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Analýza
výlisku z termoplastu
TEXT:

Ing. Marta Kollárová, PhD., FVT,TU, Prešov FOTO: archív redakcie

Článok sa zaoberá analýzou faktorov procesu vstrekovania pre termoplastický materiál PC/ABS. Výsledná kvalita
vnútorného výlisku technologického procesu vstrekovania je stanovená v toleranciách konštrukčných rozmerov a dôležité sú
ďalšie parametre, ako hmotnosť, hrúbka a farebná zložka.

V

strekovanie plastov je technológia, ktorá sa stáva trendovou
v sektore produkcie pre automobilový priemysel. Súbežne
je dôležitá kontrola kvality, ktorá predpisuje vysokú presnosť výliskov, najmä pre
zabezpečenie ich prvotnej funkčnosti.
Základným kritériom kvality sú v prvom
rade dodržané presné geometrické rozmery výlisku. Rozmery výliskov v pásme predpísanej tolerancie zaručujú vysokú konkurencieschopnosť plastikárskych firiem
v trhovom priestore. K lepšej identifikácii
parametrov kvality patria aj ďalšie požadované parametre, ako je hmotnosť, hrúbka
a farebné zložky. Interiérové a exteriérové
vybavenie automobilov má podľa požiadaviek rozlične vyrábané plastové súčiastky, kde funkčnosť dielca patrí k výsledným
parametrom súčiastky.
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Princíp vstrekovania výlisku
Z hľadiska procesov tvárnenia je vstrekovanie zložitým procesom, pri ktorom dávka granulátu je vstrekovaná rýchlosťou

v do uzatvorenej dutiny kovovej formy až
do stuhnutia. Základom vstrekovacej jednotky je zabezpečiť dokonalú plastifikáciu
a homogenizáciu taveniny správnym riadením vstupných faktorov procesu.

Obr. 1 Princíp vstrekovacej jednotky
1 – kĺbový uzáver, 3 – forma, 4 – závitovka, 5 – tavná komora, 6 – dýza, 7 – odporové vytápanie,
8 – násypka, 9 – hydraulický motor, 11 – rám stroja

S T R O J E

V príprave procesu dochádza k problému správneho nastavenia technologických
faktorov.
Podmienky experimentu
Pri analýze určenej na zvýšenie kvality sa vychádzalo z výsledkov plánovaných experimentov určených v dvoch
úrovniach. Sledoval sa vplyv šiestich

Faktor
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faktorov vstrekovania na parametre kvality výlisku svetlometu. Na analýzu bol
použitý klasický prevádzkový vstrekolis ARBURG 270/, dvojdutinová forma pre výlisok a materiál granulátu PC/
ABS. Geometrické vlastnosti boli merané kontaktným prístrojom Mitutoyo CD
15-DC a merania sa uskutočnili so šiestimi opakovaniami.

Stredná hodnota z intervalu

Vstrekovací tlak pV [MPa]

150

Vstrekovacia rýchlosť VS [cm3.s-1]

25

Časový cyklus c [s]

5

Teplota formy tf [0° C]

80

Dotlak PD [MPa]

12

Bod prepnutia bp [cm3]

15

Tab. 1 Nezávislé faktory procesu vstrekovania

Na analýzu údajov bol použitý štatistický program Matlab a Statistica, v ktorom
boli spracované výsledky meraní. Z nameraných a spracovaných hodnôt boli zostrojené grafické závislosti vplyvov meraných
faktorov vstrekovania výlisku. Analýzu
vplyvu jednotlivých faktorov detailne vyjadrujú grafy významnosti, kde pre ľavú
dutinu formy a pravú dutinu formy je

výsledok odlišný. Podľa obr. 2 pre ľavú dutinu má najväčší vplyv na montážnu šírku teplota formy, čo sa pri predchádzajúcich analýzach neprejavilo, a to v podiele
37,68 %. Druhým ovplyvňujúcim faktorom v poradí je dotlak, ktorý má približne
rovnaký podiel pre obe dutiny – 20,58 %.
Tretím faktorom v poradí vplyvu je časový
cyklus s podielom 16,36 %.

Obr. 2 Vplyv faktorov na parameter montážnej šírky – ľavá a pravá dutina

Podielové zastúpenie významnosti faktorov na obr. 3 udáva približne rovnaké hodnoty pre obe dutiny. Najväčší podiel významnosti, až 53,476 %, má faktor dotlaku
pre pravú dutinu a 55,79 % pre ľavú dutinu
výlisku puzdra na skúmaný rozmer hmotnosti. Potvrdil sa významný podiel vstrekovacej rýchlosti v podiele 30,52 % na hodnotu hmotnosti výlisku, čo znamená, že
vplyvom zvyšujúcej sa rýchlosti bude rásť
aj hodnota hmotnosti výlisku puzdra.
Analýza vplyvu faktorov v procese vstrekovania potvrdzuje, že je dôležité sledovanie
hodnôt intervalu a zvyšovať kvalitu je možné cestou štatistickej kontroly.

resumé
Analysis of the molding of thermoplastic

Obr. 3 Vplyv faktorov na parameter hmotnosti – ľavá a pravá dutina

The paper deals with the analysis of factors
in injection process for thermoplastic materi
al PC / ABS. The resulting quality of the in
ternal molding in process of injection molding
technology is provided with the design dimen
sions and tolerances are other important pa
rameters such as weight, thickness and color
component.
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Modelovanie systémov
výkonnosti podnikov
TEXT:

Doc. Ing. Peter Trebuňa, PhD., SjF TU Košice FOTO: archív redakcie

Podniky by sa mali v súčasnosti zamerať na hodnotenie
svojej výkonnosti nielen podľa finančných ukazovateľov,
ale na komplexné hodnotenie výkonnosti podľa viacerých
hľadísk.

P

Každá stena pyramídy predstavuje jeden z pohľadov hodnotenia
výkonnosti podniku. Stena zachytáva tiež hierarchickú štruktúru od
kritických faktorov úspechu, cez manažérske meradlá až k ukazovateľom procesov (pozri obr. 2).
Hierarchická štruktúra je spôsob organizovania zložitých systémov,
ktorý je efektívny ako z hľadiska reprezentácie systému, tak aj z hľadiska riadenia systému.

ríkladom modernej metódy hodnotenia podnikov
z hľadiska viacerých perspektív je metóda Balanced
Scorecard (1). Metóda vychádza zo štyroch perspektív
hodnotenia: finančných a vnútorných procesov, zákazníkov, rozvoja a učenia sa.
Systémy na meranie výkonnosti podnikov

Bol navrhnutý rad systémov na meranie výkonnosti podnikov, ktorý vychádza z toho, že by malo byť uvažované s viacerými hľadiskami pri hodnotení výkonnosti podnikov na rozdiel od tradičných
prístupov, ktoré uvažujú iba finančné hľadisko. Jedným zo spôsobov reprezentácie takýchto systémov je tzv. pyramída výkonnosti.
Pyramída výkonnosti predstavuje úplne integrovaný systém na meranie výkonnosti, ktorý zahŕňa viac perspektív (4): vnútorné procesy, financie, zákazník, inovácie a učenie sa. Ukazovatele výkonnosti
sú v hierarchickej štruktúre a môžu existovať väzby medzi jednotlivými stenami pyramídy (pozri obr. 1).

Obr. 1 Pyramída výkonnosti podniku
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Obr. 2 Hierarchická štruktúra organizovania zložitých systémov

Formulácia problému
Jednoduchou a účinnou metódou na stanovenie priorít v hierarchických viackriteriálnych systémoch je metóda AHP (Analytic
Hierarchy Process), ktorá pri modelovaní preferencií expertov vychádza z postupnosti párového porovnania vhodne stanovených
častí systému.
Riešenie prebieha v troch krokoch:
a) Vytvorenie hierarchickej štruktúry cieľov, expertov, kritérií a rozhodovacích variantov v niekoľkých rôznych úrovniach s rastúcou prioritou až po vrcholovú úroveň. Každá úroveň obsahuje
časti s podobnými porovnateľnými vlastnosťami.
b) Na každej úrovni hierarchie sa vykonáva párové porovnanie
častí systému. Začínajúc vrcholovou úrovňou sa postupuje

S T R O J E

smerom dole a vytvára sa matica párových porovnaní, na základe ktorej sa odhaduje vektor váh jednotlivých častí.
c) Kombinujú sa odhadnuté váhy jednotlivých častí systému na
získanie agregovaných váh a vyberie sa variant s najväčšou agregovanou váhou.
Pre neustále zlepšovanie možno použiť postupy na riešenie problémov pomocou tímov, cez definovanie problému, generovanie nápadov, štruktúrovanie problémov, výber projektu a jeho implementácia a späť k definovaniu ďalšieho problému a k jeho postupnému
riešeniu.
Väčšinu reálnych praktických problémov rieši tím odborníkov.
Množina variantov, z ktorých tím vyberá, sú návrhy na riešenie
daného problému a nazývajú sa projekty. Skupina rozhodovateľov je riešiteľský tím, agregačnými procedúrami sú tímové expertné techniky.
Základnou požiadavkou je správna formulácia problému. Problém
sa definuje ako rozdiel medzi súčasným stavom a požadovaným cieľovým stavom, medzi tým, čo je a tým, čo by malo byť.
Formulácia problému potom je, ako sa dostať zo súčasného stavu
do cieľového stavu. Riešenie problému je spôsob, ako túto medzeru prekonať. Formulácia problému je najdôležitejšou časťou riešenia problémov. Od formulácie problému sa odvíja celý proces riešenia problému. Nič nie je také neužitočné, ako správna odpoveď na
zlú otázku. Z tohto dôvodu je potrebné venovať formulácii problému dostatok pozornosti a času (3).
Termínom projekt sa označuje usporiadaná množina činností, ktoré smerujú k dosiahnutiu cieľa.
Pri tímovom riešení problémov sa prechádza nasledujúcimi
etapami:
• formulácia problému, výber riešiteľského tímu, výber hodnotiacich kritérií,
• generovanie alternatívnych projektov na riešenie problému,
• posudzovanie návrhov tímom,
• systematické štruktúrovanie problému,
• simulácia správania,
• hodnotenie a výber najvhodnejšieho projektu na realizáciu,
• implementácia a kontrola realizácie projektu.
Tieto etapy sú prepojené a tvoria celok, ktorý iteračným postupom
nachádza zodpovedajúce riešenie problému. Nadväznosť jednotlivých etáp tímového riešenia problému je znázornená na obr. 3.
Metódy generovania nápadov sú užitočné pre tvorbu veľkého
množstva nápadov, z ktorých je možné vyberať. Tieto postupy sa
uplatnia ako vo fáze presného definovania problému a jeho jednotlivých častí, tak i pri generovaní návrhov na jeho riešenie. Medzi
najznámejšie metódy stimulácie nápadov patria metódy brainstorming, brainwriting a technika nominálnej skupiny. Reprezentantom
postupov, keď tím expertov posudzuje najvhodnejší z projektov, je
napr. metóda Delfy.
Systematické štruktúrovanie problému prináša informáciu a znižuje neurčitosť daného problému. Pri vyjadrovaní štruktúry problému
sa používajú matice a grafy. Medzi známe postupy z tejto oblasti
patrí interpretačné štrukturálne modelovanie a vytváranie kognitívnych máp.
Pri implementácii a kontrole realizácie projektu sa používajú metódy analýzy a riadenia projektov. Cieľom môže byť časová analýza, nákladová analýza alebo analýza zdrojov potrebných na realizáciu projektu.
Technika ISM (Interpretive Structural Modelling) je počítačom podporovaný proces učenia, ktorý pomáha tímu expertov
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Obr. 3 Etapy riešenia problémov a ich nadväznosť

v štruktúrovaní skupinovej znalosti komplexného problému. Ide
o interaktívny postup komunikácie medzi tímom expertov a počítačom. Počítač slúži na zaznamenávanie, analýzu a zobrazenie väzieb medzi prvkami daného systému.
Z komplexného problému sa vzhľadom na kontextové vzťahy vydelí množina prvkov, ktorými sú jednotlivé časti systému, a tranzitívne súvislosti medzi týmito prvkami. Prvky, relácie medzi nimi
a výsledná štruktúra závisí od konkrétneho kontextu. Príklady sú
uvedené v nasledujúce tabuľke 1.
Prvky

Súvislosť

Štruktúra

Ľudia
Kritériá
Premenné
Trendy
Činnosti

„..zodpovedá..“
„..podporuje..“
„..je funkciou..“
„..ovplyvňuje..“
„..predchádza..“

Organizačný diagram
Kriteriálny strom
Matematický model
Trendový diagram
Sieťový graf

Tab. 1 Príklad súvislosti medzi prvkami systému

resumé
Modeling systems for measuring performance of enterprises
For the present it is specific to use systems for measuring system perfor
mance, based on that should be considered with several aspects in the
evaluation of performance of businesses, unlike traditional approaches,
which consider only the financial aspect. The basic requirement is the con
cept of correct formulation of the problem. Performance indicators are de
veloped based on modelling preferences of experts based on pair wise se
quence comparison of well-defined parts of the system.
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Základným predpokladom použitia techniky ISM je uvažovanie len párových vzťahov medzi prvkami daného kontextu
a podmienka tranzitivity kontextovej relácie. Na modelovanie výslednej štruktúry sa
veľmi dobre hodí graf. Predpokladajme, že
systém sa skladá z n prvkov. Prvky systému
zodpovedajú uzlom grafu a kontextové relácie medzi dvojicami prvkov sú znázornené orientovanými hranami. Ak existuje
priama súvislosť medzi prvkami i a j, potom
existuje hrana medzi uzlami i a j. Ak existuje súvislosť medzi prvkami i a j, potom existuje cesta, t. j. postupnosť hrán medzi uzlami i a j. Počet hrán cesty zodpovedá počtu
priamych súvislostí medzi dvojicami prvkov od začiatočného prvku i až po koncový prvok j.
Systém je možné modelovať aj pomocou
relačnej matice R = (rij ), kde riadky a stĺpce
matice zodpovedajú prvkom systému a pre
jej prvky platia 1, ak je súvislosť medzi prvkami i a j, rij = 0.
Využíva sa tranzitívnosť súvislostí a zadávajú sa len väzby zodpovedajúce priamej
súvislosti. Ak priamu súvislosť zaraďujeme
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medzi prvky i a j, potom priame ovplyvňovanie bez ďalších prvkov ako medzičlánkov, môžeme systém opísať pomocou matice priamej súvislosti P = (pij ), kde riadky
a stĺpce matice zodpovedajú prvkom systému a pre jej prvky platí 1, ak je súvislosť medzi prvkami i a j, pij = 0, inak.
Tím expertov rieši existenciu väzby medzi prvkami i a j. Skupinová odpoveď na
túto otázku určuje hodnoty prvkov relačnej matice. Musí byť stanovené rozhodovacie pravidlo, podľa ktorého skupina určí
svoju odpoveď. V tejto časti môžu byť
použité rôzne techniky agregácie individuálnych názorov do skupinového, napr.
hľadanie konsenzu, hladovanie s pravidlom väčšiny, atď. Počítačom sú generované dotazy na súvislosť medzi dvojicami
prvkov a do relačnej matice sú zaznamenávané skupinové odpovede. Pri posudzovaní dvojice prvkov i a j sú možné štyri odpovede:
• medzi prvkami je súvislosť v obidvoch
smeroch i <=> j,
• medzi prvkami je súvislosť v smere i => j,
• medzi prvkami je súvislosť v smere j => i,

• medzi prvkami neexistuje žiadna súvislosť 2).
Každá z týchto odpovedí umožňuje určiť
vždy hodnoty dvoch prvkov relačnej matice. Výsledný orientovaný graf je vytváraný podľa počítačom generovaných dotazov. V prípade potreby je možné postupne
modifikovať graf pomocou spätnej väzby
medzi týmto grafom a množinou prvkov
s kontextovou súvislosťou až do výsledného interpretačného štruktúrneho modelu, ktorý uspokojivo reprezentuje daný
problém.
Záver
Postup je možné vyjadriť schémou na
obr. 4. Plne orientované hrany vyjadrujú
základnú postupnosť činnosti pri vytváraní grafu a čiarkovane hrany vyjadrujú spätné väzby a opravy východiskového kontextu, množiny prvkov a kontextové súvislosti.
Príspevok bol pripravený v rámci riešenia grantového projektu VEGA č. 1/0102/11
Metódy a techniky experimentálneho modelovania vnútropodnikových výrobných a nevýrobných procesov.

Obr. 4 Interpretačné štruktúrované modelovanie
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A U T O M O B I L O V Ý

P R I E M Y S E L

Plasty vo výrobe
automobilov
TEXT/FOTO:

Igor Novák a kol.

Využitie polymérov, resp. plastov, pri konštrukcii automobilov je v súčasnosti veľmi
rozšírené. Konštrukčné materiály používané pri stavbe automobilov pozostávajú
z 18 % z plastov a gumy, zvyšok patrí oceli, hliníku a iným materiálom. Plasty
umožňujú zníženie nákladov potrebných na energiu pri spracovaní.

A

plikácia plastových dielcov znižuje spotrebu pohonných látok
pri prevádzke automobilu, pretože plasty sú podstatne ľahšie
ako kovy. Zníženie hmotnosti automobilu
pri použití plastov o 100 kg má za následok zníženie spotreby paliva až o 0,4 l/100
km. Dielce automobilov vyrobené z hliníka majú dvojnásobne vyššiu hmotnosť ako
tie isté dielce vyrobené z polyamidu. V súčasnosti už dosahujú plasty v kompozitnom vyhotovení vysoké pevnosti, dobrú
chemickú a tepelnú odolnosť a tiež dobrú odolnosť proti pôsobeniu UV žiarenia.
Často sa do automobilov montujú nehorľavé plasty, zvyšujúce bezpečnosť posádky
vozidla v prípade požiaru. Do interiéru vozidiel sa umiestňujú aj plastové dielce, ktoré sú netrieštivé a v prípade havárie znižujú
riziko zranenia posádky.
Dominujú polyméry

Z využívaných plastov pri konštruovaní automobilov sa najviac používa polypropylén

(až 43 %), polyuretány a polyamidy majú
v automobiloch podstatne menšie zastúpenie. Okrem polyamidov sa pri výrobe automobilov používajú aj iné plasty –
polyetyléntereftalát, polybutyléntereftalát,
polykarbonáty, polyoxymetylén a polyfenylénoxid. Veľký podiel si z plastov použitých pri konštruovaní automobilov udržiava polyetylén a ABS terpolymér, pričom
sa používa aj polyvinylchlorid a polymetylmetakrylát (organické sklo). Plasty sa používajú na aplikácie v interiéri aj exteriéri automobilu, na výrobu konštrukčných
prvkov motorov a slúžia aj ako protivibračné a protihlukové materiály. Okrem klasických konštrukčných plastov sa v oblasti automobilových konštrukcií používajú aj
špeciálne plasty s dobrými mechanickými
vlastnosťami a zvýšenou teplotnou a chemickou odolnosťou, ktoré sú však podstatne drahšie. Zo špeciálnych plastov je potrebné spomenúť polysulfóny, polysulfidy,
polyéterketón, polyéteréterketón a vysokej
teplote odolávajúce polyimidy. Na výrobu

Karoséria automobilu Porsche Carrera GT obsahuje polymérny kompozit na báze uhlíkových vlákien
s vysokou tepelnou odolnosťou.

automobilov sa využívajú aj biodegradovateľné plasty ako aj plasty vyrobené z obnoviteľných zdrojov. Rastie podiel využitia
prírodných výstužných materiálov vyrábaných z ľanu a z konope pri výrobe polymérnych kompozitov vhodných na výrobu
automobilov. Objavujú aj sa konštrukčné dielce automobilov, ktoré sú vyrobené
z kompozitov získaných z biodegradovateľných polymérov vystužených prírodnými vláknami.
Plasty a životné prostredie
Aplikácie plastov pri výrobe automobilov
sú zamerané na odstraňovanie negatívnych
vplyvov na životné prostredie, znižovanie hmotnosti automobilov, redukciu hluku a zvýšenie odolnosti častí automobilov
proti vplyvu vysokých teplôt. Ľahšie tvarovanie plastov v porovnaní s kovmi umožňuje výrobcom automobilov zvoliť aj zložitejší dizajn, ktorý je pri použití kovových
dielcov karosérie vzhľadom na ťažšie a zložitejšie tvarovanie kovov veľmi energeticky a finančne náročný. Z dôvodov ochrany
životného prostredia sa nahrádzajú automobilové dielce rizikové z hľadiska uvoľňovania halogénov (napr. polyvinylchlorid) inými polymérnymi materiálmi, ktoré
pri horení neuvoľňujú halogény, napr. kopolymérmi polyolefínov a kopolymérmi polystyrénu s polyizoprénom alebo
polybutadiénom.
Tieto plasty dosahujú vysokú eleasticitu a používajú sa najmä v interiéri vozidiel
na obklady kvôli zvýšeniu bezpečnosti posádky vozidiel, ako aj na výrobu prístrojovej dosky a na výrobu povrchov s mäkkým
dotykom v interiéri vozidiel. Plastové dielce
sú dôležité aj pre odstránenie hluku v interiéri automobilu. Na zníženie celkovej hlučnosti automobilu sa s úspechom využívajú termoplastické elastoméry, ktoré majú
schopnosť odstrániť vibrácie vozidla ich
pohlcovaním, pričom sa zvýši pasívna bezpečnosť posádky automobilu. Pri znižovaní
hmotnosti automobilov sa sklá nahrádzajú polykarbonátom, ktorý vyniká vysokou
transparentnosťou a aj odolnosťou proti
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Lamborghini Gallardo je skonštruovaný v prevažnej miere z polymérnych kompozitov vystužených
uhlíkovými vláknami.

nárazu. V prípade súčiastok vystavených
vysokým teplotám sa používajú rôzne fluórované polyméry, napr. Teflon. Tieto polyméry sa používajú najmä na výrobu súčiastok určených na špeciálne aplikácie. Plasty
se používajú aj pri výrobe dielcov automobilu, ktoré sú dôležité z hľadiska bezpečnosti, napr. olejovej vane a štruktúrnych dielcov nárazníkov.
Polymérne kompozity
Polymérnymi kompozitmi na báze uhlíkových a aramidových vlákien sa nahrádzajú
plechy karosérie pri výrobe super rýchlych
športových automobilov. Pri zvyšovaní výkonu týchto automobilov je mimoriadne
dôležité zníženie celkovej hmotnosti vozidla a zvýšenie merného výkonu, t. j. výkonu, ktorý sa vzťahuje na jednotku hmotnosti vozidla.
Polymérne kompozity pozostávajú z polymérnej matrice (plastu) obsahujúcej plnivo. Ako vystužujúce plnivo sa používajú
najmä polyamidové, uhlíkové, sklené alebo
prírodné vlákna. Polymérne kompozity po

vystužení sklenými, prírodnými alebo polymérnymi vláknami nadobúdajú podstatne
vyššie mechanické vlastnosti, ako mal pôvodný materiál. Používajú sa preto na výrobu mechanicky namáhaných častí karosérie, nárazníkov a na výrobu dielcov do
interiérov automobilov slúžiacich na zvýšenie pasívnej bezpečnosti. Pri výrobe ľahkých palivových nádrží sa využívajú polyamidové alebo polyacetálové kompozity,
ktoré sa pôvodne vyrábali z ťažkých kovových materiálov. Tieto kompozity majú
okrem nižšej hmotnosti v porovnaní s kovmi aj výhodné bariérové vlastnosti, ktoré
umožňujú odstránenie prenikania pár pohonných látok z nádrže smerom von, pričom sa chráni životné prostredie.
Aplikácie v automobiloch
Pre výkonné pretekárske auto Porsche
Carrera GT vyvinuté firmou Porsche AG
(Stuttgart, Nemecko) bol z epoxidového kompozitu plneného uhlíkovými vláknami vyrobený podvozok, dvere, prahy dverí, podbehy kolies, veko kufra,

Pontiac Solstice sa vyrába z polymérnych kompozitov, ktoré pozostávajú z polyesterovej živice vystuženej
sklenými vláknami.

kapota, podlahy, stredová konzola a sedadlá. Podvozok sendvičovej konštrukcie bol
vyrobený z tkaných uhlíkových vlákien nachádzajúcich sa v predimpregnovaných laminátoch s plastovým jadrom vyrobeným
z aramidu (Nomex). Exteriér automobile
Porsche Carrera GT je vyrobený z predimpregnovaných laminátov s výnimkom
prednej strany a zadnej strednej časti a palubnej dosky, ktoré sú vyrobené z epoxidovej živice pretláčaním. Týmto technologickým postupom sa môže ušetriť približne
40 % hmotnosti dielca v porovnaní s dielcom vyrobeným z kovového materiálu.
Polymérne kompozitné dielce karosérie automobilov Lamborghini Gallardo,
Maserati alebo Ferrari Spider F430 sú vyrobené zo špeciálnych kompozitov tvarovaním epoxidovej živice metódou RTM
(z angl. Resin Transfer Molding = RTM).
Uhlíkovo-epoxidové predimpregnované lamináty sa vyrábajú uzavretím kovových foriem v technologickom procese RTM. Po
zostavení podvozka z RTM komponentov
je celý systém vytvrdený v autoklávoch, aby
sa zabezpečilo optimálne pôsobenie tlaku
a tepla pri výrobe škrupinovej konštrukcie
karosérie automobilu. Uhlíkové vlákna impregnované epoxidovou živicou sa používajú na výrobu podvozku automobilu, čo
umožňuje zníženie hmotnosti vozidla až
o 35 % v porovnaní s dielcami vyrobenými z hliníka.
Dvere vyrábané pre automobil Dodge
Viper SRT-10 z karbónových polymérnych kompozitov sú opracované špeciálnymi nástrojovými technikami. V spolupráci so spoločnosťami Meridian a Quantum
Composites vyvinul Daimler Chrysler novú
spájaciu technológiu, ktorá spočíva vo vzájomnom prekrývaní uhlíkových vlákien
epoxidovou živicou. Pri použití kompozitu na báze vlákien uhlíka sa dosiahlo až
206 %-né zlepšenie tuhosti dverí pri ohybe a 350 % -né zvýšenie trvalej deformácie pri ohybe. Daimler Chrysler vyvinul pre
automobil Viper SRT-10 nový kompozitný
šesťkusový podporný systém blatníka, ktorým sa nahradila montáž pôvodných 15
až 20 kovových dielcov. Blatník vyrobený
z polymérneho laminátu s uhlíkovými vláknami vyhovel všetkým požadovaným konštrukčným zaťaženiam a splnil kritériá pre
namáhanie v ohybe. Podporný systém blatníka vyrobeného z uhlíkového kompozitu umožňuje okrem zníženia hmotnosti aj
značnú úsporu finančných nákladov.
Ďalší spoluautori:
Anton Popelka, Vladimír Pollák, Ústav polymérov SAV
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Nízke náklady a rast mechanických vlastností kompozitov zvyšuje atraktívnosť prírodných vlákien pre aplikácie v automobilovom
priemysle. Podľa vyjadrenia spoločnosti Flexform Technologies,
ktorá je dodávateľom termoplastických fólií vystužených rastlinnými vláknami, kompozity na báze prírodných vlákien dosahujú
nižšiu hmotnosť a predstavujú ekologicky prijateľnejšiu alternatívu ku plastom plneným drevnou múčkou. Dosahuje sa pritom až
25 %-né zvýšenie pevnosti dielcov ako sú výplne dverí, vložky, odkladacie priestory, operadlá sedadlá, bočnice, stĺpy a stredové konzoly. Dvere automobilu Jeep SUV dokumentujú aj vynikajúce tvarovacie vlastnosti kompozitov na báze prírodných vlákien. Daimler
Chrysler využíva prírodné kompozity pri výrobe výplni dverí v prípade automobilov Mercedes M-Class SUV a Mercedes R-Class
Sport Tourer. Polymérny kompozit pozostáva z 50 hmotnostných % polypropylénu a z 50 hmotnostných % prírodných vlákien
zmesi konope a ľanu v rôznych kombináciách. Výplne dverí automobilov vyrobené z vrstiev prírodných zosilnených vlákien sa využívajú v iných značkách automobilov, ako je Chrysler Sebring, Ford
Freestyle, Ford Expedition, Audi A8, Mitsubishi Space Star Minivan,
BMW 7, Jeep SUV a Iveco Heavy Truck Line. Zadný nákladový
priestor podlahy Porsche Cayenne je tiež zhotovený z konštruk
čných vrstiev prírodných kompozitov vyrobených z expandovaného penového polypropylénu. Túto konštrukciu podlahy využívajú
automobily Volkswagen Touareg a nové športovo-úžitkové vozidlá Audi Q7. Kryt rezervného kolesa Mercedesu triedy A sa vyrába z kompozitu obsahujúceho polypropylén a dlhé abakové vlákna
miešané v tavenine, ktorá je následne vytvarovaná tlakom v chladiacom zariadení.
Zadná vaňa automobilu Pontiac Solstice sa vyrába v technologickom procese predtvarovania a stlačenia, ktorý bol vyvinutý spoločnosťou Molded Fiber Glass Co. Polymérne kompozity obsahujú
38 až 40 hmotnostných % sklených vlákien s dĺžkou 2 až 3 cm impregnovaných polyesterovou živicou. Vyrobená kompozitná zadná
vaňa automobilu je až o 30 % ľahšia ako konvenčný kovový výrobok. Výhodou použitia kompozitných materiálov na výrobu vane
je aj tlmenie vibrácií motora automobilu.
Z automobilov obsahujúcich konštrukčné dielce na báze uhlíkových polymérnych kompozitov je možné uviesť model Porsche 911
Turbo ladený firmou Sportec. Model Sportec SP 800 R predstavuje najrýchlejšie sériové Porsche 911 na svete. Tento automobil má
spoilery pod predným nárazníkom a na zadnej časti má umiestnené dielce vyrobené z uhlíkových kompozitov. Automobil dosahuje
výkon 800 koní (588 kW) a dosahuje rýchlosť 373 km/h. Rýchlosť
100 km/h dosahuje za 3,1 s aj vďaka odľahčeniu konštrukcie s využitím polymérnych kompozitov.
Stuttgartský Mercedes-Benz S 500 s výkonom 420 koní (309 kW)
je vo v prevažnej miere skonštruovaný z polymérnych uhlíkových
kompozitov, ktoré sú použité pri výrobe nárazníkov a karosérie
vozidla.

P R I E M Y S E L

Dvere automobilu automobilu Dodge Viper SRT-10 sú vyrobené z uhlíkových
polymérnych kompozitov.

Nové smery vývoja v oblasti aplikácií plastov a kompozitov pri
konštruovaní automobilov súvisia s využitím nových typov plastov, rozšírením využívania termoplastických elastomérov, s prípravou a aplikáciou nových typov kompozitných materiálov vystužených uhlíkovými, polymérnymi a prírodnými vláknami a tiež
využitím biodegradovateľných plastov a plastov vyrábaných z obnoviteľných zdrojov.

Mercedes M Class SUV má výplň dverí vyrobenú z polymérneho kompozitu
na báze prírodných vlákien

Poďakovanie
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podmienkach – Etapa II na základe podpory operačného programu Výskum a vývoj financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Literatúra
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

N. Pottish, High Performance Composites, Design and Manufacturing Solutions for Industry, Ray Publishing, July 2005, s. 52.
G. Gardiner, Composites Technology, Engineering and Manufacturing Solutions for Industry, Ray Publishing, April 2006, s. 36.
D. Brosius, Composites Technology, Engineering and Manufacturing Solutions for Industry, Ray Publishing, February 2008, s. 25.
V. Švač, Automobil Industry 2 (2008), s. 16.
I. Hudec, AI magazine 1 (1) (2008), s. 48.
M. Olexová, M. Kitzková, A. Herditzky, Transfer inovácií, 12 (2008), s. 104.
www.plastics-car.org; www.americanchemistry.com; www.volkswagen.com

www.engineering.sk \ 4/2011

9

Pravidla pro výrobu
TEXT:

Ing. Jana Eliášová FOTO: archív redakce

Prvního června roku 2007 vstoupilo v platnost Nařízení Evropského parlamentu
a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení,
povolování a omezování chemických látek (Nařízení REACH). Nařízení
stanovuje pravidla pro výrobu, uvádění na trh nebo používání chemických látek
jako takových, obsažených ve směsích (dříve přípravcích) a předmětech.

N

ařízení se tedy vztahuje na
všechny chemické látky, kromě skupin látek vyjmenovaných
v čl. 2 Nařízení. Povinnosti plynoucí z Nařízení REACH jsou pro jednotlivé členy uživatelského řetězce (výrobce,
dovozce, následný uživatel, distributor) různé. Tento článek je zaměřen na povinnosti následných uživatelů (Hlava V Nařízení
REACH).
Následný uživatel
Následným uživatelem je fyzická nebo
právnická osoba usazená ve Společenství,
jiná než výrobce nebo dovozce, která
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používá látku samotnou nebo obsaženou
v přípravku při své průmyslové nebo profesionální činnosti. Následným uživatelem
není distributor ani spotřebitel. Za následného uživatele se považuje rovněž zpětný
dovozce osvobozený podle čl. 2 Nařízení
REACH.
Od 1. června 2008 nesmí být na území
Společenství uváděny nezaregistrované látky v objemu větším než 1 tuna za rok, a to
ani jako složky směsí. Používá-li následný uživatel chemickou látku, samostatnou
anebo obsaženou ve směsi, či předmětu,
musí s ní nakládat podle Nařízení REACH.
Od dodavatele by měl mít k dispozici

Témy prijímania REACHu sa chytili aj aktivisti

informaci, zda je tato látka zaregistrována,
bylo-li využito odkladného období a látka
byla předregistrována, zda je osvobozena
od registrace anebo je vyráběna či dovážena v objemu menším než 1 t/rok.
Pokud již registrace proběhla, obdrží
následný uživatel bezpečnostní list s registračním číslem látky. V případě, že se na
látku vztahuje povinnost zpracovat zprávu o chemické bezpečnosti (je vyráběna
nebo dovážena v objemu větším než 10 t
za rok), je bezpečnostní list doplněn scénářem expozice.
Scénář expozice
Scénář popisuje, jak danou látku nebo směs
používat bezpečným způsobem po celý
životní cyklus. Dále stanovuje opatření k řízení rizik, která by měla být uplatněna v zájmu
omezení rizik pro člověka nebo životní prostředí, a provozní podmínky použití.
Po obdržení bezpečnostního listu se scénářem expozice ověří následný uživatel, zda
je jeho použití pokryto scénářem expozice
a zda plní podmínky, které scénář expozice
stanovuje. V případě, že ano, může nakládat s chemickou látkou nebo směsí stejně
jako doposud. V případě, že ne, zvolí jeden
z následujících postupů:

P O V R C H O V É

Oznámí podmínky nebo způsob použití dodavateli, ten vyhotoví scénář expozice
zahrnující tyto podmínky použití a stanoví
opatření k řízení rizika.
Upraví své podmínky použití tak, aby
odpovídaly scénáři expozice dodavatele.
Zvolí jiného dodavatele, který poskytne
scénář expozice pokrývající tyto podmínky použití.
Vyhotoví svou vlastní zprávu o chemické
bezpečnosti a příslušné scénáře expozice.
Nalezne alternativní látku, směs nebo
postup a přestane předmětnou látku/směs
používat.
Povinnost nakládat s látkou/směsí podle scénáře expozice vyhotoveným dodavatelem (nebo jej samostatně vyhotovit)
musí následný uživatel splnit do 12 měsíců
od obdržení bezpečnostního listu s registračním číslem.
Uvedení látky na trh následným
uživatelem
Uvádí-li následný uživatel látku na trh,
nejčastěji jako složku ve směsi, musí rovněž plnit povinnosti plynoucí z Nařízení.
Zejména musí vypracovat bezpečnostní
list pro směs (v případě, že je směs klasifikována jako nebezpečná nebo obsahuje
nadlimitní množství nebezpečných látek)
a také scénář expozice (v případě, že je látka v objemu větším než 10 t/rok). K bezpečnostnímu listu směsi mohou být přiloženy scénáře expozice, které se vztahují
k celé směsi, k jednotlivým nebezpečným
látkám obsaženým ve směsi anebo k oběma typům. Informace ve scénářích expozice se musí shodovat s informacemi v bezpečnostním listu.
Bezpečnostní listy
Dá se očekávat, že bezpečnostní listy směsí budou značně rozsáhlé. Zpracování bezpečnostního listu klade na zpracovatele
poměrně vysoké nároky z hlediska odbornosti. Nezanedbatelná může být i finanční stránka, zejména při překladech bezpečnostních listů do více jazyků. Bezpečnostní
listy musí být vypracovávány podle přílohy č. II Nařízení REACH. Tato příloha
byla v roce 2010 novelizována Nařízením
453/2010/ES.
Povinnost předávání informací (po i proti
směru dodavatelského řetězce) o látkách,
u nichž není požadován bezpečnostní list,
stanovuje čl. 32 Nařízení. Předávána jsou
registrační čísla, informace zda látka podléhá povolení anebo omezení, další dostupné informace o látce nezbytné pro zajištění
jejího bezpečného používání.

Ú P R A V Y

Narábanie s chemickými látkami podlieha prísnejším pravidlám

Povolování a omezení použití látky
Podléhá-li látka požadavkům na povolování (příloha XIV Nařízení REACH), lze ji
používat pouze pokud její použití vyhovuje podmínkám povolení. Informaci, že
látka podléhá povolení a použití, pro která bylo povolení uděleno, sdělí dodavatel
prostřednictvím oddílu 16 bezpečnostního listu nebo v informaci dle čl. 32. Uživatel
této látky musí oznámit Evropské agentuře pro chemické látky (ECHA), zda používá
látku na základě povolení vydaného jinému účastníkovi proti směru dodavatelského řetězce. Chce-li následný uživatel látku
používat jinak, musí podat žádost u ECHA
o povolení pro další použití.
Vztahují-li se na látku omezení (příloha
XVII Nařízení), je možné ji používat pouze v případě, že jsou tato omezení splněna. Informace o omezeních jsou uvedena
v oddílu 15 bezpečnostního listu případně
prostřednictvím informací dle čl. 32.
Předměty
Uvádí-li následný uživatel na trh předměty s obsahem látky, u které se počítá uvolňováním a je-li této látky více než 1 t/rok,
musí být zaregistrována. Neregistruje se,
pokud je použití dané látky již předmětem
nějaké jiné registrace. Obsahuje-li předmět
více než 0,1 % hmotnosti některých látek
vzbuzujících vysoké obavy, je třeba tuto
skutečnost oznámit ECHA a informovat
zákazníky o bezpečném použití takového
předmětu (články 7 a 33 Nařízení REACH).
Spotřebitelé předmětů si mohou rovněž
vyžádat informace o těchto látkách.
Své role a povinnosti mohou následní uživatelé určit pomocí internetového
nástroje Navigátor, který je k dispozici na

stánkách ECHA (http://echa.europa.eu/
reach_cs.asp). Dále je zde možné stáhnou
dokument Pokyny pro následné uživatele
v českém jazyce.
Sdílení informací
Nejvýznamnější povinností následných
uživatelů z hlediska Nařízení REACH je sdílení informací. Podle zkušeností získaných
při řešení výše uvedeného projektu, problematická je především komunikace proti
směru uživatelského řetězce. Při té předává
následný uživatel dodavateli látky informace o svém použití látky anebo o použitích látky u svých zákazníků. Ten pak na
základě těchto informací vypracuje zprávu
o chemické bezpečnosti a příslušné scénáře expozice. Předá-li následný uživatel svému dodavateli kvalitní informace o použití
látky, může očekávat, že jeho použití bude
zahrnuto do scénářů expozice a následnému uživateli tím odpadne povinnost
vypracovávat scénář expozice a velmi mu
usnadní vypracování bezpečnostních listů.
resumé
Rules for production
The most important duty of successive users,
with regard to the Instruction REACH, is sharing
of information. According to the experiences
obtained during solution of the abovementioned project, the most complicated
is just communication in direction, which is
opposite to direction of a user chain. In this
case the successive user informs the supplier
of substance about his own application of
the given substance or about utilisation of
this matter by his clients. In consequence, the
supplier elaborates a report about chemical
safety, as well as relevant scenarios of exposition.
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Obrábanie hliníka
a zliatin sústružením
TEXT/FOTO:

Obrábateľnosť a obrábanie AL-zliatin

Ing. Ivan Baška, Ing. Jozef Majerík, PhD. , Ing. Jozef Šandora, PhD.

Hliník a jeho zliatiny patria medzi ľahké neželezné kovy. Hoci čistý hliník
(AL 99,5 %) je známy už od roku 1899 a dural (zliatina AL-Cu-Mg) od roku 1909,
rozvoj jeho použitia v konkrétnych výrobkoch nastal až po roku 1937 a v roku
1982 už jeho výroba vo svete predstavovala viac ako 10 000 ton.

S

rozvojom automobilizmu, letectva, kozmonautiky, v lekárstve
a v potravinárskom priemysle, pri
výrobe kuchynského riadu, rôznych prepravných nádrží, prístrojov, obalov
a v elektrotechnike pri výrobe kondenzátorov, káblov a. i., predstavuje spotrebu AL vo
svete viac ako 110 tisíc ton / rok.
V čistej forme sa AL v prírode nevyskytuje. V zlúčeninách tvorí až 8 % zemskej
kôry. Minerál BAUXIT obsahuje najviac

AL a z neho sa vyrába Al2O3 a elektrolýzou
vzniká čistý hliník o hustote 2,68 kg/dm3
ktorý sa taví pri teplote 660° C. Odlievaním
a tvárnením sa ďalej spracováva. V procese obrábania sa najviac stretávame so zliatinami AL, s legujúcimi prvkami: Mn, Mg,
Cu, Zn, Si, Ni, Pb, Bi a.i. , vďaka ktorým získava väčšiu pevnosť, vyššiu tvrdosť, ale menšiu húževnatosť.
Mechanické vlastnosti niektorých zliatin
hliníka sú v tabuľke č. 1.

Tabuľka č. 1: Mechanické vlastnosti niektorých zliatin hliníka
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Mechanické vlastnosti

Zliatina
STN

Stav

ALCu4Mg
42 4201

Rp 0,2 (MPa)

Rm (MPa)

A (%)

HB

mäkký
vytvrdený

260

180
400

14
12

70
100 – 125

ALCu4Mg1
42 4202

mäkký
vytvrdený

280

max. 240
min. 450

11
10

60 – 75
90 – 125

ALMgSi
42 4400

mäkký
vytvrdený

120

150
200

16
15

30 – 40
50 – 70

ALCuNiMgFe
42 4217

vytvrdený

260

380

4

95 – 120

ALZn6MgCu
42 4222

vytvrdený

410

540

5

130 – 150

ALSi7
42 4332

vytvrdený

120

200

2

60

ALSi13
42 4330

mäkký

–

150

4

45

ALMg11
42 4518

mäkký

–

280

9

60

ALCu8
42 4356

mäkký

100

120

0,8

60
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Obrábateľnosť AL-zliatin nie je príliš dobrá, v niektorých prípadoch až problémová.
Na určenie stupňa obrábateľnosti sa v praxi najviac používa kritérium – podľa reznej
rýchlosti. Túto účelovú obrábateľnosť nazývame kinetická obrábateľnosť.
Podľa tejto účelovej obrábateľnosti možno
povedať, že AL-zliatiny sú všeobecne veľmi
dobre obrábateľné, pretože pri ich obrábaní sústružením sa používajú rezné rýchlosti
vc = 200 až 2 000 m/min.
Ako rezné materiály sa dokonca u mäkkých
zliatin používajú i nástroje z rýchloreznej
ocele (HSS). Stredne tvrdé a tvrdé zliatiny
– či už vhodné na tvárnenie alebo na odlievanie – sa obrábajú nástrojmi zo spekaných
karbidov (SK-ISO K05-K10). Pre najtvrdšie
zliatiny, legované obsahom Si 12 až 27 %,
pri ktorých dochádza k abrazívnemu opotrebeniu, alebo u najnovších kompozitných
materiálov na báze zliatiny hliníka s prísadami B4C či SiC, sa odporúča v sériových
výrobách použiť nástroje s hrotmi z PKD,
upevnené na vymeniteľných rezných platničkách VRP-SK, alebo platničky SK povlakované diamantovou vrstvou.
Voľba rezných podmienok pre kinetickú obrábateľnosť musí vychádzať pre danú triedu
obrábateľnosti (v skupine „d” materiálov –
ľahkých neželezných kovov, kde je etalónom
zliatina 424380.11 s triedou obrábateľnosti 10d, pri koeficiente obrábateľnosti kv =
1,0), zo štruktúrno mechanických vlastností
obrábaného materiálu, z vlastností materiálu nástroja a z technologických požiadaviek,
ktorými sú trvanlivosť nástroja v minútach
a veľkosť opotrebenia VB (mm), predpísaná
drsnosť povrchu a tolerancia rozmeru.
Pre CNC-OS sa obvykle volí trvanlivosť
T = 15 min, VBk = 0,2 až 0,4 mm. Údaje
pri iných podmienkach možno prepočítať,
pretože platí: vT/VB = v60/0,8 = v45/0,5 =
v30/0,3 = v10/0,2
Pre obrábanie hliníkových zliatin je však rozhodujúca účelová obrábateľnosť podľa tvarovania triesky, ktorej význam sa prejaví zvlášť
pri práci na automatoch a automatizovaných
CNC-OS. Nevhodná (stuhová) trieska spôsobuje prerušenie – zastavenie práce na stroji

O

a potrebu odstránenia triesky z nástroja alebo z obrobku. Nie vždy sú polotovarmi pre
obrábanie špeciálne automatové zliatiny legované olovom (Pb), dnes už bizmutom
napr. zliatina ALSiMgSnBi, alebo ALCuSnBi,
u ktorých vzniká dobrá tvarovaná trieska.

Podľa tejto úcelovej obrábateľnosti sa čistý
hliník a zliatiny AL rozdeľujú do tried A...E,
kde A znamená dobré tvarovanie triesky,
E nevhodné tvarovanie triesky, plynulá stuha.
Zaradenie do tried podľa tvarovania triesky,
ukazuje tabuľka č. 2 (2)

Tabuľka č. 2: Hliníkové zliatiny s parametrami obrábania

A

B

C

D

E

2011-T3

2024-T4

6061-T6

3004-H32

1100-H12

120

30

120

120

120

Posuv (mm) – vľavo

0,066

0,152

0,152

0,152

0,152

Posuv (mm) – vpravo

0,152

0,264

0,264

0,264

0,264

Zliatina
Rezná rýchlosť (m·min-1)

V tabuľke č. 2 uvedené označenie zliatin hliníka zodpovedá norme EN 573/3-1 a vyjadruje: 1xxx čistý hliník s rôznym stupňom nečistôt, 2xxx – zliatina na báze AL+Cu, 3xxx – zliatina na báze AL+Mn, 4xxx – zliatina na báze AL+Si, 5xxx – zliatina na báze AL+Mg, 6xxx –
zliatina na báze AL+Mg+Si, 7xxx – zliatina na báze AL+ Zn, 8xxx – zliatina na báze AL+iné
prvky (napr. Li)
Priradený tvar vznikajúcich triesok pre jednotlivé triedy A...E ukazuje obr. 1 (1), (3)
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Na obrábateľnosť materiálu priamo pôsobí
mechanizmus plastickej deformácie v zóne
rezania spolu so zložkami rezných síl a teplotným poľom.
Obrábateľnosť podľa dosahovanej kvality
obrobenej plochy je účelová obrábateľnosť.
Používa sa na posúdenie vhodnosti obrábaných materiálov na dosiahnutie požadovanej drsnosti povrchu (Ra, Rz). Výsledná
drsnosť obrobenej plochy závisí od:
• rezných podmienok – vc, f, ap (od geo
metrie nástroja a od tvaru a veľkosti
triesky)
• materiálu obrobku (vysoká ťažnosť nepriaznivo vplýva na drsnosť; tvrdosť má
naopak priaznivý vplyv)
• materiálu nástroja (jeho opotrebenie)
• tuhosti stroja a upnutia obrobku
• procesnej (reznej) kvapaliny
Geometria rezných nástrojov
Pri sústružení, sa odporúča pozitívna geometria rezného klina, tak pre HSS ako i pre
VRP-SK. (a = 8 – 12 o),
g = 5 – 25 o, Kr = 60 – 90 o, Kr´ = 2 – 15 o, er =
33 – 90 o, re = 0,1 = 0,8 mm (1,2), l = – 4 o.
Pre VRP-SK s hrotom PKD je uhol a = 6 – 8 o,
g = 0 – 6 o, l = 0 o.
Odporúčané druhy VRP-SK pre hliníkový
program sú na obr. 2.

Obr. 2 (Pramet) H7F – ISO K10 (K05-K20)
s hliníkovou geometriou a s lešteným čelom

Obr. 1 Typické tvary triesky roztriedené do skupín podľa ich tvaru (1), (3)

Poznámka: Rezná keramika (RK) ani polykryštalický kubický nitrid bóru (PKNB) sa
na obrábanie AL– zliatin nehodia. Rovnako
nesprávne je použitie VRP-SK s negatívnou
geometriou, ako aj práca pri reznej rýchlosti
v rozsahu vc = 25 až 100 m/min, keď sa na
nástroji tvorí nárastok (pozor zvlášť na konvenčných strojoch).
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Voľ ba rezných parametrov a podmienok
sústruženia AL-zliatin
Rezné rýchlosti pri použití HSS (RO) nástrojov a pri hrubovacom sústružení ALzliatin, sa volia v rozsahu
vc= 120 – 500 m/min,
pri hladení vc = 200 – 1 000 m/min.
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Pri hrubovaní s SK nožmi použiť
vc = 200 – 2 000 m/min,
pri hladení s VRP– SK:
vc = 250 – 3 000 m/min.
Niektoré zliatiny možno obrábať za sucha
– bez chladenia. Na zvýšenie trvanlivosti a zlepšenie drsnosti povrchu je výhodné

použiť výdatné chladenie s emulziou alebo
vhodným rezným olejom (napr. ECOCUT
2-32 -FUCHS).
Smerné rezné parametre na sústruženie
zlievarenských AL-zliatin liatych do kokíl
(GK), alebo do piesku (G) s SK,
pre T = 60 min. sú v tabuľke č. 3.

Tabuľka č. 3: Smerné rezné parametre pre sústruženie zlievarenských AL – zliatin s SK pri T = 60 min (1).

Materiál zliatiny

Rezná rýchlosť vc (m/min)

GK-AlSi10Mg

600 ÷ 800

GK-AlSi6Cu4

760 ÷ 1 050

GK-AlMg5

1 500 ÷ 1 700

G-AlSi10Mg

580 ÷ 700

G-AlSi6Cu4

400 ÷ 560

G-AlMg5

550 ÷ 660

Poznámka k tabuľke: Hodnoty pre vc musia byť pre prerušovaný rez a pre vnútorné sústruženie znížené oproti tabuľkovým hodnotám
o –10 %. Pre sťažené podmienky o –20 %. Chladiť emulziou E5 %.

Zhodnotenie
AL-zliatiny tvárnené za studena sa obrábajú relatívne ľahko, hoci rezné sily sú o málo
vyššie ako v mäkkom stave. Voči sústruženiu ocelí sú rezné sily menšie a predstavujú cca 30 % hodnôt pre ocele. Teplota rezania pri pozitívnej geometrii a leštenom čele
VRP-SK je menšia (o cca 250 – 400 °C).
Pozitívna geometria a leštené čelo pri špe
ciálnom utvárači triesok spôsobujú správne tvarovanie triesky v širokom rozsahu posuvov a hĺbok rezu.

AL-zliatiny patria pri sústružení za sucha
k problémovým materiálom i napriek pomerne nízkym mechanickým vlastnostiam.
Je to spôsobené ich vysokou tepelnou vodivosťou, výrazným sklonom k adhézii
a nízkou teplotou tavenia. Vlastnosti ALzliatin sa s teplotou zhoršujú (klesajú).
AL-zliatiny tvoria pri sústružení tým kratšie triesky, čím sú tvrdšie. Preto je potrebné
vytvrditeľné zliatiny obrábať po spevnení –
vytvrdení starnutím.

Aj kvalita obrobeného povrchu je o to lepšia, o čo vyššia je pevnosť zliatiny a homogénnejšia štruktúra.
Chladiace prostriedky zlepšujú kvalitu povrchu obrobku, pri výdatnom chladení
emulziou E5 %, ALEX 5 % alebo špeciálnym
rezným olejom.
AL-zliatiny obsahujúce vyššie % Si ako 12,
nadeutektoidné, spôsobujú abrazívne
opotrebenie VRP-SK, preto sa odporúča
použiť PKD, nižšie rezné rýchlosti a bezpodmienečne chladenie s emulziou.

Literatúra:
(1) BAŠKA, I.: Technologické problémy obrábania súčiastok z AL-zliatin sústružením. Písomná práca k dizertačnej skúške.
TnU A. Dubčeka – FŠT v Trenčíne, 2010.
(2) JOHNE a.i.: Handbuch der Aluminium-Zerspanung. ALUMINIUM VERLAG, Dússeldorf, 1984
(3) MICHNA a.i.: Aluminium materials and technologies from A to Z. Prešov, 2007, 613 st.
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