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EDITORIAL

Dear readers,
dear professional public,
As we already informed you in our issue zero, published at the
beginning of April, the ﬁrst standard issue of “ai magazine”
will appeal to you with its 130 pages and all the future
Vážení čitatelia,
issues under preparation will be of a similar size. In “ai
vážená odborná verejnosť,
magazine” – the ﬁrst magazine about the automotive
tak ako sme avizovali v našom nultom
industry (AI) in Slovakia – we offer you information
čísle,
ktoré vyšlo začiatkom apríla, prvé štanfrom the ﬁelds of the automotive industry, enginedardné
číslo
ai magazine vás oslovuje už na 130
ering and economics. Company presentations,
stranách a všetky ďalšie vydania, ktoré pripravujeme,
articles on current subjects following our editing
budú mať podobný rozsah. V ai magazine – prvom čaplan, available in Slovak and English, also
sopise o automobilovom priemysle (AP) na Slovensku - vám
form part of this issue.
Dear readers, we were pleasantly surprised
ponúkame množstvo informácií z oblasti automotive, strojárstva
by the positive reactions to our issue zero
a ekonomiky. Prezentácie ﬁriem, články na aktuálne témy podľa
which encouraged us to work on the prenášho edičného zámeru, ktorý je v slovenskom a anglickom jazyku
paration of the ﬁrst issue of “ai magaziaj súčasťou tohto čísla.
ne”. We are also grateful for comments,
Vážení čitatelia, boli sme milo prekvapení pozitívnymi reakciami na naideas and tips on subjects which you
še
nulté vydanie, ktoré nás povzbudili do práce pri príprave prvého číswould welcome in “ai magazine”. The
la
ai
magazine. Sme vám vďační aj za postrehy, nápady a tipy na témy,
basic idea behind our concept is the
ktoré
by
ste v ai magazine uvítali. Základnou myšlienkou našej koncepcie
attempt to reﬂect development in the
je snaha odrážať vývoj v oblasti automotive vo vzájomnej väzbe so strojárautomotive sector in relation to enginestvom
a ďalšími odvetviami. Naším záujmom je aktívne sa zapojiť do proceering and other sectors. It is in our insu
rozvoja
(AP) a ďalších priemyselných odvetví. Citlivo reagovať na potreby
terest to actively join in the AI developtrhu,
informovať
o možnostiach, ktoré so sebou prináša, o produktoch, techment process and other industrial secnológiách, ale i o problémoch a snažiť sa hľadať možné riešenia. Časopis
tors, and to react sensitively to market
ai magazine chce pri tomto pohybe byť.
needs, to inform about the opportunities it brings, the products, technoloMáme na zreteli aj proces znalostnej ekonomiky, ktorý je jadrom zdravého
gies, as well as problems, and to try to
ekonomického vývoja. Chceme sa i tejto oblasti s plnou vážnosťou venovať.
ﬁnd possible solutions. “ai magazine”
Našou snahou je podporovať oblasť výskumu, vedy. Už dnes myslíme na
wants to be part of this movement.
ďalšie čísla a pripravujeme nové zaujímavé rubriky, v ktorých rozšírime
We also have in mind the process of the
informácie z oblasti automotive o témy, ktoré nie sú zatiaľ bežnou súčasknowledge economy which is at the coťou odborných periodík, aj keď do nich rozhodne patria. Viac prezráre of healthy economic development; we
dzať nebudeme, ale už v najbližšom vydaní nebudú chýbať. Dodám
also want to devote ourselves seriously
len toľko, že nechceme byť popisným ani povrchným periodikom, ale
to this subject. It is our aim to support the
časopisom, ktorý sa bude dôsledne venovať jednotlivým oblastiam.
ﬁeld of research and science. Today, we
Veríme, že sa nám aj s vašou podporou, podarí robiť kvalitný odare already thinking about the next issue and
borný časopis.
preparing new, interesting sections in which
Vážení čitatelia, vážená odborná verejnosť, budeme sa snažiť
we will publish information from the automotive
o to, aby sme vašu dôveru nesklamali! Ďakujeme všetkým,
sector on subjects which are not yet a common
ktorí participovali na príprave prvých dvoch čísiel ai mapart of specialist periodicals, but which certainly
deserve to be. We will not give away any more clugazine, a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
es, but they will be included in the next issue. I wish
Želáme vám veľa úspechov v nastávajúcej veľtronly to add that we have no desire to be a descriptive
hovej sezóne.
or superﬁcial periodical, but rather a magazine which
Eva Ertlová
will devote itself thoroughly to individual subject areas. We
šéfredaktorka/Editor in chief
are conﬁdent that together with your support, we will succeed
in creating a high quality specialist magazine.
Dear readers, dear specialist public, we will do our best not to
disappoint the trust placed in us! We wish to thank all those who participated in the preparation of the ﬁrst two issues of “ai magazine” and
look forward to further cooperation. We wish you much success in the upcoming trade fair season.
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Ťahače priemyslu
Mojmír BYSTRIANSKY, foto Kia Motors, Tower Automotive

Automobilový priemysel práve prežíva na Slovensku svoje zlaté roky. Po náročných 90-tych rokoch poznačených reštrukturalizáciou a zaťažených hľadaním nových výrobných programov a trhov, sa slovenské strojárstvo spamätalo najmä
vďaka investíciám do automobilového priemyslu.
Za všetky tvrdenia len dve čísla: vlani sa u nás
vyrobilo celkom 571 000 automobilov a konzervatívny výhľad na tento rok hovorí o 640 000
automobilov.
Automotive stále rastie

kového minuloročného exportu Slovenska. Všetky tri naše automobilky patria
medzi 10 najvýznamnejších slovenských vývozcov. J. Uhrík pripomenul, že
SR vlani dosiahla najnižšie saldo obchodnej bilancie -21,385 miliardy Sk
(0,66 miliardy eur) a dokonca, ako jedna z mála krajín, mala aktívne saldo
s USA 20,15 miliardy Sk (0,62 miliardy eur).
Vlani obrat dodávateľských ﬁriem dosiahol 209 miliárd korún (o 49 miliárd
viac ako v roku 2006) a v tomto roku ZAP SR predpokladá rast obratu na
260 miliárd. Investície do automobilového priemyslu za posledné roky sú
podľa J. Uhríka dostatočnou zárukou, že segment automotive porastie na
Slovensku aj v ďalších rokoch. Všetky tri automobilky etablované na Slovensku chcú naďalej expandovať.
V oblasti automobilového priemyslu došlo v SR vlani k prírastku zamestnanosti o 8853 pracovníkov, celkovo teda pre automobilový priemysel u nás
pracovalo 75728 osôb a podľa predpovedí bude v slovenskom automobilovom priemysle v roku 2010 pracovať takmer 100000 ľudí.

Automobilový priemysel je aj z pohPozitívne je, že nárast zaznamenáva aj obľadu hraníc Európskej únie jedno
Podľa prezidenta Združenia automobilového prierat dodávateľských spoločností pre autoz vedúcich priemyselných odvetví.
myslu (ZAP) SR Jozefa Uhríka podiel segmentu
mobilky, ich obrat stúpa dokonca výrazne
Podľa údajov ZAP SR sa v EÚ vyautomotive na celkovom priemysle za vlaňajší rok
rýchlejšie ako obrat finálnych výrobcov.
robí 27 % celkovej svetovej prosa blíži k 35 percentám. Vyjadrené v peniazoch to
dukcie automobilov a jedna tretina
znamená obrat automobilového priemyslu za rok
všetkých osobných áut na svete. Celková ročná produkcia bola v roku 2007
2007 približne 600 miliárd korún. V exporte Slovenska je dominancia autona úrovni 18,6 milióna vozidiel. V segmente automotive pracuje v súčasnosti
mobilového priemyslu ešte výraznejšia – predstavuje takmer 40 percent cel-
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AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL
približne 2,3 milióna občanov Európskej únie (EÚ). Ďalších 10 miliónov je zamestnaných v sektoroch s ním súvisiacich. K celkovej
obchodnej bilancii únie prispieva automotive čistou sumou 41,6
miliardy eur (1,345 bilióna Sk) ročne.

Pracovný potenciál na východe

V roku 2009 odhaduje ZAP SR prírastok pracovnej sily v automobilovom priemysle až na úrovni 15 000 pracovníkov, pričom
bude spôsobený zabehnutím v súčasnosti budovaných výrobných kapacít dodávateľského sektora automobiliek. Práve kvaliﬁkovaná pracovná sila, ktorá bola donedávna silným lákadlom
pre potenciálnych investorov, sa v poslednom období stáva
čoraz akútnejším problémom. Okolie Bratislavy je úplne vyčerpané, čiastočne voľný pracovný potenciál zostáva na východe
Slovenska. Analytici upriamujú pozornosť na prilákanie Slovákov
pracujúcich v zahraničí. Navrátilci by do istej miery mohli riešiť
nedostatok ľudí na úzko špecializovaných pozíciách (informatici,
inžinieri) v automobilkách, keďže majú jazykové znalosti, dostatok skúseností, poznajú know-how. Iná skupina odborníkov poukazuje nato, že ak si chceme dlhodobo udržať automobilovú
výrobu, treba urobiť radikálne zásahy do štruktúry škôl a výrazne upraviť ich osnovy. Ďalší pohľad na problematiku pracovnej sily je cez
optiku personálnych agentúr, ktoré sa majú významne podieľať na dovoze
zahraničnej pracovnej sily, pochádzajúcej predovšetkým z krajín na východ
od Slovenska.

stavuje doteraz druhý najvyšší objem výroby. V roku 2006 tržby automobilky dosiahli 195,5 miliardy Sk (6 miliárd eur) a bratislavský závod vyrobil
238657 vozidiel. Mierny pokles objemu tržieb v slovenských korunách bol
spôsobený silnejúcou slovenskou menou voči euru.

Perspektívny Volkswagen

V tomto roku plánuje spoločnosť investovať na Slovensku 1,6 miliardy Sk (49
miliónov eur). „Presné číslo bude známe až v budúcom roku, bude to však
Volkswagen pôsobí na Slovensku už 17 rokov a podľa najnovších vyjadrepodstatne viac, ako sme investovali v roku 2007,“ avizoval člen predstavenní predsedu predstavenstva Volkswagen Slovakia Andreasa Tostmanna sa
stva pre ﬁnančnú oblasť Bohdan Wojnar.
chce slovenský závod stať celosvetovou
jednotkou v rámci koncernu Volkswagen.
Do roku 2012 by sa na Slovensku maVýrobný závod v Martine vyrobil vlani 376000
Volkswagen Slovakia, a. s., vznikol v roku
lo vyrábať viac ako 840 000 osobných
prevodoviek, od začiatku výroby sa ich v ňom
1991 ako spoločný projekt BAZ, a. s.,
vyrobilo viac ako 4 milióny. Automobilka VW vo
automobilov ročne, čo je v prepočte
a nemeckého automobilového výrobcu
februári spustila so slovenskými technickými univerVolkswagen AG. Ako výrobno-montážna obyvateľa viac ako v ktorejkoľvek
zitami projekt Inžinier v automobilovom priemysle
ny podnik vyrába vo svojich závodoch
inej krajine na svete.
- IngA, ktorý je novou formou a novým systémom
v Bratislave a Martine osobné vozidlá,
spolupráce. Projekt pozostáva z piatich základdiely pre prevodovky, a tiež samotné prených častí. Do prvej je zapojených približne 1000 študentov, ktorí absolvujú
vodovky. VW zamestnáva na Slovensku 8 500 pracovníkov a v máji minuprednášky zástupcov VW SK na štyroch univerzitách. Následne viac ako
lého roka oslávil výrobu dvojmiliónteho vozidla. Bratislavská automobilka
250 študentov navštívi závod VW SK v Bratislave. Z nich bude vybraných
v súčasnosti kompletne produkuje vozidlá VW Toureg a Audi Q7. Fabrika
20 najlepších, ktorí sa stanú praktikantmi a piatim z nich poskytne spoločnosť
V Devínskej Novej Vsi v marci začala vyrábať aj úspešný model Škoda Ocštipendium. Zo skupiny 20 študentov bude mať polovica možnosť pokračotavia. Nová Octavia nahrádza VW Polo, ktorého výrobu koncern presunul
vať v trainee programe VW SK.
z Bratislavy do závodov v španielskej Pamplone a v belgickom Bruseli.
Spoločnosť Volkswagen Slovakia, a. s., dosiahla v roku 2007 tržby v objeme 193,4 miliardy Sk (5,7 miliardy eur), teda približne rovnako ako v minulom roku. Bratislavský závod vyrobil vlani 259000 automobilov, čo pred-

Kia na vzostupe

Značka Kia má za sebou jednoznačne najúspešnejší rok vo svojej histórii
predaja na Slovensku. Za minulý rok sa stala 6. najúspešnejšou značkou
na Slovensku, s podielom na trhu 5,61 percenta a počtom 4669
kusov predaných automobilov. V porovnaní s rokom 2006 to
znamená skok o 273%. Nárast predaja automobilov Kia bezprostredne súvisí okrem iného aj s etablovaním juhokórejskej
automobilky na Slovensku a prezentovaním jej produktov ako
„slovenskej“ Kie. Spoločnosť Kia Motors sa rozhodla investovať
na Slovensku začiatkom roka 2004. Zámer postaviť závod v hodnote jednej miliardy eur v Tepličke nad Váhom vedenie spoločnosti oﬁciálne oznámilo 2. marca 2004. Závod na pravom brehu
Váhu je prvým európskym závodom Kia Motors a juhokórejského
investora k jeho zriadeniu priviedol neustále sa zvyšujúci predaj
a rast trhového podielu značky Kia v Európe. Výstavba závodu
začala v októbri 2004 a predchádzali jej vlečúce sa problémy
slovenskej strany s výkupom pozemkov od súkromných vlastníkov.
Výstavba bola dokončená v decembri 2005 a skúšobná výroba
v automobilke začala 9. júna 2006. Sériová výroba rodinného
automobilu Kia cee‘d, ktorý je určený pre európskych zákazníkov,
sa v automobilke pri Žiline začala 7. decembra 2006.
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Od začiatku sériovej výroby opustil koncom marca tohto roka
montážnu linku výrobného závodu Kia pri Žiline už dvestotisíci automobil. Bol ním výrobne najmladší model Kia pro_cee’d. Spoločnosť nedávno oznámila, že splnila výrobný plán za prvý štvrťrok
roka 2008. V januári vyrobila 18006 vozidiel, vo februári 18201
a v marci 16506 áut. Celková výrobná kapacita závodu, ktorý
má celkovú rozlohu 166 hektárov, z toho 16 hektárov predstavujú zastavané plochy, je 300 000 automobilov. Kia na Slovensku
v súčasnosti vyrába 3 modely osobného automobilu Kia cee’d – 5dverovú verziu, kombi model cee’d_sw a trojdverový pro_cee’d,
ako aj športovo-úžitkový model Sportage. Je jedinou automobilkou
u nás, ktorá si sama vyrába aj motory. V žilinskej Kii pracuje 2700
ľudí v dvoch pracovných zmenách. Kia však neustále prijíma nových ľudí a s cieľom vytvoriť dostatočnú spádovú oblasť pracovnej
sily pre svoje aktivity, zváža pracovníkov do žilinského závodu aj
zo vzdialenejších kútov Žilinského kraja (Trstená, Turčianske Teplice). Kia je členom automobilovej skupiny Hyundai-Kia Automotive
Group. V 14 výrobných a montážnych závodoch v 8 krajinách
sveta v súčasnosti automobilka produkuje viac ako 1,4 milióna vozidiel ročne.

Dve značky v Trnave

nou výzvou roku 2008 sú pre PSA Peugeot Citroën Slovakia prípravy na
Automobilka v Trnave je technologicky najmodernejším závodom skupiny
spustenie výroby úplne nového koncernového modelu, vyrábaného spočiatPSA Peugeot Citroën. Strategická investícia, ktorú francúzsky koncern oznáku exkluzívne len na Slovensku. Najneskôr
mil v januári 2003, dosiahla 700 miliónov
v roku 2010 sa výroba nového modelu rozeur. V lete 2003 bol položený základný kaExperti odhadujú, že po roku 2008
behne naplno, čím sa dosiahne, že v Trnave
meň závodu PSA Peugeot Citroën Slovakia
bude podiel automotive tvoriť viac ako
sa budú vyrábať dva koncernové modely
a o tri roky neskôr v júni sa rozbehla sériová
50% priemyselnej výroby SR a podiel
paralelne. Podmienkou pre zvyšovanie obvýroba vozidiel Peugeot 207. Aktuálne prona exporte presiahne 60 %.
jemu výroby na Slovensku je predovšetkým
dukuje 834 vozidiel denne v dvojzmennej
ﬂexibilný pracovný trh a dostatok kvaliﬁkoprevádzke. V roku 2006 v postupnom nábevaných zamestnancov a operátorov pre obsadzovanie pracovných postov
hu výrobného tempa vyrobila spoločnosť takmer 52 tisíc vozidiel. V októbri
pri výrobných linkách.
2007 vyrobila trnavská automobilka už 200-tisíce vozidlo. Spoločnosť zamestnáva v dvoch pracovných zmenách okolo 3 300 ľudí a v minulom roku
Francúzsky výrobca vozidiel PSA Peugeot Citroën nedávno informoval, že
vyrobila viac ako 177 tisíc vozidiel modelu Peugeot 207. Trnavský závod
pracuje na vývoji nízko emisných motorov, ktoré sa budú vyrábať vo Franplánuje v roku 2008 vyrobiť takmer 200 tisíc automobilov. Maximálna výcúzsku a v jednej z krajín východnej Európy. PSA investuje do tohto projektu
robná kapacita závodu v troch pracovných zmenách by mohla dosiahnuť
946 miliónov USD. Nové trojvalcové motory budú mať obsah menší ako
300 tisíc vozidiel ročne.
jeden liter a budú spĺňať prísne emisné normy. Jeden z nových závodov sa
bude nachádzať vo východofrancúzskom meste Tremery, kde automobilka
Spoločnosť PSA Peugeot Citroën Slovakia hodnotí obdobie necelých dvoch
vytvorí 500 nových pracovných miest. Podnik, ktorý by sa mal nachádzať
rokov od spustenia sériovej výroby v trnavskej automobilke pozitívne. Hlavblízko existujúceho závodu na výrobu motorov,
začne podľa plánu vyrábať v roku 2011 a jeho
kapacita dosiahne 600 tisíc motorov ročne. PSA
Peugeot Citroën stále hľadá vhodnú lokalitu pre
druhý závod vo východnej Európe. Kandidátmi sú
krajiny, ako Poľsko, Rumunsko, Ukrajina a Turecko.
Investícia bude rovnakým dielom rozdelená medzi
obidva závody.

Resumé
The automotive industry in Slovakia is
experiencing its golden age. After the difficult 1990s, marked by restructuring and
weighed down by the search for new production programmes and markets, the
Slovak engineering industry has recovered, mainly thanks to investments in the
automotive industry. Here are two figures
to prove the point: last year, a total of
571 000 vehicles were produced here, and
a conservative estimate for this year quotes
a total of 640 000 vehicles.
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Každú minútu jedno auto

Eva Ertlová

foto: KIA press, Roman Rafaj

A sme na konci. Jedna zo štyroch profesionálnych vodičiek práve skúša panenský štart
novučičkého športovo-účelového vozidla
SPORTAGE. Chvíľku to trvá, kým sa palivá
dostanú do celého systému automobilu,
ale podarilo sa. Takto to vodičky urobia
450-krát za zmenu. Auto odkrajuje svoje
prvé metre, nastavujú sa predné svetlá, geometria, robia sa iné potrebné nastavenia
a po skúšobnom okruhu auto absolvuje vodný test. Operátorky urobia poslednú kontrolu,
či niekde nezateká, či je v poriadku lak, a potom
sa už môže vydať na svoju cestu k zákazníkovi.
„Vždy mám pri tom taký zvláštny pocit. Veď v tých
autách sa vozia ľudia, a my, ktorí sme pri tom, máme za nich v tomto smere kus zodpovednosti,“ hovorí Igor Gajdáč, vedúci zmeny v oddelení montáže
závodu Kia Motors Slovakia v Tepličke nad Váhom
pri Žiline, pre ktorého je práca s autami nielen zamestnaním, ale celoživotným poslaním.
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vajú svoju konečnú podobu. Linky sú ﬂexibilné a prostredníctvom
adaptabilných nástrojov dokážu vyrábať rôzne typy motorov súčasne, čím môže KIA pružne reagovať na požiadavky zákazníka.

Lisovňa

Oceľové zvitky sa v procese výroby zmenia na karosériu auta.

Spoločnosť Kia Motors Slovakia ako jediná na Slovensku vyrába motory automobilov. Produkuje benzínové motory s objemom 1,4 a 1,6 litra a naftové
motory s objemom 1,6 a 2,0 litra.
Na prvý pohľad celkom jednoduché. Prehliadka výroby, vrátane odborného výkladu, nepresiahne dve hodiny. Čo všetko sa však skrýva
za tým, kým automobil opustí brány závodu! Náročný systém výroby,
logistiky, ľudského umu.
Sériová výroba v Kia Motors Slovakia, prvého európskeho automobilového závodu Kia, sa začala v decembri roku 2006. Dňa 27. marca
tohto roka vyšiel z Kia už 200-tisíci automobil. Na výrobe troch modelov (Kia cee´d – 5-dverová verzia, kombi verzia cee´d_sw a 3-dverový model pro_cee´d) a športovo účelového vozidla Sportage, pracuje
v súčasnosti v žilinskej automobilke približne 2 700 pracovníkov v dvoch
zmenách. V budúcom roku predbežne rátajú s treťou zmenou, veď kapacita závodu je stavaná na 300 tisíc áut ročne. Kia Motors Slovakia
je jedinou automobilkou na Slovensku, ktorá si vyrába vlastné motory.
„V pláne je vybudovať ďalšiu motoráreň s kapacitou 300 tisíc motorov
ročne. Motory budeme robiť aj pre závod Hyundai na Morave, kde
by mali začať s výrobou pravdepodobne na jar roku 2009. Oni zasa
budú pre náš závod vyrábať prevodovky,“ informuje nás Martina Jovsajová, z oddelenia Public Relations Kia Motors Slovakia, ktorá je našou
sprievodkyňou po výrobe.
V motorárni pracujú štyri kovoobrábacie linky: dve na výrobu bloku motora, hlavy motora a kľukového hriadeľa. Okrem toho sa v
motorárni nachádza aj montážna linka, na ktorej motory získa-

Proces výroby automobilu sa začína v lisovni. Vyrábajú sa v nej vonkajšie a niektoré vnútorné diely karosérie automobilov. Na výrobu týchto
dielov - panelov, sa používajú automatické lisovacie linky. Dve hlavné
lisovacie linky umožňujú vyrobiť viac ako 60 rôznych druhov panelov.
Automatický paletizačný systém ukladá vyrobené diely na palety využitím 4 robotov na každej linke. Bočné panely karosérie sú prostredníctvom závesného jednokoľajového systému prepravené do automatického skladu, z ktorého sa na základe požiadaviek výroby dodávajú do
karosárne.
„Máme viacerých dodávateľov oceľových zvitkov, ktoré sú už galvanizované, my ich povrchovo neupravujeme. Jeden oceľový zvitok váži 10
až 20 ton. Pomocou žeriavu sa prenáša na strihaciu linku a nasunie sa
na tŕň. Úlohou strihacej linky je plech odvíjať, vyrovnávať, odmasťovať
a nastrihať na plechy, ktorých tvary sú už podobné výsledným panelom,“ začína svoj odborný výklad Martina Jovsajová. Nastrihané plechy sa ukladajú v skladovacom, tzv. policovom systéme. V jednej časti
lisovne sú umiestnené lisovacie formy, ktorých je približne 200, veď na
každý panel sú potrebné 3 až 4. Je tu aj testovací lis, ktorý má kapacitu
2 400 ton, hlavná lisovacia linka má kapacitu 5 400 ton.
Výroba panelu sa vykonáva v štyroch technologických krokoch. Z jedného panelu sa vyrobí okolo 600 až 700 kusov potrebných dielov, potom
sa lisovacie formy menia. Výmena lisovacích foriem trvá približne 15
minút a proces pokračuje výrobou ďalšieho panelu. Na konci každej
lisovacej linky sú štyri roboty, ktoré ukladajú panely na palety. Vylisované bočnice sa pomocou závesného systému a pomocou elektrického
jednokoľajného systému prepravujú do automatického skladu bočníc,
ktorý má kapacitu 6 500 kusov. Každá karosárska verzia má svoju farbu
paliet, takže systém uskladňovania je aj takýmto spôsobom prehľadný.
Je riadený počítačom, a keď napríklad zvarovňa potrebuje bočnice na
5-dverový model, systém požiadavku spracuje a bočnica je presunutá
do zvarovne. Vo zvarovni, čiže karosárni, proces pokračuje.

Kvalita vylisovaných panelov sa kontroluje prostredníctvom unikátneho optického 3D systému, ktorý
dokáže na povrchu rozpoznať aj tie najmenšie nerovnosti.

Každá karosárska verzia má svoju farbu paliet, a aj preto je proces uskladňovania jednotlivých dielov prehľadný.
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Lakovňa
V lakovni karoséria vozidla prejde rôznymi povrchovými úpravami a
získa ﬁnálny farebný odtieň. Celková dĺžka dopravníkového systému,
ktorým karoséria prechádza počas jednotlivých fáz výrobného procesu,
vrátane zásobníkových zón, je 7,5 km.
V lakovni sa pracuje s farbami, ktoré sú vodou riediteľné. Na procese
tmelenia a lakovania sa podieľa spolu 46 robotov. Pracovné prostredie
lakovne vyžaduje špeciálne podmienky, ako napr. bezprašnosť, stabilnú vlhkosť vzduchu a teplotu, ktoré sú zabezpečované prostredníctvom
špičkovej vzduchotechniky.

Vo zvarovni pracujú najmä roboty.

„Proces lakovania má niekoľko fáz. Karosériu musíme najprv očistiť, odmastiť, nanesie sa na ňu antikorózna vrstva a pripraví sa na ďalší proces.
Toto všetko sa realizuje v linke predúprav,“ informuje nás Milan Makúch.
Karoséria sa v tzv. rotačno-ponornom dopravníkovom systéme ponorí
a zároveň otočí, čo je špecialita medzi slovenskými automobilkami. Po-

Rozmery každej karosérie sú kontrolované pomocou
automatického kontrolného systému A.C.S., ktorý
využíva roboty s laserovými snímačmi. Výnimočnosťou karosárne je možnosť vyrábať súčasne až 8 rozličných karosérií na jednej výrobnej linke.

Karosáreň
Vyrábajú sa v nej rozmerovo a tvarovo presné karosérie, a to poskladaním a zváraním jej jednotlivých podzostáv, ktorými sú napr. podlaha,
ľavý a pravý bok karosérie či strešná zostava. Na výrobe karosérií sa
podieľa až 310 robotov, ktoré okrem zvárania, slúžia aj ja nakladanie a
prenos dielov. Proces zvárania je pritom stopercentne automatizovaný.
Na ľavej strane zvarovne sú linky pohyblivých častí, napríklad pre kapotu, predné, zadné a piate dvere, ďalej sú tu dve hlavné linky, kde sa
už zvárajú jednotlivé diely dokopy. Pracovníci, ktorých je vo zvarovni
minimálny počet, sú zodpovední najmä za kontrolu kvality zvarenej karosérie. Najprv sa jednotlivé časti pozvárajú do podzostáv, a potom sa
na hlavných linkách zvára celá karoséria spolu. Na každej karosérii je
predpísaný počet zvarov. Podobne ako v lisovni, aj vo zvarovni sa kontroluje kvalita výstupu, či sú zvary kvalitné, meria sa rozmer karosérie,
ktorý musí byť presný, aby mohla pokračovať ďalej. Všetko je presne zaznamenávané. Každý robot má svoje číslo a informuje o svojej pozícii
–počiatočná pozícia alebo pozícia po vykonaní operácie. Keď je robot
v počiatočnej polohe, zasvieti zelená. Keď robot ukončí operáciu, zasvieti žlté svetlo, červené svetlo označí prípadnú chybu. Informačný online systém tiež signalizuje a zaznamená, za aký čas je vyrobená jedna
karoséria. V závode Kia sa vyrobí 64 karosérií za hodinu.
Po všetkých potrebných operáciách vychádza zo zvarovne ﬁnálny produkt karosérie do ďalšieho procesu. Prechádzame okolo monitorovacej
miestnosti, v ktorej sa pomocou 60 kamier monitoruje celý výrobný systém. Postupne cez premostenie prechádzame smerom k lakovni. S procesom lakovania nás oboznamuje Milan Makúch, manažér lakovne.

Karosériu čaká v lakovni očistný kúpeľ.

tom sa nanesie elektrochemická antikorózna vrstva na celý povrch karosérie a v peci sa následne vypáli. Počas celého lakovania sa nanesie
na karosériu približne 100 mikrónov štyroch druhov náterov. Po vypálení začína proces tmelenia. Všetky medzery medzi plechmi sa zatmelia,
vrátane podvozku karosérie, aby bol odolnejší voči úderom kamienkov
a pod. Tu prvýkrát nastupujú roboty. Spolu ich majú v lakovni 46, z toho
10 je tmeliacich a zvyšné pracujú v striekacích kabínach. Po skončení
procesu tmelenia, ide karoséria späť do pece, pretože každá jedna
vrstva sa musí vytvrdiť a vysušiť. Následne sa skontroluje povrch karo-

V procese predúprav a elektrochemického lakovania sa používa rotačno-ponorný systém,
vďaka ktorému sa ochranná substancia dostane i do najnedostupnejších častí karosérie.
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Proces lakovania je kontinálny a trvá od 8 do 10 hodín.

série a zlikvidujú sa drobné nečistoty, buď prach, alebo zvyšky predchádzajúcich procesov. V ďalšom štádiu sa nanáša na karosériu tzv.
podkladový plnič, ktorým sa vyrovnávajú nerovnosti karosérie a proces
pokračuje v striekacích kabínach, ktoré sú uzatvorené a vstup do nich
majú povolený iba operátori, ktorí tam pracujú. V kabínach sú špeciálne
technické pomery, predpísaná vlhkosť, teplota a veľmi vysoké nároky na
čistotu. Proces striekania je kombinovaný. Interiéry sa striekajú manuálne
a exteriéry majú na starosti roboty. Po nastriekaní karoséria opäť putuje
do pece. Sú dlhé približne 120 až 150 metrov a karoséria sa tu vypaľuje približne pri teplote 150 až 180 °C. Celý proces v lakovni je kontinuálny a trvá od 8 do 10 hodín, vrátane premiestňovania. Špeciﬁkom
lakovne sú zásobníkové zóny, kde sa zhromažďujú karosérie, aby v prípade potreby, napríklad prestávok, nedošlo k prerušeniu procesu.
Keď vyjde karoséria von z pece vypálená, tak sa znova skontroluje jej
povrch procesom, ktorý sa volá mokré brúsenie, aby sa odstránili drobné nečistoty. Takto upravená karoséria ide do poslednej kabíny, kde sa
začína samotné lakovanie. Karoséria sa musí nakoniec vysušiť, vypáliť.
Potom nasleduje posledná kontrola kvality.

Montáž
Montážna hala je najväčšou spomedzi všetkých výrobných hál. Na
montážnych linkách sa realizuje montáž a skompletizovanie vozidla
do ﬁnálnej podoby. Väčšina menších dielov je na karosériu montovaná
manuálne. Väčšie časti, ako napríklad nádrž, výfuk a sedadlá, sú montované pomocou manipulátorov, čo prispieva k nižšej fyzickej námahe
operátorov. Na nadrozmerné a citlivé časti, akými sú prístrojová doska,
nápravy a sklá, sa využívajú plne automatizované roboty, zabezpečujúce vyššiu efektívnosť a kvalitu montáže. Zmontované vozidlo prejde na
záver výstupnou kontrolou a je pripravené na expedíciu k zákazníkovi.
Montážne linky sú ﬂexibilné, to znamená, že na jednej linke sa vyrábajú
všetky modely. Robia aj autá s volantom na pravej strane pre anglický
trh. Informácie sú zapísané v špeciﬁkačnej karte, kde je všetko, čo zákazník žiada. Na základe týchto informácií, operátor montuje potrebné
súčiastky a realizuje ostatné požiadavky zákazníka.

V Kia používajú 14 povrchových farieb, najžiadanejšia je strieborná a úspech má aj čierna farba.
V lakovni je veľké percento automatizácie, ktoré predstavuje pri aplikácii exteriérov až stopercentnú úroveň. Napriek tomu je tu zamestnaných
365 ľudí v dvojzmennej prevádzke, z toho 22 percent žien, ktoré sa
osvedčili najmä pri kontrole karosérií. Kia je známa tým, že zamestnáva,
na rozdiel od iných automobiliek, pomerne veľa žien.
Najväčšie percento ľudskej práce je však v montáži, kde už auto dostáva svoje srdce...

Súčasťou lakovne sú aj vypaľovacie pece.

Robot montuje do karosérie palubnú dosku.

V montážnej hale sú takmer všetky operácie vykonávané manuálne. Je tu 11 výrobných liniek, na každej
je okolo 30 pracovných staníc a na každej stanici sa
vykonáva nejaký pracovný úkon. Je tu najväčší počet
pracovníkov - na jednej zmene približne 500,“ opisuje montáž Martina Jovsajová.
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V montáži je najväčšie percento ľudskej práce.

Prechádzame okolo montáže palubnej dosky. Je výnimočná aj preto,
že si s ňou poradia roboty a manipulátory. Robot si nasníma pomocou
kamerového systému prístrojovú dosku. Uchopí ju, priblíži k automobilu
a podľa nasnímaného priestoru sa palubná doska namontuje. Trvá to
niekoľko sekúnd. Ak niečo nie je v poriadku, robot palubnú dosku neuchopí, tá ide ďalej a robot začína pracovať na ďalšom aute. Tento
montážny modul v KIA nevyrábajú, ale dostávajú od svojho najväčšieho dodávateľa - spoločnosti Mobis. V Kia využívajú dva hlavné systémy dodávania – Just in time a Just in sequence. Systém Just in time
využíva spoločnosť pri lokálnych dodávateľoch zo Slovenska, ktorí
dodávajú komponenty v krátkom časovom rozmedzí. Systém Just in
sequence je založený na tom, že komponenty sú dodané v poradí,
v akom sa montujú na montážných linkách. Je to prepracovaný systém
logistiky. Kvôli náročnosti fyzickej práce, operátori na linke rotujú. Prácu
majú uľahčenú aj výškovo nastaviteľnými nosičmi karosérii na dopravníku, aby sa nemuseli veľmi zohýnať, naťahovať a podobne.

Keď sa sobáš vydarí
„Úlohou montáže je skompletizovať automobil, odskúšať ho a poslať
do distribučného centra,“ hovorí Igor Gajdáč, náš sprievodca montáZamestnanci na linkách rotujú a prácu im uľahčujú aj výškovo nastaviteľné nosiče.
Auto o chvíľu dostane svoje srdce.

žou. Kým sa tak stane, a kým auto dostane srdce - kompletné ústrojenstvo, čaká ho ešte množstvo úkonov na štyroch typoch liniek. Trim linky
pripravujú auto na montáž hnacieho ústrojenstva, inštalujú sa elektrické
a brzdové rozvody, karoséria sa zaizoluje zvnútra, pripraví sa priestor
na montáž motora. Takto pripravené auto prechádza na „podvozkové“
linky a dostáva sa do visiacej polohy. Operátori montujú nádrž, zadnú a prednú nápravu s hnacím ústrojenstvom. Tu dochádza k spojeniu
karosérie a hnacieho ústrojenstva. Auto je stále bez dverí, z výšky sa
opäť dostáva na podlahový dopravník, prechádza ﬁnálovými linkami,
postupne sa spájajú hadice, elektrika, ostatné časti v priestore motora,
namontujú sa plastové diely, sedačky, nalepia sa okná. Na záver sa
namontujú kolesá, naplní klimatizácia, posilňovač riadenia, dotankujú
sa náplne, nafta alebo benzín. Nakoniec sa nakóduje imobilizér, auto
sa naštartuje a odchádza z ﬁnálnej linky na testovacie a nastavovacie
linky, kde pracujú dva tímy: montážny a tím kvality. Nastaví sa geometria náprav a predné svetlá. Auto prechádza valcovou skúšobňou bŕzd,
kde sa odskúša z hľadiska charakteristiky motora, rozbiehania, brzde-
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nia, dynamiky. Ak je všetko v poriadku, ešte sa skontroluje podvozková
časť a odchádza na skúšobný okruh. Tam už sa skúšajú priamo dynamické vlastnosti vozidla na dráhe, zrýchlenie, brzdenie, stabilita riadenia. Odtiaľ sa vozidlo so všetkými „pečiatkami“, vracia späť na vodný
test. Po tomto úkone sa naposledy skontroluje karoséria, auto ešte prechádza na kontrolu elektrických systémov a putuje do expedičného
skladu. Keď sa objaví problém, vozidlo putuje na linky úprav, aby sa
chyby odstránili.

„Asi 75 percent našich dodávok sú lokálne dodávky, pričom pod lokálnymi doddávkami rozumieme
v Kia dodávky z európskych krajín, 25 percent je z
ostatných krajín - Kórea, Amerika, Japonsko. Z tých
75 percent lokálnych dodávateľov, 55 percent tvoria
slovenskí dodávatelia a zvyšných 45 percent sú dodávatelia z iných európskych krajín,“ informuje M.
Jovsajová.

Prvý štart.

„Čo je na montáži najťažšie? Montáž vo všeobecnosti je veľmi ťažká
práca, ale otázku by som zmenil. Čo je na montáži najdôležitejšie?
Samozrejme, kvalita. Cieľ je, aby na každej pracovnej stanici pracoval
stabilný, zaškolený operátor, schopný počas celého procesu, teda celých osem hodín pri páse dodržať kvalitu a čas svojej operácie. Je to
náročná práca fyzicky i duševne, preto motivácia, pracovná pohoda,
ergonómia, bezpečnosť práce a, samozrejme, pozitívny tímový duch sú
rovnako veľmi dôležité,“ hovorí vedúci zmeny Igor Gajdáč.

Systém sa stabilizuje
„Táto automobilka vyrába sériovo rok a pol. Pre mňa je veľmi dôležitá
stabilita môjho tímu. Automobilka je na Slovensku veľmi krátko, noví zamestnanci často nemajú žiadnu skúsenosť s prácou na montážnom páse. Preto tu zohrávajú významnú úlohu moji supervízori. Riadia tréningový proces, hodnotia, optimalizujú prácu a sú zodpovední za kvalitu. Je to
proces stabilizácie, ktorý si vyžaduje čas. Najdôležitejším parametrom
v súčasnom procese stabilizácie sú komunikácia a budovanie tímového
ducha. Podmienky na to sú,“ vyjadruje svoj názor Igor Gajdáč.
Opúšťame montáž a spolu s nami aj autá, ktoré už majú sobáš za
sebou. Obrazne povedané - karoséria dostala podvozok a pohonné
ústrojenstvo a vraj to „manželstvo“ vydrží dlho. Automobil následne získava celé vnútorné ústrojenstvo. Všetko však ukáže prax. Záruka na autá
z Kia Motors Slovakia je až sedem rokov, najdlhšia záruka v Európe.
Ešte sa pýtame na dodávateľov. Podľa slov Martiny Jovsajovej, je výber
dodávateľov náročný proces a je uskutočňovaný na základe prísnych
kritérií, ktorými sú hlavne kvalita, čas dodávok a cena.

Isté je jedno. Za ﬁnálnym produktom, ktorý vyjde z automobilky Kia Motors Slovakia, sa skrýva nespočetné množstvo práce, spoločností, dodávateľov, subdodávateľov, materiálu, logistiky. Kia Motors Slovakia a 10
ďalších dodávateľov, ktorí kvôli tejto investícii prišli na Slovensko, vytvorili
približne 10 000 pracovných miest.

Résumé
Original report from the Kia Motors Slovakia in Teplička
nad Váhom close to Žilina.
The carmaker is producing their own engines. The plan
is to build a new motor factory with 300 000 capacity
per year.
The production process of a car starts at the press shop,
where outer and some inner parts of a car body are manufactured. The automatic press lines are used for the production of parts, called panels. Two main press lines will
produce more than 60 various panels. The production of
a car further continues at the body shop. The welding automation ratio at the body shop is 100 %. Dimensions of
each body are controlled by the automatic control system
(A.C.S.), which utilizes robots equipped by laser sensors.
The most important feature of the body shop is the possibility to simultaneously manufacture up to 8 different car
models on the same line. The paint shop is the next stop
within the production process, in terms of which a car
body goes through various surface treatments and gets the
final color. Just water borne paints are used at the paint
shop and a total of 46 robots participate in the sealer and
paint application. The assembly shop is the biggest shop
of all production halls, in which the assembly and final
completion of a car proceed. Bigger parts such as tank,
exhaust pipe and seats are assembled with manipulators,
which contribute to less physical effort of operators. Oversized and delicate parts such as cockpit, chassis and glasses
are assembled by fully automated robots ensuring higher
assembly efficiency and quality. At the end of the production process, an assembled car goes through final checking and is ready for dispatch to a customer. About 75%
of supply to Kia is local from Europe, 25% is from other
countries – Korea, U.S.A. and Japan. From 75% Europian
suppliers is 55% from Slovakia. There is 2700 employees
in Kia Motors Slovakia working in two shifts and in april
they produced their 200 000th car in this plant.
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MMOG/LE

jednotné hodnotenie dodávateľov
Ing. Michael HÉGR, konzultant MMOG/LE v spoločnosti Minerva Česká republika, a. s.

Človek si pri kúpe nového auta nie vždy uvedomí,
koľko kilometrov alebo míľ jeho automobil prešiel, aj keď na svojom tachometri má maximálne
kilometrov päť. Dôvodom je zložitosť a množstvo
dielov automobilu a výroba vo veľkých sériách.
Je bežné, že na výrobu jedného automobilu sa
zbiehajú súčiastky z celého sveta, a ak vezmeme
do úvahy výrobu zložitejších častí (motor,
prevodovky) je „cestovanie“ súčiastok skutočne
značné.

Ľudský potenciál je pre správny chod jednotlivých oddelení kľúčový,
a preto sú dôležité pravidelné školenia a sústavné zlepšovanie pracovného prostredia.

Plánovanie kapacít a výroby

Smernica MMOG/LE upozorňuje na elimináciu vzniku chýb, preto je dôležité, aby organizácie používali štandardy na EDI komunikáciu, teda na
natiahnutie dlhodobých a krátkodobých odvolávok, tzv. 830/DELFOR,
862 DELJIT formáty. Tieto požiadavky je nutné zadávať do informačného systému ihneď po získaní a smernica udáva, že informácie je nutné
načítať automaticky bez ručných vstupov a korekcií. Informačný systém
pri plánovaní berie do úvahy odvolávky zákazníkov, používanie systémov „štíhlej“ výroby je vítané.

Styk so zákazníkmi

Z hľadiska komunikácie je požadovaná čo najtesnejšia väzba na zákazníkov, spracovanie kontaktných matíc (meno, pozícia, telefón, e-mail)
a zákazníkom odsúhlasené plány na riešenie nepredvídateľných situácií. Na balenie musí organizácia používať kontajnery odsúhlasené so
zákazníkom a je požadované ich označenie pomocou čiarových kódov. Údaje na zásielkových listoch (ASN) musia byť presné, kompletné
a v súlade s požiadavkami zákazníka.

Pre automobilky je veľmi náročné vybrať si správnych dodávateľov, ktorí
budú schopní plniť ich dodávky včas a v požadovanej kvalite. Z tohto
dôvodu si automobilky vždy svojich nových a aj súčasných dodávateľov
overujú. Na hodnotenie dodávateľov používali automobilky, ako Ford,
Riadenie výroby a výrobkov
DaimlerChrysler, Renault, PSA, Volvo, z dodávateľov Robert Bosch,
Organizácia musí mať jeden ucelený informačný systém ako na stále
Johnson Controls, Tower Automotive rôzne postupy a metodiky. V rozásoby, tak na súvisiace ﬁnančné účtovníctvo. Nejednotné riešenia rôzku 2004 sa spojili dve metodiky dvoch priemyselných konzorcií, a to
nych informačných systémov táto smernica nepodporuje. Celý sortiment
Logistics Evaluation (Odette International) a Materials Management
tovaru, materiálov a rozpracovanej výroby musí byť jednoznačne oznaOperations Guideline (AIAG), čím vzniklo jednotné hodnotenie dodávačený a sledovaný. Všetky pohyby materiálov sú
teľov Global Materials Management
Kvalitne fungujúci proces plánovania
v rámci organizácie realizované bez časového
Operations Guideline/Logistics Evaa logistiky predstavuje pre dodávateoneskorenia pomocou čiarových kódov. V prípaluation – MMOG/LE. Prínosy tohto
de, že zákazník vyžaduje dosledovateľnosť (Trajednotného hodnotenia sú nepopieraľov jednoznačnú konkurenčnú výhoceability) musí byť vytvorený systém sledovania
teľné, napríklad celosvetová platnosť,
du pri získavaní nových zákaziek.
dávok, prípadne sériových čísiel.
jednoznačnosť a jednotnosť, jednotná
terminológia, zlepšenie výkonu vďaka
ucelenej logistike, zlepšenie hodnotenia zo strany zákazníkov, významStyk s dodávateľmi
né obmedzenie nákladov na interné a logistické hospodárenie s mateSmernicu MMOG/LE je možné použiť ako súčasť procesu pri výberiálmi, zlepšenie vzťahov s obchodnými partnermi a ďalšie. MMOG/LE
re dodávateľov, teda rovnakú metodiku, ktorú „na mňa uplatňujú moji
obsahuje veľké množstvo požiadaviek, ktoré sú zoradené podľa jedzákazníci“. Existujú kontaktné matice a procesy na riešenie krízových
notlivých oblastí.
situácií. Dodávateľ musí byť schopný elektronickej komunikácie, akceptovanými prostriedkami komunikácie je tradičný systém EDI a internetový
systém EDI, e-mail a fax nie sú akceptované. Dodávaný materiál musí
Stratégia, zdokonaľovanie a organizácia práce
byť balený do obalov a označený (čiarovými kódmi) podľa vopred
V týchto dvoch oblastiach sa kladie dôraz na to, aby organizácia do
schválených podmienok. Na hodnotenie dodávateľov je opäť možné
svojej ﬁremnej stratégie a cieľov zakomponovala oblasť materiálového
použiť smernicu MMOG/LE. Je zrejmé, že požiadaviek na dodávaplánovania a logistiky a chápala smernicu MMOG/LE ako nástroj trvateľov v automobilovom priemysle je celý rad a smernica MMOG/LE
lého zdokonaľovania. Cieľom je, aby organizácia mala jednoznačne
ich jednoznačne popisuje, hodnotí a pomáha pri ich dosiahnutí. Pokiaľ
deﬁnovanú organizačnú štruktúru, stanovenú zodpovednosť, právomoci
ﬁrma dodáva viacerým zákazníkom, čo je častý jav, jednotnosť hodnoa všetky procesy v rámci materiálového toku boli jednoznačne popítenia je pre zákazníkov i pre dodávateľov prínosná.
sané. Tiež sa pamätá na riešenie nepredvídateľných krízových situácií.
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Matador Automotive, a. s.

váš partner pre automatizáciu a robotizáciu!

Spoločnosť Matador Automotive, a.s., so sídlom
V Dubnici nad Váhom, vznikla 30. 6. 1995 ako
dcérska spoločnosť ﬁrmy Matador, a.s.. Za tento
pomerne krátky čas vstúpila do strojárskeho a automobilového povedomia ako silný a konkurencie
schopný podnik.
Pri 271 kmeňových zamestnancoch dosiahla spoločnosť v roku 2007
obrat 19 500 000 EUR. Výroba spočíva z troch nasledovných výrobných líniách: 1. Výrobné komponenty; 2. Technologické zariadenia;
3. Automatizácia a robotizácia.
Dňa 1. 1. 2008 došlo k zlúčeniu spoločností Matador Automotive, a.s.
v Dubnici nad Váhom a Matador Automotive Bratislava, a.s., respektíve bratislavská spoločnosť sa stala prevádzkarňou dubnickej. Štvrtú výrobnú líniu
tvorí týmto zlúčením výroba lisovacích nástrojov pre automobilový priemysel.
Podstatnú časť našich konštruktérskych kapacít vkladáme do riešení v oblasti
automatizácie a robotizácie. Pokiaľ ide o aplikáciu robotov (predovšetkým
renomovaného nemeckého dodávateľa robotov značky Kuka), ide hlavne
o robotizáciu zvárania, či už bodového alebo oblúkového a, samozrejme,
o manipuláciu. Máme za sebou niekoľko úspešných projektov, ktoré sú dôkazom toho, že naše produkty sú kvalitné a zodpovedajú požiadavkám
zákazníka. Súčasťou našej ponuky pre zákazníkov sú taktiež školenia na
obsluhu a údržbu robotov značky Kuka, pričom pri ukončení každého z nich

dostane účastník osvedčenie o absolvovaní a zvládnutí príslušnej úrovne.
V Matador Automotive, a.s., v Dubnici nad Váhom sme prednedávnom
uviedli do prevádzky vlastné zváracie robotické pracovisko s lineárnym pojazdom. Servisné stredisko v Matador Automotive, a.s., Dubnica nad Váhom
je ďalšou neoddeliteľnou súčasťou oblasti automatizácie. Ide o poskytovanie záručného a pozáručného servisu, vrátane náhradných dielov a servisných zásahov pri poruchách. Snažíme sa byť blízko našim zákazníkom,
čoho dôkazom je aj stála účasť na veľtrhoch a výstavách.
Na Medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Nitre nájdete našu expozíciu v pavilóne N, číslo stánku 14, kde sa na Vašu návštevu tešia reprezentanti Matador Automotive, a.s..

Resumé
Matador Automotive, a.s., whose seat is in Dubnica nad Váhom,
was founded on June 30th 1995 as a subsidiary company of Matador, a.s. During this relatively short period of time, it has entered
the engineering and automotive mindset as a strong and competitive business. With its core of 271 employees, the company achieved
a turnover in 2007 of 19 500 000 EUR. The production is composed of the three following production lines: 1. Production components; 2. Technological equipment; 3. Automatisation and robotisation. The fourth production line consists of the production of
press tools for the automotive industry.
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TRW Automotive

bezpečnosť na prvom mieste
text a foto TRW Steering Systems Slovakia

TRW Automotive je americká spoločnosť pôsobiaca v automobilovom priemysle. V tomto roku
oslávila už 107. výročie svojej existencie. Firma
TRW sa orientuje najmä na osobnú a prevádzkovú bezpečnosť v automobiloch.
Produktové portfólio spoločnosti TRW tvorí päť základných skupín:
• brzdné systémy • riadiace systémy • bezpečnostné systémy (aktívne
aj pasívne) • doplnkové interiérové produkty
• vývoj a výskum všetkých týchto systémov.
TRW Steering Systems
Slovakia v Novom Meste nad Váhom je prvou
dcérskou spoločnosťou
americkej TRW na Slovensku a zaoberá sa
montážou elektromotorov pre posilňovače riadenia do automobilov.
Bezpečnosť je ústredným motívom ﬁlozoﬁe celej TRW. V praxi
to znamená, že bezpečnosť je na prvom
mieste, a to nielen pri
výrobe a kvalite vyrábaných produktov, ale
aj pri ochrane všetkých
zamestnancov.
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Logo TRW možno nájsť na viac ako 200 podnikoch v 27 krajinách sveta.
Celkovo pre TRW pracuje 64 000 zamestnancov. Spoločnosť je ﬁnálnym
dodávateľom „TIER 1” pre automobilový priemysel a svoje výrobky dodáva
viac ako tridsiatim svetovým automobilkám.
V spoločnosti TRW Steering Systems Slovakia v súčasnosti pracuje vyše 420
zamestnancov a ﬁrma sídli v nových - práve dokončených priestoroch. Hoci
celková výstavba závodu je naplánovaná do troch etáp v časovom horizonte do roku 2010, dokončenie prvej etapy výstavby a kompletný presun sa
zrealizoval už v apríli 2008.
TRW Steering Systems Slovakia má záujem stať sa významným podnikateľským subjektom na Slovensku. Svojimi aktivitami chce však rozvíjať nielen
vlastnú spoločnosť, ale podporovať aj rozvoj ďalších činností v regióne
svojho pôsobenia.
TRW Steering Systems Slovakia s.r.o.
Trenčianska 2571/16
915 01 Nové Mesto nad Váhom
Tel.: 00421/ 32 32 36 202
www.trw.com

Resumé
TRW Automotive – safety first
TRW Steering Systems Slovakia based in Nove Mesto nad Vahom is the first subsidiary company of TRW Automotive in Slovakia. The company is an assembly plant of the cars power steering units. There are 420 employees currently employed in TRW
Steering Systems Slovakia in brand new facilities. The whole
company construction development is planed in three parts with
target of completion by 2010. First part with complete transfer
has been finalized in April 2008.
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Zdviháky
z TRENSu
text a foto TRENS, a. s.

Novinkou vo výrobnom programe akciovej spoločnosti TRENS, a. s.,
sú zdviháky pre osobné aj nákladné automobily. TRENS, a. s., prevzala dobré
meno vo výrobe zdvihákov od ﬁrmy TOPSTROJ, ktorá je od roku 2007 jej
súčasťou. Je jediným výrobcom zdvíhacej techniky na Slovensku s dlhoročnou
tradíciou. Výrobou zdvihákov sa spoločnosť zaoberá už 25 rokov.
Na slovenskom i českom trhu je veľa predajcov zdviServisní technici opravujú aj 20-ročné zdviháky, s ktohákov rôznych značiek a výrobcov. Každý rok niektorými sú ich majitelia veľmi spokojní. To je dôvod, prerí zaniknú, iní sa objavia. TRENS, a. s., je slovenským
čo je spoločnosť schopná ponúknuť výrobky s veľmi
výrobcom, ktorý je na trhu od roku 1960.
dobrým pomerom kvality a ceny. Zdviháky akciovej
spoločnosti TRENS spájajú
Typy zdvihákov:
tradičnú robustnosť a pevTRENS, a. s., sa bude usilovať, aby
Široká škála zdvihákov pre
nosť s moderným dizajnom.
boli jej výrobky neustále kvalitnejosobné a nákladné autoV zdvihákoch sú používané
šie a konkurencieschopné, ale primobily umožňuje vybrať si
kladky na vozíku na rozdiel
tom aj cenovo prístupné.
ten správny model. Vybrať si
od klzákov, ktoré používajú
je možné zdvihák s nosnosmnohí iní výrobcovia. Zaťou od 2 do 45 ton. Zdviháky sú podľa vyhotovenia
bezpečenie rýchleho servisu aj na starších typoch
mobilné alebo pevné.
zdvíhacích zariadení z produkcie spoločnosti je saDôležitým faktorom sú spokojní terajší i budúci zámozrejmosťou. Ďalej TRENS, a. s., vykonáva revízne
kazníci.
kontroly všetkých zdvíhacích zariadení.
Prvoradý dôraz sa kladie na kvalitu a dlhú životnosť
výrobkov. Spoločnosť neustále pracuje na ich skvalitňovaní po konštrukčnej, technologickej, aj materiálovej stránke. Výsledkom je napríklad zavedenie novej
elektronickej synchronizácie pri type TOP 35 2M
SYNCHRO, alebo nové typy prevodoviek pri nákladných zdvihákoch EZ.
Počas životnosti zdviháka sa môže stať, že niektoré
súčiastky sa používaním opotrebujú. Zákazníci si môžu byť istí, že ich zdvihák bude spojazdnený v čo najkratšej dobe, a tým sa zabráni prestojom. Jednou zo
silných stránok spoločnosti TRENS, a. s., je technická
a výkresová dokumentácia každého výrobku, vďaka
čomu je spoločnosť schopná vyrobiť náhradné diely
aj na staršie zdviháky po povinnej 10 ročnej dobe
pre náhradné diely, vyplývajúcej zo zákona. Preto pri
kúpe zdviháka, cena nie je tým najdôležitejším faktorom, pretože zdvíhacie zariadenie je dlhodobou
investíciou.

Autotec Brno 4. - 8. 6. 2008

Resumé
New products in the production programme
of the joint-stock company TRENS, a.s. are
jacks for passenger vehicles, trucks, and buses.
TRENS a.s., has taken the good reputation in
jack production from TOPSTROJ, which has
been part of the company since 2007. It is the
only producer of lifting technology in Slovakia
with a long tradition. The company has been
dealing with the production of jacks for twenty-five years already. The wide range of jacks
for passenger vehicles, trucks, and buses enables customers to find the suitable model for
them. Jacks can be selected with a capacity of
2 to 45 tones and can be mobile or fixed.

Autosalón Nitra 11. - 15. 9. 2008
Pozývame Vás

TRENS, a. s.
Súvoz 1
911 32 Trenčín
Slovakia
www.trens.sk
Tel.: +421 (0)37 64 26 631
Mobil: +421 (0)915 796 604
+421 (0)918 476 041
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Výkovky pre
automobilový priemysel
text a foto Martin DOMOVEC, obchodný riaditeľ, ŽP PRAKO, s.r.o.

Spoločnosť ŽP PRAKO, s. r. o., sa nachádza v obci Prakovce v juhovýchodnej časti Spiša, 7 km od
Gelnice a 50 km severozápadne od Košíc. História
ŽP PRAKO, s. r. o., siaha do 18. storočia a súvisí so
vznikom metalurgického podniku, ktorý počas svojej vyše 230 – ročnej histórie zabezpečoval pracovné príležitosti nielen pre obyvateľov Prakoviec, ale
aj celej Hnileckej doliny. Pred rokom 1993 spoločnosť patrila do ZŤS Prakovce, š. p., ktorý bol zameraný na špeciálnu výrobu. V decembri 1993 vznikla
samostatná spoločnosť PRAKO – PRÍRUBY, s. r. o.,
ktorá začala s výrobou a predajom krkových privarovacích prírub a zápustkových výkovkov. Spoločnosť ŽP PRAKO, s. r. o., vznikla 1. 9. 2005 ako následník PRAKO – PRÍRUBY, s.r.o., a odvtedy je členom skupiny ŽELEZIARNE PODBREZOVÁ GROUP.

technickým vybavením a pracovisko nedeštruktívneho skúšania feromagnetických výkovkov magnetickou práškovou metódou. Opracovanie prírub je
zabezpečované na poloautomatických a konvečných strojoch.
Na udržanie kvality výrobkov boli zrealizované inovačné rozvojové programy a spoločnosť obhájila štandard kvality certiﬁkáciou AD-WO / TRD 100
od RW TÜV Bratislava pre výkovky z nelegovaných a nízkolegovaných ocelí, certiﬁkáciou preukázania zhody vlastností TSU č. 4201A/02/0131/1/
C/C03, certiﬁkáciou č. P/08627/104/4/98, certiﬁkáciou systému ISO
9001:2000 a možnosťou dodávať výrobky pre trhové systémy AG.
Spoločnosť ŽP PRAKO, s.r.o., má vytvorený, zdokumentovaný a zavedený
systém manažérstva kvality, udržiava a trvale zlepšuje jeho efektívnosť v súlade s požiadavkami medzinárodnej normy ISO 9001 : 2000. V júli 2008
podstúpi certiﬁkáciu podľa normy ISO TS 16949, ktorá potvrdí smerovanie
spoločnosti ako spoľahlivého a rešpektovaného dodávateľa výkovkov nielen pre automobilový, ale aj strojársky priemysel.
ŽP PRAKO, s.r.o.
Member of Železiarne Podbrezová Group
055 62 Prakovce – Slovakia
www.zpprako.sk

Proﬁl spoločnosti

V súčasnosti sa spoločnosť orientuje najmä na výrobu zápustkových výkovkov, výkovkov pre automobilový priemysel, špeciálnu výrobu a tiež pretrváva
aj výroba prírub z nízkouhlíkových ocelí. Technologické vybavenie pozostáva zo siedmich kovacích liniek na báze vzduchových bucharov, vretenových kovacích lisov a jedného kľukového lisu. Dopĺňajú ho nožnice a píla
na delenie materiálu, plynové pece na ohrev nástrižkov a indukčné ohrevy
materiálu. Tepelné spracovanie výkovkov je zabezpečované na vozových
elektrických žíhacích peciach. Pre spoľahlivý chod kováčne bola vybudovaná moderná kompresorovňa, nové pracovisko apretáže, dielňa výroby
náradia s novými CNC zariadeniami, nové laboratórium s požadovaným

18

|

|

www.leaderpress.sk

Resumé
ŽP PRAKO is a member of the ŽELEZIARNE PODBREZOVÁ GROUP. The company focuses mainly on the production
of drop forgings, forgings for the automotive industry, special
production and the production of flanges using seven forging
production lines based on air drop hammers, spindle forging
presses and one crank press. The company is certified ISO
9001:2000. In July 2008, the company will undergo certification
according to the ISO TS 16949 standard.

www.osram.sk

AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL
N á r a d i e , n á s t ro j e

Autožiarovky
prvotriednej kvality.
OSRAM - dodávateľ autožiaroviek popredným svetovým výrobcom automobilov.
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foto: Bugatti

Anylýza štruktúry
odliatkov hláv valcov motorov

text a foto doc. Ing. Maroš MARTINKOVIČ, PhD., Ing. Peter PINKE, CSc., Materiálovotechnologická fakulta STU

Vlastnosti odliatkov výrazne závisia od štruktúry
materiálu, ktorá sa formuje počas tuhnutia. V rôznych miestach odliatku je štruktúra odlišná v dôsledku rozdielnych technologických podmienok
tuhnutia. Článok sa zaoberá možnosťami kvantitatívnej analýzy štruktúry odliatkov hláv valcov
spaľovacích motorov zo zliatiny na báze Al-Si
Vlastnosť ľubovoľného materiálu je odrazom jeho vnútornej stavby a štruktúry. Štruktúra zliatin je závislá od veľkého počtu faktorov, ktoré počas výroby,
spracovania a použitia, prispievajú k jej formovaniu. Medzi základné faktory, ovplyvňujúce výslednú štruktúru materiálu, patria faktory metalurgické, ktoré v procese výroby vplývajú na formovanie štruktúry, kde významnú úlohu
zohráva spôsob primárnej kryštalizácie. Typická štruktúra odliatku je tvorená
dendritmi, ktoré v závislosti od smeru odvodu tepla a rýchlosti ochladzovania, nadobúdajú príslušnú veľkosť a orientáciu.
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Primárna štruktúra odliatku výrazne vplýva na jeho výsledné mechanické
vlastnosti, pričom vplyv rýchlosti ochladzovania je veľmi významný. Vplyv
rýchlosti ochladzovania je dokumentovaný na príklade štruktúry žiarupevnej zliatiny vystuženej volfrámovým vláknom [1]. Tekutý kov (teplota tavenia
1450 °C) v keramickom tégliku bol inﬁltrovaný zväzkom vláken volfrámu
a následne spolu s téglikom ochladzovaný tromi spôsobmi: na vzduchu (obr.
1a), v induktore cievkou chladenou vodou (obr. 1b) a v kúpeli kvapalného
cínu (obr. 1c).
Pozorovateľný je výrazný vplyv rýchlosti ochladzovania na veľkosť dendritických útvarov – s rastúcou rýchlosťou ich veľkosť klesá. Podobný jav nastáva
pri odliatkoch, kedy v jednotlivých miestach toho istého odliatku, v závislosti

a
b
Obr. 1: Vplyv rýchlosti ochladzovania na primárnu štruktúru zliatiny.

c

AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL
od hrúbku steny a tvaru v dôsledku rôznej rýchlosti ochladzovania, je rôzna
výsledná štruktúra a z toho vyplývajúce vlastnosti. Uvedený jav je pozorovateľný na odliatkoch hláv valcov zo zliatiny hliníka. Preto je nevyhnutné pre
kontrolu štruktúry a vlastností vykonať kvantitatívnu analýzu primárnej štruktúry odliatku v jednotlivých miestach – stanoviť veľkosť dendritov.

Meranie vzdialenosti sekundárnych ramien
dendritov

Bežným spôsobom stanovenia veľkosti dendritov je napríklad meranie
vzdialenosti primárnych osí dendritov, čo je možné realizovať iba v prípade,
že štruktúra je usmernená, t.j. dendrity rastú iba jedným smerom. To však nie
je prípad odliatkov hláv valcov, kedy je štruktúra odliatku tvorená dendritmi
orientovanými všetkými smermi tak, ako je to na obr. 3. V takom prípade sa
stanovuje vzdialenosť sekundárnych ramien dendritov.
Nutnou podmienkou
je, aby rovina metalograﬁckého výbrusu,
na ktorej je pozorovaná štruktúra, pretínala dendrit pozdĺž
primárnej osi. To však
nie je možné vždy
splniť, ako je vidieť
z obr. 2. V takom prípade treba zvoliť iný
spôsob, ako kvantitatívne stanoviť veľkosť
dendritov.

raním ich merného povrchu – veľkosti plochy na jednotku objemu. Meranie
takéhoto kvantitatívneho parametra štruktúry umožňuje jedna z metód stereometrickej metalograﬁe – metóda skúšobných priamok [2], [3].
Prienik priestorových plôch s rovinou rezu sú krivky, pozorované v rovine rezu. Veľkosť týchto kriviek sa dá vypočítať pomocou skúšobnej priamky v rovine. Takáto krivka je v podstate povrchová krivka priestorovej plochy. Použitím
skúšobných priamok v priestore sa dá vypočítať veľkosť takejto plochy.
Ak predpokladáme, že počet a rozmiestnenie skúšobných priamok spĺňa
štatistické podmienky, potom SV – veľkosť plochy v jednotke objemu, t.j. merný povrch je SV = 2 PL, (1), kde PL je počet priesečníkov skúšobnej priamky
s celkovou plochou v priestore na jednotku dĺžky a rozmer je mm–1. Vypočíta sa ako podiel počtu priesečníkov a celkovej skutočnej dĺžky skúšobných
priamok – dĺžky skúšobných priamok na obraze roviny rezu delenej použitým zväčšením.

Dosiahnuté výsledky a záver

Na modelových odliatkoch pohárikového tvaru s priemerom 60 mm, výškou
60 mm, hrúbkou steny 6 mm a hrúbkou dna 15 mm z podetektického silumínu odlievaných do kokily, sa urobilo porovnávacie meranie kvantitatívnych
parametrov primárnej štruktúry odliatku – veľkostí dendritov v rôznych miestach odliatku. V tom istom mieste sa vykonalo meranie vzdialenosti (rozostupu) sekundárnych ramien dendritov d a merného povrchu dendritov SV. Na
obr. 3 sú na ilustráciu uvedené výsledky merania z jednej pozície steny (obr.
3a) a jednej pozície dna (obr. 3b) z troch miest hrúbky odliatku.
Obr. 2: Primárna štruktúra odliatku z podeutektickej zliatiny AlSi sekundárnych ramien dendritov.

d [µm]

Dendrit je priestorový stromčekovitý útvar. Jeho povrch tvorí plocha v priestore. Čím sú dendrity menšie, je ich v danom objeme materiálu viacej a ich
plocha je väčšia. Z toho vyplýva, že veľkosť dendritov je možno stanoviť me-

d [µm]

Meranie merného povrchu dendritov

a
b
Obr. 3: Výsledky merania merného povrchu a vzdialenosti sekundárnych ramien

Z výsledkov všetkých meraní vyplýva, že meranie merného povrchu dendritov plne korešponduje s meraním vzdialenosti sekundárnych ramien dendritov. Nespornou výhodou je, že nezáleží na orientácii dendritov voči rovine
výbrusu, a je tak možné veľmi efektívne stanoviť rozdiely v mikroštruktúre
odliatkov v závislosti od miesta v odliatku. Následne je možné optimalizovať technologické podmienky na dosiahnutie čo najvhodnejšej štruktúry
a najlepších vlastností. To je veľmi dôležité hlavne pre odliatky, ktoré sú
v prevádzke vysoko exponované, ako napríklad hlavy valcov spaľovacích
motorov.
Literatúra
[1] Martinkovič, M. - Čaplovič, Ľ.: Príprava zloženého materiálu s kovovou matricou spevneného kontinuálnym
volfrámovým vláknom. In: Vedecké práce Materiálovotechnologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave so sídlom v Trnave : Zväzok 5. 1997. - Bratislava : STU v Bratislave, 1997. S. 13-17
[2] Saltykov, S., A.: Sterometričeskaja metallograﬁa. Moskva: Metallurgia, 1970. 375 s.
[3] Martinkovič, M.: Základy stereologickej metalograﬁe. Bratislava: STU, 1998. 52 s.
[4] Russ, J., C. – Dehoff, R., T.: Practical stereology. New York: Plenum Press, 2000. 307 s.
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Resumé
Properties of casts depend on a material structure. The material
structure is formed during solidification. The structure of material
is different in some places due to different technological conditions of solidification. In the paper are described possibilities of quantitative analysis of gas engine cylinder head cast structure Al-Si
based alloy.
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Návrh řízení
vícestupňové převodovky
v Delphi Powertrain Systems
HUMUSOFT s. r. o.

Jako dodavatel řídicích systémů pro pohonné
soustavy, musí Delphi Powertrain Systems splňovat rozmanité požadavky pro širokou a náročnou základnu zákazníků. Aby vyhověli všem potřebám, využívají inženýři v Delphi nástroje ﬁrmy
MathWorks k vývoji řídicích algoritmů, modelování dynamiky motorů i k ověřování vlastností navržených řídicích systémů v reálném čase pomocí hardware-in-the-loop testování.
Firma Delphi dostala za úkol vyvinout řídicí systém pro šesti, sedmi
a osmistupňovou automatickou převodovku. Převodové soustavy vyžadují pokročilé řízení a téměř každá je unikátní.

Příklad dynamického modelu převodovky v SimDriveline

K ověření funkčnosti regulátoru a jeho interakce s fyzikálním modelem
byly spuštěny simulace v Simulinku. Reálný řídicí systém pracuje s výpočty v pevné řádové čárce. Proto byli identiﬁkovány a korigovány rozsahy,
rozlišení a omezení použitých proměnných.
Posledním krokem bylo provedení HIL testů k ověření chování regulátoru
v reálném čase. K tomu byl pomocí Real-Time Workshopu a Stateﬂow
Coderu z fyzikálního modelu a několika variant řídicího algoritmu automaticky vygenerován vhodný kód. Z testů byla získána spolehlivá data,
která ukázala, jak se bude řídicí systém chovat v automobilu se skutečným zařízením.

Firma Delphi již dříve vyvinula v Simulinku
model dynamiky čtyřstupňové převodovky,
Delphi v současné době vyvíjí pokročilejČím více má převodovka stupňů, tím
ten však nešlo adaptovat na vícestupňové
ší řídicí algoritmus, který bude prověřován
je častější řazení, a tím preciznější
systémy nebo jiné mechanické architektury.
s novými modely převodovek. Tento přístup
musí být i její řízení z hlediska optiProto bylo potřeba urychleně vytvořit nové
umožní zvýšit schopnosti jak řídicího algoritmalizace spotřeby a emisí.
modely pro každý zadaný typ, založené
mu, tak diagnostických simulací a HIL testů
na informacích dodávaných výrobci. Move spojení s fyzickým regulátorem.
dely byly nezbytné k přizpůsobení, zdokonalení a ověření vlastního
řídicího algoritmu.
Při návrzích se osvědčila integrita vývojového prostředí s možností vyvinout a nastavit algoritmus, sestavit modely a spustit simulace v rámci jedNávrháři použili nástrojů ﬁrmy MathWorks určené pro Model-Based
noho software. Tím byl celý proces efektivní, transparentní a bylo možné
Design k vývoji řídicího algoritmu, modelování převodovky a provedevyhnout se problémům s kompatibilitou.
ní hardware-in-the-loop (HIL) testů. Pro návrh a simulaci algoritmu byly
použity MATLAB, Simulink a Stateﬂow. Modul SimDriveline pak poskytl
Distributor produktů společnosti The MathWorks v České republice
modely základních komponentů automobilů, které mohly být využity
a na Slovensku:
k rychlému vytvoření modelů převodových soustav.
Tým začal s návrhem šestistupňové převodovky založené na komplexních okrajových podmínkách a stavových rovnicích, které určovaly její
fyzikální chování. V SimDriveline jsou přechody a okrajové podmínky
řešeny přirozeně fyzikálním modelem. Ten se skládá přímo z bloků
reprezentujících mechanické komponenty stroje a diferenciální rovnice
popisující dynamiku systému jsou z nich generovány automaticky. Tím je
celý proces značně urychlen. Nový model zahrnoval uspořádání převodovky a spojky, včetně jejich mechanické struktury.
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Nedostatok ľudských zdrojov?

Využívajme tie, čo máme...
Beáta JAROŠOVÁ, Vlasta RAFAJOVÁ, foto P2R

Nevyužitý čas v slovenských podnikoch
dosahuje podľa výsledkov prieskumu poradenskej spoločnosti BFM až 27 percent
z dostupnej pracovnej doby. Naše podniky
zaostávajú v porovnaní s priemerom vyspelých ekonomík vo využívaní pracovného
času až o 9 %, zatiaľ čo vo svete zamestnanci spoločností neefektívne využívajú
v priemere 18 percent.
Nejde pritom o technologické ani investičné dôvody, hlavné príčiny nedostatočného využitia pracovného času spravidla spočívajú v nesprávnej príprave pracovníkov a v problémoch internej či externej komunikácie (s dodávateľmi a zákazníkmi).
Prieskum takisto poukázal na rastúci problém nedostatku kvaliﬁkovaných pracovníkov v mnohých slovenských podnikoch. A to aj napriek tomu, že nie
vždy je potreba dodatočnej pracovnej sily nevyhnutná. Naopak nastolil otázku, do akej miery sú dnes využité schopnosti
a možnosti už pracujúcich ľudských zdrojov.
„Extenzívny rast

Najskôr rast a rozvoj

Kvalitu ľudských zdrojov určuje podľa neho množstvo faktorov. Dôležité je,
aby podnik dokázal vytvoriť takú klímu, v ktorej ľudia pracujú radi a je to
pre nich česť. Nemenej podstatné je tiež stanoviť zo strany zamestnávateľa
jasné podmienky a beneﬁty. Zainteresovať ľudí na maximálny výkon, ale
taký, ktorý sa dá vydržať po celú dobu pracovnej pôsobnosti, teda niekoľko rokov, nie „vyžmýkať“ pracovníkov počas mesiaca, aby napokon odišli.
Predpokladá to istú manažérsku kultúru:
schopnosť využiť kvalitu zamestnancov, odpodniku je potrebné
hadnúť ich jedinečnosť a riadiť ich tak, aby
maximálnym využitím
videli, že majú vo ﬁrme budúcnosť.

kombinovať s
existujúcich zdrojov, čo je náročná, ale
menej atraktívna manažérska úloha.“
(B. Rovňák)

Veľmi výrazne v súčasnosti prevažuje zameranie spoločností na extenzívne smery rozvoja
a do úzadia sa dostáva opačný možný smer
rastu – intenzívnejšie využívanie existujúcich kapacít. „Mnoho spoločností sa dnes zameriava na čo najrýchlejší rast a rozvoj, v istej fáze však začnú čeliť nedostatku kvaliﬁkovaných pracovníkov,“
hovorí Branislav Rovňák, konateľ BFM SK, s. r. o.. „Extenzívny rast podniku
je potrebné kombinovať s maximálnym využitím existujúcich zdrojov, čo je
náročná, ale menej atraktívna manažérska úloha. Podniky však majú v priemere potenciál na dodatočné využitie 18 až 25 % času ich pracovníkov. Na
dosiahnutie tohto potenciálu je potrebné zamerať sa na fungovanie a riadenie procesov ﬁrmy a cielene ich zlepšovať,“ dodáva Branislav Rovňák.

Kľúčová je plynulosť

Ľudské zdroje

Špeciﬁkum poradenstva pre automobilový a strojársky priemysel priblížil Michal Beránek, konateľ BMF CZ, ako snahu analyzovať kľúčový proces, ktorý
začína od potrieb samých zákazníkov. „Skúmame, aký spôsobom je rozplánovaná výroba, či sú jasné exaktné plány, kedy aké materiály prichádzajú,
ako sa uskutočňuje výrobný proces, až po ﬁnálnu montáž a odchod výrobku
k spotrebiteľovi. Dôležité je, aby každý úsek pracovnej činnosti bol dobre kontrolovaný, či tam nevzniká nejaký problém, ktorý je nutné okamžite riešiť. Ak
prevádzka prebieha plynule, má to pozitívny vplyv na materiálové zásoby, na
hotové výrobky a tým pádom aj na ﬁnancie. Ak toto dokážeme riadiť, tak sú
i ľudské zdroje optimálne. Pokiaľ však nevieme, čo nás čaká, nevieme si predstaviť ani, akú kapacitu pracovníkov potrebujeme,“ dodal M. Beránek.

Prevláda skepsa

Aj napriek zlepšujúcej sa kvalite služieb
v oblasti manažérskeho poradenstva, pretrváva u časti majiteľov a manažérov podnikov určitá skepsa pri ich využívaní. Ako ukázal prieskum realizovaný na vzorke 180 významných slovenských spoločností, až 88 % percent vedúcich predstaviteľov považuje
optimalizáciu podnikových procesov za kľúčovú úlohu, takmer polovica
však uviedla, že nedisponuje internými špecialistami na všetky potrebné
oblasti. Približne tri štvrtiny opýtaných využilo v uplynulých troch rokoch
služby externej poradenskej spoločnosti, pričom iba pätina hodnotila spoluprácu negatívne.

Resumé

Still lagging behind in our use of work time
According to the results of a survey by the consulting group
BFM, inefficient use of time in Slovak companies counts for up
to 27 percent of available work time. Our companies are lagging behind in the use of work time compared to the average in
developed economies by up to 9%, with the worldwide average
among company employees reaching an average of 18 percent.
www.leaderpress.sk
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Hlavný problém

nedostatočne štrukturovaná pracovná sila
Beáta JAROŠOVÁ, foto Eva ERTLOVÁ

Silná tradícia strojárskej výroby
a kvaliﬁkovaná pracovná sila na všetkých vzdelanostných úrovniach
zavážili medzi konkurenčnými
výhodami, ktoré ovplyvnili rozhodnutia zahraničných investorov vstúpiť
na slovenský automobilový trh.
Situácia sa však mení a o kvaliﬁkovanú pracovnú silu je u nás čoraz
väčšia núdza.
Automobilový priemysel sa zvykne označovať ako vlajková loď slopodľa odhadov potrebných ďalších približne 45 tisíc pracovníkov. Nástuvenskej ekonomiky. V súčasnosti jeho podiel na celkovej priemyselpom automatizácie a robotizácie výrobných procesov dochádza zároveň
nej výrobe predstavuje približne 30 percent, no
k výmene nekvaliﬁkovanej alebo mepredpokladá sa, že sa zvýši na 40. Trh si žiada
nej kvaliﬁkovanej pracovnej sily za úz...hlavným problémom, ktorému čestále viac profesionálov, ktorí ovládajú nové techko špecializovanú a vysoko kvaliﬁkolí strojárska výroba, je nedostatočne
nológie, ale aj reči. Už dnes chýbajú operátori
vanú - a tej jednoducho niet. Sčasti to
členená pracovná sila. Štruktúra škôl
CNC strojov, profesie zamerané na elektroniku,
spôsobuje jej odliv do zahraničia za
nie vždy odráža nároky priemyslu...
meradlá, logistiku, zváranie, či robotiku, ale aj lavýhodnejšími platovými či pracovnými
kovači, zvárači, karosári, autoopravári.
podmienkami. V relatívne blízkom čase priemysel pocíti i to, že nastupujú
Predpokladá sa, že s ďalším rozvojom automobilového priemyslu
populačne slabé ročníky, nehovoriac o dlhodobom trende nízkej pôrodnosdopyt po nich ešte stúpne. V nasledujúcich piatich rokoch bude
ti. V súvislosti s potrebami ekonomiky sa preto čoraz častejšie začína hovoriť
aj o imigračnej politike.
No hlavným problémom, ktorému čelí strojárska výroba na Slovensku, je
nedostatočne štruktúrovaná pracovná sila. Slovenskí manažéri sa zhodujú v tom, že štruktúra stredných odborných škôl nie vždy odráža nároky
priemyslu a za nie celkom domyslenú pokladajú aj koordináciu prípravy
budúcich profesionálov. Z prirodzenej potreby zabezpečiť si budúcu kvaliﬁkovanú pracovnú silu na jednej strane a z nutnosti sprostredkovať učňom či
študentom skúsenosti z praxe na druhej sa začala, takpovediac „zdola“, odvíjať nejedna spolupráca medzi výrobným podnikom a vzdelávacou inštitúciou. Mnohé spoločnosti dnes majú vážne na zreteli spoluprácu so základnými alebo strednými školami či univerzitami. Podporujú pri školách vznik
školiacich a tréningových centier, kde často školia vyučujúci z miestnych
odborných škôl. Tie sa zas nezaobídu bez materiálno-technickej podpory.
Mnohé vyžadujú modernizáciu, výučba v tomto type škôl je v zásade veľmi
nákladná, čo sa nie celkom odzrkadľuje v jej normatívnom ﬁnancovaní.

Koordinácia odborného vzdelávania
Štruktúra škôl musí odrážať nároky priemyslu.
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Trh práce neurčuje, aké školy a učebné odbory potrebujeme. Ich štruktúra
sa odvíja od záujmu mladých ľudí, ktorých do značnej miery ovplyvňu-
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ného vzdelávania v SR, vzdelávacích systémov v krajinách EÚ. Podľa
informácií zverejnených na internetovej stránke CPA SR hlavným cieľom
pilotného centra je vytvorenie školy, ktorá bude pripravovať absolventov
pre prax. Pilotné centrum ako škola je zameraná výlučne na odbory súvisiace s autoopravárenstvom. Nová škola bude predstavovať centrum
vzdelávania pre automobilový priemysel v danom kraji pre všetky ostatné školy vyučujúce autoopravárenské odbory. Poskytovať bude žiakom,
pedagógom a technológom z praxe možnosť vzdelávania, ako aj celoživotného vzdelávania v daných odboroch.
Hlavný cieľ pilotného centra ako školy ostáva nezmenený - príprava absolventov, ale aj príprava nových kádrov pre trh práce zodpovedajúcich
súčasným potrebám praxe. Pilotné centrum spolu so svojím vybavením
slúži okolitým školám ako miesto pre konanie záverečných skúšok, ako
aj zdroj informácií a ako miesto pre celoživotné vzdelávanie pedagógov. Pilotné centrum bude zároveň slúžiť na vzdelávacie účely svojich
partnerov, ktorí sa ﬁnančne a materiálne podieľali na technickom a technologickom vybavení učební a dielní pilotného centra. Pilotné školy v po-

Od pripravovaného zákona o odbornom vzdelávaní sa očakáva, že presne deﬁnuje sústavu študijných a učebných
odborov.

jú odporúčania rodičov. Zamestnávatelia do tohto procesu nemajú ako
zasiahnuť. Neexistuje prepojenie medzi školami, úradmi práce, samosprávou a zamestnávateľmi. Čoraz naliehavejšie vyvstáva nutnosť hľadať systematické riešenie problému. V hre je totiž konkurencieschopnosť
ekonomiky.
Vzdelávacia komisia pri Združení automobilového priemyslu zdôrazňuje vo svojej koncepcii odborného vzdelávania nutnosť spracovať štátnu
vzdelávaciu politiku odborného vzdelávania. Podieľať sa na nej majú
ministerstvá, zamestnávatelia, zamestnanci a samosprávy - štvorpartita,
ktorá bude ich aktivity koordinovať. Zásadný význam prikladá zákonu
o odbornom vzdelávaní, ktorý by deﬁnoval sústavu študijných a učebných odborov pripravujúcich na povolanie.
Podľa Návrhu systému koordinácie odborného vzdelávania a prípravy
pre trh práce z dielne Ministerstva školstva SR by spoluprácu medzi
ﬁrmami a školami mali organizovať tzv. Regionálne rady OVP. MŠ SR
pripravuje nový zákon o výchove a vzdelávaní a jeho súčasťou bude
Bez demonštračných panelov funkčných jednotiek automobilov, meracích súprav či simulátorov moderných liniek by
bola moderná výučba budúcich profesionálov pre automobilový priemysel sotva možná.
aj odborné vzdelávanie. Vytvárať predpoklady na zabezpečenie najvýznamnejšej programovej zmeny v oblasti OVP má vládna koncepcia
dvojúrovňového modelu vzdelávacích programov. Dvojúrovňový model
rovnaní so štandardnými poskytujú integráciu celoplošného vzdelávania
sa bude realizovať na úrovni štátnej a na úrovni školskej. Štátne vzdelápre aktuálne potreby automobilového trhu. Úroveň ich školiaceho vybavacie programy pre OVP budú
venia bude zodpovedať aktuálnym požiadavkám
vymedzovať požiadavky, potretrhu. Pilotné školy budú garantovať certiﬁkovanú
Trh práce neurčuje, aké školy a učebné
by, a ciele štátnej školskej povysokú odbornú úroveň pedagógov a tiež certiodbory potrebujeme. Záujem mladých
litiky zakotvenej v Národnom
ﬁkáciu žiakov. Cech bude zároveň odborne gaľudí značne ovplyvňujú odporúčania rodiprograme výchovy a vzdelávarantovať záverečné skúšky. Ak študent úspešne
čov. Zamestnávatelia do toho nemajú ako
nia v SR na najbližších 15 až 20
zvládne štúdium, získa cechovú knižku ako doklad
zasiahnuť.
rokov, ako aj ďalšie požiadavodbornej úrovne a príslušnosti, ale aj medzinárodky, potreby, a ciele odborného
ne uznávaný certiﬁkát vydaný cechom.
vzdelávania a prípravy podľa
jednotlivých odvetví národného hospodárstva, správy, kultúry a umenia.
Nový odbor – aj hromadná výroba
Školské vzdelávacie programy budú zabezpečovať súlad s regionálnyČinnosti pri výrobe automobilov si vyžadujú aj iný druh pracovnej sily,
mi potrebami trhu práce a rozvojovými potrebami regiónu za aktívnej
ako v súčasnosti ponúka školský systém v SR. Prevláda orientácia na preúčasti zamestnávateľov na regionálnej alebo miestnej úrovni.
daj, servis a diagnostiku motorových vozidiel a nerieši sa problematika
hromadnej výroby automobilov vo veľkých podnikoch, sociálnej komuniPilotné centrá
kácii v malých a veľkých sociálnych skupinách a vytváranie špeciﬁckých
V rámci ZAP, na pôde vzdelávacej komisie (zo zástupcov MŠ SR, MH
pracovných návykov. Odbor školstva Žilinského samosprávneho kraja
SR, ŠIOV, ZAP SR, CPA SR, SOU a SOŠ) jeho bývalej divízie Cechu
v spolupráci so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania v Bratislave
predajcov a servisov motorových vozidiel vznikol zaujímavý projekt pisa preto rozhodli rozbehnúť od začiatku školského roku 2008/2009
lotných centier a satelitov. Vychádza z analýzy súčasného stavu odborprojekt „Tvorba nových vzdelávacích programov v odbornom vzdeláwww.leaderpress.sk
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vaní pre potreby automobilového priemyslu“. V rámci stredných škôl Žilinského samosprávneho kraja sa do projektu zapojili: Stredné odborné
učilište, Kysucké Nové Mesto, Stredné odborné učilište stavebné, Žilina
– Bôrik, Združená stredná škola, Rosinská cesta 2, Žilina, Združená
stredná škola, Dolný Kubín – Kňažia, Spojená škola, Martin. „Zapojením škôl do projektu sa zlepšia možnosti pre vzdelávanie našich študentov. Obsah vzdelávania bude úzko prepojený s praxou, napríklad vzdelávanie v cudzom jazyku sa zameria na odbornú terminológiu, dejepis
sa obohatí o históriu automobilizmu, praktické vyučovanie sa uskutoční
u výrobcov automobilov,“ povedala riaditeľka odboru školstva ŽSK Dana Weichselgärtner.
Stredné školy budú vybavené vzorovou učebňou s najmodernejšou výpočtovou technikou, videom, dataprojektorom, aktívnou tabuľou Smartboard, či vybudovanou lokálnou sieťou. Absolvent nového učebného
odboru bude schopný vykonávať príslušné práce na špecializovaných
pracoviskách vo výrobných podnikoch pri hromadnej výrobe automobilov, automobilových komponentov a automobilového príslušenstva.
„Pevne verím, že túto šancu využijú študenti a že im aj rodičia pomôžu
vo výbere povolania. Práca v automobilovom priemysle je dnes tak špičkovo zmechanizovaná, že ju nemôžeme porovnávať s prácou v minulosti, keď sa o nej hovorilo ako o práci čiernych rúk,“ vyjadril sa predseda
ŽSK Juraj Blanár.

Automobilka KIA sa snaží upútať a motivovať mladých ľudí, aby sa rozhodli pre štúdium s technickým zameraním. Denne sa v jej závode v Tepličke nad Váhom pri Žiline konajú exkurzie pre študentov stredných a vysokých škôl.

prehliadku závodu. Študenti troch stredných odborných škôl zo žilinského regiónu u nás ďalej absolvujú povinnú odbornú prax, no a v neV Kia Motors dvere otvorené
poslednom rade naša spoločnosť darovala týmto školám 50 áut, viac
V automobilke v Tepličke nad Váhom pri Žiline zatiaľ vážne probléako 50 motorov a množstvo ostatných komponentov, aby mali študenti
my s pracovnou silou nemajú.
možnosť pracovať s aktuálnym materiálom.
„Nábor pracovníkov na druhú
Máme záujem, aby počas odborného vý„Technický odbor nemožno vyučovať čisto
pracovnú zmenu sme ukončili
cviku využívali moderné materiály, motory či
teoreticky. Nevyhnutné sú moderné didakpred marcom roku 2007 bez
komponenty, ktoré sa používajú pri súčasnej
tické prostriedky, napríklad modelové zariaväčších problémov. Teraz riešivýrobe áut. Domnievam sa však, že o vyškodenia, ktoré umožňujú študentom pochopiť
me už len bežné veci v oblasti
lenie odborníkov sa nemajú zaujímať len au(A. Talač)
princíp...“
pracovnej sily, ktoré sa vyskytnú.
tomobilky. Zo škôl by mali vychádzať ľudia
V strojárskom a automobilovom
pripravení na reálny pracovný trh,” povedapriemysle sa už teraz odhaduje
la Martina Jovsajová z oddelenia Public
nedostatok kvaliﬁkovanej pracovnej sily. Ak sa situácia na pracovnom
Relations v Kia Motors Slovakia.
trhu v budúcnosti nezmení, do času, keď naša spoločnosť spustí nábor
na tretiu pracovnú zmenu, predpokladáme, že nám kvalitná pracovná
Keď sa spolupráca vydarí...
sila chýbať bude. Kia Motors Slovakia sa snaží o spoluprácu so školaAko príklad úspešnej spolupráce výrobnej sféry so strednou priemyselmi na viacerých úrovniach. Snažíme sa mladých ľudí upútať a motivovať
nou školou možno uviesť vzájomnú spoluprácu SPŠD dopravnej v Trnaich, aby zvolili štúdium v školách s technickým zameraním. Na dennej
ve s automobilkou PSA Peugeot Citroën Trnava. „Naša škola vznikla
báze poskytujeme študentom stredných a vysokých technických škôl
v roku 1983 a proﬁl jej absolventov bol pomerne úzko zameraný na
železničnú dopravu. No v súvislosti s uplatnením sa absolventov na trhu
práce sa toto zameranie ukázalo ako neefektívne. V snahe prispôsobiť
obsah výučby čo najviac potrebám praxe, vznikli u nás v roku 1993
štyri nové študijné odbory,“ hovorí riaditeľ SPŠD Anton Talač. Ide o odbory: technika a prevádzka dopravy, elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách, prevádzka a ekonomika dopravy - logistika a technické
a informatické služby - zasielateľstvo. Ich základnou charakteristikou
je širší odborný proﬁl s nevyhnutným dôrazom na dostatočnú úroveň
všeobecného vzdelania tak, aby boli absolventi dostatočne adaptabilní a schopní využiť nadobudnuté vedomosti a zručnosti v samostatnej
pracovnej činnosti. Osobitný dôraz sa pritom kladie na výučbu cudzích
jazykov, ale i vytváranie počítačovej gramotnosti. Pri výučbe sa vo vysokej miere využívajú informačné technológie, aby študenti získali zručnosť
pri ich uplatňovaní v praxi. V súčasnosti v škole študuje 717 študentov,
ktorých vyučuje 51 plne kvaliﬁkovaných pedagógov.

Bez odborného zázemia to nejde
Modelové ABS zariadenie umožňuje učiteľovi Ing. Milanovi Eliášovi vysvetliť podrobnosti činnosti systému. Zariadenie
simuluje brzdenie pri rôznych adhéznych pomeroch medzi vozovkou a kolesom vozidla (suchá, mokrá, ľadová a snehom
pokrytá vozovka), ktoré sa dajú nastaviť. Simuláciu možno spracovať a činnosť zároveň vyhodnocovať i graﬁcky pomocou počítača. Na názornejšiu výučbu sú k dispozícii i ďalšie modelové zariadenia, napríklad modely klimatizácie. Keď
účastníci školení či študenti pochopia princípy procesov, ktoré prebiehajú v skutočnosti, môžu sa zaoberať simuláciou
porúch systému a od modelov prechádzajú na reálne výučbové vozidlo.
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„Napríklad študijný odbor technika a prevádzka dopravy sme koncipovali nanovo. Predstavuje technický strojnícko-elektrotechnický odbor
zameraný na prevádzku, údržbu a diagnostiku automobilovej techniky.
Podľa zákona o cestnej doprave získavajú absolventi tohto odboru
doklad spĺňajúci požiadavky vzdelania pre podnikanie v cestnej doprave. Môžu sa uplatniť ako technici v autoservise, dopravných podni-

AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL
Ľ u d s k é z d ro j e
koch a službách, v autoopravárenstve, ako dispečeri, referenti dopravy,
samostatní podnikatelia v autodoprave, údržbe, či predaji áut,“ konštatuje A. Talač.

cvičenia multiplexnej komunikácie jednotiek vozidla, logických obvodov
a palubného osvetlenia vozidiel, ako aj simulátorov montážnych liniek
náprav, montáže a kontroly kabeláže a konektorových spojov).

„Školiace stredisko sa stalo nielen pilieOdbor má veľmi dobré technické záMedzinárodná spolupráca medzi závodom
rom financovania školy, snahou bolo
zemie, vychádzajúce z niekoľkoročnej
a školou nadobudla ďalší rozmer: od januára
medzinárodnej spolupráce s ﬁrmami
2008 školia pracovníkov PSA už len učitelia
vytvoriť základy celoživotného vzdeláPSA Peugeot Citroën a Renault. Vyškoly. „Školiace stredisko by pri úspešnom povania v zmysle vyškoliť, zvýšiť kvalifikáučuje sa s využitím modernej techniky
stupe mohlo byť nielen nezanedbateľným pi(A.
ciu a najmä úroveň výučby...“
(napr. na meracie účely slúži autolierom ﬁnancovania školy, ale našou snahou je
Talač)
mobil Renault Megane, Citroën C6,
predovšetkým postupne vytvoriť základy celoPeugeot 307, k dispozícii je počítačoživotného vzdelávania v logickej nadväznosti
vý diagnostický systém, povinnou súčasťou výučby sú graﬁcké systémy).
na technický vývoj – dať možnosť doplniť vzdelanie – v zmysle nielen
Nechýba ani výučba francúzštiny. „Treba zdôrazniť, že bez kvalitného
vyškoliť, ale aj zvýšiť kvaliﬁkáciu a najmä dosiahnuť vyššiu úroveň výučmateriálno-technického zázemia takýto odbor jednoducho nie je možby, a na základe toho lepšie uplatnenie absolventov v praxi,“ uzatvoril
ný. Technický odbor nemožno vyučovať čisto teoreticky. Nevyhnutné sú
A. Talač.
moderné didaktické prostriedky, napríklad modelové zariadenia, ktoré
umožňujú študentom pochopiť princíp procesov prebiehajúcich v skutočnosti či simulujúce poruchy automobilu.“
Školiace stredisko

Spolupráca s výrobnou sférou sa ukázala ako tá správna a efektívna
cesta. Najvýznamnejšou dohodou o spolupráci, ktorú SPŠD so súhlasom, podporou a pod záštitou zriaďovateľa - Trnavského samosprávneho kraja v rámci medzinárodnej spolupráce doteraz uzavrela, bola
medzinárodná dohoda o spolupráci vo vzdelávaní dospelých s novovybudovaným závodom PSA Peugeot Citroën Trnava, na základe
ktorej vzniklo pri škole v roku 2003 centrum vzdelávania dospelých,
pôsobiace dodnes. Spoločnými silami boli vytvorené odborné učebne,
ktoré slúžia jednak na školenie pracovníkov závodu, ale aj na odborné
vyučovanie žiakov denného štúdia v oblasti kontroly a merania, diagnostiky motorových vozidiel a autoelektroniky. Na vzdelávanie dospelých
je k dispozícii montážna hala so špeciﬁcky orientovaným vybavením na
profesionálne osvojenie montážnych zručností. Súčasťou vzdelávania je,
samozrejme, systém didakticko – metodických postupov spojený s priebežným hodnotením.
Za štyri roky existencie školiaceho centra tu vyškolili spoločne do 2000
pracovníkov montážnych liniek. Jeho materiálové vybavenie je na úrovni potrieb súčasnosti, počnúc, demonštračnými panelmi funkčných jednotiek súčasných automobilov,(napr. mikroprocesorom riadený model
vstrekovania vznetového motora Common Rail, mikroprocesorom riadený model vstrekovania zážihového motora, delenej klimatizačnej jednotky alebo simulátor systému ABS vozidla), ďalej meracie súpravy na

„K dispozícii máme šesť cvičných vozidiel, ktoré plnia funkciu trenažérskych pracovísk. Nechýba Peugeot 307 Pickup ani najvyšší model Citroënu, ktorý slúži na prepravu i francúzskemu prezidentovi,“ vysvetľuje Anton Talač, riaditeľ
SPŠD v Trnave.

Resumé

Účastníci vstupného školenia operátorov pre PSA v Školiacom stredisku pri SPŠD v Trnave práve skončili pod vedením
školiteľov Ing. Ľuboša Ilavského a Františka Leitmana montáž prednej nápravy. Budúci operátor musí spĺňať tri základné
kritériá: rýchlosť, bezpečnosť a kvalitu práce.

The main problem - a workforce lacking in structure
At present, the share of the automotive industry as part of total industrial production is approximately thirty percent, but is
expected to rise to forty percent. The market requires more and
more professionals who can master new technologies as well as
languages. According to the latest estimations, approximately
another 45 thousand workers will be needed over the course of
the next five years. The main problem facing the engineering industry in Slovakia is a workforce lacking in structure.
www.leaderpress.sk
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Laboratórium automatizovanej montáže.

Automobilový priemysel

na Slovensku a vysoké školy
text a foto prof. Ing. Štefan MEDVECKÝ, PhD., dekan SjF; prof. Ing. Milan GREGOR, PhD., prodekan SjF, Žilinská univerzita

Hlavným „výrobkom“, ktorý sa dnes predáva vo
vyspelom svete, sú vedomosti. O konkurencieschopnosti krajín i ﬁriem rozhodujú ľudia s ich
vedomosťami, tvorivosťou a invenciou.
Produkcia s vysokou pridanou hodnotou

Z hľadiska dlhodobej perspektívy udržateľného rozvoja Slovenskej republiky (SR), ako konkurencie schopnej ekonomiky, musí byť našou ambíciou
vytváranie výrobkov s vysokou pridanou hodnotou. Za predpokladu, že automobilový priemysel (AP), ktorý sa u nás v posledných rokoch významne
etabloval, bude z hľadiska tvorby hrubého domáceho produktu priemyslom
strategickým, je nevyhnutné, aby sa v SR nerobila len montáž automobilov.
Dôležitá je produkcia výrobkov a komponentov s vysokým stupňom pridanej hodnoty, ktoré budú aplikované vo ﬁnálnej výrobe v SR aj v zahraničí.
Strategickým cieľom musí byť to, aby sa na Slovensku udomácnili domáce
aj zahraničné podnikateľské subjekty, pracujúce v oblasti pokročilých technológií (tzv. high-tech podnikateľské subjekty). Tieto musia realizovať tiež
výskum a vývoj pre oblasť AP. V prípade neúspešnosti zámeru môže nastať
stav, kedy zahraničné podnikateľské subjekty po ukončení obdobia, na
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ktoré im SR poskytla investičné stimuly, opustia našu krajinu a presunú svoje podnikateľské aktivity do takých krajín, ktoré im poskytnú nové výhodné
podnikateľské stimuly.
Zámer, rozvíjať produkciu s vysokou pridanou hodnotou v AP, možno naplniť
len vtedy, ak budú pre túto oblasť dostupné kvalitné ľudské zdroje s vysokoškolským vzdelaním prvého až tretieho stupňa (absolventi bakalárskeho,
inžinierskeho a doktorandského štúdia). Absolventi prevažne bakalárskeho
a inžinierskeho štúdia nájdu uplatnenie najmä pri zabezpečení výroby v AP.
Absolventi prevažne inžinierskeho a doktorandského štúdia nájdu uplatnenie najmä v oblasti výskumu a vývoja.
Zo stanoviska Priemyselného fóra SR vyplýva, že potreba vysokoškolsky vzdelaných ľudí v AP má nasledujúcu štruktúru: 35 % strojári,
32 % elektronici, elektrotechnici, 11 % chemici, 8 % personalisti, právnici, manažment, 7 % ekonómovia, ﬁnančníci a 7 % marketing a odbyt. Z toho vyplýva, že z hľadiska rozvoja technologických smerov
vzdelávania má byť vysokoškolské vzdelávanie pre AP orientované
prednostne do oblasti strojárstva, elektroniky, elektrotechniky, chémie
a riadenia automobilovej výroby.
Medzi najviac uznávané vysokoškolské inštitúcie v SR, ktoré uskutočňujú
vysokoškolské vzdelávanie a vedecký výskum v týchto oblastiach, patrí Slo-
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venská technická univerzita v Bratislave, Technická univerzita v Košiciach
a Žilinská univerzita (ŽU) v Žiline. Potenciál týchto univerzít je aplikovateľný
pre oblasť AP.

vytvorený a spravovaný priemyselnými zväzmi pre rozvoj vysokoškolského
vzdelávania, atď.

Špeciﬁckou oblasťou vzdelávania poskytovaného vysokými školami je oblasť ďalšieho vzdelávania (tzv. celoživotné vzdelávanie). Relatívne rýchly
nárast počtu podnikateľských subjektov podnikajúcich v oblasti AP a z toho
Dôležitou otázkou poskytovania vysokoškolského vzdelávania pre oblasť
vyplývajúci nárast počtu pracovných miest vyvoláva zvýšené požiadavky
AP je jeho obsah. Vysokoškolské vzdelávanie sa od akademického rona rekvaliﬁkáciu alebo zvýšenie kvaliﬁkácie
ku 2005/2006 začalo postupne poskytovať
potenciálnych zamestnancov. RekvaliﬁkačBolo by rozumné a účelné zriadiť na
formou akreditovaných študijných programov.
né kurzy alebo kurzy ďalšieho vzdelávania
S cieľom harmonizovať v procese tvorby študijvysokých školách laboratóriá, ktoré
zamerané na zvýšenie kvaliﬁkácie môžu byť
ných programov požiadavky AP a legislatívne
bude možné využívať pre vzdelávaciu
efektívne poskytované vysokými školami na
zásady akreditácie nových študijných prograa výskumno-vývojovú činnosť.
základe špeciﬁkácie požiadaviek zamestmov alebo modiﬁkácie existujúcich študijných
návateľov. Odporúča sa, aby na tento účel,
programov, bude nevyhnutná ešte užšia spolupriemyselné zväzy špeciﬁkovali požiadavky na ďalšie vzdelávanie, ktoré by
práca medzi subjektmi podnikajúcimi v oblasti AP a vysokými školami.
mohlo byť realizované vysokými školami.
Vysokoškolské vzdelávanie v oblasti strojárstva, elektroniky, atď., má veľmi
Strojnícka fakulta ŽU aktualizuje študijné
široký záber. Preto má charakter aplikovaného strojárstva, aplikovanej elektroniky, atď., kde vysokoškolské inštitúcie musia poskytovať vzdelávanie v ceprogramy
lom rade aplikačných predmetov špeciﬁckých pre oblasť AP, vyučovaných
Strojnícka fakulta ŽU reagovala na situáciu, ktorá na Slovensku vznikla v súv laboratóriách zriadených špeciálne na tento účel.
vislosti s intenzívnym rozvojom AP. Upravila a aktualizovala štruktúru a obsah
svojich študijných programov, ktoré poskytuje na základe svojej vedeckovýDlhodobo pretrvávajúce najnižšie ﬁnančné zabezpečenie vysokého
skumnej činnosti a širokej odbornej spolupráce s domácou a zahraničnou
školstva SR (napr. v porovnaní s krajinami EÚ, OECD, V4, atď.), v obtechnickou praxou. Vzdeláva bakalárov, inžinierov a doktorandov, ktorí sú
lasti vysokoškolského vzdelávania a vedy, spôsobilo stav, kedy na vysoschopní riešiť náročné technické úlohy a problémy. Hlavným cieľom Strojkých školách SR nie je v súčasnosti dostatočné laboratórne vybavenie.
níckej fakulty je výskum, rozvoj vedeckého poznania a vzdelávania, ktoré
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Technická univerzita v Košisú orientované na oblasť strojárstva, automobilového a elektrotechnického
ciach a Žilinská univerzita v Žiline sa snažia tento problém riešiť aj forpriemyslu a techniky vo všeobecnosti.
mou spolupráce s podnikateľskými subjektmi. I napriek enormnej snahe
vysokých škôl, nebude možné bez účelovej podpory vysokých škôl zo
Orientácia výskumu a vzdelávania Strojníckej fakulty ŽU je zameraná
strany podnikateľských subjektov a zväzov etablovaných v oblasti AP,
do týchto nosných oblastí: aplikovaná mechanika; materiálové inžinieraj zo strany SR, zriadiť na týchto školách laboratóriá nevyhnutné na
stvo; technologické inžinierstvo; konštrukcia strojov a zariadení; enerzabezpečenie vysokoškolského vzdelávania pre potreby AP.
getické stroje a zariadenia; dopravná a manipulačná technika; automobily a spaľovacie motory; priemyselné inžinierstvo; automatizácia
Problém sa dá riešiť napríklad poskytovaním investičných stimulov podnikariadenia technologických procesov; obnova strojov a zariadení.
teľským subjektom tak, aby boli motivované spolupracovať so slovenskými
vysokými školami v oblasti vzdelávania a vedy a ich podpory. Iné riešenie
Od školského roku 2005/06 fakulta postupne prešla na trojstupňové vypredstavujú napríklad rozvojové projekty vysokých škôl účelovo orientované
sokoškolské štúdium v piatich programoch prvého (Bc.) stupňa, jedenástich
na budovanie laboratórií pre oblasť automobilovej techniky, systém grantov
programoch druhého (Ing.) stupňa a deviatich programoch tretieho (PhD.)
stupňa. Na základe akreditácie z roku 2004 má akreditovaných 25 študijných programov prvého, druhého a tretieho stupňa. Programy sú koncipované tak, aby zodpovedali vedeckovýskumnému a pedagogickému proﬁlu
fakulty a súčasne reagovali na rozvojové trendy praxe a najmä strojárskeho
priemyslu.

Vzdelávanie pre automobilový priemysel

1. stupeň – bakalárske štúdium
Dopravné stroje a zariadenia; Vozidlá a motory; Technika prostredia;
Strojárske technológie; Priemyselné inžinierstvo
2. stupeň – inžinierske štúdium
Automobily a spaľovacie motory; Aplikovaná mechanika; Údržba
dopravných prostriedkov; Konštrukcia strojov a zariadení; Koľajové
vozidlá; Spaľovacie motory-letecké motory; Technika prostredia; Materiálové inžinierstvo; Strojárske technológie; Automatizované výrobné
systémy; Priemyselné inžinierstvo
3. stupeň – doktorandské štúdium
Aplikovaná mechanika; Energetické stroje a zariadenia; Strojárske
technológie a materiály; Automatizované výrobné systémy; Časti a mechanizmy strojov; Priemyselné inžinierstvo; Medzné stavy materiálov;
Materiály; Koľajové vozidlá.

Na ďalších snímkach priestory nových laboratórií SjF ŽU.

Do pedagogickej činnosti fakulty sú zahrnuté aj špecializované školenia
v rámci celoživotného vzdelávania a pre potreby technickej praxe. Veľmi
široko je vo výučbe integrovaná počítačová podpora, a to hlavne, keď ide
o využívanie najmodernejších programových systémov a technológií na
podporu výskumu a vývoja technických systémov.
www.leaderpress.sk
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V poslednom období sa intenziﬁkovalo a rozšírilo doktorandské štúdium.
Najmä zapojením doktorandov do vedeckovýskumnej činnosti sa výrazne
zvýšila úspešnosť doktorandského štúdia, vzrástla mobilita študentov a doktorandov na zahraničné fakulty a renomované zahraničné pracoviská.
Zvýšila sa publikačná činnosť, počet medzinárodných, národných projektov
a grantov, organizovanie odborných a vedeckých podujatí a zlepšila sa
vzájomná spolupráca katedier fakulty. Nadviazali sa nové formy medzinárodnej spolupráce.
Vo februári 2008 fakulta požiadala o komplexnú akreditáciu 25 študijných
programov prvého, druhého a tretieho stupňa. Programy sú koncipované
tak, aby zodpovedali vedeckovýskumnému a pedagogickému proﬁlu fakulty a súčasne reagovali na rozvojové trendy strojárskeho a automobilového
priemyslu.
V organizačnej štruktúre fakulty sa postupne vytvorilo deväť katedier a výskumné a servisné centrum (VSC). Na katedrách pôsobí 96 vysokoškolských učiteľov, z nich je 53 docentov a profesorov. V akademickom roku
2007/2008 na fakulte študuje vo všetkých formách vysokoškolského štúdia
približne 1 400 študentov.
podľa svojich záujmov. Študent je sám zodpovedný za množstvo a kvalitu
získaných vedomostí, aj za vytváranie svojho odborného proﬁlu. K tomu
Nároky na kvalitu výrobkov, organizáciu a zabezpečenie výrobných činprispieva možnosť študenta podieľať sa na vytváraní svojho osobného študijností, si vyžadujú významné zmeny aj v oblasti výskumu, vývoja a výroby.
ného plánu, a to predovšetkým výberom zo širokej ponuky voliteľných a výV kratších cykloch je potrebné nachádzať kvalitatívne a obsahovo lepšie
berových študijných predmetov. Na tento účel
a náročnejšie riešenia, čo určuje tiež nové
Problém sa dá riešiť poskytovaním insú predmety rozdelené do troch základných
podmienky pri príprave ľudských zdrojov. Preto
skupín: povinné predmety, sú stanovené pre
je kvalita vo vede a výskume základným predvestičných stimulov podnikateľským
príslušný študijný program, odbor; povinne vopokladom uskutočňovania kvalitného vysokošsubjektom tak, aby boli motivované
liteľné predmety, vymedzujú spoločný obsah
kolského vzdelávania.
spolupracovať s vysokými školami...
vzdelávania v študijnom programe, odbore,
nad rámec povinných predmetov; výberové
Strojnícka fakulta ŽU poskytuje na základe
predmety vymedzujú spoločný obsah vzdelávania v študijnom zameraní
svojej vedeckovýskumnej činnosti a širokej odbornej spolupráce s dománad rámec povinných a voliteľných predmetov.
cou a zahraničnou technickou praxou, univerzitné technické vzdelávanie.
Vzdeláva bakalárov, inžinierov a doktorandov, ktorí sú schopní riešiť náročné technické úlohy. Naďalej si udržiava svoju už 55-ročnú tradíciu výskumu
Výskum a vývoj
a vzdelávania v dopravnej technike, predovšetkým vo výskume parametrov
S cieľom stabilizovať a dosiahnuť trvalý rozvoj AP v SR je nevyhnutkonštrukcie, prevádzky a údržby dopravných prostriedkov. V súčasnosti doné, aby bol realizovaný výskum a vývoj v tejto oblasti. Výskum a výminuje aj orientácia na AP doma a v zahraničí.
voj môže byť realizovaný producentmi automobilov, podnikateľskými
subjektmi pracujúcimi v oblasti pokročilých technológií zameraných na
Pri vytváraní novej štruktúry študijných programov bolo snahou vytvoriť široko
automobilovú techniku (napr. malé a stredné high-tech podnikateľské
koncipované štúdium, v ktorom sa študenti užšie špecializujú predovšetkým
subjekty), aj vysokými školami SR.
Výskum a vývoj na vysokých školách
je priamo prepojený so vzdelávaním poskytovaným vysokými školami.
V mnohých prípadoch (nie však vo
všetkých) možno rovnaké laboratórne prostriedky použiť pre účely výskumu, vývoja a vzdelávania. Preto
uskutočňovanie výskumu na vysokých
školách predstavuje veľmi efektívne
využitie laboratórnych prostriedkov
na vzdelávaciu a vedeckovýskumnú
činnosť. Následkom je rýchly transfer
poznatkov, získaných vedeckou činnosťou, do vzdelávacieho procesu.
Platnosť týchto skúseností je zvlášť
zosilnená pre výskum a vývoj v oblasti AP (pri uvážení nákladov na technické vybavenie laboratórií). Preto by
bolo rozumné a účelné, aby boli na
vysokých školách zriaďované laboratória, ktoré bude možné využívať pre
vzdelávaciu a tiež výskumno-vývojovú
činnosť. Tieto laboratóriá môžu byť
organizačne začlenené do výskumných centier, vedeckých inkubátorov
alebo unikátnych laboratórií.
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AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL
Vzdelávanie
Dôležitou otázkou výskumnej činnosti je jej orientácia na aktuálne, ale najmä na perspektívne potreby AP. Ako zdroje ﬁnančných prostriedkov na zabezpečenie výskumu a vývoja v oblasti automobilovej techniky, bude možné
použiť najmä zdroje poskytnuté na báze zmlúv a grantov podnikateľských
zväzov a subjektov z oblasti AP, zdroje poskytované EÚ na riešenie vedeckých projektov (7. rámcový program, štrukturálne fondy), ﬁnančné prostriedky
rozpočtu SR vyčlenené na vedeckovýskumnú činnosť, atď.

šancou, ak chceme uspieť a udržať sa na globálnom trhu aj v oblasti
AP, je okamžité zvýšenie počtu vysokoškolsky vzdelaných absolventov
technických študijných programov pre potreby ﬁriem v tomto sektore
priemyslu a zavádzanie do praxe a ďalší vývoj High Tech, ktoré sú
dnes najvýznamnejším faktorom ekonomického rastu. Vo vyspelých
krajinách EÚ je dnes 18 % HDP tvoreného pomocou High Tech. Na
Slovensku sú to v súčasnosti len cca 3 %.

Z analýzy súčasného stavu a návrhov týkajúcich sa stratégie rozvoja
AP je zrejmé, že pre trvalý rozvoj AP ako strategického priemyslu SR,
je potrebné zriadiť konzultačný a expertný orgán pre oblasť rozvoja
AP v SR. Členmi tohto orgánu by mali byť predstavitelia MH SR, MŠ
SR, predstavitelia Zväzu automobilového priemyslu SR, predstavitelia
ďalších relevantných priemyselných zväzov a predstavitelia Slovenskej
technickej univerzity v Bratislave, Technickej univerzity v Košiciach a Žilinskej univerzity v Žiline. Jeho hlavné úlohy by boli nasledovné:
• identiﬁkovať a navrhovať perspektívne oblasti výskumu z hľadiska
krátkodobého, strednodobého a dlhodobého horizontu so zameraním
na automobilovú techniku a výrobu automobilov,
• identiﬁkovať a navrhovať perspektívne oblasti vysokoškolského vzdelávania vo všetkých troch stupňoch so zameraním na automobilovú
techniku a výrobu automobilov,
• navrhovať systémové opatrenia na podporu rozvoja vysokoškolského vzdelávania a vedy v oblasti automobilovej techniky a výroby
automobilov.

Aj to svedčí o tom, aké je pre nás dôležité vytvárať dobré podmienky pre
rýchly rozvoj technického vzdelávania na vysokých školách a zavádzanie
špičkových technológií do výučby a, samozrejme, následne do praxe.

Nevyhnutnosť inovácií

Ďalší rozvoj AP je silne závislý od úrovne a intenzity inovácií. Jedným z hlavných nedostatkov inovácií v Európskej únii je obmedzená schopnosť premieňať výstupy z oblasti znalostí na obchodné príležitosti. Je to spôsobené
i tým, že inovácie v priemysle, na univerzitách a v základnom výskume, sú
rozvíjané autonómne. To platí aj pre stredoeurópsky región, najmä pre krajiny, ktoré sa stali členmi EÚ od roku 2004.
Aj na Slovensku ešte stále absentujú inštitúcie s výraznejšou orientáciou na
riešenie problémov technologického pokroku, podnikavosti a inovácií, ktoré
sú základom rastu produktivity a konkurencieschopnosti nielen v priemysle.
Takéto inštitúcie musia byť schopné integrovať teoretickú vedomostnú bázu
s poznatkami priemyselnej praxe. Tiež musia mať silne interdisciplinárny charakter, lebo sa ukázalo, že úzko špecializované - izolované pracoviská nemôžu konkurovať synergickému efektu interdisciplinárnych pracovísk.
ŽU reagovala v roku 1998 na tento nedostatok vytvorením Slovenského
centra produktivity (SLCP). Získali sa skúsenosti s vytváraním vyššieho stupňa
inovačných aktivít univerzít a priemyselnej praxe. Využitie týchto skúseností
viedlo v roku 2004 k vytvoreniu „Ústavu konkurencieschopnosti a inovácií“
- ÚKaI, a v roku 2007 k založeniu „Stredoeurópskeho technologického
inštitútu“ (Central European Institute of Technology CEIT), ktoré tvoria integrované výskumné pracoviská, s hlavným zameraním na riešenie aktuálnych
a náročných výskumných a inovačných projektov pre prax, s využitím digitálnych technológií, simulácie, rapid technológií, virtuálnej reality, umelej
inteligencie a pod.
Na to, aby bolo možné masovejšie využívanie týchto moderných technológií na školách a hlavne v praxi, je potrebné splniť niekoľko podmienok.
Podľa nášho názoru medzi najdôležitejšie však patrí zabezpečenie dostatočných ﬁnančných, ale hlavne ľudských zdrojov. Osvojenie si a zavádzanie do praxe vyššie uvedených technológií a koncepcií je zvlášť významné
v tomto období, keď sa prejavuje zvýšený zámer vyspelých zahraničných
ﬁriem o investovanie na Slovensku.
Už dávno neplatí, že relatívne lacná pracovná sila na Slovensku, poskytuje konkurenčnú výhodu. Omnoho lacnejšia je dnes napríklad v Číne, Indii, či Rusku, kde sa aj v poslednom období sústreďuje ohromný
záujem investorov. Zahraničné investície v Číne dosahujú v posledných
rokoch úroveň viac 55 mld. USD. Táto skutočnosť a existujúci ohromný
ľudský potenciál, vedie v poslednej dobe k vzniku nových automobiliek, či k presunu časti výroby pre potreby AP do týchto krajín. Našou

Resumé
The automotive industry in Slovakia and universities
The main “product” sold in today’s developed world is knowledge. The competitiveness of countries and companies is determined by people and their knowledge, creativity and invention.
The point of view of the Industrial Forum SR is that the need
for university-educated people in the automotive industry (AI) is
structured as follows: 35% engineers, 32% electronics specialists
and electro-technicians, 11% chemists, 8% human resources, lawyers, managers, 7% economists, finance officers and 7% marketing and sales. This implies that from the point of view of the
development of technical areas of studies, university education
for the AI should be primarily focused on the fields of engineering, electronics, electrotechnics, chemistry and automotive production management.
Among the best-respected university institutions in the SR providing university education and scientific research in these fields,
are the Slovak Technical University in Bratislava, the Technical
University in Košice and Žilina University (ŽU) in Žilina. The
potential of these universities can be applied to the AI field.
Further development in the AI is closely dependent on the level
and intensity of innovation. One of the main failures of innovation in the European Union is its limited ability to convert output
from knowledge into business opportunities. This is also linked
to the fact that innovations in industry, in universities and in basic research are developed autonomously. This is also true of the
Central European region, in particular for countries which became members of the European Union in 2004.
This fact proves the importance of creating good conditions for
the rapid development of technical education in universities and
the implementation of the most up-to-date technology in lessons,
and of course, in practice.
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Nový Passat CC
Pri konštrukcii vozidiel, rovnako ako v architektúre, možno hovorť o inovácii až
potom, keď sa forma a funkčnosť optimálne dopĺňajú. Tak je to aj v novom
Passate CC. Jeho jedinečný dizajn spája koncentrovanú silu a exkluzívny štýl.
Limuzína má siluetu kupé a športový vzhľad podčiarkuje nielen výrazne zaoblená kapota, bezrámové dvere, 17 a 18-palcové disky kolie, dynamicky
tvarované siluety, ale aj množstvo elegantných detailov. Pretiahnutá karoséria
má svieži dynamický dizajn. V porovnaní s klasickým Passatom je Passat CC
s celkovou dĺžkou 4 796 mm o 31 mm dlhší a o 36 mm širší (šírka 1 856
mm). Silueta je opticky pretiahnutá aj preto, že výška je len 1 420 mm, čo
je o 50 mm menej, ako má bežný Passat. Nový Passat však nezvyšuje latku
len v estetike. Výnimočná je aj technológia a technická výbava. Inovatívne
motory TSI s výkonom od 118 do 220 kW s technológiou „downsizing“ posilňujú ich kompaktnosť, čo zaručuje nižšiu hmotnosť a trenie. Táto technológia
kombinuje priame vstrekovanie s preplňovaním, vďaka čomu spaľujú motory
Passatu CC palivo oveľa efektívnejšie. Volkswagen Passat CC je vybavený
mechanickou šesťstupňovou prevodovkou alebo prevodovkou DSG s dvomi
spojkami.

Automobily s najvyššou

zostatkovou hodnotou

V tohtoročnej voľbe hodnotovo najstabilnejšieho auta získal Volkswagen dve prvé a jedno druhé miesto. Titul „Wertmeister“ , ktorý udeľuje časopis Auto Bild, sa
zakladá sa na prognóze zostatkovej hodnoty. Zohľadňujú sa pritom faktory, ktoré
sú dôležité pre hodnotu auta v budúcnosti. Medzi iným je rozhodujúca aj história
modelu. Kto boli predchodcovia, ako sa vyvíjala priazeň kupujúcich?
Auto Bild porovnával 42 modelov áut 16-tich značiek v 14-tich segmentoch
a dospel k rozhodnutiu, že v kategórii kompaktných SUV zvíťazil Tiguan 2.0 TDI
a v kompaktnej triede Golf Variant 1.9 TDI. Tiguan má podľa Auto Bildu po troch
rokoch stratu hodnoty len 34 % - benchmark v triede kompaktných SUV.
Aj Golf Variant 1.9 TDI dosahuje excelentné výsledky: zostatková hodnota je
64,5 %. Navyše Passat Variant 1.9 TDI sa v strednej triede stal druhým v poradí so
zostatkovou hodnotou 64 %. Prognóza zostatkovej hodnoty je pohľad do budúcnosti. Pomáha bankovým a leasingovým spoločnostiam zostaviť pre každý model
konkurencieschopné úverové a leasingové podmienky. Opäť sa potvrdilo, že obľúbené autá majú stabilnú hodnotu – hodnotovo stabilné autá sú obľúbené.

Motory TSI

Cenu Zväzu automobilových trhov vo východnej a strednej Európe „TechnoBest“ získali motory TSI od Volkswagenu za enormný pokrok v oblasti benzínových motorov. Motory TSI s kompresorom a turbodúchadlom disponujú
výkonmi od 103kW/140k do 125kW/170k. „Twincharger“ je už nasadený
v modeloch VW Golf, Golf Plus, Golf Variant, Jetta, Touran a Tiguan. Na
celom svete jazdí už asi 127 000 zákazníkov Volkswagen s motormi TSI.
Z technického hľadiska platí, že kombinácia kompresora a turbodúchadla
je vo veľkosériových motoroch doteraz jedinečná. Z nízkych otáčok vyťaží
kompresor maximum a zabezpečí tak aktívny nástup. Keďže motory TSI si vystačia s malým obsahom motora, výrazne sa znižuje spotreba a emisie CO2.
Všetky modely TSI na trhu sa dajú kombinovať s automatickou prevodovkou
s dvojitou spojkou DSG. Motory TSI získali od čias svojho debutu renomované ocenenia na celom svete. V roku 2006 a 2007 napríklad získali cenu
„Engine of the Year Award“. Cenu za technológiu „TechnoBest“ udeľujú pod
zastrešujúcou značkou „Autobest“ poprední žurnalisti z Bulharska, Cypru,
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Chorvátska, Macedónska, Srbska, Čiernej Hory, Rumunska, Slovenska, Turecka, Maďarska, Poľska, Ukrajiny, Česka, Ruska a Grécka.

Foto na stanách 8-9: VW

s ocenením TechnoBest
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Európa zvolila Tiguan

za najlepší SUV

Najtvrdšia európska jury rozhodla, že uznávaná trofej Auto 1 v kategórii
„off-road a SUV“ patrí tento rok novému VW Tiguan. Viac ako 40 miliónov čitateľov a expertov zoskupenia Auto Bild vybralo práve Volkswagen
Tiguan spomedzi 74 modelových noviniek. Čitatelia z 26 európskych krajín najskôr volili favoritov v šiestich kategóriách vozidiel a svojho lokálneho
víťaza. Vo Švajčiarsku napríklad jasne zvíťazil Tiguan. Traja s najlepším
umiestnením z každej triedy boli ďalej testovaní na okruhu v Ríme, pričom
jury sa skladala z pretekárov, technikov a šéfredaktorov. Výsledok: Tiguan
jasne zvíťazil na počet bodov a usadil konkurenciu. „Toto ocenenie korunuje
medzinárodné úspechy Tiguanu od jeho uvedenia na trh. Pre Volkswagen
je tento SUV jednou z dôležitých súčastí celosvetovej stratégie rastu. Trofej
považujem zároveň i za znamenie, že sme sa s našimi produktmi vybrali
správnou cestou,“ uviedol pri preberaní ceny Dr. Ulrich Hackenberg, člen
predstavenstva zodpovedný za vývoj.

Príchod nového

modelu Routan

Volkswagen na jednom zo svojich najdôležitejších trhov pridáva plyn: Pár
týždňov po úspešnej premiére nového Passatu CC najväčší európsky výrobca automobilov predstavil v Amerike nový model Routan. Ruotan je umelecké meno, ktoré spája dve veci: Volkswagen a Ameriku. V názve „Routan“ sa
ukrýva anglický pojem „route“, ako aj koncovka „-an“, súčasť všetkých názvov
– Touran a Sharan – európskych vanov Volkswagenu. Nový minivan je výsledkom spoločného úsilia s Chryslerom LLC. Miestom výroby je kanadský závod
Chrysleru vo Windsore/Ontario. Interiér a exteriér však, samozrejme, nasledujú
jasný dizajnový koncept Volkswagenu. Optika, technika a funkcionalita sú výborne zacielené na americký trh. Routan je tak statný sedemmiestny voz s dĺžkou viac ako päť metrov. Či rodina, športové vybavenie alebo domáci miláčik
– všetci a všetko budú mať dostatok priestoru na príjemnej jazde alebo výlete.
Volkswagen si od modelov, ešte výraznejšie prispôsobených na požiadavky
trhu, ako Passat CC a nový Routan sľubuje zvýšenie odbytu v severnej Amerike.
Od 2018 plánuje Volkswagen len v USA predať 800 000 vozidiel.

Volkswagen oslavuje

prevodovku - bestseller

Závod Volkswagenu v Kasseli vyrobil od roku 2003 už milióntu dvojspojkovú prevodovku
(DSG). Myšlienka dvojspojkovej prevodovky pochádza z motoristického športu, v 80. rokoch sa jej ujal koncern VW, ktorý ju odvtedy ďalej rozvíja. Keď bola v roku 2003 uvádzaná do sériovej výroby prvá prevodovka Volkswagen DSG, žasol celý odborný svet. Táto
inovácia ponúkla dovtedy nevídaný komfort radenia, odstránili sa ostré hranice medzi automatickými a ručne radenými prevodovkami a dosiahla sa výnimočná jazdná dynamika.
Napriek všetkým výhradám voči bežným automatickým prevodovkám boli rýchlo nadšení
aj zákazníci. Iba v roku 2007 bolo v koncerne vyrobených vyše 400 000 šesťstupňových
prevodoviek DSG. Prevodovky DSG sú na celom svete synonymom športového zážitku
z jazdy a nízkej spotreby. Tým úspešne spájajú to najlepšie z oboch typov prevodoviek.
Na práve rozbehnutej ceste k druhému miliónu DSG rozširuje táto moderná technika konkurenčnú výhodu VW. Ďalší rýchlostný stupeň teraz zaradil Volkswagen svojou novou sedemstupňovou dvojspojkovou prevodovkou, druhou generáciou úspešného bestselleru. V nej
sa spájajú hneď dve svetové novinky: jednak je to prvá DSG so 7 rýchlostnými stupňami
zabudovaná vpredu priečne, na druhej strane je prvá, ktorá nepracuje v olejovom kúpeli,
ale beží „nasucho“. Najnovšia DSG od Volkswagenu bude v ponuke pre Golf, Golf Plus,
Golf Variant a Polo.
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Ilustračné foto: Autosalón Ženeva

AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL
N o v i n k y s v e t o v ý c h v ý ro b c o v

Autosalón Bratislava 2008
rekordný počet výstavných premiér
Už po osemnásty raz sa stalo bratislavské výstavisko Incheba Expo dejiskom medzinárodného
salónu automobilov AUTOSALON. Podobne ako
po iné roky opäť prilákal tisícky návštevníkov. Po
uzavretí areálu sa číslo návštevnosti vyšplhalo na
215 132, čo len potvrdilo rastúci trend podujatia.
Autosalón začínal na opačnom brehu Dunaja, v PKO, najmä z iniciatívy organizátorov, nadšencov, ktorí verili, že Bratislava si Autosalón zaslúži a že
je tu priestor na vybudovanie plnohodnotného automobilového podujatia
na top úrovni. Súčasnosť je toho dôkazom, pre porovnanie: v roku 1994 sa
predstavilo v Bratislave 30 značiek a bolo predstavených 10 výstavných
premiér. V súčasnosti sa na bratislavskom Autosalóne predstavilo 48 značiek a viac ako 70 premiér, čo je rekordný počet aj oproti minulému roku,
keď počet výstavných premiér bol takmer 60. Autosalón privítal aj 10 nových vystavovateľov, ktorí po prvýkrát obohatili ponuku o značky Brilliance,
Cadillac, Corvette, Chevrolet, Inﬁniti, Lancia, Maybach, Mosler, Spyker
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a Wiesmann. Bratislava sa opäť stane centrom automobilizmu budúci rok
v termíne 21. - 26. 4. 2009.

SR - svetový výrobca

„Slovensko sa stalo veľmocou, ktorá vyrába automobily, ktoré sa predávajú po celom svete,“ vyjadril počas otváracieho ceremoniálu potešenie nad
faktom, že všade vo svete vnímajú Slovensko ako významného producenta
automobilov prezident republiky Ivan Gašparovič.
Ako sa v príhovore vyjadril minister hospodárstva Ľubomír Jahnátek, do roku 2010 sa bude na Slovensku vyrábať vyše 800 tisíc automobilov ročne.
Automobilový priemysel prerastá celým slovenským hospodárstvom, pretože
neznamená len tri automobilky, ale aj množstvo dodávateľov, ktorí sa na
ne viažu. Jeho budúcnosť je v nových progresívnych technológiách, ktoré
prinášajú vysokú pridanú hodnotu výrobkov, znižovanie surovinovej a energetickej závislosti a vo väčšom využívaní domáceho vedecko-technického
potenciálu. Minister hospodárstva predpokladá, že v súvislosti s ďalším rozvojom automobilového priemyslu bude v budúcnosti veľmi významnú úlohu
zohrávať výskumno-vývojové zabezpečenie a skvalitnenie nových druhov
pohonných systémov. „A tu vidím priestor pre Slovensko na to, aby sme
vytvorili v spolupráci s rezortom školstva vhodné podmienky a zázemie na
výskum. Hlavným stimulačným nástrojom príchodu investorov tak nebudú

AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL
N o v i n k y s v e t o v ý c h v ý ro b c o v
náklady na pracovnú silu, ale výskum a spolupráca s vysokými školami,“
uzatvoril Ľ. Jahnátek.

obchodnej komory a obchodných kancelárií Veľvyslanectva Maďarskej republiky a Izraela.

Sprievodné podujatia

Súčasťou autosalónu boli, samozrejme, mnohé odborné podujatia, konferencie, semináre či diskusie. Atraktivitu podujatia umocnili okrem zaujímavých
a pútavých expozícií aj crash testy, ktoré ponúkli možnosť vidieť, čo nastane
pri strete dvoch áut alebo auta s chodcom, pravidlá cestnej premávky bolo
možné oživiť si na dopravných ihriskách, pripravená bola i špeciálna sekcia
karavanov a obytných automobilov. Terénny polygón zas ponúkol možnosť
vyskúšať si jazdu v terénnom automobile po špeciálnej trati imitujúcej rôzne
nerovnosti.

Súbežne s autosalónom sa uskutočnil i 14. ročník špecializovanej výstavy
autopríslušenstva a servisnej techniky Autoservis, 4. ročník veľtrhu výrobcov
a subdodávateľov pre automobilový priemysel a logistiku C.S.I.L. a tretí ročník veľtrhu plastov, gumy a kompozitov pre automobilový priemysel
CAR PLAST. Počas veľtrhu mali jednotliví výrobcovia príležitosť prezentovať
a predstaviť svoje produkty na medzinárodných dňoch, organizovaných za
podpory Taliansko-Slovenskej obchodnej komory, Slovensko – Nemeckej

PEUGEOT oznamuje sériovú výrobu RC Z
V rámci programu CAP 2010 a akcelerácie celkovej produktovej ponuky značky oznámil generálny
riaditeľ automobilky PEUGEOT Jean-Philippe Collin
sériovú výrobu štúdiového modelu RC Z.
Nový sériový model bude odhalený počas Autosalónu vo Frankfurte
v roku 2009, čiže dva roky po svojej prvej prezentácii na verejnosti.
Komercializácia sa uskutoční na jar v roku 2010. Tento exkluzívny
model je prvou konkrétnou aplikáciou v rámci stratégie CAP zacielenou na konkurenciu. Výnimočný štýl vychádza z tvorivého ducha
pracovných tímov Centra štýlu PEUGEOT, chráni neporušený kapitál
obsahujúci očarenie a emócie zo samotnej štúdie. Dynamické vlastnosti, ako aj ﬁnálna kvalita a realizácia pozicionuje tento automobil
na najvyššiu úroveň „savoir-faire“ značky PEUGEOT.

Nový koncept Kia KOUP
Kia Motors Corporation predstavila nový koncept KOUP.
Auto, v ktorom sa stretáva mladícka dravosť a športový vzhľad
dvojdverového kupé, prezentovala na medzinárodnom
autosalóne v New Yorku.

Tvary konceptu prezrádzajú budúce smerovanie dizajnu
automobilov Kia. Jednoduchý a zároveň odvážne priebojný exteriér konceptu KOUP, dopĺňa praktický a uhladený
dizajn interiéru so štyrmi sedadlami. Návrh dizajnérskeho
centra z kalifornského Irvinu demonštruje prostredníctvom
nového konceptu silu spoločnosti Kia Motors prekvapiť
vyváženými proporciami, ktoré evokujú emotívny zážitok
z jazdy.
„Kia KOUP koncept poodhaľuje budúcnosť značky Kia
a zároveň stelesňuje podstatu našej ﬁlozoﬁe,“ nechal sa
počuť Tom Kearns, hlavný návrhár dizajnérskeho centra
Kia Motors Amerika. „Kia sa v návrhoch svojich modelov
odvoláva na emotívne pocity z jazdy. Nadšenci, ktorí
hľadajú dobrodružstvo a chcú predbehnúť dobu novým
štýlovým výzorom a zdokonalenými technológiami, nájdu
spomínané atribúty skĺbené v novom koncepte KOUP,”
dodáva Kearns. Na prvý pohľad pôsobí vonkajší vzhľad
nového konceptu vyvážene a vybavenie interiéru je výrazne orientované na vodiča. Dvojlitrový turbodiesel Theta II
so zvýšenou výkonnosťou vás svojou silou prekvapí a vytrhne z reality. KOUP ponúka štandardnú výbavu bezpečnostných prvkov, medzi ktoré patrí šesť airbagov, systém
monitorujúci tlak vo vnútri pneumatík, elektronická kontrola
stability a ABS s elektronickým rozdeľovaním brzdnej sily. 19-palcové disky už iba upevňujú impozantný dojem
z presvedčivého podvozku a prevodovky.
www.leaderpress.sk
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Strojársky veľtrh v Nitre
predstaví industriálne inovácie
text a foto ai magazine

MSV Nitra 2008 sa uskutoční na výstavisku
Agrokomplex od 20. do 23. mája 2008. Ide
o najvýznamnejšie slovenské strojárske podujatie
s účasťou viac ako 800 ﬁriem. Najväčšie priame
zastúpenie zo zahraničných vystavovateľov majú
v roku 2008 Česká republika, Nemecká spolková republika, Rakúsko a Švajčiarsko.
Okrem toho sa priamo alebo v zastúpení zúčastňujú ﬁrmy z Japonska, Maďarska, Veľkej Británie, Francúzska, Dánska, USA, Švédska, Fínska, Izraela,
Holandska, Talianska, Číny a iných krajín. Celková výstavná plocha predstavuje takmer 28 000 m2. Podujatie má výrazne medzinárodný charakter,
čo dáva priestor na účinnú prezentáciu výrobkov, vzájomné porovnávanie
sa výrobcov s konkurenciou, získavanie kontaktov so zákazníkmi a následné upevňovanie vzťahov medzi výrobou a užívateľom. Strojársky priemysel
patrí medzi dominantných zamestnávateľov v spracovateľskom priemysle.
Aj v minulom roku smerovali do tohto odvetvia významné investície. Tie sú
zamerané predovšetkým na podporu inovácií. A 15. ročník tohto podujatia
so subvýstavami zvárania Eurowelding, zlievania a metalurgie Cast-ex, chémie plastov pre strojárstvo Chemplast, merania regulácie a automatizácie
Ema, sú živými ukážkami veľkého množstva výsledkov investícií do inovácií.
Pri posilňovaní konkurencieschopnosti je potrebné sa neustále prispôsobovať technologickým zmenám zavádzaním nových progresívnych výrobných
technológií a inovačných procesov. V Nitre sa takto predstavia mnohé krea-

tívne nápady a myšlienky v podobe nových alebo inovovaných produktov,
služieb, či komplexných riešení.

Odborný program

Odborný sprievodný program tvoria ELECTRON 2008 - 12. ročník celoštátnej konferencie pre pracovníkov v elektrotechnických odboroch s medzinárodnou účasťou, medzinárodná konferencia Nové trendy v konštruovaní
a tvorbe technickej dokumentácie, 13. medzinárodná konferencia Kvalita
a spoľahlivosť technických systémov. Počas veľtrhu sa bude konať i Valné
zhromaždenie Zväzu strojárskeho priemyslu SR. Veľtrh prináša i viaceré kooperačné medzinárodné podujatia.

Hannover Messe 2008
Na výstavisku v Hannoveri sa uskutočnilo od 21. do
25. apríla 2008 súčasne 10 vedúcich medzinárodných veľtrhov svetového významu pod názvom Hannover Messe 2008.
Výstavný areál bol kompletne obsadený (165 tisíc m²) vo všetkých halách a na voľnej ploche. Vyše 5 tisíc vystavovateľov zo 62 krajín priblížilo výrobné technológie
formou automatizácie procesov, prototypy výrobnej automatizácie, sieťové systémy
automatizácie budov a výroby, integrované procesy, všetky IT – riešenia. Tohtoročné podujatie navštívilo približne 200 000 ľudí. „Hannoverská výstava opäť fascinovala ľudí,“ povedal Sepp H. Heckmann, predseda predstavenstva Deutsche Messe
AG na záverečnej tlačovej konferencii. Vystavovatelia hodnotili výstavu väčšinou
pozitívne. Aj preto, že podujatie demonštrovalo vysokú inovačnú silu v strojárstve.
Vystavovatelia i návštevníci ocenili aj výber ťažiskových tém, medzi ktoré patrila
energetika, energetická hospodárnosť, priemyselná automatizácia, výskum. Najviac
návštevníkov prišlo z Číny, Indie a Japonska.
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Dizajnérska súťaž

FERONY Slovakia

FERONA Slovakia, a. s., pripravila pre všetkých mladých umelcov
atraktívnu súťaž. Úlohou bolo vytvoriť dielo inšpirované základným
posolstvom súťaže: „Obchod so železom povyšujeme na umenie“.
Do súťaže sa mohli prihlásiť jednotlivci, alebo
kolektívy, pričom pri tvorbe diel musel byť použitý buď kov, alebo zliatina. Fantázii sa však medze nekládli. Vítané boli teda okrem statických
aj diela akustické, mobilné, či interaktívne. Dôležité bolo, aby boli z kovu.
Zaslané práce hodnotila odborná porota, členom ktorej bol známy slovenský fotograf Karol
Kállay spoločne s akad. sochárom Svetozárom Ilavským (tvorcom sochy Júliusa Satinského
v Bratislave). Odbornosť garantoval aj vedúci
katedry priemyselného dizajnu VŠVU doc. Mgr.
Miroslav Debnár. Novinárov v porote zastúpila
Tina Čorná z denníka SME a za spoločnosť Fe-

rona Slovakia, a. s., rozhodoval Marián Moder,
riaditeľ stratégie a marketingu.
Desať najlepších prác, vybraných odbornou
porotou, vystaví Ferona Slovakia na Medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Nitre od 20.5. do
23.5.2008. Mená víťazov organizátori vyhlásia
na tlačovej konferencii na konci veľtrhu.
Pre víťazov sú pripravené hodnotné ceny, pričom víťaz získa od ﬁrmy Ferona Slovakia ﬁnančnú odmenu 70 000 Sk. Ocenené diela budú
po súťaži vydražené a výťažok z aukcie bude
venovaný TK Danube, ktorý ich použije na podporu tanečníkov na vozíku.
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Pracujeme

s tvorivosťou

a talentom
Beáta JAROŠOVÁ, foto autorka, archív Štefana Kleina

Ateliér transport dizajnu je jedným z troch
ateliérov Katedry priemyselného dizajnu Vysokej
školy výtvarných umení. Vznikol v roku 1992
a dodnes medzi disciplínami voľného umenia
ponúka platformu na tvorivú výmenu názorov,
inšpirácie a nové impulzy...

Štefan Klein:

Docent Klein uvádza dva kľúčové momenty, ktoré významne ovplyvnili ďalšiu tvár ateliéru. Jedným bola výstava na prvom autosalóne v Nitre: „Dodnes
si pamätám, čo sa ma spýtal generálny riaditeľ Agrokomplexu Ladislav
Švihel, keď som ho oslovil, či by sme tam nemohli vystavovať. Nebola to
otázka: čo za to? Ale, či je to zaujímavé, či obstojíme... Napokon sme sa
so svojimi prácami ocitli vedľa Hondy. Bol to prvý kontakt s produktmi zvonku.“ Na expozíciu mladých slovenských dizajnérov si našli čas aj Jozef
Uhrík z VW Slovakia, spolu s Folkerom Weissbergerom, druhým mužom
nemeckého Volkswagenu. „Pri svojej vyťaženosti nám venovali asi dvadsať
minút... Onedlho prišli do školy nemeckí dizajnéri z VW. Ako hosťujúci pro„Prvý podnet založiť Oddelenie transport dizajnu prišiel tesne po roku
fesori začali v ateliéri pôsobiť Niko Vidakovic, šéfdizajnér automobilky Ford
1989. I keď súčasťou jeho histórie sú aj skoršie ojedinelé práce, prezráa Klemens Rossnagel, dizajnér spoločnosti Audi, poverený komunikáciou
dzajúce záujem o dopravu. V tejto súvislosti
s vysokými školami. Bez podpory týchto ľudí by to
treba isto spomenúť mená Václava Kautmaasi nikdy nešlo...“
„Prvá otázka generálneho riaditeľa
na, Tibora Schottera, Alexandra Bilkoviča či
Agrokomplexu Ladislava Švihela,
Petra Paliatku. Práve on ma oslovil s ponuPrvý projekt
keď som ho oslovil, či by sme tam
kou založiť ateliér,“ hovorí Štefan Klein, jeho
„Časy sa menia. Otvorením východnej Európy sa
nemohli vystavovať, znela: Zaujmezakladateľ i dlhoročný vedúci. Pôvodne sa
začal integračný proces za väčšiu a dôležitejšiu
te, obstojíte?“
oddelenie orientovalo na česko-slovenský
Európu... Kultúrna a tvorivá tradícia Slovákov môže
priemysel na výučbu dizajnérov pre výrobpriniesť celej Európe nové impulzy. Preto berieme
cov transportnej techniky. Slovenské ﬁrmy sa však začali postupne vytrácať
našu zodpovednosť za podporovanie dizajnérskeho dorastu na Slovensku
zo scény. S novou spoločenskou situáciou, poznačenou krachom mnohých
vážne...“ týmito slovami vystihol podstatu vzájomnej spolupráce Harmut
strojárskych podnikov, sa musel vyrovnať i ateliér. „Našu orientáciu na zaWarkuss, vtedajší šéfdizajnér koncernu VW. Písal sa rok 1996 a na svete
hraničie si vlastne vynútil stav priemyslu na Slovensku. Dizajn sa vytratil,
bol Volkswagen Projekt. Išlo o vôbec prvý kontakt ateliéru s ﬁremným prostrepo ňom vývoj a napokon aj výroba... Ateliér sa musel otvoriť európskemu
dím. Dialóg s profesionálnym pracoviskom sa ukázal ako tá správna cesta.
prostrediu.“
Do činnosti ateliéru sa postupne premietli nové technológie dizajnérskeho
vývoja, na VŠVU prednášali ľudia z praxe, študenti
získali možnosť absolvovať stáže v spolupracujúcich
spoločnostiach.
„Doslova nám otvorili „kuchyňu“. Dizajnérska osobnosť
Harmuta Warkussa sa prejavila i v tom, že k nám pristupoval bez predpojatostí, naopak so zvedavosťou
a živým záujmom o to, čo sa deje v jednej škole vo
východnej Európe... Toto obdobie malo v sebe neuveriteľné čaro. Chvíľu trvalo, kým sme sa zosúladili - bola
tu jazyková bariéra, museli sme sa naučiť napríklad
dochvíľnosti. V mnohom boli voči nám veľmi tolerantní.
No ľudia boli plní entuziazmu a tvorivej energie. Z prvej várky študentov vyšiel jeden talentovaný dizajnér
za druhým: Peter Balko je dnes dizajnérom spoločnosti
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Mercedes, Michal Kačmár – Škoda, Ondrej Koromház
– General Motors Šanghaj. Proﬁ-prostredie nás však aj
prekvapilo. Zistili sme, že ide o súťaž: prudkú, nekompro-

„Dizajnérska osobnosť Harmut Warkuss k nám pristupoval bez predpojatostí, naopak so zvedavosťou a živým
záujmom o to, čo sa deje v jednej škole
vo východnej Európe...“
misnú a poriadne tvrdú,“ dodáva Š. Klein.
Medzi osobnosti, ktoré sa významnou mierou zaslúžili
o rozvoj ateliéru, patria šéfdizajnéri ﬁrmy BMW Chris
Bangle a Chris Bird.

Musíme prinášať témy

Od prvej spolupráce so svetovým výrobcom sa odvinula
ďalšia a ďalšia. V súčasnosti ateliér kooperuje s automobilkami Ford, BMW, Škoda, Audi či Renault. Kľúčovou sa
pre jeho následný rozvoj stala orientácia na nové technológie. „Investovali sme do počítačovej techniky a zachytili
nástup digitálnych technológií. Dnes môžu študenti vniknúť
do celého spektra dizajnérskych činností, majú k dispozícii CNC frézu, 3D skener, 3D tlač, pracujú s virtuálnou
realitou, a to všetko v záujme toho, aby sa stali maximálne „kompatibilní“ s automobilkou. Ich úspešnosť je veľmi
vysoká - mnohí absolventi dnes pracujú na dôležitých pozíciách vo vývojových oddeleniach renomovaných spoločností. Priberajú si ďalších spolupracovníkov, či už z radov spolužiakov, alebo spomedzi schopných stážistov.
Záleží nám na tom, aby boli prepojení s ateliérom, aby sa
vzájomne podporovali a najmä, aby prinášali témy.“

„...s Renaultom sme uvažovali nad tým,
čo je to luxus...“
Otvorene sa totiž diskutuje o tom, že európske vysoké
školy majú problém – akoby im chýbali práve témy. Ak
si akademický svet sám sebe stanoví kvalitatívne kritériá,
hrozí, že ustrnie, odtrhnutý od reality. Pritesné prepojenie
s výrobou zas môže oklieštiť isté pole, ktoré má zostať slobodné. Na čom teda stavať? „Podstata spočíva v inovácii, vývoji a výskume. Pri hľadaní tém pre transport dizajn

Volkswagen projekt (1996) bol prvým projektom, kde bratislavský Ateliér transport dizajnu prišiel do kontaktu s ﬁremným
prostredím. Na obrázku je skica študenta Martina Handloviča, dnes dizajnéra spoločnosti Johnson Controls.

sa snažíme o vyváženosť. Striedajú sa zadania určené akademickým prostredím (Lifestyle, Science ﬁction,) s úzko koncipovanými zadaniami z priemyslu. Príkladom nadčasovej témy na hrane vízií bolo
zadanie Systémy dopravy budúcnosti, v spolupráci s Renaultom sme
uvažovali nad tým, čo je to luxus, s BMW zas experimentovali v línii
Auto - socha – socha – auto...“

Parametre úspechu

Štefan Klein

„Dizajn je výtvarná disciplína a ako životodarné vnímam jeho spojenie s voľným umením, úžitkovým umením a architektúrou. Aby bol dizajn výtvarne hodnotný, musíme toto spojenie odrážať. Kvalita umeleckej školy priamo súvisí so selekciou talentov. Sme výberová škola
a zatiaľ sa nám darí zachovávať vysokú úroveň výučby. Nemožno
ju však merať „výkonnostnými“ parametrami, ako sú počty študentov,
uverejnených publikácií či usporiadaných konferencií. To možno na
univerzitách či neumeleckých vysokých školách. Umelecké školy sú
tak, vzhľadom na nevhodne zvolené parametre, zbytočne ﬁnančne
poddimenzované. My pracujeme s tvorivosťou a talentom, ktorý musíme zachytiť, kultivovať a rozvinúť, ale to sa dá len v procese tvorby. Ak študenti nebudú tvoriť, zostane nám o dizajne len rozprávať
– a to je cesta do záhuby...“ hovorí Štefan Klein.
www.leaderpress.sk
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priniesť ekvivalenty, s ktorými budú spotrebitelia spokojní. Možno treba nájsť
iné riešenia ako veľké autá...“

Tvorivosť je nenaprogramovateľná

Dizajn odhaľuje a zhodnocuje vzťahy, preto si spojenie techniky a umenia
neprotirečí. „Naopak v mnohých známych osobnostiach automobilového
sveta sa spájal vynikajúci dizajnér a konštruktér. Napríklad meno Bugatti už
tradične symbolizuje spojenie auta s umením. Takisto Ferdinad Porsche bol
univerzál, ktorý veľmi citlivo vnímal jednotu tvaru a funkcie, alebo Henry Ford
prišiel na princíp – bolo to dobré a neskôr už zamestnával „výtvarníkov“.
Možno ešte lepší príklad spojenia techniky a perfektného tvaru je lietadlo.
Lietadlo nedokonalého tvaru je vlastne nefunkčné. Dizajn je o zjednodušovaní a kooperácia dizajnéra a tvorivého technika, môže byť prínosom. Obaja negujú zabehnuté riešenia a hľadajú nové. Každú ľudskú činnosť možno
algoritmizovať – to, čo je však nenaprogramovateľné, je tvorivosť.“

Štefan Klein: Aeromobil II, skúšobný model, 2004

Komplikovaná rovnica

Technologické postupy súčasnosti sú značne vyrovnané, „vyhráva“ ten, ktorý
zaujme niečím inovatívnym a originálnym. Už neexistujú dobré a zlé autá,
len tie špičkové – a dizajn sa často stáva jazýčkom na váhach.
„Auto bez dobrého dizajnu nezaujme. Podľa technických kvalít si ho vyberajú azda nadšenci moderných technológií, ale väčšina sa rozhoduje inak.
Je to komplikovaná rovnica – na jednej strane je dizajnové riešenie – niekedy možno tak trochu bláznivé, na druhej emócie zážitky, asociácie... otvára
sa komunikácia tak, ako sa vnímajú objekty, ktorých sa dotýkame. A dizajnér je ten šaman, ktorý dokáže vnímať veci nehmatateľné a vystihnúť pocit
mnohých. Reﬂektuje realitu, cíti jej ruptúry, predznamenáva zmeny a najmä
- hľadá iné riešenia. Možno provokuje, ale rieši princípy. Výdatným zdrojom
nových podnetov je pre dizajnéra isto voľné umenie.“

Z iného uhla

Dizajn je podľa deﬁnície aktivitou obsahujúcou široké spektrum profesií,
Štefan Klein: Slovbus Volvo, prototyp, 2003/2004
v ktorom sú zahrnuté produkty, služby, graﬁka, interiéry či architektúra.
Spoločne by tieto činnosti mali ďalej
rozvíjať súbežne s inými príbuznými
Strojársky gén
„Každú ľudskú činnosť možno alprofesiami kvalitu života. „Súčasnosť
Ateliér transport dizajnu sa stal pracoviskom uznávaným
goritmizovať – tvorivosť je však neprináša množstvo problémov, na ktoré
v celej Európe. Úspech našich dizajnérov zdôvodňuje
(Štefan
Klein)
naprogramovateľná.“
sa budeme musieť pozrieť z iného uhdocent Klein okrem množstva „iných“ faktorov aj existenla pohľadu. Napríklad otázka výroby
ciou „strojárskeho génu“, ktorý v sebe naši ľudia nosia.
a spotreby v súvislosti so zaťaženosťou životného prostredia. Aj tu majú di„Tradícia pri autách je veľmi cenná, lebo majú dizajnéri na čo nadviazať.
zajnéri svoje poslanie. Nevyhnutná redukcia potrieb pred nich stavia úlohu
U nás je živá tradícia Škody ako rodinného auta, a možno treba oprášiť aj
tradíciu Tatry - prvého auta vyrobeného v Rakúsko-Uhorsku. Faktom je, že
naši študenti v sebe majú akýsi strojársky gén, prichádzajú často z prostredí,
ktoré prirodzene podnecujú ich záujem o techniku, autá a dizajn. Sám pochádzam z takého prostredia. Otec bol strojár, tvorivý technik, ktorý všetko
robil inak, ako to bolo dovtedy zaužívané...“ dodáva Štefan Klein.

Rozpoznať problémy

Štefan Klein: Bambusová kolobežka, projekt, 1993
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Meno známeho pedagóga a dizajnéra Štefana Kleina sa spája s množstvom invenčných návrhov, z ktorých mnohé sa realizovali v sériovej výrobe
(mopedy pre ZMV Kolárovo, lokomotívy pre Martinskú mechatronickú, elektromobil pre WUSAM Zvolen, vysokozdvižné vozíky pre PPS Detva, terénny
motocykel Ecorider, traktor pre AMP, golfový vozík pre poľského výrobcu
Melex, dizajn karosérie autobusu pre ﬁrmu Volvo Slovbus a kráčajúci bager pre švajčiarsku ﬁrmu Menzi Muck). Nadšenie lietadlami sa premietlo aj
do tvorby Štefana Kleina. Dvojica prototypov jeho aeromobilov možno raz
prispeje k riešeniu preplnených ciest. Štefan Klein je podľa Zdena Kolesára
syntetikom so vzácnou schopnosťou rozpoznať potreby a problémy doby.
Bambusový motocykel ukazuje možnosti riešenia nedostatku surovín a akcentuje ekologické smerovanie dizajnu. Minimalizácia rozmerov, materiálov
a výkonov sa zhmotňuje v návrhoch dopravných prostriedkov poháňaných
kombináciou ľudskej sily a nízkovýkonných motorov.

AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL
Priemysel a dizajn
problémy práce v dizajnérskom štúdiu nemožno obsiahnuť
v plnom rozsahu bez potrebných skúseností, stáž je práve na to, aby sme ich nadobudli. Najväčším prínosom je
praktická skúsenosť. Nie každý je však schopný tvoriť v industriálnom prostredí. Termíny, stres, zmeny - na jedného
pôsobia stimulujúco, iného blokujú. V prostredí štúdia sa
stážista učí oveľa rýchlejšie, škola zas postupuje pomalšie,
no so širším záberom...“

Dizajn Matej Hreščák

Matej Hreščák (23) trojmesačná stáž v automobilke
ŠKODA:
„Ako juniordizajnéri sme robili na sériových projektoch,
ktoré mali šancu sa dostať do výroby. Teda nezaoberali
sme sa nejakým efemérnym produktom, ale riešili sme úplne reálne problémy s využitím napríklad digitálnej skice či
3D modelovania. Pracovali sme v tíme 12 dizajnérov. To,
čo ma oslovilo asi najväčšmi, bol obdivuhodný technický
pokrok a kvalita dizajnu. Osobitý bol aj prístup k nám ako
stážistom, pracovali sme na spoločných projektoch.

Mnohí vynikajúci dizajnéri sa prejavili už ako študenti. Automobilky majú nesporne záujem
o ich svieže výtvarné podnety a ponúkajú študentom Ateliéru Transport dizajnu stáže
na svojich dizajnérskych pracoviskách. Spolupráca máva často i formu
projektov či konkrétnych zadaní, na ktorých dlhodobo
pracujú.
Peter Kišantal (24), absolvoval 6 mesačnú stáž v BMW v Mníchove:
„Je mi sympatické, že BMW myslí
lokálne a vychádza z tvorivého
prostredia, ktoré tam je. Nič nie
je vytrhnuté z kontextu. Dizajnér musí byť schopný prijať
status, no zároveň ho posúvať
ďalej. Pracoval som v akomsi
„simulovanom“ priestore blízkom realite na návrhu vozu
ktorý spája výhody SUV vozidiel
a zároveň si zachováva charakter
roadstera. Išlo o voľnejšiu výtvarnú líniu, akúsi
„databanku“.
Dizajnérske štúdio si takýmto systémom vytvára zázemie, z ktorého čerpá pri navrhovaní
produkčných verzií automobilov. Čím je táto výtvarná zásobáreň silnejšia, tým je silnejšia
ich štylistika. Stáže v automobilkách nám umožňujú preniknúť do činnosti profesionálneho
pracoviska, naproti tomu prostredie školy zas poskytuje univerzitnú slobodu – toto spojenie
vnímam ako veľmi podnetné.“

Dizajn Peter Kišantal

Zdeněk Borýsek (25), trojmesačná stáž vo VW:
„Práca v dizajnérskom štúdiu závisí od pravidiel, podľa ktorých funguje. Buď sa pracuje na
niečom vlastnom, alebo ste členom tímu, ktorý rieši konkrétne zadanie, pričom niekedy sa
rieši aj päť projektov súčasne. Projekt sa vždy začína veľmi zoširoka a je spojený so snahou
pozerať na veci inak. A tu sú hranice tvorivosti a fantázie naozaj neobmedzené. I keď reálne

Dizajn Zdeněk Borýsek

Resumé
The Atelier of Transportation Design is one of
three ateliers in the Department of Industrial
desing. Since 1992 when the atelier was established, its development has been marked by several changes – mainly in the social situation. The
atelier was originally conceived as a center for
the education of experts amog the many transportation producers in Czechoslovakia. After
the split of the republics, these firms started disappear from the scene and now there is almost
no original producer of transportation technology. The atelier had to open itself to European
manufacturers. The image and the educational
process of the atelier were significantly inluenced by cooperation with Volks wagen, including
transfer oof new Technologies and relationships
with the design department of Volkswagen.
Among those important for the atelier´s development are the chief designers of the BMW
company Chris Bangle and Chris Bird, and
Harmut Warkus, former chief designer of VW.
www.leaderpress.sk
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AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL
C.S.I.L.

Plasty a ich využitie pri výrobe automobilov
„Široké uplatňovanie plastov vo výrobe automobilov a trvalý nárast ich podielu, vnímame spolu s výrobcami a užívateľmi ako oblasť, ktorej treba venovať zvýšenú pozornosť. V prvom rade je ich vývoj, výroba a použitie, ale
aj následné zhodnotenie –recyklácia, po ukončení svojej životnosti. Chceli
sme využiť Autosalón a C.S.I.L. a prizvať špičkových odborníkov, ktorí záujemcov zo strany výrobcov, návrhárov a užívateľov oboznámia, kde sa
plasty v súčasnosti nachádzajú a kam sa uberajú. Tak bol zvolený aj obsah konferencie a obsadenie jednotlivých tém. Ako bolo poukázané, plasty a ich kompozitné aplikácie, silne prenikajú do dielov, o ktorých by sme
ešte pred 10 rokmi silne pochybovali.

Na tohtoročnom veľtrhu C.S.I.L. – CAR SUBSUPPLIERS INDUSTRY AND
LOGISTICS, CARPLAST, v dňoch 15. až 17. apríla, sa prvýkrát verejne prezentovalo aj naše vydavateľstvo LEADER press, s.r.o., so svojím nultým číslom
časopisu ai magazine. Ďakujeme za možnosť prezentácie formou výstavnej
plochy Ing. Ľubomírovi Kopeckému, riaditeľovi koncepcií a rozvoja výstav,
Incheba Expo Bratislava. Rovnako aj Združeniu automobilového priemyslu
SR, jeho viceprezidentovi Ing. Milanovi Novotnému za spoluprácu a možnosť prezentácie počas konferencie o plastoch i všetkým prednášajúcim
za príspevky, ktoré predniesli na konferencii a pripravili ich na uverejnenie
v ai magazine. (red)

„V Združení automobilového priemyslu SR (ZAP SR) kladieme veľký dôraz
aj na naplnenie zámerov v oblasti recyklácie vozidiel. Systém, ktorý bol
zavedený, dáva predpoklady, že trvalým vylepšovaním technických a organizačných postupov, dosiahneme úroveň recyklácie - nielen likvidácie.
A hlavne kompozitné plasty sú tým orieškom, ktorý treba rozlusknúť - ako
ich spätne rozložiť a potom opäť zužitkovať. Aj toto bola jedna z tém odborného seminára. Nie menej dôležitá je v súčasnej dobe globálneho sveta otázka štandardizácie. O tom informovala spoločnosť Minerva Slovensko. Chcem sa aj takýmto spôsobom, na stránkach časopisu ai magazine,
poďakovať v mene ZAP SR všetkým prednášajúcim za ochotu venovať svoj
čas a vedomosti našim členom a partnerom,“ Ing. Milan Novotný, viceprezident ZAP SR (na snímke).

Polymérne nanokompozity

pre aplikácie v automobilovom priemysle
prof. Viera KHUNOVÁ, PhD., STU Bratislava, foto autorka

Vývoj nanoštrukturovaných materiálov, ktoré budú
vykazovať nové prekvapivé vlastnosti, predpokladal už takmer pred 50 rokmi laureát Nobelovej
ceny za fyziku Richard Feynman. Prvý polymérny
nanokompozit bol pripravený v laboratóriách ﬁrmy Toyota začiatkom osemdesiatych rokov minulého storočia. Výraznejšie pokroky v rozvoji a aplikáciách nanomateriálov sa však dosiahli až koncom deväťdesiatych rokov, kedy Toyota ako prvá
oznámila použitie polymérnych nanokompozitov
vo svojich automobiloch.
Polymérne nanokompozity

Sú to materiály obsahujúce plnivo, ktorého aspoň jeden z rozmerov
(priemer v prípade vláknitých a sférických, hrúbka v prípade doštičkovitých) je menší ako 100 nanometrov (1 nm = 10-9 m).

46

|

|

www.leaderpress.sk

Čím sa polymérne nanokompozity líšia od konvenčných mikrokompozitov na báze disperzných (napr. uhličitan vápenatý, mastenec, kaolín,
hydroxid horečnatý), alebo vláknitých (napr. sklené vlákna, uhlíkové vlákna) plnív? Z hľadiska využitia v automobilovom priemysle je nesporne
najvýznamnejšia skutočnosť, že výrazné zlepšenie vlastností polymérnych nanokompozitov sa dosiahne pri podstatne menšom obsahu plniva ako v prípade mikrokompozitov. Keďže obsah nanoplnív spravidla
nepresahuje 5 % hm, podstatné zlepšenie celého spektra fyzikálno-mechanických vlastností je možné dosiahnuť bez toho, aby bola negatívne

AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL
C.S.I.L.
Priemyselné aplikácie polymérnych nanokompozitov
Rok

2005

2011

Automobilový priemysel

29%

15%

Elektorotechnický priemysel

28%

26%

Obalové materiály

19%

28%

Farby, nátery

14%

14%

Ostatné (letecký priemysel)

10%

17%

Okrem Toyoty používa polymérne nanokompozity vo
vojenských vozidlách Hummer H2 SUT0 od r. 2005
aj General Motors. V ostatných rokoch ich začali používať ďalšie automobilky nielen do interiéru, ale aj
exteriéru svojich automobilov.
Aplikáciou polymérnych nanokompozitov sa: - zvýšil obsah motora o 500 cm3; - zvýšila výkonnosť
(2x vyššia ako Prius); - znížila hmotnosť 420 kg = 1/3 Prius; - znížila spotreba paliva a tvorba emisií

ovplyvnená hustota, ale aj spracovateľnosť polymérnych nanokompozitov. Ako príklad možno uviesť horľavosť polymérov. Zatiaľ čo na prípravu nehorľavého polypropylénu je potrebné pridať až 60 % hm. hydroxidu horečnatého s veľkosťou častíc plniva ≈ 1 µm, nehorľavé polyméry
sa dajú pripraviť už pri obsahu nanoplniva <6 % hm. Analogický je vplyv
nanoplnív na mechanické vlastnosti polymérov. Rovnaké zlepšenie pevnosti je možné dosiahnuť pridaním 40 % hm sklených vlákien, alebo iba
3 % hm. montmorillonitu.

Dosiaľ sa v praxi uplatnili polymérne nanokompozity
na báze montmorilonitu. Dnes sú komerčne dostupné viaceré typy montmorillonitov špeciálne modifikované na prípravu polymérnych nanokompozitov. Ich
aplikácie sú najrozšírenejšie práve v automobilovom
priemysle.
Všeobecne je možné konštatovať, že čím je veľkosť častíc plniva menšia,
tým výraznejšie zlepšenie výsledných vlastností je možné očakávať. Samozrejme, iba v prípade, že plnivo je rovnomerne dispergované v polymérnej matrici. Stupeň dispergácie plniva v matrici závisí vo veľkej miere
od spôsobu prípravy kompozitov.
Okrem uvedených faktorov sú vlastnosti polymérnych nanokompozitov
vo veľkej miere ovplyvnené tvarom častíc nanoplniva (vrstevnatý, vláknitý, sférický). Spomedzi všetkých typov nanoplnív je v súčasnosti najrozšírenejší montmorillonit.
Popri vysokej pevnosti, patrí medzi atraktívne vlastnosti polymérnych
nanokompozitov zvýšená tepelná odolnosť, rozmerová stabilita, elektrická a tepelná vodivosť.
Polymérne nanokompozity majú tiež veľmi dobré
bariérové vlastnosti (zníženú priepustnosť plynov
a vodných pár), sú transparentné, majú hladký
povrch, vysokú odolnosť
voči oderu a poškriabaniu. Pre využitie v automobilovom priemysle sú všetky tieto atribúty nesporne
Aplikácie polymérnych nanokompozitov vo vojenských teveľmi významné.
rénnych vozidlách.

Aplikáciou polymérnych nanokompozitov (NanoXcel) vo vodných skútroch sa podarilo dosiahnuť: 25% zníženie hmotnosti; - zvýšenie výkonnosti; - podstatne hladší povrch; - zvýšila sa odolnosť voči
poškriabaniu

Resumé
Polymer nano-composites and their application in the automotive
industry
The development of nano-structured materials which will demonstrate new, surprising properties was anticipates almost 50
years ago by the Nobel Prize for Physics laureate, Richard Feynman. The first polymeric nano-composite was prepared in
Toyota’s laboratories at the beginning of the 1980s. More significant advances in the development and application of nano-materials, however, were achieved at the end of the 1990s, when Toyota
was the first was to announce the use of polymeric nano-composites in its vehicles. From the point of view of its use in the automotive industry, the undoubtedly most significant fact is that an
important improvement in the properties of polymeric nano-composites can be achieved with a markedly lower aggregate content
than is the case for micro-composites. Since the content of nanoaggregates does not usually exceed 5% of the weight, a significant
improvement to the whole spectrum of physical and mechanical
properties can be achieved without the density or the processibility
of polymeric nano-composites being negatively influenced.
www.leaderpress.sk
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Použitie plastov pri
konštrukcii a výrobe automobilov
doc. Ivan HUDEC, PHD., Ústav polymérnych materiálov FCHPT STU Bratislava, foto DuPont, Embpapst

Polyméry sa v posledných rokoch
stali veľmi dôležitým materiálom
v automobilovom priemysle. Dôvodom nárastu aplikácie polymérov
v konštrukcii automobilov je ich
podstatne nižšia hmotnosť v porovnaní s kovmi umožňujúca úsporu
paliva, nízka cena plastov znižujúca náklady, ako aj výhodné vlastnosti vedúce častokrát ku zvýšeniu
bezpečnosti.
Súčasné využitie plastov v automobiloch

Celková spotreba plastov v európskych automobilkách bola v roku 2005
cca 2 800 000 ton. Podľa údajov Európskej únie spracovateľov plastov je
hmotnosť plastov vo vozidle v priemere 133 kg, v percentuálnom vyjadrení
tvorí 10,6 % hmotnosti vozidla [1].
Najväčšie zastúpenie v konštrukcii vozidla má polypropylén (43 %), nasledujú polyuretány so 14 % a polyamidy s 12 %-ným podielom. Celkovo
tvorí podiel základných konštrukčných plastov, ku ktorým sa zaraďujú okrem
polyamidov tiež lineárne polyestery – polyetyléntereftalát (PET) a polybutyléntereftalát (PBT), polykarbonáty (PC), polyoxymetylén (POM) a polyfenylénoxid (PPO) asi 18 % z celkového množstva plastov aplikovaných vo
vozidlách.

Vývoj priemerného zastúpenia plastov vo vozidlách za posledných 30 rokoch v celosvetovom meradle. [2]
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Pomerne výrazný podiel v konštrukcii vozidiel si udržiavajú aj základné typy
plastov ako polyetylény (8 %) a ABS (7 %). Podiel bližšie nešpeciﬁkovaných
polymérov tvorí 6 % z celkovej hmotnosti plastov vo vozidle. V súčasnosti
sa plasty používajú na rôzne interiérové a exteriérové aplikácie, konštrukčné prvky v motorovej časti, prípadne ako antivibračné a hluk pohlcujúce
materiály.

Perspektívy využitia plastov v automobiloch

Aplikácia plastov v konštrukcii automobilov bude v budúcnosti spojená pravdepodobne s:
- využitím nových typov konštrukčných plastov,
- rozšírením využívania termoplastických elastomérov,
- prípravou a aplikáciou nových typov kompozitných materiálov vystužených
uhlíkovými vláknami (CFK),
- využívaním hybridných materiálov,
- aplikáciou inteligentných plastov a inteligentných textilných materiálov,
- navrhovaním dielcov z biodegradovateľných plastov, plastov vyrobených
z obnoviteľných zdrojov, ako aj kompozitov s prírodnými výstužnými vláknami.
Okrem základných termoplastov a „klasických konštrukčných plastov“ sa
v oblasti automobilových konštrukcií čoraz častejšie objavujú špeciálne
konštrukčné plasty, ktoré sa vyznačujú veľmi dobrými mechanickými vlastnosťami, zvýšenou teplotnou odolnosťou (nad 150°C), vysokou chemickou
odolnosťou, ale aj podstatne vyššou cenou [3]. Túto skupinu tzv. „high performance engineering plastics (HPEP)“ tvoria hlavne polyméry obsahujúce
v štruktúre atóm síry – polysulfón (PSU), polyestersulfón (PES), polyfenylénsulﬁd (PPS), polyméry so zabudovaným atómom kyslíka – polyéterketón (PEK),
polyéteréterketón (PEEK), vysokotepelne odolné polyimidy (PEI, PI) alebo
špeciálne kvapalno-kryštalické polyméry. Skupina týchto polymérov, ktoré

AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL
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kompozitných materiálov a hybridných konštrukcií umožňujúci synergický
efekt – možno dosiahnuť podstatne lepšie vlastnosti konštrukčných dielcov
v porovnaní s charakteristikami čistých materiálov.
Hlavnou hnacou silou narastajúceho záujmu o plastové materiály pre automobilový priemysel bude aj v budúcnosti redukovaná hustota oproti kovovým materiálom, ľahká spracovateľnosť a možnosť dosiahnutia úplnej
recyklovateľnosti.

Zastúpenie jednotlivých typov plastov vo vozidle [1]

V poslednom období narastá snaha výrobcov automobilov používať
biodegradovateľné plastové materiály, či plasty vyrobené z obnoviteľných
zdojov. Dokumentuje to zvýšenie podielu aplikácie prírodných výstužných
materiálov (najmä vláken z ľanu a konope) pri výrobe kompozitov, respektíve kombinácie prírodných výstužných vláken s polymérmi na báze kyseliny polymliečnej, ktoré si už našli miesto vo forme dielcov v automobiloch
Toyota a Mercedes.

boli pôvodne syntetizované pre špeciálne aplikácie v letectve a v kozmonautike, sa neustále rozširuje o nové typy a nachádza uplatnenie aj v poV súčasnosti sme svedkami náhrady časti pohonných hmôt vyrobených z rodobe drobných súčiastok v automobiloch.
py produktami, ktoré sú pripravené
S vývojom nových konštrukčných materiálov,
Vzhľadom na ich cenu však nie je možné
z obnoviteľných zdojov. V budúcnosti
predpokladať, že by sa v automobilovom
môžeme očakávať, že čoraz viac
kompozitov, hybridných a inteligentných mapriemysle v blízkej budúcnosti začali pomateriálov používaných pri konštrukcii
teriálov reagujúcich na vonkajšie podnety, sa
užívať na výrobu veľkoplošných súčiastok
automobilov bude vyrobených práve
budú presadzovať aj „klasické plasty“ vyrobea dielcov. Preto budú aj naďalej zohrávať
z obnoviteľných zdrojov. Nie je ďalené z netradičných surovín alebo netradičnou,
významnú úlohu základné, masovo vyko čas, keď napríklad polyuretánové
napr. biotechnologickou cestou.
rábané polyméry na báze polyolefínov,
sedačky budú vyrobené z poyolov
kopolymérov styrénu (ABS, SAN, SMA),
získaných spracovaním sóje.
ale aj PVC a polymetylmetakrylátu. Postupne by mal narastať význam a poLiteratúra
diel konštrukčných plastov, ktoré môžu znížiť podiel základných polymérov
1. A. Dangis: Development of plastics converting industry in the enlarged EU, In. Auto Plastics,
v konštrukcii automobilov. Pre výborné mechanické vlastnosti, vysokú chemicBratislava, 2005
kú a tepelnú ododlnosť sa však hlavne v motorovej časti automobilov prav2. M. Sain: Biocrude to Bioplastics Global Perspective on Emerging Bioproducts , In: PMA 2007,
depodobne v čoraz väčšej miere presadia špeciálne konštrukčné plasty.
Bratislava
Termoplastické elastoméry vďaka možnosti povrchovej úpravy príjemnej na
dotyk, ako aj možnosti recyklácie sú materiálmi budúcnosti, ktoré by mohli
z veľkej časti nahradiť klasické gumové výrobky. Veľmi sľubný je tiež rozvoj

3. W. S. Gutowski, Sheng Li a A. Bilyk: Surface engineering of polymers and rubber for advanced
automotive applications, Chem. Listy 99,p.1, 2005
4. J.G. Drobny: Handbook of Thermoplastic Elastomers, Wiliam Andrew Publishing, Norwich,
2007

Resumé
Over the last few years, polymers have become a very important
material in the automotive industry. The reason for the growth
in the application of polymers in vehicle construction is their
significantly lower weight compared to metals which results in
savings in fuel consumption, the low cost of plastics which lowers costs, as well as favourable properties which often lead
to increased safety. In 2005, the total use of plastics in European car manufacture was approximately 2 800 000 tonnes.
According to information from the European Union of Plastics Converters, the weight of plastics in a vehicle is on average 133kg, or 10.6% expressed in percentage terms. In vehicle
construction, the largest proportion of plastics is polypropylene (43%), followed by polyurethane with 14% and polyamides
with a twelve percent share. In total, the proportion of basic
plastic constructions, which alongside polyamides also includes
linear polyester – polyethylene terephthalate (PET), polybutylene terephthalate (PBT), polycarbonates (PC), Polyoxymethylene (POM) and polyphenylene oxide (PPO) - represents around
18% of the total quantity of plastics used in vehicles. In the future, more and more materials used in vehicle construction will
be made from renewable sources, and the time is approaching
when, for example, polyurethane seats will be produced from
polyols obtained from soya.
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Využitie adhezív

pri lepení automobilov
Ing. Igor NOVÁK, PhD., Ing. Vladimír POLLÁK, PhD., Ústav polymérov SAV, Bratislava,
Doc. Ing. Jozef JASENÁK, PhD., Materiálovotechnologická fakulta STU Bratislava, foto: archív autorov

Pri výrobe automobilov sa využívajú
rôzne typy lepidiel a tmelov. Pri spracovaní lepidiel prebieha pri chemickej
reakcii živice s tvrdidlom zosietenie,
počas ktorého sa polymérne reťazce
– adhezíva - navzájom spájajú priečnymi
väzbami a vytvorí sa nerozpustná
a netaviteľná priestorová molekula. Inou
možnosťou vzniku adhézneho spoja
je odparenie rozpúšťadla v prípade
použitia lepidiel na báze vodných disperzií alebo stuhnutie polymérnej
taveniny pri aplikácii tavných lepidiel.

Pre spájanie materiálov lepením sa výrobcovia
automobilov rozhodujú z týchto dôvodov:
• Spájanie materiálov lepením umožňuje pružné uchytenie plechov, priLepenie automobilov sa využíva pri týchto operáciách:
čom sa dosahuje vysoká pevnosť a tuhosť karosérie.
• Konštrukčné lepenie karosérie.
• Povrch lepených spojov je celkom hladký, pričom nie je potrebné za• Lepenie krytov motorov a batožinového priestoru.
čisťovanie a spoje sú tesné.
• Výroba dverí a striech karosérie.
• Tesnosť lepených spojov má významný vplyv na antikorózne vlastnosti
• Lepenie okenných skiel.
karosérie, ktoré určujú životnosť vozidla.
• Lepenie materiálov určených na frikčné aplikácie (brzdové oblože• Vrstva lepidla predstavuje elektrický izolant. Z tohto dôvodu pri konnia).
takte rôznych kovov nemôže nastať elektrolytická korózia.
• Utesňovanie častí motora.
• Lepený spoj sa vyrovná integrálnej konštrukcii, pričom medzi
Na lepenie automobilov sa používajú hlavNa jeden automobil sa v súčasnosti spotrebuspájanými plechmi nemôže nane lepidlá:
je cca 1 kg adhezív. Očakáva sa, že spotreba
stať klepanie alebo škrípanie
• Tavné (aplikované pri teplote vyššej, ako je
lepidiel pri výrobe automobilov bude rásť,
a dosiahne sa významný poteplota topenia polyméru).
pretože výrobcovia obmedzujú spájanie zvárakles hlučnosti vozidla.
• Roztokové alebo disperzné (polymérne
ním, aby zredukovali možnosť korózie a do• Pri väčších dieloch môžu
viaczložkové systémy, vodné disperzie, napr.
siahli tlmenie vibrácií. Zvyšuje sa tiež podiel
vlepené výstuhy zabrániť kmikopolymérov).
súčiastok vyrobených z polymérnych kompotaniu.
• Tlakovo-citlivé (lepidlá s trvalou lepivosťou,
zitov, ktoré je nutné spájať lepením.
• V dôsledku vyššej pevnosti
nanesené často na nosičoch, resp. výstužiach
karosérie pri lepení rastie bez- samolepivé pásky).
pečnosť pri haváriách.
• Konštrukčné, resp. reaktívne, vytvrdzované chemickou reakciou (naj• Lepenie umožňuje spájanie kovov s rôznymi inými materiálmi (sklom,
mä epoxidové, polyuretánové, polyakrylátové).
drevom, keramikou, plastmi).
Prvé tri skupiny lepidel sa používajú najmä na čalúnnické práce a lepe• Lepidlá sú vhodné na lepenie pri použití automatických liniek.
nie v interiéri vozidla.
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ne zakalenie, napučiavanie a pokles mechanických vlastností (rázovej
húževnatosti a pevnosti v ťahu) polyepoxidov. Polyepoxidy majú značnú odolnosť proti účinkom zriedených kyselín, vodných roztokov zásad
a solí, alkoholov, aromatických a alifatických uhľovodíkov.

Sortiment adhezív na lepenie automobilov

Zo sortimentu konštrukčných lepidiel sú na konštrukčné lepenie automobilov používané hlavne epoxidy a polyuretány. Výrobcovia automobilov
používajú aj lepidlá na inej polymérnej báze, napr. silikónové, polysulﬁdové a kaučukové, najmä na lepenie a utesňovanie okien. Epoxidové
lepidlá, ktoré sú rovnako ako polyuretánové lepidlá vytvrdzované v dôsledku chemickej reakcie živice s tvrdidlom, pozostávajú zo živíc používaných v kombinácii s tvrdidlom na lepenie kovov navzájom, kovov
s inými substrátmi alebo nekovových materiálov.

Rovnako kvalitné ako epoxidové lepidlá, avšak s vyššou elasticitou
a teplotou skelnenia, ktorá sa pohybuje v širokom rozmedzí teplôt (od
-50 oC do +130 oC), sú jednozložkové a dvojzložkové polyuretánové
adhezíva často používané v automobilovom priemysle a pri výrobe
železničných vozňov na lepenie a tmelenie. Vzhľadom na jednoduchú
manipuláciu a dobré mechanické vlastnosti sú pri konštrukcii automobilov používané jednozložkové polyuretánové lepidlá, ktoré pozostávajú z predpolymérov lineárnych polyesterov s koncovými hydroxilovými
skupinami v roztoku organických rozpúšťadiel s prídavkom aromatických polyizokyanátov na zvýšenie pevnosti a tepelnej odolnosti adhéznych spojov. Vytvrdzovanie jednozložkových polyuretánov spočíva
v prístupe vlhkosti do lepidla, pričom postačuje 40-percentná relatívna
vlhkosť vzduchu v pracovnej miestnosti. Adhézny spoj sa vytvrdzuje pri
pôsobení mierne zvýšenej teploty a pri pôsobení tlaku vyššieho ako
0,02 MPa. Jednozložkové polyuretánové lepidlá poskytujú pevné ad-

Adhézne spoje kovov vytvorené epoxidovými lepidlami sa vyznačujú vysokou pevnosťou, ktorá je vo väčšine prípadov vyššia ako materiálová
pevnosť lepených substrátov. Z týchto príčin prebieha pri použití kvalitných epoxidových adhezív deštrukcia adhézneho spoja, napr. pri lepení
dreva ku kovu, úplne alebo v prevažnej miere v drevnej hmote.
Epoxidové lepidlá majú viaceré výhodné vlastnosti, ktorými prevyšujú
vlastnosti iných druhov adhezív. Predovšetkým majú vysokú povrchovú
aktivitu, schopnosť zmáčania veľmi širokého sortimentu materiálov, vysokú kohéznu pevnosť vytvrdeného lepidla a neobsahujú žiadne prchavé
zložky, ktoré sú príčinou zmrštenia pri vytvrdení. Epoxidové adhezíva
vynikajú vysokou odolnosťou proti studenému toku a možno ich modiﬁkovať polymérmi, plnivami alebo pigmentami. Vo vytvrdenom stave
dosahujú epoxidové živice výborné fyzikálne a chemické vlastnosti. Sú
odolné proti účinku agresívnych činidiel do vyššej miery ako polyesterové adhezíva, proti pôsobeniu alkalických činidiel. Odolávajú pôsobeniu
studenej vody, dlhodobé pôsobenie horúcej vody však spôsobuje mlieč-

hézne spoje pri lepení automobilov a autobusov. Jednozložkové polyuretánové lepidlá využívajú niektorí výrobcovia na lepenie konštrukčných prvkov pri výrobe autobusov, napr. Slovbus, Nové Mesto nad
Váhom, SAO, Lučenec.

Adhezíva na lepenie automobilov z ÚP SAV

Problematika vývoja lepidiel na účely lepenia v automobilovom priemysle sa rieši aj v Ústave polymérov SAV v Bratislave. Navrhnuté a odskúšané boli viaceré adhézne systémy, z ktorých možno spomenúť: termostabilné adhezívum Termopol s tepelnou odolnosťou do 160 oC použiteľné na lepenie aj vlhkých povrchov, epoxidové adhezívum Railpol,
ktoré na základe skúšok vyhovelo požiadavkám kladeným na pevnosť
a životnosť adhéznych spojov kovová podkladová doska – impregnované drevo (podval) na účely ﬁxácie koľajníc koľajových vozidiel, polyuretánové adhezívum Flexopol s nastaviteľnou pružnosťou na lepenie
autobusov, elektricky vodivé adhezívum Elektropol na báze vodnej disperzie a striebra (jednozložkové) alebo epoxidového adhezíva a striebra (dvojzložkové), ktoré vytvára elektricky vodivý adhézny spoj, adhezívum Celupol na báze vodnej polymérnej disperzie umožňujúce lepenie polyolefínov bez predchádzajúcej úpravy povrchu. Celý sortiment
uvedených špeciálnych adhezív sa nachádza na internetovej stránke:
www.polymer.sav.sk/techlab.html.
www.leaderpress.sk
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Od objednávky
po dodanie - 132 minút
Beáta JAROŠOVÁ, foto RF, spol. s r. o.

Spoločnosť RF, spol. s r. o., pôsobí na slovenskom trhu len niekoľko rokov. Od svojho vzniku
však nastúpila cestu mimoriadne dynamického
rozvoja a onedlho sa ocitla na popredných miestach v rebríčku najúspešnejších slovenských
ﬁriem.
Korene sú v Nemecku

uskutočňuje technológiou vstrekolisovania. Súčasťou výroby je i produkcia
a montáž modulov okien, či engineering v oblasti vstrekovania plastov. Základnými výrobnými materiálmi sú polyuretán (PUR), termoplastický elestomér (TPE) a polyvinylchlorid PVC (PVC).
Napĺňať ambiciózne ciele sa spoločnosti darí vďaka modernému strojnému
vybaveniu. Na výrobu predných a zadných okien disponuje horizontálnymi nosičmi foriem (lismi), dávkovacím a zmiešavacím zariadením Rimstar,
aktivačnou pecou či robotom na nanášanie primeru. Výroba bočných skiel
sa nezaobíde zas bez vertikálnych vstrekolisov, centrálneho dávkovacieho
zariadenia, zariadenia na sušenie a drvenie materiálu, predhrievacích pecí,
kontrolných staníc a letovacích zariadení. Na meranie je k dispozícii moderná, plnoautomatická meracia stanica Wenzel, ako aj poloautomatická
stanica Faro a termokamera. Konštruktéri disponujú Unix stanicou s licenciou
na Catia V4, Catia V5 a AutoCAD stanicami.

RF, spol. s r. o., vznikla v roku 2001. Korene ﬁrmy však siahajú do spoločnosti Richard Fritz GmBH + CO KG so sídlom v nemeckom Besigheime,
ktorá sa už desiatky rokov zaoberá spracovávaním komponentov, najmä
skiel a plastových dielov pre automobilový priemysel. V súvislosti s rozvojom
Porsche v „klobúku“
automobilky Volkswagen Slovensko, ako aj v súvislosti s rozmachom výroby
V júli 2002, vzhľadom na úspešnú spoluprácu s ﬁrmou VW, získala RF výzpre automobilový priemysel v regióne prijali v Besigheime rozhodnutie roznamnú zákazku na dodávky zadných i bočných skiel pre luxusné terénne
šíriť výrobné kapacity a založiť dcérsku spoločnosť
vozidlá VW Touareg a pre moSúčasnosť firmy naďalej charakterizujú
v Malackách. V apríli roku 2001 začali s výrobou
dely Porsche Cayenne. RF na
bočných skiel pre vozidlá VW Polo.
ne vyrába bočné a zadné okná,
prestížne výrobné projekty. Plánu roku
pre model Cayenne sa montuje
2008 dominujú bočné okná pre „sedmičRozvoj podnikateľských aktivít bol nevyhnutne spojedodatočne aj zadný spojler. Do
kový“ rad BMW, VW Golf šiestej generáný s výstavbou novej výrobnej haly, prístavbou sklamontážneho závodu VW Slovacie, ako aj nový Mercedes triedy SUV.
dov a celkovou úpravou areálu ﬁrmy. Spoločnosť RF,
kia v Bratislave dodávajú systéspol. s r.o., dodáva v režime JIT a JIS a pre 90 % svomom „just in sequence“, čo kladie
jich zákazníkov je Tier 1 v dodávateľsko-odberateľskom reťazci. Osemdesiat
osobitný dôraz na plánovanie a logistiku.
percent produkcie predstavuje export, pričom expeduje 13 000 okien den„Od zadania požiadavky máme rovných 132 minút, aby sme dodali okná
ne. Ročný obrat RF, spol. s r.o., v roku 2007 dosiahol 2,2 miliardy Sk. V súpresne podľa špeciﬁkácie a sekvencie priamo do výroby. Nesplniť limit by
časnosti spoločnosť zamestnáva 700 pracovníkov. Väčšinu zamestnancov
znamenalo zastavenie výrobnej linky vo VW a odhliadnuc od nezanedbatvoria ženy, ktoré sa osvedčili pre svoju manuálnu zručnosť a precíznosť.
teľného ﬁnančného postihu aj poškodenie imidžu našej spoločnosti,“ hovorí
Katarína Oslejová, vedúca logistiky RF, spol. s r. o..

Výrobný program

Výrobný program spoločnosti predstavuje obstrekovanie zadných a predných okien reakčnou technológiou. Obstrekovanie bočných okien sa
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Vo VW v Bratislave sa montuje kompletne model Touareg a model Porsche
Cayenne sa montuje do tzv. Hut (klobúka), teda kompletne okrem podvozku
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a pohonnej jednotky. Huty sa následne kompletizujú s podvozkom a motorom priamo v závode Porsche v Nemecku.
Ročná výroba predstavuje približne 220 tisíc kusov zadných a bočných
okien na VW a 120 tisíc kusov na Porsche. „Výroba týchto modelov sa predpokladala do konca roka 2008, vzhľadom na veľký záujem o tieto autá na
trhu bola predĺžená do konca roku 2009. Už dnes však beží príprava na
výrobu okien pre nasledovníkov týchto úspešných modelov, Touareg2 a Cayenne 2. Pre oba modely budeme vyrábať predné aj zadné pevné bočné
okná,“ dodáva Branislav Škandera, Key account manager spoločnosti.

výklopné okno a SLW Ausstellfenster - teda bočné vetracie okno. SLW sa
bude expedovať do poľského závodu VW pravdepodobne až do konca
roka 2010.

Šperky medzi výrobkami

Dôležitým míľnikom vo vývoji ﬁrmy RF bol november 2003, kedy sa začalo
s výrobou zadných skiel na Mercedes CLK Cabrio. Postupne pribudli projekty Mercedes C - limuzína (2006) a Mercedes C - kombi (2007). RF vyrába bočné okno v batožinovom priestore a pevné bočné okno zadných
dverí. Ich výroba bude bežať minimálne do
roku 2012.
Vo výrobe predných a zadných
Najdlhšie a najštíhlejšie
Automobilka Porsche, po úspešnom zvládnu„Do roka a do dňa“, v júli 2003, spustili v RF, spol.
okien je perlička – Maserati Quattí projektu Cayenne, sa rozhodla etablovať
s r.o. produkciu bočných skiel pre Opel Vectra Caroporte. Ide o rozmerovo najväčšie
v RF aj svoj Porsche Cayman (C7), ako aj
ravan. Išlo o okná batožinového priestoru kombi
čelné sklo vo výrobnom programe
novinku Porsche Panamera, ktorá sa bude séverzie automobilu Opel Vectra. Ročne ich vyrobia
RF, spol. s r. o..
riovo vyrábať od marca 2009.
zhruba 90 000 kusov. Ukončenie výroby sa predProjekt Audi Q7 známy aj pod názvom Pikes
pokladá koncom roka 2008 s kontinuálnym nábePeak je z iného súdka - ide o luxusné SUV (Sport Utility Vehicle) vozidlo. Ročhom výroby pevných bočných okien aj pre nasledovníka dnešnej Vectry. Už
ný počet vyrábaných vozidiel je podstatne nižší ako napríklad u VW Passat,
teraz tu však vyrábajú aj bočné okná pre mladšiu a o triedu nižšiu sestru –
približne 65 000 vozidiel. Ročne do nich vyrobia 130 tisíc kusov okien. TenOpel Astra Caravan (od r. 2004). K dvom projektom Opel Astra Caravan
to šperk medzi SUV by mali vyrábať minimálne do roku 2011.
a Opel Vectra Caravan pribudol aj tretí - Opel Astra Coupé. Bočné okno
tohto dvojdverového športového vozidla patrí k tým najdlhším a najštíhlejším
vo výrobnom programe.
Firma roka 2005
Po sotva štvorročnom pôsobení na trhu v roku 2005 získala spoločnosť RF
spol. s r.o., ocenenie ﬁrma roka v hodnotení časopisu Trend, v prestížnom
Obľúbené Polo, špeciﬁcký Caddy
rebríčku najúspešnejších spoločností sa umiestnila na treťom mieste. Ako
Objemom najväčšou výrobou v malackom podniku sú okná pre Volkswadodávateľ pre automobilový priemysel vlastní certiﬁkáty ISO/TS16949:
gen Polo, ktoré tu vyrábajú od roku 2001. Ročná produkcia dosahuje pri2002 a ISO 14001:2004. Dôraz na kvalitu, hospodárnosť, bezpečbližne 450 000 okien, keďže VW Polo je veľmi populárne vozidlo nielen
nosť a ohľad voči životnému prostrediu sa je kľúčový i z pohľadu politiky
v Nemecku, ale aj vo svete. V nasledujúcich rokoch bude objem výroby pre
podnikania Fritz – Gruppe: „Máme ambíciu, aby sme spoločne s našimi
Polo predstihnutý novými projektmi pre VW, modely Golf VI a nasledovník
zákazníkmi uskutočňovali vhodné riešenia, pričom v popredí je kvalita,
terajšieho modelu Polo, ako aj prvým projektom pre koncern PSA, nový
zhoda so životným prostredím, bezpečnosť práce a hospodárnosť. KvaCitroën C3. Výroba pre model Golf šiestej generácie je plánovaná až na
lita a zhoda so životným
800 000 okien ročne.
prostredím nie sú pre nás
Projekt Volkswagen Caddy (2004) s pracovným označením SLW je špecisamozrejmosťou, preto ich
ﬁcký. Pod skratkou SLW sa skrýva nemecké označenie malého úžitkového
neustále zlepšujeme, vyvíautomobilu do mesta (StadtLiefer- Wagen). Tento montážny projekt bez objame a dotvárame ...“
strekovania je rozdelený na dve časti, a to tzv. SLW Leiterklappe - strešné

RF, spol. s r. o.
Továrenská 15
901 14 Malacky
Slovensko
Tel: +421(0)34 7961 100
Fax: +421(0)34 7961 198
www.fritz.sk

Resumé
RF, spol. s. r. o., was founded in 2001.
The company’s roots, however, reach back
to the company Richard Fritz GmBH +
CO KG whose headquarters are located
in the German town of Besigheim, and
which has been involved for decades with
the treatment of components, in particular
glass, rubber and plastic parts for the automotive industry. The company´s production programme consists of the encapsulation of side-, backlites and windshields, as
well as of the assembly of glass modules
according to the OEM´s requirements.
www.leaderpress.sk
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Klasiﬁkácia
karosérie kvadricykla
prof. K. S. IVŠIN, CSc., Iževská štátna technická univerzita, Rusko, foto Micro Car, Sycma

Vytvorenie spoločného európskeho hospodárskeho priestoru v 1992 roku spôsobilo v niektorých
krajinách Európy zmenu legislatívy schvaľovania
skupín vozidiel (TS). Následne EEK OON (UN –
ECE Európska hospodárska komisia OSN) stanovila základné predpisy [1], používané pri každom
type vozidla ponúknutom na predaj.

[2-4]. V daných podmienkach pri projektovaní kvadricyklov je príznačné
použitie konštrukcie karosérie motocyklového typu a špeciálne konštrukčnodispozičné riešenie karosérie automobilového typu. Posledný typ konštrukčného riešenia je aktuálny a vyžaduje novinky projekčných odporučení pre
dizajnérov a konštruktérov.

Konštrukčné riešenie karosérie automobilového typu kvadricykla pri zabezpečení malej nezaťaženej hmoty (malých hmotnostno-rozmerových parametroch kvadricykla) treba mať dostačujúcu pevnosť a tuhosť, pre odolnosť voči
pracovným záťažiam, vznikajúcim za istých podmienok prevádzkovania vozidiel (najmä v mestských podmienkach). Korba má mať konštrukčné prvky
zabezpečenia pasívnej bezpečnosti vodiča a cestujúcich v prípade vzniku
neštandardných havarijných situácií.
Voľba konštrukčného riešenia karosérie kvadricykla sa musí uskutočniť podV predpisoch sa reglementovali nové kategórie vozidiel (L2 a L5) – kvadľa klasiﬁkácie. Jej kritériami sú kritériá klasiﬁkácie konštrukčného riešenia
ricykly. Kategórie kvadricyklov (L6 a L7) sa dnes v EÚ a Ruskej federácii
karosérie úžitkového automobilu navrhnuté J. Pavlovským [7], J. A. Dolmastanovujú novým zákonodarstvom podľa klasiﬁkácie motorových vozidiel [2tovským [8], V. F. Rodionovom a B. M. Fittermanom [9]. Základným kritériom
4]. Vytvorenie kvadricyklov v RF je perspektívnym a aktuálnym
klasiﬁkácie je štruktúrsmerom v automobilovom priemysle [5; 6]. Zákonodarstva EÚ
ny model karosérie:
...pri projektovaní kvadricyklov je príznačné
a RF pri schvaľovaní skupín kvadricyklov stanovujú technickomodel vnútornej štrukpoužitie konštrukcie karosérie motocyklovékonštrukčné parametre [2-4], vrátane tých pri nezaťaženom
túry, model vonkajšej
ho typu a špeciálne konštrukčno-dispozičné
stave vozidla (bez ohľadu na hmoty akumulátorov v prípade
štruktúry, trieda štrukriešenie karosérie automobilového typu...
elektrického vozidla): L6 (L6e) – do 350 kg, L7 (L7e) – do
túry, výkonová sché450 kg (550 kg pre TS, určených pre dopravu nákladov).
ma štruktúry, charakteristiky tvrdosti štruktúry, nosná schéma štruktúry, spôsob spojenia štruktúry,
Pri umelecko-konštrukčnom spracovaní nového modelu kvadricykla sa musí
spôsob členenia štruktúry, spôsob upevnenia uzlov štruktúry, aplikované
voľba konštrukčného riešenia karosérie opierať o reglementované hodnoty
materiály štruktúry (tabuľka).
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Podľa predloženej klasiﬁkácie dizajnér a konštruktér musí uskutočniť voľbu
charakteristík štruktúry konštrukčného riešenia karosérie nového modelu
kvadricykla. Vybrané charakteristiky štruktúry budú určovať východiskovú
technológiu vytvárania i ďalšie technologické údaje karosérie kvadricykla.
Použitie spracovaných metodických odporučení v praktickej sfére dizajnu
zmenší rozsah projekčných výpočtov pri výbere charakteristík konštrukčných
rozhodnutí karosérie kvadricykla, zabezpečujúc malú reglementovanú nezaťaženú hmotnosť vozidla.
Tab: Klasiﬁkácia štruktúry konštrukčného riešenia karosérie kvadricykla
Kritériá klasiﬁkácie

Charakteristika
Rám/skelet

Model vnútornej štruktúry

Pološkrupinový – poloskeletový
Škrupinový - bezskeletový
Panelový/škrupinový

Model vonkajšej štruktúry

Súčasť
Spájajúci (celistvý) / uzlový
Jednovrstvový /dvojvrstvový
S výstužou / bez výstuže

Trieda štruktúry
Výkonová schéma štruktúry
Charakteristiky tvrdosti štruktúry

Spolupracujúca / integrálna
(karoséria + rám podvozku) / (nesúca základ)
Priestorová
Rámová / skeletová/ škrupinová
Pružná/ obyčajná/ pevná
Dosková

Nosná schéma štruktúry

Nesúca podlahu/ rámová/ plošina
(—) / (rám + podlaha)/ (nesúca základ)
Pružné/ pevné

Spôsob spojenia štruktúry

Rozoberateľné/ nerozoberateľné
Rozoberateľne tuhé/ nerozoberateľné

Spôsob členenia
(montáže/ utilizácie) štruktúry

Súčasť

Spôsob upevnenia uzlov štruktúry

Bezprostredné

Aplikované materiály štruktúry

Kombinované –
oceľ/ plastická hmota/ ľahká zliatina
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Resumé

In certain European countries, the creation of a joint European economic area in 1992 brought with
it a change in legislation concerning the approval of
types of vehicles (TS). Subsequently, the EEK OON
(UN-ECE European Economic Commission of the
UN) defined basic regulations [1] used for every type
of vehicle offered for sale.
The regulations defined new categories of vehicles (L2
and L5): quadricycles. At present, the categories of
quadricycles (L6 and L7) have been created in the EU
and the Russian Federattion by new legislation according to the classification of motor vehicles [2-4]. The
main feature when designing quadricycles is the structure of the motorcycle-type bodywork and the special
structure and layout of the car-type bodywork.

www.leaderpress.sk

|

|

59

AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL
E n v i ro n m e n t a l i s t i k a

Znečisťovanie ovzdušia

cestnou dopravou

Doc. Oto BARBORÁK, Trenčianska univerzita A. Dubčeka, Ing. Imrich ANDREJČÁK, FEVT TU Zvolen, doc. Peter HORBAJ, TU Košice

Skutočnosť, že automobilová doprava sa stáva nepriateľom ovzdušia podčiarkuje aj prudký rast motorizácie a frekvencie automobilovej dopravy. Dôsledkom
jej rozvoja je trvalý rast nehodovosti, hlukového pozadia a hlavne nárast emisií zo spaľovacích motorov
v dýchacej zóne voľného ovzdušia. Aj preto sú veľké
mestá a centrá priemyslu zaradené do mimoriadne
ohrozených oblastí. Príspevok predstavuje porovnanie benzínového a naftového motora z hľadiska emisií
a zároveň poukazuje na spôsoby riešenia problémov
emisií z dopravy.
Environmentálna záťaž z vozidiel

Úniky a odpady z vozidiel možno rozdeliť na: 1) plynové a pevné škodliviny obsiahnuté vo výfukových plynoch; 2) hluk; 3) vibrácie; 4) úniky a odpady z prevádzky
vozidiel (odparené pohonné hmoty, oleje, chladiace kvapaliny, brzdové kvapaliny,
mazacie tuky, elektrolyt a olovo z akumulátorov, oter pneumatík a obložení bŕzd
a spojky, ...); 5) odpady pri údržbe a opravách vozidiel - ropné látky, čistiace prostriedky, pneumatiky a ostatné ako v bode 4.; 6) celé vyradené vozidlá, resp. ich
časti; 7) úniky z prepravovaného nákladu (látky znehodnocujúce povrch vozovky
a nebezpečné látky prevážané po cestách).
Keďže náplňou príspevku je predovšetkým ovzdušie, nebude sa zaoberať ostatnými
negatívnymi stránkami cestnej dopravy.

Porovnanie klasického a bezolovnatého
benzínu

V tab.1 sú uvedené druhy znečisťujúcich látok z mobilných zdrojov (patria medzi ne
všetky motorové vozidlá a stroje slúžiace k doprave a iným účelom, pohybujúce sa
po zemi, vode i vo vzduchu).
Tab.1 Hlavné druhy emisií znečisťujúcich látok z mobilných zdrojov.

Druh motora

Použité palivo

Hlavné druhy
znečisťujúcich látok

Príklady

Zážihový
Štvortaktný

benzín

uhľovodíky
oxid uhoľnatý - CO
oxidy dusíka - NOx

osobné a nákladné automobily
autobusy, traktory, motocykle,
lode, lietadlá

Zážihový
Dvojtaktný

benzín
s olejom

uhľovodíky CO, NOx,
a tuhé látky

motocykle, niektoré automobily,
prívesné motory
autobusy, nákladné a osobné

Vznetový

nafta

NOx, tuhé látky

automobily, traktory, železnice,
lode
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Porovnanie doteraz využívaných benzínov:
A) klasický - obsah škodlivín v kg na 1000 l spáleného benzínu
je nasledovný CO - 360; NOx - 6 až 18; Pb - 0,35; uhľovodíky 2,4
až 4,9; zlúčeniny S najmä SO2 0,6 až 1,2
B) bezolovnatý - pridávajú sa do neho benzén, toluén a xylén,
ďalej zmesi olefínov, aromátov (pri znížení obsahu Pb z 0,6 na 0,2
g/l stúpa ich obsah z 30 na 42 obj. %) a nasýtených uhľovodíkov.
Pri spaľovaní týchto látok uniká do ovzdušia benzén, 1-3 butadién
(z olefínov) a formaldehyd (z oxidantov), pričom tieto látky majú karcinogény účinok (zaradené do skupiny 2A IARC - označenie EHK ).
Hoci u nás sa nemerajú, v Anglicku sú tieto látky merané a potvrdilo
sa riziko zvýšenia výskytu leukémie z expozície enviromentálneho
benzénu hlavne u detí.

Analýza benzínového a naftového
motora z hľadiska emisií škodlivín

Analýza benzínového motora - na spálenie 1 kg benzínu sa spotrebuje 14 -15 kg vzduchu, z čoho vznikne: 1,5 kg H2O (para) ,1kg
CO2 , 0,5 kg CO, 0,2 kg nespálených uhľovodíkov CxHy, resp. HC,
0,15 kg NOx , 0,5 kg Pb, a malé množstvo SOx , C, O3 a H2. Zvyšok
je N. Analýza naftového motora - typické škodliviny sú pevné častice
PM (particulate matter) a NOx. Ďalej sa sledujú CO2, CO, SO2 a aldehydy. Dôraz sa tu kladie na výfukové ﬁltre - hlavne pre autobusy,
nákladné autá, špeciálne autá, vojenskú techniku. Nevýhodou je, že
tie po zanesení sa motorov dusia. Najnovšie oxidačné katalyzátory
(Daimler-Benz) znižujú PM o 40 % a tiež CO a HC.
Budúcnosť dopravných prostriedkov povedie k ďalšiemu zdokonaľovaniu súčasných pohonov, ich nahrádzaniu netradičnými pohonmi, hľadaniu prakticky použiteľných náhradných ekologických palív
a pod. Bude tiež nutné zabezpečiť kontrolu obsahu benzénu v bezolovnatých benzínoch, keďže prechod na bezolovnaté benzíny sa
zdá byť unáhlený. Určite na rad prídu ešte mnohé návrhy na zlepšenie životného prostredia z hľadiska úprav vozidiel, konštrukcií nových druhov pohonov (prevodoviek), úprav kvality palív, nachádzania nových netradičných druhov palív. Cieľom je znižovanie emisií,
a teda znižovanie environmentálneho zaťaženia na Zemi.

Resumé

The fact that vehicles are becoming enemies of the
atmosphere is underlined by the rapid increase in motorisation and the frequency of car transport. The result of
this development is a steady increase in the accident rate,
background noise and above all exhaust fumes from combustion engines in the atmosphere’s breathing zone. This
is why large towns and industrial centres are classified as
particularly endangered areas. The article presents a comparison of a petrol and diesel engine from the point of
view of exhaust fumes, and also points out ways of resolving the problems of exhaust fumes from traffic.
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Trvá večne.
OSRAM LIGHT@DAY® so životnosťou dlhšou takmer o 300%.
Čas je relatívny a svetelným dôkazom tejto skutočnosti je OSRAM LIGHT@DAY®. Kým iné
druhy autožiaroviek Vás často sklamú po krátkom čase, OSRAM LIGHT@DAY® vydrží takmer
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Od strojárstva
k automobilovému priemyslu
Eva Ertlová, spracované z podkladov Ministerstva hospodárstva SR, ilustračné foto Renishaw, Linto, Monarch

Jednou z kapitol, ktorej bude patriť významné miesto v časopise ai magazine, je
strojársky priemysel. Aj keď za posledných
takmer dvadsať rokov prešiel hlbokou
transformáciou a reštrukturalizáciou, tak
ako pred týmto obdobím i dnes tvorí jadro hospodárskeho života SR. V súčasnosti
sa strojársky priemysel prudko rozvíja a je
veľmi úzko prepojený s automobilovým
priemyslom.
V roku 2007 v SR pokračoval ekonomický rast a klesajúce trendy
mala i nezamestnanosť. Podľa aktualizovanej prognózy Štatistického úradu Slovenskej republiky, bola ku koncu roka 2007 priemerná ročná inﬂácia pod 3 %. Medziročný rast HDP za rok 2007
v stálych cenách predstavoval 10,4 % oproti 8,5-percentnému rastu
v roku 2006. Vo štvrtom kvartáli vlaňajška malo prácu 2,4 milióna občanov SR. Miera nezamestnanosti klesla na 10,3 percenta.
Priemerná hrubá mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky dosiahla 20 146 Sk. Pozitívne trendy pretrvávajú
aj v roku 2008.
V štruktúre priemyslu SR zohráva dlhodobo rozhodujúcu úlohu
strojárska výroba. Patrí ku kľúčovým odvetviam slovenskej ekonomiky. Jej podiel na tvorbe HDP a zamestnanosti v ekonomike
SR úspešne zachytila presun kapacít významných automobilových výrobcov. Najdlhodobo prevyšuje hranicu 20 %. Vývoj ekonomiky SR sa uberá
skôr sa stala domovským miestom pre Volkswagen, a.s. (1.24 mld. EUR). Ten po
pozitívnym smerom a väčšina ukazovateľov má rastúci trend. Tržtakmer dvanástich rokoch nasledovala spoločnosť PSA (700 mil. EUR) a neskôr KIA
by v priemyselnej činnosti v roku 2007 v porovnaní s rokom 2006
(1.1 mld. EUR). Na Slovensku sa rozvíjajú aj výrobné kapacity, ktoré zabezpečujú
narástli indexom o 117,6. Strojársky priemysel patrí medzi domisubdodávky komponentov v súlade s požiadavkami svenantných zamestnávateľov v spracotového automobilového priemyslu.
vateľskom priemysle a aj v minulom
Dnes zamestnáva automobilový prieroku smerovali do tohto odvetvia
mysel v SR približne 70 tisíc ľudí.
Experti odhadujú, že po roku 2008 bude podiel autovýznamné investície. Vzhľadom na
Odhaduje sa, že do roku 2010 to bumobilovej výroby tvoriť viac ako 50 % priemyselnej výkapacity v automobilovej výrobe je
de viac ako 100 tisíc osôb.
roby SR a podiel automobilového priemyslu na exporte
aj tvorcom podstatného vývozu zo
priemyslu SR by mal dosiahnuť viac ako 60 %. Dnes
Slovenska.
zamestnáva automobilový priemysel v SR približne 70 tisíc ľudí. Odhaduje sa, že do
roku 2010 to bude viac ako 100 tisíc osôb.
Investície do ďalších odvetví
Rozvoj automobilového priemyslu poskytuje široké impulzy aj na
Výroba dopravných prostriedkov spolu tvorila v polovici roku 2007 najvyšší, t. z.
výrobu v ostatných odvetviach. AP patrí medzi hlavné piliere eu27,3 %-ný podiel na tržbách za vlastné výkony a tovar v rámci priemyselnej výroby.
rópskej ekonomiky. Predstavuje 3% európskeho HDP a 7% z celAle významné podiely v tomto ukazovateli dosahuje aj výroba kovov a kovových výkového počtu zamestnancov vo výrobe. Pre Slovensko sa stal výrobkov 14,4 % a výroba elektrických a optických zariadení 16,4 %. V zamestnanosti
zvou i príležitosťou pre zabezpečenie vlastného hospodárskeho
je poradie iné, nakoľko najvyšší podiel v rámci priemyselnej výroby dosahuje výroba
rozvoja.
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elektrických a optických zariadení 17,1 %, výroba kovov a kovových výrobkov má podiel 14,9 % a výroba dopravných prostriedkov 10,7 %. Navyše v pridanej hodnote výroba kovov a kovových výrobkov dosahuje až
22,3 %, výroba optických a elektrických zariadení 12,1 % a výroba dopravných prostriedkov 16 % z hodnôt dosahovaných priemyselnou výrobou.
Automobilový priemysel má dôležitú úlohu i v tom, že urýchlil rozvoj ďalších
odvetví a pozitívne skúsenosti investorov z tohto odvetvia iniciovali i vstupy
investorov do ďalších odvetví, resp. vyvolali v nadväzných odvetviach investície do výrob, ktoré sa v automobilovom priemysle uplatnia, pričom ich kapacity sú určené aj pre odberateľov mimo SR.

Investície troch rozhodujúcich automobilových výrobcov v SR v poslednom období predstavujú čiastku
viac ako 130 mld. Sk.
Rast strojárskej výroby

V roku 2006 došlo nielen k pozitívnemu kvantitatívnemu rastu strojárskej výroby na Slovensku, ale i k výraznému kvalitatívnemu posunu charakteru priemyselnej výroby vo vzťahu k pôsobeniu zahraničného kapitálu investovaného
v SR. Skončilo dominantné postavenie Volkswagenu v automobilovej výrobe
SR vstupom dvoch významných svetových konkurentov do automobilovej výroby SR (PCA Peugeot Citroën a KIA), čo posilní pozíciu ich subdodávateľov zo Slovenska. Kia vzhľadom na veľkú vzdialenosť svojich tradičných subdodávateľov na ázijskom kontinente, je nútená objednávať prevažnú časť
subdodávok (i charakteru high-tech) od domácich výrobcov, čo výrazne
kvalitatívne posilní produkciu automobilov v SR v najbližších rokoch. Zdvojnásobenie výroby LCD televízorov Samsung v Galante a výstavba nového
závodu, schválená v marci 2007, zmiernia výraznou mierou jednostrannú
orientáciu vývoja priemyslu SR na automobilový priemysel. Príchod investícií
SAMSUNG, SONY, znamená vstup nových významných lídrov do oblasti
elektrotechnického priemyslu.

Nutnosť progresívnych technológií

Zvýšenie konkurencieschopnosti slovenského hospodárstva musí byť späté
s novými progresívnymi technológiami a materiálmi prinášajúcimi vysokú pridanú hodnotu výrobkov, so znižovaním surovinovej a energetickej závislosti,
a väčším využívaním domáceho tvorivého vedecko-technického potenciálu.

Pokiaľ ide o samotný automobilový priemysel, predovšetkým o novú generáciu pohonných systémov (vodíkové palivové články, vodíkové motory atď.),
bude v budúcnosti (v horizonte niekoľkých rokov) pravdepodobne veľmi
významnú úlohu zohrávať výskumno-vývojové zabezpečenie týchto prác
a skvalitnenie nových druhov pohonných systémov. Tu je priestor na to, aby
sa vytvárali vhodné podmienky a zázemie na výskum. Vznikla by príležitosť,
aby hlavným stimulačným nástrojom príchodu investorov, neboli náklady
na pracovnú silu, ale výskumno-vývojové zázemie, spolupráca s vysokými
školami, zabezpečenie logistiky a informačného zázemia. Medzi prioritné
záujmy Slovenskej republiky patrí podpora služieb s vysokou pridanou hodnotou, budovanie vývojových IT a softwarových centier. Ide o projekty, ktoré
výrazne prispejú k rozvoju high-tech sektorov, v ktorých dochádza k sieťovým externalitám (t.j. situáciám, keď produktivitu daného subjektu zvyšuje
blízkosť iných subjektov alebo ﬁriem, univerzít, výskumných inštitúcií a pod.,
prípadne, kde prítomnosť daného subjektu zvyšuje produktivitu v iných podnikoch). To je ale stav, ktorý stiera rozdiely medzi odvetviami a ekonomický
rozvoj krajiny podmieňujú takto získané synergické efekty.
Výsledky v predchádzajúcich rokoch vytvárajú predpoklady na priaznivý vývoj aj v roku 2008 i v ďalšom období. Miera inﬂácie v júni 2008 oproti júnu
2007 sa očakáva vo výške
4,3 %. Miera nezamestnanosti sa očakáva v priemere za prvý polrok 2008 vo
výške 10,5 %. Priemerná
nominálna mesačná mzda
by mala medziročne vzrásť
o 6,8 % a po zohľadnení prognózovaného vývoja spotrebiteľských cien by
mala medziročne vzrásť
cca o 4 %. Aby mohla
slovenská ekonomika pokračovať v začatom trende rastu, je pre Slovensko
dôležité zabezpečiť prínosy zo vstupu strategických
investícií.

Resumé
One of the subjects which will play an important role in “ai magazine” is the engineering industry. Even though in the course of the
last twenty years, it has gone through profound transformations
and restructuring, even today, just as in the past, it still forms the
core of the SR’s economic life. At present, the engineering industry is undergoing rapid development and is very closely linked to
the automotive industry. In 2007, economic growth continued in
the SR, and unemployment also had a decreasing trend. According
to the updated prognosis by the Statistical Office of the Slovak
Republic, at the end of 2007, average annual inflation was under
3%. The year-on-year growth in GDP for 2007 in stable prices was
10.4% compared to 8.5% growth in 2006. In the last quarter of
last year, 2.4 million Slovaks were in employment; the unemployment rate fell to 10.3%. The average gross salary of an employee in the Slovak Republic’s economy reached 20 146 Sk. Positive
trends are continuing in 2008. The automotive industry plays an
important role in that it has accelerated the development of further branches, and the positive experiences of investors from this
branch also initiated the entry of investors in other branches, or
brought about investments in related branches into production lines which have their place in the automotive industry, with their
capacities also being aimed at customers outside the SR.
www.leaderpress.sk
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HYUNDAI-KIA MACHINE:
stredne ťažké horizontálne

centrá novej koncepcie
Ing. Miroslav SUJA, foto Proﬁka, HYUNDAI-KIA MACHINE

Na našom trhu je v súčasnosti dostupný
nový rad ťažkých obrábacích centier. Vynikajú dynamikou, presnosťou a vysokou
úžitkovou hodnotou. Sú robustné, rýchle a vďaka svojej povestnej spoľahlivosti
vhodné do nepretržitých prevádzok. Najlepším dôkazom spoľahlivosti a presnosti strojov je ich nasadenie vo výrobných
linkách automobiliek HYUNDAI a KIA, kde
množstvo týchto strojov pracuje roky v nepretržitých prevádzkach.
Stredne ťažké dvojpaletové centrá sú k dispozícii v rôznych veľkostiach,
od rozmeru palety 400 x 400 mm (model HS 400). Obrábať sa dá
obrobok s priemerom max. 650 mm a výškou 650 mm, pri maximálnej
váhe na jednej palete 500 kg.
Model HS 500 umožňuje na palete 500x500 mm obrábať obrobky
s max. priemerom 800 mm a výškou 850 mm. Najväčší z radu HS model HS 630 umožňuje na každú z paliet s rozmermi 630 x 630 upnúť
obrobok s priemerom 930 mm a výškou 1100 mm.
Pri konštrukcii stroja ﬁrma využíva dlhodobé know-how získané pri konštrukcii a stavbe predovšetkým horizontálnych strojov. Horizontálne
centrá radu HS sú založené na spoľahlivých technických riešeniach
a osvedčenej kinematike. Vďaka tomu dosahujú stroje HYUNDAI – KIA
MACHINE stále presnosti, vysoké rýchlosti a predovšetkým spoľahlivosť.

Najdôležitejšie kinematické celky strojov sa pri konštrukcii podrobujú náročným záťažovým testom, simulujúcim zaťaženie a cykly desaťročnej nepretržitej
prevádzky vo výrobných podmienkach.
Každá z paliet je vybavená voliteľne upínajúcou kalibračnou závitovou
plochou alebo klasickou paletou s presnými „T“ drážkami. Na výmenu
paliet sa používa automatický systém založený na funkcii otočného mechanizmu. Čas výmeny paliet (vrátane odpevnenia a spevnenia) je u HS

64

|

|

www.leaderpress.sk

400 iba 6 s! Štyri kužeľové dosadacie plochy s vysoko výkonným upínajúcim mechanizmom zaručujú, že výrobcom deklarovanú presnosť upnutia i opakovanú presnosť upnutia palety, si stroje zachovávajú počas celej životnosti. V štandardnom vyhotovení
sa paleta indexuje
po 1°, možno však
pridať aj súvislú štvrtú os s plynulým polohovaním 0,001°.
V oboch prípadoch
je garantovaná vysoká presnosť natočenia. K otočeniu palety o 90° potrebuje
HS 400 iba 2 s!
Model HS 630 vyniká extrémne tuhou koncepciou s pohyblivým stojanom. Stroj má lože usporiadané do tvaru písmena T, ktorého základ je
odliaty z vysoko kvalitnej tvárnej zliatiny. Vďaka tomu má stroj vynikajúce
charakteristiky tlmenia a dobre absorbuje mechanické vibrácie vznikajúce pri ťažkom a rýchlostnom obrábaní. Tieto a iné osvedčené riešenia
zaisťujú vysokú dynamickú a tepelnú stabilitu stroja, nevyhnutnú pre moderné progresívne technológie obrábania.

STROJÁRSKY PRIEMYSEL
Obrábanie

V štandardnom vyhotovení, vhodnom pre všetky progresívne metódy obrábania majú stroje tepelne stabilizované vstavané vretená s otáčkami
8 000 min-1 alebo do 12 000 min-1.

Nový systém upnutia nástroja BIG Plus - BBT50 prispieva k zvýšeniu tuhosti a presnosti upnutia nástrojov.

Neoddeliteľnou súčasťou pohybového aparátu sú guličkové skrutky, ktoré výraznou mierou ovplyvňujú presnosť, tuhosť a spoľahlivosť stroja. Aj
tejto podskupine uzlov pohybového mechanizmu venuje HYUNDAI-KIA
najvyššiu pozornosť. Preto sa vo všetkých osiach centra HS 630 stretneme (na oboch koncoch špeciálne ukotvenými a predopnutými) s guličkovými skrutkami v triede C3 s priemerom 50 mm, v osi Y navyše s dvojitou
maticou, od svetového výrobcu - ﬁrmy NSK (Japonsko). Maximálne povolená tolerancia súososti skrutky a matice, ktoré HYUNDAI-KIA pripúšťa pri montáži si vynútila nasadenie laserových meracích technológií.
Guličkové skrutky sú samozrejme brúsené a pohybujú sa po nich matice s vysokým stupňom predopnutia, na zabezpečenie vysokej tuhosti
a presnosti. Špeciálne mazivo určené pre tento druh pohybových skrutiek a navrhnutý mazací systém potom zaisťujú minimálne zvyšovanie
teploty guličkových skrutiek pri trvalej prevádzke, na ktorú je stroj konštrukčne určený.
Optimálna voľba predopínacej sily a zaistenia jej stability, bola prvoradá úloha konštruktérov pri vývoji centra HS630. Vďaka starostlivej voľbe
predopínacích síl je stroj neobyčajne presný. Dokonca aj bez príplatkového priameho odmeriavania si zachováva vysokú presnosť vo všetkých
prevádzkových režimoch a podmienkach. To umožňuje výrazne znížiť
investíciu do stroja a z dlhodobého hľadiska sa vyhnúť i prípadnému
zvýšeniu poruchovosti stroja z titulu použitia odmeriavacích pravítok!
Ako ku všetkým centrám, i k typu HS630 ponúka ich dodávateľ - spoločnosť PROFIKA, s.r.o, unikátne riešenie zahrňujúce CAM programovanie,
kontrolu kolízií, simuláciu obrábania a celej kinematiky stroja a systém
riadenia obrábania na otočnom stole.

Riešenie je postavené na osvedčenom systéme
GibbsCAM, ktorý napriek svojej konkurenčnej cene,
jednoduchosti ovládania a intuitívnemu užívateľskému rozhraniu podporuje mnohé funkcie vlastné tým
najdrahším CAM riešeniam.

Vo variante HS 5 000 má stroj tepelne stabilizované vstavané vreteno
dosahujúce v štandarde otáčky až 15 000 ot.min-1. Pre potreby vysokorýchlostného obrábania možno objednať vreteno (tiež tepelne stabilizované) dosahujúce až 24 000 ot.min-1. V oboch prípadoch je vo vretene
upínajúci kužeľ HSK– A 63.
Centrum je štandardne vybavené veľkokapacitným štandardným reťazovým zásobníkom pre 40 nástrojov, pričom je možné dodať zásobník s kapacitou 60 a 90 nástrojov. Nástrojový systém je veľmi rýchly,
automatická výmena z pozície nástroj - nástroj trvá 1 s, z rezu do rezu
potom 4 s.
Horizontálne centrá rovnako ako ostatné stroje z produkcie HYUNDAI-KIA sú osadené vysoko presnými a kvalitnými lineárnymi valivými
vedeniami od prvotriednych svetových výrobcov. Lineárne vedenia sa
vyznačujú neobyčajnou presnosťou i spoľahlivosťou, a to najmä pri niektorých centrách využívajúcich unikátne technické riešenie, založené na
princípe odľahčovania pomocou tlakového vzduchu.
Vďaka odľahčovaniu vzduchom si lineárne vedenie neustále zachováva
svoju vysokú mechanickú presnosť i dlhú životnosť pri vysokých zaťaženiach i veľkých rýchlostiach posunu. Navyše je toto riešenie ekologické,
lebo pri niektorých centrách nevyžaduje dodatočné mazanie a vystačí
si so stálou tukovou náplňou. V neposlednom rade je lineárne vedenie
lepšie chránené pred prienikom nečistôt, a tým sa výrazne zvyšuje životnosť uložení.
Z technického hľadiska ide o vysoko presné valčekové lineárne vedenia
v triede G1 (najvyššia trieda presnosti po G0). Kompaktné štvorradové
valčekové vozíky s najvyššou triedou predpätia V3 sú vedené na proﬁlových kalených a brúsených vedeniach.

Okrem vlastného modelára alebo importu dát z CAD systému cez rôzne exportné formáty (IGES, Parasolid, VDA-FS, aj.) i natívne formáty
(ProENGINEER, CATIA, …) k týmto funkciám patrí podpora NURBS
interpolácie a gravírovanie na obecnej ploche. Skrátenie celého cyklu prípravy technológie a programovania buď už nového dielu, alebo
iba uskutočnenia zmeny súvisiacej s čiastočnou zmenou
súčiastky alebo nástroja je
natoľko jednoduché, že ho
zvládne i menej kvaliﬁkovaná a len krátko zaškolená
obsluha. Systém riadenia obrábania na otočnom stole
a možnosť práce s vlastnou
alebo importovanou databázou odladených procesov
vedie k tomu, že naprogramovanie a obrábanie niekoľkých dielov i rôzneho tvaru spoločne v jednom výrobnom procese je otázkou niekoľkých
minút a je maximálne rentabilné.

PROFIKA Sk, s.r.o.
Bernolákova 1
974 05 Banská Bystrica
tel.: +421 918 653 147
e-mail: proﬁka@proﬁka.sk
Navštívte nás
na Medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Nitre
v pavilóne M2, stánok 8.
www.leaderpress.sk
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BOST SK sa uberá cestou

robotizácie a vzdelávania
text a foto BOST SK, a. s.

Súčasný smer budovania ﬁrmy je orientovaný na
zvládnutie nedostatku ľudských zdrojov v strojárstve. S podporou spriaznených organizácií sa
uberáme dvomi cestami, a to cestou vzdelávania
a cestou robotizácie.

na 100 %. Naša spoločnosť garantuje vysokú kvalitu vzdelávacieho procesu. Účastník kurzu po jeho úspešnom absolvovaní získava osvedčenie a certiﬁkát platný na celom území Slovenskej republiky.

Medzinárodné vzdelávacie centrum

Otvorenie Medzinárodného vzdelávacieho centra je ďalším úspešným krokom vpred. Na začiatku to bola len idea, ale podarilo sa ju zrealizovať
vďaka Andrew Dickovi, predstaviteľovi skupiny 600 Group z Veľkej Británie,
Pascalovi Boillatovi zo spoločnosti Fanuc z Luxemburska, predstaviteľom
Roboty vo výrobe
z medzinárodných spoločností Renishaw, Sandvik, Iscar, Licom Systems,
Zavádzaním robotov do výroby dokazujeme širokej strojárskej verejnosti, že
Nexnet a všetkým spoluorganizátorom projektu, ktorí pozitívne živia celú
roboty sú v súčasnej dobe investíciou s návratnosťou od 1 do 2 rokov, čo
túto myšlienku.
je ekonomicky a kvalitatívne veľmi výhodné. Spoločnosť BOST SK už druhý
Začiatkom apríla sa začala aktívna činnosť spoločnosti 600 BOST, s.r.o.
rok realizuje na Slovensku a v Českej reSpojenie BOSTu s nadnárodným konzorciom 600
publike inštaláciu robotov FANUC priaGroup, vďaka viac ako desať ročnej úspešnej spoPonúkame akreditované kurzy pre
mo podľa zadania a konkrétnej požialupráci je predpokladom, že Trenčín bude centrom
strojárov: Programovanie CNC strodavky konečného užívateľa. Ide o kompredaja technológií z Anglicka, Japonska, Tajwanu,
jov, Obsluha a údržba CNC strojov,
plexné riešenie individuálnych potrieb
Číny a iných krajín sveta v strednej a východnej EuCAD/CAM.
zákazníkov pri zakladaní polotovarov
rópe, ale i centrum vzdelávania a servisu.
do CNC sústruhov, vertikálnych a horizontálnych centier, brúsok atď. Celý projekt sa realizuje formou dodávky na
kľúč a BOST SK, a.s. zodpovedá za úpravu strojov tak, aby boli prerobené
na automatické prepojenie s robotom, aby bolo možné použiť vzduchové
BOST SK takes the direction of robotics and education
alebo hydraulické upínače, a tiež zodpovedá za PLC programy potrebné
Current status of BOST SK, a.s. development is directed at mana komunikáciu s robotom. Súčasťou projektu je technologické odladenie
pracoviska a zaškolenie obsluhy.
naging the lack of human resources in the mechanical engineering. With support of affiliated organizations BOST SK, a.s taAkreditované školenia
kes two directions, direction of education and robotics. Another
Školenia robíme formou projektu BOST Academy v spolupráci s Trenčiansuccessful move is openning of the International education centre
skou univerzitou Alexandra Dubčeka. Transformácia vedomostí o najmoderand agile activity of 600 BOST, s.r.o company which has started
nejších svetových technológiách do súčasných osnov a praktické cvičenia
in April.
v letnom semestri vo ﬁrme, umožnia mladým inžinierom zaradiť sa do praxe

Resumé
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TRENS, a. s.
pevné miesto na trhu
TRENS, a. s., so sídlom v Trenčíne patrí medzi významných
strojárskych výrobcov nielen na Slovensku. Ako tradičný
výrobca už dlhodobo dodáva najmä na európske, ale aj svetové
trhy, vlastné stroje vysokej kvality.
Zo súčasnej produkcie, okrem klasických sústruhov, má už
na trhu svoje pevné miesto typový rad obrábacích centier
SBL a CNC sústruhy radu SE. O kvalite produktov značky
TRENS svedčia aj mnohé získané ocenenia z medzinárodných veľtrhov a iné, napr. cena „Strojársky výrobok
roku 2006“, ktorú udelil Zväz strojárskeho priemyslu sústružníckemu obrábaciemu centru SBL 300 CNC. Takmer
90 percent produkcie smeruje na export. Firma prostredníctvom siete obchodných zastúpení vyváža stroje na 4
kontinenty, pričom najviac výrobkov je umiestňovaných na
európskych trhoch. Všetky stroje z produkcie TRENS-u sa
vyznačujú vysokou univerzálnosťou a spoľahlivosťou. Ku
všetkým výrobkom je možné zakúpiť široký výber zvláštneho príslušenstva, ktoré rozširuje technologické a technické
možnosti stroja. Konštrukcia strojov zodpovedá bezpečnostným predpisom a požiadavkám ochrany životného
prostredia podľa noriem EÚ.
Okrem vývoja, výroby a predaja obrábacích strojov, sa
spoločnosť zaoberá aj generálnymi opravami strojov
a dodávkami náhradných dielov. Súčasne poskytuje zákazníkom, okrem záručného a pozáručného servisu, aj
široké servisné služby v tuzemsku i v zahraničí prostredníctvom vlastných technikov alebo technikmi obchodných
zástupcov. V kooperácii TRENS, a. s., vyrába pre renomované svetové značky, ako sú 600 Lathes, Boehringer,
GDW, Gildemeister, Gleason, Monforts.
V rámci svojho neustáleho výskumu a vývoja spoločnosť pripravuje výrobu obrábacích strojov a zoradených
technologických pracovísk, vytváranie výrobných buniek
v kombinácii s robotmi a manipulátormi. Technické a kvalitatívne parametre spoločnosti strojov sú porovnateľné
s výrobkami svetových lídrov v oblasti výroby obrábacích
strojov.

Nosnou úlohou technického rozvoja v tomto roku je projekt stroja SE 820 NUMERIC

• doplnenie radu SE strojov najväčším typorozmerom
SE 820,
• akceptovanie požiadaviek zákazníkov na vyhotovenia
sústruhov s elektronickým a zároveň ručným ovládaním,
• minimálna možnosť vzniku kolízií, nepresností a jednoduché projektovanie opcií formou konﬁgurácií,

MSV Nitra 20. - 23. 5. 2008
pavilón M1, stánok č. 6

• vyrobenie overovacej série do konca roku 2008 a zavedenie bežnej výroby v roku 2009.

Inovácia sústruhu SBL 500 CNC

• automatický pohyb a spevňovanie koníka,
• zjednotenie krytovania s SBL 300 CNC - dizajn a zlepšenie montovateľnosti,
• použitie rýchlejšej nástrojovej hlavy z oranžového radu Sauter,
• odstránenie nedostatkov podľa požiadaviek zákazníkov a poznatkov servisu,
• prehodnotenie nakupovaných dielov - modernizácia
a uniﬁkácia,
• doplnenie vyhotovenia s RS Fanuc 0iT Manual Guide.

Resumé
TRENS, a. s., headquarters of which are in
Trenčín, is an important engineering manufacturer, not only in Slovakia. As a traditional manufacturer, it has long been a supplier to the
European and world markets of its own high
quality machines. Of the current production,
alongside universal centre lathes, the range of
SBL machining centers and CNC lathes of the
SE range also have their stable position on the
market. Almost 90 percent of the production is
exported. Via its network of agencies, the company exports machines to four continents, with
the majority of products being located on European markets.As well as the development, production and sale of machining equipment, the
company also deals with the general repairs of
machines and the supply of spare parts. At present it offers customers a wide variety of aftersales services here and abroad, alongside warranty and post-warranty work.

MSV Brno 15. - 19. 2008

TRENS, a. s.
Súvoz 1
911 32 Trenčín
Slovakia
www.trens.sk
Tel.: +421 (0)32 74 12 618
Mobil: +421 (0)915 49 58 74
Fax: +421 (0)32 74 36 645
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Na Open House DMG Czech

nový typový rad ECOline
Eva ERTLOVÁ, foto archív ﬁrmy, rtl

Tak ako každý rok, aj tentoraz v apríli pripravila spoločnosť DMG Czech so sídlom v Brne
tradičný jarný OPEN HOUSE s názvom
Frézovacie a sústružnícke dni. Počas štyroch dní predstavila vo svojom predvádzacom
a školiacom centre „živo“ pod trieskou reprezentantov ponúkaného výrobkového sortimentu. Zmyslom akcie bolo zoznámiť súčasných
i potenciálnych klientov s tým, čo DMG Czech
tento rok ponúka. O novinkách a inováciách,
sme sa pri príležitosti Open House porozprávali s Ing. Jiřím Marekom, konateľom
DMG Czech.
v organizačnej štruktúre. Tento rok začína naplno pracovať nová divízia
V minulom roku spoločnosť „zabodovala“ u svojich zákazníkov, okrem
DMG AUTOMATION, poskytujúca komplexné riešenia v automatizáiného, 5-osovým obrábacím centrom DMU 40 monoBLOCK®. Aj tento
cii
výrobných
procesov
rok sa majú klienti na čo tešiť?
a DMG ELECTRONICS, aktívPochopiteľne, áno. Koncern Gildemeister,
Produktové portfólio DMG sa tak obohacuje v najna v oblasti CNC riadiacich
ktorého súčasťou je DMG ako obchodnižšom cenovom segmente o sústružnícke a frézovasystémov a periférií. Pokiaľ ide
ná divízia, každoročne investuje obrovcie stroje s CNC-riadením, ktoré sú plne vybavené
o výrobky, na trh prichádzajú
ské prostriedky do inovácií a do vývoja.
potrebnou špičkovou technológiou.
novinky pre HSC - vysokorýchNa vedľajšej koľaji nezostáva ani vývoj
lostné obrábanie klasickým nástrojom, ale aj na báze centier ULTRASONIC – s ultrazvukovým princípom.
Na Open House sme predstavili nový typový rad ECOline, ktorým chce
DMG osloviť zákazníkov hľadajúcich ekonomické riešenie svojich investičných a výrobných zámerov. V najnižšom cenovom segmente ponúka DMG
nové stroje s CNC - riadením, plne vybavené potrebnou špičkovou technológiou. Potvrdzuje to vždy príslušné rozsiahle základné vybavenie na najvyššej úrovni od špičkových technologických partnerov, napríklad revolverová
hlava Sauter v prípade radu CTX ECO, CNC riadiace systémy Siemens
a Fanuc so softvérom umožňujúcim aj 3D-programovanie, či graﬁcké intuitívne programovanie priamo v dielni.
Ako vnímate pozíciu DMG v konkurencii iných ﬁriem s podobným portfóliom?
Miesto DMG v konkurencii iných ﬁriem je dané aj postavením koncernu
Gildemeister v rámci svetových výrobcov obrábacej techniky. Gildemeister
svojím obratom viac ako 1,4 miliardy EUR patrí k najvačším producentom
obrábacích strojov. Produktové portfólio 44 typov strojov v 9 produktových
radoch sústružníckych centier, 44 typov strojov v 7 produktových typora-
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vzdelávania. Našim klientom môžeme poskytnúť zázemie najvačšieho svetového koncernu, ktorý na poli technickej inovácie každoročne predstavuje
okolo 10 noviniek, resp. svetových premiér.
Je čas pozrieť sa na hospodárske výsledky vlaňajška, ale tiež hovoriť
o smerovaní pre najbližšie obdobie…
Vlaňajší rok znamenal pre nás 30 % rast predaja, významný úspech sme
zaznamenali na slovenskom trhu. Tento rok rast predaja pokračuje a plán
stanovený na rok 2008 významne prekračujeme. Chceme ďalej posilniť servisné oddelenie a prijať nových technikov pre Slovensko. No, a boli by sme
radi, keby sme súčasný rastový trend udržali čo najdlhšie.

doch frézovacích strojov. Rád by som podotkol, že v oblasti 5-osého kontinuálneho obrábania ponúka DMG stroje alternatívne na báze vertikálneho
vretena s otočným a výklopným stolom, ale aj riešenie s „B“ osou výklopného vretena s otočným a zvislo sa pohybujúcim stolom. V oblasti pokrokových technológií obrábania laserom a ultrazvukom, ponúka 9 typov centier.
Nechýbajú riešenia pre takmer každé výrobné zadanie od malej dielne,
cez prototypovú výrobu, high-tech aplikácie v medicínskej technike, až po
produkčnú výrobu v automobilovom priemysle.
V čom je DMG iné ako konkurenčné ﬁrmy?
DMG Czech je jedným zo 65 svetových obchodno-servisných zastúpení koncernu Gildemeister. V zmysle koncernového štandardu poskytujeme
komplexnú starostlivosť o zákazníka. Od predaja, cez školenie obsluhy, až
po poradenstvo a servis záručný/pozáručný. Od High-tech strojov až po
rad ECO-line.

V rámci vlastnej organizačnej štruktúry máme aplikačných technikov, oddelenie logistiky náhradných dielcov, hotline a vlastných servisných technikov.
Sme zapojení do koncernovej HOT-LINE non stop služby 24hod/7 dní
v týždni. Na trhu máme v ČR a SR viac ako 1 700 strojov. To vyžaduje investície do technického vybavenia servisu, ale aj do toho najcennejšieho, čo
vo ﬁrme máme, a to sú naši zamestnanci, formou kontinuálneho odborného

A MEMBER OF THE
GILDEMEISTER GROUP

Resumé

Position of DMG Czech among the competitors is also defined by the status of Gildemeister corporation in the scale of
the world’s industrial machinery producers. With its turnover of
1,4milliard EUR Gildemeister corporation belongs to the largest
industrial machinery producers. Portfolio of 44 machine types in
9 product sections of lathe centres, 44 machine types in 7 product sections of milling machines. Gildemeister corporation invests substantial resources into innovations and R & D. A new
division, DMG Automation, began to work this year, delivering
solutions in the field of automation of production processes
and DMG ELECTRONICS active in the field of CNC control
systems and periphery equipments. Innovations of the HSC or
other standard tool high speed processing machinery are being
introduced to the market together with ULTRASONIC centres
– based on the ultrasonic principles. DMG Czech is one of 65
world wide commercial / after sale representatives. In line with
the corporation standard, DMG Czech covers all aspects of customer care. Starting with sales, through the operational trainings
and after sale services whether within or after the warranty.
From HI-Tech machines up to ECO-Line. Part of the organizational structure are the applications engineers, department of spare parts logistics, hotline service and maintenance technicians.
The company is part of the corporation 24/7 non stop HOT-LINE services. The company has more then 1700 machines on the
Czech and Slovak market.

DMG Czech, s.r.o., DECKEL MAHO GILDEMEISTER

Kaštanová 8, CZ-620 00 Brno
Tel: 00420 545 426 311, E-mail: dmg@dmgbrno.cz, www.dmgczech.com
www.leaderpress.sk
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Časopis o autopriemysle, strojárstve a ekonomike

automotive

industry

Magazine about the automotive industry,
mechanical engineering and economics

Prvý časopis o automobilovom priemysle na Slovensku!
Na MSV Nitra nás nájdete v pavilóne M1, číslo stánku 20. Ste vítaní.
Adresná inzercia a prezentácia!
www. leaderpress.sk
Tel: 041/ 65 52 755

e-mail: leaderpress@leaderpress.sk
Tel./fax.: 041 56 53 240

www.trilobyte.sk

webdesign, webhosting, e-commerce, multimedia, film scan, design & DTP, digital print

N Í Z KON Á K L A DOVÁ DI G I TÁ L N A T L AČ
prospekty, letáky, katalógy - aj v malých sériách

Jeruzalemská 31, Trnava
Tel: 033/534 69 22
GSM: 0905 408 218
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Zákaznícke dni
V dňoch 24. a 25. apríla sa uskutočnili vo ﬁrme
TAJMAC-ZPS už tradičné Zákaznícke dni. Okrem veľkého
počtu vystavujúcich ﬁriem, boli zaujímavé aj tým, že sa
uskutočnili vo výrobných priestoroch pri plnej prevádzke.
Svoje expozície malo vo výrobnej hale 39 ﬁriem s viac
ako 80 zastúpeniami a návštevníci mali možnosť vidieť
celkom 20 vystavovaných exponátov. Účasť návštevníkov
na Open house bola najvyššia v histórii konania akcie. Zákaznícke dni navštívilo takmer 550 registrovaných hostí
z viac ako 250 spoločností.
„Naše Zákaznícke dni sú svojou koncepciou z roka na rok príťažlivejšie pre
stále širší okruh zákazníkov i dodávateľov, potenciálnych aj reálnych. Sú jedinečnou príležitosťou na neformálne stretnutia odborných pracovníkov s odbornou verejnosťou i na výmenu cenných poznatkov z praxe s možnosťou
zoznámiť návštevníkov na vlastnej pôde a v reálnej plnej prevádzke s naším
výrobným programom i poslednými novinkami,“ uviedla Hana Modlitbová,
vedúca propagácie ﬁrmy TAJMAC-ZPS. Atmosféra vo výrobnej hale, kde mali
ﬁrmy svoje expozície, bola jedinečná. Účastníci akcie mali na jednej ploche
možnosť vidieť expozície, vymieňať si názory i nazrieť do výrobných častí haly,
kde sa naplno pracovalo. Mohli vidieť obrábacie stroje v „akcii“, či sledovať
pracovníkov pri práci s nimi. „Aj tohto roku bolo snahou - s podporou našich
dodávateľov – pri príprave ukážkových technológií prezentovať to, čo osloví

našich návštevníkov, ukáže širšie možnosti využitia našich strojov a prispeje
k predstaveniu našej ﬁrmy ako spoľahlivého, kvalitného a pružného partnera
v zaisťovaní komplexnýxh potrieb našich zákazníkov. Veľký záujem bol opäť
o organizované prehliadky ﬁrmy, vrátane zlievarne. Podľa hodnotenia a bezprostredných reakcií hostí i vystavovateľov sa cieľ Zákazníckych dní ﬁrmy
TAJMAC-ZPS podarilo veľmi úspešne splniť,“ dodala H. Modlitbová.

Resumé
On April 24th and 25th, TAJMAC-ZPS held its already traditional
Customer Days. They took place in the production premises during
full operation. Thirty-nine companies with over eighty representations were exhibiting in the production hall, and visitors had the
opportunity to see a total of twenty exhibits. Visitor participation at
the Open House was the highest in all its history. Almost 550 registered guests from over 250 companies visited the Customer Days.
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Reca - osem rokov
na slovenskom trhu
Eva ERTLOVÁ, foto archív ﬁrmy Reca Slovensko

Spoločnosť Reca Slovensko, s.r.o., vstúpila na
trh v roku 2000 ako 5. dcérska spoločnosť ﬁrmy
Kelner&Kunz AG. Po ôsmich rokov pôsobenia na
slovenskom teritóriu nás o ďalšom smerovaní
ﬁrmy informoval Ing. Jozef Chudej, konateľ
Reca Slovensko, s.r.o., (na snímke).
S akými ambíciami vstupovala Reca v roAko vnímate postavenie ﬁrmy Reca a jej súčasnú pozíciu na trhu v poku 2000 na náš trh?
rovnaní s konkurenciou?
Po počiatočných prípravných fázach, vrátaNaša spoločnosť začínala v období, kedy na našom trhu bola konkurenne prijímania prvých zamestnancov, prípravy
cia veľmi aktívna. Napriek tomu sa nám podarilo nájsť si stabilné miesto
katalógov a analýzy potrieb a požiadaviek
na trhu.
trhu, sme sa začali systematicky venovať obchodnej činnosti. Naše ambície boli jasne
Kde vidíte hlavné prednosti ﬁrmy Reca a jej produktov?
zadeﬁnované: z neznámej značky sa čo
Hlavné prednosti našej ﬁrmy sú v kvalite našich produktov a našich služieb,
najrýchlejšie
ktoré zákazníkom ponúkame. Pracujeme
etablovať na našom trhu a stať sa stabilným
Významnou súčasťou sídla firmy je vstupso softvarom SAP/3, ktorý nám garantudodávateľom produktov, ktorých máme viac
je komplexný logistický priebeh na najná časť, kde je umiestnená stála expozícia
ako 30 000 a ich kvalita je garantovaná cervyššej úrovni.
najpredávanejších produktov a prijímacia
tiﬁkátmi kvality a služieb. Ďalej tvoriť projekty
recepcia, ktorá zabezpečuje odbornú kona mieru každému klientovi, ktorému dokáUrčitu máte svoju víziu smerovania
munikáciu s každým návštevníkom.
žeme kdekoľvek na území SR dodávať tovar
rozvoja ﬁrmy Reca na Slovensku.
„In-time“, optimalizovať skladové zásoby. SaV čom vidíte základné línie?
motný logistický proces od prijatia objednávky od klienta až po doručenie
V závere roka 2007 naša spoločnosť otvorila nové sídlo ﬁrmy v Bratislave,
tovaru klientovi je realizovaný na základe noriem kvality ISO 9001.
ktoré je ľahko dostupné nielen pre ﬁrmy sídliace v Bratislave, ale aj pre ﬁrmy z celého Slovenska. Súčasťou ﬁremného sídla je školiace stredisko pre
Naplnili sa vaše očakávania?
interných zamestnancov, ako aj pre zamestnancov klientov na dodávané
Predovšetkým sme mali záujem presadiť sa u klientov kompletným servisom
materiály a náradia.
logistiky „In-time“ , dodávať materiál a náradie podľa potrieb a požiadaviek
V roku 2008 naša spoločnosť zaviedla, popri svojich 70- tich obchodných
klienta, zabezpečovať efektivitu jeho výrobných a ﬁnančných zdrojov zvonreprezentantoch, zákaznícke komunikačné centrum na podporu a prehĺbeku. Naše očakávania sa napĺňajú a patríme v tejto línii medzi priekopníkov
nie komunikácie s klientmi v súvislosti s ich aktuálnymi potriebami.
na Slovensku.
V tomto roku máme zároveň víziu zvýšiť počet zmluvných klientov v oblasti
Full servisu ich materiálových a výrobných potrieb.

Resumé
Company Reca Slovensko, s.r.o., was founded in June 2000 in Bratislava and by this, enlarged the Reca group, whose target is to become one of the 3 largest companies in Europe in communication
technologies and hand tools. There are more then 70 representatives currently working in the field. The principals of the commercial strategy is personal contact with the client, the best possible
quality and large portfolio of products. All products are certified
according to DIN/ISO 9001:2000. By concentrating on the services we achieved 36 hours lead times for deliveries.
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Reca – imidž
profesionality a služby
Eva ERTLOVÁ, foto archív ﬁrmy Reca Slovensko

Reca Slovensko, spol. s r.o., vznikla v roku 2000 v Bratislave.
Je dcérskou spoločnosťou medzinárodného holdingu Reca.
Cieľom spoločnosti nie je iba dodávka tovaru, ale najmä vybudovanie dlhodobého partnerstva so zákazníkmi. Reca je moderná
a ﬂexibilná organizácia, ktorá je certiﬁkovaná a poskytuje služby
v oblasti logistiky a individuálnych konceptov podľa požiadaviek
zákazníkov s prioritným cieľom znižovania nákladov.
Reca Slovensko ponúka kvalitné produkty v oblasti spojovacieho
materiálu, náradia a normovaných dielov a dielenskú chémiu.
Bližšie informácie o činnosti spoločnosti, produktovom portfóliu, službách
zákazníkom a o ďalšom smerovaní nám v rozhovore poskytol Pavel Zguriš,
obchodný riaditeľ ﬁrmy Reca Slovensko, spol. s r.o., (na snímke).

Do nášho portfólia patria: samovŕtacie skrutky, špirálové vrtáky, pílové pláty, rezné a brúsne kotúče,
diamantové kotúče, dielenská chémia, náradie a zariadenie dielne.
Pán Zguriš, čo ponúka spoločnosť Reca slovenskému trhu?
Za osem rokov od svojho etablovania si Reca Slovensko vytvorila obchodnú
sieť a v troch obchodných divíziách zamestnáva v súčasnosti 80 ľudí. Najväčšou a nosnou časťou spoločnosti je divízia spotrebných materiálov, ktorá
na území celého Slovenska oslovuje približne 7 tisíc klientov od malých servisov až veľké výrobné ﬁrmy a spoločnosti, ktoré patria medzi najvýznamnejšie v hospodárstve SR. Portfólio produktov tvorí nielen 30 tisíc položiek
z nášho katalógu, ale aj komplexný zákaznícky servis, ktorým zaisťujeme
potreby a požiadavky konkrétnej spoločnosti. Do nášho portfólia patria: samovŕtacie skrutky, špirálové vrtáky, pílové pláty, rezné a brúsne kotúče, diamantové kotúče, dielenská chémia, náradie a zariadenie dielne.

vanejším materiálom. Novinky máme aj v kategórii vŕtacej techniky a v oblasti meradiel.
Veľkú pozornosť venujete aj logistike vo ﬁrmách...
Logistikou sa zaoberá samostatná divízia, ktorá zabezpečuje služby v oblasti starostlivosti o skladové zásoby a manažment C-dielov pre veľké priemyselné ﬁrmy. C-diely sú produkty, ktorých je veľký počet, ich ﬁnančná
hodnota je nízka a sú náročné na logistické operácie. Tieto problémy dokážeme komplexne vyriešiť a zabezpečiť. Ďalšou našou logistickou službou
je KANBAN systém, ktorý je oﬁciálne certiﬁkovaný a používa sa v priemyselnej výrobe. Zaujímavý je tým, že produkty dodávame priamo do výrobných procesov.

Naši zákazníci investujú do kvalitného náradia, pretože ho považujú za dlhodobú investíciu.
Aké je zameranie tretej divízie vašej spoločnosti?
Súčasný rozvoj automobilového priemyslu kladie veľké nároky na kvalitnú
údržbu a servis. Divízia Normfest má špeciálne portfólio produktov pre tento segment trhu.

Prezentujeme vlastnú značku a kategóriu produktov. Sú známe zelenou farbou a vyššou životnosťou, než všetky bežné produkty na slovenskom trhu. Pri
systematickej výrobe a výrobných procesoch si každý zákazník dokáže zvážiť výhodu kvality a tiež časovú náročnosť pri poruchách a reklamáciách,
ktoré sú spojené s používaním nekvalitných produktov. Naši zákazníci investujú do kvalitného náradia, pretože ho považujú za dlhodobú investíciu.

Aká je vaša vízia spoločnosti?
Naším cieľom je mať do roku 2014 v spoločnosti 150 zamestnancov. Uvedomujeme si , že na našom trhu je priestor pre ďalší rast. Samozrejme, programovo budujeme imidž profesionality a služby. Imidž nášho obchodníka,
to je úroveň jeho schopností pri komunikácii a riešení problémov zákazníkov.
Kvalitné výrobky a služby môžu prezentovať iba kvalitní profesionáli.

Aké novinky prináša spoločnosť Reca na náš trh?
V súčasnosti sme na trh uviedli novinku v oblasti reznej techniky, ktorá niekoľkonásobne prevyšuje životnosť porovnateľných produktov. Na základe
praktických skúseností klientov a ich súčasnej prezentácie zaznamenávame
zvýšený dopyt po týchto produktoch. Veľkú odozvu na trhu získali aj produkty na opracovanie nereze, ktorá sa stáva čoraz atraktívnejším a použí-

Oficiálne otvorenie nových priestorov firmy RECA pre pozvaných partnerov sa
uskutoční v dňoch 26. –28. júna 2008 v priestoroch našej spoločnosti na Vajnorskej
ulici, kde očakávame všetkých našich obchodných partnerov. V rámci odborného
programu predstavíme novinky našich produktov pre rok 2008, a pre pozvaných
partnerov je pripravený aj bohatý spoločenský program.
www.leaderpress.sk
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Nový prístup ﬁrmy ISCAR

v manažmente nástrojov
Spoločnosť ISCAR ponúka úplne
nový prístup v automatickom manažmente nástrojov, ktorý umožňuje
dôslednú kontrolu skladových zásob,
jednoduché nadobúdanie a neustále
znižovanie nákladov. MATRIX pozostáva z najmodernejšieho na trhu
dostupného výdajného automatu
MATRIX-TM a veľmi výkonného
manažérskeho softvéru MATRIX,
ktorý dokáže pracovať so stovkami
rôznych položiek v jedinom zariadení!
Univerzálnosť systému

Kľúčom k úspechu systému MATRIX je ﬂexibilita. MATRIX
ponúka veľké množstvo konﬁgurácií zásuviek a jednotlivých
priehradiek v nich, ktoré sa dajú kedykoľvek modiﬁkovať. Prídavné skrinky môžu byť fyzicky umiestnené na rôznych miestach, sú pripojené na sieť a samotné riadenie beží na jednej
spoločnej databáze. Je to skutočne modulárny systém, ktorý
sa prispôsobuje zmenám vašich potrieb. Prístup do systému je
elektronicky kontrolovaný podľa pridelených a preddeﬁnovaných autorizácií.

Inteligencia systému

Systém MATRIX charakterizuje sklonený dizajn, ktorý zaručuje
prehľadné skladovanie položiek. Má dvojité zabezpečenie
– každý priečinok a každá zásuvka sú uzamknuté. Počítačové
a elektronické prvky systému MATRIX sú dostupné z prednej
strany automatu. Systém sa dá jednoducho premiestňovať.
Ďalšou výhodou MATRIXu je možnosť manuálnej obsluhy,
preto ani výpadok elektrického prúdu nijako neobmedzí funkčnosť systému. Systém MATRIX je vybavený aj čítačkou čiarových kódov, ktorá zaručuje rýchly a spoľahlivý výdaj.
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Technologické prvky systému
Systém dvojitého uzatvárania
Veľká dotyková obrazovka
Prvky plug & play
Ergonomický dizajn
Diagnostika na diaľku

Matrix-TM moduly

MANAGE - úplná aplikácia pre riadenie všetkých skladových
zásob náradia.
TOUCH - jednoduchá obsluha vďaka dotykovej obrazovke,
ktorá umožňuje užívateľom vyberať, vracať a udržiavať skladované položky uložené v systéme.

MATRIX-TM je systém, ktorý poskytuje
možnosť efektívne riadiť všetky skladové
zásoby vašich nástrojov.

AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL
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Nanotechnológie
v automobilovej výrobe
text a foto Jozef SONDOR, LISS a. s.,

Deﬁnovať pojem nanotechnológia
nie je veľmi jednoduché, a pretože
veci vytvorené týmito technológiami sú oku pozorovateľa
bežne skryté, často sa stretávame
i s tým, že za pojem „nano“ sa
ukrývajú veci, ktoré s nanotechnológiami nemajú nič spoločné.
Jedným z príkladov použitia
nanotechnológií pri výrobe automobilových komponentov sú
špeciálne nanokompozitné PVD
vrstvy.
Bežne sú nástroje pre trieskové obrábanie dodávané s deponovanou
tenkou vrstvou PVD (fyzikálnou depozíciou) či CVD (chemickou depozíciou). CVD vrstvy sú vhodné najmä pri sústružení vymeniteľnými plátkami,
kde vďaka väčšej hrúbke vrstvy (10 - 20 µm) deponovanej na nástroj
(substrát) nedochádza k negatívnym javom spôsobeným nadmerným
zaoblením reznej hrany. PVD vrstvy sú naopak deponované na všetky
druhy monolitných nástrojov pre trieskové obrábanie, ako sú frézy, vrtá-

ky, výstružníky, záhlbníky v hrúbkach (1-5 µm). Výhodou PVD technológie je i to, že umožňuje depozíciu z nižších teplôt, a tým sa dá zabezpečiť rozmerová stálosť nástroja.

Možnosti „povlakovania“

Hlavnou ﬁlozoﬁou „povlakovania“ čiže depozície tenkých oteruvzdorných vrstiev na nástroje je predovšetkým zvyšovanie produktivity práce
a znižovanie nákladov. S ohľadom na znižovanie nákladov pri obrábaní platí pravidlo, že znížením ceny náradia o 30 % alebo zvýšením jeho
životnosti o 50 % sa dosiahne úspora max. 1 % z nákladov. Pri zvýšení
rezných parametrov o 20 % (zvýšenie rezných rýchlostí, posuvov) sa dosiahne pokles nákladov až o 15 %. Preto je čoraz väčší tlak z priemyslu na vývoj nových obrábacích centier s vysokými posuvmi a otáčkami,
a zároveň tlak na výrobcov náradia, aby nástroje túto záťaž vydržali.
Medzi najvýkonnejšie typy konvenčných PVD typov vrstiev patria vrstvy
na báze AlTiN s obsahom Al do 70 %. Tieto vrstvy dosahujú tvrdosť
33 – 38 GPa a teplotnú odolnosť max. 900 °C. Veľkosti častíc AlTiN
pri takýchto vrstvách sú v rozmedzí mikrometrov. Zvyšovanie fyzikálnych
parametrov, a tým úžitkových vlastností v ich prípade nie je možné. Ďalším zvyšovaním obsahu Al sa totiž mení kubická mriežka na hexagonálnu, čím sa dramaticky znižuje odolnosť voči opotrebeniu.

Riešením sú nanotechnológie
BASF

Možným smerom, ako zvýšiť úžitkové vlastnosti vrstiev, je využitie nových
nanotechnológií. Jednou z prvých ﬁriem na svete, ktorá začala dodávať
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zariadenia pre priemyselnú depozíciu nanokompozitných vrstiev, bola
švajčiarska ﬁrma zameraná na inovácie v oblasti technológií - PLATIT
A.G..

Znížením ceny náradia o 30 % alebo zvýšením
jeho životnosti o 50 % sa dosiahne úspora max.
1 % z nákladov. Pri zvýšení rezných parametrov o 20 %
(zvýšenie rezných rýchlostí, posuvov) sa dosiahne
pokles nákladov až o 15 %.
Oproti konvečným vrstvám tieto majú tzv. nanokompozitnú štruktúru. Je
to štruktúra tvorená dvomi vzájomne nerozpustnými fázami, kovovou
a amorfnou. V amorfnej matrici Si3N4 je vylúčená kovová fáza AlTiN (tmavá fáza) s veľkosťou zŕn max. 5 nm, pričom veľkosť amorfnej
matrice (bledá fáza) vylúčenej
po hranici zŕn kovovej fázy je
1 nm. Hrúbka vrstvy deponovaná na nástroj je opäť v rozmedzí 1-5 µm.

Nanokompozitná štruktúra (transmisný
elektrónový mikroskop)

Týmito zmenami mikroštruktúry
sa dosiahlo zvýšenie tvrdosti až
na 50 GPa a teplotnej odolnosti na 1 200 °C. Použitím týchto
vrstiev možno zvýšiť rezné parametre až o 100 % v porovnaní
s konvenčnými (i kompozitnými)
vrstvami na báze (Al,Ti)N.

Nanokompozitné vrstvy v automotive

Nanokompozitné vrstvy sa vďaka svojim fyzikálnym vlastnostiam osvedčili hlavne pri výrobe automobilových dielov predovšetkým z vysokopevných ocelí, obrábaní za sucha a obrábaní kalených materiálov. Nanokompozitné vrstvy je možné deponovať na nové i preostrované náradie
a ich aplikáciou je možné zvýšiť rezné podmienky až o 60 % oproti
konvenčným typom PVD vrstiev.

Resumé
An example of the use of nano-technologies in the production of
automotive components are special nano-composite PVD layers.
One of the ways in which to increase the utility values of layers
is to use new nano-technologies. One of the first companies in
the world to come up with the idea of supplying equipment for
the industrial deposition of nano-composite layers was the Swiss
company focused on innovation in the field of technology, PLATIT. Thanks to their physical properties, nano-composite layers
have proved themselves mainly in the production of automotive
parts, in particular those made of highly strengthened steel, dry
machining and the machining of tempered materials. Nano-composite layers can be deposited on new and resharpened tools and
their application can increase cutting conditions by up to 60%
compared to conventional types of PVD layers.
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Nová značka nástrojových systémov

TaeguTec
Ing. Tibor HANDÁK, foto TeaguTec

Spoločnosť TaeguTec Slovakia, s.r.o., so sídlom
v Žiline reprezentuje novú značku nástrojových
systémov určených pre trieskové obrábanie
kovových aj nekovových materiálov v rámci
skupiny IMC group v SR. Spoločnosť pôsobí
na Slovensku už od roku 2006. Bola založená
s cieľom zabezpečiť najvyššiu úroveň technologického servisu - tzv. „toolmanagement“
pre závod na výrobu motorov v kórejskej
automobilke KIA Motors Slovakia v Tepličke
nad Váhom, kde priamo zodpovedá
za technológiu výroby hlavných komponentov
pre montáž motorov.
Perspektívny slovenský trh

Keďže priemyselná výroba na Slovensku v posledných rokoch narastá a kórejská spoločnosť TaeguTec ponúka nástrojové systémy v oblasti trieskového
obrábania nielen v automobilovom priemysle, ale aj v ostatných odvetviach
priemyslu, rozhodlo vedenie skupiny IMC group, že TaeguTec Slovakia sa
okrem výrobných aktivít bude zaoberať aj vlastným obchodom. Od januára 2008 sa vďaka tomu rozšíril nástrojový sortiment ponúkaný skupinou
IMC group na slovenskom trhu. V súlade s týmto rozhodnutím a reštrukturalizáciou skupiny IMC, dostala spoločnosť TaeguTec Slovakia výhradné právo od
začiatku roku 2008 zastupovať na našom území aj nemeckú spoločnosť Ingersoll cutting tools, ktorá je slovenským zákazníkom veľmi dobre známa hlavne
v oblasti ponuky frézovacích nástrojov .V rámci EÚ majú obidve spoločnosti
centrálny európsky sklad v Bruseli, a preto nie je problém zabezpečiť – vďaka
špičkovej logistike – štandardné nástroje vo veľmi krátkom čase. Napĺňa sa
tým cieľ spoločnosti zabezpečiť a udržať servis na svetovej úrovni.

Kórejská materská spoločnosť

Spoločnosť TaeguTec má hlavné sídlo v Južnej Kórei a vznikla zo spoločnosti známej pod názvom Korean Tungsten Ltd., ktorá ťažila a ťaží základný
kameň tungsten, z ktorého sa spracováva prášok na výrobu spekaných karbidov. Práve preto je spoločnosť TaeguTec nielen výrobcom a dodávateľom
nástrojových systémov, ale aj producentom a dodávateľom rôznych výrobkov z karbidických, keramických materiálov na široké využitie v rôznych odvetviach priemyslu. Tak ako i ostatné spoločnosti v rámci skupiny IMC group
aj TaeguTec má svoje pobočky v jednotlivých krajinách po celom svete
a vzhľadom na dynamický rozvoj spoločnosti ich sieť každý rok narastá.
Sme radi, že aj na Slovensku sme dostali takú dôveru a možnosť otvoriť jej
priame zastúpenie so sídlom v Žiline.
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Veríme, že otvorením vlastných obchodných aktivít pod značkou TaeguTec
a Ingersoll prispejeme v spomenutých oblastiach k rozšíreniu a zlepšeniu
ponuky nástrojov a priemyselných výrobkov. Naším cieľom je tiež zvýšenie samotnej technicko-technologickej podpory a zlepšenie odberateľskododávateľskej úrovne k spokojnosti všetkých našich súčasných i budúcich
zákazníkov.
TaeguTec Slovakia,s.r.o.
Bytčická 2/44, 010 01 Žilina
Tel:+421 (0) 41 700 0056
Fax:+421(0) 41 700 0173
E-mail: info@taegutec.sk; www.taegutec.com
Dovoľujeme si vás pozvať na návštevu našej expozície umiestnenej
v stánku spoločnosti Proﬁka SR (predajca obrábacích strojov Kia-Hyundai)
v pavilóne M2, stánku č. 8 počas
nadchádzajúceho Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Nitre.

Resumé
The company TaeguTec Slovakia s.r.o, whose seat is in Žilina, represents a new brand of tool systems aimed at the chip machining
of metal and non-metal materials within the IMC group in the
Slovak Republic. The company has been present in Slovakia since
2006. It was founded with the aim of ensuring the highest level of
technological service – so-called “tool management” - for the engine
production factory in the Korean car plant KIA Motors Slovakia in
Teplička nad Váhom, where it is directly responsible for the production technology of the main components for engine assembly.
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Je tu novinka!

Veľmi ekonomické riešenie
s 12 reznými hranami
Vlastnosti
Geometria s dohladzovačom poskytuje výnimočnú produktivitu a vysokú
kvalitu obrábaného povrchu
120° vrcholový uhol rez. klina poskytuje pevnú reznú doštičku s vynikajúcou
odolnosťou proti opotrebeniu
Nožový držiak HEX-TURN umožňuje 45° nastavenie reznej hrany vhodné pre
pozdĺžne aj čelné sústruženie a zrážanie hrán

HNMG 050408 GU

TaeguTec Slovakia,s.r.o

HNMG 050408 SU
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Hydraulika

Sauer-Danfoss

ﬁrma s najrýchlejším rastom vo svojom odvetví

text a foto Sauer-Danfoss a. s.

Sauer-Danfoss patrí k najväčším svetovým dodávateľom hydraulických systémov pre pohony mobilných pracovných strojov. Vo svojich výrobných
závodoch, technických a obchodno-servisných
kanceláriách v Severnej a Južnej Amerike, Európe a ázijsko-tichomorskom regióne v súčasnosti
zamestnáva nadnárodná skupina okolo 9 800
zamestnancov.
Rok 2007 bol pre ﬁrmu mimoriadne úspešný, keď jej tržby po prvýkrát prekročili hranicu 2 miliardy USD. Sauer-Danfoss, ktorý vznikol 3. mája 2000 fúziou dvoch popredných spoločností Sauer Inc. a Danfoss Fluid Power A/S,
patrí v súčasnosti medzi ﬁrmy s najrýchlejším rastom vo svojom odvetví.
V porovnaní s najväčšou globálnou konkurenciou má Sauer-Danfoss naďalej ambíciu pôsobiť výlučne v oblasti mobilnej hydrauliky. Kľúčovou výhodou
ﬁrmy sa stali jej silné korene, ktoré vo všetkých regiónoch sveta má. Lokálni,
respektíve regionálni, zákazníci – výrobcovia mobilných pracovných strojov,
vnímajú preto Sauer-Danfoss ako lokálnu spoločnosť. Aj vďaka tomu je pre
zákazníkov spolupráca so Sauer-Danfoss v porovnaní s inými ﬁrmami, ktoré
myslia skôr ako ﬁrmy z iných častí sveta, výhodnejšia.

a najúspešnejších exportérov v slovenskom strojárskom priemysle. Celkové
investície v nadobúdacej cene spoločnosti dosiahli koncom roka 2007 vyše 4 miliardy Sk a v obrate prekonala spoločnosť v roku 2007 po prvýkrát
hranicu 4 miliardy Sk. Vyše 1 200 zamestnancov je v súčasnosti nositeľom
know-how pre produkty vyrábané na Slovensku a pre niektoré procesy v inžinieringu. Overená kvalita, získaná dôvera a stále akceptovateľná hladina
nákladov pri vysokej produktivite, umožnila ﬁrme naštartovanie aktivít iných
divízií. V dôsledku toho patrí slovenská organizácia medzi technologicky
najvyspelejšie lokality v koncerne, s priamym kontaktom k zákazníkom na
celom svete, a podporou európskych závodov prostredníctvom novo vzniknutého Európskeho zúčtovacieho centra (FSSC) v Považskej Bystrici.
Čo je pozitívne, rast slovenskej organizácie nikdy nebol kopírovaný výlučne
cez nárast počtu zamestnancov, ale včasnými opatreniami, ktoré vytvorili
podmienky pre dlhodobý rentabilný rozvoj a návratnosť vložených investícií. Graf vyjadruje historický vývoj predaja zo všetkých výrobných závodov
Vývoj predaja firmy Sauer-Danfoss na Slovensko a ýeskú republiku
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Na Slovensku zastupuje globálny koncern akciová spoločnosť Sauer-Danfoss
so sídlom v Považskej Bystrici. Organizáciu založil v polovici 90-tych rokov
nemecký investor na základe stratégie „dvojčaťa“ so zodpovedajúcou technológiou, kvalitou a procesmi. Rast a ďalší rozvoj ﬁrmy sa dodnes nezastavil.
Svedčí o tom veľa faktov. Spoločnosť dnes patrí medzi najväčších investorov
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STROJÁRSKY PRIEMYSEL
Hydraulika
Sauer-Danfoss, vrátane slovenskej výrobnej organizácie na všetkých zákazníkov v Českej republike a na Slovensku.
„Som veľmi hrdý na to, čo sa nám spoločnými silami podarilo za
uplynulé roky dosiahnuť. Sme však naďalej „učiacou sa“ lokalitou,
chceme sa posunúť dopredu, ľudia majú záujem, ochotu a schopnosti
pre odborný rast. Sme aj nositeľom know-how pre produkty vyrábané
na Slovensku, pre niektoré procesy v Technickom centre a Európskom
zúčtovacom centre (FSSC). Toto je základňa, na nej musíme stavať aj
v budúcnosti. Za najdôležitejšie považujem skutočnosť, že sme na Slovensku vybudovali dobrý tím zamestnancov, hrdých na kvalitu práce,
na ﬁrmu, na lokalitu, schopných nasať nové veci, myšlienky, realizovať
rozbehnuté projekty a to všetko za pochodu.“
Ing. Miloš Kraus, generálny riaditeľ Sauer-Danfoss a.s.
K pozitívnemu rastu ﬁrmy do veľkej miery prispela aj silná orientácia na zákazníkov, procesy a zamestnancov, ktorá pomohla ﬁrme vybudovať a ďalej
rozvíjať novú podnikovú kultúru - Lean/SixSigma „Je naša vec“. V rámci tohto
celoﬁremného úsilia sa tak zamestnanci, ako najlepšie riešiteľské kapacity
zlepšovania, aktívne podieľajú na eliminácii a prevencii plytvania s použitím
štandardných nástrojov, metód a procesov so zameraním na zlepšenie bezpečnosti, kvality, včasnosti dodávok a zníženie nákladov.
Silná orientácia ﬁrmy a jej organizácie na zákazníka sa v značnej miere
prejavuje aj v spôsobe distribúcie výrobkov ku koncovým zákazníkom. Ak
na začiatku pôsobenia ﬁrmy na Slovensku boli všetky výrobky distribuované
zákazníkom a ostatným sesterským organizáciám prostredníctvom Distribučného a logistického centra v sesterskej spoločnosti v Nemecku, postupne
si Slováci získali dôveru, že sú tovar schopní odoslať za more ostatným
Sauer-Danfoss organizáciám a neskôr aj koncovým zákazníkom v Európe,
Amerike a Ázii. Dnes sa pri budovaní logistických kanálov hľadí hlavne na
nákladovú stránku veci a podľa toho sa ﬁrma rozhoduje, či tovar získa zá-

kazník, napríklad v Číne, alebo Kórei priamo od výrobcu zo Slovenska, alebo prostredníctvom logistického centra Sauer-Danfoss v danom regióne.
V prospech Slovenska ako lokality v rámci nadnárodnej skupiny Sauer-Danfoss
stále hovorí hlavne vysoká vzdelanostná úroveň a určitá nákladová výhodnosť
slovenskej pracovnej sily. Sauer-Danfoss vybudoval na Slovensku v uplynulých rokoch tím odborníkov, vďaka ktorým sa pôvodná výrobná organizácia
stala kompetenčným centrom pre produkty vyrábané na Slovensku a pre
niektoré procesy v inžinieringu. Svoje aktivity rozbieha v Považskej Bystrici aj
Európske zúčtovacie centrum. Firma zamestnáva v súčasnosti okolo 70 konštruktérov a vývojových pracovníkov, ktorí sú priamo zapojení do rôznych globálnych aktivít a projektov. Táto, na slovenské pomery jedinečná základňa,
posúva dopredu nielen ﬁrmu, ale aj jej zamestnancov.

Resumé

Sauer-Danfoss Inc. is a worldwide leader in the design, manufacture, and sale of engineered hydraulic, electric and electronic systems
and components, for use primarily in applications of mobile equipment. Sauer-Danfoss, with 9,800 employees worldwide and revenue
of approximately $2.0 billion, has sales, manufacturing, and engineering capabilities in Europe, the Americas, and the Asia-Pacific
region. Sauer-Danfoss in Slovakia, with about 1,200 employees and
revenue of over SKK 4.0 billion, is considered one of the leading
foreign direct investors and employers in the region. With the great performance of the local teams, the company has moved from
its feeding role in the past towards today’s competence center for
design and manufacture, financial shared services, drop shipments
and strong customer contacts worldwide.

www.sauer-danfoss.sk
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STROJÁRSKY PRIEMYSEL
Ložiská

X - TRACKER

Ako asymetrické ložiskové jednotky kolies zlepšujú jazdné
vlastnosti výkonných vozidiel
Článok je publikovaný s povolením Evolution, obchodného a technologického magazínu SKF
Cengiz SHEVKET, Global engineering manager, SKF Corner Business Unit, Airasca, Taliansko

Pri vozidlách s vysokým výkonom je zachovanie dobrých jazdných vlastností pri všetkých
podmienkach veľmi dôležité pre celkový zážitok
z jazdy. Vývojoví pracovníci SKF predstavili ocenenú konštrukciu inovatívnej asymetrickej ložiskovej jednotky pre kolesá automobilov, ktoré
riešia pretrvávajúci problém zatlačenia piestika
strmeňa kotúčovej brzdy, ku ktorému dochádza
pri prejazde zákrutou vo vysokej rýchlosti alebo
jazde po nespevnenej vozovke.
Zatlačenie piestika strmeňa kotúčovej brzdy sa prejaví zväčšením zdvihu
brzdového pedálu po prudkých zmenách smeru jazdy a má nepriaznivý
vplyv na predĺženie brzdného účinku i správnu funkciu elektronického stabilizačného systému (ESC).
Tento jav je vyvolaný priehybom, ku ktorému dochádza v zostave otočného
čapu kolesa, náboja a strmeňa kotúčovej brzdy.
Takéto priehyby sú vyvolané veľmi vysokými priečnymi silami, ktoré vznikajú
v mieste styku pneumatiky s vozovkou. Ak dôjde k priehybu ložiskovej jed-

Ložisková jednotka X-Tracker s guľkovými ložiskami

notky, relatívny pohyb medzi brzdovým kotúčom a piestikom strmeňa kotúčovej brzdy vyvolá posunutie piestika. Ak tento relatívny pohyb prekročí medznú polohu cez tesnenie piestika strmeňa, do ktorého je piestik vtlačený, dôjde k jeho zachyteniu a piestik ostáva v tejto zachytenej polohe. Tým vznikne
nadmerná prevádzková vôľa medzi kotúčom a brzdnou doštičkou. Piestik
zostane zasunutý (zatlačený), až kým vodič znovu nešliapne na brzdu. To
znamená, že pri nasledujúcom brzdení brzda začne zaberať neskôr.

Určenie problému

Cadillac STS-V objasnil zatlačovanie piestika počas vývoja vozidla v roku
2006. Na tomto probléme pracovali pracovníci SKF s konštruktérmi spoločnosti General Motors(GM).

Rez strmeňom a brzdovým kotúčom, ktorý ukazuje priehyb ložiskovej jednotky. 1. Brzdný kotúč; 2.
Tlak; 3. Brzdová platnička; 4. Brzdový piestik
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Prišli na potencionálne problémy súvisiace so zmenou konštrukcie ložiskovej
jednotky:
• Štruktúra karosérie môže významne obmedziť možnosti, ako znížiť priehyb náboja.
• Široké pneumatiky spôsobujú nepriaznivý polomer natočenia kolesa, čo
sa prejavuje na vzdialenosti medzi priesečníkmi stykových bodov a osou
ložísk.
• Širšie pneumatiky môžu mať lepšiu adhéziu a vyvolávajú vyššie zaťaženie, ktoré spôsobuje priehyb náboja.
• Kolesá s väčším priemerom majú väčší statický polomer pneumatiky, a teda pri danej sile pôsobiacej v bode styku, vzniká vyššie zaťaženie spôsobujúce priehyb náboja.
• Brzdový kotúč s väčším priemerom vyvolá väčší priehyb náboja v mieste
piestika strmeňa kotúčových bŕzd.

STROJÁRSKY PRIEMYSEL
Ložiská
• Pevné protiľahlé strmene kotúčovej brzdy sú menej povoľné a prejavujú sa
zvýšenou citlivosťou na priehyb náboja.

Východiská vývoja ložiskovej jednotky

Zväčšili vzdialenosť medzi oboma radmi valivých telies a zväčšili priemer
rozostupovej kružnice vonkajšieho radu valivých telies, čím dosiahli zníženie
ohybu a súčasne zväčšili vzdialenosť medzi priesečníkmi stykových bodov
a osou ložiska.

Ložiskové jednotky boli až doteSkúšky na vozidle preukázali zníženie zatlačenia piesraz navrhované na základe pôsoSKF dodnes vyvinula 3 typy: X-Tracker
tikov o 56 % v porovnaní s pôvodnou konštrukciou. Tak
biaceho radiálneho a axiálneho
s guľkovými ložiskami, s guľkovým
sa dosiahla trvalá a predvídateľná odozva brzdového
zaťaženia a relatívneho pohybu
a kuželíkovým ložiskom a s kuželíkovýpedála a presné funkcie systému ESC, a to aj pri najnás nízkym trením medzi kolesom
mi ložiskami.
ročnejších podmienkach.
a otočným čapom. K jednotkám
je upevnený brzdový kotúč a koZhrnutie
leso. Voľbu samotnej ložiskovej jednotky ovplyvňujú: únosnosť ložiska, tesneAsymetrická ložisková jednotka SKF X-Tracker, ktorá zlepšuje zážitok z jaznie, pevnosť, príruba a spôsob zaistenia, zovretia jednotky. Treba preskúmať
dy vodičom vozidiel s vysokým výkonom, môže byť namontovaná do súčasaj diely súvisiace s jednotkou, aby sa dal posúdiť ich vplyv.
ných vozidiel cez obmedzenia dané platformou a navyše, zlepšuje jazdné
vlastnosti vozidiel s vysokým výkonom i za náročných podmienok. Jednotka
X-Tracker bola pôvodne vyvinutá so zámerom odstrániť problém zatlačovania
piestikov strmeňov kotúčových bŕzd, ktoré nepriaznivo ovplyvňujú odozvu bŕzd
a účinnosť systémov ESC. X-Tracker je ochranná známka SKF Group.

Resumé
Porovnanie pôvodnej konštrukcie s novou konštrukciou: A: Zväčšená hrúbka príruby; B: Predpätie vyvolané modiﬁkovaným vnútorným krúžkom, ktorý nahrádza poistný krúžok; C: Zväčšená vzdialenosť
medzi priesečníkmi stykových bodov a osou ložiska; D: Zväčšená vzdialenosť medzi radmi valivých
telies a väčší priemer rozostupovej kružnice vonkajšieho radu valivých telies

Vzhľadom na obmedzenia dané štruktúrou karosérie vozidla, museli vývojoví pracovníci preukázať veľkú kreativitu, aby dosiahli najvyššiu možnú tuhosť náboja pri zachovaní pripojovacích rozmerov na ostatné komponenty
vozidla.

Asymmetric bearing unit SKF X-Tracker, which makes driving of
powerful cars even more enjoyable can be installed into today’s
cars without limitations of platform and even increase the car’s
performance while driving in difficult conditions. X-Tracker unit
was originally developed as a solution for problem of disc brake
pistons being pressed in with influence on the brake response
and efficiency of the ESC systems.

Tuhosť náboja ovplyvňujú štyri základné faktory - geometria náboja, predpätie ložiska, vzdialenosť medzi priesečníkmi stykových bodov a osou ložiska,
ktoré závisia od vzdialenosti oboch radov valivých telies, na priemere rozostupovej kružnice valivých telies a stykových uhlov.
Posledným faktorom je bod, okolo ktorého sa ohýba príruba náboja. Konštruktéri zväčšili hrúbku príruby, zmenili spôsob, ktorým je vyvodené predpätie a nahradili poistný krúžok upraveným vnútorným krúžkom ložiska.

Ložisková jednotka X-Tracker s guľkovým a kuželíkovým ložiskom
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STROJÁRSKY PRIEMYSEL
Meracia technika

AQUASTYL SLOVAKIA

smer západ i východ
Eva ERTLOVÁ, foto archív ﬁrmy Aquastyl Slovakia

Firma Aquastyl Slovakia začala pôsobiť na slovenskom a českom trhu od roku 1991. V súčasnosti je vyproﬁlovanou spoločnosťou so zameraním na výrobu, servis a kalibrácie v oblasti
meracej techniky pre strojársky a automobilový
priemysel. Roky investuje do vývoja nových technológií. V roku 1997 ﬁrma vyrobila a vystavila
svoj prvý merací prístroj kruhomer MUK 300.
V súčasnosti vyrába meracie prístroje na vysokej
profesionálnej úrovni.
V dnešnej dobe je ﬁrma stabilizovaná vo svojom výrobnom programe,
a na trhu už má vybudované pevné miesto. Ponúka komplexné služby
v oblasti merania odchýlok tvaru, tvrdosti materiálov a vibrácií ložísk.

cuje so Strojníckou fakultou Žilinskej univerzity v Žiline. Gestorom pomerne náročnej spolupráce je doc. Ing. Stanislav Turek, PhD. Školenia sa
pripravujú vo všetkých troch nosných odboroch: meranie tvrdosti materiálov, drsnosti povrchu, odchýlok tvaru a meranie a hodnotenie úrovne vibrácií. Ďalšou oblasťou školení sú medzinárodné normy, ich obsah a aplikácia v meracích zariadeniach. Nie menej dôležitá je i spolupráca s Politechnikou Šwientokryzskou v Kielcach (Poľsko), najmä s pánom prof.
Dr hab. Inž. Stanislavom Adamčákom, dr h.c., a dr hab. Inž. Dariusyom
Janeckim, prof. PŠk., ktorých vedecké práce uplatňujú v praxi v oblasti
merania geometrických tvarov.

„Naším cieľom je robiť prácu v oblas-

Sústreďuje sa na:

ti meracej techniky komplexne – od
• výrobu, dodávky a kalibrácie meramyšlienky k vývoju, výrobe, predaju
cích prístrojov pre meranie odchýlok
a servisu, až po vzdelávanie.“
kruhovitosti, valcovitosti, kužeľovitosti
a priamosti; • výrobu, dodávky, opra(Peter Harvánek, konateľ)
vy, modernizácie a kalibrácie tvrdomerov a tvrdomerných doštičiek pracujúcich metodikou ROCKWELL,
BRINELL a VICKERS; • výrobu, modernizácie a kalibrácie prístrojov na
meranie a kontrolu úrovne vibrácií pre výrobcov valivých ložísk; • odborné školenia a metodickú činnosť v oblasti merania odchýlok tvaru,
tvrdosti materiálov a vibrácií ložísk.

Snaha ﬁrmy o dosiahnutie vysokého stupňa kvality
poskytovaných služieb v oblasti metrológie sa naplnila v októbri 2005 preukázaním spôsobilosti a plnenia požiadaviek normy ISO/IEC 17025:2005
získaním Osvedčenia o akreditácii.

Resumé

Aquastyl Slovakia pôsobí:

v troch dôležitých etapách strojárskej výroby: kontrola vstupov,
vhodnosť materiálov na výrobu súčiastok; kontrola správnosti technológie výroby tepelného spracovania meraním, dokončovacích
operácií meraním odchýlok tvaru a u valivých ložísk špeciálne odchýlky kruhovitosti; výstupná kontrola, kde sú prístroje zapojené
do merania hotového výrobku, napríklad valivého ložiska meraním
úrovne vibrácií. Medzi strategických partnerov spoločnosti Aquastyl
patrí napríklad VOLKSWAGEN, INA, TIMKEN, PSL, Železiarne Podbrezová, SIEMENS, SACHS, BSH, MOTORPAL, TRW, RIBE, ZKL, ZRL,
KINEX a ďalšie. Svoje exportné aktivity orientuje aj na východné trhy.

Vzdelávanie má zelenú

Činnosť ﬁrmy sa rozšírila aj na vzdelávacie aktivity. K dispozícii má vo
svojich priestoroch školiacu miestnosť, a samozrejme, aj kalibračné laboratórium. V tejto oblasti od roku 2004 Aquastyl Slovakia úzko spolupra-
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Aquastyl Slovakia has been present on the Czech and Slovak markets since 1991, and at present is a highly profiled
company focused on measurement technology. In 1997,
Aquastyl Slovakia began to produce and modernise its own
instruments. It provides comprehensive services in the area
of measuring shape deviations, material hardness and bearing
vibrations. It works in three important stages of engineering
production, in particular with rolling bearings: entry control,
the suitability of materials for the production of parts, the
control of the correctness of production technology and heat
treatment by measuring shape deviations, special deviations in
roundness for rolling bearings, and final control, where the
instruments are connected to measure the finished production, for example by measuring the level of vibrations for a rolling bearing.

AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL
N á r a d i e , n á s t ro j e
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STROJÁRSKY PRIEMYSEL
Te c h n o l ó g i e , m a t e r i á l y

Robotizácia z pohľadu

prevádzkovej spoľahlivosti
Ing. Pavol BOŽEK, schéma autor, ilustračné foto Fanuc Robotics America, Inc.

V súčasnosti v trnavskom regióne pokračuje výskum metód určovania prevádzkovej spoľahlivosti systémov a zariadení využitím princípu spätnej
väzby. Bol aplikovaný nielen v rámci výskumných
úloh inštitucionálneho charakteru, ale aj v praxi.
Išlo o novo vyvíjané viacúčelové stroje modulárneho usporiadania. Výstupné metódy určovania prevádzkovej spoľahlivosti sú implementované a aplikované aj pri posudzovaní spoľahlivosti mechanizmu radenia automobilu.
Zámer sa orientuje hlavne na návrhy automatizácie získavania informácií
o prevádzke systémov, ako aj na systém riadenia skúšok a robotizáciou

104 |

|

www.leaderpress.sk

overovania prevádzky v laboratórnych podmienkach. Prezentované sú konkrétne návrhy zariadení pre aplikáciu získavania informácií a overovania
prevádzkovej spoľahlivosti robotizáciou súvisiacich procesov. Robotizovaný
skúšobný systém je vypracovaný do úrovne výkresovej dokumentácie pripravenej na realizáciu. Je zameraný na skúšanie a výskum nových prvkov
radiaceho mechanizmu v laboratórnych podmienkach.

Vysokoporuchové prvky

Lokalizácia skúšok od rýchlych metód testovania konceptu výrobku po detailné skúšky predpísané normami zákazníkov podľa inovačného cyklu ukazuje na potrebu aplikovať kompletné spektrum skúšok. K takto formulovanej
podmienke prispieva návrh novej metodiky overovania sledovaného mechanizmu. Metodika zohľadňuje vysokú intenzitu poruchy vybraných komponentov a ich nízku prevádzkovú spoľahlivosť. Je vypracovaný návrh metodiky
skúšania vysokoporuchových prvkov, prezentovaný matematickým vyjadre-

STROJÁRSKY PRIEMYSEL
Te c h n o l ó g i e , m a t e r i á l y
ním a názornou obrazovou reprezentáciou. Cieľom je modiﬁkovať štruktúry
konštrukcie tak, aby sa dosiahla požadovaná prevádzková spoľahlivosť
systému. Formulovaná je nová metóda skúšania radiaceho mechanizmu, rešpektujúca konkrétne výsledky nameraných hodnôt a využitia prevodových
stupňov. Metóda skúšania plošne zachytáva celý proces využitia sledovaného mechanizmu (obr.1).

Nezávislá kontrola

Nároky na modernú výrobnú techniku zahŕňajú nevyhnutne aj požiadavku
automatizácie a robotizácie systémov manažérstva kvality. Hlavnou podmienkou je aj podľa ISO 9 000 objektívna a od ľudského faktora nezávislá
kontrola kvality produktov. Nezastupiteľné miesto tu má robotizácia s maximálnou redukciou ľudského faktora, ktorý negatívne ovplyvňuje ich korektnosť. Konkretizovanie tejto
Metodika zohľadňuje vysokú intenzipožiadavky teda vyúsťuje do návrhu a realizácie
Všetky doteraz opísané výsledky sú zhrtu poruchy vybraných komponentov
automatizovaných a robotizovaných systémov menuté do databázy výskumného potena ich nízku prevádzkovú spoľahlivosť.
rania a skúšania, ako aj určovania kvantitatívnych
ciálu STU. Táto databáza slúži ako preukazovateľov kvality a spoľahlivosti vyrábaných
hľad výnimočných výsledkov výskumu
produktov s následným automatickým generovaním dokumentácie vo forme,
a expertíznej činnosti Know-how Centra STU a možno ich ponúknuť exterktorá sa vyžaduje medzinárodným smernicami.
ným potenciálnym partnerom z praxe doma aj v zahraničí.

Automatizácia už v etape vývoja

Možnosti mechanizácie, automatizácie či robotizácie je vhodné uplatňovať
v skúšobníctve už v etape vývoja výrobkov. Testovanie a skúšanie výrobkov
je štandardnou časťou procesu inovácií nielen pre samotnú výrobnú techniku, ale aj ostatné výrobky v strojárskom priemysle. Aj v historickom kontexte
bol vznik priemyselných inovácií založený na metóde pokusov a omylov
(idea vyskúšanie - akceptovanie, alebo zmena).
Typickým príkladom aplikácie automatizovanej zložky výrobnej techniky sú
skúšky výrobkov v reálnych, či extrémnych klimatických podmienkach. Automatizačné technológie skúšania charakterizuje vlastný proces skúšania zabezpečovaný automatizáciou ako integrovanou časťou výrobnej techniky.
Zdôrazniť treba počítačovú technológiu snímania meraných veličín záznamu výsledkov, ich automatické spracovanie a medzinárodnú štandardizáciu
a certiﬁkáciu skúšania. Dôležitým atribútom sú funkčné parametre výrobku
- súbor vlastností, ktoré vymedzujú zmysel, účel, podstatu a použitie výrobku.
Vychádzajú z plnenia potrieb zákazníkov a v podstate určujú identitu výrobku, napr. výkon, rýchlosť, spoľahlivosť, použiteľnosť, bezpečnosť...

Obr. 1 Bloková schéma riadenia pneumatického obvodu

Resumé

At present, research is continuing in the Trnava region concerning a method of defining the operational
reliability of systems and equipment using the principle of feedback. It has been applied not only as part
of institutional research tasks, but also in practice. It
is a newly developed multi-purpose machine of modular configuration. The output methods for defining
operational reliability are implemented and applied
during the assessment of the reliability of a vehicle’s
control mechanism. The design is mainly focused on
automation projects for obtaining information on system operations, as well as on the system of test control and checking operations using robotization under
laboratory conditions.
The localization of tests ranging from rapid methods of testing the product’s concept to detailed tests
prescribed by customer standards according to an innovative cycle points out the need to apply a complete
spectrum of tests. The proposal for a new method to
check the monitored mechanism contributes to this
requirement. The method takes into account the high
intensity of faults of selected components and their
low operational reliability. A proposal for a method
of examining elements with a high fault level has been
made, presented with a mathematical formulation and
a clear graphic representation.
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FERONA v znamení noviniek
FERONA Slovakia, a. s., je modernou obchodnou
spoločnosťou európskeho typu, ktorá si zachováva pozíciu jedného z popredných obchodníkov
s hutníckymi materiálmi v SR. Poskytuje kvalitný
dodávateľský servis zákazníkom z oblasti stavebníctva, kovovýroby, strojárstva a zvlášť veľký
dôraz kladie na dodávky pre automobilový priemysel.
Bežný sortiment aj akostné ocele

Tradícia, serióznosť, šírka sortimentu a komplexnosť ponúkaných služieb sú
hlavnými devízami spoločnosti FERONA Slovakia vo vzťahu k zákazníkom.
Svoju obchodnú stratégiu ﬁrma stavia na bezkonkurenčnej šírke bežného
sortimentu. Neustále ho však rozširuje o akostné materiály, ako sú ušľachtilé
a koróziivzdorné ocele, pričom všetky materiály sú garantované atestmi. Pre
predaj týchto materiálov spoločnosť vytvorila špecializovaný tím, ktorý poskytuje zákazníkom odborný a kvalitný servis.
V roku 2008 prichádza FERONA Slovakia na trh s novými produktmi:
- zvárací drôt značky FERONA (MIG/MAG pre CO2, ArCO2 v rozmeroch
0,8 a 1,2 mm na 15 kg cievke- certiﬁkované ABS, RINA, CWB,...)
- špirálové falcované rúry pre potreby stavebníctva ako ekonomicky výhodná alternatíva prefabrikovaných výrobkov pri vysokej nosnosti, nízkej
hmotnosti a bezproblémovej manipulácii (premostenia ciest, odvodnenia,
tunely, štandardné priemery od 320 do 3000 mm, hrúbka plechu od 1,5
do 4 mm)

Nová hala – nové služby

osobná komunikácia so zákazníkmi je zaNosnými komoditami sú profilová oceľ,
V tomto roku spoločnosť zrealizuje významnú
bezpečovaná manažérmi regionálneho
plechy a rúry v bežných akostiach. Čoinvestíciu do novej skladovej haly v obchodnej
predaja. Spoločnosť sa však marketingoraz vyšší podiel na celkovom predaji však
prevádzke v Nitre. Okrem toho, že v modervo proﬁluje ako zákaznícky orientovaná
zaujímajú produkty akostných tried od
nej trojloďovej hale s tromi novými mostovými
ﬁrma a ako taká dokáže reagovať pružne
12 do 19, teda ušľachtilé ocele.
žeriavmi typu VOITH, bude vysoko kvalitne
na potreby svojich zákazníkov. Dôkazom
skladovaný klasický sortiment hutníckych matetoho sú aj medziročné nárasty obchodriálov, poskytne spoločnosť exkluzívnu službu - bezozbytkové delenie nosiných ukazovateľov a vyššie prezentované nové produkty a služby.
čov. Jej súčasťou bude plnoautomatická deliaca linka, ktorá umožní presné
delenie nosičov až do priemeru 1300 x 800 mm pri rovnom reze, pod uhlom 45°do priemeru 740 x 800 mm a pri 60° uhle do priemeru 530 x 800
mm. Spustenie prevádzky je naplánované na október 2008.

Resumé

Modernizované predajné miesta

Všetky predajné miesta spoločnosti sú zmodernizované a on-line prepojené
jednotným komunikačným a riadiacim systémom. Plocha skladových areálov
predstavuje 350 000 m2, kapacita skladov je 50 000 t. Kryté haly sú vybavené kvalitnou žeriavovou technikou s vlastným vlečkovým hospodárstvom
s piatimi lokomotívami a vagónovým príslušenstvom.
V oblasti služieb je pre ﬁrmu samozrejmosťou doprava k zákazníkovi, delenie materiálov, ale aj výroba výpalkov z plechov a úprava betonárskych
ocelí podľa požiadaviek zákazníka vo vlastnej réžii, vrátane plnoautomatizovanej výroby veľmi žiadaných armokošov. Strategické rozmiestnenie obchodných prevádzok po území SR (Žilina, Bratislava, Košice, Nitra a Martin) umožňujú bezproblémový prísun tovarov k zákazníkom, pričom aktívna
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FERONA Slovakia, a.s., is a modern business company of European type, which maintains its leading position among the sellers with metallurgical materials in the Slovak Republic. It offers
a quality supply service to clients from the building industry,
metalworking and engineering. Especially important are supplies
for automotive engineering. The main selling commodities are:
shaped steel, metal plates and pipes in a common class of quality. But in the framework of selling there is an increasing share of
products with quality classes from 12 to 19, i.e. the refined steels. For retail of these materials it was created a specialised team
inside this company, which offers a quality and professional service to clients.
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Metal sevice centre

váš dodávateľ materiálov

text a foto IMC Slovakia, s. r. o.

Nosnou myšlienkou pri vzniku
spoločnosti IMC Slovakia, s. r. o.,
pred 13 rokmi bolo poskytovať konzultačnú a marketingovú činnosť
v záujme nájsť v Slovenskej republike vhodných dodávateľov na výrobu
strojných súčiastok.

S pribúdajúcimi skúsenosťami a rastúcim objemom zákaziek sa menila
guľatina v akostiach AlCuMgPb, AlCuMg, AlMgSi0.5 a AlMgSi1. V poz marketingovej ﬁrmy na obchodnú ﬁrmu. Postupným vývojom sa pôvodná
slednom období aj vďaka sprísňujúcim sa požiadavkám na ekológiu začína
spoločnosť pretransformovala a v súčasnosti je v radoch odbornej verejsa namiesto klasického automatového duralu s prísadou olova presadzovať
nosti pevne etablovaná ako stabilná obchodno-výrobná ﬁrma. Vo svojom
tzv. ekologický dural AlMgSiSnBi, kde úlohu olova nahrádza cín.
areáli v Šebešťanovej v blízkosti Považskej Bystrice zaberá výrobnú plochu
približne 11000 m2 v niekoľkých novovybudovaných aj zrekonštruovaných
Hliník je, takpovediac, materiálom budúcnosti. S ohľadom na svoju nízku
halách. Našlo tu prácu do 250 zamestnancov. Jednou z tradičných činností
hmotnosť a relatívne vysokú medzu pevnosti často nahrádza doteraz použína slovenskom trhu bol predaj materiálov na báze hliníka. S rastom obchodu
vané oceľové súčiastky na miestach, kde je to možné. Súvisí to aj s prílevom
bolo však potrebné túto činnosť diverziﬁkovať,
zahraničných investícií na Slovensko, hlavne v aua preto vznikla špecializovaná spoločnosť, zatomotive sektore, kde konštruktéri v čoraz väčšej
Investovali sme do moderných zabezpečujúca predajné aktivity.
miere siahajú práve po hliníku. Presne frézované
riadení a vďaka nim vykonávame
platne nachádzajú uplatnenie napríklad pri výrorezanie plechov laserom na strobe presných dielov so zvláštnymi požiadavkami,
Delenie materiálov
joch – Trumatic T 3050, T 4030.
šablón, základových dosiek pre modely, stoloV novovybudovanom modernom METAL SERvých dosiek, prototypových dielcov, súčiastok pre
VICE CENTRE - IMC Slovakia zabezpečujejemnú mechaniku a mnohých ďalších. V závislosti od typu zliatiny ich možno
me nielen dodávky materiálu, ale podľa konkrétnej požiadavky klienta aj
tvárniť, trieskovo obrábať, zvárať. Viac informácií možno získať na stránke
delenie kovových materiálov, technických plastov a výrobu a montáž dielwww.hlinik.sk, okrem iného aj presné technické špeciﬁkácie jednotlivých
cov, podskupín a strojov. Delenie materiálu robíme dvomi spôsobmi, buď
materiálov a vhodnosť ich použitia.
klasickými metódami na kotúčových a pásových pílach, ale rovnako využívame aj špeciálne technológie. Investovali sme do moderných zariadení
a vďaka nim vykonávame rezanie plechov laserom na strojoch – Trumatic T
3050 , T 4030. Rovnako ponúkame kapacity pri spracovaní plechov - výrobu tvarových výpalkov, ohyb a následné brúsenie, zváranie a povrchové
úpravy. Na tieto operácie používame ohraňovacie lisy Trumabend V 850 X,
The idea behind the creation of IMC Slovakia, s. r. o. thirteen
Trumabend V 85 S, Safan CNCL-K 320/4300. Výrobky a služby vykonáyears ago was to provide consulting and marketing activities to
vame v kvalite zodpovedajúcej európskym normám a štandardom.
help find suitable suppliers for the production of machine parts
in the Slovak Republic. With the experience gained and a groHliníkové a bronzové zliatiny
wing volume of orders, it changed from a marketing company to
Hlavným zameraním Metal service centre IMC Slovakia, s. r. o., je predaj
a trade company. As a result of its gradual development, the orimateriálov z hliníku a jeho zliatin, bronzových zliatin, technických plastov
ginal company was transformed and at present is firmly establisa konštrukčných a ušľachtilých ocelí. Nosným predajným artiklom však stáhed within the professional public as a stable trade and productile zostávajú hliníkové zliatiny. Ide hlavne o platne (plechy) až do hrúbky
450 mm v akostiach AlZnMgCu1.5, AlMgSi1 a AlMg4.5Mn. Ďalej je to
on company.
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Príprava
na veľký tresk
Vlasta RAFAJOVÁ, foto archív redakcie

Prelom rokov 2008 a 2009 bude pre slovenskú ekonomiku viac ako výnimočný. Na ﬁremných účtoch razom nebudeme mať koruny, ale
eurá a pôvodná slovenská mena postupne vymizne aj z našich peňaženiek. Kým tento okamih nastane, čaká každú spoločnosť množstvo
nevyhnutných vnútroﬁremných úkonov, ktoré
treba stihnúť skôr, ako dostriháme eurometer.
O výhodách, nevýhodách, podmienkach a dôsledkoch prijatia eura sa v našich médiách intenzívne hovorí už zopár mesiacov. Špeciﬁckých informácií
o konkrétnych požiadavkách a dôsledkoch na chod výrobných strojárskych
podnikov je však menej. Aj preto Združenie automobilového priemyslu
(ZAP) SR usporiadalo 5. marca v Bratislave konferenciu „Príprava prechodu výrobnej spoločnosti v automotive na menu EURO“. Cieľom konferencie
bolo zoznámiť riadiacich pracovníkov výrobných ﬁriem s problematikou zavedenia eura a informovať ich, ako pripraviť všetky procesy a systémy vo
ﬁrmách na europrechod. Organizátori na ňu pozvali skutočne tých najpovolanejších. Konferenciu otvoril prezident ZAP SR Jozef Uhrík, ktorý informoval
o najnovších ukazovateľoch vývoja v segmente automotive na Slovensku (píšeme o nich na strane 4. a 5. – pozn. redakcie). Splnomocnenec vlády SR
pre zavedenie eura Igor Barát informoval o najnovšom vývoji v prípravách.
Ako povedal, je zrejmé, že prechod na euro má aj svoje nevýhody a riziká,
zdôraznil však, že „pre ekonomiku takú otvorenú, takú malú a takú závislú na
zahraničnom obchode s krajinami eurozóny, ako je Slovensko, je zavedenie
eura jednoznačne výhodné.“

Slovensko neprejde na euro postupne ako napríklad pôvodné krajiny eurozóny v roku 1999, ktoré zaviedli najskôr bezhotovostné euro a hotovostné
euro až po trojročnom prechodnom období, ale scenárom big bang – veľký tresk. Znamená to, že bezhotovostné aj hotovostné euro príjmeme naraz
v jednom okamihu, rovnako ako Malta, Cyprus alebo Slovinsko. Malou výnimkou je duálny obeh v prvých 16 dňoch budúceho roka, keď bude možno v hotovostnom styku platiť ešte slovenskými bankovkami a mincami, ale
vydávať sa bude už len v eurách.

Prínosy zavedenia eura

Najvýraznejšie pocíti pozitíva prechodu na euro práve podnikateľský sektor.
Najvýznamnejším priamym prínosom bude pre odstránenie transakčných
nákladov, ktoré vznikajú podnikateľom pri zahraničnom obchode a investíciách v rámci krajín eurozóny. Výška týchto transakčných nákladov pre celé
Slovensko je približne 0,4 % HDP, čo v roku 2006 bolo viac ako 6 mld. Sk.
Transakčné náklady pre podnikateľský
sektor sú poplatky za výmenu devíz
Podľa posledného odhadu slovenských
Veľký tresk
a rozdiely medzi nákupným a predajekonomických analytikov bude konverzHoci sa zmena našej meny skloňuje čoraz častejným kurzom. Patria sem tiež náklady
ný kurz stanovený niekde v pásme medzi
šie, je pravdou, že o zavedení eura na Slovensku
na vedenie zložitejšieho účtovníctva,
32,20 až 33,33 korún za euro.
deﬁnitívne rozhodne Rada EÚ až v júli. Pravdespráva bankových účtov vo viacerých
podobnosť tohto kroku však hraničí s istotou, keďmenách. Tento efekt bude pre podže Slovensku sa darí napĺňať maastrichtské kritériá. Po svojom rozhodnutí
nikateľský sektor tým významnejší, čím viac nových členských krajín EÚ sa
oznámi konverzný kurz a následne sa v auguste začne duálne oceňovanie,
stane aj členmi eurozóny. Významým priamym prínosom pre podnikateľský
ktorého pravidlá sú už na svete. Deﬁnitívne ich upravila vyhláška z dielne misektor bude aj odstránenie veľkej časti kurzového rizika.
nisterstva hospodárstva, ktorá vstúpila do platnosti 27. marca tohto roka.
Základnou právnou normou, ktorá rieši technický scenár zavedenia eura, je
Generálny zákon, č. 659/ 2007 Z.z.. Zavedenie eura sa však bude riadiť
aj stanovenými princípmi, ktoré upravujú správanie všetkých subjektov v procese prechodu. Pre podnikateľskú sféru je napríklad mimoriadne dôležitý
princíp kontinuity právnych vzťahov. Uvádza, že všetky zmluvné vzťahy, ktoré
boli dohodnuté pred zavedením eura a ich časový rámec presahuje termín
zavedenia eura, platia a nemožno ich vypovedať z dôvodu prechodu na
novú menu. Všetky zmluvné vzťahy, pohľadávky, záväzky, splátky, nájomné
zmluvy, kontrakty ostávajú v platnosti v plnom rozsahu.
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Koľko stojí europrechod?

Hlavnou nevýhodou zavedenia eura pre podniky sú jednorazové náklady, ktoré treba vynaložiť na technické prostriedky, zaškolenie ľudí a iné
náklady prechodu na novú menu. Podľa ekonomických analýz dosiahnu náklady na prispôsobenie sa euru vo verejnom sektore 0,1 až 0,3 %
HDP, v podnikateľskej sfére sa budú pohybovať medzi 0,2 až 0,4 % ročného obratu ﬁrmy, v závislosti od veľkosti podniku a odvetvia. Nižšie náklady
by mali mať veľké podniky, vyššie malé a stredné a ﬁrmy v sektoroch služieb.
Každý podnikateľský subjekt bude znášať svoje náklady sám. Zatiaľ čo sú
však náklady na technickú výmenu meny jednorazové, úspory nákladov sa

EKONOMIKA A FINANCIE
E u ro z ó n a
budú opakovať každý rok. Podľa niektorých odhadov už v prvom roku po
zavedení eura by mohli úspory pokryť vzniknuté náklady.

„Dodatočný príspevok zavedenia eura k ekonomickému rastu SR môže v optimálnom prípade využitia
všetkých prínosov dosiahnuť až 1% ročne nad hospodársky rast, ktorý by Slovensko malo bez prijatia
eura.“
(Igor Barát)

Dôležité termíny
júl 2008

Rada EÚ rozhodne o zavedení eura
na Slovensku a stanoví konverzný kurz

august 2008

Začiatok povinného duálneho
zobrazovania cien

1. 1. 2009

Vstup do eurozóny - „deň €“

1. 1. - 16. 1. 2009 Duálny obeh

Rizikové scenáre
strihanie eurometra
spracované podľa materiálov Eleny Kohútikovej, členky Eurotímu pre SR pri Európskej komisii, foto ASK personnel

Zavedenie eura je nepochybne najväčším
projektom, s akým sa väčšina slovenských
ﬁriem dnes stretáva, a to z hľadiska rozsahu,
nákladov, dôsledkov na obchodnú stratégiu
ﬁrmy a možného rizika.
V tejto súvislosti si však nie všetci uvedomujú,
že zavedenie eura nie je operatívna,
ale strategická zmena!
Viacero ﬁriem zatiaľ plnohodnotne nenaštartovalo proces prípravy na euro,
pretože:
- sú stále pochybnosti, či euro naozaj zavedieme,
- niekedy je ťažké presvedčiť vlastníkov (najmä zahraničných), aby uvoľnili
investície, kým nie je zavedenie eura absolútne isté,
- Generálny zákon vstúpil do platnosti iba začiatkom tohto roka a chýbajú
k nemu niektoré vykonávacie predpisy,
- podnikateľské subjekty často podceňujú komplexnosť prípravy zavedenia eura a náročnosť europrechodu na čas,
- ﬁrmy nemajú dostatočne identiﬁkované možné riziká celého procesu.

Viaceré podnikateľské subjekty vidia najväčší problém v oblasti zmien v informačných systémoch, no proces je komplexnejší. V celom procese sú
nedostatočne identiﬁkované riziká, ktoré môžu vzniknúť pri neplnení plánovaných míľnikov a riziká vyplývajúce z rôznych systémov, ktoré sa vo ﬁrme
využívajú. Špeciﬁkum a zložitosť celého procesu je i v tom, že na rozdiel od
iných zmien, tu sú jasne a nemenne stanovené termíny, v ktorých musíme byť
pripravení konať v zmysle zákona.

Základom úspechu je eurovýbor

Na čele eurovýboru by mal byť člen vedenia spoločnosti (predstavenstva),
zodpovedný za vecné riadenie projektov, rozhodne by to nemal byť len
IT manažér. Aj ostatní členovia eurovýboru by mali byť vedúci pracovníci
zodpovední za jednotlivé oblasti riadenia, ktorých sa euro dotýka (oblasť
účtovníctva, ﬁnančných činností, informačných systémov, personálny riaditeľ,
obchodný riaditeľ). Vo väčších ﬁrmách sa predpokladá vytvorenie samostatných pracovných výborov pre jednotlivé oblasti. Úlohou eurovýboru je minimálne raz mesačne podávať správu o príprave na euro vedeniu spoločnosti
a pravidelne podávať správu aj dozornej rade.

Komplexnosť europlánov

Europlán by mal pozostávať z viacerých čiastkových plánov:
- plánu konverzie zahŕňajúceho tri míľniky – duálne zobrazovanie (predpoklad realizácie júl-august 2008), konverziu (1. 1. 2009) a výkazníctvo
(31. 1. 2009),
- komunikačného plánu – v rámci europrojektu, vo vnútri ﬁrmy, vo vzťahu
k verejnosti (dodávatelia, zákazníci, banka), vo vzťahu k médiám a k vlastníkovi ﬁrmy,
- plánu vzdelávania zamestnancov – o eurokonverzii vo všeobecnosti,
o pláne konverzie vo ﬁrme, o práci s hotovosťou, o tom, čo zavedenie eura
zmení v účtovníctve,
- plánu predzásobenia hotovosťou,
- plánu neprerušenia činnosti - rizikových scenárov,
- obchodného plánu.

Rizikové scenáre

V oblasti technickej prípravy na príchod eura je identiﬁkovaných niekoľko
základných rizík:
- riziko v oblasti duálneho zobrazovania. Ak by nastala situácia, že v stanovenom čase nie je ﬁrma pripravená na duálne zobrazovanie, musí mať
pripravené náhradné riešenia (napríklad pri výplatných páskach bude treba
www.leaderpress.sk
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Ako pristupovať k príprave rizikových
scenárov

Prvým krokom je analýza kritických oblastí z pohľadu činnosti
podniku. Nasleduje deﬁnovanie oblastí, ktoré sú kritické z pohľadu zavedenia eura. Na tieto oblasti je nevyhnutné pripraviť
krízové scenáre vo forme projektov, implementovať ich a otestovať v rámci testovania ostatných systémov, pričom hlavným
cieľom má byť to, ak sa niektorý zo scenárov naplní, aby podnik bol schopný pokračovať vo svojej činnosti.
Dôležitým článkom v procese zavedenia eura je krízový manažment. Existujúci krízový manažment v podniku treba „oprášiť“, doplniť o osoby, ktoré sú z pohľadu zavedenia eura kľúčové a pravidelne preverovať jeho akcieschopnosť – napríklad
dvomi - tromi neplánovanými nočnými stretnutiami. Treba tiež
deﬁnovať úlohy krízového manažmentu a pripraviť plán akcieschopnosti, „aby bolo jasné, kedy koho treba volať.“
V rámci procesu komunikácie je kľúčová otázka komunikácie.
Treba pripraviť krízové komunikačné plány pre prípady, že
niektoré z rizík, ktoré boli identiﬁkované, sa naplnia. Musí byť
jasné, kto a kedy bude komunikovať vzniknuté problémy vo
vzťahu k všetkým vopred špeciﬁkovaným subjektom, pričom
je potrebné vypracovať i tréningový plán pre komunikáciu na
všetkých úrovniach – osobitne aj vo vzťahu ku klientom podniku.
ručne dopisovať hodnoty duálneho zobrazovania a konverzný kurz). Toto
riziko je však považované za najmenšie, nakoľko sa naň dá pripraviť včas
a pomerne s nízkymi nákladmi.
- riziko konverzie. Toto riziko je zásadné a nedostatočná identiﬁkácia možných problémov s ním spojených môže ohroziť samotnú činnosť ﬁrmy. Konverzia sa musí uskutočniť v stanovenej lehote a nemožno začať účtovať
v novom roku v eurách bez dokončenej konverzie. V menších ﬁrmách síce
existuje možnosť dočasného ručného spracovania na veľmi krátke obdobie,
vo väčších ﬁrmách však dokončenie konverzie môže ochromiť až úplne zastaviť činnosť ﬁrmy.
Na elimináciu tohto rizika sa odporúča viacnásobné testovanie konverzného dňa – posledné testovanie by sa malo uskutočniť aj s meraním času, ktorý
reálne potrebujeme pre jednotlivé operácie.

Na čo nezabudnúť

• Príprava strednodobého obchodného plánu – čo vám euro prinesie a čo
vám euro vezme. V obchodnom pláne by mali byť identiﬁkované podmienky, ktoré ﬁrmám nastanú zmenou rozsahu ekonomického prostredia, v ktorom budú podnikať bez kurzového rizika – euro prinesie nielen stransparentnenie ekonomických vzťahov, ale aj zvýšenie konkurencie. Podobne, ako
sa nám uľahčí prístup na zahraničné trhy, uľahčí sa aj našim konkurentom
prístup na naše trhy.
• Euro – to sú síce jednorazové náklady, ale pri správnom prístupe k obchodnej príležitosti, môže euro znamenať dlhodobý zisk – záleží len na
prístupe jednotlivých ﬁriem.

Čo treba brať do úvahy pri tvorbe do rizikových scenárov

Resumé

Závažným rizikom je nedostatok kapacít aj vo vnútri podniku. So zavedením
eura sú spojené rôzne úlohy vyplývajúce zo zákona, ktoré bude treba splniť.
Môže sa stať, že bude treba pracovať na viacerých úlohách súčasne a vtedy vyvstane nedostatok ľudských kapacít. Pre ﬁrmy pracujúce s hotovosťou
je prioritou eliminácia rizika nedostatočného odhadnutia potreby hotovosti
- v objeme a štruktúre. Mimoriadne aktuálne je riziko ľudských zdrojov súvisiace s chybovosťou, ﬂuktuáciou, nedostatočným vyškolením. Pre kľúčových
pracovníkov (bez ktorých by bol proces prechodu na euro vo ﬁrme ohrozený) treba pripraviť stabilizačný plán, ktorý zaručí, že títo ľudia neodídu
z ﬁrmy počas europrechodu.

The transition from 2008 to 2009 will be exceptional for the Slovak economy. All of a sudden, company accounts will no longer
be held in crowns, but in Euros, and the original Slovak currency
will gradually disappear. The SR will not change to the Euro gradually, as was the case for the original countries in the Eurozone
in 1999, which first implemented the cashless Euro, followed by
the cash Euro after a transitional three-year period, but it will have a big bang scenario. The business sector will feel the most marked positive effects of the transition to the Euro. The most significant direct benefit will be the removal of transaction costs incurred by businessmen in foreign trade and investments within the
countries of the Eurozone. The amount of transaction costs for
the whole SR is approximately 0.4% of GDP, which in 2006 was
over six billion crowns. The main disadvantage of the introduction of the Euro are one-off costs for technical equipment, staff
training and other costs of the transition to the new currency.
According to analyses, costs in the public sector will reach
0.1 to 0.3% of GDP; in the business sector, they will range from
0.2 to 0.4% of the company’s annual turnover.

Technická úprava informačných systémov je zložitá oblasť a treba pri nej
zohľadniť aj závislosť zmeny informačných systémov od dodávateľov. Môže sa tiež stať, že nebude dostatok času na testovaniu, začne sa „naostro“
a nastanú problémy. Primeranú pozornosť treba preto venovať testovaniu
systémov najskôr jednotlivo a následne integrovane. Rovnako treba otestovať rôzne informačné rozhrania (s klientmi, dodávateľmi, bankami), najmä
s tými, s ktorými dochádza k výmene a posielaniu dokumentov – napr. zostáv. Výrazné je tiež v tomto smere riziko kapacitných problémov dodávateľov. Tí ponúkajú „balíčky“ euro riešení pre viacerých klientov a existuje riziko,
že v požadovanom termíne nebude mať dodávateľ dostatok kapacít pre
vašu ﬁrmu a celý proces sa zbrzdí.
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Pohľadávky

20 miliónov stratených hodín
Vlasta RAFAJOVÁ v spolupráci s Intrum Justitia, ilustračné foto OBVUE

Správa pohľadávok si na Slovensku vyžiada asi
20 miliónov pracovných hodín ročne! V tomto počte sú zahrnuté iba priame náklady na preverovanie
solventnosti odberateľov, upomienkové procesy,
právne vymáhanie, interné výkazy a ďalšie priamo
súvisiace úkony. K nim však treba pripočítať viacero nepriamych činností podporných oddelení,
napríklad oddelenia ľudských zdrojov alebo informačných technológií.
V rámci medzinárodného prieskumu European Payment Index (EPI), ktorý
v 25 krajinách realizovala spoločnosť Intrum Justitia, sa podrobne zisťovali
rozdiely v počte hodín ročne strávených pri správe pohľadávok. Prieskum tiež
ukázal, že slovenskí podnikatelia sú vystavení jednému z najväčších rizík v Európe, že sa dostanú do ﬁnančných problémov spôsobených nesplácaním či
oneskoreným splácaním ich pohľadávok. V rebríčku 25 hodnotených krajín
nám patrí až 20. priečka a len slabou útechou je, že päť krajín (Maďarsko,
ČR, Grécko, Portugalsko, Cyprus) zaznamenalo ešte horšie hodnoty.

Riešením je správca pohľadávok

Starostlivosť o pohľadávky je pre väčšinu podnikateľských subjektov príťažou,
ktorá oberá o čas a energiu venovať sa iným aktivitám zameraným na rozvoj
podnikania a tvorbu zisku. Nezaplatené faktúry potom zostávajú ležať na
stole a pod tlakom iných povinností sa ich vymáhanie často odkladá. Treba
si však uvedomiť, že sa neoplatí čakať, či dlžník zaplatí. Pohľadávku je nutné
riešiť okamžite. Jedným z riešení sú spoločnosti, ktoré sa zaoberajú správou
pohľadávok. Klient si pritom môže vybrať, či má záujem len o niektoré z nich
Príčiny vzniku pohľadávok
alebo preferuje komplexné vykonanie všetkých úkonov smerujúcich k efektívPodľa konateľky a výkonnej riaditeľky spoločnosti Intrum Justitia Viktórie Grosnemu uspokojeniu existujúceho dlhu. Medzi
sovej je hlavným dôvodom vzniku
základné služby patria najmä fakturačný
ﬁremných pohľadávok predovšetSlovenské firmy sú vystavené jednému z najväča upomienkový servis, služby mimosúdneho
kým dôverčivosť. „Pre našich podších rizík v Európe, že sa dostanú do finančných
inkasa, zabezpečenie kvaliﬁkovaných právnikateľov sú typické kamarátske
problémov spôsobených nesplácaním či oneskonych služieb pri súdnom vymáhaní pohľadáalebo rodinné vzťahy. V prípade,
reným splácaním ich pohľadávok.
vok či odkúpenie pohľadávok. Špecializovaže podnikateľ nezaplatí druhému
né služby sa orientujú na dlhodobú správu
podnikateľovi faktúru, alebo mu
ťažko vymožiteľných pohľadávok alebo medzinárodné inkaso pohľadávok.
dodá nekvalitnú službu, vzniká pohľadávka a väčšinou aj končí obchodný
Správca pohľadávok si za svoje služby účtuje vopred dohodnutú províziu
vzťah. Problém je však často aj v tom, že naši podnikatelia dôverujú a nezaz reálne vymoženej pohľadávky. V prípade, že nepríde k uspokojeniu dlhu,
bezpečujú si pohľadávky, následne čakajú na platbu, a to často až dovtedy,
celé riziko márneho vynaloženia nákladov znáša správca pohľadávok.
kým dlžník ﬁrmu zlikviduje.“

Ako pracovať s pohľadávkami

Neexistuje priama úmera medzi množstvom práce venovanej správe pohľadávok a rizikovým proﬁlom spoločnosti vo vzťahu k oneskoreným platbám
alebo vôbec nezaplateným platbám. Vo všeobecnosti platí, že spoločnosti
so zvýšeným rizikom nesplácania sa napriek vysokému úsiliu pri správe pohľadávok orientujú zväčša na také nástroje, ktorých použitie prichádza do
úvahy až po vzniku dlhu. Naopak porovnateľné spoločnosti s nízkym rizikom
nesplácania a porovnateľne nižším pracovným úsilím pri správe pohľadávok
preferujú predvídavosť a preventívne nástroje vo vzťahu k uspokojeniu svojich
pohľadávok. Medzi preventívne opatrenia patria činnosti na zníženie miery
rizika a včasné varovanie pred problémami, a to najmä preverovanie solventnosti odberateľa, ﬂexibilné zmluvné termíny splatnosti alebo zavedenie dvoch
úverových limitov pre zákazníka (nižší limit: včasný varovný signál a dôvod na
vykonanie vhodných opatrení; vyšší limit: automatické prerušenie dodávok).

Resumé
The European Payment Index (EPI) international survey, which
was carried out in 25 countries by Intrum Justitia, studied in detail
the differences in the number of hours spent annually dealing with
tasks involving the management of receivables. The survey also
showed that Slovak businessmen are exposed to one of the greatest
risks in Europe of finding themselves in financial difficulties as a
result of the non-payment or late payment of their receivables. We
are in twentieth position out of the 25 countries assessed, and it is
only small comfort to know that five countries (Hungary, Czech
Republic, Greece, Portugal, Cyprus) had even worse results.
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Čína - krajina vášho biznisu
Vlasta RAFAJOVÁ, ﬁlustračné foto China mobile, HKUST, NASDAQ, archív redakcie

Čína sa podľa odborníkov stane do roku 2025
najväčšou svetovou ekonomikou a vytlačí z tejto
pozície Spojené štáty. Podľa poradenskej
ﬁrmy PricewaterhouseCoopers (PWC) bude
v roku 2050 čínska ekonomika dokonca o 30 %
väčšia ako americká.

ladom vytvárania nových pracovných miest a zväčšovania ekonomickej sily.
Čína podporuje prílev priamych zahraničných investícii do čínskej ekonomiky a prioritne ich využíva na zvyšovanie exportnej schopnosti, pričom sa
orientuje na rozvoj soﬁstikovanej výroby s vysokou pridanou hodnotou.

Strojárstvo a automotive

Najvýznamnejším odvetvím čínskeho hospodárstva je strojárstvo, jeho podiel na tvorbe HDP je približne 14 %. Práve táto skutočnosť je dôvodom,
prečo sa čoraz viac slovenských aj českých ﬁriem z tohto sektoru orientuje
na spoluprácu s čínskymi subjektami.
Zodpovedá tomu aj posilňovanie priamych zahraničných investícii v tomto
segmente, pričom teritoriálne sú rozmiestnené tak, že 75 % z nich je sústredených v dobre dostupných pobrežných oblastiach štátu a iba 10 % v západných oblastiach. Konkurenčná schopnosť čínskych strojárskych výrobkov
je v porovnaní so zahraničnými produktmi relatívne nízka, postupne sa však zlepšuje.
natoľko intenzív-

Čína zaznamenáva pozoruhodný hospodársky rast. V posledných dvadsiatich rokoch dosahovala ekonomika priemerné medziročné tempo rastu HDP viac ako 8,0 %. HDP v období
2006/2005 medziročne vzrástol o 10,7 %
Hospodársky rast je
a zahraničný obchod skončil v roku 2006
ny, že čínska vláda tlmí jeho dynamis prebytkom 177,5 mld. USD. V uplynulom
V roku 2004 sa Čína stala tretím najväčším autoku na úroveň 8 %, aby predišla prudroku náš dovoz z Číny narástol o viac ako
mobilovým trhom na svete po USA a Japonsku.
kému prehriatiu ekonomiky...
51% v porovnaní s rokom 2006 a náš vývoz
Čínsky automobilový priemysel je však rozdrobedo Číny predstavoval v roku 2006 hodnotu
ný, v súčasnosti sa v Číne vyrába vyše 100 dru219,6 mil. USD, čo oproti roku 2005 znamená zvýšenie o 72,5 %. So žiadhov automobilov, 125 závodov je schopných vyrábať kompletné vozidlá,
nou inou krajinou nedosahuje SR taký rast obchodu.
ďalších 600 závodov je zameraných na montáž špecializovaných vozidiel
a rovnaký počet závodov vykonáva generálne opravy. Najvýznamnejším
Zahranično-obchodná politika ČĽR je dlhodobo zameraná na podporu
čínskym výrobcom v segmente automotive je Shanghai Volkswagen (v súexportu. Rast exportu je ťahúňom hospodárskeho rozvoja, ktorý je predpokčasnosti pokrýva takmer 40 % čínskeho trhu) a koncern VW svoje produkčné
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aktivity v Číne stále posilňuje. Nasledujú Beijing Jeep, Hubei Citroen, Changchun Audi, Guangzhou Peugeot. Čínske automobily sa v súčasnosti vyvážajú do rozvojových štátov Afriky, na Stredný východ a do juhovýchodnej
Ázie, postupne sa presadzuje vývoz čínskych áut do USA a EÚ.

S čím uspieť na čínskom trhu

Medzi perspektívne oblasti obchodnej spolupráce s Čínou patrí predovšetkým strojárstvo, všetky s ním spolupracujúce odvetvia a tiež energetika, ktoré
majú spoločne aj rozhodujúci podiel na slovenskom vývoze. K zaujímavým
artiklom, s ktorými by sa mohli slovenskí producenti na čínskom trhu presadiť
sú: ploché valcované výrobky, práčky, linky na výrobu pneumatík, stroje na
spracovanie plastov, parné kotly, oceľové konštrukcie, elektrické a spaľovacie motory, stroje na spracovanie kaučuku, guľkové a valčekové ložiská,
prevodové hriadele, radiátory ústredného kúrenia, automatické regulačné
a riadiace prístroje, čerpadlá, zariadenia na výrobu chemických vlákien,
zdravotnícka technika, obuvnícke a kožiarske stroje, nakladače a tiež energetické zariadenia: elektrárenské kotly, generátory, komponenty pre jadrové
elektrárne a príslušný softvér. Skúsenosť s čínskym trhom a výrazný exportný
potenciál majú ﬁrmy: SES Tlmače, Matador Machinery Púchov, Konštrukta
Industry Trenčín, U.S. Steel. Košice, Omnia Roll Bratislava.

Informácie o čínskej legislatíve možno čerpať aj zo špecializovaných odborných publikácií, akými sú Handbook of Foreign Economic Law alebo
China Business Guide.

Zdroje informácií

Clá, dane a dovozný režim

Po vstupe Číny do Svetovej obchodnej organizácie (WTO) v decembri
Základný právny rámec v oblasti ciel predstavuje v Číne Colný zákon. Do2001 boli prijaté nové a novelizované mnohé existujúce zákony. Hlavným
vozné clá v colnom sadzobníku sú rozdelené na clá všeobecné a preferenčzákonom regulujúcim zahraničný obchod je Zákon o zahraničnom obchoné. Ide o preferenčné clá pre štáty, ktorým ČĽR udelila doložku najvyšších
de (Foreign Trade Law). Colné záležitosti upravuje Colný zákon (Customs
výhod (SR medzi ne patrí), preferenčné clá na základe bilaterálnych dohôd
Law). Medzi základnú čínsku zahranično-obchodnú legislatívu ďalej patria:
a špeciálne preferenčné clá na výrobky dovážané z najmenej rozvinutých
Predpisy o dovoznom a vývozkrajín. Znížené colné sadzby platia aj pre dovozy ﬁriem
nom cle (Regulations on Import
v špeciálnych ekonomických zónach. Tovar dovážaný
Podľa predstáv čínskej vlády sa má stať
and Export Tariff), ako aj zákodo ČĽR nie je zaťažený dovoznou prirážkou. Domáce
strojárstvo nosným pilierom národného
ny a predpisy týkajúce sa novýrobky aj dovozy sú zaťažené DPH vo výške 17 %.
hospodárstva už do roku 2010.
riem, antidumpingu a ochranných
Na dovoz automobilových súčiastok v súčasnosti Čína
opatrení a ochrany duševného
aplikuje clo 25 %, teda rovnaké ako pri dovoze komvlastníctva. V júni 2004 Čína prijala Rozvojovú stratégiu automobilového
pletných vozidiel.
priemyslu (Automotive Industry Development Policy). Od 1.1.2005 boli zruColná hodnota tovaru sa stanovuje na dodacej parite CIF. Pokiaľ má colnišené dovozné licencie a kvóty na všetky automobily a platnosť nadobudli
ca pochybnosti o správnosti ceny predkladanej deklarantom, môže ju odvykonávacie predpisy o vydávaní automatických dovozných licencií na aumietnuť a uplatniť cenu rovnakého alebo podobného tovaru dovážaného
tomobilové výrobky (Implementing Rules on Issuance of Automatic Import
v tom istom období z tej istej krajiny alebo oblasti. Tento postup sa uplatňuje
Licences for Automobile Products).
pomerne často.
Do 14 dní po príchode tovaru do prístavu sa musí colnici predložiť colná deklarácia. Podľa Colného zákona ČĽR sa
importéri musia pred predložením colnej
deklarácie na colnici zaregistrovať. Clo
aj s DPH sa musí zaplatiť v určenej banke do 15 dní. Podľa informácií čínskych
úradov je maximálna doba preclievania
48 hodín, praktické skúsenosti to väčšinou potvrdzujú.
Pre zahraničné ﬁrmy a ﬁrmy so zahraničnou kapitálovou účasťou aktívne v strojárenskom a elektrotechnickom
priemysle, energetike, hutníctve, chemickom priemysle, stavebníctve, textilnom
priemysle, vo výrobe zdravotníckej techniky, farmaceutických produktov, v poľnohospodárstve, lesnom hospodárstve,
doprave, vede a technike platili doteraz
dvojročné daňové prázdniny, pričom
od tretieho do piateho roku bolo ich daňové zaťaženie znížené o 50 %. Ďalšie
špeciﬁcké zvýhodnenia platili vo zvláštnych ekonomických a colných zónach,
ktorých je v ČĽR asi 150. Účelom týchto
zón bolo prilákať do krajiny zahraničný
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kapitál. Okrem daňových prázdnin tieto zóny ponúkajú zahraničným ﬁrmám
vybudovanú infraštruktúru, pomoc pri vybavovaní formalít registrácie ﬁrmy,
pobytové a pracovné povolenia).

Riziká čínskeho trhu

sa odohrávajú pred China International Economic and Trade Arbitration
Commission alebo pred Beijing Conciliation Centre. V prípade, že kontrakt predpisuje zahraničnú arbitrážnu inštitúciu, je ňou spravidla
Možno predpokladať, že to budú najmä
International Centre for Settlement
výrobky s vysokou mierou pridanej hodof Investment Disputes, ktorého je
noty, ktoré budú mať v našom vývoze
ČĽR členom, alebo arbitráž v Štokdo Číny rozhodujúce miesto.
holme a švédske právo.

Zahraniční podnikatelia musia v Číne počítať predovšetkým s rizikom náhlej zmeny zákonov, predpisov, vyhlášok, tarifných a netarifných obmedzení.
Prvým krokom na minimalizáciu rizika podnikania na
čínskom trhu, ktorý môže podnikateľský subjekt ovplyvniť, je samozrejme,
dobrá voľba partnera. Odporúča sa overiť si jeho bonitu najmä bankový-

Víza a zabezpečenie

Pre vstup do Číny musia občania SR požiadať o vízum na ZÚ ČĽR. Od
vízovej povinnosti sú oslobodení držitelia diplomatických a služobných pasov. Pri podaní žiadosti o vízum treba predložiť platný cestovný pas; vyplnenú žiadosť s dvomi priloženými fotograﬁami a podporné doklady (napr.
pozvanie čínskej strany na veľtrh, na podpis kontraktu). Vo vzťahoch medzi
SR a ČĽR neexistuje dohoda o právnej pomoci v trestných veciach, ani iné
zmluvy, ktoré by upravovali spoluprácu v trestných otázkach (napr. vzájomné vydávanie občanov na trestné konanie, či výkon trestu). V prípade porušenia čínskych nariadení a predpisov sú cudzinci stíhaní podľa čínskych
zákonov. Vo vzťahu k občanom SR sa najčastejšie uplatňuje pokuta za
prekročenie doby platnosti čínskeho víza a pokuta za dopravné priestupky. V prípade cesty do Číny treba pamätať na medzinárodné zdravotné
poistenie a očkovanie proti hepatitíde, v prípade návštevy južných oblastí
Číny aj proti malárii. Kvalita zdravotnej starostlivosti je na rôznej úrovni, vo
vnútrozemských provinciách a vidieckych oblastiach treba počítať s nízkou
úrovňou poskytovaných služieb. Slovenskí občania, ktorí využijú zdravotnícku starostlivosť, platia za náklady spojené s ošetrením v hotovosti. Niektoré zdravotnícke zariadenia vyžadujú pred hospitalizáciou zaplatenie
zálohy do výšky predpokladaných nákladov liečby. V prípade hospitalizácie predstavujú náklady na jeden deň stovky USD.

Na čo treba pamätať

Zvyčajná pracovná doba je v Číne od 8.30 do 17.00, predajná doba od
9.00 do 20.00.V Číne sa striktne dodržiava doba obeda ( zvyčajne od
11,30 do 13,00 hod., v mnohých prípadoch až do 13,30 hod.). Najmenej hodinu pred koncom pracovnej doby už v podstate nie je možné na
čínskych úradoch vybaviť príslušné záležitosti. Inak platí, že čínski úradníci
mi informáciami. V Číne totiž neexistuje centrálny register ﬁriem. V nijakom
i podnikatelia si veľmi potrpia na dochviľnosť. Dôležité je tiež poznať sviatprípade sa neodporúča platiť za dodávky vopred ani v prípade, že sloky a voľné dni: 1. október – štátny sviatok ČĽR (tri dni pracovného voľna),
venský podnikateľ
lunárny nový rok (jarné sviatky) – tri dni pracovného voľna
mal so svojím čín(ich začiatok je premenlivý, od konca januára do druhej
Od 1.1. 2008 platí Zákon o dani z príjmov, ktoskym partnerom
dekády februára). Čínske orgány obvykle presúvajú prarý
v
marci
2007
schválil
čínsky
parlament.
Ten
v predchádzajúcovné voľno predchádzajúceho víkendu, čím sa oslavy
zrovnoprávňuje domáce a zahraničné firmy jedcom období dobjarných sviatkov predĺžia na jeden týždeň, podobne je
notnou daňou z príjmov vo výške 25 %.
ré skúsenosti.
tomu aj 1. mája.
Niektoré slovenské ﬁrmy zaznamenali problémy s kvalitou a úplnosťou dodávok. V tomto smere sa osvedčilo osobné prebratie dodávky. Obchodná
výmena prostredníctvom podnikov zahraničného obchodu riziko nesplnenia
záväzkov eliminuje a odpadá problém komunikácie v čínštine.
Platobný styk medzi Slovenskom a Čínou sa uskutočňuje vo voľne vymeniteľných menách (najčastejšie USD) a pomerne častým rizikom je nedodržanie
kontraktom stanovenej ceny a platobných podmienok. Preto by mali byť platby zaistené akreditívom na celú hodnotu dodávky (odporúča sa vyžadovať
otvorenie akreditívu prostredníctvom niektorej slovenskej komerčnej banky)
alebo bankovou zárukou vystavenou renomovanou čínskou bankou.
V prípade slovenského vývozu je dobrou, ale čínskou stranou málo využívanou, možnosťou dokumentárne inkaso pri jeho zaistení zárukou banky
kupujúceho.
Pre prípadné obchodné spory je dôležité, aké právo a aký súdny dvor sa
podarí slovenským ﬁrmách presadiť do uztváraného kontraktu. Praktické
skúsenosti však dokumentujú, že je veľmi obtiažne dohodnúť sa na inom
práve ako čínskom a na inom ako čínskom súdnom dvore. Ak je v zmluve
uvedená odvolávka na čínske právo a čínsky súdny dvor, pojednávania
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Resumé

Many experts think that China will become the biggest economy on the world before 2025 and will push the USA out from
this position. According to consulting company PricewaterhouseCoopers (PWC) chinese economy will be even bigger in about
30 % than the american. The most important part of Chinese
economy is mechanical engeneering which part in GDP (gross
domestic product) is around 14%. This fact is the reason why
more and more Slovak and Czech firms from this sector are interesting in cooperation with Chinese companies. Even the Chinese government has big plans for mechanical engineering in this
country as they want it to be the biggest part of their economy
before 2010. Some experience with this market and huge export
potential have especially this companies: SES Tlmače, Matador
Machinery Púchov, Konštrukta Industry Trenčín, U.S.Steel Košice, Omnia Roll Bratislava.
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Aké sú vaše skúsenosti

s čínskymi partnermi a čínskym trhom?
Ing. Branislav ŠKANDERA,
key account manager RF, s. r. o.,
Malacky
Spoločnosť RF, spol. s r.o., v Malackách sa zaoberá predovšetkým
obstrekom autoskiel, ale aj montážou a prípravou okenných modulov
(kúrenie, alarm, anténa, GPS, clony,
okrasné lišty). Spoluprácu s čínskym
dodávateľom sme začali viac menej
z nutnosti, keď náš dovtedajší dodávateľ skla nebol schopný pokryť zvýšenie odvolávok od nášho OEM. V rámci Európy sme nenašli v krátkom čase dodávateľa, ktorý by splnil kapacitné
a cenové podmienky a zároveň bol schopný pružne zareagovať na vzniknutú situáciu. Spoluprácu s čínskym partnerom sme nadviazali priamo, bez
agentúry, keďže výrobcov a dodávateľov skla pre automobilový priemysel
nie je až tak veľa. V rámci koncernu Richard Fritz náš terajší čínsky partner
už dodáva sklá pre iný výrobný podnik, preto bol proces homologizácie
pre európsky trh uľahčený. Musím konštatovať, že s kvalitou sme maximálne
spokojní, predčila naše očakávania. Ďalšou prednosťou nášho partnera je
ﬂexibilita. Pri nábehu projektu nebolo počuť, že sa niečo nedá, že niečo
nie sú schopní spraviť. Nevýhodou je komunikácia. Angličtina nie je silnou
stránkou, na základe skúseností sme upustili od telefonátov, všetko sa rieši
mailami. Pri komunikácii treba vziať do úvahy časový posun. Aj tu sa však
ukazuje ﬂexibilita partnera, snaží sa vybavovať maily aj v čase, keď je v Číne neskorý večer. Pri dodávkach z Číny treba rátať s celkovým časom potrebným na lodnú kontajnerovú prepravu, asi 6 - 8 týždňov, z toho vyplýva
nutnosť udržiavať vyššie zásoby pre výrobu ako zvyčajne.

Ing. Stanislav ČERNÁK,
sales manager SPINEA, s. r. o.,
Prešov
Naša ﬁrma začala obchodné aktivity na tomto trhu pred piatimi rokmi.
Výrobky ﬁrmy SPINEA však patria
do kategórie top výrobkov, na ktoré
trh v tejto krajine zatiaľ nie je pripravený. Aktuálny predaj na tomto
trhu je v porovnaní s predajom do
iných ázijských krajín (Kórea či Taiwan) zanedbateľný. V posledných
mesiacoch sme však zaznamenali zvýšený dopyt a zdá sa, že situácia
sa začína pomaly meniť. Čína postupne prechádza od jednoduchých
technológií k špičkovým technológiám. Predaj na tento trh realizujeme pomocou obchodnej ﬁrmy sídliacej na Taiwane, ktorá má pobočku v Číne.
Tento obchodný partner má veľmi dobré technické znalosti a dlhoročné
skúsenosti s našimi produktmi. Priamy predaj na čínskom trhu pre nás momentálne neprichádza do úvahy. Tento trh má svoje špeciﬁká, zvyklosti,
jazykovú bariéru, geograﬁckú vzdialenosť a najmä riziká spojené s platobnou neschopnosťou zákazníka. Ide o obrovskú krajinu s ešte nedostatočnou infraštruktúrou, cestovanie k zákazníkom nie je jednoduché, preto
sa väčšina obchodov uzatvára na veľtrhoch. Pre nás, rovnako ako pre
iné ﬁrmy, je tiež problémom veľký tlak konkurencie ázijských výrobcov.
Konkurencia, sídliaca v Japonsku, má Čínu čo by kameňom dohodil. Každopádne je Čína pre nás z hľadiska perspektívy veľmi zaujímavým trhom
s rastúcim potenciálom.

VW bude najväčšou
zahraničnou automobilkou v Číne
Volkswagen by mal tento rok na čínskom trhu predbehnúť General Motors (GM) a stať
sa najväčšou zahraničnou automobilkou. Nové modely pomáhajú nemeckému koncernu
rásť v Číne štyrikrát rýchlejšie, než rastie americká konkurencia.
V prvom štvrťroku začal Volkswagen vyrábať v Číne päť nových alebo prepracovaných modelov a na aprílovom pekingskom autosalóne predstavil
ďalších päť. General Motors, ktorý začal vyrábať v prvých troch mesiacoch roka štyri nové modely, predstavil na autosalóne iba jednu novinku.
Santana Vista, ktorá je novou verziou najpredávanejšieho vozidla v Číne,
pomohla Volkswagenu k 33 percentnému rastu predaja na druhom najväčšom automobilovom trhu na svete. Nemecký koncern od roku 2005,
kedy ho predbehol GM, zrýchlil uvádzanie nových modelov na čínsky trh.
V roku 2007 vzrástol predaj Volkswagenu v Číne o 28 % na 910.491 áut.
To predstavovalo asi 15 % z globálneho predaja VW. GM predal vlani

v krajine 1,03 milióna vozidiel, čo bolo približne 11 % z jeho celkového
odbytu. Podiel GM na trhu v Číne vyrobených osobných áut dosiahol v 1.
štvrťroku tohto roka 16 % oproti 15,5 % podielu nemeckej automobilky.
Nedostatok nových modelov má negatívne dôsledky na predaj GM v Číne, ktorá je jedným z najkonkurenčnejších automobilových trhov na svete.
V krajine je aktívnych 47 domácich a zahraničných výrobcov áut. Pre porovnanie v USA ich pôsobí iba 15. Automobilky masívne investujú v Číne,
kde predaj áut za posledných osem rokov narástol štvornásobne na 8,79
milióna kusov v roku 2007. Počas 1. štvrťroka tu bol na trh uvedený nový
alebo prepracovaný model každé tri dni.
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Resumé
From p. 14

From p. 24

MMOG/LE – unified supplier evaluation
In 2004, the two methods of two industrial consortiums, Logistics Evaluation (Odette International) and Materials Management
Operations Guideline (AIAG) joined together, creating a unified
evaluation of suppliers entitled Global Materials Management
Operations Guideline/Logistics Evaluation – MMOG/LE. The
benefits of this unified evaluation are undeniable, for example
worldwide effect, uncompromisingness and unity, a uniform terminology, an improvement in performance thanks to self-contained logistics, an improvement in evaluation from customers,
a significant reduction in costs for internal and logistics material
management, an improvement in relations with trade partners and
so on. MMOG/LE contains a large number of requirements classified according to individual areas.

Design of the control algorithm for six-speed transmission in Delphi Powertrain Systems
Delphi developed a control system for six-speed automatic transmissions with MathWorks tools for ModelBased Design. Team
began with development of the six-speed transmission model in
SimDriveline. The model in this software was assembled from
blocks representing mechanical elements of the real system. Functionality of controller with the transmisstion model was found out
by simulations in Simulink. Finally the HIL tests were provided to
prove real-time behavior of the controller. Being able to develop
and calibrate algorithms, build models, and run simulations with
one software made the entire process efficient without compatibility issues.

From p. 52

From p. 92

The use of adhesives in vehicle bonding
Various types of glues and mastics are used in vehicle production.
When processing glues, a net is produced during the chemical reaction of the resin and the hardener, during which the polymeric
chains – adhesives – bond together with transverse connections
and an insoluble and infusible space molecule is created. Another
possibility for the creation of an adhesive bond is the evaporation
of the solvent in the case of the use of glue based on water dispersion or after the hardening of a polymeric melting in the application of fusible glues.
Mainly epoxides and polyurethanes, out of the range of construction glues, are used for the construction bonding of vehicles. Vehicle manufacturers also use glues with another polymeric base,
for example silicone, polysulphide and rubber, mainly for gluing
and sealing windows. Epoxide glues which, in the same way as polyurethane glues are hardened as a result of the chemical reaction
of the resin and the hardener, are made up of resins used in combination with a hardener for gluing metals together and for gluing
metals with other substrates or non-metal materials.

A dynamic choice for the future
„FLOTT” experience since 1854 allowed to manufacture the
„new” P18 ST „Made in Germany“. A lot of new features like
a new electronic with LCD-panel and a modern design is that what
is allowed to see for the human eye. But not just the appearance
is import for “FLOTT”. Inside you can find surprises like a bigger spindle stroke, throat depth, table size and speed range from
100-7000 1/min. You will get surprised of new generation Made
by „FLOTT”.
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From p. 96
PSL, a.s. – an important global supplier of large-dimension
bearings
PSL, a.s. has been established on the market since 1995. At present, PSL, a.s. is part of the structure of the international ThyssenKrupp group. The company exports almost 97% of its production. The company has gradually profiled itself as a supplier of
standard and special cylinder bearings, and in particular large-dimension bearings with a guaranteed high level of quality.
The company offers not only individual products, but also focuses
on offering complete solutions for the placement of rotating parts
including after-sales service.
In 2006 PSL, a.s. renewed the validity of its certification according
to the international standards ISO 9001 and VDA 6.1 and the environmental standards ISO 14001 in the area of production.
The company’s current supplies in the field of wind energy make
up an important part of its total turnover. The business is able to
supply complete packages of large-dimension bearings for application in wind turbines. The company has developed a range of
special high-precision bearings using a construction with crossed
cones which are destined for the placement of machining equipment workbenches.
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Časopis o autopriemysle, strojárstve a ekonomike
Magazine about the automotive industry, mechanical engineering and economics

EDIČNÝ ZÁMER 2008
Zámer
Strojársky priemysel v ČR a SR je nosnou časťou ekonomík obidvoch republík. V posledných rokoch sa navyše Slovenská
republika a Česká republika stávajú veľmocami vo výrobe automobilov. Produkcia automobilov, ich dielov a príslušenstva
je jedným z najdôležitejších prvkov hospodárstva. S rozvojom automobilového priemyslu nastali vo výrobkovej štruktúre
strojárstva i v ďalších odvetviach priemyslu rozsiahle zmeny. Dnes výroba osobných automobilov výrazne ovplyvňuje celý
strojársky priemysel. Vytvára možnosti zapojenia strojárskych podnikov aj ﬁriem z iných odvetví priemyslu do dodávateľskej
a subdodávateľskej siete automobiliek.
Obrovský potenciál automobilového priemyslu vytvára priestor aj na dlhodobé periodické vydávanie odborno-populárneho
časopisu ai magazine. Pripravovaný časopis má za cieľ poskytnúť komplexný obraz súčasného slovenského i českého
strojárstva a ucelený prehľad rozvoja automobilového priemyslu vo vzájomných väzbách so všetkými spolupracujúcimi
odvetviami.
Spoločnosť LEADER press, s.r.o., plánuje vydávať časopis štvrťročne, pričom v tomto roku vyjdú tri čísla. Prvé v apríli 2008
pred MSV Nitra 2008 (20. 5. – 23. 5) a Autosalónom Brno 2008 (4. 6. – 8. 6.), druhé na jeseň pri príležitosti MSV, IMT Brno
2008 (15. 9. – 19. 9.) a Autosalón Nitra 2008 (10. 9. – 16. 9.), tretie v decembri 2008. V časopise budú príspevky uverejňované
v slovenčine a češtine s anglickým resumé. Časopis ai magazine zároveň ponúka možnosť publikovať články a prezentácie
v anglickom jazyku so slovenským resumé.

Koncepcia
I. časť: STROJÁRSKY PRIEMYSEL
> Osobné automobily, komponenty a príslušenstvo
automobilov
> Obrábacie stroje, tvárniace stroje, náradie, nástroje
> Iné výrobné zariadenia
> Ložiská, metrológia, skúšobníctvo a regulačná technika
> Hydraulické zariadenia, pneumatické pohony

> Zváranie, delenie a spájanie materiálov, zlievarenstvo,
povrchové úpravy
> Ostatné strojárske výrobky (kotly, vzduchotechnické
zariadenia, oceľové konštrukcie, zdravotnícka technika,
motory, plavidlá, železnice, špeciálna technika, zemné
a stavebné stroje)

II. časť: AUTOPRIEMYSEL
> Automobily a ich výroba
> Výrobné zariadenia a stroje pre autopriemysel:
obrábacie stroje » tvárniace stroje, lisy, formy » náradie (s elektrickým
a pneumatickým pohonom), nástroje » zariadenia na spracovanie
plastov a gumy » stroje a zariadenia na spájanie materiálov » motory,
výfukové systémy motorov a ich príslušenstvo » prevodové
ústrojenstvo a jeho časti
> Karosérie
> Elektrické pohonné systémy
> Lakovne

> Montážne a kompletizačné linky
> Kontrola kvality výrobkov a výroby
> Autopríslušenstvo, doplnky, garážová technika,
komunikačné a navigačné systémy
> Výpočtová technika a softvér v autopriemysle, softvér
pre riadenie technologických procesov v autopriemysle
> Tribológia, tribotechnika v autopriemysle (pohonné hmoty,
oleje, mazivá, zariadenia)
> Logistika, špedičné a dopravné služby, manipulačná
a skladová technika a služby
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> Servis – zariadenia pre autoklampiarne, autolakovne
> Environmentalistika
> Trvalo udržateľný rozvoj
> Alternatívne palivá (elektromobily,vodík, plyn, biopalivá...)
> Nakladanie s autovrakmi
> Likvidácia a recyklácia vozidiel (zariadenia na demontáž
automobilov a ich skupín; zariadenia na skladovanie,

uloženie, recykláciu a likvidáciu materiálov; recyklácia
akumulátorov a nebezpečných odpadov)
> Legislatíva, výskum, ﬁnancie
> Kvaliﬁková pracovná sila
> Zákony a normy SR a ČR, EÚ, iné medzinárodné normy
> Vývoj, výskum, aplikácia v praxi
> Lízing, poistenie, proexportné služby...

III. časť: TECHNOLÓGIE, MATERIÁLY, DIZAJN
> Automatizácia, robotizácia, elektronika, elektronizácia,
riadenie
> Informačné technológie, softvér, virtuálna realita,
modelovanie

> Povrchové úpravy, konštrukčné materiály (hliník, guma,
plasty...)
> Nanotechnológie a iné progresívne technológie
> Dizajn

V rámci všetkých tematických okruhov sa uplatnia odborné príspevky zamerané na projektový manažment, inovácie, ekonomické
a globalizačné procesy. Príspevky v časopise budú mať okrem štandardne využívaných odborných článkov a komerčných prezentácií
aj iné formy - zriedkavo využívané novinárske žánre: komentáre, poznámky, glosy a analýzy.

Cieľová skupina
Adresáti časopisu: vrcholový a stredný manažment strojárskych ﬁriem, ﬁriem v autopriemysle a iných odvetviach priemyslu,
vysokoškolskí a stredoškolskí pedagógovia, študenti a doktorandi vysokých škôl, inštitúcie štátnej správy, poradenské, vzdelávacie
a školiace organizácie, zväzy a združenia pôsobiace v sektore priemyslu, správy domácich a európskych veľtrhov a výstav, zahraniční
obchodní partneri, obchodní radcovia zastupiteľských úradov SR a ČR, ďalšia podnikateľská, odborná i laická verejnosť.

Distribúcia
Distribučné kanály vydavateľstva LEADER press sú priame a adresné. Jadro distribúcie ai magazine tvorí bezplatné doručenie
publikácie direct mailom – poštou alebo doručovateľskou službou priamo riaditeľom a manažérom strojárskych ﬁriem a ﬁriem
zo spolupracujúcich priemyslových odvetví v SR, ČR. Ďalšia časť nákladu je vo voľnom predaji prostredníctvom spolupracujúcich
kníhkupectiev a predajní odbornej literatúry technických univerzít v SR a ČR. Významnú časť distribúcie tvorí veľtržný predaj a bezplatná
roznáška vystavovateľom na významných veľtrhoch v SR, ČR a v Európe. Stále rastúci segment predaja publikácie tvorí internetový
predaj. Portfólio distribučných kanálov uzatvára voľný predaj vo vybraných stánkoch.

Technické parametre
Formát:

210 x 297 mm – moderný veľkorysý formát, ktorý vhodne spája praktickosť s estetickými kritériami. Necháva vyniknúť
kvalitu textového i obrazového materiálu pri prepracovanom layoute časopisu.

Rozsah:

minimálne 120 plnofarebných strán + obálkové strany

Náklad:

10 000 ks

Cena:

95 Sk / 80 Kč / 3 euro

Kontaktné údaje
LEADER press, s. r. o.
Hruštiny 602, 010 01 Žilina
Tel.: 041/565 27 55, 0905 102 387
Tel/fax: 041/565 32 40
E-mail: leaderpress@leaderpress.sk
www.leaderpress.sk
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EDITORIAL PLAN 2008
Plan
The mechanical engineering industry in the Czech and Slovak Republics is the backbone of the economies of both countries.
Over the past few years, the Slovak and Czech Republics have also become world leaders in automotive production. The
production of cars, parts and accessories is one of the economy’s most important elements. Together with the development
of the automotive industry, wide-reaching changes have taken place in the product structure of engineering and in other
branches of industry. Today, the production of cars has a strong inﬂuence on the entire mechanical engineering industry; it
creates opportunities for engineering companies and businesses from other industry branches to take part in the contracting
and subcontracting networks of car plants.
The huge potential of the automotive industry also creates space for the long-time periodical publication of the magazine
“ai magazine”. The magazine under preparation aims to offer a complex picture of today’s Slovak and Czech mechanical
engineering and an integrated view of the development of the automotive industry in relation to all cooperating branches.
The company LEADER press, s. r. o., plans to publish the magazine quarterly, with three issues being published this year: the
ﬁrst in April 2008 before the Nitra International Engineering Fair 2008 (20. 5. – 23. 5) and the Brno Car Show 2008 (4. 6. – 8.
6.), the second in autumn on the occasion of the International Engineering Fair, IMT Brno 2008 (15. 9. – 19. 9.) and the Nitra
Car Show 2008 (10. 9. – 16. 9.), and the third in December 2008. The magazine will publish articles in Slovak and Czech with
an English résumé. „ai magazine“ also offers the possibility of publishing articles and presentations in English with a Slovak
résumé.

Concept
Part I: MECHANICAL ENGINEERING INDUSTRY
> Cars, components and accessories
> Machining equipment, forming machines, tools, instruments
> Other production equipment
> Bearings, metrology, testing equipment and regulatory
technology

> Hydraulic equipment, pneumatic drive
> Welding, material cutting and joining, foundry, surface treatment
> Other engineering products (boilers, air conditioning equipment, steel
constructions, health equipment, motors, boats, railways, special technology,
earth-moving and construction machines)

Part II: AUTOMOTIVE INDUSTRY
Chapter 1
> Cars and their production
> Production equipment and machines for the automotive industry:
machining equipment » forming machines, presses, moulds » tools (with
electrical and pneumatic drive) » equipment for processing plastic and
rubber » machines and equipment for joining material » motors, motor
exhaust systems and their accessories » gear mechanisms and parts
> Bodywork
> Electric drive systems
> Painting shops

> Assembly and ﬁnishing lines
> Product and production quality control
> Car parts, accessories, garage equipment, communication and
navigation systems
> Information technology and software in the automotive industry,
software for the management of technological processes in the
automotive industry
> Tribology, tribotechnology in the automotive industry (fuel, oil,
lubricants, equipment)
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> Logistics, dispatch and transport services, manipulation and
warehouse technology and services
> After-sales service – equipment for bodywork repair, painting
shops

Chapter 2
> Environmentalism
> Alternative fuel (electricity, hydrogen, gas, biofuels…)
> Disposal of car wrecks
> Disposal and recycling of vehicles (equipment for disassembling cars

and their parts; equipment for storing, keeping, recycling and disposing
of materials; recycling of accumulators and dangerous waste)

Chapter 3
> Legislation, research, ﬁnance
> Laws and standards of the SR and CR, EU, other international
standards
> Development, research, application in practice
> Leasing, insurance, pro-export services...

Part III: TECHNOLOGY, MATERIAL, DESIGN
> Automation, robotization, electronics, electronization, control
> Information technology, software, virtual reality, modelling
> Surface treatments, construction materials (aluminium, rubber,
plastic…)

> Nanotechnologies and other progressive technologies
> Design

Target group
Magazine recipients: top and middle management of engineering companies, companies in the automotive industry or other industry
branches, university and secondary school teachers, university students and doctoral students, institutions of state administration,
consultancy, education and training organisations, unions and associations working in the industry sector, administration of local
and European trade fairs and exhibitions, foreign business partners, commercial advisors of embassies of the SR and CR, and the
business, professional and lay public.

Distribution
The distribution channels of the publisher LEADER press are direct and targeted. The distribution core of ai magazine is made up
of a free delivery of the publication by direct mail, by post or courier service directly to the directors and managers of engineering
companies and companies from cooperating industry branches in the SR and CR. A further part of the print run is available for sale via
cooperating bookshops and shops selling specialist publications in technical universities in the SR and CR. An important part of the
distribution is composed of fair trade sales and free delivery to exhibitors at important fair trades in the SR, CR and Europe. An evergrowing segment of the publication’s sales is made up of Internet sales. The portfolio of distribution channels is concluded by sale in
selected kiosks.

Technical parameters
Format:
Size:
Print run:
Price:

210 x 297 mm – a modern, generous format, which combines practicality with aesthetic criteria. It allows
the quality of the text and picture material to stand out with the magazine’s well worked-out layout.
120 - 160 full colour pages + cover pages
10 000 units
95 Sk / 80 Kč / 3 euro

Contact information
LEADER press, s. r. o.
Hruštiny 602, 010 01 Žilina
Tel.: 00421 905 952 949 - Mrs. Stephanie Staffen
E-mail: leaderpress@leaderpress.sk
www.leaderpress.sk
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