
LO�ISKÁ – DÔLE�ITÉ SÚČIASTKY STROJA
Valivé ložiská patria k  najdôležitejším súčiast-
kam väčšiny strojov; musia spĺňať vysoké požia-
davky na presnosť, únosnosť a spoľahlivosť. To 
je dôvod, prečo sa im už dlhší čas priznáva veľ-
ký význam, a preto sa stali predmetom rozsiah-
lych výskumov.
SKF Group už od svojho vzniku v roku 1907 sto-
jí na čele tohto vývoja. Jedným z výsledkov toh-
to výskumu je aj teória životnosti ložísk, spôsob 
výpočtu trvanlivosti ložiska. Žiaľ, v  mnohých 
prípadoch sa stáva, že ložiská ani zďaleka nedo-
sahujú výpočtové hodnoty trvanlivosti.

Dôvodov môže byť niekoľ ko:
–  preťaženie,
–  zaťaženie nižšie ako je požadované,
–  nedostatočné, resp. nevhodné mazanie,
–  nesprávna manipulácia,
–  neúčinné tesnenie,
–  montáž s nevhodným presahom, resp. nevy-

hovujúci stav súvisiacich dielov (čap, teleso)
–  iné nežiaduce vplyvy (chemikálie, korózia, 

el. prúd, vibrácie…).

Každý z  týchto faktorov, spôsobujúcich pred-
časné poškodenie ložísk, sa prejavuje urči-
tým charakteristickým spôsobom. Starostlivá 

analýza týchto znakov umožňuje stanoviť prí-
činu poškodenia, čo nám umožní prijať opatre-
nia zabraňujúce opakovaniu tohto poškodenia 
a tým znížiť poruchovosť a predĺžiť (MTBF) čas 
medzi dvomi poruchami.

FALZIFIKÁTY VS. PORUCHY VALIVÝCH LO�ÍSK
Falzifi káty sa spájajú nielen so značkovým ob-
lečením či cigaretami ale aj s  priemyselnými 
výrobkami. Značkové ložiská sú už niekoľko 
rokov predmetom záujmu falšovateľov. Pou-
žívatelia sa často pýtajú, čo pre nich znamená, 
ak kúpia a nainštalujú falzifi kát. Na túto otáz-
ku je jediná odpoveď – vôbec sa nedá povedať, 
čo to znamená, lebo kvalita materiálu, tepelné-
ho spracovania, geometrie a presnosti je neur-
čitá. Jedinou ochranou je nákup z  autorizova-
ných zdrojov prípadne, požiadať o  potvrdenie 
originality.

PORUCHY VALIVÝCH LO�ÍSK PODĽA ISO 15 243
Poruchy ložísk a ich príčiny ešte v pred niekoľ-
kými rokmi popisoval každý výrobca inak. Na 
Slovensku platila norma STN  01  5050 z  roku 
1969, ktorá už nevyhovovala. Od roka 2004 
platí norma ISO 15 243, ktorá vznikla postupne, 
spoluprácou fi riem SKF – INA – FAG – NSK – 
KOYO. Táto norma upresňuje názvoslovie, 

charakteristické chybové módy a  ich príčiny. 
Nepopisuje však poškodenia spôsobené pred 
montážou ložiska.

ÚNAVA
Podpovrchové trhliny
Únava je základný (v podstate celkom prirodze-
ný) spôsob poškodenia ložiska. Charakterizu-
je ho vznik trhlín pod povrchom obežnej drá-
hy (obr. 2), rádovo je to v hĺbke okolo 0,3 mm. 
V  tejto hĺbke dochádza vplyvom šmykové-
ho pulzujúceho napätia k zmenám v materiáli 
a k postupnému vývoju trhliny, ktorá sa môže 
pomerne dlho vyvíjať pod povrchom (obr. 3), až 
sa dostane na povrch a stáva sa viditeľnou for-
mou odlúpnutia materiálu (obr. 4.)

Vývoj únavového poškodenia:
–  opakované meniace sa napätia,
–  zmeny štruktúry materiálu,
–  podpovrchové mikrotrhliny,
–  vývoj trhlín,
–  uvoľňovanie malých čiastočiek povrchu 

(pitting).

Obr. 1 Vznik podpovrchovej únavovej trhliny

Obr. 2 Vznik podpovrchovej únavovej trhliny

Obr. 3 Únavová trhlina šíriaca sa pod povrchom

PORUCHY VALIVÝCH LO�ÍSK
V posledných rokoch veľmi často diskutujeme s vedúcimi údr�ieb a technikmi o problémoch s falzifikátmi. To vedie k situácii, 
keď pri problémoch s rotačným zariadením údr�bári vidia problém v mo�nom falzifikáte alebo vo výrobnej chybe lo�ísk. Preto sa 
príspevok zameriava na predstavenie ISO 15 243 klasifikácia porúch valivých lo�ísk. TEXT VLADIMÍR ORAVČÍK FOTO ARCHÍV SKF

ISO klasifikácia
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Obr. 4 Odlúpnutie materiálu (rez, zväčšené)

Niekedy sa na vzniku podpovrchovej trhli-
ny môže podieľať aj kaz materiálu napríklad 
vmestok (obr. 5) alebo zmraštenie (obr. 6).

Obr. 5 Vznik trhliny mô�e byť spôsobený aj nečistotou 
materiálu 

Obr. 6 Vznik trhliny mô�e byť spôsobený aj 
technologickou chybou pri výrobe polotovaru

V  ostatnom čase sa veľa hovorí aj o  vzniku 
tzv. butterfl y efect alebo WEC (White Etching 
Cracks), čo je však problémom najmä extrémne 
zaťažených dielov veterných elektrární. [4]

Povrchové trhliny
Únava iniciovaná z  povrchu je spôsobená po-
vrchovým poškodením (obr.  7). Ak mazanie 
nie je optimálne a zhoršuje sa, kontaktné plo-
chy prestanú byť oddeľované mazacím fi lmom 

(obr. 8a). To môže byť spôsobené vstupom ne-
čistôt, poškodením povrchu obežnej dráhy, ne-
dostatočným prísunom maziva alebo nevhod-
ným mazivom.

Obr. 7 Nekvalitné brúsenie povrchu vo výrobe

Obr. 8

OPOTREBOVANIE
Abrazívne opotrebovanie
Abrazívne opotrebovanie spôsobujú drobné 
častice – nečistoty, ktoré v  spojení s  mazivom 
pôsobia ako brúsna pasta a spôsobujú postup-
né vyhladzovanie nerovností obežnej dráhy 
a valivých teliesok. Nečistoty spôsobujúce ten-
to druh opotrebovania môžu vnikať pri montáž, 
mazivom, zlým utesnením, rovnako pôsobia aj 
častice vznikajúce poškodzovaním povrchu lo-
žiska (odlúpnutia).

Obr. 9 Tvorba rovných vyleštených plôšok

Obr. 10 Vyleštenie

Obr. 11 Zbrúsenie nečistotami (extrémny prípad)

Adhezívne opotrebovanie
Adhezívne opotrebovanie je spôsobené nedo-
statočným oddelením dvoch kovových plôch 
mazivom. Dochádza k prenosu materiálu z jed-
ného povrchu na druhý, resp. k jeho oddeľova-
niu (obr. 12).

Obr. 12

Na obr. 13 je pohľad na bočnú plochu valčeka, 
kde po obvodovej časti vidíme adhezívne opot-
rebovanie spôsobené nedostatočným mazaním 
dvoch trecích plôch. Tu nedochádza k odvaľo-
vaniu, preto je toto miesto veľmi citlivé na prí-
padný nedostatok maziva.

Obr. 13 Adhezívne opotrebovanie

Obr.  14 ukazuje obežnú dráhu dvojradového 
guľôčkového naklápacieho ložiska. Jasné sú »

BEARINGS DAMAGE
During last years we often discuss 
with maintenance managers and tech-
nicians problems with fake bearings. 
It leads to situation, when problem in 
rotating machines is, usually seems as 
problem faked bearings or problem in 
production of thee bearing. That’s why 
we concentrate in this presentation to 
introduce ISO 15 243 bearing damage 
classifi cation. •
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» dve miesta poškodené adhezívnym poško-
dením z dôvodu veľkej vôle v ložisku. Telieska 
v nezaťaženej zóne strácajú kontakt s obežnou 
dráhou a prestávajú sa otáčať. Pri vstupe do za-
ťaženej zóny dochádza k roztočeniu telieska, čo 
má v prvom štádiu za následok preklz a adhe-
zívne opotrebovanie. Ďalej vidíme v smere po-
hybu teliesok poškodenie abrazívne, spôsobené 
časticami uvoľnenými počas preklzu.

Obr. 14 Adhezívne opotrebovanie – preklz teliesok

KORÓZIA
Korózia z vlhkosti
Vzniká vniknutím vody do maziva pripadne 
kondenzáciou pár a  kapilárnou eleváciou. Ko-
rózia sa prejaví po dlhšom odstavení dvomi sto-
pami po stranách valivých teliesok v zaťaženom 
mieste (obr. 15) pod cca 3 až 5 telieskami. V nie-
ktorých prípadoch dochádza ku transkryštalic-
kej korózii, čo vedie ku neodstrániteľnému po-
škodeniu.

Obr. 15 Korózia z vlhkosti

Obr. 16 Korózia z vlhkosti

Kinematická korózia
Kinematická korózia je chemickou reakciou ak-
tivovaná mikropohybmi medzi dotýkajúcimi sa 
povrchmi za určitých trecích podmienok.

– Styková korózia

Obr. 17 Styková korózia IR

Obr. 18 Styková korózia v zóne zaťa�enia OR

– Falošný brinelling
Vzniká v  zóne zaťaženia v  dôsledku mikropo-
hybov valivých teliesok stojaceho ložiska pod 
vplyvom vibrácií. Teliesko sa nepretáča, len sa 
naklápa na strany cca o 2° (obr.  19). V prípade 
guľôčkového ložiska sa na obežnej dráhe pod 
telieskom objaví priehlbina (obr.  20), u  ložísk 
s čiarovým stykom sa objavia čiary v miestach 
pod zaťaženými telieskami (obr. 21).

Obr. 19

Obr. 20

Obr. 21

ELEKTROERÓZIA
Vysoké napätie
Problém frekvenčných meničov; iskrenie spô-
sobené v  ložisku poškodzuje obežné dráhy 
(obr. 22, 23).

Obr. 22 Flutting

Obr. 23 Grooving

Obr. 24 Vzhľad poškodenia iskrením pod mikroskopom

Prechod prúdu
Pri nízkom napätí a vyššom pretekajúcom prúde 
vzniká klasický Pinčov efekt, problém vzniká pre-
chodom prúdu pri zváraní cez ložisko, ak je ne-
správne uzemnenie. Ak je ložisko v pokoji, vzni-
ká jeden kráter, za rotácie vzniká rad kráterov. »

Obr. 25 Cratering

(Dokončenie na www.strojarstvo.sk alebo si celý príspevok 
môžete prečítať v elektronickej verzii časopisu.)

Lektorovala: prof. Ing. Hana Pačaiová, PhD.
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» PLASTICKÁ DEFORMÁCIA
Preťaženie

Obr. 27 Poškodenie klietky úderom

Vtlačky z úlomkov
Úlomky, ktoré vznikli predčasnou únavou, sa 
po uvoľnení stávajú nečistotou a vytvárajú
vtlačky (obr. 28).

Obr. 28 Vtlačky z úlomkov

Vtlačky z manipulácie

Obr. 29 Vtlačky, ktoré vznikli počas nesprávnej montá�e

LOMY
Silové lomy

Obr. 30 Lom vnútorného krú�ku LSRB

Obr. 31 Lom súdka

Obr. 32 Lom vnútorného krú�ku CRB

Únavové lomy

Obr. 33 Dvojradové valčekové lo�isko, únavový lom 
vonkajšieho krú�ku

Tepelné lomy
Vnútorný krúžok ložiska nemontovaný s nedo-
statočným presahom sa pretáča, o  čom sved-
čí stopa po boku krúžku. Krúžok sa prehreje 
a hrozí tepelný lom.

Obr. 34 Tepelný lom

ZÁVER
Neznalosť problematiky poškodení ložísk a ich 
príčin často vedie k  nesprávnym záverom pri 
vypracúvaní RCFA. Poškodenie ložiska krát-
ko po nainštalovaní alebo také, ktoré nedo-
kážu vysvetliť, väčšinou označujú ako chybné 
ložisko a  posielajú dodávateľovi reklamáciu. 
V prevažnej miere však nájsť príčinu zlyhania 
ložiska je náročnejšie a  vyžaduje vedomosti 
a  skúsenosti v  tejto oblasti. Na určenie kore-
ňovej príčiny je však potrebné mať množstvo 
informácií o  pracovných podmienkach stro-
ja (otáčky, mazivo, koľko hodín stroj pracu-
je, teploty, zaťaženie, typ maziva…), ale najmä 
uchovať nevyčistené poškodené ložisko. Je veľ-
mi ťažké určiť príčinu zlyhania ložiska z nejas-
nej fotografi e z mobilu, keď nám chýbajú aké-
koľvek informácie.  •

kalendar@mediast.sk
www.strojarskykalendar.sk

STROJÁROM 
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už dnes žiadajte na svoj stôl
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DIAGNOSTIKA ENERGETICKÝCH ZARIADENÍ 
A KONTROLA KVALITY
Diagnostické merania na energetických zariadeniach sa vykonávajú na zistenie ich skutočného technického stavu, určenia 
zostatkovej �ivotnosti a stanovenia optimálnej doby výmeny. Bolo vypracovaných veľa štúdii a článkov o spôsoboch 
kontroly a riešení poruchových stavov. Napriek tomu sú pri výrobe aj počas prevádzky jednotlivých zariadení zisťované 
záva�né chyby spôsobené nevhodnou konštrukciou, nedostatočnou kontrolou u� v samotnom začiatku realizácie diela – 
technologické (výrobné) chyby dodávaných komponentov, zámena materiálu. TEXT JÁN SMRIGA FOTO ARCHÍV ORGREZ

R
ovnako aj nesprávnymi a neodbornými postupmi pri realizácii 
montážnych prác a  nesystematickými kontrolami počas pre-
vádzky zariadení. Príspevok poukazuje na niekoľko praktic-

kých zistení, keď by sa dalo predísť závažným chybám bez nutnosti vyna-
loženia značných prostriedkov na opravu dodržaním základných 
predpisov a noriem.

POSÚDENIE PORUCHY ZVAROVÝCH SPOJOV PREVÁDZACIEHO POTRUBIA NT 
ČASTI KOTLA
Na prevádzacom potrubí bubon – vstupná komora prehrievača pary pri 
prevádzkových parametroch 0,54  MPa/155  °C sa opakovane zisťovali 
praskliny zvarových spojov, vyžadujúce neplánovanú odstávku kotla. Na 
posúdenie sme dostali dva výrezy rúr, z ktorých jedna mala prasklinu cez 
celú hrúbku steny a na druhej vzorke bol lokálne opravovaný zvar z pred-
chádzajúcej poruchy.
Vizuálnou a  rozmerovou kontrolou bolo zistené, že zvárané rúry D 
133,6  mm z  ocele P235GH/TC2 (12022.1) mali rôznu hrúbku steny: 
9  mm a 6,5  mm. Obvodový zvar bol prasknutý na 2/3 obvodu rúry. 
Prasklina prechádzala cez celú hrúbku steny a šírila sa v prechodovej ob-
lasti zvaru aj v samotnom zvarovom kove a nakoniec prechádzala do zák-
ladného materiálu, kde sa jej rast zastavil.
Zvárané rúry boli lineárne presadené. Presadenie vonkajšieho povrchu 
rúr bolo 3,0 mm, ale presadenie vnútorného povrchu rúr bolo až 5,0 mm. 
V  zmysle STN EN 12952-5 [1] je predpísaná tolerancia pre presadenie 
vnútorných povrchov rúr ≤ 1,5 mm. Táto podmienka teda nebola splnená.

Obr. 1 Vzhľad posudzovaného zvarenca s viditeľným lineárnym presadením, ukončenie 
trhliny v ZM

Vonkajší povrch zvaru bol nepravidelný, výška zvaru kolísala medzi 1 – 
4,3 mm. Šírka krycej vrstvy zvarového spoja bola 18 – 20 mm. Vizuálnou 
kontrolou, ako aj makroskopickým pozorovaním boli zistené nasledovné 
chyby (z výroby) v zmysle STN EN ISO 6520-1: nesprávne rozmery zvaru 
– chyba č. 521 – veľká zvarová medzera (šírka zvaru v koreni až 9,6 mm), 
lineárne presadenie rúr – chyba č. 5072 – (na vonkajšom povrchu 1,0 až 
2,0 mm, čo vyhovuje st. C podľa STN EN ISO 5817, ale na vnútornom po-
vrchu 3,5 až 5,0 mm), pretečený povrch zvaru – chyba č. 5061 (nedovole-
né), pozri obr. 2, miestne pretečený koreň zvaru – chyba č. 5041 a preteče-
ný povrch zvaru v koreni zvaru – chyba č. 5062 (nedovolené).

Obr. 2 Pretečený povrch krycej vrstvy zvaru s necelistvosťou (studený spoj) a viditeľné 
výrazné lineárne presadenie vnútorného povrchu rúr na makrovýbruse zvaru 
s trhlinami v TOO zvaru a v strede zvaru, veľká zvarová medzera

Na obr. 3 je detail koreňa zvaru s prasklinou v prechodovej oblasti zvaru, 
ktorá sa tiahne po obvode rúry. Koreň zvaru je nepravidelný, šírka kore-
ňovej húsenice sa pohybovala v rozmedzí 8 – 12 mm, miestne až 16 mm – 
v strede praskliny. Podľa STN EN ISO 9692-1 [2] tupý zvarový spoj tvaru 
V má mať pre hrúbku steny rúr od 3 mm do 10 mm zvarovú medzeru do 
4,0 mm, odporúča sa hodnota 1 až 1,5 mm a výška otupenia do 2,0 mm. 
Táto podmienka nebola splnená!

Obr. 3 Detail praskliny v TOO, pretečený povrch zvaru v koreni zvaru

Na dodanom druhom zvarenci bol opravovaný úsek zvaru na dĺžke 
68 mm. Novým zvarom sa zavarila netesnosť na vonkajšom povrchu zva-
ru, ale nesprávne – chybná časť zvaru nebola dostatočne odstránená. 
V koreni zvaru ostala necelistvosť, pozri obr. 4, ktorá by po čase v dôsled-
ku nestacionárnej prevádzky s kolísaním tlaku a najmä teploty ďalej rást-
la a spôsobila opakovanú netesnosť!

Obr. 4 Priečny rez „opravovaným“ zvarom

Meraním tvrdosti naprieč zvarovým spojom (ZM, TOO, ZK) nebol ziste-
ný podstatný rozdiel medzi jednotlivými oblasťami zvarového spoja. Zis-
tené hodnoty tvrdosti ZM boli v zhode s STN 41 2022.
Na vnútornom povrchu rúr bola zistená jamková korózia s hĺbkou jamiek 
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cca 0,1  mm. Jamky boli vyplnené koróznym produktom, vychádzajú 
z nich jemné trhlinky dlhé cca 0,05 mm. Na obr. 5 je vnútorný povrch rú-
ry (10 mm od zvaru). Na vonkajšom povrchu rúr bola nesúvislá tenká po-
praskaná oxidická vrstva a pod ňou bol vonkajší povrch napadnutý me-
dzikryštálovou koróziou do hĺbky rádovo jedného zrna.

Obr. 5 Jamková korózia s trhlinami v neporušenej časti rúr

Obr. 6 Lomová plocha blízko vonkajšieho povrchu s hrubozrnnou W-textúrou

Obr. 7 Sprievodné trhliny v TOO zvaru

Jemná mikroštruktúra ZM rúr zvarencov bola feriticko-perlitická zmes 
bez znakov teplotného ovplyvnenia. Mikroštruktúra rúry s hrubšou ste-
nou bola do značnej miery znečistená nečistotami.
Mikroštruktúrna analýza potvrdila všetky charakteristické modifi kácie 
mikroštruktúr pri zváraní uhlíkových ocelí v  závislosti od výšky ohre-
vu teplom zvárania. Lomová plocha v oblasti krycej húsenice prebiehala 
v hrubozrnnej krehkej TOO zvaru s krehkou W-štruktúrou (obr. 6). Hlav-
nú lomovú plochu sprevádzajú vedľajšie mikrotrhliny (obr. 7), ktoré nie-
kedy tvoria obálku necelistvostí ľahko oddeliteľnú od materskej hmoty. 
Krehký lom bol iniciovaný už existujúcimi mikrotrhlinami, ako aj kon-
centrátormi napätia, vrubmi.
Hlavnou príčinou opakovaných porúch zvarových spojov sú hrubé chy-
by v procese prípravy a zhotovenia zvarových spojov. Hrubozrnná krehká 
W-štruktúra v TOO zvare má malú zásobu plasticity. Existujúce mikro-
trhliny na vnútornom povrchu zváraných rúr a  teplotný cyklus zvára-
nia spôsobili v prechodovej oblasti zvaru aj v ZK rozvoj trhlín, vedúcich 
k úplnému porušeniu celistvosti zvarových spojov.

KONTROLA RÚRKOVÉHO SYSTÉM TEPELNÉHO VÝMENNÍKA CHLADIČA 
NITRÓZNYCH PLYNOV
Kontrolovaný ohrievač je zvislý výmenník osadený 1  617  rúrkami vy-
robenými z titánovej zliatiny s rozmermi  25,5 x 0,9 x cca 8 000 mm. 
V  rúrkach zhora prúdia horúce nitrózne plyny, ktoré sú ochladzované 

chladiacou vodou privádzanou na vonkajší povrch rúrok výmenníka. 
Chladiaca voda vystupuje z výmenníka vo výške cca 1 m pod hornou rúr-
kovnicou (v oblasti prvej, druhej a tretej prepážky, vo výmenníku je cel-
kom 15 ks prepážok). Vstup chladiacej vody sa nachádza v oblasti spod-
nej rúrkovnice.
Cieľom kontroly bolo zistiť príčinu korózneho alebo erózneho, prípadne 
mechanického poškodzovania vnútorného aj vonkajšieho povrchu rúrok 
výmenníka asi po deviatich rokoch ich prevádzky.
Skúškou rúrok výmenníka metódou vírivých prúdov a vizuálnou skúškou 
bolo zistené, že rúrky sú poškodzované jediným druhom možného na-
padnutia rúrok – plošnou koróziou ich vnútorného povrchu. Táto hlbo-
ká plošná korózia vnútorného povrchu rúrok bola identifi kovaná výhrad-
ne v blízkom okolí prepážky č. 2 od hornej rúrkovnice (a to na cca 85 % 
všetkých kontrolovaných rúrok). Z defektoskopického merania vyplýva, 
že výrazná plošná korózia vnútorného povrchu rúrok zasahuje maximál-
ne do hĺbky cca 2,5 m.
Erózia vonkajšieho povrchu rúrok a  mechanické poškodzovanie rúrok 
na prepážkach (vybitie) nebolo na kontrolovaných rúrkach zistené. Príči-
nou plošnej korózie sú skondenzované nitrózne plyny, ktoré svojou vyso-
kou agresivitou poškodzujú vnútorný povrch rúrok, hlavne v oblastiach 
druhej a tretej prepážky od hornej rúrkovnice (obr. 8). Pri výrobe kyseli-
ny dusičnej sa kondenzát nitróznych plynov vytvára už aj vo výmenníku, 
priamo nad kontrolovaným výmenníkom a steká priamo do jeho rúrok.
Výsledok hodnotenia kontrolovaných rúrok dokumentuje obr. 9, kde je 
schéma rúrkovnice s vyznačenými kontrolovanými rúrkami farebne roz-
líšenými podľa hĺbky plošnej korózie.

Obr. 8 Detail netesnosti; jasne vidieť stenčenú hrúbku steny rúrky

Obr. 9 Schéma rúrkovnice

Nakoľko podľa počtu zaslepených rúrok, výsledkov merania metódou ví-
rivých prúdov a problémov pri častých neplánovaných odstávkach a ná-
behoch, pri vykonávaní tlakovej skúšky keď dochádza k tzv. „zrúteniu, »
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» alebo vydutiu“ stenčenej hrúbky steny veľmi poškodených rúrok bolo 
odporučené realizovať výmenu celého rúrkového zväzku v čo najkratšom 
období, resp. vykonať také konštrukčné zmeny, ktoré by zabraňovali po-
škodzovaniu rúrok do hĺbky cca 2,5 m od hornej rúrkovnice.
V  súčasnosti je trend používať namiesto rúrkových doskové výmenní-
ky. Napriek tomu sa ešte vo veľkej miere používajú rúrkové zväzky naj-
bežnejšie vyrobené z mosadze. V praxi sa stretávame s prípadmi, keď na-
miesto diagnostiky výmenníkov prevádzkovatelia riešia problémy až pri 
vzniku netesnosti zaslepením rúr. Je to jedno z  riešení, ale rád by som 
upozornil, že aj teplú vodu (TÚV), ktorú veľké sídliska využívajú ako pit-
nú, ohrievame pomocou takýchto výmenníkov!

NAJČASTEJŠIE CHYBY NA PREVÁDZKOVANÝCH KOTLOVÝCH BUBNOCH 
A SPÔSOB ICH BE�NEJ OPRAVY
Kotlové bubny sú hrubostenné tlakové nádoby, počas dlhodobej prevádz-
ky sú vystavené okrem korózneho účinku pracovného média aj cyklic-
kej únave, ktorá spôsobuje vznik netolerovateľných chýb typu trhlina. 
S  rastúcim počtom odprevádzkovaných hodín, keď dochádza k  degra-
dácii mechanických vlastností (starnutiu ocele) je riziko vzniku poruchy 
vyššie. V  súčasnosti doba prevádzky väčšiny prevádzkovaných bubnov 
presahuje 100 tisíc hodín, u niektorých 200 tisíc, ojedinele až 300 tisíc 
hodín. Preto je nutné v pravidelných intervaloch vykonávať prehliadky.
Najrizikovejším miestom pre vznik trhlín sú hrany vývrtov pre zavodňo-
vacie rúry a zvary rúrový nástavec – bbon. V menšej miere vznikajú chyby 
typu trhlina na tesniacej ploche prielezov, resp. na hlavných zvaroch. Sa-
mostatnou kapitolou je korózne poškodzovanie povrchu.

CHYBY V MIESTE VÝVRTOV SPÁDOVÝCH RÚR
Na obr. 10 a 11 sú dva príklady bubnov v rôznych prevádzkach, ktoré sú 
približne na konci projektovanej životnosti. Treba zdôrazniť, že kontrola 
týchto bubnov bola dlhoročne vykonávaná revíznymi technikmi prevádz-
kovateľov – teda len vizuálne. Našou kontrolou ďalšími NDT metódami 
boli zistené chyby v rozsahu, ako je uvedené na jednotlivých obrázkoch.

Obr. 10 Kotlový bubon, prevádzkovaných 205 tisíc hod.

Obr. 11 Kotlový bubon, prevádzkovaných 150 tisíc hod.

Obr. 12 Vizuálna kontrola hrany vývrtu po očistení povrchu – korózia pod napätím

Obr. 13 Kontrola magnetickou metódou – vnútorný povrch vývrtu

Na obr. 12 a 13 je hrana vývrtu kontrolovaná VT a MT metódou s lineár-
nymi neprípustnými chybami. Veľkou chybou býva nedostatočná veľko-
sť polomeru zaoblenia hrán, tak ako v tomto prípade, kde bol polomer za-
oblenia pod 3 mm.
Na obr. 14 je schematicky znázornený charakteristický tvar výbrusu ziste-
ných chýb. Z našej praxe vieme, že ak sa hrany zaoblia na aspoň R = 8 mm 
na začiatku prevádzky, chyby sa už ďalej nevyskytujú, resp. ich rozsah je 
oproti uvedeným príkladom zanedbateľný.

Obr. 14 Schéma výbrusu hrany vývrtu Obr. 15 Schéma výbrusu 
 koreňa zvaru bubon – nástavec

Na obr. 15 je znázornená chyba v koreni zvaru bubon – nástavec. Tieto 
chyby sa vyskytujú hlavne vtedy, ak sa vo zvaroch nachádzajú chyby z vý-
roby – neprievar koreňa a troska. Zisťovanie chýb NDT metódami v tých-
to miestach je problematické kvôli nedostatku priestoru a  tvaru spoja. 
Je možné použiť kombináciu viacerých metód, ale stanoviť presnú hĺbku 
chyby a tak určiť spôsob opravy – výbrus, resp. zavarenie z vonkajšieho 
povrchu vzhľadom na minimálnu výpočtovú hrúbku je časovo a fi nanč-
ne náročnou úlohou.
Na začiatku vzniku neprípustných lineárnych chýb (trhlín) v  telese bub-
na je samotný konštrukčný návrh a následne kvalita realizácie prác. Aj na-
priek tomu, ak sa prehliadky vykonávajú v pravidelných intervaloch a ziste-
né chyby sa dôsledne odstraňujú, nedochádza k ich ďalšiemu vzniku, resp. 
rozsah poškodzovania je malý. V prípade zanedbania pravidelných prehlia-
dok NDT metódami býva výsledkom náročná a fi nančne nákladná oprava.

NEZÁVISLÁ KONTROLA DODÁVATEĽSKÝCH PRÁC (TREŤOU STRANOU)
V nadväznosti na predchádzajúci príklad vzniku chýb na kotlových bub-
noch uvádzame konkrétne výsledky nezávislej (výstupnej) kontroly nových 
bubnov. Účelom kontroly je overiť merania vykonané výrobcom so zame-
raním na NDT kontroly (VT, MT, RT, UT). Názorný príklad nevhodného 
konštrukčného návrhu je na obr. 16. Centrovací rúrový nástavec je situova-
ný v strede hlavného obvodového zvaru. Aby nedošlo ku kríženiu nástavca 
s hlavným zvarom, konštruktér navrhol vybratie, ale vychádzal z výkresovej 
šírky rozovretia zvarovej medzery a nezohľadnil reálnu šírku zvaru.
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V dôsledku malej medzery vznikli ideálne podmienky pre čo najobtiaž-
nejšie zváranie so vznikom chýb na obr. 17 – pórovitosť, studené spoje, 
trhliny. Navyše, musela byť vykonaná oprava brúsením v  lokalite TOO 
hlavného zvaru (obr. 18). Príklad zistenej lineárnej indikácie na vnútor-
nom povrchu plášťa bubna v blízkosti hlavného zvaru je na obr. 19.

Obr. 16 Centrovací rúrový nástavec v strede obvodového zvaru

Obr. 17 Zistené chyby vo zvarovom spoji nástavca

Obr. 18 „Zbytočná“ oprava v oblasti obvodového zvaru
Obr. 19 Lineárna indikácia na hranici TOO obvodového zvaru

V praxi sa stretávame s prípadmi, ktoré majú vplyv na funkčnosť a bez-
pečnosť zariadení. Stáva sa, že vypracovaný plán kontrol a  skúšok, ako 
aj súvisiaca dokumentácia nezohľadňujú požiadavky nákupnej objed-
návky… Okrem nekompletnosti dokumentácie, ako chýbajúce protoko-
ly o skúškach (niekedy pravdepodobne vyhotovené „od stola“), nesúhla-
sia napríklad čísla tavieb na polotovaroch s  dodanou dokumentáciou, 
rozmery a  drsnosť povrchu nezodpovedajú predpisu, kvalita tepelného 
spracovania je minimálne diskutabilná… to všetko sú nedostatky, ktoré 
sa v reálnych podmienkach stále objavujú. Tieto problémy možno jedno-
ducho eliminovať dodržiavaním predpisov a noriem.

LITERATÚRA:
[1]  STN EN 12952-5: Vodorúrkové kotly a pomocné zariadenia. Časť 5: Vyhotovovanie a konštrukcia tlakových častí kotla
[2]  STN EN ISO 9692-1: Zváranie a príbuzné procesy. Odporúčania na prípravu spojov. Časť 1: Ručné oblúkové zváranie, zváranie v ochrannej 

atmosfére, zváranie plynom, zváranie TIG a zváranie ocelí lúčom
[3]  Ondřej Bielak, Jan Masák: Možnosti opravy vad kotlových těles ve svarech plášť-nátrubek. Tlakinfo, 2007
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PROGRESÍVNE VYVÍJANÉ POLYMÉRNE 
KOMPOZITY V AUTOMOTIVE
V súčasnosti sa do výskumu nových technológií investuje veľké mno�stvo prostriedkov najmä s cieľom optimalizovania 
výroby, zní�enia nákladov i modernizácie výroby a výrobkov. Jedným z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich priemyselných 
odvetví, ktorého sa tieto trendy dotýkajú najviac, je automobilový priemysel, ktorý sa dynamicky rozvíja. 
TEXT ING. ĽUDMILA DULEBOVÁ, PHD., STROJNÍCKA FAKULTA, KATEDRA TECHNOLÓGIÍ A MATERIÁLOV, TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH FOTO ARCHÍV AUTORKY

A
utomobilový priemysel predstavuje komplexné odvetvie, ktoré 
vplýva na strojársku, elektrotechnickú i chemickú výrobu a, sa-
mozrejme, aj na výrobu plastov a gumy. Požiadavky automobi-

lového priemyslu sa v poslednej dobe výrazne zmenili. Najvýznamnejšími 
faktormi, ktoré ovplyvňujú návrh automobilu, sú dnes náklady, výsledná 
spotreba a emisie škodlivín. Pritom pred niekoľkými rokmi sa na spotre-
bu a emisie veľmi neprihliadalo.
Vo veľkej miere sa kovové časti automobilu nahrádzajú plastmi. Vývoj no-
vých materiálov, alebo zlepšovanie existujúcich je motivovaný faktormi, 
ako napríklad dizajn, výkon, spotreba paliva, odolnosť proti korózii, nízke 
náklady prevádzky, sprísnenie ekologických noriem, bezpečnosť pri ná-
raze a podobne. Tieto faktory nútia výrobcov automobilov využívať nové 
materiály, ktoré majú vyššiu pevnosť vzhľadom k ich hmotnosti, respek-
tíve lepšiu kombináciu mechanických vlastností. S využitím plastových 
dielov sa čoraz častejšie stretávame v miestach, kde by to ešte pred pár 
rokmi bolo nemysliteľné.

MATERIÁLY POU�ÍVANÉ PRI VÝROBE AUTOMOBILU
Na výrobu automobilu sa používajú rôzne druhy konštrukčných materi-
álov. Ocele a liatiny slúžia na výrobu hlavných konštrukčných skupín au-
tomobilov. Meď sa používa pri elektroinštaláciách a v zliatinách. Olovo sa 
nachádza v akumulátoroch, rovnako ako antimón. Pri povrchovej úprave 
plechov sa používa zinok a pozinkovaný plech sa používa na výrobu karo-
série. Z ocelí sa používajú konštrukčné ocele, ocele s vysokým alebo níz-
kym obsahom legovacích prvkov a vysoko pevné ocele.
Výrobcovia ocelí už dlhší čas pozorujú, že čelia konkurencii hliníka 
a  iných nových materiálov, ako sú napríklad horčíkové zliatiny alebo 
plasty. Aby boli úspešní v konkurencií, musia byť nové ocele ľahšie, pev-
nejšie a stabilnejšie. Jedným z konštrukčných materiálov, ktorý by mohol 
tieto požiadavky v budúcnosti spĺňať, sú TWIP ocele.
Nový trend vo výrobe automobilov, ktorého sme svedkami v ostatných 
rokoch, je charakteristický aj aplikáciou karosériových povlakovaných 
plechov so zvýšenou koróznou odolnosťou ako výsledok snáh vyspelých 
automobilových výrobcov o dosiahnutie kritéria 10/5, podľa ktorého je 
potrebné po dobu desiatich rokov zabrániť perforačnej korózii a na päť 
rokov predísť kozmetickej korózii automobilu. Pozinkované plechy sa 
v automobilovom priemysle používajú predovšetkým na povrchové diely 
a na diely vystavené intenzívnym poveternostným vplyvom.

NÁSTUP POLYMÉROV
V  automobiloch sa začínajú čoraz viac uplatňovať plasty a  polymérne 
kompozity. Obsahujú širokú škálu žiaducich vlastností. Sú silné a  ľah-
ké, odolné voči chemikáliám a drsnému prostrediu a sú vynikajúcimi te-
pelnými a elektrickými izolátormi. Môžu byť priehľadné aj nepriehľadné, 
mäkké, pružné, pevné alebo môžu mať takmer akýkoľvek tvar a veľkosť. 
Sú odolné voči teplu aj korózii a sú recyklovateľné. V porovnaní s oceľa-
mi sú približne sedemkrát ľahšie a v porovnaní s meďou a jej zliatinami 
viac ako deväťkrát. Tieto výhody, spolu s ich cenovou efektívnosťou, uro-
bili z plastov preferovaný materiál v širokej škále komerčného použitia.
Ak do živice či plastu pridáme výstuž vo forme vlákien, ktoré majú vy-
sokú tuhosť, pevnosť a teplotnú stabilitu, získame celkom novú, unikát-
nu skupinu materiálov synergicky kombinujúcich mechanické vlastnosti 

výstuže s ľahkosťou spracovania polymérov. Táto skupina materiálov sa 
nazýva vláknové polymérne kompozity alebo vláknové kompozity s poly-
mérnou matricou a tie nachádzajú čoraz širšie uplatnenie pri stavbe au-
tomobilov.
Polymérne kompozity majú oproti kovovým a keramickým kompozitom 
mnohé výhody. K najvýznamnejším patria vysoká špecifi cká pevnosť, po-
merne ľahká výroba a spracovanie, odolnosť voči korózii, lepšie dynamic-
ké vlastnosti, dobré tlmiace vlastnosti, vysoká tvarová stálosť a možnosť 
vyrábať zložité diely jednorazovo alebo ich skladať z celkovo menšieho 
počtu dielov (integrálna stavba). Vysoká špecifi cká pevnosť bola hlavným 
dôvodom, prečo sú vystužené plasty vhodné pre aplikácie, ktoré musia 
vydržať nárazy.
Na obr. 1 je uvedené percentuálne rozloženie použitia jednotlivých dru-
hov plastov pri stavbe automobilu.

Obr. 1 Podiel jednotlivých plastov v automobile

Použitie plastov pri stavbe automobilu Smart je zobrazené na obr. 2.

Obr. 2 Diely karosérie automobilu Smart vyrobené z plastu
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POLYMÉRNE KOMPOZITY V AUTÁCH BUDÚCNOSTI
Nekovové autá nie sú žiadnou novinkou. Plastové diely karosérie mal 
pred mnohými rokmi napríklad Renault Espace, dnes sú na autách štan-
dardom plastové blatníky. Fiat Tipo mal v osemdesiatych rokoch 20. sto-
ročia veko kufra tiež z plastu. Automobilka Ford montuje do svojich do-
dávok od roku 1991 listové pružiny z plastov, plastové priečne listové perá 
mal už športový Chevrolet Corvette z roku 1984.
V tejto časti príspevku sú popísané materiály, ktoré predstavujú automo-
bilky pri stavbe áut, skôr ako vízie použitia materiálov v budúcnosti:
• biofi bre,
• kompozit vyrábajúci elektrickú energiu,
• buckypaper,
• samoopravovací plast,
• prírodné vlákna,
• hi-tech látka použitá na karosérií automobilu.

MATERIÁL BIOFIBRE
Výrobu áut v laboratóriu, celkom iným spôsobom ako doteraz, prezentu-
je automobilka Mercedes-Benz. Takto vyrábané auto by malo byť skôr vy-
pestované ako vyrobené v továrni. Automobilka čerpá Inšpiráciu priamo 
z prírody, lebo auto je celé integrované do ekosystému. Auto sa prezen-
tuje v  továrni Mercedes-Benz v kalifornskom Carlsbade (obr. 3). Víziou 
vývoja tohto koncernu je nový rastúci materiál Biofi bre. Mal by byť pev-
nejší ako oceľ a pritom ľahší ako kov. Tým by auto vo výslednej podobe 
vážilo 394 kg. Vozidlo by bolo ekologicky úplne rozložiteľné. Na karosár-
ske a interiérové diely by stačili dve semienka, ďalšie štyri na kolesá, ktoré 
by sa šľachtili. Auto by mohlo rásť aj pomocou integrovaného genetické-
ho kódu. Ako palivo by sa použil „BioNectar 4534“, ktorý by neproduko-
val žiadne emisie.

Obr. 3 Automobil Mercedes-Benz z materiálu Biofibre

KOMPOZIT VYRÁBAJÚCI ELEKTRICKÚ ENERGIU
Dnes sa dostávajú do popredia hybridné automobily využívajúce elektric-
kú energiu. Najväčší problém majú s výdržou batérie. Ak má mať baté-
ria dlhšiu výdrž, je hneď o niečo ťažšia alebo zaberá miesto v automobile. 
Prototyp kompozitu vyrábajúci elektrickú energiu je zložený z  uhlíko-
vých vlákien a  živice polyméru (obr.  4). Oproti klasickým batériám má 
väčšiu kapacitu na ukladanie elektrickej energie, rýchlosť pri nabíjaní či 
naplnení. Pri tomto procese je degradácia malá. Materiál je ľahký a silný 
a v použití v karosérií automobilu spĺňa všetky požiadavky.
Podstata výroby energie spočíva v tom, že celá karoséria automobilu by 
bola vyrobená z pevného kompozitu uvoľňujúceho elektrickú energiu. Tá 
by sa uskladňovala v batérií či priamo poháňala automobil. Tento kom-
pozit by rovnako napájal aj každú elektroniku, ktorá si vyžaduje elektric-
kú energiu a nebolo by pri nich potrebné mať batériu.

Obr. 4 Kompozit vyrábajúci elektrickú energiu

Pri ďalšom vývoji tohto kompozitu sa bude klásť hlavný dôraz na zvýšenie 
kapacity na výrobu energie. Bude to možné dosiahnuť použitím nanotru-
bíc. Tie sa budú pestovať na povrchu uhlíkových vlákien, čím zvýšia povr-
chovú plochu na zvýšenie úložnej kapacity.

MATERIÁL BUCKYPAPER
Buckypaper je papier 500 krát silnejší a 10 krát ľahší ako oceľ. Je zlože-
ný z uhlíkových nanotrubíc a má mnohé neuveriteľné fyzikálne vlastnos-
ti. Trubice sú v tvare molekúl oxidu a sú 50 000 krát tenšie ako ľudský 
vlas (obr. 5). Materiál je veľmi pružný, ľahký, pevný, dobre vedie elektrický 
prúd a rýchlo rozptyľuje svetlo.

Obr. 5 Uhlíkové nanotrubice v materiáli Buckypaper

Doteraz sa Buckypaper využíva len v minimálnych množstvách, lebo jeho 
výroba je nákladná a ťažko sa vyrába vo väčších množstvách.
Techniky vylepšenia a vyrobiteľnosti spočívajú v použití:
• magnetov na posilnenie zladenia nanotrubíc a
• tvarovania povrchu nanotrubíc, ktoré zvyšujú lepiacu silu – obr. 6.
Využitie tohto materiálu je prísľubom pre pevnejšie a ľahšie karosérie au-
tomobilov, čím sa zníži hmotnosť automobilu a zvýši sa výkon. Ďalšie vy-
užitie si nájde tento materiál v leteckom a elektrotechnickom priemysle. 
Môže byť použitý pre magnetický rušič bleskov alebo na elektrosúčiastky, 
ktoré budú mať veľkú výdrž energie či rýchle odvádzanie tepla.

Obr. 6 Usporiadanie nanotrubíc v materiáli Buckypaper

SAMOOPRAVOVACÍ MATERIÁL
Nový materiál – uvádzaný ako samoopravovací plast – by sa mal sám 
opraviť pôsobením svetla po jeho poškodení. Tento materiál dokáže 
opraviť poškodenia svojej štruktúry.
Vodné kopolyméry, na ktorých je plast založený vďaka svoje špeciálnej 
molekulárnej mriežke, vedia obnoviť či zaceliť poškodenia a spôsobené 
defekty. Oproti ostatným polymérom je tento plast ekologicky menej 
škodlivý. Okrem samoopravenia má aj praktickú vlastnosť tzv. „krváca“. 
Ak je poškodený, mení sa jeho farba na poškodenom mieste do červena 
(obr. 7). Tým poukazuje na poškodenie a prípadné skoré odstránenie chy-
by. Okrem toho sa plast opraví nielen raz, ale viackrát. Na to, aby sa plast 
začal opravovať, stačí prítomnosť svetla v rôznych alternatívach – slneč-
né svetlo, žiarovka a podobne. »

Obr. 7 Postup samoopravenia materiálu
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» Tento plast by našiel využitie aj v automobilovom priemysle. Pri poško-
dení napríklad plastových nárazníkov by sme nemuseli navštíviť servis či 
kupovať nový nárazník, čím sa dbá aj na ekológiu. Poškodený nárazník 
by sa rýchlo a jednoducho opravil napríklad v garáži pri zapnutom svetle.
Ďalšie využitie by bolo v  leteckom priemysle. Poškodené časti trupu by 
sa sami identifi kovali a podľa závažnosti poškodenia by sa rozhodovalo 
o úplnej výmene dielu či samoopravení. Výroba tohto materiálu je v štá-
diu výskumu a je veľmi drahá.

PRÍRODNÉ VLÁKNA
Výsledky výskumu vo svete poukazujú na to, že plnivo do kompozitov 
môže byť aj prírodné vlákno napríklad z konope, bambusu, kokosu, ľanu, 
juty, banánovníka, z vlny kôz či oviec. Príprava kompozitu z prírodných 
vlákien je znázornená na obr. 8.

Obr. 8 Postup výroby kompozitu z prírodných vlákien

Výskumy dokázali, že prírodne plnivá v  plastových dieloch zvyšujú tu-
hosť a húževnatosť a tak sa môžu použiť na stĺpiky v aute, výplne do dverí 
a iné diely auta. Na rozdiel od prírodných vlákien živočíšne vlákna (ovčia 
a kozia srsť či hodváb) vplývajú na ťažnosť dielov z plastu. Takto použi-
té prírodné plnivá bambusu možné vidieť na koncepte automobilu, kto-
rý je na obr. 9.

Obr. 9 Auto Rinspeed Bambo s karosériou z plastu (plnivo – vlákno bambusu)

Medzi automobilky, ktoré chcú zvýšiť použitie recyklovaných a  obno-
viteľných prírodných zdrojov patrí aj automobilka Ford. Vývojári fi rmy 
chcú aplikovať kokosové vlákna do rôznych druhoch plastov pre zníženie 
množstva potrebnej ropy na ich výrobu. Kokosové vlákna s plastom by 
mali byť ľahšie a pevnejšie, taktiež možno budú odolné proti ohňu. Na-
koľko sú kokosové vlákna zle horľavé, je to výhoda pre ich použitie najmä 
z bezpečnostného hľadiska. Z estetického hľadiska by chcela automobilka 
využiť viditeľnosť dlhých kokosových vlákien, ktoré sú v plaste viditeľné. 
Dodávalo by to interiéru vozidla prírodnejší dizajn. Pri výrobe by vznikal 
odpad z kokosov, ktorý by bol následne používaný napr. pri výrobe odkla-
dacích zásuvkách, priehradkách, obloženia dverí alebo ako tlmenie.
Nové vystužené plasty sú vo vývoji nanocelulózy, ktorá môže mať zdroj 
v stonke, či liste rastlín alebo stromov. Vlákna nanocelulózy vynikajúco 
spoja plast, sú ľahšie, odolnejšie voči chemikáliám, teplu a ekologicky me-
nej škodlivé. Sú o 30 percent ľahšie a 4 krát pevnejšie ako doteraz známe 

plasty, ale ich výroba je i v dnešnej dobe drahá… Tento argument bude 
hlavným pre ďalší vývoj týchto plastov. Už v blízkej budúcnosti sa mož-
no budú používať na nárazníky automobilov, prístrojové dosky a iné čas-
ti karosérie automobilu.

HI-TECH LÁTKA
Plechové alebo hliníkové časti karosérie sú pre koncept automobilu nazý-
vaný Gina nepodstatnou súčasťou. Karoséria tohto automobilu je potiah-
nutá hi-tech látkou (polyurethane-coated Spandex), ktorá zakrýva všetky 
časti karosérie, ako sú vytiahnuté blatníky, zadný spojler a podobne. Zad-
né prítlačné krídlo sa vysunie len pri vysokých rýchlostiach, no pri tých 
nižších ho nie je vidieť, lebo je ukryté pod látkou (obr. 10).

Obr. 10 Odkrývanie časti karosérie na automobile Gina

Zapínanie predných svetiel sa realizuje odkrytím látky na mieste 
(obr. 11b). Gina nemá žiadne časti karosérie, napríklad kapotu motora či 
dvere. Všetko je zakryté jednou látkou a podľa potreby sa daná časť odkry-
je. Ak chceme nastúpiť do vozidla, látka na mieste dverí zvráskavie a dve-
re sa otvoria do 45° uhla, ako môžeme vidieť na obr. 11.

Obr. 11 Otváranie dverí na automobile BMW Gina
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Prístup k  motoru nie je chránený kapotou. Ak chceme vymeniť vodu 
v ostrekovačoch alebo vymeniť olej, stačí „odzipsovať“ určenú časť a prí-
stup je voľný (obr. 12). Pri prehrievaní motora sa automaticky otvoria na-
sávacie otvory pre vzduch a motor bude mať dostatok chladného vzdu-
chu na chladenie.

Obr. 12 Otvorenie kapoty automobilu BMW Gina

Každá časť karosérie je ukrytá pod hi-tech látkou a len podľa potreby sa 
odkryje. V skutočnosti sa látka delí na štyri časti, aj keď pôsobí ako celok. 
Látka bola testovaná proti silnému dažďu či mrazu. Oceľová konštruk-
cia, ktorá sa skrýva pod látkou, vychádza z modelu BMW Z4 a je vystu-
žená karbónom. V  súčasnosti má látka praktické využitie na strechách 
kabrioletov.  •

POĎAKOVANIE
Tento článok bol vytvorený realizáciou projektu „Centrum výskumu riadenia 
technických, environmentálnych a humánnych rizík pre trvalý rozvoj produk-
cie a výrobkov v strojárstve“ (ITMS: 26220120060), na základe podpory ope-
račného programu Výskum a vývoj fi nancovaného z Európskeho fondu regio-
nálneho rozvoja a VEGA č. 1/0600/13.

LITERATÚRA:
[1]  KOVÁČ, M., LEŠKOVÁ, A.: Základy výroby automobilov. Košice: 

TU SjF v Košiciach, 2010, ISBN 978-80-553-0535-6
[2]  LEŠINSKÝ, J.: Vlaňajšie úspechy a ďalšie šance. In: Profi  Auto roč.14, 

2011, č. 4, s. 22 – 23
[3]  SPIŠÁK, E., DULEBA, B., BOGDAN, D.: Vysokopevnostné TWIP 

ocele ako prvok na zvýšenie pasívnej bezpečnosti automobilov. 
In: Bezpečnosť – Kvalita – Spoľahlivosť: 5. medzinárodná vedecká 
konferencia: zborník. Košice: TU, 2011 s. 287 – 292. ISBN 978-80-
553-0612-4

[4]  ČABIN, J.: Prehľadová štúdia polymérnych kompozitov používaných 
v automobilovom priemysle. Košice: TU SjF v Košiciach, Bakalárska 
práca, 2012

[5]  http://worldaccount.pu.basf.eu/wa/plasticsEU~fr_FR/portal/show/
common/plasticsportal_news/2010/10_177

[6]  ABUŠINOV, A.: NPE 2012 a plastové materiály. MM Spektrum, 
2012, č.7,8, s.13 – 15, ISSN 1212-2572

[7]  http://www.dupontelastomers.com/autofocus/a13/af13.
asp?article=k2010

[8]  http://badman.aktuality.sk/clanok/1240/auto-z-labaku-mercedes-
benz-biome/

[9] http://www.gizmag.com/hybrid-cars-powered-by-bodywork/14097/
[10] http://inhabitat.com/buckypaper-cars-and-airplanes/
[11] http://pc.zoznam.sk/novinka/novy-druh-plastu-krvaca-sam-sa-

opravuje/
[12] http://www.nanomasque.de/seiten/englisch/research.html
[13] http://autoviny.zoznam.sk/cl/100212/264972/Futuristicky-koncept-

BMW-GINA-Light-Visionsmodell

kalendar@mediast.sk
www.strojarskykalendar.sk

STROJÁROM 
STROJÁRSKY
KALENDÁR
už dnes žiadajte na svoj stôl

215x146 inzerat.indd   1 21. 8. 2013   6:33:17



B
olo to priblížené v  príspevku „Návrh riadenia simulačného 
modelu pohonu osobného vozidla“ – časopis Strojárstvo/Stro-
jírenství č. 7 – 8/2013. Nasledujúci príspevok preto nadväzuje 

na túto tému a rozširuje ju o simulácie pohonov nákladných vozidiel.

RIADENIE SIMULAČNÉHO MODELU NÁKLADNÉHO VOZIDLA
Podobne ako v prípade simulačných modelov transmisií osobných auto-
mobilov možno uvažovať aj pri simuláciách transmisií nákladných a úžit-
kových vozidiel [1]. Rozdiely v základných úvahách o simuláciách týchto 
transmisií však vyplývajú z požiadaviek na dané vozidlo, hlavne čo sa tý-
ka prevádzkových podmienok, prenášaného výkonu, hmotnostných pa-
rametrov a dynamiky sústavy [2, 3].
Fyzikálny simulačný model pohonu ťažkého nákladného vozidla Tat-
ra Armax so zakomponovanou automatickou prevodovkou Allison 4500 
(obr.  1) pozostáva z  blokov – subsystémov hlavných komponentov, te-
da motora, prevodovky, komponentov pohonu (hriadeľov, diferenciálov 
a koncových prevodov), vozidla a kolies [4]. Zakomponovaná šesťstupňo-
vá automatická prevodovka Allison 4500 je určená pre ťažké nákladné 
vozidlá, rôzne špeciálne a záchranné vozidlá, vojenské vozidlá a pod. [5]. 
Na modelovanie správania sa prenosovej sústavy sú do modelu zakom-
ponované bloky Hydraulika. Preraďovanie prevodových stupňov v prevo-
dovke je defi nované riadiacou jednotkou, teda v  bloku Riadenie, ktorý 
ovláda brzdy a spojky prevodovky.

Obr. 1 Fyzikálny simulačný model pohonu ťa�kého nákladného vozidla Tatra Armax 
s automatickou prevodovkou Allison 4500

Riadiaca jednotka, ktorá má na starosti voľbu prevodových stupňov vo 
fyzikálnom simulačnom modeli pohonu nákladného automobilu s  au-
tomatickou prevodovkou, zabezpečuje voľbu prevodového stupňa v re-
álnom čase na základe dvoch neustále zisťovaných parametrov – rých-
losti vozidla a polohy plynového pedála. Jej základnými časťami sú bloky 
Threshold a ShiftLogic (obr. 2), ktoré sú navzájom previazané. Pre aktuál-
nu polohu plynového pedála a aktuálne zvolený prevodový stupeň sú pri-
radené hraničné hodnoty rýchlosti vozidla pre preradenie hore alebo do-
le (hore_th a dole_th) podľa obr. 3.

Obr. 2 Subsystém riadenia fyzikálneho modelu automatickej prevodovky Allison 4500 
ťa�kého nákladného vozidla Tatra Armax

Obr. 3 Graf a zodpovedajúce priestorové zobrazenie hraničných hodnôt rýchlosti pre 
preradenie hore a preradenie dole fyzikálneho modelu pohonu nákladného vozidla Tatra 
Armax s prevodovkou Allison 4500

Blok ShiftLogic rozhoduje o zaradení konkrétneho prevodového stupňa 
(obr. 4) a pracuje so šiestimi stavmi, nakoľko daná prevodovka má šesť 
prevodových stupňov. Vstupom pri rozhodovaní sú mu údaje o rýchlos-
ti vozidla Vx a  hraničná hodnota rýchlosti vozidla pre preradenie ho-
re_th alebo dole_th získaná z  bloku Threshold, ktorému dáva pokyn 
SPUST_TH na výpočet tejto hraničnej hodnoty. Výstupom z tohto blo-
ku je hodnota prevodového stupňa, ktorá je zároveň vstupom bloku 
Threshold. Jednotlivé rýchlostné stupne sú opäť chápané ako stavy (prvy 
až siesty), v ktorých sú opísané všetky parametre daného stavu. Podmien-
kou pre prechod medzi stavmi je znova prekročenie hraničnej hodnoty 
rýchlosti vozidla pre preradenie. Rovnako ako rýchlostné stupne sú ako 
stavy chápané aj medzistavy radenie_hore alebo radenie_dole.

NÁVRH RIADENIA SIMULAČNÉHO MODELU 
POHONU NÁKLADNÉHO VOZIDLA
Fyzikálne simulačné modely umo�ňujú modelovať správanie sa systému priamo popisom jeho fyzikálnej štruktúry. 
Simulačný model však musí obsahovať riadiaci systém, resp. blok riadenia. Z hľadiska čo najvernejšieho popisu činnosti 
transmisie je potrebné navrhnúť takú riadiacu jednotku prevodovky, ktorá bude prevodové stupne voliť v závislosti od 
otáčok, stlačenia plynového pedálu a rýchlosti vozidla. TEXT ING. JAROSLAV PITOŇÁK, PHD., STROJNÍCKA FAKULTA, KATEDRA KONŠTRUOVANIA A ČASTÍ STROJOV, 
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Obr. 4 Logika voľby prevodových stupňov v bloku ShiftLogic fyzikálneho modelu pohonu 
ťa�kého nákladného vozidla Tatra Armax s prevodovkou Allison 4500

Celkovo je teda proces voľby prevodových stupňov zhodný s procesom 
popísaným v príspevku [1]. Priebehy sledovaných veličín získaných pri si-
mulácii pozdĺžnej dynamiky pohonu ťažkého nákladného vozidla Tatra 
Armax s automatickou prevodovkou Allison 4500 sú na obr. 5.

Obr. 5 Sledované veličiny získané pri simulácii dynamiky pohonu ťa�kého nákladného 
vozidla Tatra Armax s automatickou prevodovkou Allison 4500 s opisovaným riadením. 
Prevodový pomer iAX a riadiace signály na ovládanie spojok a bŕzd, hodnoty krútiacich 
momentov a otáčok na vstupe do prevodovky (MA, nA) a na jej výstupe (MX, nX), 
rýchlosť vozidla V a % stlačenia plynového pedálu.

JAZDNÝ CYKLUS
Pri simulácii pozdĺžnej dynamiky vozidla je východiskom jazdný cyklus 
[2], ktorý je určený stlačením plynového pedála a jazdnými odpormi. Tie 
sú vzájomne previazané, nakoľko stlačenie plynového pedála v  koneč-
nom dôsledku určuje rýchlosť vozidla, ktorá je zasa základným paramet-
rom pre výpočet jazdných odporov. Pri simulácii sú parametre jazdných 
odporov okrem rýchlosti vozidla defi nované ako konštanty (sklon, súči-
niteľ valivého odporu, dynamický polomer kolies, hustota vzduchu, čelná 
plocha vozidla, súčiniteľ odporu vzduchu a pod.). 
Priebehy sledovaných veličín na obr. 5 zobrazujú zmenu otáčok hnacie-
ho a hnaného hriadeľa prevodovky pri rozbehu vozidla Tatra Armax pod-
ľa defi novaného jazdného cyklu, čím vzniká tzv. pílový diagram [2,3]. 
Tvar priebehov sledovaných veličín je ovplyvnený preradzovaním prevo-
dových stupňov prevodovky a zotrvačnosťou členov pohonu. Výstupný 

hriadeľ prevodovky je pritom pevne spojený s hnacími kolesami vozidla 
a  táto skutočnosť značne ovplyvňuje zaťaženie hnacieho ústrojenstva. 
Práve zotrvačné účinky celého vozidla výrazne ovplyvňujú charakter 
priebehov momentov a pri zopnutí spojky alebo brzdy v prevodovke musí 
dôjsť k vyrovnaniu rozdielu otáčok hriadeľov. Hnacie ústrojenstvo musí 
byť teda schopné znášať krátkodobé skokové nárasty momentov v okami-
hu prepínania spojok a bŕzd. Priebehy riadiacich signálov názorne zobra-
zujú okamihy, kedy dochádza k zopínaniu resp. rozopínaniu bŕzd a spo-
jok. Taktiež je zrejmé, že zmena priebehov otáčok vplýva aj na priebeh 
prevodového pomeru.

ZHODNOTENIE RIADENIA SIMULAČNÉHO MODELU
Popisovaný komplexný simulačný model pohonu nákladného vozidla je 
samostatný ucelený systém na realizovanie simulácií pozdĺžnej dynami-
ky vozidla. S jeho pomocou možno získať prehľad o základných paramet-
roch popisujúcich dynamiku transmisie pri aktuálnych prevádzkových 
podmienkach a pri defi novanom jazdnom cykle. Vďaka plne autonómne-
mu riadeniu v reálnom čase používateľ tohto systému ovplyvňuje len stla-
čenie plynového pedálu, ostatné parametre sú určené jazdnými odpormi. 
Medzi ne patrí aj hodnota sklonu terénu, ktorú možno defi novať naprí-
klad podľa skutočných nameraných hodnôt získaných pomocou zmapo-
vania reálneho terénu. Takýmto spôsobom je teda možné simulovať po-
hyb vozidla a činnosť transmisie pri jazde po skutočnom teréne a v celom 
rozsahu jazdných režimov.  •
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THE DESIGN OF THE CONTROL SYSTEM FOR 
THE UTILITY VEHICLE DRIVELINE SIMULATION 
MODEL
The physical simulation models enable to model the behavior 
of the system directly by description of the physical structure. 
However the simulation model has to include the control 
system, which is the control unit. For precise description 
of the transmission operation it is necessary to design 
a transmission control unit, which will choose the gears 
according to the engine speed, throttle position, vehicle speed, 
etc., as contribution „The Design of the Control System for 
the Passenger Car Driveline Simulation Model“ describes 
(Strojárstvo/Strojírenství č. 7-8/2013). The next article 
therefore continues on this theme and extends it by the 
simulations of utility vehicles. •
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P
ričinil sa o to Dr. Mohamed Hashish, 
ktorý pri pokusoch pridal do vodné-
ho prúdu abrazívo. Umožnil tým de-

lenie pevnejších materiálov. Najprv išlo o  kla-
sické kovové i  nekovové materiály a  neskôr aj 
o ťažkoobrobiteľné materiály na báze Fe, kera-
mické materiály pre NASA, kompozitné materi-
ály na báze uhlíka a podobne. Pridaním abrazí-
va do vodného prúdu sa otvorila cesta 
využívaniu AWJM v  mnohých odvetviach – 
strojárskom, vojenskom, gumárskom, potravi-
nárskom. Neostalo len pri delení materiálov. 
Nasledovali aj aplikácie v  sústružení, vŕtaní či 
frézovaní.

TOPOGRAFIA REZNEJ PLOCHY PO AWJM
Obrábanie, delenie abrazívnym vodným lúčom 
(AWJM), tiež hydroabrazívne obrábanie, patrí 
medzi studené technológie. Materiál pri kon-
takte s  „nástrojom“, ktorým je prúd vody, ne-
podlieha tepelnému pretvoreniu a tým sa nena-
rúša, nepretvára jeho štruktúra vplyvom tepla. 
Kvalita reznej plochy a  hĺbka rezu sú závislé 
technologické parametre, ktoré charakterizujú 
účinky pôsobenia abrazívneho vodného lúča na 
rezaný povrch. Kvalitu reznej plochy reprezen-
tujú hlavne drsnosť obrobenej plochy, teda výš-
ka nerovnosti povrchu, drsnosť a vlnitosť. 
Povrch po delení materiálu AWJ v  základnom 
ponímaní charakterizujú dva typy textúry. 
Z vrchnej časti reznej plochy je hladká až mier-
ne zdrsnená, na druhej polovici vytvára vod-
ný prúd ryhovanie. Tu sa povrch vyznačuje zvl-
nením. Príčinou je charakteristický znak WJ 
a AWJ, a to je samotná kinematika lúča. Vodný 

lúč, vnikajúci do materiálu, stráca svoju kinetic-
kú energiu. Začne sa vychyľovať a tým vytvára 
výrazné ryhovanie, ktoré sa delí na dve typické 
zóny. Textúra povrchu je potom tvorená dvoma 
oblasťami pozdĺž zóny rezu. Prvá, hladká ob-
lasť je výsledkom rezného opotrebovania a dru-
há, ryhovaná, sa nazýva deformačné opotrebe-
nie v zóne rezu.

HODNOTENIE POVRCHU
Na hodnotenie kvality povrchu materiálu po 
AWJM sa požívajú rôzne metódy a  prístroje. 
Jednou z často využívaných je meranie drsnos-
ti kontaktnými profi lometrami, drsnomermi. 
V  zásade sa prístroje skladajú z  meracieho za-
riadenia a z prístroja s dotykovou obrazovkou. 
Pomocou softvéru je možné namerané hodno-
ty vyhodnocovať v PC. V princípe sa merací dia-
mantový hrot s  relatívne malým polomerom, 
ktorého súčasťou je snímač, pohybuje po po-
vrchu vzorky. Pomocou A/D prevodníka sú ne-
rovnosti povrchu a tým pádom výchylky hrotu 
premenené na digitálny signál, ktorý je spra-
covaný vo vyhodnocovacom zariadení. Profi -
lometer je uchytený na stĺpovom vertikálnom 
vedení. Meraná vzorka môže byť upevnená vo 
zveráku, ktorý je umiestnený na granitovej do-
ske. Softvér týchto prístrojov ponúka veľmi veľ-
ký výber parametrov, ktoré môžu byť hodno-
tené. Výstupom je množstvo číselných údajov 
a  ak má vyhodnocovacie zariadenie tlačiareň, 
tak aj v grafi ckom podaní. Je to záznam kvality 
povrchu meranej vzorky cez parametre drsnos-
ti alebo vlnitosti. Parametre drsnosti povrchu 
sú defi nované normami. Termíny, defi nície 

a  parametre potrebné na určenie charakteru 
povrchu profi lovými metódami opisuje norma 
STN EN ISO 4287:1999 Geometrické špecifi ká-
cie výrobkov (GPS). Charakter povrchu: Profi -
lová metóda. 

TERMÍNY, DEFINÍCIE A PARAMETRE CHARAKTERU 
POVRCHU
Pre lepšiu vizualizáciu profi lu možno použiť 
slobodne šíriteľný softvér, vhodný na analý-
zu povrchov – Gwyddion 2.30. Je to modulár-
ny program, ktorý bol vyvinutý za účelom vi-
zualizácie a  analýzy dát získaných primárne 
metódou mikroskopie skenovania sondou SPM 
(Scanning Probe Microscopy). Vo všeobecnos-
ti ho možno použiť na akúkoľvek úlohu z  ob-
lasti spracovania súborov výškových dát. Tento 
program dokáže spracovať dvojrozmerné dáta, 
napríklad z kvalitne zhotovených fotografi í po-
vrchov materiálov obrobených rôznymi tech-
nológiami. Program disponuje širokou škálou 
nástrojov na spracovanie obrazu, počínajúc vše-
obecne používanými postupmi pri práci s gra-
fi ckými dátami, ako sú otočenie, prevrátenie 
a  orezanie obrazu, cez rozličné metódy uplat-
ňované v oblasti spracovania digitálneho obra-
zu, zahŕňajúce postupy od konvolúcie po Fou-
rierovu transformáciu, až po úkony špecifi cké 
pre úpravu a  rekonštrukciu dát získaných zo 
zariadenia typu mikroskop atomárnych síl ale-
bo jemu podobného, kompenzujúce nedostat-
ky tohto spôsobu získavania informácie o sní-
manej vzorke.
Na našom pracovisku sme so študentmi ana-
lyzovali povrch vzoriek hliníkovej zliatiny 

PROFIL POVRCHU MATERIÁLU 
PO REZANÍ AWJ V 3D VIZUALIZÁCIÁCH
Pou�itie vodného lúča siaha do začiatku minulého storočia. Prvé vyu�itie mô�eme registrovať v banskom priemysle, či u� 
v Rusku, USA alebo na Novom Zélande. Vodný prúd sa vyu�íval na odstraňovanie nánosov piesku a vrstiev kameňov, pri 
ťa�be rúd z nesúdr�ných lo�ísk; vyťa�ené uhlie sa z celistvých jednotiek veľkých rozmerov delilo na drobné časti. V 60. 
rokoch bolo zistené, �e veľmi vysoké tlaky vodného prúdu sa mô�u pou�ívať pri rezaní dreva s malým poškodením na 
obrobenom povrchu a pri relatívne vysokých rýchlostiach posuvu. V 70. rokoch 20. storočia technológia vodného prúdu 
zaznamenala ďalší pokrok. TEXT/FOTO ING. MIROSLAVA ŤAVODOVÁ, PHD., FAKULTA ENVIRONMENTÁLNEJ A VÝROBNEJ TECHNIKY, TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE
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AlMg4,5Mn0,4. Posuvová rýchlosť pri reza-
ní AWJ bola vf = 200  mm.min-1. Vzorky mali 
hrúbku h = 12 mm. Meraná dĺžka na vzorke bo-
la 5 mm. Meranie sa uskutočnilo v piatich úrov-
niach, a to 2 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm a 10 mm. 
Meraním drsnosti reznej zóny pomocou drsno-
mera sme dostali číselné hodnoty parametrov 
drsnosti. Konkrétne boli vybrané Ra – stred-
ná aritmetická hodnota drsnosti – aritmetická 
stredná hodnota všetkých častí hodnôt profi -
lu drsnosti; stredná hodnota Rq – kvadratická 
stredná hodnota všetkých hodnôt profi lu drs-
nosti; má význam pri štatistickom pozorovaní 
profi lu povrchu, lebo zodpovedá štandardnej 
odchýlke z  profi lových súradníc a  maximál-
na výška profi lu Rz, čo je súčet výšky najvyš-
šieho výstupku Rp a hĺbky najnižšej ryhy Rv vo 
vnútri základnej dĺžky lr. Namerané priemer-
né hodnoty Ra, Rq a Rz kontaktným profi lovým 
drsnomerom boli porovnávané s  hodnotami 
získanými z programu Gwyddion 2.30.

Obr. 1 Vzorka AlMg4Mn0,4-príklad (zv.10x)

Obrázky vzoriek, vyhotovené stereomikrosko-
pom nám poslúžili ako vstup pri využití progra-
mu Gwyddion 2.30 (obr. 1).

Obr. 2 Meranie v prvej úrovni

Na obr.  2 je priprave-
ná vzorka na marenie 
v  jednotlivých úrov-
niach s naznačenou pr-
vou úrovňou vo vzdia-
lenosti od povrchu 
2  mm, s  defi novaný-
mi rozmermi skutoč-
nej vzorky. Na obr.  3 
je panel nástrojov na 
spracovanie obrázkov, 
fotografi í vzoriek. Hod-
noty namerané v  prvej 
úrovni sú zachytene na 
obr. 4. Červenou farbou 
sú zvýraznené hodno-
ty, ktoré boli porovná-
vané medzi hodnotami 
z profi lového drsnome-
ra a  programu Gwyd-
dion 2.30. Pre každú 
meranú úroveň na hod-
notenej vzorke po klik-
nutí na ikonu Diske-
ta si možno uložiť dáta 
v textovom súbore.

Obr. 3 Panel nástrojov 
programu

Obr. 4 Okno zobrazenia výpočtov a grafického zobrazenia 
parametrov drsnosti

Na obr.  5 je zobrazená vzorka v  3D podhľade 
(ortografi cká projekcia). Rozmery vzorky sa zo-
brazujú v troch osiach.

Obr. 5 Zobrazenie dát v 3D pohľade

POROVNANIE DÁT A ZHODNOTENIE
Delenie materiálov abrazívnym vodným lúčom 
– AWJM patrí medzi nekonvenčné technoló-
gie. Skúmanie a hodnotenie povrchu po rezaní 
AWJ môže byť kontaktné alebo bezkontaktné. 
A za bezkontaknú metódu môžeme nadnesene 
považovať aj možnosť využitia 3D vizualizácie 
pomocou vhodného softvéru, akým je program 
Gwyddion 2.30.
Porovnanie nameraných hodnôt drsnosti doty-
kovým profi lovým drsnomerom a  hodnôt zís-
kaných v programe Gwyddion 2.30 z fotografi e 
povrchu materiálu v hĺbke 2 mm pod povrchom 
je uvedené v tab. 1.
Ako vidieť, je tu rozdiel v každej z nameraných 
hodnôt. Pri hodnotách Ra a Rq je to len do 6 %. 
Parameter Rz sa líši výraznejšie, skoro o  19 %. 
Napriek týmto zisteniam môžeme konštato-
vať, že program Gwyddion 2.30 nám z  kvalit-
nej fotografi e poskytne hodnoty blízke fyzické-
mu meraniu pomocou kontaktného drsnomera 
a zároveň poskytne aj 3D vizualizáciu povrchu 
meraných vzoriek. Samozrejme, program 
Gwyddion 2.30 ponúka oveľa viac možnosti ako 

bolo popísané v článku. Vyžaduje si to však čas 
a dostatok zručnosti a skúseností pre relevant-
né hodnotenie drsnosti povrchov.  •
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Vybrané 
parametre 
drsnosti

Namerané hodnoty v jednotlivých úrovniach vzorky (µm)

kontaktným drsnomerom v programe Gwyddion 2.30

2 mm 4 mm 6 mm 8 mm 10 mm 2 mm 4 mm 6 mm 8 mm 10 mm
Rozdiel medzi 
nameranými 

hodnotami (%)
Ra 5,14 5,81 5,88 5,73 5,67 5,3 6,1 5,6 6,0 5,7 3,6
Rq 6,48 7,37 7,45 7,21 7,15 7,0 8,0 7,2 7,8 7,2 5,4
Rz 31,79 36,84 36,26 34,92 35,43 40,0 49,5 41,7 48,6 37,8 18,7

PROFILE MATERIAL 
SURFACE AFTER 
AWJ CUTTING IN 3D 
VISUALIZATION
Surface quality after machining or 
cutting of material is one of the as-
pects to be considered in determina-
tion of the consequent need for its fur-
ther manufacturing. Material cutting 
by abrasive water jet, which is one of 
the non-conventional technologies, is 
characterized by a specifi c texture that 
is in the cutting zone primarily divid-
ed into two parts, smooth and slotted. 
The quality of the cut edges is assessed 
by using of contact and non-contact 
surface roughness tester. Visualiz-
ing the cutting zone topography after 
AWJM with using of the software of-
fers the „third dimension“ in assessing 
the quality of the cut surface. •

Tab. 1 Porovnanie získaných hodnôt drsnosti
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NÁVRH TECHNICKÝCH SÚSTAV PODPORENÝ 
SIMULAČNÝM MODELOM SÚSTAVY
Zlo�itosť niektorých technických zariadení a po�iadavky na mno�stvo ich riadiacich funkcií podnietili čoraz väčšiu potrebu 
softvéru vnoreného v týchto zariadeniach. Vy�aduje sa hlavne vysoká bezpečnosť a absolútna garancia toho, �e sústava bude 
vykonávať presne špecifikované činnosti tak, ako sú deklarované výrobcom. Simulačný model sústavy je práve tým nástrojom, 
ktorý podporuje návrh technických sústav tak, aby tieto sústavy plnili vy�adované funkcie. Súčasná úroveň simulačných 
nástrojov u� umo�ňuje modelovať aj náročné a komplikované technické sústavy. TEXT/FOTO DOC. ING. MICHAL KELEMEN, PHD., A KOL.

P
roces návrhu technickej sústavy, ktorý je podporený modelom 
sústavy (angl. model based design) umožňuje už v rannej etape 
procesu návrhu technickej sústavy odhaliť slabé miesta sústavy 

a odladiť ju tak, aby sa čo najrýchlejšie dosiahol cieľ – rýchly a nízkonákla-
dový vývoj výrobku. Model sústavy je tak stredobodom procesu návrhu 
sústavy, a to od požiadaviek vyplývajúcich zo zadania úlohy, cez samotný 
návrh a implementáciu sústavy, až po testovanie navrhnutej sústavy. Prá-
ve simulácie na modeli sústavy ukážu, či táto navrhnutá sústava bude 
pracovať korektne [1 – 5].
Modelom podporený návrh sústavy teda umožňuje zvýšiť efektívnosť 
procesu návrhu sústavy prostredníctvom:
•  využitia spoločného návrhového prostredia pre celý tím projektu,
•  prepojenia návrhu priamo na požiadavky,
•  súbežnej integrácie testovania a  návrhu na priebežné identifi káciu 

a opravu chýb,
•  vyladenia algoritmu pomocou multidoménovej (viac vedných oblastí) 

simulácie,
•  automatického generovania softvérového kódu,
•  vývoja a opätovného použitia testovacej súpravy,
•  automatického generovania dokumentácie,
•  opätovného použitia návrhu pre rozloženie systému na viac proceso-

rov a hardvérových zariadení.

Obr. 1 Návrh technickej sústavy podporený modelom sústavy [6]

Model, resp. modely technickej sústavy majú dôležité postavenie v proce-
se vývoja technického systému (obr. 1). V tomto procese sa využíva systé-
mový model na defi novanie realizovateľných špecifi kácií. Priebežné fl e-
xibilné testovanie počas procesu vývoja umožní zachytiť kritické chyby, 
a  to ešte pred samotnou realizáciou hardvéru. V  tomto procese je sle-
dovanie chýb jednoduchšie a zásahy a zmeny sa priamo odrážajú v rea-
lizovateľných špecifi káciách z  modelu sústavy. Zároveň sa to vyjadruje 

v  zdrojovom kóde pre cieľový mikroprocesor, ktorý bude aplikovaný 
v riadiacej jednotke budúceho výrobku [6].

TESTOVANIE V REÁLNOM ČASE
Testovanie v reálnom čase zahŕňa dva druhy testovania: tzv. rýchle proto-
typovanie (angl. rapid prototyping) a tzv. testovanie s hardvérom v uzav-
retej slučke (obvode) (angl. hardware-in-the-loop – HIL).
Počas procesu rapid prototyping je real time system pripojený k real time 
hardvéru (pracujúci v reálnom čase). Vo väčšine prípadov riadiaci systém 
v modeli obsahuje všetky potrebné vstupy a výstupy, takže zo systémové-
ho modelu možno automatický vytvoriť zdrojový kód procesora s poža-
dovanými vlastnosťami a funkciami bez toho, aby s týmto kódom muse-
li manipulovať návrhári.
HIL testovanie rozvíja model sústavy pomocou ďalších technických za-
riadení na real time systém. V tejto situácii návrhári rozvíjajú riadiaci al-
goritmus pre real time testovaný systém alebo pre plánovaný cieľový pro-
cesor. Riadiaci algoritmus môže byť pripojený k modelu riadenej sústavy, 
ktorá beží v reálnom čase. HIL testovanie sa obyčajne realizuje tak, že ria-
dená sústava beží ako simulácia na počítači, resp. simulátore (obr. 2) (na-
pr. dSpace simulátor) [6].

Obr. 2 Testovanie s hardvérom v uzavretej slučke hardware-in-the-loop – HIL

Existujú aj iné režimy simulácií pre model v  slučke, tzv. model-in-the-
-loop simulácia (MIL), pre softvér, tzv. software-in-the-loop simulácia 
(SIL) a pre cieľový procesor, tzv. proces-sor-in-the-loop (PIL) simulácia.
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HARDWARE-IN-THE-LOOP SIMULÁCIE
Simulácia HIL sa využva predovšetkým pri zložitých riadiacich úlo-
hách a pri sústavách, ktoré vyžadujú veľké realizačné náklady, kde by ne-
úspech znamenal vysoké ekonomické straty alebo ohrozenie ľudských ži-
votov (automobily, lietadla, vojenská technika, vesmírne zariadenia atď.). 
Z týchto dôvodov sa aspoň v prvých etapách neodlaďuje riadiaci systém 
so skutočnou riadenou sústavou, ale tá je nahradená simulačným mode-
lom, ktorý beží v  simulátore, čo je špeciálny hardvér simulujúci vstup-
né a výstupné fyzikálne veličiny riadenej sústavy, napríklad pomocou AD 
a DA prevodníkov (obr. 2, obr. 3, obr. 4). Tieto signály sú potom pripojené 
k riadiacemu systému. Prípadný neúspech takejto HIL simulácie nás teda 
upozorní na chyby a slabé miesta, ktoré môžeme takto odladiť, a to bez 
obrovských škôd, ktoré by ináč napáchal test so skutočným výrobkom [7].
Simulácia HIL sa čo najviac približuje k skutočnosti, pretože riadiaci sys-
tém je podobne ako v skutočnosti pripojený k snímačom a realizuje akč-
né zásahy do riadenej sústavy. Týmto spôsobom si môžeme dovoliť si-
mulovať aj také poruchové stavy, ktoré by neboli možné so skutočnou 
sústavou. Celú sústavu tak možno odladiť a sledovať vplyv jednotlivých 
parametrov. Týmto spôsobom možno nájsť veľa skrytých chýb a slabých 
miest. Potom môže byť simulačný model s HIL simulátorom nahradený 
skutočným riadeným objektom [7].

Obr. 3 HIL simulácie monopostov F1 [8]

Väčšina tímov monopostov v súťaži Grand Prix F1 využíva na vývoj a tes-
tovanie elektronickej riadiacej jednotky (ang. Electronic Control Unit – 
ECU) hardware-in-the-loop (HIL) simulátory fi rmy dSPACE, ktoré slúžia 
ako platforma pre aplikácie v reálnom čase (obr. 3).
Riadiace jednotky sú testované samostatne a aj po zapojení do palubnej 
siete. Hardvér a softvér spoločnosti dSPACE a MathWorks (obr. 3, obr. 4) 
umožňuje simuláciu správania sa súťažných monopostov pomocou pres-
ných matematických modelov [8].
Tieto virtuálne testy zabezpečujú, že je hardvér a softvér pripravený v naj-
vyššej možnej kvalite pred testovacími jazdami s cenovo nákladnými for-
mulami F1. HIL simulácie sú tak pevnou súčasťou testovacích procesov 
a iba ten softvér, ktorý úspešne prešiel HIL testami, je ďalej preverova-
ný pri testovacích jazdách. Návrh riadiacich systémov ECU je veľmi dô-
ležitý, lebo rýchlosť prejazdu zákrutami a rýchlosť radenia prevodových 

stupňov môže byť zvýšená iba vtedy, ak sú riadiace systémy prevodovky, 
diferenciálu a škrtiacej klapky dostatočne rýchle. Zmeny prevodov totiž 
trvajú menej než 20 ms a maximálne rýchlosti jazdy sú okolo 350 km/h 
a preto je dôležité použitie rýchlych riadiacich slučiek. Vysoká rýchlosť 
prenosu dát je tiež dôležitá, preto je použitá CAN zbernica s maximálnou 
prenosovou rýchlosťou 1 Mbit/s [8, 9, 10].
Systémy dSPACE poskytujú značný rozsah výkonu od jednodoskových pla-
tforiem až po modulárne multiprocesorové systémy. K dispozícii sú nielen 
bežné periférie, ako analógové a digitálne vstupy a výstupy, ale aj špeciálne 
rozhrania, ako CAN, Profi -Bus, FlexRay a veľké množstvo doplnkov, ktoré 
umožňujú navrhnúť zostavu dSpace podľa vlastných potrieb [8]. »

DESIGN OF ENGINEERING SYSTEMS BASED 
ON SYSTEM SIMULATION MODEL
Model-Based Design is a process that enables faster, more 
cost-effective development of dynamic systems, including 
control systems, signal processing, and communications 
systems. It enables to reduce time to market and these 
products have higher safety and reliability. Many products are 
mechatronic and this design approach is dedicated right for 
this type of products. •

Obr. 4 Príklad štruktúry dSpace
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» Význam navrhovania s  podporou simulačným modelom je hlavne 
v tom, že umožni výrazne skrátiť dobu vývoja produktov, čo má priamy 
vplyv i na cenu a predajnosť týchto produktov. Ďalším nesporným fak-
tom je, že takéto výrobky prešli už vo fáze vývoja náročnými testami, kto-
ré zaručujú vyššiu bezpečnosť a spoľahlivosť týchto výrobkov. Vzhľadom 
na to, že veľká časť produktov má mechatronickú povahu, je tento prí-
stup predurčený pre návrh týchto výrobkov [10, 11]. 
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ČISTÍCÍ KAPALINA ZA STUDENA 
Kompletní řešení čištění malých dílů znečištěných od oleje a tuků, které jsou 
šetrné pro �ivotní prostredí, čištením za studena sa zabýva IBS Schere GmbH. 
TEXT JIŘÍ SOSNA, PODLE IBS FOTO IBS SCHERER

A
ktuální anketa Frauenhofer-Allianz 
dokazuje: Čistota dílů v podnicích je 
čím dál více uznávána jako znak kva-

lity. Přitom se jedná o  docílení co nejvyššího 
stupně čištění při co nejmenších nákladech 
a minimálních rizik pro člověka a životní pro-
středí. 
Čisticí kapaliny IBS na uhlovodíkové bázi mají 
vynikající sílu rozpouštění všech těžko čistitel-
ných organických nečistot jako např. oleje, tuky, 
dehet a nebo zaschlé vosky. Díky jejich mírné-
mu povrchovému pnutí proniknou i do malých 
meziprostor. Podle hesla „Stejné rozpouští stej-
né“ odděluje čisticí kapalina na uhlovodikové 
bázi nečistotu, rozpouští se a smíchá se s oleji 

nebo tuky a nechá se jednoduše opláchnout ne-
bo uvolnit štetcem. 
Čištění v  jednom kroku čisticími kapalinami 
je nákladově nesmírně hospodárné. Protože 
voda nehraje při čištění žádnou roli, odpada-
jí pracovní kroky, jako schnutí nebo domazá-
vání stejně jako voda obsahující olej, která by 
se musela nechat draze zlikvidovat jako zvlášt-
ní odpad. 
Rozhodující výhoda IBS  čisticích kapalin je 
v tom, že znečištěný uhlovodíkový rozpouštěcí 
prostředek se nechá při destilaci skoro 100 pro-
centne recyklovat. Dokonce předem vyfi ltro-
vaná olejová nečistota najde využití například 
v energetických spalovnách.  •
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ORGANIZÁCIA 
RIADENIA 
ÚDR�BY A REVÍZIÍ 
MECHATRONICKÝCH 
SYSTÉMOV
Adaptívna stratégia údr�by a opravy hrajú významnú úlohu v podpore prevádzkovej efektivity mechatronických systémov [1]. 
Preto sa očakáva ďalšie uplatňovanie počítačových a automatizovaných systémov riadenia. Implementujú sa do procesu 
údr�by a opravárenských prác vo výrobných podnikoch. TEXT PROF. YURI TURYGIN, DRSC., I�EVSKÁ ŠTÁTNA TECHNICKÁ UNIVERZITA M. T. KALAŠNIKOVA, FAKULTA RIADENIA 

KVALITY, KATEDRA MECHATRONICKÝCH SYSTÉMOV, I�EVSK, UDMURTSKÁ REPUBLIKA, RUSKO FOTO ARCHÍV REDAKCIE

O
rganizácia opráv a údržby mechatro-
nických systémov je zložitý a  nalie-
havý proces. Pokiaľ ide o  pokročilé 

mechatronické systémy (vrátane obrábacích 
centier, papierenských strojov a  mnoho ďal-
ších), včasná a  kvalitná údržba je dôležitá pre 
ich prevádzku. Vývoj a  aplikácia adaptívnych 
stratégií pre obsluhu a opravy podnikových in-
žinierskych systémov predstavujú základ pre ši-
roké uplatnenie výpočtových zariadení a vytvo-
renie automatického riadiaceho systému pre 
údržbu a opravárenské práce [3]. Hlavným cie-
ľom automatického riadiaceho systému opravy 
je zlepšenie organizácie a  fungovania služieb 
podnikových opráv a servisu, a činností na zvý-
šenie výrobnej efektivity.
Hlavným motívom vytvorenia automatické-
ho riadiaceho systému pre zariadenia opravy, 
ktorá je súčasťou Computer Integrated Manu-
facturing (CIM) systému, je prístup, ktorý po-
skytuje vytvorenie systému CIM ako jediného 
celku, zahŕňajúceho všetky aspekty hospodár-
skej organizácie a činností priemyselného inži-
nierstva.

SYSTÉM AUTOMATICKEJ KONTROLY A REGULÁCIE 
OPRÁV
Riadenie strojárskeho podniku s  pokročilým 
automatickým zariadením a zvýšenie požiada-
viek na jeho spoľahlivosť a  účinnosť podmie-
ňuje vznik nových úloh pre správu opráv [2]. 
Dynamická regulácia činnosti opravárenských 
služieb a  vedecké prognózy v  oblasti použitia 
výrobného zariadenia podľa odhadu jeho tech-
nického stave sú väčšie a  kladie sa na ne väč-
ší význam v rámci kontroly. V tejto súvislosti je 
automatický kontrolný systém pre opravu čin-
nosti najpotrebnejším prvkom celého výrobné-
ho procesu. Systémová analýza opravy kontroly 
u subjektov určuje nasledujúce hlavné modely 
a riadiace štruktúry opráv:
–  formálna štruktúra (členenie štruktú-

ry opravárenského oddelenia, hierarchie 

a počet zamestnancov na každej úrovni de-
lenia);

–  hierarchická štruktúra;
–  štruktúra funkcií, vrátane štruktúry a  hie-

rarchie kontrolných funkcií;
–  informačná štruktúra, stanovovanie siete 

dátových tokov medzi členenie a  zamest-
nancov katedry;

–  štruktúra technických zariadení (štruktúra 
a technické vlastnosti celého zariadenia in-
žinierskej kancelárie, vrátane hardvéru CIM 
a diagnostických systémov).

PRINCIPIÁLNE ÚLOHY OPRÁV AUTOMATICKÉHO 
RIADICEHO SYSTÉMU
Rozšírené opravy automatického systému ria-
denia (RACS) musia riešiť nasledujúce súbory 
úloh:
–  generovanie a údržba základného referenč-

ného systému;
–  odhad a popis plnenia opráv plánu;
–  dynamická kontrola opráv;
–  riadenie údržby;
–  diagnostika zariadenia a technického stavu;
–  riadenie opravárenských zamestnancov;
–  kontrola podpory opráv materiálu (príprava);
–  odhad a účet nákladov na opravy, pre špeci-

fi cké typy zariadení;
–  kontrola skladov opravy;
–  kontrola oddelenia mechanických opráv, ak 

je prítomná v podnikovej štruktúre.

ZÁVER
Riešenie vymenovaných súborov úloh v  rám-
ci CIM systémov znižuje obsah pracovných vý-
počtov, zvyšuje citlivosť kontroly, opravy a pre-
vádzky kvality zariadenia na výrobu. Najväčšía 
činnosť CIM systémov je dosiahnutá účasťou 
vrcholového manažmentu v  procese prípravy 
a  rozhodovania. Takáto interakcia manažérov 
a CIM systému je možná, ak sú delegované rie-
šenia určitého počtu úloh kontroly opravy pria-
mo na pracovné miesta obsluhy systému.  •
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THE NEW ORGANIZATION 

OF THE MANAGEMENT SYSTEMS 

OF MAINTENANCE AND REVISION 

OF MECHATRONIC SYSTEMS

This article discusses the fault-free op-
eration of mechatronic systems.Main-
tenance and repair adaptive strategies 
play an important role in support-
ing the operational effi ciency of me-
chatronic systems. Thereby, further 
application of computer aids and gen-
eration of automated control system 
for maintenance and repair works at 
production enterprises is expected. •
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OHŇOVZDORNÉ KVAPALINY
V prevádzke niektorých strojov a zariadení sa stretávame s po�iadavkou na pou�itie ohňovzdorných, ťa�kozápalných 
kvapalín, a to najmä vtedy, keď napr. hydraulické kvapaliny prichádzajú do kontaktu so zápalným zdrojom, alebo povrchy 
zariadenia sú veľmi horúce, resp. ide o výbušné prostredie. V takýchto prevádzkach be�né hydraulické kvapaliny, resp. 
mazacie oleje nie sú vhodné. TEXT JOZEF STOPKA FOTO ARCHÍV REDAKCIE

V
ysoké prevádzkové teploty a tlaky si vyžadujú použitie ohňo-
vzdorných, ťažkozápalných hydraulických kvapalín. Teplota 
samovznietenia (samozápalu) ťažkozápalných kvapalín je oko-

lo 560 °C. Kvapaliny sa ťažko zapaľujú a zle horia. Ako ohňovzdorné, ťaž-
kozápalné kvapaliny sa používajú vodné emulzie, syntetické kvapaliny na 
báze polyglykolov (PG), fosfátové estery (FE) a  ďalšie kvapaliny. Každá 
kvapalina má charakteristické vlastnosti a pri výbere ich treba zohľadniť. 
Syntetické fosfátové estery sa používajú napr. V systémoch EHC (Electro 
Hydraulic Controls) pre reguláciu parných, resp. plynových turbín. 

SORTIMENT A VLASTNOSTI ŤA�KOZÁPALNÝCH KVAPALÍN
V praxi sa stretávame s niekoľkými druhmi ťažkozápalných kvapalín, kto-
ré sú podľa ich chemického zloženia všeobecne klasifi kované ako:
• Olejové, typ (V/O) alebo vodné emulzie (O/V),
• Glykoly miešateľné s vodou (roztoky vodných polymérov),
• Syntetické kvapaliny, ktoré neobsahujú vodu.
Medzinárodná norma ISO 6743 – 4 pre hydraulické kvapaliny rozdeľuje 
ťažkozápalné kvapaliny do týchto tried:
• ISO-L-HFAE, olej vo vodných emulziách, obsahujú max. 20 % emul-

gačného oleja,
• ISO-L-HFAS, chemické vodné roztoky,
• ISO-L-HFB, voda v olejových emulziách, 60 % obsah oleja,
• ISO-L-HFC, roztoky voda/glykol/polyglykol,
• ISO-L-HFDR, syntetické fosfátové estery (bez vody),
• ISO-L-HFDU, syntetické kvapaliny (bez vody), obsahujúce fosfát este-

ry, polyolestery a polyalkylenglykoly.
Pozornosť budeme venovať ťažkozápaľným kvapalinám typu HFA, HFC 
a najmä HFDR. 

SYNTETICKÉ KVAPALINY, FOSFÁTOVÉ ESTERY HFDR
V  prípade syntetických fosfátových esterov ide najmä o  triarylfosfáty, 
ktorých tepelná stálosť je trvalá až do 175 °C. Z toho vyplýva, že v oxidač-
ných podmienkach sú stále a lepšie ako ropné oleje. Majú vynikajúce pro-
tioderové a mazacie vlastnosti. Všeobecne treba poznamenať, že fosfáto-
vé estery sú hygroskopické, teda pohlcujú vlhkosť, vodu, čo je nevýhoda. 
V týchto prípadoch nastáva hydrolytická reakcia, hydrolýza a vytvárajú sa 
kyslé látky, fosforové kyseliny. 
Tieto reakcie prebiehajú neustále v  prítomnosti najmä voľnej vody 
a vytvárajú kyseliny, čo môže viesť ku korózii, napr. regulačných sys-
témov a niekedy aj k ich poruche. Napriek tomu treba uviesť, že majú 
dobrú schopnosť odlučovať vodu a vzduch, čo je výhoda. V tejto súvis-
losti treba poznamenať, že fosfátové estery sú produktom esterifiká-
cie. Esterifikačný proces je vratný proces, čo je v tomto prípade nevý-
hoda. Všeobecne platí, že čím je väčší obsah vody a vyššia teplota, tým 
rýchlejšie prebieha hydrolýza. Pozornosť treba venovať najmä obsa-
hu vody. Voda v kvapaline, v oleji sa vyskytuje vo viazanej forme. Ide 
o stav, keď kvapalina dokáže vodu nasať, ukryť tak, že sa to nedá vi-
zuálne zistiť. V stave nasýtenia (bod nasýtenia), sa už každá ďalšia vo-
da vylučuje a kvapalina, olej sa zakalí, vzniká voľná voda. Za tohto sta-
vu za určitých podmienok môže vzniknúť emulzia typu voda v  oleji 
(V/O), čo je už kritický stav. 
Preto je veľmi dôležité vykonať kontrolu, mať prehľad o tom, v akom sta-
ve sa voda v oleji nachádza. Ide o kontrolu, zistenie bodu nasýtenia (kriv-
ka nasýtenia) vody v kvapaline pri danej prevádzkovej teplote. Na obráz-
ku č. 1 sú uvedené body, hodnoty nasýtenia vody v ppm pri danej teplote 
v °C pre niektoré druhy mazacích olejov a v tomto prípade aj pre kvapali-
ny na báze fosfát esterov (Synthetic EHC Fluid).
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Obr. č. 1

Z diagramu (obr. č. 1) vyplýva, že obsah viazanej vody v kvapaline pri pre-
vádzkovej teplote 40 °C môže byť až 4 000 ppm (0,4 %). To znamená, že 
kvapalina je schopná prijať uvedené množstvo vody, teda až 4 000 ppm, 
ktoré môžeme označiť ako bod nasýtenia vody v kvapaline. To znamená, 
že kvapalina do tohto bodu nie je zakalená a pri prekonaní tohto bodu nie 
je schopná prijať ďalšiu vodu, čo vedie k vzniku voľnej vody v kvapaline 
a prípadne aj k vytváraniu emulzie, typu voda v oleji (V/O), tak ako to už 
bolo uvedené. Na doplnenie, napr. bod nasýtenia vody v turbínovom oleji 
je pri teplote 40 °C 100 ppm (0,01 %). Ide o údaj, ktorý treba rešpektovať. 
Z  uvedeného pre prax vyplynulo, že v  prevádzke sa v  prípade použitia 
kvapalín na báze fosfát esterov odporúča maximálny obsah vody v rozsa-
hu 1 500 až 2 000 ppm. 
Na doplnenie uvádzame ďalšie údaje, hraničné limity súvisiace s  tribo-
technickou diagnostikou kvapalín na báze fosfát esterov (EHC kvapalín):
• Kinematická viskozita pri 40 °C, mm2.s-1, v rozsahu 37,8 až 46,2
• Číslo kyslosti TAN, mgKOH/g, max. 0,3
• Obsah vody v rozsahu 1 500 (0,15 %) až 2 000 (0,2 %) ppm
• Trieda čistoty podľa ISO 14/10/ 9, max. 16/14/11
• Obsah chloridov, max. 150 ppm
• Objemový odpor, min. 4 G Ohm.cm.

STAROSTLIVOSŤ O ŤA�KOZÁPALNÉ KVAPALINY HFDR V PREVÁDZKE
Ťažkozápalné syntetické kvapaliny, ktoré sú označené podľa normy ISO, 
ako kvapaliny HFDR, vyžadujú v prevádzke mimoriadnu pozornosť, a to 
najmä vtedy, ak sa používajú v EHC kontrolných a riadiacich systémoch. 
Pre spoľahlivú prevádzku systémov EHC treba venovať pozornosť obsa-
hu vody v kvapaline, číslu kyslosti AN, obsahu chloridov a aj objemovému 
mernému odporu (Volume Resistivity) v kvapaline (skúška podľa ASTM 
D 1169), resp. aj ďalším kvalitatívnym ukazovateľom.
Odporúčaná hodnota vody v rozsahu od 1 500 do 2 000 ppm je dosť vy-
soká a treba dávať pozor, aká je prevádzková teplota kvapaliny. Stáva sa, 
že úroveň obsahu vody je veľmi blízko k bodu nasýtenia a v tomto prípa-
de je to často na okraji uvoľňovania voľnej vody, čo je kritické. Výhodné 
je porovnať hodnotu koncentrácie vody v kvapaline s hodnotou nasýte-
nia, bodom nasýtenia vody v kvapaline. Obsah viazanej vody by mal mať, 
tzv. bezpečnostnú hranicu, ktorá sa odporúča cca 30 % pod bodom nasý-
tenia vody v kvapaline, oleji. Podľa ďalšej informácie obsah vody by mal 
byť max. 750 ppm. Treba upozorniť, že merná hmotnosť (hustota) kvapa-
liny na báze fosfát esterov je vyššia, ako merná hmotnosť vody. Z toho vy-
plýva, že voľnú vodu môžeme odstraňovať len z povrchu hladiny kvapa-
liny, a nie ako pri ropných mazacích olejoch odkaľovaním zo dna nádrže. 
Na odstraňovanie vody sa v tomto prípade s výhodou používa najmä vá-
kuová destilácia, dehydrácia.
Hraničná hodnota pre číslo kyslosti AN je stanovená na 0,3 mgKOH/g. 
Z praxe vyplýva, že táto hodnota je vysoká a mala by byť nižšia. Všeobec-
ne sa odporúča hodnota v rozsahu od 0,05 do 0,1 mgKOH/g. Na odstra-
ňovanie, znižovanie obsahu kyslých látok sa používajú absorpčné činidlá, 
napr. hlinka (Fullers Earth) a iné vhodné prostriedky. 
Okrem uvedených kvalitatívnych ukazovateľov sa odporúča venovať po-
zornosť aj objemovému mernému odporu (resistivite) kvapaliny, ktorý sa 
stanovuje podľa normy ASTM D 1169, kde hraničná minimálna hodnota 
je 4 GOhm.cm. Pri tejto hodnote môžu nastať určité problémy, napr. lep-
tanie materiálu ventilov a iné. Ako bezpečná úroveň sa preto odporúča-
jú hodnoty nad 6 GOhm.cm. Na porovnanie, hodnoty čerstvej kvapaliny 
sú okolo 20 GOhm.cm. 
Vysoký obsah chloridov a nízka objemová rezistivita naznačujú vznik ko-
rózie, a to už pri hodnote obsahu chloridov vyššej ako 50 ppm, čo vedie 
k elektrokinetickému opotrebovaniu ventilov. Treba upozorniť, že tole-
rancie uloženia regulačných ventilov sú v rozsahu 2 μm až 8 μm. Z to-
ho dôvodu sú do hydraulického okruhu zaraďované fi ltre vo veľkosti 3 až 
5 μm, aby sa zabezpečila potrebná čistota hydraulických kvapalín. Pod-
ľa ISO 4406 ide o triedu čistoty max. 16/14/11. V samotnom regulačnom 
ventile okrem zmeny prietoku kvapaliny nastáva aj zmena tlaku. V ma-
zacom systéme sa často nachádza vzduch, ktorý môže tvoriť vzducho-

vé bublinky, čo vedie k vzniku mikrodiese-
lingu. 
Všeobecne môžeme uviesť, že mikrodie-
seling je spôsobený tlakovou a  teplotnou 
degradáciou. Vzduchové bublinky sú pre-
nášané z nízkej, resp. až zápornej tlakovej 
oblasti do vysokotlakovej oblasti, kde pre-
bieha adiabatická kompresia, vzniká teplo, 
a to vedie k zvýšeniu teploty kvapaliny. Tie-
to teploty sú veľmi vysoké, okolo 1 000 °C, 
čo vedie k  degradácii, oxidácii kvapaliny 
a výsledkom sú karbonizačné vedľajšie pro-
dukty, ako kaly, živice (laky) a nastáva vše-
obecne pokles životnosti a  jej oxidačnej 
stability. Preto sa na kontrolu živíc (lakov) 
odporúča použiť membránový test MPC 
(Membrane Patch Colorimetric). Ako hra-
ničná hodnota sa uvádza ΔE = 30. 
Pozornosť treba venovať i  prevádzkovej 
teplote ťažkozápalnej syntetickej kvapali-
ny HFDR, ktorá by mala byť okolo 65  °C. 
Maximálna prevádzková teplota by nema-
la prekročiť hodnotu 150 °C. »
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» SYNTETICKÉ KVAPALINY HFC, ROZTOKY VODA A GLYKOL 
Syntetické kvapaliny HFC sú ohňovzdorné roztoky zložené z 35 až 45 % 
vody a  glykolu. Okrem toho obsahujú vo vode rozpustné zahusťovače 
na zlepšenie viskozity a protipeniace prísady, inhibítory hrdze a korózie 
a prísady zlepšujúce mazivosť. Ide o roztoky vodných polymérov. Opro-
ti syntetickým kvapalinám HFDR majú kvapaliny HFC nižšiu mazivosť. 
Pri nižších rýchlostiach a zaťažení všeobecne majú dobrú odolnosť pro-
ti opotrebovaniu. Tesniace materiály, ktoré sa používajú pre ropné oleje, 
sú zlúčiteľné aj so syntetickými kvapalinami HFC. Čo sa týka ceny, HFC 
kvapaliny majú vyššiu cenu ako bežné mazacie oleje. Ďalšou nevýhodou 
je, že pri roztoku voda a glykol sa musí pravidelne kontrolovať obsah vo-
dy a podľa potreby dopĺňať na požadovanú hodnotu. Vyparovaním vody 
sa môže znížiť obsah niektorých prísad, čím sa môže znížiť životnosť kva-
paliny a hydraulických prvkov. Ak máme tomu zabrániť, treba prevádz-
kovú teplotu udržiavať čo najnižšie. Pozornosť treba venovať kvapalinám 
HFC a prípadnému kontaktu s niektorými kovmi. Ide najmä o kadmium, 
horčík a zinok. Všeobecne platí, že tieto kovy by nemali prísť do kontak-
tu s kvapalinami HFC.

EMULZNÉ KVAPALINY HFA 
Emulzné kvapaliny HFA  sú všeobecne známe ako vodné roztoky, resp. 
vodné emulzie typu olej vo vode O/V. Emulzia je disperzná sústava, ktorú 
tvoria dve navzájom miešateľné kvapaliny (rozdielnej polarity), z ktorých 
jedna je rozptýlená v druhej vo forme jemných kvapiek. Pre tieto dve kva-
paliny sú teoreticky dve možnosti na vytvorenie typu emulzie, a to olej 
vo vode (O/V), alebo voda v oleji (V/O). V prípade kvapaliny HFA je ob-
sah olejovej zložky v rozsahu od 5 až do 20 %. Kvapky upraveného, emul-
gačného oleja sú rozptýlené, dispergované vo vode. Čím menšie sú kvap-
ky oleja, tým je emulzia transparentnejšia. Bežné emulzie (mliečne) majú 
veľkosť kvapiek >1,0 μm. Pri transparentných mikroemulziách je veľko-
sť kvapiek 0,1 až 1,0 μm.
Výhodou HFA kvapalín je, že sú lacné a priateľské k životnému prostre-
diu. Sú veľmi ohňovzdorné, ťažkozápalné a  majú vynikajúce chladiace 
vlastnosti. Ak sú správne formulované, ponúkajú dobrú ochranu proti 
korózii, hrdzi a sú vhodné pre trecie dvojice oceľ – oceľ. Z praxe je zná-
me, že sa používajú napr. ako hydraulické, emulzné kvapaliny pre ban-
ské stojky (výstuže). V porovnaní s kvapalinami uvedených dvoch skupín 
majú horšie prevádzkové a výkonové vlastnosti. Ide napr. o nižšiu visko-
zitu, hrúbku olejového fi lmu v porovnaní s klasickými mazacími olejmi. 
Veľkou nevýhodou je, že jednotlivé strojové časti musia vyhovovať po-
žiadavkám pre použitie HFA kvapalín. Pri určitých prevádzkových pod-
mienkach (nízke teploty) môže hydraulický systém zamŕzať, znižuje sa 
účinnosť prísad, čo je nevýhoda. Vysoké turbulencie vytvárajú bubliny 
(penenie), čo môže viesť ku kavitácii, opotrebovaniu. Niektoré tesniace 

materiály sa degradujú vo vode ako, napr. papier, korok a koža, teda sa 
nedajú použiť. Okrem uvedeného typu HFA kvapalín sa používajú i kva-
paliny s označením HFB. Ide o kvapaliny, vodné emulzie, ktoré obsahujú 
najmenej 40 % vody a zvyšok je olejová zložka. Tento typ kvapalín sa po-
užíva najmä vo Veľkej Británii.

NOVÉ VYSOKOTEPLOTNÉ KVAPALINY
V súčasnosti sa začínajú uplatňovať fl uorované syntetické kvapaliny. Ide 
o kvapaliny PFPE (perfl uoropolyether), ktoré sú zložené z atómov uhlí-
ka, kyslíka, fl uóru a používajú sa ako čisté kvapaliny, mazacie oleje, ale-
bo v kombinácii so zahusťovadlom, napr. PTFE (tefl ón). PFPE je termo-
oxidačná, stabilná, syntetická kvapalina s vysokým viskozitným indexom 
v rozsahu od 150 až do 360, má nízku odparnosť a používa sa v teplotnom 
rozsahu od -90 °C do 250 až 300 °C. Treba pripomenúť, že ide o špeciál-
ne mazacie prostriedky, kvapaliny ktoré nachádzajú uplatnenie pre špeci-
fi cké aplikácie v strojárskom priemysle, resp. V potravinárskych strojoch 
a zariadeniach, ako potravinárske mazivá (NSF H 1) a v elektrotechnic-
kom priemysle. Doteraz nie sú známe potrebné skúsenosti pre ich po-
užitie, ako ohňovzdorných, ťažkozápalných kvapalín pre hore uvedené 
účely. Podľa ostatných informácii pozornosť sa v súčasnosti venuje syn-
tetickým polyolesterom (POE), ako vhodným ohňovzdorným kvapali-
nám, typu HFDU podľa ISO. Ako dôvod sa uvádza nižšia cena v porov-
naní s fosfátovými estermi, lepšia zlúčiteľnosť s hydraulickým systémom, 
vyššia bezpečnosť, biologický odbúrateľné, priaznivejšie sú k životnému 
prostrediu a k obsluhe. Syntetické POE majú dlhšiu životnosť ako fosfá-
tové estery. 
V nasledujúcej tabuľke č. 1 uvádzame prehľad o kategóriách ohňovzdor-
ných kvapalín a ich použití vzhľadom na prevádzkové teploty.
Uvedený prehľad treba brať ako pomôcku pri výbere jednotlivých druhov 
ohňuvzdorných, ťažkozápalných kvapalín. Všeobecne platí zásada, že sa 
neodporúča miešať kvapaliny, aj keď sú rovnakej kategórie podľa ISO, a to 
najmä vtedy, ak sú od rôznych výrobcov.

ZÁVER
Ohňovzdorné, ťažkozápalné kvapaliny majú špecifi cké použitie, a preto si 
vyžadujú zvýšenú pozornosť. Ide o záležitosti, ktoré súvisia s bezpečnos-
ťou prevádzkových zariadení a  aj samotnej obsluhy, pracovníkov, ktorí 
pracujú v náročných podmienkach, v nebezpečnom prostredí, kde platia 
zvýšené protipožiarne opatrenia. Ide o prevádzky v banskom priemysle 
(uhoľné bane), v oceliarskom priemysle, hlinikárne, prevádzky v leteckej 
technike a na ďalších rizikových pracoviskách. 
Uvedené informácie mali poskytnúť prehľad o súčasnom stave v tejto ná-
ročnej prevádzkovo technickej oblasti a  pomôcť pri výbere  sortimentu 
ohňuvzdorných kvapalín.  •

Klasifi kácia
podľa ISO

Vedľajšie
kategórie

Zloženie Obsah vody
Rozsah pracovných
teplôt

Poznámka

HFA
HFAE O/V

Synt. roztok

> 80 %, typ. (95 %) + 5 až + 50 °C
Skladovacia teplota > 0 °C

HFAS > 80 %, typ. (95 %) + 5 až + 50 °C

HFB – V/O > 40 % + 5 až + 50 °C Skladovacia teplota > 0 °C

HFC – Roztoky vodných polymérov > 35 % – 20 až + 50 °C
–

HFD

HFDR Fosfátové estery, FE Nie – 20 až + 70 °C Pracovné teploty 
až do 150 °C.
Po konzultácii 
s dodávateľom.
Úprava systému, 
tesnenia a iné.

HFDU
Syntetické kvapaliny bez 
obsahu vody, FE a
PAG / POE

Nie – 20 až + 70 °C

Tabuľka č. 1
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