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MONITOROVANIE HYDROABRAZÍVNEHO DELENIA 
MATERIÁLOV
Článok sa zaoberá nepriamymi spôsobmi on-line monitorovania technologických procesov delenia. Cieľom práce je návrh 
systému on-line monitorovania pre technológiu delenia pomocou vysokorýchlostného hydroabrazívneho prúdu. Pri delení 
vysokorýchlostným hydroabrazívnym prúdom dochádza ku vzniku dvoch súbe�ných javov. 
TEXT/FOTO DANIEL KINIK, BEÁTA GÁNOVSKÁ, SERGEJ HLOCH, FVT, TU, PREŠOV

T
ieto javy predstavujú generovaný po-
vrch a  vibrácie. Za účelom potvrde-
nia hypotetických predpokladov 

o  závislosti kvality generovaného povrchu na 
vibráciách, boli s využitím nehrdzavejúcej ocele 
AISI 304, vykonané experimenty. Experimenty 
boli vykonané pri štyroch rôznych nastavenia 
rýchlosti posuvu deliacej hlavice. 
Vibrácie materiálu boli zachytené pomo-
cou dvoch nezávislých akcelerometrov PCB 
IMI 607 A11. Jeden z akcelerometrov bol orien-
tovaný v smere rezu a druhý v smere kolmom 
na rez. Vzorkovacia frekvencia bola 30 kHz. Vy-
tvorená topografi a na materiály bola meraná za 
pomoci optického profi lometra FRT MicroProf. 
Zozbierané údaje boli vyhodnotené pomocou 
virtuálneho nástroja vytvoreného v LabView 8.5 
vo forme vibračných analýz, ktoré boli násled-
ne navzájom porovnané. Ukázalo sa, že obe javy 
závisia od spoločnej technologickej príčiny – od 
rýchlosti posuvu deliacej hlavice. Práca prináša 
aj teoretický návrh systému on-line monitoro-
vania a  návrh budúceho smerovania výskumu 
v danej oblasti.

KVALITA A CENA
Práca vznikla na základe neustáleho rastu po-
žiadaviek na kvalitu a produkciu. Nárast vyža-
duje návrh systému, ktorý by produkoval kvalit-
né výrobky rýchlo a lacno. Faktom je, že kvalita 
je často spájaná s vyššou úrovňou ceny, a pre-
to je potrebné navrhnúť plne fl exibilný systém, 
ktorý by eliminoval zbytočné náklady vo výro-
be. Jednou z možností, ako vytvoriť takýto sys-
tém alebo aspoň trochu sa k nemu priblížiť, je 
zavedenie on-line monitorovania do už existu-
júcich konvenčných aj nekonvenčných techno-
logických procesov. Medzi nekonvenčné tech-
nologické procesy delenia materiálov patrí aj 
delenie vysokorýchlostným hydroabrazívnym 
prúdom (AWJ). 
Tento technologický proces sa v súčasnosti do-
stáva do popredia, pretože touto technológiou 
je možné deliť akýkoľvek dostupný materiál. 
Výhodami technológie AWJ nie je len jej nízky 
vplyv na životné prostredie, ale aj fakt, že po-
čas delenia nedochádza k  teplotným zmenám 
v mieste rezu. Aj technológia AWJ je počas de-
lenia sprevádzaná javmi, akými sú napríklad 

vibrácie či akustické emisie. Preto je zámerom 
práce analýza a porovnanie dát získaných expe-
rimentálnymi meraniami vibrácií, a  ich využi-
tie pri teoretickom návrhu možného spôsobu 
on-line monitorovania daného technologické-
ho procesu. 

ANALÝZA SÚČASNÉHO STAVU
Problémy týkajúce sa technológie hydroabra-
zívneho delenia predstavujú objekty záujmu 
pre výskum a  vývoj mnohých autorov. Avšak 
predmetom ich záujmu je hlavne typická topo-
grafi a vytvoreného povrchu a  snaha kontrolo-
vať a  predpovedať topografi u povrchu priamo 
počas procesu delenia. 
V začiatkoch, pri zavádzaní technológie AWJ do 
praxe, boli počiatočné výskumy autorov orien-
tované hlavne na mechanizmus úberu materiá-
lu [13]. Touto problematikou sa zaoberali auto-
ri ako Hasish, Chao a Geskin, Arola a Rumulu 
[1], [4], [7]. V roku 2010 sa Bound et al. zaobe-
rali štúdiou morfológie a  mechanických vlast-
ností abrazíva (brúsiva) a dokončeného povrchu 
v prípade delenia zliatin titánu. Autori Azmir et 
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al. roku 2008 skúmali povrch, ktorý bol vytvo-
rený počas delenia sklených vlákien epoxido-
vých kompozitov. Kovačevič, Momber, Mohan, 
ako aj Hassan a Arulu zamerali svoju pozornosť 
na sprievodný jav akustickej emisie s cieľom vy-
užiť ju pri monitorovaní hĺbky rezu pri hydro-
abrazívnom delení materiálu [8]. V  roku 1998 
autori Hoogstrate a Luttervel vypracovali ana-
lytický model celkovej hĺbky rezu. V roku 2001 
Dasgupta et al., Neelesh a Vijay vyvinuli analy-
tické modely pre simuláciu, plánovanie a opti-
malizáciu, pričom na základe konkrétneho ty-
pu operácie, materiálu a podmienok obrábania 
zostavili výbery vhodných modelov. Sharma et 
al. použili Taguchiho návrh experimentov na 
vytvorenie rezného modelu pre danú skupinu 
materiálov [5], [6].
Valíček et al. [11] sa orientovali na vytvorenie 
optickej metódy detekcie a analýzy geometric-
kých parametrov topografi e povrchu genero-
vaného počas hydroabrazívneho delenia mate-
riálu. Materiály rozdelili do tried deliteľnosti 
TCUT. Ďalej navrhli systém spätno-väzbové-
ho riadenia vzhľadom na namerané hodnoty 
akustického tlaku Laeq. Arul et al. a neskôr aj 
Folkes použili akustickú emisiu pre on-line de-
tekciu stavu obrobku. Akustickú emisiu a vibrá-
cie skúmali Hloch et al. a Valíček et al. Hloch 
a Valíček [11] ďalej sústredili svoju pozornosť na 
vplyv faktorov na nerovnosti povrchu nehrdza-
vejúcej ocele a hliníka [5], [9]. 
Akustické emisie, ako aj vibrácie zaznamena-
li úspech pri diagnostike, predikcii a  riadení 
mnohých technologických postupov. Zo všet-
kých prítomných javov, vznikajúcich pri obrá-
baní materiálov, sa používali na výskum prevaž-
ne akustické emisie. Už v roku 1992 Kovačevič 
sústredil pozornosť na nepriame monitorova-
nie hĺbky priestrelu do drevného materiálu, kde 
ako indikátor použil normálové sily generova-
né na obrobku. Momber et al. použili akustickú 
emisiu pre on-line monitorovanie AWJ procesu 
delenia lomovo narušených materiálov. Na me-
ranie rozptýlenej energie použili hodnotu RMS. 
Valíček & Hloch skúmali alternatívy on-line ria-
denia a predpovedania kvality povrchu pomo-
cou prítomného negatívneho javu – hluku. Ati-
vitavas sa v  roku 2002 vo svojej práci venoval 
prepojeniu akustických emisií s  neurónovou 
sieťou, aby dokázal určiť poruchy v kompozit-
ných plastových konštrukciách. V  roku 2004 
Asraf navrhol vo svojej práci model kontinuál-
neho monitorovania hĺbky rezu pomocou 

akustickej emisie v procese AWJ a zároveň zis-
til, že hodnota RMS narastá spolu s narastajú-
cou hĺbkou rezu lineárne. Ďalším autorom, zao-
berajúcim sa akustickou emisiou, bol Arul et al, 
ktorý sa vo svojej práci zameral na proces vŕta-
nia kompozitov [2], [3], [5].
Iba mala skupina autorov sa zaoberala vibrá-
ciami materiálu a  informáciami, zahrnutými 
v  procese hydroabrazívneho delenia. Hloch et 
al. analyzovaním spektra vibrácií pri hydroabra-
zívnom delení vyhradili frekvenčné zložky, ne-
súce významné informácie o okamžitom stave 
procesu delenia. Vibrácie vznikajúce pri tom-
to delení sa stali stredobodom pozornosti pre 
Hreha et al., ktorý v svojej dizertačnej práci [10] 
skúmal závislosť medzi deleným materiálom 
(hliník) a parametrami drsnosti povrchu Ra, Rq 
a Rz a následne, prostredníctvom vibrácií, štu-
doval procesy prebiehajúce počas preniku vod-
ného prúdu materiálom Peržel et al. Kolektív 
autorov poukázal na možnosti využitia vibrá-
cií ako nosičov informácií pre on-line riadene 
hydroabrazívneho delenia materiálu, a uviedol 
aj alternatívy využitia tejto technológie dele-
nia [5]. 

CIELE PRÁCE 
Cieľom je návrh nepriameho spôsobu on-line 
monitorovania technologických procesov dele-
nia s  využitím v  technológií delenia mate riálu 
vysokorýchlostným hydroabrazívnym prúdom 
pomocou sprievodného javu – vibrácií. Na spl-
nenie cieľa práce je potrebné vykonať experi-
mentálne merania a  spracovanie dát z  tých-
to experimentov. Následne je potrebné tieto 
dáta medzi sebou porovnať a  nájsť tak závis-
losť medzi rýchlosťou posuvu deliacej hlavice 
a kvalitou generovaného povrchu. V neposled-
nom rade treba navrhnúť možný spôsob on-li-
ne kontroly a riadenia daného technologického 
procesu.

EXPERIMENTÁLNA ŠTÚDIA
Experimenty boli realizované na pracovisku 
DRC, s. r. o., v Prešove v spolupráci s Technic-
kou diagnostikou, s.  r.  o., v  Prešove. Deleným 
materiálom počas tohto experimentu bola ne-
hrdzavejúca oceľ AISI 304. Obrobok, na ktorom 
boli vykonávané merania vibrácií, tvorila plat-
ňa s rozmermi 100 mm x 150 mm x 12 mm. Po-
čas trvania experimentu bola táto platňa dele-
ná celkovo štyrikrát, spôsobom vyobrazeným 
na obr. 1.

Zozbieranie údajov, potrebných pre hlbšiu ana-
lýzu vibrácií, sa vykonávalo opakovane niekoľ-
kokrát. Ako zberače údajov slúžili dva sníma-
če umiestnené priamo na obrobku (prvý bol 
umiestnený axiálne a druhy radiálne) vo forme 
akcelerometrov PCB IMI typovej rady 607 A11 
s integrovaným káblom. Citlivosť týchto sníma-
čov bola 100  mV/g a  ich frekvenčný rozsah sa 
pohyboval do 10 kHz. »

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

HYDROABRASIVE CUTTING 
OF MATERIALS ON-LINE 
MONITORING
The paper deals with the indirect ways 
of on-line monitoring of technologi-
cal processes of cutting. The objective 
of the study is a design of on-line mon-
itoring system for the cutting technolo-
gy through a high-speed abrasive water 
jet. In cutting by the high-speed abra-
sive water jet two parallel phenomena 
are formed. The phenomena are repre-
sented by generated surface and vibra-
tions. For the purpose of proving of the 
hypothetical assumptions on depend-
ence of generated surface quality on vi-
brations the experiments utilizing stain-
less steel AISI 304 were performed. The 
experiments were realized at four di-
verse settings of cutting head traverse 
speed. The material vibrations were col-
lected by means of two independent ac-
celometers PCB IMI 607 A11.One of the 
accelerometers was oriented towards 
the cutting direction and the other in di-
rection perpendicular to cutting. Sam-
pling frequency was of 30 kHz. •

Obr. 1 Delený materiál – obrobok
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» Tieto snímače boli napojené na merací sys-
tém NI  PXI. Systém pozostával z  meracej kar-
ty PXI  4472B, vyznačoval sa 8-kanálovým si-
multánnym zberom a  24  bitovým analógovo 
digitálnym prevodníkom. Vzorkovacia frek-
vencia tohto systému bola 102  kHz pri dyna-
mickom rozsahu 110  dB. Frekvenčným ana-
lyzátorom SKF Microlog Gx-S boli vykonané 
kontrólno-kalibračné merania, kde analýza na-
meraných údajov sa vykonávala programovým 
vybavením SKF Aptitude Analyst. Meranie pa-
rametrov profi lu povrchov, vytvorených danou 
technológiou, bolo uskutočnené optickým bez-
kontaktným spôsobom pomocou optického 
profi lometra Microprof FRT od výrobcu Fries 
Research & Technology GmbH, ktorý umož-
ňoval 3D hodnotenie povrchu. Experiment bol 
uskutočnený za environmentálnych a  techno-
logických podmienok uvedených v  nasledujú-
cich tabuľkách (Tab. 1, Tab. 2)

Tab. 1 Environmentálne podmienky

Faktory
Označenie 

[Veličina]
Hodnota

Tlak p [MPa] 1007

Teplota C [°] 21

Vlhkosť vzduchu % 38

Nadmorská výška [m] 280

Zemepisná poloha –
49°00‘00‘‘ 
21°14‘00‘‘

Tab. 2 Technologické podmienky

Faktory
Označenie

[Veličina]
Hodnota

Tlak p [MPa] 350

Rýchlosť posuvu v [mm/min] 50; 75; 100; 150

Hmotnostný tok abrazíva m
a
 [g/min] 250

Hrúbka materiálu 
(Nehrdzavejúca oceľ)

b [mm] 12

Druh abrazíva 
(Granát Barton Garnet)

MESH 80

Zdvih z [mm] 2

Zaostrovacia trubica d
f
 [mm] 0,8

Vodná dýza d
o
 [mm] 0,14

Obr. 2 Zjednodušené znázornenie experimentu

V rámci experimentu bolo potrebné systémom 
NI  PXI  zosnímať a  zaznamenať zmenu vznik-
nutých vibrácií v  mieste upevnenia snímačov, 
v závislosti na podmienkach delenia. Na nasle-
dujúcom Obr. 2 je pre predstavu zjednodušene 
znázornený priebeh experimentu. Bola vyko-
naná štvorica meraní pri rozdielnom nastavení 
rýchlosti posuvu (v = 50 mm/min, v = 75 mm/
min, v = 100 mm/min, v = 150 mm/min) delia-
cej hlavice.

VÝSLEDKY A DISKUSIA 
ANALÝZA TOPOGRAFIE VYTVORENÉHO POVRCHU
Zo zostrojených grafi ckých závislostí je zrej-
mé, že s  narastajúcou hĺbkou sa mení aj cel-
kový číselný priebeh jednotlivých parametrov 
profi lu drsnosti generovaného povrchu. Tento 
jav je spôsobený skutočnosťou, že s narastajú-
cou hĺbkou, prúd pôsobiaci na materiál postup-
ne stráca svoju energiu a tým dochádza k jeho 
postupne väčšiemu zakriveniu vo väčších hĺb-
kach a taktiež k poklesu kvality povrchu v da-
ných hĺbkových líniách.
Parametre drsnosti Ra, Rq, Rz boli mera-
né v  21 hĺbkových hladinách na úseku dlhom 
20  mm, označenom zelenými hranicami. Čer-
vená hranica predstavuje koniec delenia vzorky 
(Obr. 3A – Obr. 3D). Pokiaľ porovnáme závislosť 
parametrov drsnosti povrchu Ra, Rq a  Rz na 
hĺbke rezu pri rýchlosti v = 50 mm/min so zá-
vislosťou parametrov drsnosti povrchu Ra, Rq 
a Rz na hĺbke rezu pri rýchlosti v = 150 mm/min 
(Obr.  3E, Obr.  3F) z  hľadiska vplyvu rýchlosti 
na priebeh hodnôt týchto parametrov, je mož-
né tvrdiť, že okrem hĺbky deliacej škáry má na 
priebeh hodnôt parametrov drsnosti podstatný 
vplyv aj rýchlosť, akou sa pohybuje deliaca hla-
vica počas delenia. Pri rýchlosti v = 50 mm/min 
pozorujeme, že priebeh spomínaných paramet-
rov je lineárnejší, ako je to v prípade, kedy bo-
la rýchlosť nastavená na hodnotu v = 150 mm/
min. Tento jav je možné vysvetliť z hľadiska in-
terakcie vysokorýchlostného permeátu s obrob-
kom. Pri rýchlosti posuvu deliacej hlavice v  = 
50  mm/min, mal hydroabrazívny prúd dosta-
tok času nato, aby častice abrazíva boli schopné 
rovnako intenzívne erodovať povrch materiálu 
počas celej hĺbky delenej vzorky, čo však nepla-
tí pri rýchlosti posuvu v = 150 mm/min. Kombi-
náciou vyšších rýchlosti posuvu deliacej hlavice 
s väčšou hĺbkou deliacej škáry dochádza k ne-
schopnosti prúdu, v dostatočnej miere erodovať 
povrch materiálu delenej vzorky, čo sa v koneč-
nom dôsledku prejavuje vo vzniku ryhovanej 
zóny, ktorej drsnosť nie je postačujúca z hľadis-
ka vstupných požiadaviek na kvalitu povrchu. 

ANALÝZA VZNIKNUTÝCH VIBRÁCIÍ
Zostrojené časové priebehy vibračných signálov 
rozdeľujeme do dvoch skupín. V  prvej skupi-
ne sa nachádzajú dáta namerané snímačom S1 
(Obr. 3A, Obr. 3C), ktorý bol na delenom mate-
riály umiestnený v axiálnom smere a do druhej 
skupiny patria dáta namerané snímačom S2 
(Obr.  3B, Obr.  3D), umiestnenom na delenom 
materiály v  radiálnom smere. Porovnaním 

týchto časových priebehov pri rýchlostiach v = 
50 mm/min a v = 150 mm/min môžeme skon-
štatovať, že pri nižších rýchlostiach posuvu de-
liacej hlavice je priebeh amplitúdy kmitov vib-
rácii ustálenejší, ako pri rýchlostiach vyšších, 
čo otvára dvere ďalšiemu výskumu za účelom 
odhalenia použiteľného spektra vibrácií (nut-
né determinovať použiteľné spektrum vibrácií 
pri nižších aj vyšších rýchlostiach posuvu delia-
cej hlavice) pre aplikáciu on-line monitorovania 
daného technologického procesu. Z týchto ča-
sových priebehov vibračných signálov je vidieť 
zmenu amplitúdy kmitov vibračného signálu 
nielen v závislosti na spôsobe upevnenia sníma-
ča, ale rovnako aj v závislosti na samotnej rých-
losti posuvu deliacej hlavice.

Obr. 3 Časový priebeh vibračného signálu:
A) pri rýchlosti posuvu v = 50 m/s - snímač S1
B) pri rýchlosti posuvu v = 50 m/s - snímač S2
C) pri rýchlosti v = 150 m/s - snímač S1
D) pri rýchlosti v = 150 m/s - snímač S2
Závislosť parametrov profilu drsnosti:
E) od hĺbky rezu od rýchlosti v = 50 m/s
F) od hĺbky rezu od rýchlosti posuvu v = 150 m/s

VYU	ITIE ZÍSKANÝCH POZNATKOV PRE NÁVRH 
RIEŠENIA
Séria vykonaných experimentov bola uskutoč-
nená s cieľom preukázania spojitosti medzi to-
pografi ou povrchu a vibráciami. V závislosti na 
získaných poznatkoch o danej technológií a na 
základe vykonaných analýz, môžeme konšta-
tovať reálny výskyt nepriamej spojitosti medzi 
vibráciami a topografi ou povrchu. Táto nepria-
ma spojitosť je ovplyvnená variantným nastave-
ním rýchlosti posuvu deliacej hlavice, pretože 
zmenou nastavenia rýchlosti dochádza k zme-
nám veľkosti amplitúdy kmitov pri vibráciách, 
a taktiež k zmenám kvality topografi e povrchu. 
Pri nízkych rýchlostiach je amplitúda kmitov 
nižšia, ako pri rýchlostiach vyšších. Rovnako sa 
potvrdil aj predpoklad, že pri nižších rýchlos-
tiach je topografi a povrchu kvalitatívne lepšia, 
ako pri rýchlostiach vyšších, keďže pri vyšších 
rýchlostiach nemal hydroabrazívny prúd do-
statok času nato, aby bol schopný rovnako in-
tenzívne erodovať povrch materiálu počas celej 
hĺbky delenej vzorky.
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Práca, spolu s existujúcimi prácami a budúcim 
smerovaním výskumu, môže poskytnúť určitý 
základ pre vytvorenie nielen teoretického, ale 
aj praktického spôsobu on-line monitorovania 
technológie AWJ. Takýto spôsob on-line moni-
torovania je možné z teoretického hľadiska de-
monštrovať – obr. 4.

Obr. 4 Zjednodušený náčrt mo�ného spôsobu on-line 
monitorovania technológie AWJ

Pri návrhu on-line monitorovania technológie 
AWJ je potrebné dbať aj na výber vhodnej spät-
nej väzby. Je potrebné aby zavedená spätno-väz-
bová regulácia, počítala s časovým oneskorením 
vyplývajúcim z potreby spracovania a vyhodno-
tenia nameraných dát. Návrh správnej spätnej 
väzby je dôležitý z  toho dôvodu, aby nedošlo 
k preregulovaniu rýchlosti posuvu deliacej hla-
vice v mieste, v ktorom to nie je potrebné. 
 
ZÁVER A BUDÚCE SMEROVANIE VÝSKUMU
V súčasnosti sa riadenie procesu delenia tech-
nológiou AWJ vykonáva v  tzv. off -line režime. 
V prípade tohto off -line režimu sa jedná a vo-
pred stanovené požiadavky na kvalitu rezu de-
leného materiálu, pričom táto kvalita rezu sa 

dá overiť až po delení materiálu. Pri delení to-
uto technológiou síce existuje spôsob predik-
cie kvality deleného povrchu materiálu, avšak je 
nutné poznamenať, že len za určitých podmie-
nok, z  dôvodu rôznych sprievodných znakov 
technológie a  jej zložitej špecifi kácie. Rovnako 
sa za pomoci on-line riadenia a kontroly zvýši 
produktivita práce a  bude možné determino-
vať, a následne odstrániť prípadnú chybu, ktorá 
sa počas behu systému objaví, a tým sa zabráni, 
aby nedošlo ku vzniku nepodarkov (úspora ná-
kladov na nepodarky). 
On-line monitorovanie môže byť pri danej 
technológií vykonávané len nepriamo, pomo-
cou sprievodných javov, akými sú napríklad 
vibrácie či akustické emisie. Snahou práce, bo-
lo na základe vykonaných experimentov, zame-
raných na meranie vibrácií, zistiť závislosť me-
dzi rýchlosťou posuvu deliacej hlavice (príčina) 
a  vznikom vibrácií a  taktiež zistiť, ako vplýva 
spomínaná rýchlosť posuvu na výslednú drs-
nosť povrchu deleného materiálu. 
Na základe získaných poznatkov môžeme po-
tvrdiť existenciu reálnej možnosti využitia 
vibrácií pri zavedení on-line monitorovania 
technologického procesu AWJ. Je však nutné 
poznamenať, že na zavedenie a celkovo na vyu-
žiteľný návrh funkčného spôsobu on-line riade-
nia v praxi, je nutné vykonať ešte mnoho expe-
rimentov zameraných na hodnotenie vibrácií, 
pri rôznych variantoch nastavenia vstupných 
procesných faktorov, pretože na vznik vibrácií 
a na výslednú drsnosť povrchu vplývajú okrem 
skúmanej príčiny rýchlosti posuvu v  [mm/
min] aj iné faktory, ako napríklad tlak permeá-
tu, či druh abrazíva. Takéto experimenty je tak-
tiež nutné vykonať aj pre iné materiály, ako bol 

nami použitý (nehrdzavejúca oceľ AISI  304), 
keďže vznik a  šírenie vibrácií, spolu s  drsnos-
ťou povrchu závisia aj od materiálových vlast-
ností jednotlivých materiálov. Taktiež by bolo 
vhodné, tieto experimenty vykonať v  dokona-
le odizolovanom prostredí (v laboratórnych 
podmienkach), a rovnako aj v bežnom prostre-
dí (napríklad výrobná hala v  blízkosti hlavnej 
cesty) s  cieľom odhaliť „cudzie vibrácie – vib-
račné pásmo“(vibrácie od hlavnej cesty, vibrá-
cie od stroja a pod.), ktoré by mohli nepriaznivo 
ovplyvňovať priebeh on-line kontroly a riadenia 
procesu. Pri predstave návrhu systému on-line 
riadenia sa objavuje množstvo ďalších nezodpo-
vedaných otázok týkajúcich sa napríklad vhod-
ného návrhu spätno-väzbového systému, pre-
tože pri on-line monitorovaní je nutné počítať 
aj s určitým časovým oneskorením spracovania 
nameraných dát a  následného preregulovania 
procesných veličín pri výskyte chyby v procese.
Z  predchádzajúceho vyplýva, že zavedenie on-
-line monitorovania do technologických proce-
sov nie je ani zďaleka tak jednoduché, ako sa to 
možno na prvý pohľad zdá. Pri analýze namera-
ných dát sme získali aj ďalšie výstupy, ktoré však 
z dôvodu požadovaného množstva textu nebo-
lo možné v tejto práci uviesť. Tieto výstupy, ako 
aj potreba ďalších experimentov, s cieľom navrh-
núť a aplikovať on-line monitorovanie technolo-
gických procesov do praxe, sú výzvou pre ďalšie 
smerovanie autorov tejto práce. Spracované dáta 
budú naďalej sledované a hodnotené. Smerova-
nie budúceho výskumu ako aj jeho výsledkov pri-
nesú títo autori v ďalších ich prácach.  •
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KINEMATICKÁ ŠTRUKTÚRA ŠTVORKOLESOVÝCH 
MOBILNÝCH MECHATRONICKÝCH SÚSTAV
Mobilný robot sa na rozdiel od stacionárneho vyznačuje tým, �e jeho základňa je schopná neobmedzeného pohybu typicky 
vo dvoch a viac stupňoch voľnosti [4]. Štvorkolesové mobilné roboty spolu s trojkolesovými patria k najfrekventovanejším 
riešeniam. TEXT ING. ĽUBICA MIKOVÁ, PHD., DR.H.C. MULT. PROF. ING. FRANTIŠEK TREBUŇA, CSC., DOC. ING. MICHAL KELEMEN, KATEDRA APLIKOVANEJ MECHANIKY A MECHATRONIKY, SJF, TU KOŠICE

V
prevádzkovej praxi sa uplatnili takmer vo všetkých oblastiach 
nasadzovania servisných robotov [1]. 
Najzákladnejšie štvorkolesové vozidlo v skutočnosti nepouží-

va ani diferenciál. Na každej strane má dve kolesá, ktoré sú spojené a je 
riadené presne ako trojkolka riadená diferenciálom. Kolesá sú uložené na 
každej strane za sebou a pri prejazde zákrutou sa nenatáčajú, ale šmýka-
jú. Realizujú prenos hnacej sily (krútiaceho momentu) z pohonu (najčas-
tejšie prostredníctvom prevodových členov medzi pohonom a kolesom) 
na podložku, po ktorej sa pohybujú pomocou trenia (efekt valenia), a tak 
udeľujú celému mechanizmu (podvozku) kinetickú energiu [3]. 

VOZIDLÁ SO ŠMYKOVÝM RIADENÍM
Vozidlá so šmykovým riadením majú robustný, jednoduchý dizajn s dob-
rou pohyblivosťou, napriek neefektívnosti šmýkajúcich sa kolies. Kolesá 
je ľahké pripojiť k podvozku, pričom nezaberajú priestor potrebný na ich 
vytáčanie. Usporiadanie vozidla so šmykovým riadením je jednoduché. 
Problémom však je, že pri prejazde vozidla cez nerovnosti sa jedno kole-
so nevyhnutne zdvihne zo zeme. Tento problém neexistuje u dvoj- ale-
bo trojkolesových vozidiel, ale je hlavným problémom, ktorý treba riešiť 
v prípade vozidiel s viac ako tromi kolesami. Hoci tu nie je požiadavka na 
dobrú pohyblivosť, je lepšie zvoliť mechanizmus, ktorý udržuje všetky ko-
lesá na zemi. Je veľa spôsobov ako to dosiahnuť, počínajúc riešením, ktoré 
delí podvozok na dve časti [2].

Obr. 1 Jednoduché pozdĺ�ne vahadlo

Konštrukcia pozdĺžneho vahadla rozdeľuje celé vozidlo na dve polovi-
ce a pasívny kĺb je umiestnený medzi ne. Tento kĺb je na každom konci 
spojený s ramenom, ktoré na každom svojom konci striedavo nesie kole-
so. Dané usporiadanie umožňuje ramenu nakláňať sa, keď sa ktorékoľvek 

koleso pokúša dostať vyššie alebo nižšie ako ostatné. To udržuje ďalšie 
platformy podvozku takmer rovnomerne na všetkých štyroch kolesách. 
Kolesá sú na oboch stranách spolu mechanicky spojené ako pri šmyko-
vom riadení, ale kvôli zvýšeniu pohyblivosti môžu byť kolesá aj samostat-
ne poháňané.

KONCEPCIA BOČNÝCH VAHADIEL
Ďalšia možná koncepcia používa bočnú verziu systému vahadla. Usporia-
danie je vhodné na prevážanie väčších nákladov, kde predné kolesá nesú 
väčšinu celkovej hmotnosti. Všetky štyri kolesá sú bez akéhokoľvek péro-
vania, a preto sa vyžaduje spôsob, ako udržať všetky kolesá na zemi. Naj-
bežnejšie usporiadanie má spojené predné kolesá, vahadlo nainštalované 
priečne a spojené so zadnými kolesami, ktoré sú obyčajne riadiace. Slabi-
nou tejto koncepcie je, že obyčajne má pohon dvoch kolies. Toto usporia-
danie je znázornené na obr. 2. 

Obr. 2 Zadné priečne vahadlo, riadenie zadných kolies

POHON VŠETKÝCH KOLIES
Vo všeobecnosti však pohon všetkých štyroch kolies umožňuje oveľa vyš-
šiu pohyblivosť. Vo vozidle s pohonom dvoch kolies musia poháňané ko-
lesá zabezpečiť ťažnú silu nielen pre čokoľvek, čo sa snažia prekonať, ale 
musia aj tlačiť alebo ťahať kolesá, ktoré nie sú poháňané. 
Mnohé návrhy kolesových podvozkov vyžadujú pohon pre každé koleso. 
Hoci sa to javí ako komplikované riešenie z hľadiska elektroniky a ovlá-
dania, mechanicky je jednoduchšie. Usporiadanie s priečnym vahadlom 
možno použiť aj pri usporiadaní s pohonom predných kolies, čo pripomí-
na koncepciu automobilu. 
Ďalšou možnosťou je medzi polovice usporiadania pozdĺžneho vahad-
la vložiť diferenciál, ktorého nápravy sú upevnené na každé pozdĺžne 
vahadlo. 
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Obr. 3 Mechanizmus vyrovnávajúci sklon 

Ak sa implementuje tento prevod k podvozku, uhol sklonu podvozku je 
polovičný ako uhol sklonu každého bočného vahadla. Vyrovnávanie toh-
to sklonu efektívne znižuje nakláňanie podvozku, udržuje ho v stabilnej-
šej polohe, pokiaľ druhá časť podvozku prechádza cez nerovnosti. To sa 
ukazuje ako výhoda pri podvozkoch nesúcich kamery, nebezpečné ma-
teriály a  podobne. Tento mechanizmus má aj tendenciu rovnomernej-
šie rozdeľovať hmotnosť na všetky štyri kolesá, čím sa zvyšuje ťahová sila 
a rovnako aj pohyblivosť. 
Návrh na obr. 7 využíva tretie vahadlo, ktoré je viazané k obom bočným 
vahadlám. Stred tretieho vahadlá je spojený (v prednej či zadnej časti) so 
stredom podvozku. Návrh tretieho vahadla môže byť účinnejší a ľahší ako 
predchádzajúce usporiadanie

Obr. 4 Mechanizmus na vyrovnávanie sklonu podvozku

Ďalšie usporiadanie je také, v ktorom je vozidlo rozdelené na dve sekcie, 
prednú a zadnú. Každá z nich má svoj pár kolies. Tieto dve sekcie sú spo-
jené pomocou kĺbového spoja so zvislou osou. 

Obr. 5 Dve sekcie spojené kĺbom s vertikálnou osou

Kolesá prednej a zadnej sekcie sú poháňané diferenciálmi, ale vyššiu ťa-
hovú silu by bolo možné dosiahnuť, keby to boli diferenciály s obmedze-
ným sklzom alebo by boli uzamykateľné. Ešte výhodnejšie by bolo pohá-
ňať každé koleso vlastným motorom. Tento dizajn sa nedokáže otočiť na 
mieste, ale vhodné usporiadanie umožňuje vytvoriť vozidlo, ktoré sa do-
káže otočiť v priestore o niečo väčšom ako dvojnásobok jeho šírky.

Vyššia pohyblivosť sa dosiahne, ak stredový kĺb umožňuje aj valivý pohyb 
medzi týmito dvomi sekciami. Tento stupeň voľnosti udržuje počas pre-
chodu nerovným terénom alebo cez prekážky všetky štyri kolesá na zemi

ZÁVER
Cieľom tohto článku bolo vytvoriť prehľad návrhov kinematických uspo-
riadaní štvorkolesových mobilných mechatronických sústav. Tie tvoria 
početnú skupinu robotov, ktoré sa používajú hlavne pri nasadení v  te-
réne. Majú vysokú statickú a  dynamickú stabilitu. Ale problémy, ktoré 
prináša pohyb v teréne (najmä prekonávanie prekážok) možno riešiť via-
cerými spôsobmi. Niektoré z nich sú opísané v článku. Špeciálnymi mo-
delovacími metódami je možné odstrániť prípadné nedostatky počiatoč-
ných návrhov.  •
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KINEMATIC STRUCTURE OF FOUR-WHEELED
MOBILE MECHATRONIC SYSTEMS
Mobile servise robots on four-wheeled undercarriage In to 
the group of wheeled robots include all mobile robots, which 
mobility subsystem is designed on the principles of a wheeled 
chassis. This contribution deals with the kinematic structures 
of one, two and three-wheeled mobile robots. •
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PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY A PORUŠENIE 
KLZNÝCH LO	ÍSK
Hlavnou úlohou klzných lo�ísk je zabezpečiť rotačný pohyb hriadeľa, preniesť radiálne a axiálne sily a zároveň odvádzať 
teplo z klzného uzla. V mieste styku lo�iska s hriadeľom (čapom) sa vyu�íva buď vrstva maziva (hydrostatické 
a hydrodynamické klzné lo�iská), alebo sú vyu�ívané dobré klzné vlastnosti povrchu materiálu – lo�iská pracujú bez 
pridaného maziva. TEXT/FOTO ING. ZUZANA GÁBRIŠOVÁ, PHD., ING. ALENA BRUSILOVÁ, PHD., ÚSTAV TECHNOLÓGIÍ A MATERIÁLOV SJF, STU

P
očas prevádzky ložiska je snahou do-
siahnuť minimálne trenie medzi vzá-
jomne pohybujúcimi sa povrchmi. 

Hodnota súčiniteľa trenia je závislá od mno-
hých faktorov – uhlovej rýchlosti, druhu 
a  množstva použitého maziva, materiálu sa-
motného klzného ložiska, teploty a podobne. 

MAZANIE KLZNÝCH LO	ÍSK
Klzné ložiská môžu v  závislosti od prevádzko-
vých podmienok pracovať v režimoch mazania, 
ktoré schematicky popisuje Stribeckova kriv-
ka (obr.  1). Krivka znázorňuje závislosť súčini-
teľa trenia μ a parametra (η.ω)/p, kde η = visko-
zita, ω = uhlová rýchlosť a p = zaťaženie. V grafe 
je pre názornosť zakreslená aj závislosť hrúbky 
mazacieho fi lmu h od prevádzkových podmie-
nok.
Pri medznom mazaní sú klzné plochy od seba 
oddelené iba niekoľko molekúl hrubou vrstvou 
maziva. Pri zmene prevádzkových podmienok, 
napríklad zaťaženia, teploty, rýchlosti, môže 
dôjsť k pretrhnutiu mazacej vrstvy a tým k vzni-
ku interakcíí mikronerovností klzných povr-
chov. Medzné mazanie sa vyskytuje pri nízkej 
rýchlosti a vysokých zaťaženiach.
Zmiešané mazanie nastáva pri prechode medz-
ného mazania na kvapalinové. Dochádza pri 
ňom k prerušovanému kontaktu klzných povr-
chov v miestach s vysokou drsnosťou. 
Pri kvapalinovom mazaní sú pohybujúce sa klz-
né povrchy od seba oddelené pomerne hru-
bou a  stabilnou vrstvou kvapalného maziva. 

Nedochádza k  priamemu kontaktu klzných 
povrchov. Kvapalinové mazanie je charakte-
ristické pre vysoké otáčky s  relatívne nízkym 
zaťažením ložiska. Stabilná výška maziva je udr-
žiavaná hydrodynamickým tlakom vznikajúcim 
v klinovej medzere pri minimálnej klznej rých-
losti 0,5  m.s-1 (hydrodynamické klzné ložisko) 
alebo účinkom hydrostatického tlaku od čer-
padla (hydrostatické klzné ložisko).

KLZNÉ LO	ISKÁ V PRAXI
Využitie klzných ložísk v  praxi je široké. Mô-
žeme spomenúť ich použitie v  klzných uzloch 
v automobilovom priemysle, vo vodných a par-
ných turbínach, v odstredivých čerpadlách, tur-
bokompresoroch a podobne. Z pracovných pod-
mienok a zaťaženia vyplývajú pomerne náročné 
požiadavky na klzné ložiská. Trecia plocha hyd-
rodynamického ložiska je počas prevádzky na-
máhaná dynamickými tlakmi veľmi často za 
zvýšených teplôt, preto musí byť odolná proti 
únavovému namáhaniu. V  dôsledku mazania 
mazivom, ktoré môže byť postupne počas pre-
vádzky znečisťované, napríklad palivom alebo 
splodinami, vznikajúcimi pri spaľovaní v  spa-
ľovacom motore, musí byť klzná plocha ložis-
ka odolná proti korózii. Koróziu ložiskového 
materiálu môžu spôsobovať aj oxidačné pro-
dukty mazív. V prípade možného prieniku tvr-
dých častíc do klzného priestoru musí byť klzná 
plocha odolná proti abrazívnemu opotrebe-
niu. Dôležitá je aj schopnosť klznej plochy dob-
re znášať medzné stavy chodu ložiska. Tie sa 

môžu vyskytnúť počas štartu a dobehu zariade-
nia, keď ložisko pracuje za polosucha. Z uvede-
ného vyplýva, že klzná plocha musí byť odolná 
voči adhezívnemu opotrebeniu. Mala by mať aj 

Obr. 1 Stribeckova krivka

OPERATING CONDITIONS 
AND FAILURE OF SLIDE 
BEARINGS
The slide bearings are signifi cant of ma-
chine parts and diferent mechanisms. 
They have main function – to safeguard 
rotary motion of shaft, to transport ra-
dial and axial load and to conduct the 
heat away from sliding contact. There 
are made use good slide properties of 
material or it is used a layer of lubricant 
in contact point shaft – bearing. There 
are three lubricating regimens during 
running of slide bearings – boundary, 
mixed and full lubrication. The main re-
quirement for fricton surface of bearing 
is adhesive-, abrasive– and fatigue– re-
sistance and of course corrosion resist-
ance too. The failure of bearing presents 
a plenty of different infl uences and rea-
sons. It is necessary to safeguard a trou-
ble-free running of bearing for the long-
est time because each its substitute 
means inceased maintenance costs. •
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Obr. 2 Príklady poškodenia klznej plochy
a) únava povrchu
b) abrazívne opotrebenie
c) adhezívne opotrebenie
d) erózia povrchu
e) korózia povrchu

dobrú odolnosť proti kavitačnému a erozívne-
mu opotrebeniu a nízky koefi cient trenia. Jed-
notlivé prípady poškodenia klznej plochy sú 
znázornené na obr. 2.
Pri návrhu materiálu klzného ložiska je dôležité 
zohľadniť, v akom režime mazania bude ložisko 
pracovať. Ak bude klzné ložisko pracovať s  do-
statočným prívodom maziva, t. j. ako hydrosta-
tické, resp. hydrodynamické klzné ložisko, klzné 
vlastnosti povrchových vrstiev budú mať druho-
radý význam. Dôležitejšie budú predovšetkým 
pevnostné a únavové vlastnosti materiálu.

PORUCHY KLZNÝCH LO	ÍSK
Porucha klzných ložísk je súhrn rôznych vply-
vov a príčin. Jej prejav preto nie je jednoznač-
ný – je dôsledkom procesov, zahŕňajúcich 
zložku abrazívneho, adhezívneho, únavové-
ho, kavitačného a erozívneho opotrebenia. Po-
sledné dve spomenuté zložky opotrebenia sú 

menej závažné, haváriu ložiska spôsobujú oje-
dinele. Príčinou porušenia ložiska môže byť aj 
jeho nesprávny návrh (nevhodný geometrický 
tvar, ložiskový materiál, voľba maziva a podob-
ne), nedodržanie výrobného postupu, naprí-
klad pri obrábaní alebo tepelnom spracovaní. 
Nezanedbateľný podiel na porušení ložísk ma-
jú prevádzkové a montážne chyby. Medzi pre-
vádzkové chyby môžeme zaradiť napríklad ná-
hle tepelné a mechanické preťaženie, poruchu 
mazacieho zariadenia a  podobne. Pri nespráv-
nej montáži ložiska do zariadenia, napríklad pri 
silnom utiahnutí veka, sa môžu zdeformovať 
klzné plochy ložiskových panví, prípadne málo 
utiahnuté veká umožnia pootočenie alebo po-
suv panvy.
Uvedené spôsoby porušenia klzných ložísk mô-
žu pôsobiť dlhší čas, vtedy sa prejavia ako opot-
rebenie ložiska, alebo sa môžu prejaviť veľmi 
rýchlo, v tom prípade môžu spôsobiť haváriu.  •

REVERZNÁ LOGISTIKA AKO SÚČASŤ 
ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA
Aktuálna situácia v Európe poukazuje na zvýšenú aktivitu v oblasti odpadového hospodárstva s opotrebovanými 
pneumatikami. Podľa zákona č. 223/2001 Z. z. – O odpadoch, sú dr�itelia odpadov povinní zbavovať sa odpadu, podľa 
mo�ností ho zhodnocovať a musia uprednostniť zhodnotenie materiálové pred energetickým vyu�itím (spaľovaním). 
V súčasnosti sú spracovatelia odpadov motivovaní recyklačným systémom k zhodnocovaniu z hľadiska ekologického 
riešenia. TEXT ING. LUCIA KNAPČÍKOVÁ, PHD., KATEDRA MANA	MENTU VÝROBY, FVT, TU, PREŠOV FOTO ARCHÍV REDAKCIE

D
nes sa výskumné spoločnosti snažia 
o vývoj nových – vhodnejších metód 
spracovania odpadových pneumatík, 

ako aj o použitie známych spôsobov zhodnoco-
vania a  ich neustále inovovanie. Na Slovensku 
sa v súčasnosti realizujú projekty na realizáciu 
ekologických zámerov s  investičnou podporou 
Recyklačného fondu. 
Z  opotrebovaných pneumatík sa získava cenná 
surovina, ktorou je gumová drvina. Má široké vy-
užitie ako prímes do asfaltov, výplň betónov, pod-
kladové vrstvy vozoviek, koľajové prechody, náte-
ry, farby, bežecké dráhy, detské ihriská a podobne. 
Oddelené oceľové časti sa ďalej využívajú v stro-
járskom alebo hutníckom priemysle 
[2, 3]. Ostáva posledná zložka opot-
rebovaných pneumatík – textílie. 
Ich dôležitými vlastnosťami sú zvu-
ková pohltivosť, sorpčná schopnosť, 
tepelnoizolačné vlastnosti, pruž-
nosť a  elasticita. V  súčasnosti sú 
známe rôzne technické riešenia na 
spracovanie opotrebovaných pne-
umatík a  ich zložiek. Gumené ma-
teriály sa v  deliacich zariadeniach 
spracovávajú na malé kúsky alebo 
granulát, ktoré sa potom pridáva-
jú do asfaltov, betónových výrobkov 

či do železničných podvalov. Prvoradú pomoc 
pri riešení problému s odpadmi by malo poskyt-
núť zavedenie reverznej logistiky do podmienok 
väčšiny prevádzok, ktorá by umožňovala sledo-
vať celý životný cyklus daných materiálov, ako aj 
využitie simulačných metód na prognózovanie 
správania sa celého životného cyklu [4]. 

ÚLOHA REVERZNEJ LOGISTIKY A ODPADOVÉ 
HOSPODÁRSTVO
Reverznú logistiku môžeme defi novať ako pro-
ces opätovného získavania recyklovateľných 
a  znovu použiteľných materiálov (obr. 1), od-
padov a  znovu spracovaných položiek z  bodu 

spotreby alebo použitia na opravu, prepraco-
vanie alebo zneškodnenie či uloženie. Reverzná 
logistika ako súčasť podnikovej logistiky zahŕ-
ňa aktivity, podporujúce materiálovú recyklá-
ciu, a  tým smeruje k  minimalizovaniu odpa-
dov z výroby. Má aj najužšiu väzbu na odpadové 
hospodárstvo podniku a  cez ekologické ciele 
napĺňa legislatívne požiadavky štátu. 
Hlavnou náplňou reverznej logistiky je zber, 
triedenie, demontáž a  spracovanie použitých 

REVERSE LOGISTICS 
AS PART OF WASTE 
MANAGEMENT
The paper deals with implementa-
tion of reverse logistics in waste man-
agement. Reverse logistics as part of 
a business logistics should be part of 
every company, especially manufac-
turing. This article deals with waste 
tires, recovery and eventually return 
back (LCA) to the recovered parts of the 
manufacturing process. •

Obr. 1 Priebeh výroby výrobku a� po vyu�itie odpadových surovín [2, 7]
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výrobkov, súčiastok, vedľajších produktov, 
nadbytočných zásob a  obalového materiá-
lu. Hlavným cieľom reverznej logistiky je za-
bezpečiť ich nové využitie alebo materiálové 
zhodnotenie spôsobom, ktorý je šetrný k  ži-
votnému prostrediu a  je ekonomicky zaují-
mavý [1, 4]. Pomocou spätnej logistiky je mož-
né získať čo najväčšiu hodnotu z prvkov, ktoré 
tvoria spätné toky, je tiež dôležité vedieť, ako 
s  nimi zaobchádzať. V  súčasnosti existuje ve-
ľa možností, ako zaobchádzať s výrobkami po 
ukončení ich životného cyklu. Skutočná reali-
zovateľnosť je však obmedzená vlastným cha-
rakterom výrobku, napríklad konštrukciou, 
stupňom poškodenia a  v  neposlednom rade 
ekonomickými kritériami, teda či ešte existuje 
pre novozískané materiály, diely, celé výrobky 
dopyt na trhu. Ak tieto podmienky nie sú spl-
nené, musia byť výrobky uložené na skládku, 
zhodnotené alebo zneškodnené [4, 8].
Vyzbieraný odpad možno rozdeliť do kategórií 
podľa spôsobu spracovania, a to: 
•  „Direct rescue“ – priame použitie bez pred-

chádzajúcich opráv (stačí len vyčistenie, pre-
balenie).

•  Oprava – výrobky, ktorých vlastnosti ne-
zodpovedajú štandardným používateľským 

vlastnostiam, podliehajú oprave do funkč-
ného stavu.

•  Recyklácia – rozumieme pod ňou opätovné 
zhodnocovanie materiálov, ktoré už boli na 
konkrétny účel použité a  stal sa z nich od-
pad.

•  Prepracovanie – vyžaduje značné množstvo 
práce. Výrobok je rozobratý na súčiastky, 
ktoré sú skontrolované, pričom poškodené 
a opotrebované sú nahradené novými. 

•  „Upgrade“ – podobne ako oprava, len s tým roz-
dielom, že tu treba vynaložiť viac práce a výsled-
ný výrobok má vyššiu kvalitu i hodnotu. 

•  Kanibalizácia – jedna alebo viacero častí vý-
robku sa použije na opravu iného výrobku [4]. 

V  závislosti od implementácie reverznej logis-
tiky do výrobného podniku je potrebné defi no-
vať aj samotné odpadové hospodárstvo. Úče-
lom odpadového hospodárstva je podľa zákona 
č.  223/2001 Z.  z. – O  odpadoch, predchádzať 
vzniku odpadov a obmedzovať ich tvorbu a to 
najmä: 
•  rozvojom technológií šetriacich prírodné 

zdroje,
•  výrobou výrobkov, ktorá rovnako ako vý-

sledné výrobky čo možno najmenej zvyšuje 
množstvo odpadov a čo možno najviac zni-
žuje znečisťovanie životného prostredia,

•  vývojom vhodných metód zneškodňovania 
nebezpečných látok obsiahnutých v  odpa-
doch určených na zhodnotenie,

•  ďalej zhodnocovať odpady recykláciou, opä-
tovným použitím, využívať odpady ako zdroj 
energie a  zneškodňovať odpady spôsobom 
neohrozujúcim zdravie ľudí a  nepoškodzu-
júcim životné prostredie [5, 9].

V nadväznosti na už spomínanú situáciu rozví-
jajúceho sa motorizmu a  s  tým spojeným stú-
pajúcim trendom použitia pneumatík, bude 
nasledujúca časť príspevku venovaná zhodno-
covaniu opotrebovaných pneumatík.

PROCES ZHODNOCOVANIA OPOTREBOVANÝCH 
PNEUMATÍK
Opotrebované pneumatiky sa po zhromaž-
dení na zberných miestach prostredníctvom 
veľkokapacitných kontajnerov odvážajú pria-
mo ku spracovateľovi. Spracovanie opotrebo-
vaných pneumatík sa realizuje na technolo-
gickej linke ELDAN, ktorá spĺňa požiadavky 
na technológie BAT (z angl. „ Best Available 
Technologie“) a  BATNEEC (ide o  technoló-
giu BAT s najnižšími prevádzkovými náklad-
mi) a  certifikáciu podľa európskej normy na 
výrobky. Vstupnou komoditou pre daný tech-
nologický proces sú opotrebované pneumati-
ky a výstupnou je granulát z gumy s frakciou 
od 0,5 mm do 4 mm (frakcia závisí od požia-
daviek odberateľa). Ďalšou zložkou, ktorá je 
spracovávaná do finálneho produktu je gra-
nulát, ktorý je vstupnou surovinou do tech-
nologickej linky. Z  podkladov spoločnosti 
V.O.D.S., a. s., je známy technologický proces 
zhodnocovania opotrebovaných pneumatík, 
ktorého vstupnou surovinou do technologic-
kej linky Charmol je granulát rôznej veľkosti, 
podľa požiadaviek zákazníkov [2]. 
Prvú časť linky tvorí zariadenie na sekanie pne-
umatík, do ktorého vstupujú pneumatiky osob-
ných áut bez nutnej predúpravy a, ako aj náklad-
né „z  angl. allsteelové“ pneumatiky. Z  týchto 
pneumatík sa musia odstrániť pätné laná. Pätné 
laná sa odstraňujú preto, aby neotupili a nevylo-
mili nože na vstupnom zariadení technologickej 
linky. Pneumatiky sa potom rozrežú, rozdrvia na 
veľkosť cca 25 x 25 cm. 
Rozsekané časti pneumatík postupujú po páso-
vom dopravníku do druhej časti technologic-
kej linky ELDAN, kde sa režú na menšie časti 
od 18 mm do 20 mm. Na konci drviča je mag-
netický separátor (nadpásový magnet), ktorý 
zachytáva kov uložený v  zberných nádobách. 
Účinnosť zachytenia kovu je cca 90 %. Zvyšná 

Obr. 2 Mo�nosť materiálového zhodnocovania 
opotrebovaných pneumatík [2, 6]
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odseparovaná časť putuje spolu s gumou a textíliou do zariadenia známeho ako jemný 
granulátor. Prvé zariadenie reže granulát na veľkosť od 5 mm do 7 mm. Veľkosť frak-
cie granulátu závisí od nastavenia sít. 
Granulát prechádza nadpásovým magnetom, ktorý odstráni časť kovového zvyšku. Pri 
tomto zariadení je zapojený odsávací systém, ktorého úlohou je odsávať textilnú časť, 
ktorá je ľahšia ako granulát. Na druhom zariadení sa granulát delí na veľkosť od 3,5 mm 
do 3,75 mm. Valcový magnet zachytí zvyšný kov a odsávací systém textil. Záverečnou 
časťou technologického procesu je putovanie granulátu veľkosti cca 0,01 mm do 3,5 mm 
do poslednej časti linky ELDAN. Striasaním sa rozdeľuje na výrobné frakcie od 0,01 mm 
do 0,5 mm a od 28 mm do 38 mm. Rozdelený granulát padá cez plniace zariadenie a pl-
ní vrecia s hmotnosťou 1 050 kg [2,7]. 

 Výstupné produkty z linky ELDAN:
• granulát rôznych frakcií, čistota je okolo 99,9 %,
• kov obsahujúci gumenú zložku,
• textil obsahujúci gumovú zložku.

Gumový granulát sa využíva na výrobu gumených rohoží. Princíp výroby fi nálnych vý-
robkov, teda gumových rohoží, je založený na spojení gumového granulátu s polyure-
tánovým lepidlom a vodou. Miešanie týchto vstupných surovín sa realizuje v mieša-
com zariadení pri určitej teplote, pomocou vodnej pary a tlaku. Zmes, ktorá vznikne 
miešaním, sa vyleje do foriem a pomocou lisu je stlačená. Celý proces tuhnutia sa vy-
konáva bez urýchľovača a trvá niekoľko minút. Výsledný produkt je čiernej farby. Mô-
žu sa pridávať rôzne pigmenty, čím sa dosiahne farebnosť fi nálneho produktu podľa 
požiadaviek zákazníka [2]. 
Na obr. 2 je znázornená schéma zhodnocovania opotrebovaných pneumatík. 

ZÁVER
Napriek tomu, že reverzná logistika sa ako samostatná časť logistického reťazca 
začala objavovať až v ostatných rokoch, miesto pre jej využitie v podnikoch je ne-
popierateľné. Reverzná logistika si nachádza uplatnenie najmä v rámci európske-
ho chápania tohto pojmu (environmentálny pohľad), ktorý vníma reverznú logisti-
ku ako prostriedok pre ďalšie využívanie odpadov vzniknutých v predchádzajúcich 
článkoch logistického reťazca [5]. Existuje tu teda možnosť na využívanie služieb 
v oblasti odpadového hospodárstva, keď sa podnik bude starať o vzniknuté odpa-
dy, ich odvoz a následnú likvidáciu alebo opätovné využitie. Pre recykláciu je tiež 
zaujímavé, že reverzná logistika môže slúžiť ako nástroj na obstarávanie vstupných 
surovín, a tým prispievať k šetreniu zdrojov, vstupujúcich do výrobného procesu.  •
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