radiacich �lenov, na 
priebeh riadiaceho (ovládacieho) tlaku v�rozhodujúcej miere vplýva uspo-
riadanie hydraulického okruhu, v�ktorom dochádza k�stratám a�stla�eniu 
kvapaliny. Priebehy zmeny ovládacích tlakov trecích prvkov teda nie sú 
skokové a�bývajú precízne navrhované. 

PRIEBEHY TLAKOV V�PRENOSOVEJ SÚSTAVE
Odporú�aný charakter nárastu (poklesu) tlaku v�zara�ovanom (vyra�o-
vanom) trecom prvku je znázornený na obr. � [�]. Tento charakteristic-
ký priebeh bol získaný z�analýzy priebehov tlakov v�automatických pre-
vodovkách. Charakteristické body priebehu tlaku v�zara�ovanom trecom 
prvku sú ozna�ené Z� až Z  a�vo vyra�ovanom trecom prvku sú ozna�e-
né V�  až V� . Súradnice každého bodu Z�alebo V�sú de“ nované �asom ra-
denia tZ�  až tZ,  respektíve tV� až tV� a�tlakom pZ� až pZ , respektíve pV�  až pV� . 

Obr. 1 Priebeh tlaku v�zara�ovanom a�vyra�ovanom trecom prvku;

t … doba radenia od za	iatku radenia, tZk … koniec sekvencie radenia, tZ0, tV0 … vydanie elektrického 
signálu na zapnutie rozvádza	a ovládania zara�ovaného, vyra�ovaného trecieho prvku, Z4 … 
po	iato	ný bod modulácie, Zm … bod úplného zopnutia zara�ovaného trecieho prvku, Z7 … koncový 
bod modulácie tlaku v�zara�ovanom trecom prvku, tZ1 … tZ0 … reak	ný 	as rozvádza	a, tZ2 … tZ1 … 
plnenie prívodného kanála, tZ3 … tZ2 … vymedzenie vôle medzi lamelami, tZ4 … tZ3 … exponenciálny 
nárast prítla	nej sily, tZ7 … tZ4 … modulácia radiaceho tlaku (pre po	iato	né návrhy modulácie sa 
mô�e vychádza� z�lineárnej modulácie, ktorá je nazna	ená 	iarkovane medzi Z4 a�Z7), tZ8 … tZ7 … 
nárast pracovného tlaku na maximálnu hodnotu, tV1 … tV0 … reak	ný 	as rozvádza	a, tV2 … tV1… 
riadený pokles radiaceho tlaku vo vyra�ovanom trecom prvku.

Obr. 2 Fyzikálny simula	ný model pohonu osobného automobilu so 4-stup�ovou automatickou prevodovkou vytvorený v�softvéri SimDriveline

ENGINEERING.SK110

E     TRA X



• Čebyševova vzdialenosť – táto metrika napodobňuje pohyb kráľa po ša-
chovnici.

Obr. 4 Čebyševova vzdialenosť bodov x
i
 = [1,2] a x

j
 = [5,5]

• Minkowskeho vzdialenosť – pre q = 1 dostávame manhattanskú vzdiale-
nosť a pre q = 2 euklidovskú vzdialenosť.

Obr. 5 Minkowskeho vzdialenosť bodov x
i
 = [1,2] a x

j
 = [5,5]

• Sokalová metrika – je podobná euklidovskej vzdialenosti s rozdielom, že 
suma rozdielov sa delí počtom príznakov m.

Obr. 6 Sokalová vzdialenosť bodov x
i
 = [1,2] a x

j 
= [5,5]

ZÁVER
Príspevok stručne popisuje podobnostné vzťahy medzi objektmi zhluko-
vej analýzy, a to predovšetkým vzdialenosť objektov, ktorá je najpoužíva-
nejšou mierou podobnosti. Zhluková analýza predstavuje súbor metód 
určených na exploračnú analýzu dát. Metódy majú za cieľ v množine ana-
lyzovaných dát nájsť určité skryté štruktúry a prezentovať ich ako skupi-
ny – zhluky podobných objektov. Podobnosť objektov je teda funkciou 
vlastností objektov.  •  

RELATIONS OF SIMILARITY OF OBJECTS 
IN CLUSTER ANALYSIS
This article deals with similarity relationships of objects of 
cluster analysis and briefl y describes single types of measure 
of objects similarity, or objects dissimilarity, which are 
corelation coeffi cient, association coeffi cient and distance 
coeffi cient. Results of cluster analysis are noticeable impacted 
by used measure of similarity, therefore is necessary to give 
an attention on that point. •

Príspevok bol pripravený v rámci riešenia grantového projektu VEGA č. 1/0102/11 Metódy a techniky experimentálneho modelovania vnútropodnikových 
výrobných a nevýrobných procesov.
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VPLYV RÝCHLOSTI 
POSUVU PRI DELENÍ 
MATERIÁLOV 
NA VZNIK VIBRÁCIÍ 
HYDROABRAZÍVNEJ 
HLAVICE 

P
ri prevádzke vo výrobnom systéme 
s  technológiou vodného prúdu však 
vznikajú vibrácie, ktoré môžu nega-

tívne ovplyvniť spoľahlivosť, najmä zlyhanie 
operácie, obslužnosť a  trvanlivosť a  následne 
ekonomickú efektívnosť a prevádzkovú bezpeč-
nosť. Preto sa čoraz viac úsilia venuje skúmaniu 
a analýze technologických parametrov ovplyv-
ňujúcich vznik a šírenie vibrácií funkčne dôleži-
tých konštrukčných častí výrobného systému. 
Článok je zameraný na experimentálne skúma-
nie vplyvu zmeny rýchlosti posuvu technolo-
gickej hlavice na vznik vibrácií a ich frekvenčné 
spektrá počas rezania ocele 12 050 a 11 523. In-
formácie uvedené v článku predstavujú čiastoč-
né výsledky dizertačného riešenia [2 – 3].

MIESTO A PODMIENKY VYKONANIA EXPERIMENTU
Experimenty boli vykonané na výskumno-ex-
perimentálnom pracovisku znázornenom na 
obrázku 1 v  Laboratoři kapalinového paprsku 
Institut fyziky, Hornicko-geologická fakulta, 
Vysoká škola báňská – Technická univerzita 
Ostrava. Všetky merania boli vykonávané z rov-
nakej východiskovej polohy X = 320 mm a Y = 
370 mm. Z časového záznamu bola vybratá časť 
ustáleného priebehu 10 sekúnd a z nej Fourie-
rovou transformáciou vygenerované frekvenč-
né spektrum v rozsahu 0 – 10 kHz [3]. 

PODMIENKY EXPERIMENTU
Podmienky experimentov, pre ktoré platí vy-
hodnotenie experimentov, sú rozdelené do 
troch základných skupín:

1.  prvá skupina sú konštantné technologické 
 parametre
 tlak pracovného média: 380 MPa
 druh abrazíva: austrálsky granát

 hmotnostný tok abrazíva: 230 g/min 
 zrnitosť abrazíva: MESH 80
 priemer vodnej trysky:  0,25 mm
 priemer usmerňovacej trubice: 1,02 mm
 dĺžka trubice: 76 mm

2.  druhá skupina sú meniace sa materiálové 
 parametre
 druh materiálu: oceľ 12 050
  a oceľ 11 523
 hrúbka materiálu: 10 mm

3.  tretia skupina sú meniace sa technologické 
 parametre 
 rýchlosť posuvu hlavice:  40 mm/min,
  100 mm/min
  400 mm/min

SYSTÉM PRE MERANIE 

A VYHODNOCOVANIE EXPERIMENTOV

HARDVÉR 
Na snímanie vibrácií bol použitý miniatúr-
ny piezoelektrický akcelerometer od výrobcu 
Brüel & Kjær typ: 4507-B-004, ktorý bol sekun-
dovým lepidlom upevnený na technologic-
kú hlavicu vodného lúča tak, aby jeho os bo-
la zhodná s osou vibrácií v smere abrazívneho 
vodného prúdu a meracia karta CompactDAQ 
NI 9233 s napájaním, kde bol analógový signál 
transformovaný na digitálny záznam [3]. 

SOFTVÉR
Na vyhodnotenie časového signálu bol použitý 
softvér SignalExpress, ktorý je súčasťou progra-
movacieho a  vývojového prostredia LabVIEW 
od fi rmy National Instruments. Z  časového 
záznamu bola vybratá časť ustáleného priebehu 
10 sekúnd a  z  nej Fourierovou transformáciou 

vygenerované frekvenčné spektrum v rozsahu 0 
– 10 kHz. Obálka frekvenčného spektra je získa-
ná použitím fi ltra algoritmu a spracovaná v pro-
stredí tabuľkového editora Microsoft Excel [3].

NAMERANÉ HODNOTY
Experimenty obsahujú vyhodnotenie frekvenč-
ných spektier zodpovedajúcich amplitúdam 
zrýchlenia vibrácií technologickej hlavice vply-
vom zmeny rýchlosti posuvu pri delení dvoch 
druhov ocelí. Obálky frekvenčného spektra zís-
kaného z  priebehu frekvencie pre jednotlivé 
skúmané rýchlosti posuvu technologickej hla-
vice a dva druhy materiálov sú uvedené v oso-
bitných grafoch (obrázky 2 až 7) v závislosti am-
plitúdy zrýchlenia vibrácií na frekvencií [2]. 
Maximálne hodnoty amplitúdy zrýchlenia vib-
rácií technologickej hlavice vo frekvenčnom 
spektre 6,8 – 7,3 kHz pre jednotlivé skúmané 
rýchlosti posuvu technologickej hlavice sú zná-
zornené na obrázku 8 a 9 v závislosti amplitú-
dy zrýchlenia vibrácií a frekvencie osobitne pre 
druhy materiálov a  na obrázku 10 v  závislosti 
amplitúdy zrýchlenia vibrácií a rýchlosti posu-
vu technologickej hlavice. 

VÝSLEDKY A DISKUSIA
Z porovnania obálok amplitúdy zrýchlenia vib-
rácií získaných zo súboru skúmaných rýchlostí 
posuvu technologickej hlavice používaných pri 
delení ocele 12 050 a  11 523 je možné dospieť 
k nasledujúcim výsledkom:
–  s  rastúcou rýchlosťou posuvu technologic-

kej hlavice sa nezistilo jednoznačné a pravi-
delné zvyšovanie hodnôt amplitúdy zrýchle-
nia vibrácií,

–  najnižšie hodnoty amplitúdy zrýchlenia vib-
rácií boli pozorované pri rýchlosti posu-
vu technologickej hlavice 100 mm/min pri 

Deliaci proces v technológiI abrazívneho vodného prúdu je hydroabrazívny proces spôsobený silovým, napäťovým 
a deformačným účinkom deliaceho nástroja na materiál obrobku, pričom nástrojom je vysokorýchlostný prúd zmesi vody 
a abrazíva. Vysokotlaková voda zmiešaná s abrazívom umo�ňuje rýchle a efektívne delenie rôznych druhov materiálov [1]. 
TEXT/FOTO ING. ŠTEFÁNIA SALOKYOVÁ, PHD, ING. JANA GERKOVÁ, FAKULTA VÝROBNÝCH TECHNOLÓGIÍ, SO SÍDLOM V PREŠOVE, KATEDRA PREVÁDZKY VÝROBNÝCH PROCESOV
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delení oboch druhov materiálov, kde maxi-
málna hodnota amplitúdy zrýchlenia vibrá-
cií pri delení ocele 12 050 dosiahla hodnotu 
1,534 mg pri frekvencii 7,0 kHz a pri delení 
ocele 11 523 hodnotu 1,086 mg pri frekven-
cií 7,2 kHz, 

–  v súbore skúmaných rýchlosti posuvu tech-
nologickej hlavice pri delení ocele 12 050 bo-
li pozorované nepriaznivé hodnoty ampli-
túdy zrýchlenia vibrácií, predovšetkým pri 
rýchlosti 40 mm/min, a to vo frekvenčnom 
rozsahu 6,5 – 6,9 kHz, 

–  v súbore skúmaných rýchlostí posuvu tech-
nologickej hlavice pri delení ocele 11 523 
boli pozorované nepriaznivé hodnoty am-
plitúdy zrýchlenia vibrácií aj pri rýchlosti 
40 mm/min, a to vo frekvenčnom rozsahu 
6,7 – 7,0 kHz,

–  pri všetkých sledovaných rýchlostiach posu-
vu pri delení ocele 12 050 sa vyskytli maxi-
málne hodnoty amplitúdy zrýchlenia vibrá-
cií vo frekvenčnom rozsahu 5,1 – 7,9 kHz.

ZÁVER
V článku sú pre každú z troch skúmaných hod-
nôt rýchlosti posuvu technologickej hlavi-
ce a  pre dva druhy materiálov delené techno-
lógiou abrazívneho vodného prúdu vytvorené 
a  vyhodnotené obálky amplitúdy zrýchlenia 
vibrácií. 
Na základe analýzy šiestich grafi ckých závislos-
tí je formulovaný súbor nových poznatkov a od-
porúčaní, z ktorého vyplýva, že pre elimináciu 
maximálnych hodnôt amplitúdy zrýchlenia 
vibrácií, ktoré boli zistené pri rýchlosti posuvu 
40 a 400 mm/min z troch skúmaných rýchlos-
ti posuvu, je potrebné vyhnúť sa frekvenčnému 
pásmu 7,0 – 7,3 kHz pri delení oboch druhov 
materiálov. 
Na dosiahnutie minimálnych hodnôt ampli-
túdy zrýchlenia vibrácií odporúčame použiť 
pri delení ocele 12 050 a 11 523, hrúbky 10 mm 
s  použitím abrazíva austrálsky granát so zrni-
tosťou MESH 80 a s hmotnostným tokom 230 
g/min rýchlosť posuvu technologickej hlavice 
100 mm/min.
Maximálne hodnoty amplitúdy zrýchlenia vib-
rácií uvádzaných vo výsledkoch a diskusii mô-
žu mať v  prevádzke pri dlhodobom pôsobe-
ní nepriaznivý vplyv na spoľahlivosť, životnosť, 
prevádzkové náklady, ekonomickú efektív-
nosť a  bezpečnosť prevádzky výrobného sys-
tému s  technológiou vodného prúdu, ale toto 
nepriaznivé pôsobenie nedosiahne výrazne ne-
priaznivé, či až kritické hodnoty.  •

Príspevok bol spracovaný v  rámci riešenia 
grantového vedeckého programu VEGA s názvom 
Výskum metód real time multiparametrického 
monitoringu výrobných strojov a  zariadení 
č.  1/0975/11, Rimár Miroslav, doc. Ing., CSc., 
Fakulta výrobných technológií TUKE v Prešove. 
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THE INFLUENCE OF SPEED 
MOVEMENT IN DIVIDE 
OF MATERIALS FOR 
CREATION VIBRATIONS OF 
HYDROABRASIONS HEAD
The article focuses on examination 
of the technological parameters im-
pact on the creation of technologi-
cal head vibrations and their frequen-
cy spectrums during cutting. Between 
the technological parameters that in-
fl uence the creation of vibrations in 
the production system with AWJ tech-
nology also includes technological 
head feed rate. The article contains 
the measurement results and descrip-
tion of the experiment carried out on 
specifi c workplace with AWJ technolo-
gy. The experiments were carried out 
by using unused head on two types of 
steel materials 12 050 and 11 523. •

Obr 2 Obálka frekvenčného spektra vibrácií 
technologickej hlavice pri rýchlosti 40 mm.min-1 (2)

Obr 3 Obálka frekvenčného spektra vibrácií 
technologickej hlavice pri rýchlosti 100 mm.min-1

Obr 4 Obálka frekvenčného spektra vibrácií 
technologickej hlavice pri rýchlosti 400 mm.min-1

Obr 5 Obálka frekvenčného spektra vibrácií 
technologickej hlavice pri rýchlosti 40 mm.min-1

Obr 6 Obálka frekvenčného spektra vibrácií 
technologickej hlavice pri rýchlosti 100 mm.min-1

Obr 7 Obálka frekvenčného spektra vibrácií 
technologickej hlavice pri rýchlosti 400 mm.min-1

Obr 8 Grafické znázornenie maximálnych hodnôt amplitúd 
zrýchlenia vibrácií pre skúmaný súbor rýchlosti posuvu 
technologickej hlavice a pri delení materiálu oceľ 12 050

Obr 9 Grafické znázornenie maximálnych hodnôt amplitúd 
zrýchlenia vibrácií pre skúmaný súbor rýchlosti posuvu 
technologickej hlavice a pri delení materiálu oceľ 11 523

Obr 10 Grafické znázornenie maximálnych hodnôt amplitúd 
zrýchlenia vibrácií v závislosti na rýchlosti posuvu 
technologickej hlavice 40, 100 a 400 mm.min-1 v rozsahu 
frekvencie 6,8 - 7,3 kH
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