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Polymérne konštrukčné materiály v súčasnosti zaznamenávajú obrovský rozvoj 
a používajú sa takmer vo všetkých priemyselných odvetviach. S ohľadom na ich 
cenu, vlastnosti, technológie výroby a spracovania stále viac nahrádzajú klasické 
materiály. 

P
rírodné polyméry sa ako úžitko-
vé materiály využívajú už tisícro-
čia, ale rozvoj syntetických poly-
mérov a  ich rozsiahle využívanie 

sa začína až začiatkom dvadsiateho storo-
čia, preto ich stále vnímame ako nové ma-
teriály. Skutočný rozmach vývoja polymér-
nych materiálov nastal po druhej svetovej 
vojne, keď už boli syntetizované takmer 
všetky známe polyméry využívané dodnes, 
ako napr. PP, PU, PTFE, PET. Od toho času 
sa vývoju, výrobe a spracovaniu plastov ve-
nuje veľká pozornosť, hľadajú sa nové adití-
va, plnivá a spôsoby ich spracovania, ktoré 
im dávajú požadované vlastnosti. 
Aj napriek tomu, že využitie plastov v rôz-
nych priemyselných odvetvia je prínosom 
z  hľadiska energetického (šetria energetic-
ké zdroje a  znižujú množstvo exhalátov) 
a  ekonomického (šetria surovinové zdro-
je), nemožno zabúdať na fakt, že aj poly-
mérne materiály degradujú. Mnohé z nich 
pri degradačných procesoch uvoľňujú níz-
komolekulové zlúčeniny, ktoré môžu ško-
diť zdraviu, ohrozovať životné prostredie 

alebo dokonca môžu byť i  toxické. Nielen 
tieto ich vlastnosti však ohrozujú život-
né prostredie. Vývoj smeruje k výrobe sta-
bilných plastov a  tie nestrácajú stabilitu 
ani po opotrebovaní či skončení životnos-
ti výrobku, keď sa stávajú odpadom, kto-
rý sa umiestňuje na skládkach, zaberá ob-
rovský objem, čím sa stáva nebezpečným. 
Je preto dôležité poznať vlastnosti plastov 
v  rôznych degradačných prostrediach, či 

dochádza k  ich podstatnej zmene a  tým 
zabrániť hromadeniu plastového odpadu 
a šetriť životné prostredie. V tomto prípa-
de hovoríme o starnutí plastov.

Starnutie plastov

Starnutie plastov je súhrn nezvratných 
zmien vlastností plastu, ku ktorým dochá-
dza pôsobením svetla, slnka, vonkajšieho 
ovzdušia, kyslíka, žiarenia a tepla. Často pô-
sobí viac činiteľov súčasne a tým je celko-
vý účinok starnutia prenikavejší. Starnutie 
sa prejavuje trvalými zmenami niektorých 
vlastností, najmä stratou ťažnosti, rázovej 
húževnatosti, niekedy aj znížením pevnos-
ti a úbytkom hmoty polyméru. V tab. 1 sú 
uvedené základné definície pojmov v  ob-
lasti starnutia plastov.

Tab. 1 Vybrané definície pojmov v oblasti starnutia plastov

Prirodzené starnutie Starnutie plastov účinkom prostredia pri skladovaní alebo používaní.

Umelé starnutie Starnutie plastov v umelo vytvorených podmienkach.

Klimatické starnutie Starnutie plastov účinkom klimatických podmienok daného klimatického pásma.

Odolnosť plastov Schopnosť plastov uchovávať si v určitom rozsahu vlastnosti pri pôsobení prostredia.

Biologické starnutie Starnutie plastov účinkom činnosti živých organizmov, ktoré sú s nimi v kontakte.

Mechanické starnutie Starnutie plastov účinkom dlhodobého statického či dynamického zaťaženia.

Tepelné starnutie Starnutie plastov účinkom tepla.

Termooxidačné starnutie Starnutie plastov účinkom tepla za prítomnosti kyslíka.

Oxidačné starnutie Starnutie plastov účinkom kyslíka.

Ozónové starnutie Starnutie plastov účinkom ozónu.

Svetelné starnutie Starnutie plastov účinkom viditeľnej a ultrafialovej časti svetelného spektra.

Fotooxidačné starnutie Starnutie plastov účinkom viditeľnej a ultrafialovej časti svetelného spektra za prítomnosti kyslíka.

Chemické starnutie Starnutie plastov účinkom chemicky agresívnych látok.

Vplyv prostredia na vybrané 
vlastnosti polymérnych materiálov 
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Influence of environment on selected 
properties of plastics used in automotive 
industry
Thecontributiondeals with the examination 

ofplastic material properties indegradation 

environment. There were made tensile test in 

the environmental surroundings, the UV ra-

diation test,test at low temperatures, test in 

working environment and the external climat-

ic environment.There were used composited 

materials PA with glass fibres. These materi-

als are used in automotive industry.

r e s u m é

Skúšanie plastov

Požiadavky kladené na výrobky z polymér-
nych materiálov možno splniť pri dob-
rej znalosti ich mechanických, fyzikálnych, 
elektrických, chemických, optických a bio-
logických vlastností.
Na vlastné hodnotenie slúžia skúšobné 
metódy, z  ktorých je prevažná časť nor-
malizovaná. Na skúšanie podľa príslušných 
noriem sa spravidla používajú skúšobné 
telesá a nie priamo výrobky. Skúšobné te-
lesá majú predpísaný tvar i rozmery a zís-
kané výsledky z  ich skúmania nemožno 
automaticky prenášať len prepočítaním 
na iné rozmerovo a  tvarovo odlišné vý-
robky. Každý prípad sa preto posudzuje 
zvlášť a výsledky skúšok sa overujú funkč-
ným overením prototypov a  nultej série. 
Rozdelenie skúšania plastov – obr. 1. Z no-
riem a  prospektových materiálov výrob-
cov možno najčastejšie získať informácie 
o mechanických vlastnostiach plastov, na 
zistenie ktorých sa používajú mechanické 
skúšky, pričom jedna zo základných skú-
šok bola použitá aj v experimentálnej čas-
ti príspevku.
Na zistenie mechanických vlastností skú-
šaných materiálov bola urobená skúš-
ka na zistenie ťahových vlastností plas-
tov v  prostrediach: UV  žiarenie, pracovné 
prostredie, prírodné klimatické podmien-
ky a expozícia skúšobných telies pri nízkych 
teplotách, t. j. v mraze.

Experimentálna časť – dosiahnuté výsledky

Skúšaný materiál

Výber materiálov bol zameraný na ter-
moplasty, ktoré majú široké uplatnenie 

hlavne v  automobilovom priemysle. Ide 
najmä o kompozitné materiály na báze po-
lyamidov s plnivom.
Pri experimente boli použité tieto materiály: 
• Durethan PA 66 GF 30 AKV
• Slovamid 6 GF 30.

Charakteristika skúšaných materiálov:

– Durethan PA  66 GF 30 AKV  je polya-
mid 66 (PA66) plnený 30 % skleného vlák-
na. Je určený na spracovanie vstrekovaním. 
Je to čiastočne kryštalický polymér, vyzna-
čujúci sa kombináciou vlastností vhodných 
zvlášť pre technické aplikácie. Vysoká me-
chanická pevnosť a tuhosť je kombinovaná 
s  dobrými elektroizolačnými vlastnosťami, 
vysokou tepelnou a  chemickou odolnos-
ťou, dobrou odolnosťou voči poveternost-
ným vplyvom a nízkym trením. Dobre tlmí 
rázy a hluk.
– Slovamid 6 GF 30 je polyamid 6 (PA6) 
chemicky vystužený 30 % skleného vlákna, 

Na vylisovaných vzorkách bola vykona-
ná skúška ťahom podľa normy ISO 527-1.
Táto metóda sa používa na vyhodnocova-
nie správania sa skúšobných telies pri skúš-
ke ťahom a na stanovenie medze pevnosti 
v ťahu, modulu pružnosti v ťahu a ďalších 
veličín zo vzťahu napätie – deformácia pri 
definovaných podmienkach – obr. 2. 
Ťahová skúška bola vykonaná na trhacom 
stroji TIRA test 2 300. Je to mikroproceso-
rom riadený trhací stroj na skúšku pevnos-
ti a  zariadenie má certifikát o overení pre 
skúšky pevnosti kovov a plastov. Skúšobná 
rýchlosť bola 10 mm.min-1. Z každého dru-
hu materiálu bolo odskúšaných podľa nor-
my po päť kusov skúšobných vzoriek v kaž-
dom prostredí.
Skúšané materiály boli vystavené UV žiare-
niu podľa normy ISO  4892, ktorá špecifi-
kuje metódy na vystavovanie vzoriek účin-
kom rozličných typov fluorescenčných 
UV lámp. Všeobecné pokyny sú v  norme 
ISO 4892-129. Fluorescenčná UV lampa je 
lampa, ktorej sálavé vyžarovanie v ultrafia-
lovej oblasti spektra, t. j. pod 400 nm, pred-
stavuje najmenej 80  % celkového svetel-
ného žiarenia. Skúška bola urobená v  UV 
komore – obr. 3 pri dobe expozície 28 dní 
pri 12-hodinových cykloch.

Obr. 1 Rozdelenie skúšania plastov

Obr. 2 Deformačná krivka termoplastu

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

určený na spracovanie 
vstrekovaním. Používa sa 
na výlisky s vysokou pev-
nosťou a  húževnatos-
ťou v  automobilovom, 
elektrotechnickom, stro-
járskom a  spotrebnom 
priemysle.
Skúšobné telesá boli vy-
robené podľa platných 
noriem technológiou 
vstrekovania na Katedre 
technológií a  mate-
riálov Strojníckej fakul-
ty Technickej Univerzity 
v Košiciach.
Sušenie materiálov na 
experimenty bolo v  sú-
lade s  podmienkami 
uvedenými v  materiálo-
vých listoch skúšaných 
materiálov.
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Odolnosť klimatická, biologická, tepelná, termooxidačná, svetel-
ná je schopnosť plastov odolávať jednotlivým druhom starnutia – 
STN 640770. Skúšobné vzorky na zistenie mechanických vlastností 
vybraných materiálov boli upevnené na stojane a tri mesiace vysta-
vené prírodným (vonkajším) klimatickým podmienkam. 
Expozícia skúšaných vzoriek v mraze bola uskutočnená modifikova-
nou skúškou. Skúšobné vzorky boli umiestnené v mraziacom boxe, 
teplota expozície skúšobných telies bola zvolená s ohľadom na mí-
nusové teploty v miernom podnebnom pásme, a to -20 °C. Teplota 
bola kontrolovaná teplomerom typu TESTO 845 s  rozsahom tep-
lôt -20 °C až 500 °C. Doba expozície skúšobných vzoriek bola 28 dní.

Vyhodnotenie nameraných výsledkov získaných pri ťahovej skúške 

Na obrázkoch 4 až 7 sú graficky spracované priemerné hodno-
ty nameraných hodnôt pevnosti v  ťahu σM a priemerné hodno-
ty pomerného predĺženia εM skúšaných materiálov v pracovnom 

prostredí, po degradácii v UV komore, v mraze a v prírodnom kli-
matickom prostredí. 
Nameraná priemerná hodnota pevnosti v ťahu bola zvýšená v mra-
ze o  3  MPa (2,34  %), v  UV komore o  12  MPa (9,37  %), naopak, 
v prírodnom klimatickom prostredí bola nižšia o 13 MPa (10,16 %) 
ako hodnoty dosiahnuté v pracovnom prostredí. Tieto hodnoty sú 
zanedbateľné, a  tak môžeme konštatovať, že zmena degradačné-
ho prostredia pri tomto materiáli nevplýva na hodnotu pevnos-
ti v ťahu.
Hodnota pomerného predĺženia skúšaného materiálu v degradač-
ných prostrediach klesla oproti hodnote v  pracovnom prostredí 
minimálne, čiže ide o zanedbateľné hodnoty.

Obr. 3 Zariadenie na skúšku starnutia – fluorescenčná UV lampa

Obr. 6 Pevnosť v ťahu materiálu Slovamid 6 GF 30 v závislosti na 
degradačných prostrediach

Obr. 7 Pomerné predĺženie materiálu Slovamid 6 GF 30 v závislosti na 
degradačných prostrediach

Podľa obr. 6 priemerná nameraná hodnota pevnosti v ťahu mate-
riálov v pracovnom prostredí je 111 Mpa. S touto hodnotou sa po-
rovnávali získané hodnoty v ďalších degradačných prostrediach. Po 
degradácii v mraze je zmena hodnoty pevnosti v ťahu minimálna, 
ale o 23 MPa (23,73 %) znížená po degradácii v prírodnom klimatic-
kom prostredí. Hodnota pomerného predĺženia skúšaného mate-
riálu sa menila minimálne, ide teda o zanedbateľné hodnoty.

Obr. 4 Pevnosť v ťahu materiálu Durethan PA 66 GF 30 v závislosti na 
degradačných prostrediach

Obr. 5 Pomerné predĺženie materiálu Durethan PA 66 GF 30 v závislosti na 

degradačných prostrediach
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 porušená vzorka  detail porušenia

Obr. 8 Porušenie skúšobných vzoriek po skúške ťahom – materiál Durethan 
PA 66 GF 30

 porušená vzorka  detail porušenia

Obr. 9 Porušenie skúšobných vzoriek po skúške ťahom – materiál Slovamid 66 GF

Záver

Vzhľadom na rýchly rozvoj automobilového priemyslu a čoraz roz-
šírenejšiu aplikáciu plastov v tejto oblasti, bol aj výber skúšobných 
materiálov orientovaný na plasty využívané práve v automobiloch. 

Keďže čisté plasty sa v  tejto sfére používajú veľmi málo, boli vy-
brané kompozitné materiály, a  to Durethan – polyamid 66 plne-
ný 30 % sklených vlákien a Slovamid 6 – polyamid 6 plnený 30 % 
sklených vlákien.
Experimentálnou formou sa zisťoval a vyhodnotil vplyv degradač-
ného prostredia, a  to pracovného prostredia, prírodného klima-
tického prostredia, prostredia v UV komore a pri nízkych teplo-
tách na vybrané mechanické vlastnosti materiálov. Pevnosť v ťahu 
σM a  pomerné predĺženie εM boli vyhodnotené ťahovou skúš-
kou. Za etalón boli stanovené hodnoty namerané v pracovnom 
prostredí, k nim sa prirovnávali hodnoty získané v ďalších degra-
dačných prostrediach. Experimentálnou formou sa zistilo, že pev-
nosť v ťahu bola najviac zvýšená pri materiáli Durethan PA 66 GF, 
a to v prostredí umelého starnutia – v UV komore o 9,37 % a zní-
žená o hodnotu 23,73 % pri materiáli Slovamid 6 GF 30. Hodnoty 
pomerného predĺženia vybrané degradačné prostredia ovplyvni-
li len minimálne. 
Materiály, ktoré boli zvolené na skúšanie vybraných mechanických 
vlastností, sa vyznačujú vlastnosťami ako tuhosť, pružnosť v ťahu, 
pevnosť v ohybe, vysoká pevnosť a húževnatosť. Pod vplyvom de-
gradačných prostredí sa sledované vlastnosti zmenili len minimál-
ne a možnosti ich použitia v spotrebnom a automobilovom prie-
mysle len málo ovplyvnia ich úžitkovú hodnotu.
Experimentálne zistené skutočnosti sa nedajú interpretovať so vše-
obecnou platnosťou, lebo správanie sa plastov je veľmi individuál-
ne. V praxi možno využiť len výsledky odskúšaných plastov. Keďže 
ide o materiály bežne používané v automobilovom priemysle, vý-
sledky týchto experimentov sú prakticky využiteľné.
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Časť 3: Fluorescenčné UV lampy

Na obrázkoch 8 a 9 sú porušenia a detaily porušenia skúšobných 
vzoriek po ťahovej skúške. Snímky boli urobené mikroskopom USB 
DIGITAL MICROSCOPE, zväčšenie 200 x.
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Hearing Protection
Hearing protection aids should be consid-

ered as the secondary methods for preven-

tion of hearing loss due to work in noisy sur-

roundings. These protective measures have 

to be applied in the case that the noisiness 

level is higher than 85  dB during time inter-

val 8 hours. The protective aids are reducing 

intensity of sound, which is incoming to the 

middle ear. Intensity of noise is evaluated by 

means of the Noise Reduction Rating (NRR), 

which describes ability of the protective aids 

to reduce noisiness. Higher value of the NRR 

means a more intensive reduction of noise.

r e s u m é

Ochrana sluchu – komunikácia, 
pohodlie, kompatibilita
TEXT: Michal Múdrý FOTO: archív redakcie

Obrovské množstvo zamestnancov je každý deň vystavených rizikovému hluku 
na pracovisku. Aj preto je strata sluchu spôsobená vplyvom zamestnania 
jednou z  najčastejších chorôb z  povolania. Žiaľ, i  napriek tomu zostáva 
vybavenosť náležitými pracovnými pomôckami, tak ako je stanovená zákonom, 
významným problémom.

P
omôcky na ochranu sluchu by 
mali byť považované za sekundár-
ne metódy prevencie straty slu-
chu v dôsledku práce v hlučnom 

prostredí, a  to odkedy OSHA (Európska 
agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia 
pri práci) nariadila odstránenie nebezpeč-
ného hluku z  pracoviska. Takéto ochran-
né opatrenia treba prijať v prípade, že hluč-
nosť presahuje 85  decibelov v  horizonte 
8  hodín. Tieto ochranné pomôcky znižu-
jú intenzitu zvuku, ktorý preniká k  stred-
nému uchu. Intenzita hluku (meraná v de-
cibeloch) sa vyjadruje hodnotením NRR 
(Noise Reduction Rating alebo Známka 
zníženia hlučnosti), ktorá vyjadruje schop-
nosť ochranných pomôcok znížiť hlučnosť. 
Čím väčší je koeficient NRR, tým väčšia je 
redukcia hluku.

Pokiaľ sa pracovníci sťažujú, že nepoču-
jú varovné signály alebo svojich spolupra-
covníkov, môže byť riešením použitie rôz-
nych typov pomôcok na ochranu sluchu 
pre rôznych pracovníkov. Zamestnávateľ 
by však mal umožniť zamestnancovi vo-
liť z rôznych typov ochranných pomôcok 
sluchu. Treba sa vyvarovať použitia takých 
pomôcok, ktoré príliš blokujú hluk. V mi-
nulosti došlo k  smrteľných úrazom zaprí-
činených tým, že pracovníci nepočuli va-
rovnú signalizáciu. Chybou, ku ktorej často 
dochádza, je, že sa použije ochranná po-
môcka s  NRR úrovňou, ktorá nezodpo-
vedá pracovnému prostrediu. Napríklad 
chránič sluchu s NRR úrovňou 31 je zby-
točne silný pre prostredie, v ktorom je úro-
veň hluku 100  decibelov. Popri hľadaní 
zodpovedajúcej ochrannej pomôcky pre 
dané prostredie je dobré, ak zamestnáva-
teľ zváži úpravu varovných signálov, aby sa 
dali jednoduchšie zaregistrovať, a to naprí-
klad tak, že zvukové signály doplní blika-
júcim svetlom. Komunikáciu medzi ľuď-
mi možno zlepšiť tým, že pracovníci budú 
medzi sebou komunikovať z bližšej vzdia-
lenosti a budú používať non-verbálne ges-
tá, prípadne sa bude vyžadovať potvrdenie 
prijatého oznamu. 

Sťažnosti na pohodlie

Bolesť hlavy, svrbenie a tlak v hlave – to sú 
niektoré z problémov, na ktoré sa pracov-
níci sťažujú v  súvislosti s  používaním po-
môcok na ochranu sluchu. Ďalšie problé-
my môže spôsobiť nesprávne používanie 
danej pomôcky: napríklad pokiaľ si použí-
vateľ zátku do ucha zastrčí len do polovi-
ce v obave, že by zle počul, alebo že by to 
preňho bolo nepohodlné. Ľudia s tesnejší-
mi ušnými kanálikmi môžu mať problém 

s rozpínajúcou sa penou, takže často majú 
pocit, že im zátky nesadnú. Zátka by mala 
byť taká tenká, aby zhruba polovicou svo-
jej dĺžky hladko zašla do ušného kanálika. 
Používateľom, ktorí majú takýto problém, 
pomôže flexibilná pena bez pórov.
Nepohodlie môžu spôsobovať aj vopred 
tvarované zátky na opakované použitie. To 
sa dá znížiť použitím rôznych veľkostí zá-
tok pre každé ucho, prípadne použitím zá-
tok, ponúkajúcich kombináciu flexibilné-
ho vnútorného koreňa, ktorý sa prispôsobí 
zakriveniu a tvaru ušného kanálika, a veľmi 
jemnej vnútornej peny. Pri zavádzaní tých-
to zátok môže používateľ pociťovať isté ne-
pohodlie, lebo smer zavádzania zátky do 
kanálika sa môže pri jednotlivých výrob-
koch líšiť.
Pohodlie môže byť problémom aj pri pou-
žívaní ochranných slúchadiel. Pracovníci sa 
často sťažujú, že v  slúchadlách je im prí-
liš teplo, prípadne že sú ťažké a  nepoho-
dlné. Tomu možno zabrániť voľbou slú-
chadiel vybavených mäkkými vankúšikmi 
namiesto tvrdej peny. Problém so slú-
chadlami môžu mať aj ľudia, ktorí majú 
fúzy alebo nosia okuliare – oboje môže 
spôsobovať problém s priliehavosťou. Tlak 
kostry slúchadiel možno zmierniť použi-
tím podloženia, ktoré tlak na hlavu zníži. 
Novšie slúchadlá sú vybavené špeciálnym 
klipom, ktorý vopred eliminuje akékoľvek 
nepohodlie.

(Podľa Kimberly-Clark)
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Určenenie 
výkonového spektra KDS
TEXT: Ing. Maximilián Strémy, PhD., MTF STU v Trnave FOTO: archív redakcie

Kombinované dynamické systémy (KDS) zahŕňajú obidve časti diskrétneho systému: diskrétne časovo aktivované dynamické 
systémy, rovnako ako udalostne riadené systémy. Výsledkom spojenia časovo aktivovanej časti s udalostne riadenou časťou 
sú kombinované dynamické systémy, známe aj ako hybridné systémy. 

V
  prípade notácie „Hybridný sys-
tém“ je používaná aj pri prepo-
jení distribuovaného riadiaceho 
systému a  programovateľného 

logického automatu, neurónových sietí, ge-
netických algoritmov a  fuzzy logiky, alebo 
kombinácie elektrických a  mechanických 
výkonových jednotiek. Pre lepšiu iden-
tifikáciu bol zavedený pojem a  koncept 
„Kombinovaného dynamického systému“.
Takýto riadiaci dynamický systém pracu-
je s  periódou vzorkovania T

O  (cyklického 
spracovania) zodpovedajúcou Shannon-
Koteľnikovej teoréme a  času, potrebného 
na spracovanie všetkých potrebných pro-
cesov v každom cykle vykonávania. 
Všeobecne v  dynamických systémoch sa 
uvažuje perióda vzorkovania TO konštantná 
a zahrňuje len čas TR potrebný na spracova-
nie všetkých nevyhnutných riadiacich a cyk-
licky opakujúcich sa procesov v danom sys-
téme. Naproti tomu pri kombinovaných 
dynamických systémoch uvažujem perió-
du vzorkovania, nezávisle od toho či je kon-
štantná alebo variabilná, rozšírenú o  uda-
lostnú časovú konštantu T

P potrebnú na 
vykonanie náhodných udalostí v systéme. 

Výkonové spektrum stochastického 
signálu
Je známe, že pri harmonickej analýze deter-
ministických procesov môžeme použiť ich 
vyjadrenie pomocou Fourierových radov, či 
Forierovho integrálu v  závislosti od toho, či 
ide o  periodické alebo aperiodické procesy. 
Podobným spôsobom s  využitím korelačnej 
analýzy môžeme charakterizovať rozloženie 
energie v  stacionárnych náhodných proce-
soch, resp. ich vnútornú štruktúru a aplikovať 
tak tento postup pre potreby spektrálnej ana-
lýzy a  optimalizáciu dynamických vlastností 
kombinovaných dynamických systémov.
Korelačná funkcia určuje mieru závislosti, 
resp. podobnosti signálu, prípadne signá-
lov. Ak je predmetom analýzy jeden signál 
v  rôznych časových okamžikoch, hovorí-
me o autokorelačnej funkcii. Pre periodické 

signály s  periódou T má autokorelačná 
funkcia tvar

∫
−

−=
2/

2/

)()(1)(
T

T

dttftf
T

K ττ
,

a  pre neperiodické signály je vyjadrená 
v tvare

∫
∞

∞−

−= dttftfK )()()( ττ

Na základe Wiener-Chinčinových vzťahov 
možno vyjadriť vzájomný vzťah medzi au-
tokorelačnou funkciou Kx(τ) stacionárneho 
stochastického procesu a  jeho výkonovou 
spektrálnou hustotou Sx(ω) [1]. V prípade, 
že budú splnené nasledovné podmienky 
integrovania:

MdKx ≤∫
∞

∞−

ττ )(
,

NdSx ≤∫
∞

∞−

ωω)(
,

kde M a N sú ľubovoľné konečné hodno-
ty, potom spomínané funkcie tvoria dvo-
jicu vo Forierovej transformácii v nasledu-
júcom tvare:

∫
∞

∞−

= ωω
π

τ ω deSK tj
xx )(

4
1)(

,

∫
∞

∞−

−= ττω ωτ deKS j
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.
Pretože autokorelačná funkcia je reálna 
a párna, môžeme ju zapísať v tvare

∫
∞

=
0

)cos()(
2
1)( ωωω
π

τ dtSK xx

.
Podobne môžeme vyjadriť aj funkciu spek-
trálnej hustoty:

∫
∞

=
0

)cos()(4)( τωτω dtKS xx

.

Ak τ = 0, výsledok bude nasledujúci vzorec 

∫
∞

==
0

)(
2
1)0( ωω
π

dSDK xxx

,
ktorý je vlastne vyjadrením celkového 
stredného normovaného výkonu stacio-
nárneho stochastického signálu. Podobne 
môžeme vyjadriť spektrálnu výkonovú hus-
totu pre ω = 0:

∫
∞

=
0

)(2)0( ττ dKS xx

,
z  ktorej vidno, že plocha pod krivkou au-
tokorelačnej funkcie je úmerná hodnote 
výkonovej spektrálnej hustoty pre ω = 0. 
Z vlastností Fourierovej transformácie tiež 
vyplýva, že čím frekvenčne užšia bude vý-
konová spektrálna hustota, tým širšia v ča-
sovej oblasti bude zodpovedajúca kore-
lačná funkcia, teda napríklad, ak zúžime 
spektrum filtráciou, zväčší sa korelácia me-
dzi vzdialenejšími hodnotami náhodného 
procesu a  analogicky aj naopak, ak bude 
výkonové spektrum neobmedzene široké – 
napríklad biely šum – bude autokorelačná 
funkcia neobmedzene úzka, a časovo naj-
bližšie hodnoty v takomto náhodnom pro-
cese budú nekorelované.

Determination of Power Spectrum KDS
In the article are mentioned combined dis-

crete dynamic systems and determination of 

their power spectrum especially aimed to the 

event activated part of the system and sample 

period by the white noise theory. White noise 

is a  stationary random process in which the 

power spectral density is constant through-

out the frequency range and using the Wiener-

Chinčin relations we can determine the auto-

correlation function too. It’s possible to express 

the intensity of frequency-limited white noise 

by normal distribution of probability.

r e s u m é

(Dokončenie na www.strojarstvo.sk, alebo si môžete celý príspevok prečítať v elektronickej verzii časopisu)
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Aplikácia teórie bieleho šumu na stochastickú časť KDS

Teória o bielom šume je aplikovaná na kombinované dynamické 
systémy, pričom stochastická časť týchto systémov, približujúca sa 
k  normálovému rozdeleniu pravdepodobnosti, je reprezentova-
ná ako proces o konštantnej a frekvenčne neobmedzenej intenzi-
te spektrálnej hustoty energie. Zafarbenie bieleho šumu je predpo-
kladané až vo vnútri samotného systému. S využitím predpokladov 
normálového rozloženia pravdepodobnosti odvodíme hodnotu in-
tenzity Gaussovského bieleho šumu, resp. stochastickej udalostnej 
časti kombinovaných dynamických systémov. Biely šum je stacio-
nárnym náhodným procesom, u  ktorého je výkonová spektrálna 
hustota konštantná v celom frekvenčnom rozsahu [2]

)(
2

)( 0 τδω
π

τ ωτ NdeNK j
x == ∫

∞

∞−

Disperziu frekvenčne ohraničeného bieleho šumu možno pomo-
cou intenzity zapísať v tvare: [3]

fNNNdD
m

m

∆=
∆

=== ∫
∞

− π
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ω 22
12

, 

kde mωω 2=∆
.

Stredná kvadratická chyba σ je potom rovná

fN ∆=σ
,

pričom pre frekvenčne ohraničený biely šum má autokorelačná 
funkcia tvar

τω
πτ

ωωτ
π

τ
ω
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NdNK
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== ∫
.

Pri normálovom rozdelení pravdepodobnosti bude disperzia sto-
chastického procesu rovná

σ6=D , 
po dosadení do rovnice (3) dostávame vyjadrenie intenzity náhod-
ného procesu:

ff
DN

∆
=

∆
=

σ6

.

Záver

Na stanovanie TP, času potrebného na obsluhu a vykonanie náhod-
ných udalostí a  ich servisných rutín v danom cykle, možno vyu-
žiť štatistické postupy a pravdepodobnostný odhad. Na stanovenie 
výkonového spektra je použitá teória bieleho šumu. Biely šum je te-
oretickým predpokladom – z praktického hľadiska je vstupom do 
systému farebný šum. V našom prípade vstup do systému v podo-
be stochastických udalostí odfarbíme, čím predpokladáme gene-
rovanie udalostí podliehajúcich požiadavkám bieleho šumu (príp. 
frekvenčne ohraničeného bieleho šumu), pričom zafarbenie je pre-
sunuté do samotného systému.
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Frekvenčná analýza 
modulárneho stroja

Frequency analysis of modular machine
The setting to analyze the impact of modu-

lar design composition CNC machining cent-

er to its frequency response, which is fully 

confirmed. Modular machines which are un-

dergoing internal power flows at different fre-

quencies, excited oscillations by driving motor 

or technology are particularly problematic in 

these mentioned areas of mechanical stress. 

The results suggest the need to optimize the 

composition of modules in terms of stiffness 

and frequency characteristics. The result of 

such optimizations are better frequency re-

sponse using the same modules, which are 

machine made For complete review of fre-

quency analysis of modular machine needs 

to be done over a  longer term trend record-

ing period, which should be treated as a cas-

cade views.

r e s u m é

TEXT/FOTO: Ing. Jozef Svetlík, PhD., Ing. Rastislav Hudák KVTaR, Strojnícka fakulta Technickej Univerzity v Košiciach

Modulárne (stavebnicové) konštrukcie výrobných strojov sa vzhľadom 
na požiadavky trhu v  súčasnej dobe javia ako žiadaný kompromis medzi 
univerzálnymi a  jednoúčelovými konštrukciami. Pri porovnávaní vlastností 
modulárnych a  konvenčných systémov vystupujú pri výrobných strojoch do 
popredia dynamické charakteristiky mechanickej časti stroja. 

E
xistuje množstvo metód a nástro-
jov na posudzovanie týchto vlast-
ností. Jednou z nich je frekvenčná 
analýza. Na uskutočnenie takejto 

analýzy bol použitý systém Adash 4101, 
ktorým bolo posudzované a čiastočne op-
timalizované modulárne CNC obrábacie 
centrum triedy „hobby“.

Použitá technika a spôsob merania

Modulárny stroj (malé CNC obrábacie 
centrum) bol meraný pomocou prístro-
ja Adash 4101, obr. 1. Prístroj je použiteľný 
najmä v týchto aplikáciách:

 ► diagnostika ložísk, mazanie a  mecha-
nické poruchy strojov – nevyváženosť, 
nesúosovosť,

 ► diagnostika ventilátorov, čerpadiel, pre-
vodoviek, motorov, turbín, obrábacích 
a iných strojov,

 ► diagnostika pomalobežných strojov – 
dopravníkov a podobne.

Obr. 1 Použitý diagnostický nástroj Adash 4101.

Prístroj pracuje na princípe snímania vib-
rácií daného stroja, resp. meracieho mies-
ta na stroji a analýzou nameraného signálu 
pomocou príslušného softvéru. Nameraný 
signál možno vyhodnocovať dvoma spô-
sobmi – širokopásmovou alebo frekvenč-
nou analýzou. 
Použitie frekvenčnej analýzy je výhodnej-
šie pre jej vyššiu presnosť a  spoľahlivosť. 
Miestom merania bolo vreteno sústru-
hu, obr. 2. Sonda bola upevnená pomocou 
magnetu v kolmom smere k podstave. Pri 
tomto type merania je najlepšie merať pria-
mo pri zdroji. Čím bližšie k zdroju, tým je 
nameraný signál čistejší, lebo nie je ovplyv-
ňovaný rôznymi rušivými signálmi. Rušivé 
signály spôsobujú rôzne prechody, ktoré 
stoja v ceste k zdroju. Vibrovanie sprevádza 
kmitanie, ktoré je viac-menej tlmené a čím 
ďalej od zdroja, tým je signál slabší. Dôležité 
je aj to, aby sa merania robili za rovnakých 
podmienok, t. j.: 

 ► rovnaký prístroj a príslušenstvo
 ► rovnaké meracie miesto
 ► rovnaké podmienky (otáčky, teplota 

okolia, teplota stroja a pod.)

Výsledky prvého merania

Prvé meranie sa uskutočnilo pri teplo-
te okolia 26 °C a teplota stroja bola 28 °C. 
Otáčky vretena boli 2 500 ot./min. obr. 3.

Obr. 3 Časový záznam nameraného signálu

Adash 4101

Meracia sonda

Vreteno so snímačom

Obr. 2 Miesto upevnenia snímača, merací prístroj 
Adash a CNC obrábacie centrum

(Dokončenie na www.strojarstvo.sk, alebo si môžete celý príspevok prečítať v elektronickej verzii časopisu)
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Frekvenčná analýza signálu prvého merania je zobrazená na obr. 4, kde je čitateľná špička preťaženia pri frekvencii 3 200 a 5 600 Hz a hod-
nota g je 0,021. Tieto hodnoty nie sú v oblasti otáčkovej frekvencie. Túto anomáliu mohlo spôsobiť zlé ukotvenie stroja, zle navrhnutá kon-
cepcia stroja, uvoľnené časti a podobne. Vyššie harmonické zložky sú zvýraznené červenými zvislými čiarami.

Obr. 4 Závislosť frekvencie a preťaženia

Výsledky druhého merania

Druhé meranie sa robilo za rovnakých prevádzkových podmienok (otáčky a teplota). Zmena nastala vo zvýšení tuhosti ukotvenia stroja 
k podložke, utiahnutia skutkových spojov na stroji a v zmene koncepcie stavby obrábacieho centra s predpokladom vyššej tuhosti. Časový 
záznam nameraného signálu vypovedá o zlepšení. Hodnoty preťaženia g sú nižšie ako v predchádzajúcom meraní. Maximálna výchylka je 
0,014 oproti 0,021, obr. 3.
Z frekvenčnej analýzy signálu druhého merania na obr. 4 sa dá vyčítať, že hodnota g v oblasti prvej špičky preťaženia v prvom meraní 
(3 200 Hz) výrazne klesla. Spôsobilo to tuhšie spojenie stroja s podložkou a vylepšené usporiadanie modulov. Na druhej strane vidieť am-
plitúdu v oblasti 8 000 Hz. Táto oblasť poukazuje na zhoršený stav v okolí ložiska alebo priamo v ložisku. Ďalšie výchylky sú spôsobené 
vplyvom remeňového prevodu medzi pohonom a vretenom. Pre malé rozmery pohonu vretena nemožno presne určiť, či ide o ložisko, 
prevod či o chybu hriadeľov. Na bližšie určenie by bolo treba viesť trendový záznam počas určitého obdobia a pohon pripevniť k doko-
nale tuhému rámu. Pri vyhodnocovaní možno použiť tzv. kaskádové zobrazenie na obr. 5., slúžiace pri vyhodnocovaní trendovej analýzy.

Obr. 5 Príklady kaskádového zobrazenia frekvenčnej analýzy

Predložený článok je príspevkom k riešeniu úlohy APVV: Reg 00169-0001 Komplexný modulárny robotický systém strednej kategórie s vyš-
šou inteligenciou.
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TEXT: Ing. Miriam Pekarčíková, PhD., Doc. Ing. Peter Trebuňa, PhD., SjF TU Košice FOTO: archív redakcie

Modelovanie strategických 
nákupných činností podniku

Nákup predstavuje činnosť, ktorá je spojená so zabezpečením vstupov pre efektívnu realizáciu ďalších procesov. Ide o proces 
prebiehajúci prevažne na začiatku logistického reťazca a keďže v konečnom dôsledku kvalitu výsledných produktov určuje 
vo veľkej miere kvalita vstupov, je možné konštatovať, že nákup predstavuje rozhodujúci článok podnikateľských činností. 

K
  základným predpokladom 
úspešného nákupného proce-
su patrí: ponímanie nákupu ako 
súčasti hodnototvorného reťaz-

ca, budovanie a  podpora kvalitných a  dl-
hodobých dodávateľsko-odberateľských 
vzťahov, centralizácia rozhodnutí na strate-
gickej úrovni a  ich decentralizácia na ope-
ratívnej úrovni. Patrí sem i  plnenie rám-
cových zmlúv, špecifikácia produktov 
a  služieb podľa požadovaných kritérií – 
aplikácia analýzy ABC a  definovanie opti-
málneho bodu objednávky. Súčasťou je aj 
dokonalá špecifikácia potrieb spätá s  vý-
sledným produktom, nadväzujúca na stra-
tegické ciele podniku, definovanie optimál-
nej výšky objednávky, flexibilná a  kvalitná 
analýza nákupného trhu – hodnotenie do-
dávateľov, transparentné procesy, atď.

Strategický nákup

Dôležitým článkom zabezpečenia kvalitné-
ho nákupného procesu je aj nákupca. Ten 
musí disponovať istými vedomosťami na-
príklad v  oblastiach, ktoré sa týkajú tech-
nických parametrov produktu, legislatív-
nych požiadaviek, organizácie či jazykových 
znalostí. Zároveň by mal mať mimoriadne 
osobné schopnosti, ako komunikatívnosť, 
vytváranie a  udržiavanie medziľudských 
vzťahov, vysokú morálku lojalitu k podni-
ku a podobne.

Nákupcovia, resp. pracovníci zodpoved-
ní za strategický nákup, často definujú aj 
podmienky, za ktorých si objednávate-
lia (často označovaní ako interní zákazní-
ci) môžu konkrétnu komoditu alebo služ-
bu objednať. 

Súčasťou koncepcie strategického náku-
pu je teda:

–  zabezpečovanie dlhodobého vývoja 
vlastných potrieb podniku,

–  zisťovanie, sledovanie a dlhodobé za-
bezpečovanie zdrojov pre nákup hmot-
ných vstupov do podnikového trans-
formačného procesu,

–  dlhodobé ekonomické usmerňovanie 
činnosti útvaru zásobovania s prihliad-
nutím na náklady,

–  dlhodobé aktívne ovplyvňovanie tvor-
by nového výrobku, jeho zdokonaľova-
nie a racionálne premeny (technológia, 
spotreba),

–  dlhodobá starostlivosť o rozvoj a racio-
nalizáciu organizácie, metód a techník 
práce, atď.

Vzájomné prepojenie stratégie podniku 
a jeho nákupnej činnosti je znázornené na 
obr. 1. 
Strategický nákup predstavuje súbor čin-
ností, ktoré smerujú nielen k  tomu, aby si 
podnik zabezpečil hmotné vstupy v  po-
žadovanej kvalite, cene a  množstve, ale 

ide o komplexný pohľad na problematiku 
nákupu. 
Strategický nákup teda možno definovať 
do troch východiskových fáz:
1. Identifikácia a tvorba nákupného 

portfólia.
2. Optimalizácia nákupného procesu.
3. Zlepšovanie dodávateľsko-odberateľ-

ských vzťahov.
Výsledkom uvedených fáz strategické-
ho nákupu je vytvorenie nákupnej straté-
gie podniku. Tá predstavuje súbor činnos-
tí, cieľom ktorých je pripraviť na základe 
poznatku o  výrobku (vychádzajúc z  jeho 
odbytovej stratégie – špecifikácia v  sorti-
mente, variantnosť, množstvo, atď.), o pod-
mienkach výroby (úroven kvality, kapacitné 
možnosti, zložitosť výroby, atď.) a  o  do-
stupnosti materiálových zdrojov na obsta-
rávacích trhoch optimálny variant materiá-
lového riešenia daného výrobku. 

Simulation of Strategic Purchase Activities 
in Company
The article deals with the modelling of strate-

gic purchasing activities, which aim to ensure 

optimum production process. Purchase repre-

sents a decisive influencing the quality of busi-

ness outcomes.

r e s u m é

(Dokončenie na www.strojarstvo.sk, alebo si môžete celý príspevok prečítať v elektronickej verzii časopisu)
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Obr. 1: Strategický nákup

Záver

Strategický nákup zahŕňa všetky aktivity smerujúce k zabezpečeniu optimálnych podmienok dodávok nevyhnutných pre zabezpečenie 
transformačného procesu podniku, t. j. aktivity od vyhľadávania nových dodávateľov, cez vyrokovanie dodacích podmienok, kontraktačnú 
činnosť až po hodnotenie kvality dodávateľov. 

Príspevok bol pripravený v  rámci riešenia grantového projektu VEGA  č.  1/0102/11 Metódy a  techniky experimentálneho modelovania 
vnútropodnikových výrobných a nevýrobných procesov.
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Výrobný areál na prenájom alebo predaj 

Priemyselný areál je situovaný na východnom Slovensku, 
cca 5  km od Michaloviec. Areál je umiestnený na hlavnom 
frekventovanom ťahu Michalovce – Košice, cesta E50. Ide 
o  areál s  celkovou rozlohou cca 22  500  m2, z  toho budovy 
4  646 m2 a ostatné plochy 17 915 m2. V  areáli sa nachádza 
dvojpodlažná administratívna budova – 1 101 m2 a priestory, 
ktoré sa dajú použiť ako predajné a  skladovacie priestory 
– 3  677  m2. V  areáli sa nachádzajú všetky inžinierske siete, 
vrátane vysokého napätia. Areál ponúka aj parkovacie miesta. 
Prístup je možný zo štátnej cesty E50 aj pre nákladné vozidlá 
a pre kamióny. Cesty a parkoviská majú rozlohu 5 478 m2. 

UR113158

Elektronické výrobné služby (EMS) 

Slovenská spoločnosť Avex electronics je regionálnym lídrom 
v  poskytovaní elektronických výrobných služieb (EMS) pre 
výrobcov spotrebnej elektroniky, priemyselnej elektroniky, 
elektrických zariadení a pod. Naši zákazníci (napr. Samsung, 
Panasonic, Sony, Pegatron) si nás cenia pre spoľahlivosť, flexi-
bilitu, vysokú kvalitu a priaznivé ceny. 

UR113147

Prírodný a tvrdý elox – nová automatická linka 

Ponúkame voľné kapacity na novej automatickej linke pre:
–   prírodný elox Al dielov 5 – 20 mm (satén možný), 

max. 2 000 x 1 100 mm, 
–   tvrdý elox Al dielov 10 – 80 mm,
–   farbenie eloxovaných dielov na čierno, EN + MIL normy,
–   tvrdý elox + impregnácia PTFE (3 – 5 mm),
–   chemické konverzné povlaky – TCP typ II MIL5541,
–   morenie a chemické odihlovanie.

Max. rozmery dielca: 2 000 x 1 100 x 500 mm.

Certifikáty: ISO 9001 : 2008 LRQA – sme schváleným dodáva-
teľom pre letecký priemysel (zákaznícky audit).

UR113148

Sústruhy a riešenia na báze robotizácie 

Renomovaný výrobca ponúka: sústruhy, vertikálne a horizon-
tálne obrábacie centrá, riešenia na báze robotizácie a  lineár-
nych priemyselných automatických liniek pre rôzne typy výrob. 

UR113133


