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Vysokorýchlostné obrábanie
TEXT:

doc. Ing. Michal Havrila, KVT Prešov FOTO: archív redakcie

Vysokorýchlostné obrábanie (High Speed Cutting – HSC) je obrábanie pri
vysokých rezných rýchlostiach. Vysokorýchlostné obrábanie má špecifické
využitie vo výrobnom procese, kde spĺňa požiadavky na kvalitu obrobenia
a vysokú produktivitu.
História vysokorýchlostného obrábania
Označenie vysokorýchlostné obrábanie navrhol Carl Salomon v roku 1931. Vykonával
experimenty obrábania neželezných kovov
(hliník, meď a bronz) pomocou špirálovej
frézy. Zistil, že zvýšenie teploty až do maximálnej hodnoty blížiacej sa k bodu tavenia materiálu, dosiahne nárastom rezných
rýchlostí. Hovoril o tom, že možno dosiahnuť výhody vysokých rezných rýchlostí bez
akýchkoľvek obmedzení v dôsledku tepla.
Ďalší vedci nedokázali experimentálne potvrdiť a nájsť klesajúce tempo teploty s rastúcou reznou rýchlosťou a preto
sa snažili overovať metódu, ktorú používal
Salomon.
Schmidt nesúhlasil zo Salomonovými výsledkami s testovaním a tvrdil, že to platí
len pre najvyššie teploty. Vzhľadom na to,
že rezné teploty sa zvyšujú s reznou rýchlosťou, je obmedzený nástroj, ak teplota dosiahne bod tavenia materiálu. Recht
študoval ultravysoké rýchlosti obrábania
a analyzoval zmenu rozhrania teploty nástrojovej triesky s rýchlosťou. Vzhľadom na
to, že teplo vzniká na nástrojovej trieske, je
potrebné rýchlosť odovzdaného tepla zvýšiť. Preto tvrdil, že sa zvyšuje teplota na rozhraní nástrojovej triesky k vrcholu s reznou
rýchlosťou. Jeho tvrdenia boli neskôr potvrdené testmi. McGee hovoril o vysokej rýchlosti frézovania hliníka (na 3 000 m.min-1)
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a zistil, že vysokorýchlostné obrábanie má
veľkú výhodu, pretože tam nedochádza
k ďalšiemu zvýšeniu teploty nad teplotu tavenia materiálu, pod podmienkou, že tento
nástroj bude odolný voči teplote.
McGee zisťoval, ako sa správajú zliatiny
hliníka pri vysokorýchlostnom frézovaní
a aké optimálne rezné parametre pre zliatiny hliníka bude využívať. Zistil, že optimálne parametre pri obrábaní zliatin hliníka
sú: otáčky 0,20 až 0,25 mm.zub-1 a rýchlosť
2 225 m.min-1 pre koncové frézovanie.
Abou-El-Hossein a Yahya vyšetrovali nehrdzavejúcu oceľ a zložky spekaného karbidu pomocou vysokorýchlostného
frézovania. Došli k záveru, že životnosť nástroja nezávisí od reznej rýchlosti a aj zmena otáčok ma nebadateľný vplyv na životnosť nástroja pri využitých vysokých
rýchlostiach. Pri experimentoch boli získané optimálne rezné podmienky pre
nehrdzavejúcu oceľ a zložky zo spekaného karbidu: rýchlosť 150 m.min-1 a posuv
0,075 mm.ot-1.

chemických i mechanických vlastností obrábanej triesky.
Trieska pri obrábaní nadobudne v celom
priereze zmenu teploty a zmenu farby na
červeno. Vďaka zvýšenej teplote trieska obrábaného materiálu zmäkne a tým sa znásobí prítlačná sila. Pri zmäknutí triesky sa
zníži trecia sila a celkový odpor. Celkový
odpor vznikne pri rezaní a to vedie k zväčšeniu uhla šmykovej roviny, stenčeniu prierezu triesky. Zvýši sa odchod triesky z kontaktnej zóny a zabráni sa druhotnému
nárastu teplôt triesky v kontaktnej zóne
nástroja. Väčšia časť tepla odchádza z pracovnej plochy v nahriatej trieske. Vedie to
k tomu, že rezná hrana a samotný nástroj je
o niečo menej namáhaný na opotrebenie,
čoho výsledkom je vyššia trvanlivosť nástroja. Dôvodom zníženia rezných síl a zvýšeného odvodu tepla od obrobku je uskutočnené zvýšenie presnosti obrábania aj pri
minimálnych polomeroch nástroja. Pri využití technológie HSC je zabezpečená vysoká kvalita reznej hrany HSC nástrojov, čo
zaručuje dôkladnú povrchovú úpravu povlakovaním. Nástroj je odolný voči abrazívnym a difúznym silám a tiež voči opotrebovaniu. Povlakovanie nástroja slúži aj ako
ochranný povrch nástroja proti vznikajúcemu teplu pri obrábaní.
resumé

Popis vysokorýchlostného obrábania
Pri vysokorýchlostnom obrábaní tvrdými a tepelne odolnými nástrojmi sa teplota obrobenej triesky blíži k teplote
tavenia obrábaného materiálu. Pri dosiahnutí požadovanej reznej rýchlosti dôjde
k podstatným zmenám metalurgických,

High Speed Cutting
High Speed Cutting – HSC is a machining at
high cutting speeds. High speed cutting has
a specific use in the production process since
the requirements for quality machining and
high productivity are met.
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Podstata vývoja vysokorýchlostného obrábania
Dôvodom vývoja bola potreba skrátiť hlavné výrobné časy a tým
aj vedľajšie rezné časy. Vysokorýchlostné obrábanie je obrábanie pri
vysokých rýchlostiach a vysokých otáčkach vretena. Pri konvenčnom obrábaní sa počíta s dlhším časom obrábania materiálu, s dlhou výmenou rezných nástrojov a s vyššími nárokmi na výrobný čas.
Aby sme mohli hovoriť o otáčkach v súlade s vysokorýchlostným
obrábaním, museli by byť definované. Takáto definícia otáčok však
neexistuje, pretože každý materiál má jedinečné vlastnosti. Rezné
rýchlosti pre vybrané druhy materiálov uvádza tab. 1.
Tab. 1 Rezné rýchlosti pri vysokorýchlostnom obrábaní
Druh materiálu

Rezné rýchlosti [m.min-1]

oceľ

800 – 1 000

liatina

850 – 1 500

bronz, mosadz

1 000 – 3 000

zliatiny hliníka

3 000 – 6 000

plasty spevnené vláknami

3 000 – 8 000

Rezná rýchlosť závisí od mnohých faktorov, ktoré vplývajú na obrábaný materiál alebo na rezný nastroj. Rezná rýchlosť závisí od použitého materiálu v obrábaní, od použitého druhu obrábania a od
hrúbky úberu materiálu. Rýchlosti sa líšia napríklad pri frézovaní
a sústružení. Skrátenie výrobných časov pri frézovaní malých priemerov je možné až do 90 % od pôvodnej hodnoty. Skrátením časov je možné znížiť aj náklady na výrobu až o 50 %. Poklesom rezných rýchlostí sa zvýši rýchlosť úberu triesky 3 až 5-násobne oproti
konvenčnému spôsobu obrábania.
Druhy vysokorýchlostného obrábania
Vysokorýchlostné obrábanie sa člení na rôzne skupiny, ktoré sa
delia podľa spôsobu, akým je vysokorýchlostné obrábanie dosiahnuté. Používajú sa predovšetkým anglické názvy ako sú: High
Feed Milling (HFM), High Perfomance Cutting (HPC), High Speed
Percision Cutting (HSPC).
High Feed Milling (HFM)
High Feed Milling predstavuje typ vysokorýchlostného frézovania. Tento typ obrábania je značne produktívny, ale na jeho realizáciu sú potrebne vhodné nástroje a strojové vybavenie. Pri tomto
obrábaní je nutné postarať sa aj o určité zásady pri NC programovaní. Na rozdiel od vysokorýchlostného obrábania je potrebné
pri programovaní dodržiavať iba množstvo použitých pracovných
otáčok, ale základom je sledovať maximálny posuv. Pri NC programovaní obrábacieho centra je potrebné pri použití technológie vysokorýchlostného obrábania dohliadať a dbať na kontrolu vysokého zrýchlenia vo všetkých osiach pohybu nástroja. Vo všeobecnosti
sa dá povedať, že obrábanie s veľkými posuvmi má hospodárny, ale
aj ekologický zmysel.
Toto obrábania je najvyužívanejšie pri frézovaní, ktoré je charakteristické úberom materiálu s malou hrúbkou rezu (ap =
2 mm) a s vysokým posuvom na zub frézy (až fz = 3 mm). Na
skrátenie výrobného času je veľmi dôležité špeciálne nástrojové
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vybavenie. Nástroje sú založené na aplikovaní vymeniteľných
nástrojových platničiek, ktoré sú konštruované tak, aby boli tvarovo a rozmerovo robustné a mali malý uhol ostria. Vymeniteľné
rezné platničky v správnom nastavení a s primerane nastavenými reznými podmienkami v NC programovaní umožňuje aj
využitie fréz s veľkými priemermi. Odľahčenie frézy je dôležité,
aby nedochádzalo k dotyku upínacích zariadení s obrábaným
materiálom.
High Performance Cutting (HPC)
Tento typ vysokorýchlostného obrábania je definovaný veľkým
úberom triesky v jednom kroku, používa sa najmä na hrubovacie operácie, alebo pri opracovávaní ťažko obrobiteľných materiálov. Pri High Performance Cutting môže vzniknúť aj hĺbka rezu cca
1,5D. Toto obrábanie sa začleňuje medzi inovatívne metódy obrábania, ktoré sa vyznačujú ekologickými a ekonomickými prednosťami, hlavne pri sériovej výrobe. Pre efektívnosť tohto obrábania je
potrebné dodržiavať zásady a pravidlá, ktoré sa tykajú sústavy stroj
– nástroj – obrobok.
Pre úspešné frézovanie touto metódou je potrebné, aby bol nástroj
vyrobený z kvalitného spekaného karbidu a s povlakovaním, ktoré
je odolne voči vysokým teplotám. Najčastejšie využívané nástroje
sú frézovacie hlavy s vymeniteľnými reznými platničkami i špeciálne stopkové frézy.
High Speed Precision Cutting (HSPC)
Pod týmto názvom sa ukrýva nový typ vysokorýchlostného presného obrábania. Toto obrábanie sa vykonáva pomocou mikrofrézovacích centier. Pre tento typ obrábania je typické obrábanie
veľmi malých plôch. Pri mikrofrézovacích centrách sa kladie podstatný dôraz na presnosť obrábania. Toto sa využíva hlavne v hodinárskom priemysle a tam, kde sa kladie veľký význam na kvalitu
a vysokú presnosť obrobených malých plôch.
Výhody a nevýhody vysokorýchlostného obrábania
Výhody:
S narastajúcim počtom otáčok vretena je možná vyššia rýchlosť
posuvu pri rovnakej hrúbke triesky, aká vzniká pri konvenčnom
spôsobe obrábania, čím znižujeme najmä pracovné časy.
Vysoká kvalita obrobeného materiálu umožňuje obrábať bez dokončovacích operácií.
Podľa schopnosti tepelnej vodivosti rezných nástrojov môže byť
použitý aj typ suchého obrábania.
Pri vysokorýchlostnom frézovaní vzniká zvyčajne krátka trieska
(celá segmentovaná).
Pri vysokorýchlostnom obrábaní sa môžu obrábať aj materiály náchylné na teplo, pretože odber triesky sa vykonáva rýchlo a nahriata trieska nestihne odovzdať teplo materiálu.
Nevýhody:
Technológia vysokorýchlostného obrábania dodnes nie je dostatočne otestovaná na všetkých materiáloch.
Na obsluhu zariadení pre vysokorýchlostné obrábanie treba kvôli bezpečnosti personálu vynaložiť dosť veľké finančné
prostriedky.

Článok bol vypracovaný vďaka podpore Vedeckej a grantovej agentúry VEGA pri riešení projektu 1/0036/09
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Metóda digitálnej
obrazovej korelácie
TEXT/FOTO:

Prof. Ing. František Trebuňa, CSc., Ing. Róbert Huňady, PhD., Ing. Peter Frankovský, PhD.,KAMaM, SjF TU Košice

Experimentálne prístupy majú opodstatnenie najmä vtedy, ak je analytické
alebo numerické riešenie veľmi zložité, alebo ním nie je možné dostatočne
vystihnúť skutočné pomery. Optické metódy predstavujú v súčasnosti
najčastejšie využívanú skupinu metód experimentálneho získavania informácií
o vlastnostiach materiálov a konštrukčných prvkov.

I

ch najväčšou prednosťou je bezkontaktnosť, vysoká citlivosť a široká variabilita merania. Medzi najmodernejšie
z nich patrí metóda digitálnej obrazovej
korelácie.
Digitálna obrazová korelácia
Metóda digitálnej obrazovej korelácie
(DIC) je optická metóda, ktorá slúži na meranie priestorových pomerných deformácií
a posunutí, na čo využíva techniku digitálnej registrácie obrazu. Prvýkrát bola koncipovaná na univerzite v Južnej Karolíne začiatkom 80. rokov 20. storočia. Aj keď je
princíp metódy DIC známy už niekoľko desaťročí, k jej najvýraznejším vylepšeniam
došlo až v posledných rokoch, čo úzko súvisí s pokrokom dosiahnutým v oblasti digitálnej fotografie a výpočtovej techniky.
Vďaka digitálnym kamerám s vysokým obrazovým rozlíšením je v súčasnosti táto metóda považovaná za flexibilný nástroj, ktorý
nachádza široké uplatnenie nielen v oblasti
experimentálnej mechaniky. Aj keď v technickej praxi prevláda optický systém s bielym svetlom, metóda DIC bola rozšírená aj
na mikroskopiu medziatómových síl a elektrónovú mikroskopiu. Princíp samotnej
metódy poskytuje možnosť sledovať rôzne
javy počas deformácie a/alebo pohybu objektu ľubovoľného tvaru, pričom je aplikovateľná na testovanie širokej škály materiálov. Korelačné systémy sú schopné sledovať
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široký okruh bodov povrchu, čo umožňuje vizualizovať merané veličiny na celej sledovanej oblasti. Meracie systémy pracujúce na metóde DIC majú voči konvenčným
metódam rad výhod a predností:
žiaden kontakt s meraným objektom,
možnosť merania v ľubovoľnom mieste sledovanej oblasti,
schopnosť zachytiť nehomogénne pole deformácií na celej oblasti,
schopnosť priameho merania, ktoré nevyžaduje numerické ani analytické spracovanie výsledkov,
aplikácia na miestach, kde je to nemožné
alebo veľmi ťažké.

Obr. 1 Čiernobiely škvrnitý vzor na povrchu testovanej
súčiastky

umožňuje stanoviť deformáciu objektu
v rovine rovnobežnej s obrazovou rovinou
kamery. Pri priestorovej analýze sa využíva
stereoskopické (v špeciálnych prípadoch
trioskopické) usporiadanie senzorov. Keď je
objekt pozorovaný z dvoch rôznych smerov, pozícia každého bodu povrchu je zaostrená na určitý pixel v obrazovej rovine príslušnej kamery (obr. 2).

Princíp metódy DIC
Podstata metódy spočíva v snímaní stochastického čiernobieleho škvrnitého vzoru vytvoreného na povrchu skúmaného
objektu, napr. striekaním čiernej farby na
biely podklad (obr. 1). Pozorovaná oblasť
sa virtuálnou mriežkou rozdelí na menšie
podoblasti, tzv. fazety tak, aby každá z nich
obsahovala charakteristickú časť vzoru
s dostatočným kontrastom.
Na základe korelácie zodpovedajúcich faziet pred a po deformácii sa určia posunutia a pomerné deformácie jednotlivých
bodov. V prípade rovinnej obrazovej korelácie sú deformácie objektu určené pozorovaním cez jednu kameru namierenú
kolmo na povrch objektu. Táto procedúra

resumé
Method of Digital Image Correlation
This article is focused on a presentation of the
digital image correlation method (DIC), which
belongs to the modern optical methods. Today
it is applied mostly during analysis of static
and dynamic phenomena in construction
elements and materials. The DIC method
enables to perform a contact less measuring
of displacement and relative deformation
fields on surfaces of researched objects.
There is presented in this article not only the
theoretical principle of this method, but there
are mentioned also some areas of its practical
application.
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akvizičného intervalu je limitovaná pamäťovou kapacitou kamier, ktorá sa pohybuje
v rozmedzí od 4 do 32 GB [10].
Základné rysy systému Q-450:

Obr. 2 Princíp 3D obrazovej korelácie s dvomi
kamerami

Ak sú známe polohy oboch kamier voči
sebe, zväčšenia objektívov a všetky parametre obrazu (tzv. kalibračné parametre), systém vypočíta absolútne trojrozmerné súradnice každého bodu povrchu
a vytvorí jeho virtuálny priestorový obrys.
Digitalizované snímky zachytené v jednotlivých krokoch merania, keď sa body na povrchu premiestňujú vplyvom zaťaženia, sú
v procese korelácie porovnávané so zvoleným referenčným krokom [8]. Výsledkom
týchto porovnaní sú deformačné polia
a polia posunutí povrchových bodov v jednotlivých časových okamihoch.

1. flexibilná oblasť merania: mm2 až m2,
2. materiálová a geometrická nezávislosť,
3. plne automatizovaná kalibračná
procedúra,
4. 3D vizualizácia výsledkov v rôznych
súradnicových systémoch,
5. statické a vysokorýchlostné merania
posunutí a povrchových pomerných
deformácií.

a
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Na Katedre aplikovanej mechaniky a mechatroniky je systém Q-450 využívaný
v prevažnej miere pri analýze kmitania a pri
určovaní modálnych parametrov (obr. 4).
V súčasnosti sa v rámci tvorby novej metodiky merania vlastných tvarov a vlastných frekvencií vyvíja špeciálne pre systém Q-450 softvér s názvom Modan, ktorý
je schopný separovať vlastné tvary kmitania objektu pri jeho širokopásmovom budení [11][12].

Praktické možnosti využitia systému Q-450:
1. testovanie súčiastok (posunutia, pomerné deformácie, hlavné pomerné
deformácie),
2. testovanie materiálových vlastností (Youngov modul pružnosti,
Poissonovo číslo, elasticko-plastické
vlastnosti),
3. meranie tvaru objektu pre potreby
MKP validácie,
4. lomová mechanika,
5. analýza vibrácií a modálna analýza,
6. pohybová analýza.
Flexibilná konštrukcia systému rozširuje
možnosti jeho využitia aj na mikroskopické merania na mikroelektronických alebo
biomechanických materiáloch a veľkoškálové merania na súčiastkach kozmických,
automobilových, námorných či železničných strojov.

Obr. 5 Určovanie mechanických vlastností
ťažných plechov

Metóda DIC je rovnako úspešne využívaná
aj pri určovaní plastických vlastností valcovaných oceľových plechov a pri deformačnej analýze súčiastok namáhaných nad medzou klzu [13][14].

Obr. 6 Snímanie priestorovej geometrie lopatky
ventilátora za účelom tvorby jej MKP modelu

Systém Q-450 umožňuje exportovať aj virtuálnu priestorovú geometriu povrchu súčiastky do súboru STL, ktorý je kompatibilný
s väčšinou CAD aplikácií. To je efektívne využívané pri tvorbe konečno-prvkových modelov, najmä plochých lisovaných súčiastok,
ktorých geometria nie je známa [15].

Obr. 3 Aplikácia systému Q-450 pri určovaní
materiálových vlastností

Korelačný systém Q-450 Dantec Dynamics
Jedným z meracích zariadení pracujúcich
na princípe metódy DIC je vysokorýchlostný korelačný systém Q-450, ktorý jedinečne kombinuje vysoké obrazové rozlíšenie s vysoko presným časovým rozlíšením.
Dynamické meranie je možné vykonávať
(v závislosti od hardvérovej konfigurácie
a podmienok merania) v rozsahu frekvencií od 0 až do 20 000 Hz. Systém je schopný merať priestorové posunutia s presnosťou od desiatok centimetrov až po
mikrometre a pomerné deformácie v rozsahu od 100 µm/m do niekoľko 100 % [9].
Presnosť merania závisí od rozlíšenia CCD
senzora. V súčasnosti sú dostupné kamery s rozlíšením až 5 Mpx. Maximálna dĺžka

Záver

Obr. 4 Modálna analýza kruhovej dosky

Metóda digitálnej obrazovej korelácie patrí k vysoko progresívnym optickým metódam, nachádzajúcim čoraz väčšie uplatnenie v oblasti experimentálneho testovania
mechanických a mechatronických sústav.
Vývoj v tejto oblasti rýchlo napreduje a súčasné korelačné systémy sú schopné vyhodnocovať merané veličiny s podstatne vyššou presnosťou, a to aj v reálnom
čase, čo opäť rozširuje priestor pre ich praktické uplatnenie.
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Analýza vibračnej emisie materiálu
v procese hydroabrazívneho delenia
TEXT/FOTO:

Pavol Hreha, Sergej Hloch, FVT Prešov

Súčasný trh kladie vysoké požiadavky na kvalitu a efektivitu. Nové moderné materiály vyžadujú špeciálny prístup k obrábaniu
a v prevažnej miere sa nedajú obrábať iným spôsobom, ako konvenčným. Technológia hydroabrazívneho delenia (AWJ)
je jednou z mála nekonvenčných technológií schopným deliť každý známy konštrukčný materiál. Táto technológia je
predmetom neustáleho výskumu a vývoja, no aj napriek tomu dosiaľ neexistuje žiadny model on-line riadenia.

P

redikcii sa venovalo niekoľko autorov, ktorí sa prevažne zamerali na predikciu hĺbky rezu [9], [10], [5] a topografiu povrchu [7], [8]. Pre on-line riadenie procesu je potrebné snímať a vyhodnocovať dáta nesúce informácie o okamžitom
stave procesu. Vibrácie a akustická emisia predstavujú presne takýto
obraz procesu. Prevažne bola v pozornosti bádateľov akustická emisia emitovaná procesom. Momber et al. [6] použil akustickú emisiu na on-line analýzu erodovaných materiálov. Foldyna et al. pomocou akustickej emisie skúmal vysokotlakové systémy [1]. Bádatelia
Valíček a Hloch použili hladinu akustického tlaku na predikciu kvality povrchu vytvoreného v procese hydroabrazívneho delenia [7].
Vibráciám bola v procese hydroabrazívneho materiálu venovaná
iba malá pozornosť. Zaoberala sa nimi len hŕstka autorov. Hloch et
al. sa zaoberali skúmaním vibračných spektier pri delení hliníka [2].
Neskôr sa Hreha et al. zaoberali závislosťou medzi vibráciami materiálu a výslednou topografiou povrchu [3]. Potom tento tím autorov zameral pozornosť na vibrácie materiálu pri prieniku nástroja
(hydroabrazívneho prúdu) do materiálu (priestrel) [4]. Na základe
predchádzajúcich poznatkov boli uskutočnené viaceré experimenty. Ich cieľom je osvetliť problematiku hydroabrazívneho delenia
a procesov prebiehajúcich pri úbere materiálu.

Na zber dát bol použitý systém NI PXI – 1031, NI PXI – 6106
pre osemkanálový simultánny zber so vzorkovacou frekvenciou
30 kHz. Vibrácie boli snímané jednoosovými akcelerometrami PCB
IMI 607 A11. Zosnímané signály boli následne analyzované nástrojom, ktorý bol vytvorený v objektovom programovacom prostredí LabVIEW 8.5. Dáta topografie povrchu boli získané prostredníctvom optického profilometra MicroProf FRT od výrobcu Fries
Research & Technology GmbH.
Tab. 1 Podmienky experimentu

Experimentálna procedúra
Ako experimentálny materiál bola použitá nehrdzavejúca oceľ
AISI 309. Chemické zloženie a mechanické vlastnosti sú popísané
v tab. 1. Experiemntálne vzorky mali tvar štvorca so stranou 30 milimetrov. Skúmané boli rýchlosti posuvu v = 50, 75, 100 a 150 mm.
min-1. Ďalším variabilným faktorom bol hmotnostný tok abrazíva,
a to s hodnotami ma = 250 a 400 g.min-1. Podmienky experimentu popisuje tab. 1.

Výsledky a diskusia
Počas delenia vzoriek so štvorcovým prierezom boli snímané vibrácie materiálu, ktoré boli následne analyzované virtuálnym nástrojom vytvoreným v objektovom programovacom prostredí
LabVIEW. Variabilnými faktormi v experimente boli hmotnostný

www.engineering.sk \ 9/2011

7

S T R O J E

a

T E C H N O L Ó G I E

tok abrazíva a rýchlosť posuvu deliacej hlavice. Na obr. 1 až 4 sú
znázornené priebehy vibrácií a generované topografie povrchu získané s nastavením okrajových hodnôt skúmanej rýchlosti posuvu. Topografia je vyobrazená tak, že poskytuje pohľad na vzorku
z vrchnej strany. Obr. 1 znázorňuje priebeh vibrácií získaný pri nastavení faktorov ma = 400 g.min-1 a v = 50 mm.min-1. Pri tomto nastavení faktorov bola dosiahnuta maximálna amplitúda signálu 1,5 g.
Hodnota RMS dosiahla hodnotu 0,225326 g. Pri nižšom hmotnostnom toku abrazíva bol priebeh signálu rovnomernejší a hodnota
RMS dosiahla 0,257345 g. Topografia generovaného povrchu bola
podľa očakávania viac zvlnená pri nastavení hmotnostného toku
abrazíva na hodnotu ma = 250 g.min-1. Pri použití vyššej rýchlosti posuvu boli zaznamenané vyššie výkmity amplitúdy vibračného
signálu a vyššia vlnitosť generovaného povrchu. Z obr. 3 a 4 vidieť,
že vyššie vibrácie boli zaznamenané pri nižšom hmotnostnm toku
abrazíva. Povrch experimentálnych vzoriek generovaný hydroabrazívnym delením s rôznym nastavením variabilných faktorov je znázornený na obr. 5. Z nameraných priebehov vibrácií materiálu boli
získané hodnoty RMS. Výsledné hodnoty RMS sú uvedené v tab. 2
a graficky spracované sú na obrázku Obr. 6. Graf predstavuje závislosť hodnoty RMS od rýchlosti posuvu deliacej hlavice pre rôzne
nastavenia hmotnostného toku abrazíva. Obe krivky majú podobný stúpajúci priebeh. Pri použití hmotnostného toku abrazíva ma =
250 g.min-1 boli získané celkovo nižšie hodnoty RMS.

Obr. 3 Priebeh vibrácií a výsledná topografia pri nastavení variabilných
faktorov: ma = 400 g.min-1 a v = 150 mm.min-1

Tab. 2 Hodnoty RMS

Obr. 4 Priebeh vibrácií a výsledná topografia pri nastavení variabilných
faktorov: ma = 250 g.min-1 a v = 150 mm.min-1

Záver

Obr. 1 Priebeh vibrácií a výsledná topografia pri nastavení variabilných
faktorov: ma = 400 g.min-1 a v = 50 mm.min-1

Spracované dáta predstavujú iba čiastkové výsledky s veľkého experimentu, ktorého vyhodnotenie si vyžaduje mnoho času a práce. Tento článok prezentuje priebežne získané výsledky. Namerané
dáta sú naďalej analyzované a vyhodnocované.
Z prezentovaného nastavenia faktorov možno vyvodiť niekoľko
záverov a predpokladov. Z časových priebehov vibračných signálov vyplýva podľa očakávania závislosť medzi rýchlosťou posuvu
a úrovňou amplitúdy zrýchlenia. Topografia materiálu získaná meraním vzoriek optickým profilometrom MicroProf FRT korešpondujú s časovým záznamom vibrácií. Bol preukázaný aj vplyv hmotnostného toku na vibrácie materiálu.
resumé
Analysis of Vibration Emission of Material in the Process
of Hydro-Abrasive Cutting

Obr. 2 Priebeh vibrácií a výsledná topografia pri nastavení variabilných
faktorov: ma = 250 g.min-1 a v = 50 mm.min-1
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This article deals with research of material vibrations during the process
of hydro-abrasive material cutting. It is based on experimental measuring
with two variable factors: abrasive mass-flow and speed of the cutting
head feed. There was used the stainless steel AISI 309 as the experimental
material. The obtained data were analysed using the software LabVIEW
8.5, namely there were evaluated time records of vibrations and values
of the RMS acceleration. Topography of material was measured by
means of the optical measuring tool MicroProf FRT. The final result of
this experiment is a relation among the abrasive mass-flow, speed of the
cutting head feed and the RMS value.
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Obr. 6 Závislosť hodnôt RMS na rýchlosti posuvu deliacej hlavice

Obr. 5 Výsledná topografia delených vzoriek pri nastavení variabilných
faktorov: ma = 250, 400 g.min-1 a v = 50, 75, 100, 150 mm.min-1

Pri použití vyššieho hmotnostného toku boli zaznamenané nižšie
výchylky zrýchlenia a hodnôt RMS. RMS hodnoty mali konvexný
priebeh v závislosti od rýchlosti posuvu deliacej hlavice. So zvyšujúcou sa rýchlosťou posuvu deliacej hlavice prudko stúpali aj hodnoty RMS.
Vibrácie materiálu možno použiť ako nositeľa informácie o okamžitom stave procesu, no kým bude možné vytvoriť model on-line
riadenia na základe tejto veličiny, je potrebné identifikovať podstatnú informáciu v spleti náhodných javov.
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Oblasti
výrobného procesu
a ich optimalizácia
TEXT/FOTO:

Andrea Krauszová, PhD., KPIaM SjF, Technická univerzita, Košice

Schopnosť výrobných podnikov byť úspešné a konkurencieschopné si v dnešných podmienkach vyžaduje súčasné
zlepšovanie troch základných faktorov: rast pružnosti, zvyšovanie kvality a znižovanie nákladov. Tie procesy a činnosti
v podniku, ktoré vykazujú znaky neefektívnosti, je potrebné dôkladne analyzovať a následne nájsť a uplatniť vhodný spôsob
či metódu optimalizácie.

O

ptimalizácia výrobných procesov teda patrí v súčasnosti medzi najčastejšie optimalizačné úlohy vo
výrobe.
Zložitosť a náročnosť trhového prostredia núti podniky, aby venovali pozornosť hlavne zdokonaľovaniu prevádzkových
podmienok. Podnik musí fungovať tak, aby transformácia vstupov
na výstupy prebiehala pri optimálnej spotrebe výrobných vstupov,
optimálnej voľbe výrobných postupov, prostriedkov a pri optimálnom využití výrobnej kapacity. Zároveň však musí umožňovať konkurencieschopnosť podniku, realizáciu ekonomických cieľov a zvyšovanie efektívnosti.
Obr. 1 znázorňuje vzájomné prepojenie vstupov a výstupov vo výrobnom procese vzhľadom na jeho optimalizáciu.

Obr. 1 Väzby vo výrobnom procese vzhľadom na optimalizáciu

Technicko-organizačná a technicko-ekonomická úroveň výroby
Keďže základným momentom efektívnosti je optimálne využitie všetkých podnikových zdrojov, potom sa ako jeden z faktorov javí technicko-organizačná úroveň výroby. Pri jej posudzovaní
sa vychádza z hodnotenia charakteru a typu výroby, z hodnotenia
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vonkajších vzťahov výrobných jednotiek, z hodnotenia vnútornej
štruktúry (procesov, operácií a prvkov) a tiež z hodnotenia formy organizácie výroby. Posudzuje sa predovšetkým využitie rozhodujúcich výrobných činiteľov a ich účinnosť vo vzájomných
vzťahoch.
Medzi vybrané čiastkové faktory technicko-organizačnej úrovne
výroby je možné zaradiť:
►► technickú úroveň výrobných prostriedkov,
►► stupeň mechanizácie a automatizácie,
►► vybavenosť práce technikou,
►► organizáciu a stupeň hromadnosti výroby,
►► kvalifikáciu a zručnosti pracovníkov,
►► úroveň technológie a konštrukcie výrobku.
Každému z týchto faktorov zodpovedajú určité ukazovatele, ktoré majú syntetický charakter a môžu byť rozložené do ďalších čiastkových ukazovateľov alebo ich sústav. Podrobnejší rozklad ukazovateľov má vyššiu vypovedaciu schopnosť a tiež svoj význam pri
hlbších technicko-ekonomických analýzach. Komplexná mechanizácia a automatizácia výroby, uplatňovanie vysoko produktívnych
technologických metód a konštrukčná aj technologická štandardizácia predstavujú hlavný smer zvyšovania technicko-organizačnej úrovne výroby.
S technicko-organizačnou úrovňou podniku úzko súvisí technickoekonomická úroveň, ktorej zvyšovanie je možné vo všetkých oblastiach podnikovej činnosti. Faktory, ktoré pôsobia na technicko-ekonomickú úroveň výrobného procesu je možné zaradiť do týchto
skupín: [3]
►► výrobok, materiál, energia, technológie, stroje a zariadenia,
►► organizácia a riadenie, pracovníci, dodávatelia.
V súvislosti s danou problematikou bol v roku 2010 zrealizovaný
dotazníkový prieskum, ktorý bol okrem iného zameraný aj na vplyv
vybraných faktorov na výrobný proces.
Dotazník bol distribuovaný do deviatich spoločností, zaoberajúcich sa prevažne výrobou komponentov pre bielu techniku a pôsobiacich v Košickom a Prešovskom kraji. [2]

S T R O J E

V otázke týkajúcej sa oblastí, ktoré prispievajú k optimálnemu priebehu výrobného (montážneho) procesu mali respondenti za úlohu zoradiť od 1 po 10 (pričom 1 – najvýznamnejšia oblasť, 2, 3,…
10 – najmenej významná oblasť) vybrané oblasti podľa miery, akou
podľa nich ovplyvňujú a prispievajú k optimálnemu priebehu výrobného, príp. montážneho procesu v ich podniku. Výsledky odpovedí na túto otázku sú graficky znázornené na obr. 2.
Ako z nich vyplýva, najlepšie priemerné hodnotenie podľa stupnice získali tieto faktory:
►► organizácia procesu výroby (priemerná hodnota 2,9),
►► kvalita pracovnej sily (priemerná hodnota 3,3),
►► technické vybavenie procesu (priemerná hodnota 4,6).
Naopak, najhoršie priemerné hodnotenie získali:
►► rovnomernosť výroby (priemerná hodnota 7,8),
►► kvalita a využitie informačných technológií (priemerná hodnota 7,7),
►► úroveň podporných procesov (priemerná hodnota 7,3).
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(Six Sigma, FMEA). Využívanie týchto metód je dôležité a proces
zvyšovania kvality nemožno brať izolovane od ostatných procesov.
Ako je zrejmé z čiastkových výsledkov dotazníkového prieskumu,
podniky kladú vysoký dôraz na výrobu, ale mimo pozornosti ostávajú podporné procesy (údržba, doprava, energetika, skladovanie).
Ani na tieto oblasti by podnik nemal zabúdať, ak chce dosiahnuť
komplexnú optimalizáciu vo výrobe, lebo práve tu sa môžu nachádzať rezervy a dôvody neefektívnosti vo výrobe.

Obr. 3 Optimalizácia vybraných oblastí výrobného procesu

Záver
Obr. 2 Hodnotenie oblastí pôsobenia na proces

Z vyhodnotenia výsledkov dotazníkovej metódy vyplynulo, že najväčší vplyv na priebeh, kvalitu a plynulosť výrobného procesu má: [2]
►► vplyv materiálu,
►► vplyv strojov, zariadení a prístrojov, ktoré sa vo výrobe využívajú,
►► vplyv používanej technológie,
►► vplyv pracovnej sily,
►► vplyv výstupných faktorov (predovšetkým množstvo a kvalita).
V oblasti materiálu ako výrobného faktora sa optimalizácia môže
zameriavať na zníženie jeho spotreby, na jeho lepšie využitie vo výrobe, prípadne na zníženie materiálových nákladov. Čo sa týka výrobných zariadení, ich vlastnosti zodpovedajú stavu, ktorý je odzrkadlený ich používaním či vekom. Optimalizáciu s cieľom zvýšiť
produktivitu, kvalitu a znížiť plytvanie, nepodarkovosť a prestoje
na strojoch a zariadeniach je možné dosiahnuť napríklad použitím
metód, ako napríklad TPM, SMED, Andon či LCIA. Najväčší potenciál sa javí v nevyužitých schopnostiach pracovníkov, preto je nutné, aby podniky nachádzali spôsob ako využiť ich znalosti a vedomosti na zlepšovanie – efektívny systém zlepšovania, ktorý zapája
a motivuje pracovníkov, aby sami prichádzali s nápadmi, ako zvýšiť efektivitu procesu, znížiť plytvanie, zaručiť väčšiu bezpečnosť či
ergonómiu vlastnej práce, znížiť nepodarkovosť, zjednodušiť prácnosť a pod.
Súčasťou každého výrobného procesu je aj sledovanie výstupných
faktorov, kde dôležitú úlohu okrem iných má kvalita. V tejto oblasti vznikli a boli zdokonaľované aj metódy a nástroje, ktoré vychádzajú z podrobnej analýzy skutočného stavu a príčin problémov,
pomáhajú vypracovať účinný postup zmeny a jej vyhodnotenia

Výrobný proces predstavuje zložitý mechanizmus podsystémov,
prvkov, faktorov a väzieb, ktoré je nutné podrobovať neustálemu sledovaniu a analýze. Výsledkom je potom poznanie jednotlivých závislostí a dôsledkov možných zmien na ktoromkoľvek
podsystéme.
Optimalizácia procesov vždy vychádza z typu a charakteru výroby v podniku. V súčasnosti sa využívajú rôzne moderné prostriedky, prístupy a metódy, v rámci použitia ktorých sa získajú potrebné informácie a následne sa navrhnú možné spôsoby optimalizácie výrobného procesu.
Literatúra:
[1] KOŠTURIAK, J. – FROLÍK, Z.: Štíhlý a inovativní podnik. Praha:
Alfa Publishing, 2006. ISBN 80-86851-38-9.
[2] KRAUSZOVÁ, A: Synergický efekt optimalizácie výrobného
procesu so zameraním na produktivitu práce. Dizertačná práca. Košice: TU v Košiciach, SjF, 2010.
[3] VEJDĚLEK, J.: Jak zlepšit výrobní proces. Praha: Grada
Publishing, 1998.
[4] www.ipaslovakia.sk
resumé
The field of manufacturing processes and their optimization
Currently, companies must continuously improve their processes, by
minimizing input of resources and by maximizing the output quality.
Optimization ensures that all processes of production brought added
value and ware effective. They must be set to identify and minimize the
weaknesses and thereby improve the efficiency of the entire production
process.
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Technologická

spracovateľnosť

plechov
TEXT/FOTO:

doc. Ing. Lýdia Sobotová, PhD., Ing. Ľudmila Dulebová, PhD., KTaM, SjF, TU Košice

V oblasti výroby za studena valcovaných tenkých plechov a pásov sú posledné desaťročia charakterizované stúpajúcimi
nárokmi spotrebiteľov na kvalitu a environmentálnu bezpečnosť výrobkov. Veľká konkurencie schopnosť jednotlivých
výrobcov finálnych výrobkov núti stále viac sa zamýšľať nad príčinou vzniku chýb a nepodarkov vo výrobe, znižovania
nákladov na výrobu, znižovania zaťažovania životného prostredia ako byť úspešnými na svetových trhoch.

V

príspevku sú uvádzané výsledky hodnotiacej expertízy plechu valcovaného za studena vhodného na smaltovanie kvality KOSMALT 190 a KOSMALT 180 IF. Sú
tu popísané metodiky merania a hodnotenia mechanických vlastností a hodnotenie materiálu podľa nových kritérií
hlbokoťažnosti.
Problematika vývoja nových materiálov a skúšanie ich vlastností je
v súčasnosti veľmi aktuálnou témou. Z dôvodu neustáleho pokroku v strojárskej výrobe sú na kovové materiály kladené čoraz vyššie požiadavky. Aj oceľové plechy podliehajú tomuto trendu. Stáva
sa, že už existujúce plechy nie sú schopné plniť zvyšujúce sa požiadavky podnikov, ktoré tieto plechy používajú pri výrobe. Vyvíjajú sa
preto stále nové plechy s lepšími vlastnosťami, menšími hrúbkami
a kvalitnejšou povrchovou úpravou. Pri vývoji sa zohľadňuje najmä náročnosť výroby kvalitného a vysoko čistého plechu, mechanické vlastnosti, ako aj technologické podmienky jeho spracovania.
Hodnotenie hlbokoťažných plechov
Oceľový plech je stále najrozšírenejším základným materiálom pri
výrobe výliskov. Plech je svojím tvarom predurčený na spracovanie plošným tvárnením. Technologické metódy plošného tvárnenia kladú na plech celý rad požiadaviek, aby sa z rovinného polotovaru dali čo najjednoduchšie, najrýchlejšie a najlacnejšie vyrobiť aj

Obr. 1 Vplyv parametrov na lisovateľnosť plechov
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tvarovo zložité, rozmerné súčiastky. Tieto požiadavky sú zhrnuté do
pojmu lisovateľnosť plechu. Lisovateľnosť nie je možné dostatočne
presne vyjadriť jednou charakteristikou, pretože závisí od vlastností
plechu (chemického zloženia, mikroštruktúry, mechanických vlastností, kvality povrchu a pod.) a od konkrétnych technologických
podmienok spracovania (mazadla, nástroja, stroja, pomernej rýchlosti deformácie a pod.) obr. 1.
Technologické spracovanie nových materiálov s novými vlastnosťami prináša rad problémov, pretože vo väčšine prípadov dochádza k zhoršeniu ukazovateľov ich technologickej spracovateľnosti – lisovateľnosti. Overenie lisovateľnosti materiálu je preto často
nevyhnutné.
Základné posúdenie lisovateľnosti oceľových plechov sa vykonáva pomocou charakteristických hodnôt základných skúšok plechov. Na základe výsledkov týchto skúšok je možné si vytvoriť jasnú predstavu o vlastnostiach materiálu a o jeho možnom využití
v praxi.
Na hlboké ťahanie sa používajú plechy s vyšším stupňom plastických vlastností. Na tvárniteľnosť plechov, t.j. schopnosť materiálu
plasticky sa deformovať bez lokálnej straty stability a bez porušenia, má základný vplyv:
►► spôsob výroby materiálu (materiály odlievané klasicky, konti
nuálne alebo vo vákuu),
►► chemické vlastnosti materiálu (napr. obsah nečistôt, legujúcich
prvkov),
►► štruktúra materiálu,
►► textúra materiálu,
►► mechanické a plastické vlastnosti materiálu,
►► kvalita povrchu materiálu,
►► tvar a rozmery polotovaru.
Výskum, ktorého výsledky sú prezentované v tomto príspevku, bol robený pre výrobky sanitárnej techniky. Súčasným trendom aj v tejto výrobe je snaha znižovať hmotnosť výrobku a zabezpečiť trvanlivosť výrobku po dobu jeho životnosti. Výrobky
sanitárnej techniky boli doteraz vyrábané z oceľového plechu
kvality KOSMALT 190, ktorý je v súčasnosti nahrádzaný novým

S T R O J E

Tab. 1. Chemické zloženie oceľových plechov vhodných na smaltovanie [1]
Chemický rozbor tavebnej analýzy v %

Kvality podľa
EN 10209/96
U. S. Steel Košice, s. r. o.

C Mn
Si
P
S
max. max. max. max. max.

KOSMALT 180 IF

0,005 0,35

0,01

KOSMALT 190

0,04 0,19

0,01 0,015 0,012 0,02 – 0,06 0,060

–

Cu
max.

Al

a
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výrobou, dopravou, manipuláciou a skladovaním. Na obr. 2 je znázornená korózia na plechu a na obr. 3 je otlačenie.
Fraktografické hodnotenie skúšobných vzoriek materiálu
KOSMALT 190 sa vykonalo na elektrónovom mikroskope JSM -35
CF JOEL, Japonsko – obr. 4 (vrub s členitým povrchom) a obr. 5, kde
boli pozorované ďalšie chyby materiálu – šupiny.

0,015 min. 0,020 0,06
4

5

Tab. 2. Mechanické vlastnosti oceľových plechov vhodných pre smaltovanie [1]
Kvality podľa
EN 10209/96
U. S. Steel Košice, s. r. o.

Mechanické vlastnosti
AMIN
r
n
[%] 90 min. 90 min.

Hrúbka
[mm]

Rp 0.2
[MPa]

Rm
[MPa]

KOSMALT 180 IF

180

270 – 350

42

1,80

0,22 0,40 – 2,00

KOSMALT 190

190

280 – 350

40

1,40

0,22 0,40 – 2,00

materiálom kvality vhodným na smaltovanie a hlboké ťahanie, a to
KOSMALT 180 IF. Uvedené materiály, vyrábané v USS Košice, s. r. o.,
využíva pri výrobe sanitárnej techniky napr. firma FESTAP, a. s. závod Fiľakovo. Základné mechanické a chemické vlastnosti oceľových plechov vhodných na smaltovanie vyrábaných v USS Košice,
s. r. o. sú v tab. 1 a tab. 2.
Pri posudzovaní kvality povrchu plechu sa hodnotí čistota povrchu,
povrchové chyby a mikrogeometria povrchu. Kvalitu povrchu pre
hlbokoťažné oceľové plechy valcované za studena predpisuje norma EN 10130/91+ A1/98. Kvalitu povrchu pre hlbokoťažné oceľové
plechy valcované za tepla predpisuje Európska norma EN 10111/98.
Experimentálne metódy skúšania materiálov a dosiahnuté
výsledky
Experimentálne skúšky boli vykonané na plechoch z ocele KOSMALT 190, hrúbky 1,5 mm a KOSMALT 180 IF, hrúbky
1,35 mm.
Na zistenie základných mechanických vlastností kovových materiálov slúži skúška jednoosovým ťahom, ktorá sa radí medzi základné mechanické skúšky.
Na stanovenie metodiky skúšania a hodnotenia hlbokoťažnosti
materiálu boli navrhnuté nasledovné skúšky:
►► vizuálne posúdenie skúšaného materiálu podľa STN 42 0108,
►► metalografická analýza skúšaného materiálu podľa STN 42 0469,
►► drsnosť materiálu podľa STN EN ISO 4287,
►► ťahová skúška podľa STN EN 10002-1,
►► skúška normálovej anizotropie STN 42 0435,
►► skúška pre určenie exponenta deformačného spevnenia podľa
STN 42 0436,
►► určenie koeficientov P, IT, KUT, Zp podľa nových kritérií.
Pri vizuálnej kontrole plechov označenia KOSMALT sa najčastejšie vyskytujú chyby, ako škrabance, korózia, otlačenie spôsobené

2

3

Obr. 2 Korózia materiálu pri vizuálnom posúdení
Obr. 3 Otlačenie materiálu pri vizuálnom posúdení

Obr. 4 Štruktúra pozorovaná v mieste šmykových čiar
Obr. 5 Detail šupiny

Meranie drsnosti povrchu bolo podľa STN EN ISO 4287. Na meranie drsnosti povrchu bol použitý drsnomer MITUTOYO Surfest SJ
– 301. Hodnoty drsnosti povrchu plechu spĺňajú požiadavky dodacích predpisov materiálu a podnikovej normy pre hodnoty Ra = 1,7
– 2,7 μm. Namerané hodnoty pre materiál KOSMALT 190 sa pohybovali od Ra = 1,81 – 2,07 μm a pre KOSMALT 180 IF od Ra = 1,74
– 1,96 μm. Hodnoty drsnosti Rz sa pohybovali u obidvoch materiáloch v rozpätí 6,17 až 7,18 μm.
Skúška jednoosovým ťahom bola vykonaná podľa normy STN EN
10002-1, ktorá upravuje priebeh, spracovanie a vyhodnotenie nameraných hodnôt. Ťahová skúška bola uskutočnená na overenom
trhacom stroji typu TIRA-test 2300, obr. 6. Na experiment bolo použitých po 5 skúšobných vzoriek z každého smeru valcovania, t. j.
0 º, 45 º, 90 º vzhľadom na smer valcovania podľa STN EN 42 0305.

Obr. 6 Trhací strojTIRA-test 2300

resumé
Technologická spracovateľnosť plechov
The last ten years of production of cold rolled steel sheets are characterized by increasing requirements of customers on quality and environmental safety of products. The great competition ability of individual producers of final products forces more and more to think about reason of
rise of errors and defects in production, about decreasing of production
costs, about decreasing of environment loading and to be successful in
the world market.
The contribution deals with the results of evaluation expertise of cold
rolled steel sheets suitable for enamelling of quality KOSMALT 190 and
KOSMALT 180 IF. There are shown the measuring methods and evaluation of mechanical properties and material evaluations by new criteria.
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Namerané hodnoty mechanických vlastností v závislosti od smeru
valcovania sú graficky spracované na obr. 7, obr. 8 a obr. 9 pre oba
skúšané materiály.

11

12

Obr. 11 Smerový priebeh „n“
Obr. 12 Smerový priebeh „r“
7

8

Tab 3. Posúdenie tvárniteľnosti hlbokoťažných oceľových plechov
za studena [2]

Obr. 7 Hodnoty Re skúšaných materiálov
Obr. 8 Hodnoty Rm skúšaných materiálov

Tab. 4. Priemerné hodnoty nových kritérií hlbokoťažnosti

Obr. 9 Hodnoty ťažnosti A 80 skúšaných materiálov

Správanie sa materiálov v rovine plechu alebo kolmo na rovinu plechu, obr. 10, môže byť rôzne v závislostí od čistoty materiálu a výrobnej histórie materiálu.
Na obr. 11 sú uvedené priemerné hodnoty exponenta deformačného spevnenia „n“.
Komplexné hodnotenie priemerným súčiniteľom normálovej anizo
tropie „r“ je uvedené v diagrame na obr. 12.
Vzťahy pre posúdenie tvárniteľnosti hlbokoťažných oceľových plechov za studena podľa nových kritérií sú uvedené v tab. 3.
Vypočítané nové kritériá, vychádzajúce z hodnôt nameraných ťahovou skúškou, pre posúdenie tvárniteľnosti plechov valcovaných
za studena sú uvedené v tab. 4.

Obr. 10 Nerovnomernosť vlastností materiálu v rozdielnych smeroch
súradnicového systému

Záver
V príspevku bola riešená problematika expertízneho posúdenia
funkčných charakteristík materiálu určeného na špeciálne použitie,
a to pre hlboké ťahanie a následné smaltovanie.
Na základe vykonaných skúšok možno konštatovať, že získané výsledky experimentov a meraní môžu byť podkladom pre hodnotenie uplatnenia plechov typu KOSMALT 190 s hrúbkou 1,5 mm
a KOSMALT 180 IF s hrúbkou 1,35 mm pri výrobe nových a inovovaných výrobkov a možno ich odporučiť ako vstupný materiál
na výrobu veľkoplošných výliskov sanitárnej techniky. Zároveň sa
znižovaním hrúbky materiálu znižujú náklady na nákup materiálu a konečnú výrobu výrobkov z týchto plechov pri dodržaní požadovanej kvality, čím dochádza aj k šetreniu životného prostredia.
Z dosiahnutých výsledkov experimentov vyplýva, že skúšané oceľové plechy majú vysokú schopnosť pretvorenia (hodnota n, A80)
a menšiu vhodnosť pre ťahanie z príruby (nízka hodnota r).
Konkurencie schopnosť firiem na svetových trhoch možno dosiahnuť uvedením do výroby nových materiálov s lepšími hlbokoťažnými vlastnosťami, menšou hrúbkou, nových progresívnych technológií, neustálym štúdiom, zvyšovaním kvalifikácie a kontroly.
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Proces

homogenizácie

– opotrebované pneumatiky
TEXT:

Ing. Lucia Knapčíková, Katedra manažmentu výroby, FVT v Prešove FOTO: archív redakcie

Príspevok sa zaoberá homogenizáciou zložiek polyvinylbutyralu (PVB) a textílií z opotrebovaných pneumatík. Tvoria základ
vzniku kompozitného materiálu na báze textílií z opotrebovaných pneumatík. Polyvinylbutyralova fólia (PVB) sa používa
na výrobu laminovaných bezpečnostných skiel. Textílie sú jednou zo zložiek, ktorá vznikne po recyklácii pneumatík, ktoré už
prestali plniť svoju funkciu. Homogenizácia sa uskutočnila na hnetiacom stroji za predpísaných podmienok v laboratórnych
priestoroch. Výsledkom je zmes, ktorá je východiskovým materiálom pre lisovanie hotových výrobkov.

K

ompozitné materiály (z lat. „composita“– zložený) sú tvorené z dvoch alebo viacerých chemicky rozdielnych zložiek. Minimálne jedna zo zložiek, označovaná ako matrica
(z angl. „matrix“), je kontinuálna. Druhá zložka je v matrici dispergovaná a označuje sa ako plnivo (z angl. „filler“). Pri výskume boli použité textílie z opotrebovaných pneumatík, ktoré boli
v rôznom percentuálnom podiele pridávané do zmesí a zastávali funkciu plniva. Matricou bol termoplast recyklovaný polyvinylbutyral (PVB).
Materiál a metódy

Východiskovým materiálom pri riešení danej problematiky boli
opotrebované pneumatiky. Vplyvom rozvoja motorizmu a výroby
automobilov produkcia pneumatík celosvetovo rastie. Okrem iného je to aj množstvo pneumatík, ktoré prestali plniť svoju funkciu, a tým sa dostali medzi odpadové suroviny. Najvýznamnejšími
vedľajšími produktmi po zhodnocovaní opotrebovaných pneumatík sú gumová drvina, textil a oceľ. V súčasnosti sú známe mnohé
technológie, ktoré zhodnocujú tento odpad. Najvýznamnejší podiel v produkcii má výroba gumového granulátu, ktorého aplikácie použitia sú známe. Oceľ je zložka, s ktorou sa tiež nakladá pomerne ľahko. Po odseparovaní putuje ďalej na spracovanie. Jedinou
zložkou, s ktorou sa v súčasnosti experimentuje, je textil. Pre svoje tepelnoizolačné a zvukovo izolačné vlastnosti má svoje miesto aj
v cestnom staviteľstve. Vo veľkej miere sa však tento druh odpadu
spaľuje vo forme brikiet, kde jeho výhrevnosť je 25,63 MJ.kg-1 a je
porovnateľná s inými druhmi palív.
V nasledujúcej tabuľke je popísané zloženie textilu používaného pri
našom výskume. Textílie z opotrebovaných pneumatík pochádzajú
z osobných a nákladných vozidiel.
Tab. 1 Zloženie textilnej zložky

Textil

Osobné a nákladné pneumatiky

Zloženie textilu

PA 6
PA6.6
PES
Kryštalická celulóza
57,26 % – po separácii na vibračných sitách

Čistota textilu

Matricou je termoplast s názvom polyvinylbutyral, sumárny vzorec termoplastu je PVB. Polyvinylbutyral (alebo PVB) je termoplast,
ktorý sa zvyčajne používa pre aplikácie, vyžadujúce silné väzby,
optické vlastnosti (priehľadnosť), priľnavosť k mnohým plochám,
pevnosť a pružnosť. Pripravuje sa z polyvinylalkoholu po reakcii
s butyraldehydom.
Medzi hlavné aplikácie použitia PVB patrí použitie na vrstvené
bezpečnostné sklo pre automobilový priemysel. Vyrába sa v niekoľkých druhoch, líšiacich sa stupňom acetalizácie a molekulárnej
hmotnosti. V nasledujúcej tab. 2 sú uvedené charakteristiky polyvinylbutyralu. Je to jediná fólia, ktorá dokáže pomocou špeciálnej technológie navzájom zlepiť dve rovnaké skla. Týmto spojením
vznikne vrstvené bezpečnostné sklo. Vrstvené znamená, že je zložené z dvoch vrstiev skla a jednej vrstvy PVB fólie. Bezpečnostné znamená, že keď sa toto sklo rozbije, nerozpadne sa, ale zostane pokope bez uvoľnenia črepín a kúskov, ktoré môžu zraniť človeka.
Tab. 2 Charakteristika PVB

Molekulový vzorec (čistý PVB)

H2(C8H14O2)n

Spôsob prípravy

Recyklát

Forma

Granulát

Farba

Zeleno-sivá

Hustota

1,07g.cm-3

Cena

0,25 €/kg

resumé
Process of homogenization of polyvinylbutyral (PVB) and textiles
from used tires
The paper deals with homogenization of polyvinylbutyral (PVB) and textiles from used tires. Polyvinylbutyral film (PVB) used in the manufacture
in laminated safety glass. Textiles are one of the components from used
tires. Homogenization was carried with kneading machine in the laboratory areas with norm conditions. The result is a mixture, which is the starting material for the molding of finished products.
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40 %, 50 %, 60 %, 70 % a 80 % podielom textílie z opotrebovaných
pneumatík. Stanovili sme nasledujúce hmotnosti jednotlivých zložiek, uvedené v tab. 4.
Tab. 4 Hmotnostné zloženie kompozitov pri % podiele textílie
z opotrebovaných pneumatík

Obr. 1 Textília z opotrebovaných pneumatík
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Výsledky a diskusia

Obr. 2 Polyvinylbutyral – granulát

Na prípravu kompozitu bolo použité kontinuálne miešanie jednotlivých zmesí. Na kontinuálne miešanie polymérov sa v moderných
technologických linkách využívajú dvojzávitovkové miešacie zariadenia. Termoplasty sa takmer výlučne pripravujú na dvojzávitovkových zariadeniach, menej náročné miešania na jednozávitovkových
zariadeniach so zaradenými hnetacími a miešacími elementmi. Pre
kaučuky sú závitovky ako zariadenia na prípravu zmesí nevýhodné.
[2] V nasledujúcej tab. 3 sú popísané základné charakteristiky miešania jednotlivých zložiek.
Tab. 3 Charakteristiky miešania polymérov

Prístroj

Brabender PLASTI-CORDER
W 350 E (Germany)

Pracovná teplota

Od 100 °C do 200 °C

Teplota okolia

19 °C

Aditíva

Žiadne

Celkový čas hnetenia zmesi

60 min.

Hmotnosť zmesi

200 g

Dvojzávitovkové vytláčacie stroje majú v puzdre dve závitovky, ktoré môžu byť uložené tak, že ich závity sa vzájomne prekrývajú, alebo sú uložené bez vzájomného prekrytia. Na prípravu zmesí sa využívajú len dvojzávitovky so vzájomným prekrytím závitov. Smer
rotácie závitoviek môže byť súhlasný alebo protichodný. Moderné
dvojzávitovky sú konštruované segmentálne, t. j. jednotlivé elementy (závity) je možné na jadre vymieňať, resp. inak usporiadať.
[2] V našom prípade bola na homogenizáciu zmesi použitá dvojitá závitovka, konkrétne prístroj na hnetenie polymérov PlasticCorder W 350 E, Brabender (Nemecko). Samotnému hneteniu
predchádzalo stanovenie hmotnosti danej vzorky, potrebnej najskôr na hnetenie a neskôr na lisovanie. V našom prípade bola celková hmotnosť zmesi 200 g. Pri hnetení sme vychádzali z predpokladu, že chceme testovať kompozity so složením 10 %, 20 %, 30 %,
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Počas homogenizácie jednotlivých zložiek a % podielov textílie
v kompozitnom materiáli sme sledovali priebeh teplotnej krivky
a krútiaceho momentu. Pomocou softvéru, ktorý bol súčasťou prístroja Brabender, sme vyhodnotili priebeh homogenizácie. Prvým
krokom bolo predhriatie stroja na požadovanú pracovnú teplotu.
Zahrievanie trvalo 10 min., po dosiahnutí teploty 100 °C sa pridával do plniaceho otvoru polyvinylbutyral (PVB), homogenizácia trvala 20 min. Po ukončení homogenizácie prvej zložky sa postupne pridávalo množstvo textílií, pomáhalo sa pri tom závažím,
aby sa celé požadované množstvo dostalo do hnetiaceho stroja.
Homogenizácia, už spolu s textíliou, trvala 30 min. Celé hnetenie
bolo nastavené na čas 60 min. Na ďalšie homogenizovanie zložiek
s vyšším podielom textílií sa čas skrátil približne o 10 min., pretože
stroj už bol nahriaty na pracovnú teplotu.
Pri homogenizácii čistého termoplastu PVB (bez prídavku textílie)
bol stanovený čas na 30 min.
Legenda k obrázkom homogenizácie
Masstemperatur – teplota zmesí, udávaná v °C
Zeit – časový priebeh homogenizácie, čas udávaný v h, min, s
Drehmoment – krúciaci moment N.m-1

Obr. 3 Grafické zobrazenie homogenizácie PVB a 10 % podielu textílie

Na obr. 3 vidíme, homogenizáciu polyvinylbutyralu a 10 % podielu textílií z opotrebovaných pneumatík. Z grafu je vidieť, že homogenizácia sa uskutočnila v časovom rozmedzí 15 min., na homogenizáciu samotného PVB nie je potrebný dlhý čas hnetenia, pretože
materiál je dostatočne plastický a už pri teplote 150 °C dochádza
k jeho úplnému zhomogenizovaniu. Po pridaní textílií teplota klesne o niekoľko stupňov, čo je spôsobené ochladením zmesi po pridaní materiálu. Po krátkom časovom úseku opäť stúpla teplota na
hodnotu 160 °C.

S T R O J E

Obr. 4 ukazuje na homogenizáciu zmesí
s obsahom 20 %, 30 % a 40 % podielu textílií, keď k homogenizácii dochádzalo nepretržite. Znamená to, že hneď po hnetení
jedného materiálu s obsahom 20 % textílií sa pridal materiál s obsahom 30 % textílií
a pod. Pracovná teplota materiálu sa pohybovala od 110 °C do 165 °C. Krútiaci moment od 100 Nm-1 do 130 Nm-1.

Obr. 4 Grafické zobrazenie homogenizácie zmesí
s obsahom 20 %, 30 % a 40 % podielu textílie

Pri homogenizácii 50 % podielu textílií sme postupovali nasledovným spôsobom: Hnetiaci stroj zn. Plastic-Corder
W 350 E, Brabender (Nemecko), sa nahrial
na pracovnú teplotu 150 °C, po dosiahnutí pracovnej teploty sa pridalo odvážené množstvo polyvinylbutyralu, uskutočnila sa homogenizácia za stanovenej teploty
160 °C a za čas 30 min.

Obr. 6 Grafické zobrazenie homogenizácie zmesi
s obsahom 60 % podielu textílie

Na obr. 6 je znázornený priebeh homogenizácie na hnetiacom stroji, pre materiál s obsahom od 60 % do 80 % textílií. Tu je priebeh homogenizácie stanovený na 60 min.,
keďže podiel textílií je oproti predchádzajúcim množstvám značný. Prvých 30 min. sa
homogenizuje samotný polyvinylbutyral,
aby sa predišlo vzniku vzduchových bublín
a nedokonalému zhomogenizovaniu. Po
dôkladnom premiešaní zmesí PVB sa postupne pridáva odvážené množstvo textílií.
Ďalších 30 min. sa uskutočňuje homogenizácia už spolu s textíliou.

Na obr. 5 vidieť, že kým pracovná teplota
pri homogenizácii stúpa, krútiaci moment
klesá, a naopak.

T E C H N O L Ó G I E

stupňov, po určitej dobe opäť stúpala na
hodnotu 150 °C a viac. Tak, ako v predchádzajúcich prípadoch, aj počas homogenizácie takého veľkého množstva textílií pracovná teplota klesá, krútiaci moment
stúpa, a naopak.
Na nasledujúcom obr. 8 je znázornený priebeh homogenizácie materiálu s obsahom
80 % textilu. Priebeh homogenizácie jednotlivých zložiek sa uskutočňoval v časovom rozpätí 60 min., vzhľadom na značný
podiel textilu. Hraničnou hodnotou využitia odseparovanej textilnej zložky je 80 %
textílií v kompozitnom materiáli.

Obr. 8 Grafické zobrazenie homogenizácie zmesi
s obsahom 80 % podielu textílie

Obr. 7 Grafické zobrazenie homogenizácie zmesí
s obsahom 70 % podielu textílie

Obr. 5 Grafické zobrazenie homogenizácie zmesi
s obsahom 50 % podielu textílie

a

Na obr. 7 je znázornený priebeh homogenizácie kompozitného materiálu s obsahom
textílií 70 % a 80 %. Pri takomto množstve
textílií sa priebeh hnetenia dvoch zložiek
spomalil, pracovná teplota bola nastavená na 150 °C, homogenizácia samotného
PVB trvala 30 minút, po uplynutí 30 minút
sa pridali textílie, teplota klesla o niekoľko

Záver
Minimalizácia odpadu a využívanie druhotných surovín je celosvetovým trendom.
Na výskum boli použité odpadové materiály, ktorých aplikácia za vhodných podmienok môže výrazne pomôcť šetriť prírodné zdroje, a tým aj životné prostredie [5].
Homogenizáciou týchto zmesí, polyvinylbutyrálu a textílií z opotrebovaných pneumatík, sme zistili miešateľnosť jednotlivých
zložiek do konkrétneho materiálu s rôznym
obsahom textilu.
Testovaním sa zistilo, že využiteľnosť textilnej zložky je vysoká, až 80 %. Zmes PVB
a textilu sa lisovala za predpísaných podmienok a vylisované dosky boli podrobené mechanickým a fyzikálno-chemickým
analýzam.
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Systémy optickej
identifikácie osôb
TEXT:

Ing. Maximilián Strémy, PhD., Bc. Soňa Duchovičová, UIAM MTF STU v Trnave FOTO: archív redakcie

Systémy kontrolujúce prístup k zabezpečeným miestam, počítačovým sieťam alebo finančným transakciám, ktoré sú určené
len oprávneným osobám, väčšinou pre svoju ochranu uznávajú osobné identifikačné čísla (PIN) alebo heslá. Nedostatkom
týchto systémov je, že tieto čísla a heslá môžu neoprávnené osoby ľahko získať a zneužiť, bez ich následného odhalenia.

B

iometrické identifikačné systémy na kontrolu totožnosti osoby využívajú osobné rysy (fyzikálne vlastnosti) používateľa,
aby bola zaručená oveľa väčšia bezpečnosť
ako ponúkajú heslá. Cieľom tohto príspevku je popísať a porovnať vybrané metódy
optickej identifikácie a ich základné princípy fungovania.
Analýza biometrických identifikačných
metód
Odtlačok prsta sa používa na identifikáciu
už vyše storočia, a to hlavne pre svoju vlastnosť jedinečnosti a stálosti v čase. Aby si
s rozvojom počítačovej techniky táto identifikácia zabezpečila miesto v dnešnej dobe,
musela sa stať plne automatizovanou.
Identifikácia odtlačkom prstov je s obľubou používaná predovšetkým pre relatívnu
jednoduchosť získania porovnávacej vzorky, pre vysoké percento použiteľnej populácie. Nedajú sa identifikovať len jedinci,
ktorí prišli o obe ruky aj nohy, čo je málo
pravdepodobné.
Biometrické systémy pracujúce s odtlačkami prsta vo svojej primárnej podstate využívajú prvky daktyloskopie. Daktyloskopia
skúma vzory papilárnych línií na povrchu
prsta. Vzory sa vytvárajú v priebehu embryonálneho vývoja a všeobecne sú uznávané ako jedinečné nielen pre každú osobu, ale aj pre každý prst.
Daktyloskopia je založená na vedeckých poznatkoch a jej identifikačný dôkaz je zakotvený v troch fyziologických
princípoch:
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Individuálnosť
Na svete neexistujú dvaja ľudia s rovnakými papilárnymi líniami vo všetkých
podrobnostiach.
Nemeniteľnosť
Obrazce papilárnych línií ostávajú po celý život človeka relatívne nemenné. Vznikajú len
nepatrné rozdiely, ako sú napr. veľkosť plochy, narušenie tvaru vráskami, jazvami, atď.
Neodstrániteľnosť
Papilárne línie sa nedajú odstrániť, pokiaľ
neodstránime aj zárodočnú vrstvu kože
[1], [2].
Snímanie
Klasické snímanie je v súčasnosti už zastaraný spôsob snímania, používaný bezpečnostnými, hlavne policajnými zložkami.
Odtlačok prsta sa získa cez atramentovú
stopu na papier a následne je nasnímaný
skenovacím zariadením do počítača. S výskumom a rozvojom počítačových aplikácií, bolo nutné riešiť aj otázku kvalitného
prevodu manuálnych daktyloskopických
archívnych zbierok, vedených desiatky rokov na papierových kartách do elektronického prostredia počítačov. Tento problém
bol uspokojivo vyriešený až uplatnením
klasických optických skenerov (obrazových snímačov), ktoré sa neskôr stali bežnou súčasťou počítačových periférií pre
prenos všeobecných obrazov do digitálnej formy.
Bezprostredné snímanie je v dnešnej dobe
typické hlavne pre aplikácie komerčnobezpečnostného charakteru. Osoba, ktorá žiada o vstup do určitého objektu, musí

priložiť prst na snímací senzor, ktorý sníme odtlačok a hneď potom nasleduje verifikácia. Pre bezprostredné snímanie je
v praxi zaužívaný výraz live-scanning, ktorý predstavuje všetky technológie snímania daktyloskopických odtlačkov a ich automatický prevod do digitálnej podoby.
Bezprostredné snímanie je realizované pomocou senzorov, ktoré pracujú na rôznych
fyzikálnych princípoch. Na obr. 1 je znázornená technológia Frustrated Total Internal
Reflection (FTIR). Laserový lúč odspodu
osvetľuje povrch prsta, ktorý sa dotýka
priehľadnej dosky senzora. Odrazený svetelný tok je snímaný CCD prvkom (Charge
Coupled Device). Množstvo odrážaného svetla záleží na hĺbke papilárnych línií
a údolí. Papilárne línie odrážajú svetlo viac,
údolia menej. Citlivosť CCD prvkov je nastavená tak, že CCD prvok neregistruje odraz od údolí [3], [4].

resumé
Systems of Optical Identification of Persons
Systems for controlling access to a secure
area, intended only to authorized persons,
mostly use to protect passwords, or personal
identification numbers (PIN). These devices
are in today‘s modern times deficient and
easily debase. In recent years, biometric
identification systems are getting still more
to forefront, which control the identity of the
user using the physical properties, that can’t
be stolen or emulate.
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Rozpoznanie tváre

Obr. 1 Technológia snímania FTIR

Geometria ruky
S geometriou ruky sa stretávame len v komerčno-bezpečnostnej
sfére v režime verifikácie. Ľudská ruka je do istej miery jedinečná
a môžeme na nej založiť presnú verifikáciu osôb, Keďže však neposkytuje mnoho informácií, nedá sa používať na identifikačné účely.
Používa sa najmä v priestoroch s obmedzeným počtom osôb ako
prostriedok na rýchlu verifikáciu.
Snímanie
Na všetkých piatich prstoch jednej ruky meriame ich dĺžky, šírky
a hrúbky. Ich tvar a rozmery sú jedinečné a od dospelosti sa identifikačné charakteristiky ruky nemenia. Môže však dôjsť k zmene
hrúbky prstov a dlane, následkom rapídnej zmeny váhy, úrazu alebo choroby. Medzi merané charakteristiky nepatria nechty, pretože sa v čase veľmi rýchlo menia. Snímací prístroj je navrhnutý tak,
aby sa ruka nasnímala vždy čo najviac podobne, preto sú na zariadení fixačné kolíky, ktorých sa určité časti našej ruky musia pri snímaní dotýkať. Trojrozmerné skenery v dnešnej dobe snímajú geometrické charakteristiky ruky v mnohých bodoch počas jednej
sekundy. Používateľ položí ruku na horizontálnu plochu skenera,
ktorá je vybavená špeciálnymi fixačnými kolíkmi. Tie zabezpečujú,
aby poloha ruky bola pri každom snímaní ruky rovnaká. Na osvietenie ruky sú použité infračervené LED diódy. Hneď potom sústava zrkadiel umožní odraz obrazu do snímacej CCD digitálnej kamery. Základná doska je vytvorená z lešteného materiálu s veľkou
optickou schopnosťou odrážania, ktorá zabezpečí jasný a kontrastný odrazený obraz. Skener sníma čiernobielo iba siluetu dlane s prstami. Obraz ruky sa sníma z dvoch strán. Prvý obraz sa sníma zhora, kolmo dole nad snímaciu dosku a druhý pomocou bočného
zrkadla vykresľuje pohľad na dlaň zboku. Poloha snímania je znázornená na obr. 2. Pri vyhodnotení sa porovnávajú jednotlivé vektory obrysu nameraného a uloženého v databáze a vektory práve
nameraného obrysu [1].

Rozpoznávanie tváre je založené na porovnávaní obrazu zosnímaného kamerou s obrazom, ktorý je uložený v centrálnej databáze.
Na jednoznačnú identifikáciu väčšinou slúži tvar tváre a poloha opticky významných miest na tvári, ako sú nos, oči, ústa alebo obočie. Ako prvé software vyhľadá oči ako temné body v hornej polovici obrazu a odtiaľ pokračuje na ďalšie významné body tváre.
Neuchováva sa teda presná poloha očí, nosa, pier, ale ukladá sa len
vzdialenosť očí, vzdialenosť pery od nosa, uhol medzi špičkou nosa
a jedným okom, atď. Obraz tváre spolu so základnými tvárovými
rysmi je zobrazený na obr. 3.
Systémy verifikácie tváre
Problematika verifikácie tváre je veľmi obsiahla a neustále sa vyvíja a zdokonaľuje. Základné delenie systému verifikácie tváre je statické a dynamické. Identifikácia používateľa pri statickom riadenom
systéme je vedomá. Snímanie sa vykonáva z čelného uhla a výsledný obraz má vopred určené pozadie, nasvietenie a rozlíšenie snímky.
Princípom dynamických neriadených systémov je zachytiť a následne identifikovať osobu v dave ľudí. Využitie dynamických neriadených systémov je na frekventovaných miestach, napríklad na
letisku, v obchodných centrách a bankách. Systémy môžu byť prepojené s databázou záujmových osôb, ako sú zločinci či teroristi,
vytvárajúcou vhodnú preventívnu ochranu [5].

Obr. 3 Obraz tváre so základnými tvárovými rysmi

Biometrický podpis

Obr. 2 Umiestnenie dlane medzi polohovacími kolíkmi

Verifikácia osoby založená na rozpoznávaní podpisu patrí k najpraktickejším spôsobom overovania ľudskej identity. Podpis sa stal
prirodzenou súčasťou bežného života.
S overovaním podpisu sa možno stretnúť v oblastiach, ako je kontrola prístupu, bezpečnosť alebo finančné transakcie. Verifikácia
osoby podľa podpisu vychádza z toho, že nie je nijako štandardizovaný alebo rovnaký, ale je pre každého človeka individuálny.
Existujú dva základné typy systémov, pomocou ktorých sa podpis rozpoznáva.
Off-line systém, keď podpis je napísaný na papier a potom pre získanie digitálnych údajov o obraze je naskenovaný alebo nasnímaný
kamerou. Verifikácia pomocou off-line systému dnes nie je pre automatizované spracovanie vhodná. Porovnávanie dvoch statických
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obrazov podpisu, predkladaného vzoru s referenčnou šablónou, je
v dnešnej dobe skenovacích zariadení náchylné na sfalšovanie.
On-line systém, pri ktorom sa údaje vytvárajú v reálnom čase pomocou digitalizačného tabletu alebo špeciálneho pera, zobrazeného na obr. 4. Dynamické on-line systémy získavajú dynamické
charakteristiky podpisu, ako sú rýchlosť písania, tlak pera v jednotlivých bodoch, poradie písania jednotlivých častí podpisu a pod.
Cieľom využitia dynamických charakteristík je detekcia prípadných
podvrhov a napodobenín podpisu [6].
Záver
Z globálneho pohľadu sa nedá jednoznačne povedať, ktorá metóda je na identifikáciu najlepšia. Záleží na tom, ako a kde chceme
identifikačné / verifikačné zariadenie použiť. Čím väčšiu bezpečnosť požadujeme, tým by malo byť použité zariadenie „dotieravejšie“. Napríklad na kontrolu vstupných hál škôl či obchodných centier by stačil kamerový systém. Pri vstupe do priemyselných centier
či úradov, by okrem spomínaného kamerového systému vstupujúce osoby zadávali PIN, alebo by sa urobila kontrola skenom dlane.
Do priestoru s tzv. maximálnou ochranou by už preverovanej osoba bol snímaný odtlačok prsta či očná dúhovka.
Najlepšie a pre kontrolované osoby aj najpohodlnejšie by bolo,
keby ani nevedeli, že sú kontrolované. Všetko vyššie spomínané
však záleží od stále napredujúcich a vyvíjajúcich sa algoritmov, ktoré zabezpečujú chod jednotlivých biometrických zariadení.
Obr. 4 Rez perom SmartPen
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Obchodný zástupca – autopriemysel
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Španielsky výrobca presného spájacieho materiálu pre autopriemysel vyrábaného tvárnením za studena hľadá obchodného zástupcu pre ČR a SR. Spoločnosť už má zákazníkov v krajinách strednej Európy.
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