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Vplyv povrchového spevnenia
na kontaktnú únavu spekaných materiálov
TEXT/FOTO:

Dušan Rodziňák a kol., Letecká fakulta, Technická univerzita v Košiciach

Kontaktná únava a jej prejavy (vznik poškodenia typu piting) sa koncentrujú na povrchu (resp. tesne pod povrchom), takže
je logické, že cesta k zvyšovaniu odolnosti voči nej je v prvom rade daná zlepšením povrchových vlastností. Na zlepšenie
povrchových vlastností sa používajú tie isté spôsoby (tepelné spracovanie cementácia, nitridácia, plastická deformácia, ako
i rôzne typy povrchových úprav typu PVD resp. CVD).

V

súčasnej dobe sa výskum v tejto oblasti vedie predovšetkým na materiáloch vyrobených práškovou metalurgiou. Ide hlavne o komerčne vyrábané práčky typu
Astaloy CrL a CrM – [1-4]. Článok je súčasťou širšieho
riešenia tohto problému v rámci projektu MŠ a SAV – SR Vega
1/0464/08 pod názvom „Tribologické aspekty porušovania spekaných materiálov s dôrazom na kontaktnú únavu a opotrebenie“.
Materiál a experimenty

Na skúšky bol použitý železný prášok typu Astaloy CrL (Fe-1,5 Cr-0,2
Mo) a CrM (Fe-3 Cr-0,5 Mo), z ktorých boli po pridaní 0,3 % C a 0,7 % C
ako i 0,5 % mazadla typu HWC, vylisované vzorky o rozmeroch Ø 30 x
5 mm. Bol použitý tlak 600 MPa. Vzorky boli spekané v atmosfére zloženej s 90 % N2 + 10 % H2 pri 1 120 °C / 60 min. Proti možnej oxidácii
bola atmosféra vymrazovaná (rosný bod -57 °C). Na odstránenie možného oduhličenia boli vzorky uložené v retorte so zásypom Al2O3 +
5 % C. Ochladzovanie po spekaní prebiehalo pod ochrannou atmosférou v retorte už mimo pece. Takto vyrobené vzorky boli mechanicky
upravené na Ø 28 mm so stredovým otvorom Ø 10 mm. Povrch bol
obojstranne prebrúsený, najmä kvôli rovinnosti, ktorá je veľmi dôležitá pre rovnomerné zaťaženie. Zároveň došlo k odstráneniu nežiaducich javov na povrchu vzniknutých po spekaní (jemné nauhličenie).
Takto upravené vzorky (obsah O2 v prášku bol 0,156 % po spekaní
u práškov s 0,3 %C cca 0,105 % u práškov s 0,7 %C to bolo cca 0,081 %),
boli podrobené obojstrannému otryskávaniu železným granulátom –
Ø 0,6 mm. Metacie zariadenie pracovalo s rýchlosťou 7 000 ot.min1
pod uhlom 90° k povrchu vzorky. Vzorky boli uložené na podložke s rozmermi 150 x 150 mm. Na otryskanie takto uložených vzoriek

Obr. 1 Skúšky na zariadení typu AXMAT

72/ 2

12/2010 \ www.strojarstvo.sk

(25 ks) bolo použité 4,5 kg granulátu. Vzorky boli potom vystavené
bežným skúškam tvrdosti, metalografickej analýze a skúškam kontaktnej únavy na zariadení typu AXMAT – obr. 1. Frekvencia bola cca
50 cyklov/sek. Bol použitý lubrikant gear oil Mogul SAE 80. Výsledky
kontaktnej únavy sú prezentované S-N krivkou, získanou z cca 10 meraní. Skúška bola ukončená vznikom pitingu. Životnosť bola porovnávaná k hodnote 50 106 cyklov. Výsledky po otryskávaní sme konfrontovali s hodnotami získanými pri ďalších skúškach. Budú citované na
základe už existujúcich publikovaných článkov.
Výsledky experimentov
Základné výsledky dosiahnuté po spekaní – tab. 1, boli použité
z práce [1], ktorá už bola publikovaná a kde sú popísané základné štruktúry. Vplyv otryskávania sa prejavil na povrchu jednak zvýšením hustoty na cca 7,5 g.cm-3 a jednak deformačným spevnením
povrchu vyjadreným hodnotami tvrdosti. Zároveň došlo k zvýšeniu drsnosti Ra z hodnoty cca 0,8 μm na hodnotu cca 7,4 μm.
Skutočný vplyv otryskania a najmä hĺbku deformačného spevnenia je možné zistiť meraním mikrotvrdosti po priereze. Takto získané výsledky sú zrejmé z obr. 2. Z neho je možné odčítať túto hodnotu, ktorá sa pohybuje v rozmedzí cca 150 – 200 μm.
Vplyv otryskania na únavovú pevnosť je zrejmý z obr. 3. Hodnoty
dosiahnutých medzí únavy stanovovaných k hodnote 50 106 cyklov sú uvedené v tab. 2. Ako je zrejmé z dosiahnutých hodnôt,
došlo u týchto materiálov k zvýšeniu hranice únavy o cca 9,4 %.
Toto zvýšenie však nie je u každého materiálu rovnaké. Súvisí nielen s počiatočnou tvrdosťou tryskaného materiálu, ale najmä
s mikroštruktúrou. Ukazuje sa, že o životnosti materiálu rozhoduje
mechanizmus vzniku pitingov a ten s ňou úzko súvisí.
V úvode sme prejudikovali, že samotné tryskanie by mohlo zlepšiť
únavové vlastnosti po ďalšej povrchovej úprave. Urobili sme skúšky,
kde po otryskaní bol materiál podrobený cementácii a nitridácii.
Tieto výsledky boli [6, 7, 8, 9] a v prípade plazmovej nitridácie budú
kompletne publikované. Sumárne výsledky týchto skúšok sú zrejmé z tabuľky 3. Ako sa ukazuje, táto naša prognóza sa vyplnila len
čiastočne. Ak sa pozrieme na postupnosť krokov vidíme, že výsledky pre jednotlivé materiály sú dobre viditeľné z tabuľky 3. Je možné
konštatovať nasledovné: U materiálu CrL+0,3 C je situácia najpriaznivejšia. Materiál zvýši svoje kontaktné únavové vlastnosti po otryskaní o 9 %, po nitridácii v plyne o 63 %, cementáciou o 271 % a tryskanie pred cementáciou zvýši túto hodnotu dokonca o 379 %. Je
zaujímavý poznatok, že tryskanie a plazmová nitridácia sa prejaví na materiáli ako klasická nitridácia bez tryskania. U materiálu
CrL+0,7 C sú tieto hodnoty v poradí 3 %, 38 %, 66 %.
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Tab. 1 Charakteristiky skúmaných materiálov po spekaní

Hustota r [g·cm ]
Pórovitosť [ %]
HRB
HV10
Medza únavy [MPa]
-3

CrL+0,3C
7,03
11,1
41
90
660

CrL+0,7C
6,94
12
78
137
963

CrM+0,3C
6,88
12,6
82
200
1 154

CrM+0,7C
6,82
13,4
95
252
1 309

CrL+0,7C
93
280
465
1 000

CrM+0,3C
102
440
520
1 200

CrM+0,7C
105
509
560
1 550

Tab. 2 Tvrdosť a medza únavy skúmaných materiálov po otryskávaní

HRB
HV10
HV 0,05
Medza únavy [MPa]

CrL+0,3C
71
200
390
720

Tab. 3 Vplyv rôzneho typu povrchovej úpravy na kontaktné únavové vlastnosti

Spekanie
Spekanie – tryskanie
Spekanie – nitridácia v plyne
Spekanie – plazmová nitridácia
Spekanie – tryskanie – plazmová nitridácia
Spekanie – cementácia – kalenie
Spekanie – tryskanie – cementácia – kalenie
% zvýšenie

CrL+0,3C

CrL+0,7C

CrM+0,3C

CrM+0,7C

sC (MPa)
660
720
1 080
1 090
1 620
1 790
2 505
100 –> 379

sC (MPa)
963
1 000
1 330
1 530
1 780
–
–
100 –> 184

sC (MPa)
1 154
1 200
1 400
–
–
1 790
2 920
100 –> 253

sC (MPa)
1 300
1 550
1 575
–
–
–
–
100 –> 135

Obr. 3 Vplyv otryskania na kontaktnú únavu

resumé
Influence of surface hardening on contact fatigue of sintered material
The article deals with contact fatigue of materials manufactured by powder
metallurgy. Commercially available Astaloy CrL and CrM powders with 0.3
or 0.7 % C were used and after compaction and sintering the specimens
were exposed by shot peening. Contact fatigue was investigated using the
“pin on disc” method. The results have shown positive effects of shot peening
not only on surface hardness but also on the reduction of porosity in the
affected layer. The increment in hardness (difference between the surface
and the core of the material) is indirectly proportional to the hardness of
the shot peened material. Although the positive influence for all investigated
material variants is at average only ca 10 %, it seems that the combination
of shot peening with further surface treatment has a synergic effect. This is
shown by the preliminary results of this phenomenon investigated within
the project. The results are confronted with further measured values
including the metallographic microscopic analysis.
Obr. 2 Mikrotvrdosť po priereze
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U materiálu CrM + 0,3 C sa dosiahla z absolútneho hľadiska najvyššia hodnota medze únavy, a to 2 920 MPa, čo je však oproti pôvodnej hodnote 1 134 MPa po spekaní len 253 %. Materiály s 0,7 %
C neboli cementované.
Ak sa budeme pridržiavať nadpisu tohto článku a ak za výsledok
povrchového spevnenia budeme považovať jeho tvrdosť, je na
mieste porovnať jednotlivé tvrdosti po ich úprave – tabuľka 4. Táto
nám ukazuje, že najlepšie výsledky sa dosiahnu pri cementácii, ktorej predchádza povrchové spevnenie otryskaním. Hodnoty tvrdosti u nitridácie sú výrazne nižšie. Je to dané tým, že pri nitridácii sa
stráca jeden z dvoch aspektov otryskania, a to vplyv povrchového
spevnenia plastickou deformáciou. Vplyv zvýšenia povrchovej hustoty však zostáva.

Ú P R A V Y

Nakoniec uvádzame porovnanie medzi tvrdosťou a medzou únavy.
V tabuľke 5. je to vyjadrené ako koeficient HV10/sC. Ako vyplýva
z tabuľky, otryskávanie má zhruba dvojnásobný efekt. Koeficienty
rastú v poradí, v akom sú uvedené (obsah uhlíka resp. chrómu
a molybdénu). Nitridácia v plyne zvýšila tento koeficient cez hodnotu 0,3 bez zjavnej súvislosti, ako v predošlom prípade. Plazmová
nitridácia má koeficient porovnateľný. A to platí i pre cementáciu.
Výnimku tvorí materiál CrM + 0,3 C, kde je tento koeficient príliš
nízky. Tento materiál nám spôsoboval problémy aj pri iných skúškách (tribologické) tým, že vykazoval nižšie hodnoty, ako sa predpokladalo. Problém sa pre nedostatok času neanalyzoval, predpokladáme však, že ho pri ďalších skúškach s týmto materiálom
vyriešime.

Tab. 4 Hodnoty tvrdosti HV10 po rôznych druhoch povrchových úprav

Spekanie
Spekanie – tryskanie
Spekanie – nitridácia v plyne
Spekanie – plazmová nitridácia
Spekanie – tryskanie – plazmová nitridácia
Spekanie – cementácia – kalenie
Spekanie tryskanie – cementácia – kalenie

Crl+0,3C

Crl+0,7C

CrM+0,3C

CrM+0,7C

HV10
90
200
376
362
430
600
750 – 800

HV10
137
280
400
360
524
–
–

HV10
200
440
450
–
–
415
485

HV10
252
509
512
–
–
–
–

Crl+0,3C

Crl+0,7C

CrM+0,3C

CrM+0,7C

HV10
0,136
0,277
0,348
0,330
0,280
0,330
0,290 – 0,310

HV10
0,142
0,280
0,300
0,320
0,290
–
–

HV10
0,173
0,360
0,320
–
–
0,230
0,166

HV10
0,192
0,328
0,320
–
–
–
–

Tab. 5 Súvis medzi tvrdosťou a medzou únavy (HV10 / sC)

Spekanie
Spekanie – tryskanie
Spekanie – nitridácia v plyne
Spekanie – plazmová nitridácia
Spekanie – tryskanie – plazmová nitridácia
Spekanie – cementácia – kalenie
Spekanie tryskanie – cementácia – kalenie
4. Závery

1. Uskutočnené laboratórne skúšky vplyvu povrchovej defomácie metódou otryskávania povr-chu oceľovým granulátom ukázali na jeho
priaznivý vplyv na kontaktne únavové vlastnosti skúma-ných materiálov mierou, ktorá je v príspevku prezentovaná.
2. Tento priaznivý vplyv sa prenáša i pri použití následných povrchových úprav. V našom prípade najmä pri cementácii.
3. Hodnoty tvrdosti nie vždy korešpondujú s výsledkami kontaktnej únavy. Vyššia tvrdosť je síce jedným z nutných faktorov odolnosti,
ale mechanizmus vzniku pitingov má väčšiu váhu. A ten je v značnej miere závislý na mikroštruktúre.
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Nekonvenčné technológie
v automobilizme
TEXT/FOTO:

Ján Varga, Ľudmila Dulebová

Odvetvie automobilizmu má špecifické potreby
a požiadavky, výrazne odlišné od ostatných odborov.
Vzhľadom na rýchly rast automobilového priemyslu
v strednej Európe, kde sa v súčasnosti vyrába 2,2 milióna
áut ročne s očakávaným nárastom na 3,5 milióna áut
v roku 2012, je vysoko pravdepodobný absolútny i relatívny
nárast použitia sofistikovaných materiálov na báze plastov.

P

lasty hrajú kľúčovú úlohu v modernej výrobe automobilov. Termoplasty, termosety, elastoméry a tiež vláknové kompozitné plasty sú dnes garanciou v oblasti inovácií
v automobilovom inžinieringu, či už pri navrhovaní osobných alebo úžitkových automobilov. Plasty a polymérne kompozity obsahujú širokú rozmanitosť rôznych funkčných materiálov,
vykazujúcich širokú škálu požadovaných vlastností… a sú recyklovateľné. Výnimočné vlastnosti a charakteristiky plastov umožnili
automobilovým návrhárom znížiť hmotnosť vozidla a súčasne znížiť náklady, spotrebu paliva a zvýšiť bezpečnosť a výkon vozidla,
čo v konečnom dôsledku prináša väčšiu hodnotu automobilového priemyslu.

automobilkám minimalizovať ceny subdodávok a zároveň udržiavať vysokú kvalitu plastových výrobkov. Dôraz odberateľov na kvalitu a nízku cenu produkcie spracovateľov plastov sa stáva hnacou
silou vývoja nových materiálov s lepšími úžitkovými vlastnosťami
a efektívnejšími technológiami ich spracovania.
Štruktúra slovenskej priemyselnej produkcie z hľadiska podielu jednotlivých odvetví priemyslu je uvedená na obr. 1, z ktorého je zrejmé, že až 48 % výroby v SR pripadá na automobilový priemysel.
Súčasné široké uplatnenie termoplastických materiálov pri konštrukcii a výrobe automobilov je výsledkom zladenia špecifických požiadaviek konštrukcie a technológie výroby automobilov
so špecifickými materiálovými vlastnosťami plastov a technológií ich spracovania. Okrem klasickej technológie vstrekovania plastov existuje mnoho ďalších spôsobov vstrekovania, ktoré nazývame
nekonvenčné technológie vstrekovania. Tieto nové technologické
postupy vnášajú do technológie vstrekovania plastov väčšie možnosti pri návrhu súčiastok, nové aplikácie, unikátne tvarové vlastnosti, neobvyklú pevnosť výliskov, skracovanie návratnosti, zlepšené vlastnosti materiálu a výlisku, ktoré by nebolo možné dosiahnuť
klasickým spôsobom.
Príklady využitia nekonvenčných technológií (technológia Tecomelt
a vstrekovania vlákien plnených termoplastov) pre výrobu automobilových dielcov zobrazuje obr. 2.

Zastúpenie plastov rastie
Európska únia spracovateľov plastov (EUPC) uvádza, že hmotnosť
plastov vo vozidle je v priemere 133 kg, resp. 10,6 % hmotnosti
vozidla a plasty sa používajú ako na vnútorné, tak aj na externé
aplikácie.
V súčasnej dobe je prakticky celý objem spotreby plastov na výrobu automobilových dielov spracovaný v špeciálnych závodoch a do automobiliek je dodávaný vo forme hotových výrobkov. Konkurencia medzi spracovateľskými firmami umožňuje

Obr. 2 Plastové dielce v automobiloch vyrobené nekonvenčnými technológiami

Jednou z progresívnych technológií vstrekovania, ktorá nadobúda
uplatnenie pri výrobe veľkorozmerových výliskov z plastov je technológia reakčného vstrekovania plastov (RIM – Reaction Injection
Molding).
Princíp RIM technológie

Obr. 1 Štruktúra slovenskej priemyselnej produkcie (rok 2009)

Podstata technológie RIM spočíva v tom, že do vyhriatej formy je
špeciálnym dávkovacím a zmiešavacím zariadením (obr. 3) napustená reakčná zmes s nízkou viskozitou, ktorá polymerizuje na hotový výrobok za niekoľko sekúnd. Oproti klasickému vstrekovaniu,
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kde je polymér vstrekovaný do studenej formy pod vysokým tlakom, pri RIM technológii je na dodanie zmesi použitý nízky tlak
okolo 0,35 MPa, blízky atmosférickému tlaku, čo umožňuje vyrábať na relatívne malom zariadení veľké dielce za použitia ľahkých
foriem. Uzatváracie sily sú výrazne menšie a formy sú obvykle ľahšie a lacnejšie, ako formy pre klasické vstrekovanie (obr. 4). Polymér
je vytvrdený vo forme a následne sa vytvrdzovaním dokončí na
oddelenom netlakovom upínacom prípravku, kým pokračuje nový
cyklus. Typický cyklus je 50 % pre vytvrdzovanie vo forme a 50 %
pre vytvrdzovanie na vzduchu.

– veľmi dobrou odolnosťou proti oteru,
– minimálnou hrúbkou steny 2 až 3 mm,
– možnosťou vykonávať dokončovacie operácie, ako lepenie,
brúsenie, pieskovanie, lakovanie.
Stroje a zariadenia určené pre technológiu RIM
Zariadenia určené pre technológiu RIM sa skladajú z dvoch zásobníkov, a to pre polyol a izokyanát, piestových čerpadiel, hnacieho zariadenia a mixovacej pištole. Zložky sú na sebe nezávisle
premiešavané a zásobníky je možné ľubovoľne meniť. K zmiešaniu
zložiek dochádza až vo vstrekovacej pištoli. Jednou z výhod RIM
technológie je, že nie sme pri výrobe rozmernejších dielcov obmedzovaní veľkosťou pracovnej plochy stroja.
Pri vhodnej konštrukcii formy je možné plniť formy až cca 4 metre
dlhé, s objemom plnenia 9 – 13 kg zmesi, v závislosti od typu vstrekovaného materiálu. U zložitejších veľkých foriem (obr. 5) je možné
inštalovať viac vtokov bez toho, aby dochádzalo k zhoršeniu vlastností dielcov. Nástroje majú miešaciu jednotku pre obidva komponenty, plniacu časť a hlavne veľmi dobré odvzdušnenie kvôli nízkym tlakom plnenia. Zariadenia a formy sú lacnejšie, ako v prípade
vstrekovania, v dôsledku práce s nižšími tlakmi.

Obr. 3 Dávkovač reakčnej zmesi

Obr. 5 Nástroj na výrobu veľkorozmerných dielcov automobilov technológiou
RIM
Obr. 4 Forma na výrobu dverí automobilu

Rozsah využitia plastových dielcov zhotovených RIM technológiou je veľmi široký vzhľadom na rozdielne vlastnosti jednotlivých druhov materiálov. Môžu byť používané na výrobu dielcov
využiteľných vo všetkých významných priemyselných oblastiach,
vrátane automobilového priemyslu (napr. výroba nárazníkov, spoj
lerov, tesnení).
Dielce zhotovené technológiou RIM sa vyznačujú:
– dobrou tepelnou a chemickou odolnosťou,
– veľmi dobrou rázovou húževnatosťou,
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resumé
Unconventional Technologies in Automotive Industry
The automotive branch has its specific needs and requirements that are
different significantly from the other branches. An absolute and relative
growth in applications of sophisticated materials based on plastics is highly
probable, taking into consideration rapid development of the automotive
industry in the Middle-Europe, where are produced presently 2,2 millions
of motorcars yearly and there is expected in this area an increase of
production up to the level 3,5 millions of motorcars in the year 2012.

S T R O J E

Výhody technológie RIM:
• nízka viskozita hmoty a z toho vyplyvajúca možnosť výroby veľkých dielcov nízkymi tlakmi pri nízkych investíciách do
výroby (nízke náklady na výrobu formy),
• dielce bez vnútorného pnutia, dodatočných deformácií a prepadlín aj pri rozdielnych hrúbkach stien,
• vlastnosti materiálu na úrovni technických plastov (mechanické vlastnosti, reologické vlastnosti),
• vytvrdzovacia doba, ktorú možno ovplyvniť požiadavkami
výroby,
• vstrekovanie hmoty je v monomérnom stave, čo má za následok takmer žiadne zmrštenie a deformáciu tvaru dielca.
Nevýhody technológie RIM:

a
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Novým trendom pri výrobe plastových dielcov pre automobilový priemysel je technológia reakčného vstrekovania s vystužením
(RRIM – Reinforced Reaction Injection Molding), ktorá nahrádza
menej vhodné materiály pri výrobe nárazníkov, spojlerov, blatníkov,
obložení dverí a pod.
Z hľadiska technologického procesu ide o vylepšenú metódu RIM
– výrobu polymérnych termosetov, ako sú polyuretány. Rozdiel je
v tom, že pri RRIM technológii sa do zmesi pridávajú vystužujúce častice (sklenené vlákna, minerálne plnivá a iné), aby sa zlepšila pevnosť a tuhosť, zmenšilo sa pomerné predĺženie, alebo aby sa
vylepšila tepelná odolnosť dielca. Tým sa dá udržať tvarová a rozmerová stálosť výrobku. Tuhosť plastových dielcov je garantovaná
až do 140 °C. Príklad dielca zhotoveného uvedenou technológiou
zobrazuje obr. 7.

• niekedy pomerne dlhé doby cyklov,
• problémy pri dosiahnutí kvalitného povrchu po aplikácii laku.
Rozdiely v technologických parametroch medzi technológiou RIM
a klasickým vstrekovaním sú uvedené v tab. 1.
RIM

Vstrekovanie

Teplota taveniny [°C]

40 až 60

150 až 370

Viskozita plastu [Pa.s ]

0,1 až 1

102 až 105

Vstrekovací tlak [MPa]

10 až 20

-1

Uzatváracia sila [kN]

500

20 až 100
300 až 30 000

Tab. 1 Rozdiely v technologických parametroch medzi technológiou RIM
a klasickým vstrekovaním

Použitie RIM technológie
Rozsah využitia plastových komponentov vyrobených RIM technológiou je veľmi široký vzhľadom na rozdielne vlastnosti jednotlivých typov materiálov. Príklady dielcov zhotovených uvedenou
technológiou pre automobilový sektor (osobné a nákladné automobily) sú na obr. 6.

Obr. 7 Nástroj na výrobu dverí automobilu technológiou RRIM

Obr. 6 Príklady výrobkov vyrobených technológiou RIM v automobiloch

Výrobky vyrobené touto technológiou sú charakterizované dlhou
životnosťou a veľkou úžitkovou hodnotou. Sú pevné, tuhé, tepelne
odolné a bezpečné. Preto ich poprední automobiloví výrobcovia
napr. BMW, Porsche, Mercedes – Benz, Citroën, alebo Volkswagen
používajú čím ďalej, tým viac. Použitie plniva v dielcoch vyrobeného uvedenou technológiou je v neposlednom rade dôležité i pre
bezpečnosť. Pretože materiál je veľmi pevný a ohybný, v prípade
porušenia pri veľkých nárazoch netvorí ostré rezné tvary, čo je v automobilovom priemysle obzvlášť dôležité.
Súčasné požiadavky trhu na kvalitu a bezpečnosť vyrábaných plastových dielcov a s tým úzko spojené požiadavky na produktivitu
a náklady výroby plastov sú dôležitými technicko-ekonomickými
faktormi pri spracovaní plastov. V tomto smere môžu významne
prispieť k tomuto procesu hore uvedené nekonvenčné technológie
výroby automobilových dielcov.
Uplatnenie uvedených technológií sa stáva hlavným produktovým
riešením rôznych spoločností, ktoré sa pri výrobe plastových výliskov zameriavajú nielen na kvalitu dielcov, ale venujú sa aj otázkam
výroby dynamickej produkcie, nízkych výrobných nákladov a zlepšenia vlastností dielcov.
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Počítačové modelovanie
a simulácia leteckých motorov
TEXT/FOTO:

Doc. Ing. Naqib Daneshjo, Ing. Lucia Iľaščíková, Ing. Peter Korba, Letecká fakulta, TU Košice

Novinkou pri plánovaní rozvoja a realizácie nových programov je spolupráca a zjednocovanie požiadaviek už na úrovni
výrobcov lietadlovej techniky, expertných skupín a medzinárodných organizácií. To všetko v snahe zabezpečiť rozvoj
a pokrok v letectve. Použitie pokrokových technológií umožnilo, že sa stane efektívnejším taký typ lietadla, ktoré spotrebuje
menej paliva, je menej hlučné a environmentálne prívetivejšie.

M

odelovanie a simulácia sú dva
relatívne nezávislé, obsahom
odlišné, ale časovo nadväzujúce procesy. Sú zamerané
na poznávanie originálu pomocou modelu a na štúdium jeho možného správania
sa v budúcnosti. Modelovanie a následná
simulácia na počítači umožňujú testovať
reálne systémy za stáleho zvyšovania požiadaviek kladených na tieto systémy.
Moderné CAD systémy ponúkajú používateľom možnosti tvorby virtuálnych priestorových modelov, a to pre ľubovoľnú oblasť
priemyslu. Nástroje pre analýzu 3D virtuálnych modelov, dielov alebo zostáv sú dostupné v systémoch CAD strednej triedy aj
vo veľkých systémoch. V mnohých prípadoch išlo o integráciu minulých alebo aj súčasne dostupných výpočtových systémov
(CAE), napríklad COSMOS alebo ANSYS,
a to vo forme doplnkového modulu.
K najčastejším požiadavkám v oblasti leteckých motorov patria technické a ekonomické požiadavky. S rozvojom nových
technológií dochádza k rýchlemu vývoju
nových typov motorov a tiež k rýchlemu
rozvoju regulačných systémov [1].

v mnohých oblastiach. Zachovanie konkurenčnej schopnosti a zvyšovanie úrovne poskytovaných služieb vyžaduje od organizácií neustále zmeny. V podmienkach
prísneho sledovania nákladov je potrebné
overovať možnosti plánovaných systémov
a nachádzať úspešné riešenia. Požiadavky
na zmenu technologických či podnikových
procesov však prinášajú isté riziko.
Modelovaniu a simulácii systémov pracujúcich v reálnom čase a prostredí je v súčasnej dobe venovaná veľká pozornosť.
Modely systémov sú často simulované
predtým, ako sú dané systémy uvedené do
prevádzky. Do procesov modelovania a simulácie vstupujú hlavne také vedné disciplíny, ako matematika a kybernetika.

Modelovanie a simulácia – nástroj
na riešenie problémov

prúdový

Modelovanie a simulácia sú dôležitými súčasťami sveta matematikov, technikov a inžinierov pracujúcich v rôznych odvetviach
priemyslu. Pre splnenie ich úloh v tejto oblasti je dôležité, aby mali k dispozícii programy a nástroje, ktoré im uľahčia vytváranie
zložitých modelov, na ktorých tvorbu sa
spotrebuje mnoho času. Na týchto modeloch sa potom spúšťajú simulácie, ktoré môžu spotrebovať ďalšie veľké množstvo času.
Prediktívne technológie a simulačné metódy pútajú stále viac pozornosti odborníkov
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turbovrtuľový

turbospaľovací
Obr. 1 Typy prúdových motorov (types of gas
turbines) lietadiel navrhnuté v systéme CAD / CAM

resumé
Computer-Aided Modelling
and Simulation of Aircraft Engines

turboventilátorový

Development of aircraft engines during the last
decades is a process, which caused a revolution
not only in the aircraft industry, but it had also
an relevant impact on a large group of people
and national economics in those countries that
are participating in the aircraft production.
Progress in the area of aircraft engine production
was very influential with regard to the
development of social and economical systems.
The computer-aided modelling and simulation
enable to simulate real systems, taking into
consideration the growing requirements.
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Podstatu prínosu simulačných metód pre
oblasť operačného výskumu možno pozorovať hlavne v uľahčení práce s dynamikou
a komplikovanými pravdepodobnostnými väzbami. Pokiaľ je pre dosiahnutie daného cieľa možné vytvoriť analyticky riešiteľný
model, ktorý dostatočne odráža podstatné stránky reality, je nutné ho uprednostniť, lebo je zvyčajne všeobecnejší a jeho výstavba a riešenia sú menej nákladné. Okrem
toho sú simulačné metódy vhodné skôr na
posudzovanie niekoľkých variantov než pre
riešenie problémov, ktoré spočívajú v hľadaní optimálneho riešenia na množinách
s veľkým, či dokonca nekonečným počtom
prvkov. Napriek tomu sa dá očakávať, že
s nárastom zložitosti systémov, ktoré treba

a
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racionálne navrhovať a riadiť, sa bude potreba využívania simulačných metód zvyšovať.
V súčasnosti sa stretávame prevažne s nasledujúcimi typmi simulácie: simulácia
dynamických a fyzikálnych systémov, simulácia systémov diskrétnych udalostí, simulácia zameraná na výcvik osôb, napr. letecké simulátory a trenažéry, operátorské
simulátory a iné [5].
Záver
Simulačné programy sa používajú na interaktívnu tvorbu modelov, tvorbu modulárnej štruktúry, interaktívne experimentovanie, spoluprácu s CAD, CAM
aplikáciami a informačnými systémami, na
vytváranie jednotného optimalizačného

modulu, 3D vizualizáciu – modul virtuálnej reality. Modelovanie a simulácia leteckých motorov sú založené na analýze a správnej voľbe postupnosti krokov pri
vytváraní matematického modelu z počiatočného maticového tvaru až po samotné
diferenciálne rovnice, postupnosti tvorby
simulačných schém, až po komplexný návrh schémy modelu turbokompresorového motora a jeho následnej simulácii.
Ďalšie spôsoby aplikácie simulačných
programov sú: implementácia moderných
metód riadenia výroby, optimálne rozmiestnenie výrobných a logistických celkov, analýza materiálových tokov, identifikácia a odstránenie kritických miest,
predikcia dôsledkov operatívnych zásahov.

Literatúra:
[1] Radoslav Makovník, Ondrej Líška: Modelovanie a simulácia leteckých motorov. In: Transfer inovácií: špecializovaná publikácia / vedeckotechnické výstupy grantových úloh 7/2004 – Košice: TU, 2004 – 1 elektronický optický disk (CD-ROM) – ISBN 80-8073-222-1 – s. 153-156.
[2] http://www.cad.cz/component/content/article/1412.html
[3] http://www.cad.cz/component/content/article/1879.html
[4] Lazar, T. a kol.: Tendencie vývoja a praxe palubných elektronických systémov a ich modelovania, VLA Košice, 1998
[5] http://www.sjf.tuke.sk/transferinovacii/pages/archiv/transfer/9-2006/pdf/68-72.pdf
[6] http://fstroj.utc.sk/journal/sk/024/024.htm
[7] http://www.vx.com/gallery.cfm [8]
[8] http://translate.google.sk/translate?hl=sk&langpair=en %7Csk&u=http://www.grc.nasa.gov/WWW/K-12/airplane/aturbj.html
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Stratégia, cesty a efekty
obnovy strojov
TEXT:

doc. Ing. Štefan Valenčík, CSc., SjF TU Košice

Z pohľadu potrieb a prosperity prevádzkovej praxe stroje a výrobné zariadenia
majú ústredné postavenie v štruktúre každého výrobného podniku. Rozhodujúcu
úlohu majú preto, že bezprostredne realizujú technologické funkcie, zabezpečujú
produktivitu, nevyhnutnú kvalitu a viažu na seba aj rozhodujúcu časť
investičného kapitálu.

P

rosperita podnikov dnes závisí
predovšetkým od efektívnosti využívania strojov a zariadení podniku, t. j. od ich optimálneho riadenia a udržiavania v produktívnom stave.
Definícia a vymedzenie obnovy

Predmetom obnovy strojov sú problémy
nahrádzania objektov, ktoré sa v dôsledku

prevádzky opotrebovávajú, alebo zlyhávajú. Obnova sa vykonáva z dvoch základných príčin. V prvom rade sa obnovou
zabezpečuje oprava, respektíve sprevádzkovanie strojových a výrobných systémov po
vzniknutej poruche. V tomto ohľade je obnova súčasťou údržby, ktorú označujeme
ako korektívna údržba. Druhou príčinou
obnovy je morálne zastaranie technických

prostriedkov a ich následná náhrada modernejšími. V tomto ohľade obnova už nie
je celkom súčasťou údržby a tvorí dôležitú
vývojovú oblasť v stratégii podnikov a prevádzok. Oba pojmy (obnova, údržba) sú
svojím pôsobením v praxi dôležité a vyžadujú dôkladnejší rozbor s ohľadom na špecifiká zámerov a cieľov.
Hlavná úloha údržby spočíva v zabezpečení
pohotovosti stroja, resp. zariadenia, obr. 1.
Pohotovosť stroja je schopnosť, v danom
čase alebo počas daného časového rozpätia byť v takom stave, aby za daných podmienok mohol splniť požadovanú funkciu
[4]. Zabezpečenie požadovanej funkcie pre
isté časové rozpätie sa nazýva spoľahlivosť.

resumé
Strategy, Methods and Effects of Machine
Renovations

Obr. 1 Zabezpečenie a zvyšovanie pohotovosti stroja údržbou/obnovou

Machines and manufacturing machinery are
playing a central role in the structure of every manufacturing company, taking into consideration needs and prosperity of operational
practice. Their decisive task consists in immediate realization of technological functions, in
ensuring of productivity and quality, as well
as they are significant with regard to the fixed
capital. Prosperity of companies depends on
exploitation efficiency of machines and machinery, i.e. it depends on optimal management and keeping in a productive statement.
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Ak už nie je stroj schopný spĺňať požadovanú funkciu, vzniká prestoj. Prestoj jednotlivých zariadení, resp. strojov, sa musí zaregistrovať a vyhodnotiť, aby sa prijali také
opatrenia, ktoré by z dlhodobého hľadiska
zabezpečili vysokú pohotovosť.
Intenzívny technický rozvoj si čoraz viac vyžaduje, aby sa pri radikálnych údržbárskych
zásahoch – opravách (najmä generálnych)
odstraňovalo nielen fyzické, ale aj morálne
opotrebenie. Úplné rozobratie stroja treba využiť na to, aby sa súčasne odstránila
aj technická zastaranosť stroja, tzn. aplikovať modernizačné opatrenia, ktoré výrazne zvýšia pohotovosť a celkovú životnosť
stroja.
Obnova, podľa toho ako ju chápeme, má
dva základné okruhy problémov rozvoja,
od riešenia ktorých závisí jej reálna efektívnosť, a to:
a) teoretický – hovoríme o metóde operačného výskumu, ktorá za pomoci
matematických modelov skúma problémy hospodárnosti, výmeny a prevádzkyschopnosti technických zariadení,
teda skúma závislosti súborov, pri ktorých jednotlivé prvky náhodne ubúdajú
a nahrádzajú sa novými na základe závislosti medzi hodnotami objektov, ich
opotrebovaním a udržaním v produktívnom stave,
b) praktický – hovoríme o praktických
krokoch regenerácie strojového systému za účelom odstránenia technickej
zastaraností stroja. Je spájaná s intenzifikáciou a progresivitou opráv (odstraňovanie nielen fyzického ale aj morálneho
opotrebenia).
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Význam prvej skupiny problémov je rozhodujúci, pretože prístup k ich riešeniu v konečnom dôsledku formuje technické prístupy v oblasti druhej skupiny.
Stratégia obnovy
Pri úvahách o obnove je výhodné vychádzať z tzv. systémovej koncepcie výrobných strojov, resp. systémov. Pri takomto
prístupe sú výrobné stroje charakterizované
množinami parametrov, ktoré ich hodnotia
z konštrukčného, funkčného, štrukturálneho a parametrického hľadiska. Hodnotenie
zamerané na technologickú a konštrukčnú koncepciu a na detailné technické parametre spresňujúce predchádzajúce
kvantitatívne údaje, je potrebné detailne
dopracovať s ohľadom na systémové súvislosti (systémové okolie, aplikačné a konkurenčné prostredie, technologický a ľudský
potenciál). Detailnejšie rozpracovanie koncepcie obnovy strojového systému je abstrahované do podoby modelu – obr. 2,
z ktorého možno objasniť ovplyvňujúce
faktory a funkčné väzby.
Možno konštatovať, že všeobecné charakteristiky systémového okolia sú hierarchicky nadradené, vymedzujú druh strojového
systému a intervenčným spôsobom pôsobia na jeho konštrukčnú a technologickú
koncepciu. Východiskom pri posudzovaní výrobných strojov sú údaje o súčiastke
(napr. geometrický tvar, poloha funkčných
plôch, rozmery, tolerancie, prídavky, materiál, stav povrchovej vrstvy, požadovaná
kvalita povrchu a pod.) a metódy a štruktúry technologického spracovania. Na všeobecné výrobné podmienky nadväzuje

Obr. 2 Faktory ovplyvňujúce koncepciu obnovy strojového systému

82/12

a

podrobná analýza technických parametrov
(výkon – výrobnosť, presnosť polohovania, kinematické a dynamické vlastnosti,...),
konštrukčných parametrov (referenčná základňa pre usporiadanie v prevádzkovom
priestore – stavebný interfejs, prepájacieho
mechanizmu, programového a energetického ošetrenia vzájomných väzieb – energetický a informačný interfejs), a súvisiacej
techniky integrovaných činnosti (manipulačná, dopravná, skladovacia a doplnková).
Z hľadiska perspektív obnovy výrobných
strojov je dôležitá aj analýza tzv. metriky,
ktorá okrem klasických parametrov operuje aj s doposiaľ zriedka využívanými parametrami. V popredí záujmu je hodnotenie
parametrov, ktoré určujú charakter výrobných operácií a stimulujú zavádzanie progresívnych technologických princípov a výrobných štruktúr najmä s vyšším stupňom
automatizácie. Ďalej sú to parametre metriky výrobných systémov ako:
1. schopnosť systému prežiť zmeny. Závisí
od miery prispôsobovania sa systému
novým podmienkam. Reprezentovaná
je spôsobilosť meniť prvky, väzby,
štruktúru a správanie sa bez prerušenia
hlavných funkcií;
2. minimálnosť systému. Charakterizuje dosahovanie cieľov vo vzťahu k minimalizácii zdrojov, funkčných prvkov a väzieb;
3. reálnosť systému. Vyjadruje pravdepodobnosť dosiahnutia stanovených cieľov za daný čas;
4. úroveň štrukturalizácie. Vyjadruje sa
hodnotením systémovotvorných vzťahov. Silný systém je charakterizovaný
silnou závislosťou časti od celku.
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V súlade s uvedenou analýzou systémového okolia na koncepciu obnovy nadväzuje analýza aplikačného prostredia. V prvom
rade je to analýza účelu zameraného na výrobné (manipulačné, technologické) a nevýrobné (monitoring, bezpečnosť) činnosti. V prípade analýzy účelu zameraného na
manipulačnú a technologickú úlohu potvrdzuje ovplyvňovanie strojového systému
najmä na základe mechanickej, fyzikálnej
a topologickej podstaty, hmotnosti, presnosti a stability polohy, spôsobu a kontroly
zoraďovania a frekvencie výmeny predmetu výroby. Analýza charakteru a podmienok aplikačného prostredia potvrdzuje
ovplyvňovanie strojového systému najmä
na základe pracovného priestoru (poloha,
tvar, rozmery, vstup), dislokácie technologickej osi (poloha, vstup, funkcia), interaktívneho vzťahu systémov informačných
(funkcia, identifikácia, blokovanie, pohyb
vpred – vzad), energetických (distribúcia,
transformácia, vetvenie toku), mechanických (zjednotenie, oddelenie, variabilita)
a charakteru realizovaného technologického/manipulačného procesu (technologické/manipulačné nástroje, parametre procesu – zaťaženie, presnosť, stabilita výkonu
a časové režimy).
Požiadavky na obnovu často vyplývajú
z potreby reorganizovať tradičné výrobné nástroje v dôsledku významných zmien
podnikateľského prostredia. Užitočným
nástrojom pri formulácii stratégie obnovy
môže byť model konkurenčného prostredia. Model vychádza z predpokladu, že
strategická pozícia spoločnosti pôsobiacej
v určitom odvetví, resp. na určitom trhu,
je predovšetkým určovaná pôsobením piatich základných činiteľov (faktorov):
• silou nákladovosti,
• silou agilnosti (multimodálnosti),
• hrozbou vstupu nových konkurentov,
• hrozbou substitútu,
• rivalitou spoločností pôsobiacich na
danom trhu.
V prípade, že analýzou konkurenčného
prostredia získame adekvátne odpovede na
vyššie uvedené otázky, potom by uvažované strategické opatrenia mali byť realizované v podobe ekonomickej, sociálnej a ekologickej koncepcie. Ďalšou požiadavkou je,
aby opatrenia boli formulované na základe
relevantných skutočností a údajov objektívne zistených pri analýze a mali racionálny
základ predovšetkým v tom, že každá stratégia okrem analyticky zodpovedajúceho
jadra, obsahuje aj časť, ktorá je formulovaná

na základe intuície, citu a „strategického
umenia“ stratégov. Zodpovedá to aj dynamickosti prostredia, v ktorej sa spoločnosť
nachádza a kedy sa nedajú jednoznačne
stanoviť smery vývoja.
Nemenej významne postavenie má analýza vplyvu výrobcu a používateľa, ktorá
potvrdzuje ovplyvňovanie strojového systému najmä na základe technologických
možností jeho výroby, garantovania stanovených servisných a údržbárskych činností,
úrovne jeho obsluhy a údržby, udržiavania
prevádzkovej schopnosti.
Takto špecifikované faktory vytvárajú predpoklady pre principiálnu zmenu v oblasti obnovy, príp. vo vývoji a výrobe nových
strojových systémov. Priestor nachádzajú aj
v súčasnej dobe, keď výrobné spoločnosti
potrebujú neustále reorganizovať tradičné
výrobné nástroje tak, by boli zabezpečené
podmienky integrácie všetkých procesov,
či už na úrovni vnútornej integrácie alebo aj vonkajšej (kontakt s dodávateľom
a zákazníkom).
Cesty modernizácie a rekonštrukcie
Postup riešenia modernizácie a rekonštrukcie ovplyvňujú organizačné a technické
podmienky, hlavne spôsoby technických
riešení poskytovaných používateľom výrobných strojov od výrobcov strojov pri realizácii modernizačných zámerov. Úroveň
modernizácie a rekonštrukcie ovplyvní cena technického riešenia, obstarávacie náklady doplnkových modernizačných
prostriedkov a ďalšie ekonomické vzťahy,
hlavne posúdenie medzi cenou doplnkových modernizačných prostriedkov a úrovní miezd, alebo medzi cenou nového stroja a cenou zmodernizovaného stroja. Podľa
rozsahu a spôsobu realizácie možno popísať nasledujúce cesty riešenia modernizácie
a rekonštrukcie strojov [1]:
1. Štandardná. Na základe technickej
úrovne nových strojov sa ponúka používateľom skôr vyrobených strojov
ich dovybavenie modernizačnými prvkami, zodpovedajúcimi týmto novým
strojom. Na vytypované druhy a typy
strojov (sústruhy, frézky, brúsky a pod.)
sa nasadzujú moderné automatizačné prvky a tým sa zvýši ich technická
a úžitková úroveň, zníži sa ich technické zastarávanie. Výhodou tejto cesty sú
nižšie náklady na uskutočnenie modernizácie a rekonštrukcie, pretože technické, výrobné a montážne náklady
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sú realizované vo viacerých strojoch
a okrem toho môže byť modernizácia
a rekonštrukcia uskutočnená rýchlo.
Túto cestu možno uskutočniť u strojov
vyrobených vo väčšom množstve alebo v sériách.
2. Zákazková. Podľa zadanej požiadavky používateľa stroja sa uskutoční
modernizácia a rekonštrukcia jedného stroja alebo skupiny strojov. Tu si
používateľ určuje podmienky a technickú úroveň modernizácie a rekonštrukcie. Výhodou tejto cesty je, že sa
uskutoční priamo na zadanú technológiu výroby a stroja, môžme tu využiť poznatky s ohľadom na rozdielnosť technického riešenia zastaralých
a nových strojov použitých vo výrobe
u zákazníka. Nevýhodou sú tu vyššie
technické, výrobné a montážne náklady na modernizáciu a rekonštrukciu,
ďalej je to časový interval uskutočnenej modernizácie. Využiteľnosť obdobných druhov opráv je obmedzená
a nemusí sa uplatniť u iných druhov
strojov vyrobených kusovo, napr. u liniek, špeciálnych a jednoúčelových
strojov.
Tieto cesty modernizácie sa ponúkajú používateľom strojov alebo dodávateľom, t. j.
výrobcom strojov, špecializovanou firmou
na modernizáciu strojov. Každú z týchto
ciest riešenia modernizácie je však nutné
dať do súladu s typom stroja (konvenčný,
NC, CNC) s predpokladanými úpravami
pri obnove (minimálne, rozsiahle) a očakávaniami (produktivita, pružnosť, nové
funkcie, presnosť, jednoduchá obsluha).
Hrubú predstavu o možnostiach obnovy
a o ceste k modernejšiemu stroju podáva nasledujúci obrázok, znázorňujúci logiku zákonitostí medzi skladbou strojového
systému a aplikačnými znakmi (obr. 3).
Logika zákonitostí je postavená na usporiadanej množine konštrukčných prvkov
strojového systému a väzieb medzi nimi,
ktoré kooperujú pri realizácii požiadaviek vyvolaných zámermi a cieľmi obnovy. Subsystémy strojového systému sú tu
prezentované z pohľadu úrovne riešenia
a každá z týchto úrovni je relevantná úrovní požiadaviek z oblasti aplikácie (výroba,
výrobky, kvalita). Z modelu logiky zákonitostí možno určiť počet úrovní riešenia, ich
relevantnosť a modifikovateľnosť, tzn. definovať obnovu strojového systému tak, aby
realizoval žiadané aktivity v daných medziach a podmienkach.
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Obr. 3 Logika zákonitostí medzi skladbou strojového systému a aplikačnými znakmi

Vhodnosť a nevhodnosť tej-ktorej cesty je potrebné ďalej podrobiť ekonomickej analýze, aby sa dosiahol súlad medzi
cenou moderných systémov, ktorá je spravidla vysoká, a prírastkom úžitkovej hodnoty stroja, ktorá nebýva vždy dostatočná. Niekedy sa javí ako optimálne vybaviť
staré stroje, napr. len jednoduchým odmeriavacím systémom s indikáciou a predvoľbou pohybu alebo, v najlepšom prípade,
lacným systémom umožňujúcim polohovanie prostredníctvom výmeny motorov.
Predovšetkým použitím motorov riaditeľných analógovým napätím, t. j. buď motormi jednosmernými, alebo (modernejšími)
motormi s frekvenčnými meničmi. Táto výmena motorov je konštrukčne možná a cenové únosná.
V prípade vyšších požiadaviek, napr. na súvislé riadenie dráhy nástroja, ktoré môžeme
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zabezpečiť len použitím nezávislých pohonov pre každú os. Spravidla to znamená aj
zásadný zásah do konštrukcie stroja, ktorý
nebýva bežné možný a vždy je veľmi drahý. Táto cesta modernizácie a rekonštrukcie
strojov sa javí sporná a jej perspektívu vidíme len v špecifických prípadoch.
Posúdenie, priestor a efekty obnovy
Posúdenie obnovy
Neustále sa vedie polemika o výhodách,
resp. nevýhodách, regeneratívnej obnovy
(modernizácie a rekonštrukcie) staršieho
obrábacieho stroja, či už ide o frézu, vŕtačku či sústruh. Jedným z pozitív je, že rekonštrukciou staršieho obrábacieho stroja
nielen zachováme to staré ale dobré, ale pridáme mu nové možnosti. Použitie špičkovej techniky na staršie stroje sa zdá byť zbytočné, pretože mnohí hovoria „z Trabanta

Porsche nespravíte“. Dá sa s tým súhlasiť len
v obmedzenom rozsahu. Určite je výhodné rekonštruovať stroj, i keď s menším výkonom, ale s istotou spoľahlivej produkcie
jeho výrobkov, s prípadným dodaním nových funkcií alebo so zjednodušením jeho
obsluhy.
Presný a po mechanickej stránke spoľahlivý stroj je možné prevádzkovať aj naďalej,
pričom však zastarané poruchové elektrické (elektronické) vybavenie je nutné vymeniť. Výmena pritom nie je potrebná iba
z hľadiska spoľahlivostí, prípadne vybavenia
riadenia novými funkciami, ale v neposlednom rade (ak nie hneď v prvom!) aj z hľadiska nových bezpečnostných predpisov.
V prípade že ide o stroj, ktorého konštrukčno-technologické znaky nedovoľujú rast hlavných (krútiaci moment, sila,
tlak) a vedľajších (otáčky, rýchlosť, posuv)
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parametrov a obmedzené je aj použitie nových energetických a riadiacich prvkov, je
použitie špičkovej techniky sporné, nadbytočné a môže viesť k zhoršeniu jeho vlastností (presnosť, spoľahlivosť).
Priestor pre obnovu
Tematika obnovy je dnes aj vzhľadom na
súčasné možnosti hospodárstva frekventovaná a výrazne prispieva k zabezpečeniu
prosperity ktoréhokoľvek podniku. Jej účelom je stanovenie vhodnej alternatívy riešenia technického a ekonomického problému a aplikácie riešenia v praxi. S ohľadom
na špecifiká turbulentnosti prostredia a stavu, v ktorom sa v súčasnosti nachádza priemyselná prax, možno perspektívu obnovy
vidieť hlavne v prípade:
1. v súčasnosti existuje veľké množstvo
strojov, u ktorých by bolo možné uskutočniť vhodný stupeň inovácie, zvýšiť
ich úžitkovú hodnotu,
2. súčasná situácia naznačuje začiatok
postupného ekonomického oživenia,
a tým oživenia trhu obrábacích a tvárniacich strojov,
3. cenové relácie nových strojov budú
však i naďalej pre začínajúcich kapitálovo slabých podnikateľov príliš vysoké
a bude treba obnovovať strojový park
cestou inovácie strojov pomocou modernizácie a rekonštrukcie.

Podnetmi (kritériami) obnovy sú hlavne:
1. klesajúca produktivita výrobného stroja v dôsledku malého výkonu pohonov, a tým nemožnosti ďalej zvyšovať
výkon obrábania,
2. klesajúca presnosť výrobkov v dôsledku opotrebenia mechanických súčastí,
3. problémy s rastúcim sortimentom výrobkov a ich zložitosti,
4. rastúce časy v príprave výroby a NC
programovania v nadväznosti na predchádzajúce problémy.
Programovo a odborovo sa zameriavajú
hlavne na [1,2]:
1. číslicové riadenie výrobných strojov,
2. ťažké unikátne výrobné stroje (najmä
tvárniace a obrábacie),
3. veľmi presné stroje na dokončovacie
práce,
4. technologické zariadenia na výrobu
polovýrobkov,
5. automatické a poloautomatické linky,
6. pružné výrobné systémy.
Efekty obnovy
V prípade, že sa uplatnia princípy modernizácie a rekonštrukcie, jednoznačne dôjde
k zvýšeniu pohotovosti a predĺženiu životnosti obnovovaného stroja. Toto je sprevádzané nasledovnými skupinami efektov:
1. Technické, zahŕňajúce:
• celkové zvýšenie tuhosti, zlepšenie kvality

a

T E C H N O L Ó G I E

obrábaného povrchu a zvýšenie dosiahnuteľnej rozmerovej presnosti obrobku,
• technologickosť konštrukcie, čiže jednoduchá výroba všetkých súčiastok
stroja, jednoduchá montáž a jeho jednoduchá obsluha,
• zníženie hmotnosti a rozmerov, resp.
veľký výkon na jednotku hmotnosti
stroja a na jednotku zastavanej plochy.
2. Ekonomické, zahŕňajúce:
• zvyšovanie výrobnosti pri zabezpečovaní požadovanej presnosti tvaru a požadovanej kvality povrchov súčiastok,
• ekonomickosť stroja, čiže nízke nadobúdacie a prevádzkové náklady.
3. Sociálne, zahŕňajúce:
• zlepšenie pracovných podmienok
(zjednodušovanie a uľahčovanie obsluhy strojov – eliminácia fyzicky a psychicky nadlimitnej práce),
• zlepšenie pracovného prostredia – estetizácia pracoviska,
• zmena
technického
(sociálneho)
myslenia.
4. Ekologické, zahŕňajúce:
• zníženie materiálového a technologického odpadu,
• zníženie ekologickej záťaže (zníženie
produkcie emisií, imisií).

Záver
Príspevok poukazuje na potrebu rozšírenia poznatkovej bázy z oblasti obnovy strojov. Tematika obnovy strojov je dnes frekventovaná a výrazne prispieva k zabezpečeniu prosperity ktoréhokoľvek podniku. Je to vidieť hlavne na jej výraznom podieli na odstraňovaní fyzického
a morálneho zastarávania výrobných prostriedkov. Hlavným prínosom a nosnou myšlienkou príspevku je poukázať na obsah, možnosti
a efekty obnovy strojov ako predpokladu pre stanovenie vhodnej alternatívy obnovy a plánovania potrebných finančných zdrojov na jej
zabezpečenie, ako aj bezprostrednej potreby plynulého chodu výroby.
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