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Aplikace nedestruktivní ultrazvukové strukturoskopie pro stanovení pevnosti v tlaku u kompozitů s geopolymerní matricí
Bílek David, MSc., Skrbek Břetislav, doc., MSc., CSc., TU v Liberci, Katedra materiálu KMT
V posledních letech byly zaznamenány význačné pokroky při vývoji geopolymerních materiálů. Na základě geopolymerní reakce lze získat materiály, které konkurují např. tradiční keramice, a to bez nároků na vysokoteplotní
procesy. Tyto materiály nabízejí široké a různorodé uplatnění. Mají řadu překvapivých vlastností, jako jsou nerozpustnost ve vodě, nehoří ani nevytvářejí zplodiny, jsou odolné k teplotám kolem 1000°C, atd. Příspěvek popisuje
možnost nedestruktivního stanovení pevnosti v tlaku u válečků z geopolymeru. Jedná se o aplikaci ultrazvukové
strukturoskopie, kde se využívá znalosti rychlosti šíření ultrazvukových vln v závislosti na struktuře měřeného
materiálu. Obecně strukturoskopie využívá vztah mezi fyzikálně měřenou veličinou a mechanickou vlastností materiálu. Výsledná vlastnost se poté získá pomocí experimentálně stanoveného matematického vztahu, modelu. Pomocí ultrazvukové strukturoskopie jsme tedy schopni stanovit s určitou přesností námi požadovanou vlastnost, a to
vše nedestruktivní, rychlou cestou.
Klíčová slova: Geopolymery, strukturoskopie, rychlost ultrazvuku
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The geopolymers are amorphous even semicrystalline matters created by geosynthesis. They can serve as excellent insulation and building material because of their extreme resistence. The stabilization of dangerous and radioactive wastes
using geopolymer matrices or ability to use as a raw material for geopolymer manufacturing the waste products from heating and energetic plants can be very substantial for future.
This contribution describes the posibility of non-destructive determination of compression strength of geopolymer cylinders. It is application of ulrasound structuroscopy where the knowledge of ultrasound waves propagation velocity in dependence on as-measured material structure is used.The sample used in experiment characterize the composite geopoloymer material with varous types of binders.
The main aim of experiment was to determine mathematical models of compression strength with as highest as possible
correlation cofficient , also the measure of reliability from as-measured values. The measurement of actual height of
cylinders was made at first and than an accoustic path Lu was measured, which characterizes ultrasound waves propagation velocity with its size.
The last step was regression analysis of as-measured data and the mathematical models were made, which can be used for
non-destructive compression strength determination of samples investigated. Nowadays the research is focused on usability of non-destructive structuroscopy method in materials such as intermetallics or pulver metallurgy products as well.
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The uppermost benefit of this method is its determination velocity of mechanical properties required in non-destructive
way, but it is necessary to consider interaction between structure and ultrasound propagation in as-investigated material at
first.
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Využitelnost skladovacích prostor v TTS Polak s.r.o.
Burešová Antonie Ing.
ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie, Česká republika
V tomto článku se pojednává o situaci ve slévárně tlakového lití. Jde o vyřešení problémů v expedičním skladu.
Skladovací kapacita není postačující a musí být nalezeno řešení, jak kapacitu navýšit, aniž by došlo k stavebním
úpravám. Dalším problémem je umístění nevhodných pracovišť ve skladu a nevhodný materiálový tok. V druhé
části článku jsou navržena a zpracována možná řešení. Díky nim je možné dosáhnout zvýšení počtu paletových
míst a nemusí dojít k přestavbě či výstavbě nových skladovacích prostor. Jedním z možných řešení je přesunutí
všech výrobních činností do výrobní haly a do uvolněného prostoru se umístí regály. Toto řešení není ale postačující
a kapacita skladu není dostatečná. Další možností zvýšení počtu skladovacích míst je přesun některých hotových a
zabalených výrobků mimo prostor expedičního skladu. Nejvhodnější řešení je uvedeno v článku.
Klíčová slova: kapacita skladovacích prostor, materiálový tok, slévárna, přeprava
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This article discusses the situation in the die casting foundry. It suggests the solutions to the problems in the dispatch store. Storage
capacity is not sufficient, so they have to find the solution to increase capacity without structural modifications. There are also problems
with inappropriate workplace placement inside the warehouse and inappropriate material flow. Figure 1 shows how many pallets are
needed compared to the current state. An increase of 450-500 pallets would be the ideal state. Figure 2 shows the new layout, where the
machinery and the hand-operated finishing and tumbling workplaces are moved into the production hall and instead of them there are
packaging and quality control workplaces. The freed space is filled with shelves. The new layout should contribute to increase the
storage capacity and remove unnecessary material handling. Another option to increase the storage capacity is moving the finished
products out of the dispatch store. However this solution has also disadvantage. All the productucts are not in the one place and the
additional handling is needed for transportation between the halls. That fact obviously increases the retail price a bit. The most
reasonable solution would be reducing inventory levels to a minimum and reduce money tied up in the finished products. That can be
achieved by more accurate production planning without redundant production affixed to the warehouse. The steady growth in
inventories leads to increased costs for storage and handling. After all it is possible to realize the first recommendation that not carries
extra costs for hiring the new halls and it increase the number of pallet places in current storage capacity. There also shouldn't be needed
any additional costs for unnecessary handling.
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Porovnání výrobních nákladů vložky lisovací formy vyráběné technologiemi mikrofrézování a
elektroerozivního obrábění
Čep Robert, doc. Ing. Ph.D., Pagáč Marek, Ing., Petrů Jana, Ing. et Ing. Mgr. Ph.D., Zlámal Tomáš, Ing., Fakulta strojní,
Katedra obrábění a montáže, VŠB-Technická univerzita Ostrava. E-mail: robert.cep@vsb.cz

Mikrofrézování konstrukčních materiálů, polymerů, kompozitů a keramiky nachází své uplatnění v širokém spektru výrobních procesů. V posledních letech se mikrofrézování rozšiřuje do výrobního procesu exponenciálně. Tato
technologie obrábění je alternativním řešením především v oblastech výroby lisovacích forem a zápustek, kde nahrazuje metodu elektroerozivního hloubení. Jedná se o flexibilní způsob zhotovení tvarově složitých ploch na úrovni mikro rozměrů. Zvyšující se zájmem o tuto progresivní technologii vede výzkumné pracovníky ke stanovení
mikrofrézovacích parametrů vedoucích k vyšší produktivitě a kvalitě výroby. V tomto příspěvku je porovnáno
technicko-ekonomické zhodnocení mikrofrézování a elektroerozivní obrábění na vložce formy pro lisování plastů.
Klíčová slova: mikrofrézování, elektroerozivní hloubení, nástroje, elektrody,
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Micromilling construction materials, polymers, composites and ceramics are also used in a wide range of manufacturing
processes. In recent years micromilling expands exponentially into the production process. This technology is cutting alternative especially in manufacturing of molds and dies, where it replaces the method of sinking electrical discharge machining. It is a flexible method of fabrication of intricate surfaces at the micro scale milling tools with a diameter of 2 mm
and smaller. The increasing interest in this advanced technology leads researchers to determine micromilling parameters
leading to higher productivity and quality production.
In this paper is contrasted technical-economic evaluation micromilling and electrical discharge machining molds for insert
molding. Insert molds for the core-drilling electrical discharge machining sinking by cutting and finishing contoured surfaces was achieved by electrical discharge machining. In the second case the mold insert rough conventional milling tools,
complete the micro milling tools. The aim is to compare the two methods in terms of machining time and material costs.
The main objective of manufacturing molds for insert molding verification is increasingly emerging requirements for highspeed finishing machining process due to the reduction of production costs.
Comparison criterion was the overall time and cost of making one liners. The comparison shows that the electro erosion
machining time by 42% more expensive. Micromilling the criteria in terms of material cost by 20 % more expensive. Savings in the production of mold inserts for micromilling is 20 %.
With micromilling and shorter machining is associated with less tool wear than unconventional method using high-speed
milling machines and special machining strategies. Electrical discharge machining methods are suitable for the production
of complex and deep shapes and pockets or areas with sharp corners. If it will be shaped surface or shallow pockets with
dimensions of no more than ten times the diameter of the smallest tool, it is preferable to choose the technology
micromilling.
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Určení hyperelastických konstant pro elastomer na bázi polyuretanu
Javořík Jakub, Ing. Ph.D., Ústav výrobního inženýrství, FT UTB ve Zlíně
Článek se zabývá hyperelastickými vlastnostmi elastické součásti vyrobené na bázi polyuretanu. Pro svou vysokou
elasticitu a poměrně nízký koeficient tření byl tento materiál zvolen k výrobě součástí pro soustružnický automat.
Jelikož tato součást musela být schopna velké poměrné deformace (desítky %), bylo zjišťováno hyperelastické chování tohoto materiálu. Materiál byl zkoušen v jednoosém i dvouosém (rovinném) tahu. Pro test dvouosého tahu
byla použita metoda nafukování zkušebního tělíska běžná u pryže. Z výsledků testů byly vypočteny hyperelastické
materiálové parametry a byla vyhodnocena vhodnost hyperelastických modelů pro tento materiál. Jako nejvhodnější byl vyhodnocen hyperelastický materiálový model označený jako James-Green-Simpson.
Klíčová slova: dvouosý tah, hyperelasticita, polyuretan, velké deformace
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To design a component from polyurethane for a multi-spindle automatic lathe requires knowledge of the response of polyurethane to large deformations. To simulate this response, a hyperelastic material model is appropriate, obliging us to
measure the hyperelastic behavior of cast polyurethane via an equibiaxial tension test. Thus, we test polyurethane under
equibiaxial tension using the bubble inflation technique.
We evaluate the stress/strain relationship for cast polyurethane under equibiaxial tension. By loading the material to a
deformation of ε = 25%, we confirm its strongly nonlinear behavior. In addition, we perform uniaxial tension tests on the
material and evaluate the results together with the results of equibiaxial tension tests. From these data, we compute the
hyperelastic material parameters to determine the suitability of current hyperelastic material models. The James-GreenSimpson model is the most appropriate for this material.
The bubble inflation technique is an appropriate method for testing the equibiaxial tension of polyurethane elastomers. In
some cases testing devices designed for rubbers can be used for polyurethanes. However, as polyurethane elastomers are
stiffer than rubbers, the bubble inflation device should be modified to supply higher pressure to allow testing of these materials over their entire range of deformation (up to the breaking point). Failing this modification, the specimen thickness
should be reduced, but this is difficult because preparation of specimens thinner than 1 mm requires special, high precision
equipment. Generally, contemporary hyperelastic material models can be used to predict the behavior of polyurethane
elastomers. However, since the mechanical behavior of rubber (i.e. stress/strain) differs from polyurethane, larger error
must be accepted in certain cases for the calculation. To put things into perspective, however, it is important to realize that
hyperelastic models are incomparably more accurate for predicting the behavior of polyurethanes than, for instance, linear
material models.
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Stanovení velikostí hlavních a vedlejších deformací u karosářských výlisků
Jíra Tomáš, Ing., Solfronk Pavel, PhD., Ing., Bělková Monika, Ing. Fakulta strojní, TU v Liberci
Článek se zabývá problematikou určení velikostí hlavních a vedlejších deformací u karosářských výlisků, zejména
pak v oblastech kritických deformací. Impulsem k provedení této práce bylo pořízení a zároveň ověření možností
bezdotykového snímání deformačních polí pomocí optického systému ARGUS 4M. Materiály, který byly použity
pro výrobu zkušebních těles byly zvoleny ze skupiny intersticiálních ocelí, které se s výhodou používají pro jejich
vlastnosti k tváření nepravidelných karosářských výlisků. Z těchto materiálů byly odebrány vzorky pro vytvoření
zkušebních těles, které mají za úkol svým tvarem simulovat různé stavy napjatosti, které nastávají při tváření nepravidelných výlisků. Vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně novu metodu, byly výsledné hodnoty snímání dále
porovnány s hodnoty získané pomocí optického mikroskopu, který se běžně k těmto účelům používá. Na závěr jsou
diskutovány hodnoty velikosti hlavních a vedlejších deformací, získané pomocí optického mikroskopu a ARGUSu.
Klíčové slova: karosářské výlisky, ARGUS 4M, měření velikosti deformace
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At present when more and more demands are brought to bear in the areas of ecology, dynamics, safety, overall vehicle
weight and all this with regard to the final price at which this product shall be offered in the market, we would not do
without application of computer equipment, which is an integral part of vehicle development and production. One of the
auxiliary tools, which may substantially contribute to the attainment of our objectives and trends is mainly in the area of
production of body stampings using the ARGUS 4M system supplied to our market by the firm GOM a.s. This system,
which consists of a scanning camera, computer unit and additional jigs is capable of differentiating and gradually numbering the major and secondary strain, together with the indexes, major and secondary deformation based on optical scanning.
The resultant variables can be visualised using a pre-set mode in resultant strain and deformation fields, which enable us to
get an idea about the process and size of the major and secondary strains (main and secondary deformation), which arise
during the actual forming process on the pressing line. The entire process, which consists of the collected sample, creation
of the deformation web, optic scanning and subsequent computation and compilation of the strain (deformation) model can
be accomplished within a relatively short time, such that, we can resiliently respond and create feedback, in course of
actual solution of problematic areas of the body stampings. This system shall be tested thoroughly in the critical areas of
marginal deformation, which shall be created using various strain conditions. Its resultant values shall be visualised using
the diagrams of the marginal deformation and compared in the diagrams of marginal deformation compiled on the basis of
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test "by disengaging shaped test bodies with variable width b" for identical materials in the marginal deformation areas.
The final resultant showing the use of the system ARGUS 4M in the area of the stability forming by the body works,
where the system is very good tools to the detection of the main and minor strain.
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Optimalizace dokončovacích operací výrobních procesů
Kocman Karel, Prof., Ing., DrSc. Ústav výrobního inženýrství, FT UTB ve Zlíně, Nám. T. G. Masaryka 275, 762 72 Zlín.
E-mail: kocman@ft.utb.cz
Kvantitativní a zejména kvalitativní výsledky technologického procesu jsou ve většině případů určeny úrovní dokončovacích operací, které patří k nejvýznamnější části technologie výroby. Mezi dokončovací operace patří
zejména broušení, které je v této oblasti zastoupeno nejpočetněji. Vyznačuje se vysokou přesností, správností geometrického tvaru a zpravidla velmi dobrou jakostí povrchu. Jedním z faktorů dosažení optimálních podmínek a
požadované kvality finálních povrchů je mimo aplikace kvalitního brousícího kotouče i správná volba řezných
podmínek. Vývoj nových technologií v oblasti dokončování funkčních ploch je orientován na výrobu nových progresivních brousicích materiálů, které zaručí jejich optimální využití z hlediska nákladů a zejména dosažení požadované integrity povrchu, přesnosti rozměrů a tvaru, zvýšení výkonů a snížení teploty kontaktu broušeného povrchu s brousícím kotoučem. V případě kvantifikace jednotlivých charakteristik broušení a aplikace lineární algebry na optimalizaci procesu broušení je možné tohoto cíle dosáhnout.
Klíčová slova: energetické charakteristiky broušení, lineární algebra, optimalizace řezných parametrů, mikrokrystalický
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Grinding is a finishing operation, which is characterized by high accuracy, precision geometric-shaped and usually very
good surface quality. One of the factors to achieve the required value is the right choice and quality of the grinding wheel.
Development of new technologies in the completion of functional areas is focused on the production of new advanced
materials, grinding, which ensures increased performance and reduce the temperature of ground surface contact with the
grinding wheel. Expected, improving the quality of polished surfaces. One possible way of solving this problem is to use
vysokoporézních grinding materials, sintered corundum. The present article focuses on the analysis of developmental
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grinding wheels containing microcrystalline alumina, the specification of temperature fields during grinding and application of linear algebra to optimize the grinding process.
Optimization of cutting parameters are consistent with the results of the carried out experiments and was based on the
knowledge of the interdependence of the resulting parameters of grinding. The formulation of the occupational conditions
were complied with, in particular, kinetic and energy characteristics of the grinding, found during the testing of the grinding wheels.
In the calculation of the optimum cutting conditions of implementation focuses on linear algebra, and from the results, it is
clear that this model is suitable. Optimization criterion laid out was to achieve the minimum cost. Optimization Model was
practically verified and in the article is given a version of optimization of cutting parameters for highly porous grinding
disc with very good results. It is clear that this model can be applied to similar cases.
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Příspěvek k hodnocení kvality montážní linky
Kozel Petr Ing., Key Plastics Janovice s.r.o., Janovice nad Úhlavou, E-mail: PKozel@keyplastics.com.
Horváth Gejza, doc. Ing. CSc. Fakulta výrobních technologií a managementu, UJEP v Ústí nad Labem. E-mail: horvath@fvtm.ujep.cz.
Článek se zabývá porovnáváním a hodnocením variant layoutů montážních linek před a po změně. Snahou je co
nejpřesněji stanovit stupeň změny. K tomu je použito definování typů ploch, které obsahují montážní linky. Tyto
plochy jsou rozděleny do dvou základních skupin – kde vzniká přidaná hodnota a kde nevzniká přidaná hodnota.
Tyto dvě skupiny jsou dále děleny na podskupiny podle konkrétního užití. V práci je popsán postup mapování a
kvantifikace jednotlivých typů ploch. Postup je shrnut do osmi kroků.
V případové studii jsou porovnávány dvě prostorové struktury, původní a po modifikaci (přestavbě). Studie ukazuje, že poměry jednotlivých skupin ploch se zásadním způsobem nemění, ale výsledný poměr ploch, kde nevzniká
přidaná hodnota k původní ploše, se zmenšil z 71% na 31 %. Z výsledku vyplývá, že změnu jsme schopni jednoznačně popsat pouze po kvantifikaci ploch. Nicméně, k tomu aby bylo možné změnu zcela jednoznačně charakterizovat, je nutné do vyhodnocovacího procesu zahrnout ještě další podmínky, které zohlední více aspektů.
Klíčová slova: výrobní systém, montážní linka, výrobní proces, výrobek, kvalita
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This paper deals with the comparison and evaluation of two types of assembly line layout before and after modification.
The aim is to define the level of improvements accomplished by the redesign. Nine types of areas are defined that can
occur in any assembly line. These areas are split into two groups: where added value is created and where no added value
is created. Further, those two groups are divided based on purpose of use. This split is an example of how to define the
areas within a layout.
The paper contains a procedure to quantify and summarized the layout areas. The procedure is competed in eight defined
steps.
A comparison of the layouts is presented in the case study. The study shows that the proportion of the areas does not significantly change. The final proportion of the area that does not create added value has changed from 71 % to 31%. The
rest of the free area can be used for various purposes. The results show that it is not possible to decide the degree of convenience of a redesigned layout. Nevertheless, there has to be more evaluating criteria added into the evaluation process to
have a more accurate comparison.
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Application of industrial robots for assembly
Suchánek David, Ing., Dušák Karel, Doc. Ing. CSc., Department of Machining and Assembly, Faculty of Mechanical Engineering, Technical University of Liberec
This paper deals with the application of robots for assembly. It summarizes the benefits of robotic
assembly robots for application in many industries. Secondly, this paper demonstrates the disadvantages of robots
used in practice. Furthermore, this paper focuses on the economic benefits of robots deployment in industrial environments. These benefits are characterized by indicators such as the quality, the labor productivity and the production flexibility. This paper also focuses on the effects of robotics in the social, the economic and the technical
areas. On top of that, this article contains a control program for the robot Stäubli when mounting pin into the hole.
This program allows the user to set pin and hole misalignment. The program is written in the programming language VALII. The program is also provided with explanations of each line.
Keywords: Robots, robotic assembly, programming, advantages and disadvantages of robots
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Tento článek pojednává o vlivu používání robotů na ekonomiku a shrnuje výhody robotické montáže a použití robotů
v mnoha odvětvích průmyslu. K výhodám můžeme započíst vyšší výkon, který by dělník nemohl fyzicky nebo psychicky
dlouhodobě vydržet a mohl by zde hrozit například pracovní úraz v důsledku velkého pracovního vypětí. Další výhodou je
možnost psát programy pro běh robota dopředu ještě před započetím vlastní výroby. V tomto článku se poukazuje také na
nevýhody použití robotů v praxi. Mezi nevýhodami je zde zmíněná dnes ještě poměrně nízká inteligence průmyslových
robotů, která brání jejich širšímu využívání, častá údržba složitých elektronických a mechanických částí robotů a jejich
opravy. Tyto nezbytnosti kladou vysoké nároky na kvalifikované programátory a údržbáře, kteří tyto problémy řeší. Čím je
robot složitější, tím je možnost poruchy větší. Nevýhodou může být v přesném odvětví strojírenské výroby také poměrně
malá tuhost robota. Vliv robotů na ekonomiku je v tomto článku posuzován z hlediska růstu kvality, flexibility a růstu
produktivity práce. Tyto vlivy zachycuje obrázek číslo 1. Tyto prvky mají vliv na konkurenceschopnost každého podniku a
při nasazení průmyslových robotů do výroby ve strojírenských podnicích. Ukazuje se zde minimální nutná kvalita pro
udržení konkurenceschopnosti a maximální kvalita, která je ještě zákazníkem akceptovatelná z pohledu ceny. Toto je ilustrováno obrázkem číslo 2. Výrobek musí být robotem vyroben ve stejné kvalitě, v jaké vyrábí podobný výrobek konkurenční podnik, ale cena musí být nižší než cena konkurenčního výrobku. Růst flexibility je zde rozebírán z pohledu sociologického, ekonomického a technického. Roboti vykonávají práci, která nepotřebuje vysokou kvalifikaci dělníků a má být
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vykonána rychle. Odbornou práci v tomto případě vykonávají programátoři a technici. Robot má navíc menší náklady za
hodinu práce než člověk, takže se snižují náklady na výrobu výrobků při použití robotů místo dělníků. Dále se v tomto
článku nachází program pro řízení robota Stäubli při montáži čepu do díry, který vznikl v programovacím jazyku VAL II a
je doplněn o komentář pro každý řádek programu. V tomto programu je možno nastavovat nesouosost čepu a díry.
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Humánní rizika při používání procesních kapalin v technologickém procesu obrábění kovů
Sujová Erika, Ing. PhD., Katedra výrobných technológií a materiálov, Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky,
Technická univerzita vo Zvolene
Náprstková Nataša, Ing., Ph.D., Katedra technologie a materiálového inženýrství, Fakulta výrobních technologí
a managementu, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Kontaminace pracovního ovzduší představuje hlavní negativum použití procesních kapalin v technologickém procesu obrábění kovů. Aerosoly procesních kapalin znamenají z hlediska potenciálních zdravotních rizik ohrožení
dvěma druhy faktorů – chemickými a biologickými. V článku je charakterizován mechanizmus vzniku aerosolů
kontaminujících pracovní ovzduší. Cílem článku je také upozornit na problém správné kvantifikace vzniklých aerosolů z hlediska dodržování povolených expozičních limitů a poukazuje na různé přístupy kvantifikace NPEL pro
procesní kapaliny. Článek se dále věnuje popisu možných zdravotních rizik, která s sebou přináší používání procesních kapalin.
Klíčová slova: procesní kapalina, aerosol, humánní rizika, inhalační expozice
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The article deals with utilization of metalworking fluids (MWF) in the technological process of metalworking, which
brings its advantages and negatives, mainly associated with the contamination of the working air. Aerosols of metalworking fluids represent two types of potential health risks factors - chemical and biological. Aim of this article is to characterize health risks resulting from the utilization of metalworking fluids, to approximate the mechanism of aerosols generation which contaminate the working air and to draw the attention to the problem of quantification of generated aerosols for
keeping to exposure limits. The inhalation hazards of metalworking fluid mist are caused by exposure to three agents: neat
fluid, microbial contaminants, and other chemical contaminants of the fluids.
The different mechanisms by which atomization occurs in various machining conditions were presented in the chapter 1.1.
There is shown liquid jet impacting a rotating workpiece (see fig.1), fluid mist formation presented by vaporization and
atomization (see fig. 2). Figure 3 is shown three different disintegrations modes during rotation which could be arising
during metalworking technological process.
The following chapter deals with the quantification of human risks during the metalworking fluids using. In the case of the
metalworking fluids, a main health risk for the operation presents aerosol, which arises when falling liquid stream of from
the surface of the nozzle is splashed by high-speed rotating tool or workpiece. To determine the value of the maximum
permissible exposure limit (NPEL) is considerably difficult for MWF. Here are presented a few variants of the NPEL
quantification of metalworking fluids mists. In the chapter below there are characterized the various forms of metalworking fluid safety parameters of expression in the text and also in the table 1. In Chapter 3 the health risks characterization
is mentioned which are arising during metalworking fluids using. Here are described the effects of MWFs impacting onto
the human skin and after inhalation of mists.
Summary defines ways of following research work will emphasize the refinement of existing models as well as the development of new models with the use of experimental data for verification. An objective of this modeling activity will be to
predict the character of the mist droplets including the amount of mist formed, the droplet size distribution, and droplet
chemical composition.
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Hodnocení kvality povrchu materiálu po řezání AWJ
Miroslava Ťavodová, Ing. PhD., Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky, Technická univerzita vo Zvolene, E-mail:
tavodova@tuzvo.sk
Nataša Náprstková, Ing. Ph.D., Fakulta výrobních technologií a managementu, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí
nad Labem
Článek se zabývá hodnocením kvality povrchu po řezání abrazivním vodním paprskem slitiny hliníku a vybrané
oceli. Podnětem pro nástup progresivních technologií výroby v praxi byly, mimo jiného, výzkum, vývoj a uplatnění
nových materiálů a s ním spojené problémy při jejich opracování a obrábění. Toto také představovalo nové možnosti pro obrábění už existujících materiálů. Charakteristickým rysem AWJ je, že zanechává viditelné rýhování na
řezné ploše. Povrch po řezání vodním paprskem se skládá ze dvou zón, hladké a drsné - rýhované. Parametry, které ovlivňují vzhled řezné plochy, jsou zejména rychlost posuvu vodního paprsku, druh a tloušťka materiálu. Na
základě teoretických poznatků a správnou volbou těchto parametrů je možno dosáhnout kvalitní povrch po obrábění AWJ.
Klíčová slova: kvalita povrchu, hliníková slitina, ocel, progresivní technologie AWJM
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Water jet machining is one of advanced manufacturing technologies. It belongs to a group of mechanical processes, because the material removal occurs by mechanical effects of the impact of a narrow water jet with high speed and kinetic
energy per unit area. Effect of water jet is increased by adding abrasives. Then is it the abrasive water jet cutting.
The aim of the experiment, described in the article was to determine the roughness of the materials, to evaluate the quality
of the cutting zone. There were selected two materials, 11 373 steel and aluminum alloy AlMg3. Surface roughness was
measured at three levels, the depth of material. Surface roughness was measured at three levels. The distribution was carried out by one millimeter, at a depth of 1mm, 2mm and 3mm.
Technological parameters such as feed speed vf affects the surface roughness in the cutting zone. This follows from the
known theoretical knowledge of AWJM and the results arising from the experiment. With increasing feed speed, the
roughness of the cutting zone increases. The cutting zone is divided in two, cutting and deformation. On the detailed inspection it can be concluded that at certain speeds showed a slight decrease in surface roughness at the interface of those
zones. It is a presumption of confirmation of the theoretical model (Hashish, M., 1991) and (Maňková, I., 2000), who
argue that under the cutting wear progresses jet cyclically and becomes a stable at the time, becomes a steady. Then the jet
by successive steps is rounded and changing direction and changes the angle of incidence of the particles.
Type of material, cutting by AWJ impact on the final quality of the cutting surface, too. Steel 11 373 (harder as Al alloy)
has in the same cutting parameters poorer surface quality than the softer aluminum alloy AlMg3. It is mainly in the zone of
deformation wear, so when the AWJ leaves material. Top speed feed for steel 11 373 vf = 700 mm.min-1 and aluminum
alloy AlMg3 vf = 2000 mm.mim-1 increased roughness of the cutting surface. It has been confirmed that with increasing
feed speed cutting roughness of the surface increases.
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Faktory limitující použití polymerních částicových kompozitů - pórovitost
Valášek Petr, Ing. Ph.D., Müller Miroslav, doc. Ing. Ph.D., Kejval Jiří, Ing., Technická fakulta, Česká zemědělská univerzita v Praze. E-mail: valasekp@tf.czu.cz.
Spojením polymerního materiálu a anorganického plniva vzniká nový kvalitativní materiál - polymerní částicový
kompozit, který synergicky kombinuje vlastnosti obou složek (fází). Polymerní částicové kompozitní systémy jsou
materiály, které svými vlastnostmi mohou uspokojit stále se zvyšující aplikační požadavky. Vynikají především
dobrou odolností proti abrazivnímu opotřebení, tvrdostí, ale i jinými vlastnostmi. Při aplikaci polymerních částicových kompozitů je vyzdvihována i jejich poměrně nízká hustota a cena. Hustota polymerních částicových kompozitů závisí na hustotě dílčích fází, které tento systém tvoří. V mnohých případech je však teoretická hustota polymerního kompozitního systému odlišná od hustoty skutečné. Tento fakt je způsoben pórovitostí, která je zapříčiněna
přítomností vzduchových bublin v materiálu. Pórovitost je jedním z důležitých jakostních ukazatelů. Příspěvek se
zaměřuje na pórovitost a cenu polymerních částicových kompozitů na bázi odpadu, kdy inkluze odpadního plniva
do polymerní matrice snižuje cenu výsledného systému a vytváří zcela nový materiál.
Klíčová slova: polymerní částicový kompozit, pórovitost, cena, odpad
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The combination of a polymeric material and anorganic fillers gives birth to a new polymeric particle composite whose
resulting characteristics are given by synergic sum of the individual characteristics of the matrix and the filler and as such
it creates a qualitatively new material. Polymeric composite particle systems are materials whose properties can meet the
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increasing application requirements. The most important characteristics of the polymeric particle composites are a resistance to abrasive wear, a hardness and other properties. When applying a polymer particle composite is also important
relatively low density and low price. The density of composites depends on the density of sub-phases that make up this
system. In many cases the theoretical density of the polymeric composite system is different from the real density. This
situation causes a porosity, which is caused by air bubbles in the material. The porosity is one of the important indicators
of the quality for these types of materials. This paper focuses on the porosity and the cost of polymer composites based on
waste. The inclusion of waste filler in a polymer matrix reduces the cost of the resulting system and creates new material.
For carried out experiments the two-component epoxy resin Eco Epoxy 1200/324 with curing agent P11 was chosen.
As filler, the waste from blasting was used a synthetic corundum of fraction F60, F80, F240, F400 and F800, glass beads
and a garnet. The porosity was calculated according to the equation (2.4). The tested specimen of size 25x25x17 mm were
prepared with 5, 10, 20, 25, 30, 35 volume percent in the matrix according to the equations (2.1) and (2.2). The theoretical
density of composite systems calculated according to the equation (2.3) is presented in the Tab. 1. Fig. 1 shows the microscopic slide of glass beads and corundum particle. Air bubbles in resin and air bubbles in composite systems are apparent
in Fig. 2 and Fig. 4 The porosity presents Fig. 3. The porosity of composite systems based on waste was in the range 5.54
to 11.56 %. The influence of the filler share in the matrix on the impact strength of the polymeric particle composites with
waste-glass beads-based filler for the individual fraction is shown in the Fig. 5. Functions showed in Fig. 6 show price of
composite systems which decreases to 87 Czk·kg-1 (composite based on the synthetic corundum waste with 35% filler in
the matrix).
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Účinek procesních kapalin na trvanlivost nástroje a kvalitu povrchu při frézování konstrukční
oceli
Venzara Pavel, Ing., Popov Alexey, Prof. Ing. DrSc., Kaplan František
Katedra obrábění a montáže, Fakulta strojní, TU v Liberci.
U mnoha řezných materiálů lze zavedením procesních médií (především kapalin) zlepšit kvalitu obrobeného povrhu a výrazně zvýšit trvanlivost nástroje. Řezné prostředí tvoří nejčastěji kapalina, déle pak mlha nebo plyn. Procesní kapaliny svým chladicím, mazacím a čisticím účinkem případně i dalšími účinky a vlivy výrazně zlepšují průběh i výsledek obráběcího procesu [1], [5]. Používání procesních kapalin však může mít z hlediska řezného procesu
i negativní účinky, které vedou ke snížení trvanlivosti nástroje [2], [3], [4]. Tento článek je zaměřen na obrábění
konstrukční oceli technologií čelního nesousledného frézování s přívodem procesní kapaliny do místa řezu [6]. Experimenty obrábění byly realizovány v laboratořích katedry obrábění a montáže na TU v Liberci. Při zkouškách
byl porovnáván vliv různých druhů procesních kapalin na technologické parametry procesu frézování a parametry
jakosti obrobeného povrchu.
Klíčová slova: obrábění, frézování, opotřebení nástroje, procesní kapaliny, kvalita povrchu
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The purpose of the process liquid supply into the cutting area is to positively influence the whole process of the chip creation, especially by its cooling and lubricating effect. The process liquid application into the cutting area might have even
some negative effects on the machining process. There appears an intensive intermittent heat stress on the mill edge caused
by discontinuous cutting during the milling. These heat strokes are even increased by using the process liquids, which
leads to the tool life decline. At the Department of Machining and Assembly, Technical University in Liberec the evaluation of the process liquids affect during the face up milling the constructional steel 14 220.3 (ČSN 41 4220), was accomplished. The aim of the tests was to find such process liquids for machining the well machined constructional steels during
the milling, that would guarantee superior workpiece surface and also higher or same tool life as during the machining
without using the process liquid (for dry cutting).
During the tests run made in the machining laboratory it was found that different cutting environment markedly influences
measure results, especially the tool life. The best tool life results were found when applying the half-synthetic PARAMO
EOPS UNI process liquid and during machining without process liquid. In these cases the tool life was very high and almost identical. On the other hand the tool life when using the process liquid PARAMO SK 300 was found 60 % lower.
The best surface (the least roughness) results ensured using the process liquid PARAMO ERO AW and PARAMO EOPS
UNI. Dry cutting had almost 40 % lower surface quality results.
Machining the well-machined constructional steels by the sintered carbide and without using the process liquid provides longer mill edge tool life then when the process liquid is used, because there is no distinctive heat shock. When applying the process liquid PARAMO EOPS UNI the edge tool life was found almost the same as after dry cutting. Thank to
that we can assume that the process liquid PARAMO EOPS UNI application provides the same edge tool life as dry cutting and the surface roughness would be 30 % superior. The best possible surface quality and workpiece proportion accuracy with maintaining required tool life are the main requests during today’s manufacturing.
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