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EDITORIAL

Vážení priatelia, 
priaznivci ai magazine,

pred časom som sa na jednom podujatí do-
zvedela, že odbor robotiky už čakajú lepšie časy, 
postupné zotavenie, dokonca až také, že v Európe 
by do roku 2012 mal byť opäť dosiahnutý ročný objem 
dodávok ako v najlepších rokoch. Už menej pozitívnejšie 
informácie prichádzajú napríklad z odboru meracia technika, 
kde naopak očakávajú tento rok krízovejší ako vlani. V globále 
sú však signály, že najhoršie časy sa zrejme pominuli, a to aj záslu-
hou nových prístupov, technológií, a čo je najdôležitejšie – myslenia. 
Zdôrazňujú sa inovácie, preštruktúrovanie ekonomiky, sústredenie sa 
na investície s vyššou pridanou hodnotou aj v domácich podmienkach, 
aby aj konkurencieschopnosť slovenského priemyslu mala šancu.

Zaujala ma myšlienka Jozefa Uhríka, prezidenta ZAP SR: „...treba zvá-
žiť tiež otázku ako stimulovať predstaviteľov malých a stredných podnikov 
v západnej Európe, ktorí sa pod tlakom krízy, v dôsledku vysokých nákladov 
dostávajú do existenčných problémov, aby využili potenciál nášho hospodár-
skeho priestoru.“ V tejto súvislosti som si však spomenula na domácich malých 
a stredných podnikateľov a na ich stimulovanie. Asi by vedeli o tom povedať 
svoje. Aj keď možno diskusie na túto tému v dôsledku vážnejších problémov 
utíchli, mali by dať o sebe opäť viac počuť a tí, ktorí majú v rukách zákon, 
viac počúvať. Súčasné iniciatívy pre túto sféru napomáhajú skôr jej likvidáciu 
ako rast. Nechcem radiť, ale posledné skúsenosti ukazujú, že možno by bolo 
riešením žiadať o nejakú neplánovanú dotáciu, napríklad pre oblasť zníženia 
nezamestnanosti v regióne, na niektorom z pracovných zasadnutí vlády…

Vážení priatelia,
aj my, v ai magazine, inovujeme. Na posledných stranách časopisu nájde-
te pre lepšiu orientáciu súhrnné resumé v slovenskom i v anglickom jazyku 
s príslušnými kontaktmi a s číslom strany, na ktorej je článok uverejnený, 
a tiež zoznam publikujúcich a inzerujúcich fi riem v čísle. 

Na trh sa dostáva desiate vydanie ai magazine. Pre nás také malé 
jubileum, že časopis zameraný na automobilový priemysel si v tejto 
zložitej situácii našiel svoje miesto na trhu. Veríme, že aj jeho de-
siate vydanie Vás, našich čitateľov, nesklame.

S pozdravom

Eva Ertlová
šéfredaktorka

Dear friends, 
supporters of ai magazine, 

some time ago during certain event I’ve learnt that the fi eld of ro-
botics is already awaiting better times, a gradual recovery, even 

to that extend that Europe should reach by the year 2012 the 
same yearly volume of deliveries like in its best years. What 

is, however, less positive is information coming from the 
fi eld of measuring technique where – on the contrary – 

this year is expected to be more challenging than last 
one. Overall, however, the signs show that the worst 

times are probably gone, and this also thanks to 
new approaches, technologies, and most impor-
tantly - thinking. Innovations are being emphasi-
zed, the economy is being reshaped, and the 
focus is on investments with higher added va-
lue in domestic terms, so the Slovak industry’s 
competitiveness has a chance.
The idea of Joseph Uhrik, President of ZAP 
SR, has caught my attention: "...it is neces-
sary to consider also the question of how 
to encourage leaders of small and me-
dium-sized enterprises in Western Europe 
who - under the pressure of crisis and 
due to the high cost – are coming in 
existential problems so to use up the po-
tential of our economics. In this regard, 
I’ve had remembered our small and 
medium-sized domestic enterprises and 
the way how to stimulate them. They 
would be probably able to tell more 
about it. Although due to serious prob-
lems the debates regarding this issue 
fell silent, they should make themselves 
to be heard over again. And those who 
have law in their hands should listen mo-
re. Current initiatives to help this sphere 
are rather destructive than supportive. I do 

not want to advice, but recent experiences 
show that a solution could be to request an 

unscheduled grant – e.g. for reducing unem-
ployment rate in the region - at a working me-

eting of the government ...

Dear friends, 
also we, in ai magazine, are being innovative. 

On the last page of the magazine you can fi nd a 
comprehensive summary in Slovak and in English to 

enhance the orientation in the magazine. The summary 
is with relevant contacts and a page number on which 

the article is posted, and a list publishing companies and 
advertisers in the issue.

The 10th edition of the ai magazine came on the market. For 
us it is a small anniversary that the magazine focusing on the au-

tomotive industry have had found his place in the market in spite of 
this diffi cult situation. We trust that the 10th issue will not disappoint 

you - our readers.

Sincerely, Eva Ertlová
Editor-in-Chief of ai magazine
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Značky autosalónu:
Artega, Aston Martin, Audi, Cadillac, Corvette, Citroën, Dacia, Fer-
rari, Hyundai, Hummer, Gonow, Chevrolet, Jaguar, Kia, KTM, K1 At-
tack, Land rover, Lotus, Maserat, Mercedes, Peugeot, Renault, Seat, 
Spyker, Subaru, Suzuki, Škoda, Velorex, Volvo, VW, Wiesmann.
Čínska značka Gonow na Slovensku vystavovala prvýkrát. Nechýba-
lo niekoľko unikátnych kúskov, napríklad Audi R8 s vysokoleštenou hli-

níkovou povrchovou úpravou, nástupca legendárneho „hadraplánu“ 
Velor-X-Trike, autá budúcnosti – elektromobily od značiek Peugeot 
a Citroën, veterány, kultové mustangy a mnoho ďalších. 

Premiéry na Autosalóne:
ARTEGA GT MF5
AUDI A8, A5 Sportback, R8 Aluminium edition
CITROËN C3, DS 3 SPORT, C-ZERO, CONCEPT CAR
DACIA Duster
GONOW GX6, GA200 Pick Up
HYUNDAI iX35, Santa Fe
CHEVROLET Spark
JAGUAR XJ, XFR
KIA Venga, Sorento, Sportage
KTM XBOW DALARA
LOTUS Evora
MASERATI Quattroporte GTS
MERCEDES SL63 AMG, CLK DTM, E 63 AMG
PEUGEOT RCZ, BB1 elektromobil, špeciálna séria modelov 207, 
207SW, 308SW, Partner Tepee
RENAULT Clio 3 RS, WIND, Megane CC, Laguna Coupe LS Mo-
naco, Clio 3 Grandtour LS 20th anniversary, Fluence, Nový Master, 
Nový Trafi c, Kangoo Maxi, Kangoo Privilege Tomtom
SEAT Ibiza ST
SPYKER C8 Spider
SUBARU Legacy 2.0 D SEDAN Sport, Legacy 2.0 D TOURIG WA-
GON Sport, Outback 2.0 D Cross, Outback 2,5 CVT, Outback 3,6 
H6 Exclussive
SUZUKI Alto
ŠKODA Superb Combi, Fabia Facelift, Roomster Facelift, Fabia RS, 
Hatchback Scout
VOLVO Touareg, Golf R
WIESMANN GT MF5
VELOREX VELOR-X-TRIKE

Redakcia, foto Miroslav ŠTALMACH

Nové trendyNové trendy
v technológiách i dizajne

V bratislavskej Inchebe sa v polovici apríla 
uskutočnil jubilejný 20. ročník medzinárodné-
ho salónu automobilov AUTOSALÓN. Spolu
s ním sa uskutočnila 16. špecializovaná 
výstava autopríslušenstva a servisnej 
techniky AUTOSERVIS. Najvýznamnejšia 
motoristická udalosť roka na Slovensku 
predstavila ponuku 127 vystavovateľov 
na ploche 38 000 m² z Českej republiky, 
Francúzska, Poľska, Rakúska a Slovenska. 
Zástupcovia 31 prihlásených značiek 
predstavili 62 výstavných premiér, ktoré sa 
postupne objavia na slovenskom trhu.

NOVINKY SVETOVÝCH VÝROBCOV
A u to s a l ó n  2 010
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NOVINKY SVETOVÝCH VÝROBCOV
A u to s a l ó n  2 010

Nová generácia modelu Volkswagen
Touareg, vyrábaná v bratislavskom závode spoločnosti Volkswagen
Slovakia, sa po prvýkrát predstavila verejnosti aj na domácej pôde.
Návštevníci Autosalónu sa mohli v stánku značky Volkswagen bližšie 
zoznámiť hneď s dvomi modelmi: verziou VW Touareg vybavenou 
výkonným dieselovým motorom V6 TDI a tiež s prvým hybridným au-
tomobilom vyrábaným na Slovensku - Touaregom Hybrid.

Sériová výroba novej generácie modelu VW Touareg začala v Brati-
slave začiatkom tohto roku. Dňa 8. apríla 2010 zišiel z montážnej lin-
ky prvý sériovo vyrábaný hybridný automobil značky VW a zároveň 
prvý hybrid vyrábaný na Slovensku – Volkswagen Touareg Hybrid.
VW SK vyrába vozidlá Volkswagen Touareg a Volkswagen Touareg
Hybrid exkluzívne pre celý svet. Jeho hlavnými trhmi sú okrem Európy, 
USA, Japonsko, ale aj Čína, či Rusko.

EXPOZÍCIA ZNAČKY CITROËN 
Citroën na tohtoročnom autosalóne predstavil svoju produktovú ponu-
ku na ploche 1 400 m² a ponúkol návštevníkom 4 slovenské výstavné 
premiéry. Kompletnú ponuku osobných vozidiel vrátane výstavných 
premiér nového Citroënu C3 a Citroënu DS3, plne elektrického vozi-
dla C- Zéro a snovej štúdie GTbyCitroën. 

Citroën neustále prináša kreatívne riešenia v oblasti dizajnu. Na 
tohtoročnom salóne prezetoval nový Citroën DS3, prvého predstavi-
teľa prémiovej línie značky, línie DS a kreatívnu štúdiu GTbyCitroën, 
ktorá prezentuje dizajnové prvky, ktoré ovplyvnia produktové portfó-
lio zajtrajška.

GTbyCitroën
Návštevníci Autosalónu si nenechali ujsť unikátny GTbyCitroën, ktorý 
zbúral hranicu medzi reálnym a virtuálnym svetom. Táto snová štúdia 
vznikla z partnerstva so značkou Polyphony, lídrom na trhu s herný-
mi konzolami. Citroën sa tak stal prvou značkou, ktorá vyvinula auto 
špeciálne pre počítačovú hru. GTbyCitroën bol po prvýkrát prezen-
tovaný na parížskom autosalóne. S dĺžkou 4,96 m, šírkou 2,08 m 
a výškou 1,09 m dominuje expozícii značky. Auto bolo vyvinuté ako 
elektromobil s nulovými emisiami a výkonom 646 k, ktorý umožňuje 
zrýchlenie na 100km/h za 3,6 s a maximálna rýchlosť predstavuje 
330 km/h.

Citroën DS3 Sport 155k
Výrazný štýl a extrémny dôraz na detail vytvorili osobité vozidlo. Cit-
roën DS3 je predstaviteľom č. 1 novej paralelnej produktovej línie 
značky. Vozidlo bolo uvedené na trh začiatkom apríla a umožňuje 
majiteľovi odlíšiť sa a plne sa stotožniť so svojím autom, a to prostred-
níctvom nepreberného množstva variácií dizajnových prvkov podľa 
jeho vlastného vkusu. Súčasťou expozície Citroën je aj DS3 Sport 
THP 155k. 5 titulov majstrov sveta v rely FIA v kategórii konštrukté-
rov a 6 titulov v kategórii jazdcov a spolujazdcov inšpirovalo značku 
k tvorbe špeciálnej športovej limitovanej série DS3 Racing s výkonom 
200k, ktorá čoskoro príde na trh.

Kreatívne technológie
Citroën sa aktívne zaoberá aj otázkou životného prostredia a neustá-
le prináša konkrétne riešenia na všetkých úrovniach svojej produk-
tovej škály. Viac ako 1/3 vozidiel predaných pod značkou Citroën 
produkuje menej ako 120 g CO2/km a súčasne Citroën zavádza no-
vé technológie hybridných a elektrických vozidiel. Počas autosalónu 
v Bratislave mali návštevníci možnosť vidieť nový Citroën C3 vo verzii 
99 g/km a plne elektrický Citroën C-Zéro.

Citroën C3
Nový Citroën C3, uvedený na slovenský trh v marci tohto roka, bol 
vystavený v troch farbách a verziách vrátane verzie s dieselovým mo-
torom s emisiami na úrovni 99 g/km a spotrebou 3,8 l/100 km. 
Citroën C3 je pokračovateľom svojho populárneho predchodcu Cit-
roënu C3 First, zachoval všetky prvky úspechu, pričom zašiel ešte 
ďalej. Kvalita a spracovanie tohto univerzálneho vozidla sú porov-
nateľné s vozidlami z vyšších segmentov. Čelné sklo Zénith prináša 
jedinečný kontakt s vonkajším svetom. Táto technologická novinka 
umožňuje vodičovi a spolujazdcovi výhľad rozšírený až o 80°. Veľ-
mi dobre zvládnutý vnútorný priestor a využiteľný batožinový priestor 
s objemom až 300 l je spojený s najkompaktnejšími rozmermi spome-
dzi všetkých konkurentov na trhu.

Citroën C-Zéro
C-Zéro, ktorý nemohol chýbať, je plne elektrickým vozidlom značky, 
ktoré sa dostane na slovenský trh koncom tohto roka. Na tohtoročnom 
autosalóne bolo prezentované vo výstavnej premiére. 
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NOVINKY SVETOVÝCH VÝROBCOV
A u to s a l ó n  2 010 

VOLVO S60
Švédsky zástupca strednej triedy prichádza s dynamickým dizajnom, 
ôsmimi motormi, pohonom všetkých kolies a inovatívnymi prvkami 
bezpečnosti. Štandardom najsilnejšej verzie je pohon všetkých šty-
roch kolies a druhá generácia šesťstupňovej automatickej prevodovky 
Geatronic. Špičkový model zrýchli z 0 na 100 km/h za 6,5 s, pri-
čom dosiahne maximálnu rýchlosť 250 km/h. Novinkou na palube 
nového Volva S60 je revolučný systém rozpoznávania chodcov (Pe-
destrian detection), ktorý má zabrániť, resp. zmierniť následky kolízie 
s chodcami.

SEAT IBIZA ST
Od štandardnej Ibizy sa líši 430 litrovým batožinovým kufrom a je 
dlhšia o 18 cm. Zmeny v zadnej časti si vynútili použitie odlišných 
svetiel. Ponuku motorov tvoria tri zážihové a tri naftové jednotky. Ich 
výkony siahajú od 51 kW (69 k) po 77 kW (105 k). S Ibizou ST pri-
chádzajú aj dve novinky – motory 1,2 TDI CR a 1,2 TSI. Tri úrovne 
výbavy – Reference, Style a Sport – sa dajú rozšíriť o nadštandardné 
prvky ako napríklad dvojspojková prevodovka DSG.

FABIA RS 
Nová Fabia RS prichádza s čerstvým faceliftom modelového radu, 
no jej športový naturel zvýrazňujú špecifi cké vylepšenia. Hlavným 
rozdielom je tvar nárazníkov. Fabia RS stojí na 17-palcových diskoch 
Gigaro. Pod nimi sú červeno lakované brzdové strmene. Kolesá spolu 
so strechou a zadným spojlerom budú vo verzii hatchback lakované 
v troch odtieňoch (čierny, biely, strieborný) tak, aby ladili so zvyškom 
karosérie. Výrobca udáva kombinovanú spotrebu na úrovni 6,4 litra 
na 100 km, zrýchlenie z pokoja na 100 km/h za 7,3 s a maximálnu 
rýchlosť 224 km/h.

SUZUKI ALTO
Nové Alto spája pútavý štýl a mestskú mobilitu s vysokým výkonom. 
Vďaka priaznivejšej spotrebe a nízkym emisiám CO² sleduje životný 
štýl dnešných motoristov a globálne požiadavky na ekológiu. Má 
výbornú aerodynamiku, množstvo odkladacích priečinkov a veľkory-
sý batožinový priestor. Nové Alto je poháňané trojvalcovým benzí-
novým motorom s objemom 1,0 l. Spotreba paliva je 4,5 l/100 km 
a emisie CO2 majú hodnotu iba 103 g/km. Štandardne bude dodá-
vaná manuálna päťstupňová prevdovka a automatická štvorstupňová 
prevodovka. 

KIA SORENTO
Bude tvoriť pomyselný vrchol ponuky SUV značky Kia. Podľa doteraj-
ších informácií bude viac orientovaná na jazdu po asfalte. Tomu sa 
prispôsobí aj konštrukcia podvozku. Pre ázijské a európske trhy do-
stane Sorento nový naftový motor 2.2 CRDi s maximálnym výkonom 
približne 147 kW (200 k) a kombinovanou spotrebou oscilujúcou 
okolo hodnoty 7 l/100 km. Najsilnejší motor bude štandardne spolu-
pracovať so šesťstupňovou prevodovkou. 



Misan Sk s.r.o.
Centrum 27/32
017 01 Považská Bystrica
tel.:+421 42 4261 151
www.misan.sk

CARBIDE - CBN - DIAMOND

Stroj je vybavený novým dialógovým systémom MAZATROL Smart. Systém nebeží na  
Windows XP ako u strojov radu Nexus, čo má svoje výhody - obsluha nemôže do sys-
tému zaviesť nežiaduce aplikácie vrátane vírusov. Systém je maximálne zjednodušený, 
znížil sa počet obrazoviek na nutné minimum (so zachovaním všetkých funkcií ako na 
systéme Matrix). Dialógové programovanie aj EIA/ISO je v štandardnom vybavení. 
Systém načítava aj programy vytvorené systémom Matrix.

Energeticky šetrný - v prípade, že sa na stroji nepracuje, stroj automaticky prechádza 
do módu "šetrenie energie" a vypína niektoré periférie (dopravník triesok, pracovné 
LED svetlo, LCD monitor...).

Inteligentné funkcie stroja

Inteligentný teplotný štít (ITS) - kompenzácia tepelnej rozťažnosti

monitoruje teploty na dôležitých miestach stroja a vypočítava a nastavuje 
kompenzácie tepelnej rozťažnosti tak, aby bola dosiahnutá čo najvyššia presnosť 
obrábania.

Inteligentná podpora údržby (IMS) - preventívna údržba

monitoruje stav súčastí s krátkou životnosťou (vzduchové fi ltre, olejové náplne, 
stierače krytov, lampy osvetlenia, rôzne tesnenia, batérie riadiacich jednotiek, atď.)
a v prípade, že bol dosiahnutý koniec  ich životnosti, obsluha je na túto skutočnosť upo-
zornená. Funkcia je užitočná pre stanovenie plánu preventívnej údržby, aby sa zabrá-
nilo neočakávanej odstávke stroja.

Nový QT SMART od fi rmy  MAZAKNový QT SMART od fi rmy  MAZAK

StStStStSttroroororor jjjj j jejejejejej vv vv vvybybybybybyby avavavavvavva ennnneenenenenýýý ý ýý nonononoonoovývývývývýývývýývývýýýýmmmm mm dididdidid alalalalalaaaalógógógóógógóggoovovovovo ýmýmýmýmmmmýmýmýmým sss ssssssysysysyysysysyystététééététémomomomomomomommm mmmmmm MAMAAMMMAMAMMMAZAZAZAZAZAZAZATRTRTRTRTRRTROLOLLLLLOLLOLLOLL SS SS S S mamamaaamam rtrtttrtrt. . . SSSSySySySySyySSyststststststts éméémémééémém n nnn n nebebebbbebbbebbebežežežežžeee í í ííí nnannannanannnnn     

Na stále sa zvyšujúce požiadavky na konkurencieschopné a presné stroje 
odpovedá YAMAZAKI MAZAK novou generáciou strojov radu
Quick Turn Smart.

Pozývame vás na MSV Nitra 2010Pozývame vás na MSV Nitra 2010
hala M1, stánok č. 10hala M1, stánok č. 10

> CNC obrábacie stroje

> Brúsky>> BB úúúúú k

> Zoraďovacie prístroje

> Rezné nástroje

>>> ZZZ>>>>>> ZZZZZZZZ
1

b áábbb iioooooobbbbbrrrráááábbbbbaaaaccccccccccccciiiiiiiiii
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KNOTT spol. s r.o. 

Dolná 142 

900 01 Modra

Tel.:+421(0)33 690 25 11 

Fax: +421(0)33 690 25 55 

knott@knott.sk 

www.knott.sk

• brzdené a nebrzdené nápravy 

 a nájazdové brzdy pre prívesy

• príslušenstvo k prívesom 

• priemyselné brzdy

ŠVEC a SPOL s. r. o. 

Staničná 502 

SK-952 01 Vráble

Tel.:+421 37 783 5241

Fax: +42137 783 3137 

svec@svecaspol.sk 

www.svecaspol.sk

• výroba lisovacích nástrojov 

• výroba lisovaných dielov

• výroba zváraných dielov

• ultrazvukové čistiace linky

•

•

•

•

Združenie automobilového priemyslu SR

www.zapsr.sk

SimPlan Optimizations, Hlavná 5, 917 01 Trnava, Slovakia, Tel./fax: +421 33 5332 – 618, www.simplan.sk

• Riadenie procesov • Simulácia• Riadenie procesov • Simulácia
• Digitálny podnik• Digitálny podnik

• 
• 
• 

robotizované pracoviská
manipulácia, zváranie, obrábanie, rezanie
zváracia technika OTC

robotec s.r.o.
Hlavná 3 
038 52 Suèany
Tel.: 043/400 34 80
www.robotec.sk

• výroba lisovacích nástrojov • výroba zvarovacích liniek a prípravkov 

• automatizácia a robotizácia výrobných procesov • výroba podľa výkresovej dokumentácie zákazníka

Matador Automotive, a. s. 

Továrenská 1, SK - 018 41 Dubnica nad Váhom

tel: +421 42 4400 270,  fax: +421 42 4400 561

market@matador-automotive.sk, www.matador-automotive.sk
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REGISTER
 

Automobilový klaster - západné Slovensko
Hlavná 5, Trnava, Slovensko, Tel.: +421 33 533 17 12, Fax: +421 33 533 18 57, autoklaster@autoklaster.sk, www.autoklaster.sk.

Automobilový klaster - západné Slovensko

• podpora MaSP pri presadzovaní sa na trhu• podpora MaSP pri presadzovaní sa na trhu
• zvýšenie inovácií a zvyšovanie technologických kapacít

• podpora výskumu a vývoja• podpora výskumu a vývoja
• organizácia vzdelávania• organizácia vzdelávania

Hlavná 5, Trnava, Slo

• • • •

A U T O M O B I L O V Ý

K L A S T E R
západné Slovensko

• vývoj a výroba brzdových a spojkových valcov a komponentov 

brzdových systémov dopravných prostriedkov 

• opracovanie a montáž dielov podľa technickej dokumentácie 

• vývoj a výroba vstrekovacích a lisovacích foriem

 • vývoj a výroba plastových výliskov

Fragokov - export, v. d., 
Budovateľská 67, 080 01 Prešov, 
Tel.: +421 51 7462 365, Fax: +421 51 7462 321, 
fragokov@fragokov.sk, www.fragokov.sk

REGISTER

Kráčiny 2, 036 01 Martin, Slovakia
Tel: +421 43 4200 000, +421 43 4200 120, fax: +421 43 420 0350, +421 43 420 351
e-mail: viena@viena.sk, www.viena.sk

Strojárska firma s dlhoročnou tradíciou
Špecializujeme sa na:

• výrobu presných strojných súčiastok a komponentov v malých 
a stredných sériách, výrobu malých zváraných konštrukcií a prí-
pravkov

• konštrukciu, vývoj a výrobu lisovacích nástrojov (strižných, 
ohybových, ťažných a ich kombinácií), na tvárnenie plechu za 
studena do hrúbky plechu 6 mm pre jednoduché, postupové 
kombinované a transferové nástroje

• vývoj, konštrukcia, lisovanie plechových výliskov a ich montáž

Spájame sa s najlepšími, spojte sa s nami ...

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

RF, spol. s r. o. 

• obstrekovanie automobilových skiel 

• vývoj a výroba okenných modulov, panoramatických strešných okien
                                                                                                                pre automobilový priemysel

vydavateľstvo odborných časopisov
, a u t o m o t i v e  i n d u s t r y

®

Framborská 58, 010 01 Žilina, Tel.: 041/56 52 755, Tel./fax: 041/56 53 240, e-mail: leaderpress@leaderpress.sk, www.leaderpress.sk755 Tel /fax: 041/56 53 240 e mail: leaderpress@leaderpress sk www leaderpress sk

Časopis o automobilovom priemysle, strojárstve a ekonomike

v ydáva



|                             2/2010 |  www.leaderpress.sk  12

EKONOMIKA A FINANCIE
E c o D e s i g n

Požiadavky Smernice EcoDesign defi nované špecifi cky pre obrába-
cie stroje môžu nastaviť také limity, akými sú napríklad maximálna 
spotreba energie alebo reštrikcie pri voľbe konštrukčných materiálov. 
Výrobcovia budú musieť poskytnúť zákazníkom informácie o ener-
getickom súhrne vlastností svojich výrobkov a prípadne i návod na 
minimalizáciu ich vplyvu na životné prostredie počas fázy užívania 
stroja. Dá sa očakávať, že tieto požiadavky vstúpia do platnosti už 
od roku 2012.

Smernica sa bude vzťahovať na všetky obrábacie stroje, ktoré sú na 
európskom trhu predávané, tzn. vrátane importovaných strojov. Vý-
robcovia budú musieť preukazovať zhodu výrobku, uvádzaného na 
trh EÚ so Smernicou EcoDesign deklaráciou konformity a umiestne-
ním označenia CE. Prehlásenie konformity je postup, ktorým výrobca 
obrábacieho stroja zaisťuje a deklaruje splnenie relevantných požia-
daviek, menovite to, ako boli implementované opatrenia Samoregu-
lačnej iniciatívy.

Znižovanie
energetickej náročnosti

Eva ERTLOVÁ, Stanislav LINC, Svaz strojírenské technologie, Praha

Európska asociácia priemyslu obrábacích a tvárniacich strojov CECIMO, ktorej členom je aj 
český Svaz strojírenské technologie (SST), intenzívne sústreďuje svoje aktivity na realizovanie 
Smernice EuP – európsku smernicu o znižovaní energetickej náročnosti [Európska smernica 
EcoDesign 2005/32/EC (EuP) rozšírenú smernicou 2009/125/EC (ErP)]. Ako pre ai magazine
uviedol Stanislav Linc z expertného úseku SST, CECIMO považuje EcoDesign za strategickú 
záležitosť, ktorá dlhodobo ovplyvní udržateľnosť a globálnu konkurencieschopnosť európske-
ho priemyslu v obore obrábacích strojov. Preto CECIMO navrhlo tzv. Samoregulačnú iniciatívu 
(SRI), ktorá ponúka fl exibilnú, rýchlu a nenákladnú cestu na dosiahnutie takých environmentál-
nych cieľov, ktoré sú stanovené Smernicou EcoDesignu EÚ.

Smernica EcoDesign pripúšťa samoreguláciu priemyslom ako alterna-
tívu k záväznej legislatíve. Samoregulácia, ktorá môže byť založená 
na dobrovoľnej dohode, je teda platnou alternatívou, ak zaistí splne-
nie predpísaných cieľov.

Pretože Smernica EcoDesign je európska smernica, jej cieľom je od-
stránenie rozdielov medzi národnými legislatívnymi postupmi, ktoré 
sa týkajú environmentálnych vlastností výrobku. Toto opatrenie umož-
ní dosiahnuť úspory vo výrobe, zaistí korektnú súťaž a integráciu me-
dzi zákazníkmi a výrobcami v Európe vzhľadom na environmentálne 
procesy a redukciu spotreby energie.

Ceny elektrickej energie za posledných 6 rokov stúpli 
o 126 percent

Celkové náklady na energiu tvoria dnes vyše 6 percent celkových 
nákladov podniku

g

S i E D i i úšť lá i i l k lt

CECIMO: Naša vízia, ako zodpovedného, trvalo udržateľného 

a vysoko inovatívneho sektora je pokryť environmentálne aspekty 

v celom procese od návrhu a konštrukcie až po výrobu, vrátane 

prevádzky po celú dobu životnosti stroja. 



www.walter-tools.com

Tiger·tec®

Tiger·tec®Silver

 

  100 %

Tiger·tec®Silver – 
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EKONOMIKA A FINANCIE
Ko n ku re n c i e s c h o p n o s ť ,  i n ov á c i e

Minister hospodárstva SR Ľubomír Jahnátek, zdôraznil potrebu prepojenia 
aplikovaného výskumu s praxou, zapojenie investorov do týchto procesov 
a využitie ich potenciálu. Sústredil pozornosť tiež na kvalitu našich odbor-
níkov a v tejto súvislosti informoval auditórium o spolupráci so Slovenskou 

Strategické sú
inovácie a infraštruktúra

Eva ERTLOVÁ, foto Peter KRESÁNEK

akadémiou vied vo forme podpísaného memoranda, v kto-
rom deklarujú spoločný postup pri príprave a realizácii jed-
notlivých projektov. Dodal, že realizácia týchto krokov nie je 
možná bez zmien v ekonomike, a preto sa vláda orientuje 
na investície s vysokou pridanou hodnotou a rozvoj kvalitatív-
nych stimulov. „Ukončenie krízy vyvolá novú štruktúru dopytu, 
ktorú nebude možné realizovať bez inovácií založených na 
výskume a vývoji,“ dodal minister. Nezanedbateľná je sku-
točnosť zaostávanie inovačnej výkonnosti regiónov za vyspe-
lými krajinami, pretože nie sú okrem iného inštitucionálne za-
bezpečené inovačné štruktúry, stále nie je doriešená oblasť 
existencie inovačných regionálnych centier (RIC). 

Prezident ZAP SR a Zväzu priemyslu Slovenska Jozef Uhrík 
vidí, okrem iného, možnosti riešenia v pružných zákonoch 
o investíciách, priemyselných parkoch i náraste zahraničného 
kapitálu. Podľa jeho vyjadrení je nutné dopracovať dopravnú 
infraštruktúru, zmeniť charakter organizácií smerom od výrob-
ných k výrobno-výskumno-vývojovým, zabezpečiť aplikovaný 
výskum. „Je dôležité prijať opatrenia v oblasti vzdelávacej 
sústavy, stimulovania vedy a výskumu, hlavne aplikovaného 
výskumu. Dosiahneme to v oblasti vzdelávacej sústavy uve-
dením zákona o odbornom vzdelávaní a príprave, zlepše-
ním úrovne výskumu na VŠ, využitím skúseností z komplexnej 
akreditácie VŠ na zvýšenie ich úrovne,“ dodal Jozef Uhrík. 
Neobišiel problémy malých a stredných podnikov, kde treba 
využiť ich potenciál a nájsť stimuly tak, aby v ďalšom období 
mali vyšší podiel na priemyselnej výrobe, a tak znížili zrani-
teľnosť hospodárstva závislého len na veľkých investoroch. 
„Navrhujeme, aby ministerstvo hospodárstva ako nositeľ 
v spolupráci s profesijnými zväzmi spracovalo analýzu: pre-
čo sa nedarí dostatočne využívať prostriedky alokované EÚ 
do tohto programu; či si sami nekomplikujeme a nevytvárame 
vyššiu administratívnu náročnosť pri spracovaní a hodnotení 
projektov; či sme si sami nevytvorili tvrdšie ekonomické pod-
mienky čerpania prostriedkov na schválené projekty; navrh-
núť opatrenia ako efektívne a optimálne využiť tento zdroj 
fi nancovania,“ uviedol Jozef Uhrík. 

Musíme podporovať výskumom podopreté inovačné ak-

tivity, pretože inovácie sú nositeľom hospodárskeho rastu 

a nových podnikateľských možností. (Ľubomír Jahnátek)Ministerstvo hospodárstva SR v spolupráci s Minis-
terstvom školstva SR, Zväzom priemyslu Slovenska 
a Združením automobilového priemyslu SR 
zorganizovali v marci konferenciu na tému Konkuren-
cieschopnosť slovenského priemyslu, za účasti
odborníkov, zástupcov priemyslu, akademickej pôdy, 
pracovníkov výskumu a vývoja i fi nančnej správy. Témy 
súviseli s obnovou ekonomického priemyslu a zvyšo-
vania konkurencieschopnosti i vytvorením podmienok 
pre aplikovaný výskum a vývoj. Ako uviedol Milan 
Novotný, viceprezident ZAP SR, cieľom bolo dať 
námety, prijať závery ako pokračovať ďalej, okrem 
iného v oblasti výskumu a vývoja, v inováciách, ktoré 
sú hybnou silou konkurencieschopnosti. 

Zľava: Jozef Uhrík, prezident ZAP SR, Milan Novotný, viceprezident ZAP SR, Mi-
kuláš Šupín, generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky MŠ SR, Ján Bujňák, rektor 
Žilinskej univerzity, Vladimír Švač, SARIO, Ľubomír Jahnátek, minister hospodár-
stva SR

Treba zvážiť tiež otázku ako stimulovať predstaviteľov 

malých a stredných podnikov v západnej Európe, ktorí 

sa pod tlakom krízy, v dôsledku vysokých nákladov, do-

stávajú do existenčných problémov, aby využili potenciál 

nášho hospodárskeho priestoru.  (Jozef Uhrík) 
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Dexia banka Slovensko zrealizovala v roku 2009 niekoľko významných 
transakcií v oblasti dopravy, energetiky, či vodného a odpadového hospodár-
stva. „Aktivity banky pri fi nancovaní infraštruktúry a spoločností pôsobiacich 
v oblasti poskytovania verejnoprospešných služieb sme úspešne rozvíjali aj 
v roku 2009. Zameriavali sme sa pritom na ďalší rozvoj spolupráce s klientmi 
v oblastiach, ktoré dlhodobo patria do nášho strategického záujmu a máme 
v nich dominantné trhové postavenie“, povedal Peter Chovanec, člen predsta-
venstva Dexia banky. K najdôležitejším obchodom realizovaným v roku 2009 
patrilo fi nancovanie energetických spoločností. V sektore vodného hospodár-
stva išlo predovšetkým o fi nancovanie viacerých investičných projektov rekon-
štrukcie a výstavby vodárenskej infraštruktúry, realizovaných vodárenskými 
spoločnosťami na Slovensku. Dexia banka Slovensko sa rovnako zúčastňuje 
fi nancovania historicky prvého slovenského diaľničného PPP projektu na pro-
jektovanie, výstavbu, fi nancovanie, prevádzku a údržbu vybraných úsekov 
rýchlostnej cesty R1. Banka sa zapojila aj do procesu prípravy legislatívy v ob-
lasti energetiky a PPP projektov. 

Dexia banka Slovensko úspešne realizuje aj projekty nadväzujúce na zásady 
trvalo udržateľného rozvoja. V minulom roku fi nancovala projekty využitia ob-
noviteľných zdrojov energie, výroby tepla z drevnej štiepky a malých vodných 
elektrární, ktoré prispievajú k diverzifi kácii energetických zdrojov a zníženiu 
ceny tepla. 

V nadchádzajúcom období banka predpokladá ďalší významný rozvoj akti-
vít vo fi nancovaní projektov solárnej energie, vodárenskej infraštruktúry a do-
pravy. Podstatnú časť by malo tvoriť spolufi nancovanie investičných projektov 
v rámci prebiehajúceho programového obdobia čerpania eurofondov. „Pred-
pokladáme, že dôležitú úlohu budú zohrávať naše dlhoročné skúsenosti a sil-
né trhové postavenie získané pri fi nancovaní množstva úspešných transakcií 
v predchádzajúcich rokoch“, povedal Chovanec.

Banka úspešne spolupracuje aj s nadnárodnými fi nančnými inštitúciami. S Eu-
rópskou investičnou bankou (EIB) podpísala dve zmluvy o poskytnutí úverov 
v celkovej výške 125 mil. EUR. Tieto zdroje použije na spolufi nancovanie ma-
lých a stredných projektov hlavne v oblasti rozvoja infraštruktúry, zdravotníctva 
a vzdelávania, ochrany životného prostredia a energetickej efektívnosti. Finan-
covanie je určené predovšetkým pre klientov banky z oblasti verejného sektora 
– mestá, obce, vyššie územné celky a tiež pre spoločnosti vlastnené verejným 
sektorom. Časť prostriedkov je určených aj na úvery pre malých a stredných 
podnikateľov. Banka dočerpala program energetickej efektívnosti (SLOVSEFF) 
v spolupráci s Európskou bankou pre obnovu a rozvoj (EBOR), v rámci ktoré-
ho podporila investície zamerané na zníženie spotreby energie a zlepšenie 
energetického výkonu pri 61 projektoch. Investičné zámery klientov zvyšujúce 
energetickú efektívnosť boli ocenené aj prostredníctvom grantu. 

Financovanie infraštruktúry
a podnikov verejnoprospešných služieb
Dexia banka Slovensko zrealizovala v roku 2009 
niekoľko významných úverových obchodov v oblasti 
dopravy, energetiky, či vodného a odpadového 
hospodárstva. K najdôležitejším transakciám patrilo 
fi nancovanie energetických spoločností.

Pri fi nancovaní projektov trvalo udržateľného rozvo-

ja má Dexia banka Slovensko vedúce postavenie na 

slovenskom trhu.

V minulom roku Dexia banka úspešne využila aj záruč-
ný program EBOR, v rámci ktorého boli poskytnuté via-
ceré dlhodobé úvery mestám, obciam a ich dcérskym 
spoločnostiam, v celkovom objeme 22,8 mil. EUR. Cez 
Globálny úver II, ktorý banka uzatvorila s Európskou 
investičnou bankou (EIB) v objeme 30 mil. EUR, podpo-
rila 47 projektov v celkovom objeme 48 mil. EUR, a to 
predovšetkým v oblasti ochrany životného prostredia, 
infraštruktúry a energetiky. 

„V nasledujúcom období Dexia banka predpokladá 
uzatvorenie ďalších zaujímavých programov s nad-
národnými fi nančnými inštitúciami. Naďalej pôjde 
predovšetkým o projekty zlepšujúce infraštruktúru 
a podporujúce ďalší rozvoj slovenského hospodár-
stva“, dodal Peter Chovanec.
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Iba šesť percent opýtaných fi riem považuje súčasnú ekonomickú 
situáciu za dobrú, ale 35 percent očakáva zlepšenie v ďalších 
mesiacoch roka. Očakávania vo vlastnom podniku sú ešte opti-
mistickejšie. Viac ako 40 percent účastníkov ankety ráta s tým, že 
situácia fi rmy sa ešte zlepší. Štyri z piatich podnikov preto tento 
rok nechcú nikoho prepúšťať. Každá štvrtá fi rma by chcela do-
konca personálny stav zvýšiť. To isté platí pre investičné výdavky, 
ktoré majú byť prevažne na úrovni predchádzajúceho roku alebo 
ešte vyššie.

„U nás a v odvetví sa rysuje podobný obraz“, komentuje výsled-
ky Wolfgang Karner, konateľ subdodávateľa pre automobilový 
priemysel fi rmy Küster pri Banskej Bystrici. Nárast je ale malý, 
s váhaním, skepsa prevažuje najmä v súvislosti s udržaním trendu. 
„Konjunktúra nie je elektromotor, ktorý ide po spustení ihneď na 
plné obrátky, potrebuje to svoj čas.“

Slovensko ako lokalitu charakterizuje podľa názoru opýtaných 
investorov najmä členstvo v EÚ, pracovné sily ochotné praco-
vať za relatívne mierne náklady a vypočítateľný daňový systém. 
V porovnaní s inými štátmi strednej a východnej Európy hodnotia 
účastníci ankety Slovenskú republiku ako najatraktívnejšiu inves-
tičnú lokalitu. 

Deväť z desiatich
investorov by opäť

prišlo na Slovensko

Napriek tomu sú dôvody na kritiku. Nesplnené úlohy vidia nemec-
ké, rakúske a francúzske fi rmy zväčša pri vymožiteľnosti práva, 
boji proti korupcii a rozvoji infraštruktúry. Pre Wolfganga Karnera 
sú dva prvé uvádzané body bezpredmetné, „nikdy sme nemali 
problémy s korupciou.“ Infraštruktúrne nedostatky sú však o to 
horšie. Hustota a kvalita cestnej siete je nedostatočná, to isté platí 
aj pre verejnú dopravu. Ďalší rozvoj musí postupovať dôsledne 
a plánovito. „Pre investora je infraštruktúra veľmi dôležité krité-
rium, lebo je prvým dojmom, ktorý v lokalite vidno“, konštatuje 
Karner. Problematická je aj situácia na pracovnom trhu. Napriek 
kríze zasa vzniká „diera v oblasti odborných zamestnancov“.

Prevažná väčšina zahraničných investorov (92 percent) by dnes 

svoju investíciu na Slovensku zopakovala.
Zahraniční investori na Slovensku zasa hľadia 
o niečo optimistickejšie do budúcnosti. 
Podľa ankety, realizovanej u 114 nemeckých, 
rakúskych a francúzskych fi riem, považujú jej 
účastníci slovenskú ekonomiku na správnej 
ceste. Ale lokalita nie je úplne bez problémov. 
Vyplynulo to z prieskumu, ktorý organizovala 
na jar tohto roka Slovensko-nemecká obchod-
ná a priemyselná komora (SNOPK) Obchodné 
oddelenie Rakúskeho veľvyslanectva, 
Slovensko-rakúska obchodná komora, Fran-
cúzsko-slovenská obchodná komora (FSOK).

Ako hodnotíte súčasnú ekonomickú situáciu na Slovensku?

Ako hodnotíte perspektívy slovenskej ekonomiky v roku 2010?
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Rezné nástroje pre každú 
aplikáciu

• V rámci automobilového priemyslu na-
chádzajú naše nástroje uplatnenie naprí-
klad pri výrobe volantov, a to bežných 
volantov z polyuretánu aj tých luxusnej-
ších, kožených. Pre obidva typy dodáva-
me vhodné nástroje, ktoré prešli niekoľko-
ročným vývojom a testovaním vo výrobe 
u našich zákazníkov. V súčasnej dobe 
ponúkajú naše nástroje optimálny pomer 
kvality a ceny. 

• Ďalším typom výroby, kde je možné vy-
stopovať dlhoročnú spoluprácu, je výroba 
automobilových skiel. Vyrábame nože, 
špecifi cky vyvinuté pre orezávanie PVB 
fólií, aj širokú škálu škrabiek a trimovacích 
skalpelov, využívaných pri obstrekovaní 
zadných a predných okien reakčnou tech-
nológiou (polyuretánom) aj pri obstreko-
vaní bočných okien technológiou vstrekoli-
su materiálov TPE a PVC.

• Dnes sa ani najzákladnejšie vybavenie 
automobilov nezaobíde bez prekvapivo 
vysokého počtu textilných a sendvičových 
materiálov, typicky využívaných pre prí-
strojovú dosku, čalúnenie stropu, dverí, 
batožinového priestoru, podlahy atď. Aj tu 
ponúkame širokú škálu nástrojov, využíva-
ných vo výrobe textílií i pri výrobe (lisova-
ní) jednotlivých dielov a panelov.

• Cez pokrok vo výrobe foriem sa stále 
nepodarilo úplne eliminovať potrebu za-
čisťovania plastových výliskov. Ide o plas-
tové diely v exteriéri, ako napríklad náraz-
níky a kryty kolies, aj plastové diely, ktoré 
nájdeme pod kapotou alebo v interiéri 

vozidla. Tu ide predovšetkým o odhlučňo-
vacie panely, plastové nádrže, diely kúre-
nia/klimatizácie, prístrojovú dosku, rôzne 
ovládače, páčky, atď. Pre tieto aplikácie 
dodávame „klasické“ nástroje i vyhrieva-
né (odporové) nože – Thermocuttery.

Novinky

• Odporové (tepelné) nože sú súčas-
ťou našej ponuky už dlhšiu dobu, ale 
nové typy nožov prispeli k podstatnému 
zvýšeniu záujmu o tento produkt. K tra-
dičným výhodám, ktorými sú nižší rez-
ný odpor a čistejší rez, sa pridala naj-
mä možnosť opracovávať drobné diely.

• Najvyšší nárast predaja sme zazname-
nali u vysekávacích nožov, používaných 
v baliacom priemysle, ktoré okrem tradič-
ných aplikácií v potravinárskom priemysle 
nachádzajú uplatnenie aj pri balení drob-
ných náhradných dielov.

• Ďalším produktom, ktorého obľuba vý-
razne rastie, je brúsenie strojných nožov, 
a to najmä brúsenie v sadách výmenným 
spôsobom, keď zákazník má vždy k dispo-
zícii kompletnú sadu nožov pre okamžitú 
výmenu.

Techni Trade s. r. o.
Bezručova 160/13

CZ – 250 91 Zeleneč

GSM:  +420 602 550 832

FAX:   +420 281 923 381

sales@techni-trade.com

www.techni-trade.com

ISO 9001:2000

Automobilový priemysel

Prerezávače pneumatík

Výroba solárnych panelov

Sklársky priemysel 

Textilný priemysel

Výroba sklených vlákien

Baliaci priemysel

Plastikársky priemysel

Potravinársky priemysel

DIY/Hobby

Nože pre DTP

Spracovanie dreva

Recyklácia

Konverting

Techni  Trade  s. r. o.
    komplexný dodávateľ rezných nástrojov
a spotrebného materiálu
Vlastný výrobný program a priamy nákup od výrobcov z Európy 
a USA fi rme Techni Trade s.r.o. umožňujú ponúkať kompletný 
sortiment výrobkov za priaznivé ceny. Neoddeliteľnou súčasťou 
dodávok je aj technické poradenstvo a vývoj špeciálnych 
nástrojov. Integrácia nákupu veľkého počtu rôznorodých 
položiek prináša našim zákazníkom merateľné úspory nákladov, 
nezanedbateľným prínosom je aj plynulosť zásobovania. 

Vďaka dynamickému rozvoju fi rmy sa 

neustále rozširuje naše portfólio zákaz-

níkov aj výrobkov, hoci zákazníci z auto-

mobilového priemyslu sú už od začiatku 

najvýznamnejšou skupinou.
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Fragokov - export, v. d.
chce ísť stále dopredu

Text: Ing. Pavol ŽUPA, Fragokov-export, v.d.

História dnešnej značky Fragokov siaha do roku 
1949, kedy bolo v Prešove založené Východoslo-
venské ľudové autodružstvo (VĽAD). Po transformá-
cii v roku 1996 vznikol z dvoch pôvodných závodov 
nový subjekt Fragokov. Fragokov – export, výrobné 
družstvo je strojárska fi rma so širokým výrobným 
programom (výroba hydraulických dielov, vstrekoli-
sových foriem, nástrojov, výrobkov z plastu a pod.). 
To nám dáva príležitosť uspokojiť potreby a požia-
davky veľkého okruhu zákazníkov. Firma vlastní cer-
tifi kát kvality ISO 9001:2008 a doplnkový certifi kát 
VDA 6.1 pre fi rmy, ktoré pôsobia v automobilovom 
priemysle a ktoré každoročne úspešne obhajuje. 
Súčasťou fi rmy je závod Hydraulika a závod Nástro-
járeň a Lisovňa plastov. 

Závod Hydraulika
Činnosť závodu Hydraulika je zameraná na vývoj, výrobu a predaj brzdových 
a spojkových valcov a hydraulických systémov na traktory, osobné a nákladné 
automobily, vysokozdvižné vozíky, autožeriavy a pod. 

Tieto výrobky úspešne dodávame do prvovýroby a takisto na náhradnú spotre-
bu. K jedným zo zákazníkov patrí fi rma Zetor, s ktorou spolupracujeme od roku 
1959 a spoločne sa podieľame aj na vývoji výrobkov na nové typy traktorov. 
Pôvodná spolupráca pri výrobe brzdových a spojkových valcov sa postupne 
rozširovala a dnes dodávame aj rôzne iné diely, ktoré tvoria súčasť traktorov 
Zetor a netýkajú sa len brzdových a spojkových systémov. Ročne opracujeme 
a zmontujeme státisíce kusov odliatkov pre naše výrobky. V rámci súťaže Opálo-
vé zrnko, ktorú udeľoval primátor mesta Prešov, sme boli ocenení prvým miestom 
v kategórii Inovácia.

Podľa potrieb zákazníka
Rovnako ponúkame aj výrobu a montáž rôznych výrobkov podľa tech-
nickej dokumentácie zákazníka. Rozširovanie strojového parku o ďalšie 
nové CNC sústruhy, frézky a obrábacie centrá, prispieva k zvyšovaniu 
našej ponuky vo vzťahu k potenciálnym zákazníkom, čo sa týka dosiah-
nutia vyšších presností vyrábaných dielov. Ponúkame výrobu a montáž 
dielov z rôznych materiálov (oceľ, liatina, hliník atď.) v rôznych formách 
(odliatky, výkovky, tyče, trubky atď.). Takto spolupracujeme s rôznymi 
fi rmami na Slovensku a v zahraničí.
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Inovovaný termobox
BESSTER

Posledná novinka našej fi rmy v oblasti plastových vý-
robkov je inovovaný Termobox BESSTER. Je určený na 
rozvoz stravy ku konzumentom, ktorí majú obmedzené 
možnosti stravovania doma, v práci alebo v stravova-
cích zariadeniach. Jeho využitie je vhodné napríklad 
pre zabezpečovanie stravy v zdravotníctve; v oblasti 
starostlivosti o starších a chorých ľudí; pre pracovníkov 
v stavebnej oblasti; pre fi rmy, ktoré nemajú vlastnú ku-
chyňu a pod. Navrhnutý dizajn a použité materiály pri-
spievajú k zníženiu teplotných strát a udržaniu teploty 
jedla počas doby od jeho nadávkovania, prepravy až 
po konzumáciu. 

Závod Nástrojáreň 
– Lisovňa plastov

Činnosť závodu Nástrojáreň je zameraná hlavne na vývoj a výrobu foriem pre 
vstrekolisy a výrobu nástrojov na objemové a plošné tvárnenie. V tejto oblasti 
patríme k jednej z najskúsenejších fi riem na Slovensku. Našim zákazníkom vie-
me ponúknuť formy a nástroje až do hmotnosti 5 000 kg. K dispozícii, okrem 
CNC strojov, máme v tomto závode aj elektroiskrové hĺbičky a elektroiskrovú 
drôtovú rezačku. V súvislosti s rozšírením ponuky našim zákazníkom sme tento 
závod rozšírili o vlastnú lisovňu plastov, kde vyrobené formy vieme odskúšať 
a takisto ponúknuť zákazníkom možnosť lisovať plastové výlisky. Disponujeme 
vlastnými vstrekolismi s uzatváracími silami od 63 do 800 ton, ktoré pracujú na 
báze hydraulickej alebo plne elektrickej. Okrem vstrekovacích foriem postup-
ne rozširujeme ponuku o výrobu foriem, modelov a modelovacích zariadení 
pre zlievarenský priemysel. 

Povrchové úpravy farbením
V máji roku 2007 sme spustili výrobu v novovybudovanej výrobnej hale v zá-
vode Hydraulika a zrekonštruovali pôvodnú výrobnú halu. Rozšírili sme strojový 
park o nové obrábacie centrum. Zaviedli sme nový proces – povrchové úpra-
vy farbením. K tomu nám slúži nová striekacia kabína a sušiaca pec. Aby sme 
splnili aj tie najnáročnejšie požiadavky zákazníkov, doplnili sme nové umýva-
cie zariadenie, čím sme ešte viac zvýšili hydraulickú čistotu vyrábaných valcov. 
Zvýšili sme tým aj celkovú kvalitu našich výrobkov. 

Tak ako väčšinu fi riem aj nás ovplyvnila svetová kríza. Došlo k poklesu objedná-
vok a takisto sme pristúpili k zníženiu stavu zamestnancov z 200 na súčasných 
150 v oboch závodoch. Tento stav by sme už nechceli ďalej znižovať, ale ho 
udržať, prípadne pri rozbehnutí nových projektov ho postupne zvyšovať. 

V súčasnosti rozbiehame niekoľko nových projektov, na ktorých realizácii a fi -
nalizácii intenzívne pracujeme. V roku 2007 sme začali spoluprácu so sve-
toznámym výrobcom vstrekolisov. Viac informácií o tom prinesieme v nasledu-
júcom čísle ai magazine.
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Najväčšie využitie stabilizačného systému je práve u obytných príve-
sov, ktoré sa svojou veľkosťou (veľká bočná plocha nadstavby) a ná-
sledne pôsobením vonkajších vplyvov (napr. silný bočný vietor), často 
stávajú nestabilnými. K nestabilite takejto jazdnej súpravy dochádza 
už aj pri menšom bočnom manévri vodiča, pri ktorom sa celá jazdná 
súprava rozkolíše, a potom je veľmi nebezpečná pre všetkých účas-
tníkov cestnej premávky. Vybavenie takýchto prívesov stabilizačným 

Nový stabilizačný Nový stabilizačný 
systém fi rmy Knott ETS02systém fi rmy Knott ETS02

Ing. Jozef STEINHÜBL, Knott spol. s r.o.

Prívesy sú neoddeliteľnou súčasťou nášho 
života, a tak je veľmi dôležité, aby pri neoča-
kávaných manévroch, ale aj v krízových
jazdných situáciách príves pomáhal ťažnému 
vozidlu stabilizovať neželanú vzniknutú situá-
ciu, a najmä, aby príves ako samostatný celok 
dokázal už v prvotnom štádiu nestability tento 
neželaný jav zaevidovať, následne čo najskôr 
odstrániť, a to bez akéhokoľvek zásahu vodiča 
ťažného vozidla. Práve odstránenie začínajú-
cej nestability prívesu je kľúčovou úlohou 
stabilizačného systému. 

Bezpečnosť premávky 

Bezpečnosť premávky na cestách je kľúčovou úlohou celosve-

tových organizácií, ktoré sa snažia minimalizovať počet usmrte-

ných ľudí pri dopravných nehodách. V apríli 2004 na Valnom 

zhromaždení OSN vyslovil Fuad Mubarak Al-Hinai znepokojenie 

nad situáciou v bezpečnosti cestnej premávky, ktorú štatisticky 

zdôraznil Kofi  A. Annan, vtedajší generálny tajomník OSN, a tak 

sa bezpečnosť premávky na cestách dostala na prvé miesto roko-

vacieho programu OSN a je jednou z kľúčových priorít globál-

neho spoločenstva národov. Združenie pre spoluprácu v oblasti 

bezpečnosti premávky na cestách pri OSN (UNRSC) s približne 

60 organizáciami vrátane ISO smeruje svoje aktivity najmä do ob-

lasti konštrukcie vozidiel a aj na správanie sa všetkých účastníkov 

v cestnej premávke. Napriek vynakladanému úsiliu každoročne 

zahynie pri dopravných nehodách zhruba 1,3 milióna ľudí, a to 

najmä v krajinách s nízkym a stredným národným dôchodkom. Na 

základe týchto skutočností je smerovanie vývoja v automobilovom 

priemysle, aj v prívesovej technike zamerané na neustále zvyšova-

nie bezpečnosti cestnej premávky, pričom sa kladie veľmi veľký 

dôraz na minimálny dopad na životné prostredie.

pre prívesy kategórie Opre prívesy kategórie O22

systémom je preto veľmi dôležité a  opodstatnené, pretože hodnota 
samotného obytného prívesu často prevyšuje hodnotu auta strednej až 
vyššej triedy. 

Stabilizačný systém ETS02
V súčasnej dobe existujú na trhu stabilizačné systémy ATC (AL-KO Trailer 
Control), iDC (intelligent Drive Control od fi rmy BPW), Leas (od fi rmy BL-
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Trading), a v neposlednom rade k nim pribudol stabilizačný systém ETS02 od fi rmy KNOTT. 
Všetky tieto systémy boli prednostne vyvinuté pre prívesy kategórie O2 (brzdené prípojné vozidlá 
s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou vyššou ako 750 kg, ale neprevyšujúcou 3 500 kg) 
s mechanickým brzdovým systémom. Na stabilizáciu prívesu je nevyhnutná riadiaca elektronika, 
preto je veľmi dôležité, aby ostatné komponenty stabilizačného systému dokázali v priebehu nie-
koľkých milisekúnd reagovať pri vzniku nestability a aby jeho akčný člen v čo najkratšom časo-
vom intervale aktivoval mechanické časti brzdového systému, u ktorých vo všeobecnosti vplyvom 
trenia a najmä vzniknutých nečistôt dochádza k neželanému časovému oneskoreniu. Stabilizačný 
systém fi rmy KNOTT ETS02 využíva pre dosiahnutie čo najrýchlejšieho zastabilizovania jazdnej 
súpravy prednosti hydraulického mikročerpadla. Na prívese je namontovaný snímač zrýchlenia, 
ktorý sníma zrýchlenia v dvoch smeroch, z ktorých potom riadiaci počítač vypočíta aktuálny stav 
jazdnej stability. Srdcom systému je blok ventilov s mikročerpadlom, ktorý je spolu s riadiacim po-
čítačom vyhotovený ako riadiaca jednotka. Mikročerpadlo plní zásobník ovládacieho média a zo 
zásobníka je v priebehu milisekúnd aktivovaný ovládací valec na náprave. V prípade, že riadiaci 
počítač identifi kuje nestabilné jazdné chovanie sa prívesu, dochádza hydraulickým tlakom k akti-
vácii ovládacieho valca na náprave, ktorý pritiahne mechanické bubnové brzdy cez brzdové lan-
ká a dochádza k pribrzdeniu prívesu. Tým, že sa príves nezávisle od vodiča pribrzdí, dochádza 
k natiahnutiu celej jazdnej súpravy a príves sa stabilizuje. Po zastabilizovaní prívesu sa ovládací 
valec na náprave opäť vráti do svojej kľudovej polohy. Na prívese je namontované signalizačné 
zariadenie, ktoré informuje vodiča pred jazdou o funkčnosti stabilizačného systému. 

Koncepcia Fail-Safe – výhoda systému
Veľkou výhodou nezávislého stabilizačného systému ETS02 je tzv. koncepcia „Fail-Safe“, čo 
znamená, že v prípade výpadku stabilizačného systému nedochádza k žiadnemu negatívne-
mu ovplyvneniu brzdového systému prívesu a jazda s prívesom je vždy možná. Pri niektorých 
konkurenčných stabilizačných systémoch táto vlastnosť nie je zabezpečená, a tak v prípade za-
blokovania stabilizačného systému je jazda s prívesom zakázaná. Stabilizačný systém ETS02 
sa môže dodatočne aplikovať na prívesy kategórie O2, ktoré sú už niekoľko rokov v prevádzke, 
a to s minimálnymi nákladmi na dodatočnú montáž. Práve táto výhoda je kľúčová pre  zvýšenie 
bezpečnosti v cestnej premávke, a nie je podmienená kúpou nového prívesu. Jednoducho pove-
dané: aj na 20-ročný príves s mechanickou nájazdovou brzdou môže byť domontovaný stabili-
začný systém fi rmy KNOTT. Cena dodatočnej montáže systému ETS02 stojí okolo 1 890 EUR.

Technické parametre systému ETS02:
• maximálny tlak v systéme 200 bar
• časové oneskorenie od zistenia nestability až k vyvinutiu maximálnej sily 200 ms
• maximálny odber elektrického prúdu 6 A 
• kľudový odber elektrického prúdu 30 mA
• oblasť použitia od -20 °C do + 65 °C
• brzdová kvapalina DOT 4

Systém ETS02 má pridelený vlastný certifi kát (ABE 91171, zodpovedá predpisom ECE 
R13 príloha 18, ECE R13-H príloha 8 a ECE R79 príloha 6) vydaný v Nemecku, kto-
rý je platný v rámci celej EÚ a nevyžaduje dodatočné schvaľovanie v členskej krajine, 
v ktorej sa príves s ETS02 používa

Systém ETS02 bol dodatočne testovaný skúškami: 
• EMV – skúškou podľa ECE R10 (skúška elektromagnetickej stability)
• skúškou odolnosti voči vibráciám vplyvom prevádzky prívesu
• skúškou „Freefall“, pri ktorej riadiaca jednotka padá voľným pádom z výšky 1 m na 
tvrdú podložku a po dopade musí ostať buď trvalo poškodená, alebo v 100 % funkč-
nom stave 
• skúška odolnosti voči korózii
• skúška odolnosti voči klimatickým zmenám od -40 °C do + 120 °C

Srdce ETS systému so zabudovanou riadiacou jed-
notkou

Signalizačné zariadenie umiestnené na prednej 
časti prívesu informuje vodiča o funkčnosti ETS
systému

Grafi cké zobrazenie fungovania ETS systému

 Diely k dodatočnej montáži ETS systému

Aj napriek výraznému pokroku zavedenia stabilizačného systému v prívesovej technike, ktorý 
výrazným spôsobom pomáha pri odstraňovaní nestability prívesu, je potrebné mať vždy na 
zreteli, že jazdu s prívesom treba prispôsobiť stavu a povahe vozovky, poveternostným pod-
mienkam a dodržiavať maximálne povolené rýchlosti dané vyhláškou krajiny.

Podrobnejšie informácie o stabilizačnom systéme ETS02 na internetových stránkach 

www.ets02.knott.de 
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a jej študentov prehliadky závodu. Darovanie prevodoviek má študen-
tom pomôcť k ich lepšiemu porozumeniu, a je ďalším z krokov posilne-
nia vzájomnej spolupráce. 

Štyri prevodovky, ktoré majú študenti k dispozícii, sú vyrábané pre pou-
žitie v osobných automobiloch strednej a vyššej triedy s predným poho-
nom a pohonom všetkých kolies. Sú to nové dvojspojkové prevodovky, 
ktoré významným spôsobom prispievajú k ďalšiemu vývoju technológie 
hnacích mechanizmov. Na základe princípu a účinnosti prevodu po-
mocou predlohového hriadeľa zabezpečujú zníženie spotreby paliva 
a CO2 emisií o 4 až 12 %, v závislosti od aplikácie, kvalitu prevodu 
zodpovedajúcu súčasným požiadavkám, a tiež vynikajúcu dynamiku. 

Modely budú na katedre používané v laboratóriách numerického 
a experimentálneho modelovania pri výskume, vývoji a výučbe v štu-
dijných programoch Všeobecné strojárstvo, Strojné inžinierstvo, Me-
chatronika a Aplikovaná mechanika. Skúmaná bude kinematika a dy-
namika prevodov a samotné kmitanie prevodovky. Cieľom výskumu 
je tiež problematika riadenia týchto prevodoviek, keďže obsahujú aj 
elektronické riadenie. Zároveň prevodovky poskytujú priestor pre vý-
voj a experimentálne práce študentov a pracovníkov univerzity.

DODÁVATELIA
Ve d a ,  v ý s ku m ,  v z d e l á v a n i e

Prevodovky z GETRAG FORDPrevodovky z GETRAG FORD
košickým vysokoškolákomkošickým vysokoškolákom

Spoločnosť GETRAG FORD Transmissions 
Slovakia, s.r.o. darovala Katedre aplikovanej me-
chaniky a mechatroniky na Strojníckej fakulte 
TU 4 kusy svojich najinovatívnejších prevodoviek 
typového radu GETRAG PowerShift®, ktoré vy-
rába v priemyselnom parku Kechnec. Dekanovi 
Strojníckej fakulty Dr.h.c. prof. Ing. Miroslavovi 
Badidovi, PhD. a prodekanom Dr.h.c. mult. prof. 
Ing. Františkovi Trebuňovi, CSc. a doc. RNDr. 
Dušanovi Knežovi, CSc., ich dňa 25. februára 
2010 slávnostne odovzdal riaditeľ závodu Chris 
Hinton, B.Eng (Hons) MSc. 

Spoločnosť, ktorá v súčasnosti zamestnáva takmer 690 zamestnancov, 
pôsobí na Slovensku už približne päť rokov a od samého začiatku 
s univerzitou úzko spolupracuje. Dôležitosť prepojenia teórie a praxe 
si uvedomujú obe strany. Preto fi rma ponúka študentom možnosť vypra-
covania diplomových prác, pre niektorých absolventov letnú prax, ďalší 
absolventi univerzity pracujú v spoločnosti na rôznych inžinierskych po-
zíciách. Firma tiež každoročne usporadúva pre pracovníkov univerzity 

Redakcia, foto GETRAG FORD Transmissions Slovakia, s.r.o.

GETRAG FORD Transmissions Slovakia, s.r.o.
GETRAG FORD Transmissions Slovakia, s.r.o., ktorý sa nachádza 
v kechneckom priemyselnom parku, je 100 % dcérska spoločnosť 
GETRAG FORD Transmissions, nemeckého dodávateľa kompletných 
systémov prevodoviek. 
Spoločnosť GETRAG FORD Transmissions je podnik so spoločnou 
majetkovou účasťou v pomere 50 : 50 medzi odborníkom na prevo-
dovky spoločnosťou GETRAG a Ford of Europe. Centrála je v nemec-
kom Kolíne, výrobné závody sa nachádzajú v Nemecku, Francúz-
sku, na Slovensku a vo Veľkej Británii, plus tím vývoja produktov vo 
Švédsku. GETRAG FORD Transmissions je členom skupiny GETRAG 
Corporate Group, ktorá je jedným z najväčších svetových výrobcov 
prevodoviek a hnacích mechanizmov pre osobné autá s približne 
12 700 zamestnancami v 23 lokalitách. V roku 2009 dosiahla spo-
ločnosť GETRAG Corporate Group obrat 2 miliardy EUR.Na snímke zľava: František Trebuňa, Dušan Knežo, Miroslav Badida, 

Chris Hinton, Martin Heveri, manažér pre ľudské zdroje.
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Môžete nám povedať niečo 
o sebe, svojej kariére a skúse-
nostiach? 
Mám 49 rokov, narodil som sa 
v Londýne, som ženatý a mám 
dve dospelé deti. V automobilo-
vom priemysle pracujem 30 ro-
kov, najmä v oblasti motorov, ale 
od roku 2006 pôsobím v spoloč-
nosti GETRAG FORD Transmis-
sions v oblasti prevodoviek. Moja 
kariéra ma zaviedla z Anglicka 
do Južnej Afriky, Číny, Nemecka 
a teraz na Slovensko. Mal som 

možnosť skúsiť život vo väčšine oblastí automobilového odvetvia: vo 
výrobe, dizajne, výrobnom inžinierstve, bol som pri spustení výroby 
nových produktov, a nedávno som sa podieľal na vzniku nového spo-
ločného podniku GETRAG Ford v Číne. Možno teda konštatovať, že 
mám pracovné skúsenosti v rôznych oblastiach a kultúrach. 

Aké vidíte hlavné výzvy pre automobilový priemysel? 
Odhaduje sa, že európsky trh bude stagnovať, v Severnej Amerike 
mierne narastať, najväčšie príležitosti sú v Ázii. My sa budeme zame-
riavať na kvalitu, zníženie spotreby paliva a redukciu CO2 a nákla-
dy. Veríme, že naše dvojspojkové prevodovky GETRAG PowerShift® 
majú nádejnú budúcnosť, keďže spotrebujú až do 12 % menej paliva 
ako klasické konventory a ponúkajú vynikajúci komfort z jazdy. 

Závod oslavuje tento rok svoje piate výročie. Aké sú míľniky posled-
ných piatich rokov, a aká je vaša vízia pre Kechnec? 
V roku 2005 bola na mieste nášho závodu len zelená lúka a v apríli 
2010 sme dosiahli míľnik 600 vyrobených prevodoviek za deň. Z fá-
zy spustenia výroby sa tak stávame produkcie schopným závodom. 
Počas našej krátkej histórie sme toho veľa dosiahli, na čo môžeme byť 
právom hrdí. Naša kvalita a objem výroby sú dobré, máme tiež vý-
borný systém manažérstva bezpečnosti. Ako závod a spoločnosť ako 
celok chceme byť najlepšími v danom odvetví. Verím, že máme pevný 
základ pre úspech a jasne rozumieme tomu, čo je potrebné spraviť. 

Váš výhľad - predpoklad pre závod na tento rok? 
Tento rok zvýšime našu produkciu na 122 000 dvojspojkových pre-
vodoviek. V rovnakom čase budeme prijímať nových zamestnancov 
pre výrobnú oblasť a procesných inžinierov, aby sme zvýšený objem 

zvládli. Okrem toho vybudujeme v našom závode nové logistické 
centrum, ktoré bude slúžiť ako distribučné centrum na zabezpečenie 
včasných dodávok jednotlivých častí potrebných pre výrobu prevo-
doviek GETRAG PowerShift®, a tiež ako exportná zóna pre hotové 
prevodovky. Do nového zariadenia, ktoré je navrhnuté tak, aby pod-
porilo produkciu až do 230 000 dvojspojkových prevodoviek, inves-
tujeme okolo 8 miliónov EUR. Začiatok stavebných prác sa očakáva 
v máji 2010. Závod predpokladá, že nové logistické centrum začne 
svoju prevádzku 1. januára 2011.

Ako dôležitá je podľa vás spolupráca s miestnou komunitou a sa-
mosprávou?
Svoju úlohu v rámci komunity berieme vážne, a naším cieľom je byť 
v tejto oblasti preferovaným zamestnávateľom. Chceme byť vnímaní 
ako organizácia, ktorá dokáže naplniť ašpirácie a ambície našich 
zamestnancov. Máme výnimočný produkt a závod, na ktorý môžeme 
byť hrdí. Úzko spolupracujeme s miestnou strednou odbornou školou 
v Košiciach. Darovali sme jej CNC obrábacie stroje, vďaka čomu sú 
teraz základné schopnosti potrebné v našom odvetví súčasťou ich 
učebných plánov. Nedávno sme tiež spustili niekoľko spoločných 
projektov spolu s Technickou univerzitou v Košiciach, pracujeme spo-
lu na zavedení systému riadenia údržby (TPM – Totálne produktívna 
údržba) a pre ich mechatronické laboratórium sme poskytli naše pre-
vodovky PowerShift. 

Počas svojej kariéry ste žili a pracovali v mnohých rôznych kraji-
nách. Aký je váš názor na odborné schopnosti a zručnosti na Slo-
vensku? 
Máme silne motivovaných a disciplinovaných zamestnancov, ktorých 
sme si vybrali pre výrobu našich vysoko sofi stikovaných produktov. 
Ako väčšina nových organizácií, aj my sa máme čo učiť, ale verím, že 
sme konkurencieschopní. Pracoval som v mnohých krajinách a verím, 
že máme schopnosti a procesy, aby sme zvládli výzvy, ktorým čelíme. 
Som presvedčený o našom úspechu. 

GETRAG FORD Transmissions Slovakia, s.r.o. 
Perínska cesta 282, Kechnec 044 58, email: kariera@getrag.de

www.getrag.de

Závod na prevodovky
GETRAG oslavuje 5. výročie

Chris Hinton (na snímke) prevzal pozíciu riaditeľa závodu spoločnosti GETRAG FORD 
Transmissions Slovakia, s.r.o. na začiatku tohto roka. Spoločnosť vybudovala svoj najmodernejší 
výrobný závod v kechneckom priemyselnom parku v roku 2005, a pre automobilový priemysel 
vyrába najmä dvojspojkové prevodovky. S touto novou prevodovou technológiou, tzv. prevodov-
kou GETRAG PowerShift® vstúpila spoločnosť na trh s automatickými prevodovkami. 
Chris Hinton hovorí v rozhovore pre ai magazine nielen o sebe, ale i výzvach pre automobilový 
priemysel a víziách závodu v Kechneci.
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Spoločnosť RF, spol. s r.o. začala v roku 2001 s výrobou boč-
ných skiel pre vozidlá VW Polo. Už v roku 2002 pribudli ďalšie 
zákazky od koncernu VW, a to hneď na luxusné vozidlá VW To-

Aj panoramatickéAj panoramatické
strešné okná pre viaceré automobilky

Branislav ŠKANDERA, foto RF, s.r.o.

RF, spol. s r.o. má svoje sídlo v Malackách, 
kde sa od roku 2001 zaoberá obstrekova-
ním a výrobou pevných okien, okenných 
modulov a panoramatických strešných okien 
pre renomované automobilky. 
Ide o najväčšiu dcérsku spoločnosť nemec-
kého koncernu Richard Fritz GmbH + CO 
KG, ktorý patrí k lídrom v spracovávaní 
komponentov, najmä skiel a plastových 
dielov pre automobilový priemysel.

l l l k b b

Výrobné portfólio fi rmy rozšírila spoločnosť RF o nový segment, 

a to panoramatické strešné okná pre viaceré automobilky.



  www.leaderpress.sk  | 2/2010                             | 25

DODÁVATELIA
R F,  s p o l .  s  r.  o .

uareg a Porsche Cayenne. Ocenením 
kvality dodávaných dielov je fakt, že 
RF vyrába okenné moduly aj na nasle-
dovníkov týchto modelov, ktoré prídu 
na trh v tomto roku. V nasledujúcich 
rokoch uviedla spoločnosť do výrob-
ného programu celý rad ďalších pro-
jektov pre takmer všetky európske au-
tomobilky ako Volkswagen, Porsche, 
Daimler, Audi, Opel, BMW, Škoda, Peu-
geot, Citroën, Chrysler, Maserati. V roku 
2005 získala spoločnosť RF ocenenie 
v kategórii fi rma roka v hodnotení ča-
sopisu Trend, keď sa v rebríčku naj-
úspešnejších fi riem umiestnila na treťom 
mieste.

Výrobný program
Výrobný program RF, spol. s r.o. pozo-
stáva z obstrekovania zadných a pred-
ných okien, ktoré sa uskutočňuje reak-
čnou technológiou (polyuretánom), zatiaľ
čo pri obstrekovaní bočných okien sa 
využíva technológia vstrekolisovania 
s použítím materiálov TPE a PVC. 

Ako dodávateľ pre automobilový prie-
mysel je spoločnosť certifi kovaná podľa 
ISO/TS 16949:2002, ISO 9001:2000 
a ISO 14001:2004.

Dynamický rozvoj spoločnosti pokračo-
val po miernom pribrzdení následkom 
vplyvu celosvetovej krízy vďaka vhodné-
mu portfóliu projektov pre jednotlivé au-
tomobilky, ako aj vďaka nábehu nových projektov, tak v roku 2009 
spustením do výroby 12 nových projektov, ako aj v roku 2010, kedy 
je naplánované spustenie výroby ďalších 14 nových projektov.

Výrobné portfólio fi rmy rozšírila spoločnosť RF o nový segment, a to 
panoramatické strešné okná pre viaceré automobilky. 

Rozšírenie spolupráce
Vzhľadom na stále sa rozširujúce výrobné portfólio sa otvárajú mož-
nosti spolupráce s novými dodávateľmi, ktorí sa zaoberajú výrobou 
rôznych plastových dielov (lišty, piny, klipy, úchytky a pod.), tiež 

Résumé
RF, Ltd. location is in Malacky. Since 2010 the company has dealt 
with the encapsulation and production of fixed window, window 
modules and panoramic sliding roofs for prestigious OEM. It is 
the great subsidiary firm of German concern Richard Fritz GmbH 
+ CO KG which belongs to the leaders of component processing 
predominately windows and plastic components for automotive 
industry. The RF, Ltd. production programme consists of the 
windshield and backlite encapsulation with reactive technology 
(polyurethane) and the encapsulation for sidelites by means of in-
jection moulding with the using of TPE and PVC materials. As a 
supplier for automotive industry the company is certified according 

to ISO/TS 16949:2002, ISO 9001:2000 and ISO 14001:2004. The 
firm’s production portfolio was enlarged by the RF company with 
the new segment, namely panoramic sliding roof for many OEM. 
In the view of enlarging production portfolio there are shown the 
possibilities for cooperation with the new suppliers who deal with 
the extrusion and injection for production of plastic components 
as well as metal and sheet frames, strips, pins, clips, clamps, non-
standard binding materials and surface treatment. Moreover there 
is the area of cooperation with the producers of moulds and tools 
for injection press machines.

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

rôznych lisovaných, ohýbaných, prípadne odlievaných kovových 
dielov, neštandardného spojovacieho materiálu a ich povrchovou 
úpravou. 
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V dňoch 8. –11. júna 2010 sa na výstavisku Nového veľtrhu Mníchov 
uskutoční medzinárodný veľtrh AUTOMATICA. Podujatie zamerané 
na automatizáciu a robotiku sa uskutočňuje v dvojročných interva-
loch. V roku 2008 navštívilo veľtrh takmer 32 000 odborných náv-
števníkov z vyše sto krajín sveta a svoje inovácie a riešenia prezen-
tovalo asi 870 vystavovateľov v oblasti montážnej a manipulačnej 
techniky, robotiky, priemyselného spracovania obrazu a technológií. 
Tento rok očakávajú organizátori podobný záujem návštevníkov i vy-
stavovateľov.

„AUTOMATICA sa uskutoční opäť paralelne s veľtrhom Intersolar. 
Kombinácia obidvoch odborných veľtrhov je smerodajným ukazo-
vateľom pre odborníkov vo výrobe. Dôvodom je to, že za využitím 
ekologickej energie stoja najmodernejšie výrobné a montážne zaria-
denia, a tie sú prezentované na veľtrhu AUTOMATICA,“ uviedol na 
tlačovej besede k veľtrhu 10. marca v Prahe Norbert Bargmann, ge-
nerálny riaditeľ Messe München.

Zelená automatizácia
AUTOMATICA spoločne s VDMA Robotik + Automation (nemecký 
zväz pre priemyselné spracovanie obrazu, montážnu a manipulačnú 
techniku) a franhoferským inštitútom pre výrobnú techniku a automa-
tizáciu (IPA) dala život novej spoločnej iniciatíve Zelená automati-
zácia, ktorá je zameraná na efektívnosť energií, výrobu a inovačné 
riešenia v oblasti roboty a automatizácie. 
Patrick Schwarzkopf, riaditeľ odborového zväzu VDMA Robotika + 
Autmatizácia na tlačovej besede informoval, že oblasť montážnej 
a manipulačnej techniky je krízou značne poznačená a obrat v rámci 
združenia v roku 2009 zaznamenal prepad o 36 %, v roku 2010 už 
zaznamenávajú prvky zlepšenia. V oblasti robotiky sa v roku 2009 
počet inštalácií robotov podľa odhadov IFR (medzinárodná federácia 
robotiky) prepadol o takmer 50 % na 57 tisíc kusov. V Európe sa tiež 
predalo v tomto roku asi o 50 % prístrojov menej. Pre obdobie rokov 

Eva ERTLOVÁ, foto Messe München

AUTOMATICA 2010AUTOMATICA 2010
veľtrh automatizácie a mechatronikyveľtrh automatizácie a mechatroniky

2010 – 2012 je predpoklad postupného zotavenia. Podľa optimis-
tických predpokladov by v Európe do roku 2012 mal byť dosiahnutý 
ročný objem dodávok zodpovedajúci najlepším rokom. 

Inovácie v robotike
AUTOMATICA 2010 sa bude konať v štyroch plne obsadených pavi-
lónoch. Zo zahraničných vystavovateľov spomeňme Rakúsko, Švajčiar-
sko, ázijské krajiny, Španielsko, Francúzsko, Slovinsko, Dánsko, Švéd-
sko, Kanadu, ale i Českú republiku, Slovensko a mnohé ďalšie. Bohatý 
sprievodný program ponúka napríklad témy: Inovácie pri výrobe auto-
mobilov, Ako budeme pracovať a žiť v roku 2020, Ako nám budú po-
máhať roboty, atď. Už po druhýkrát sa uskutoční v rámci veľtrhu sveto-
vo najvýznamnejšia konferencia robotiky. Dvojitý kongres ISR/ROBO-
TIK 2010 sa koná od 7. – 9. júna v susednom Medzinárodnom centre 
Mníchov, kde očakávajú vyše 200 expertov z celého sveta. Podobne 
už po druhýkrát sa uskutoční podujatie Inovačná platforma servisnej ro-
botovej techniky za účasti odborníkov z danej oblasti z celého sveta.
Medzi zaujímavosti bude iste patriť v rámci Zelenej automatizácie 
exponát „Lanový robot“ z Fraunhoferského inštitútu IPA. Predstavuje 
víziu montáže veľkých solárnych zariadení v prostredí „Desertec“ mo-
bilnými lanovými robotmi. Ukazuje využitie solárnej energie i v ťažko 
prístupných regiónoch sveta.

AUTOMATICA je so svojím profi lom medzinárodným magnetom 
pre návštevníkov. Predovšetkým v Európe je špičkovým veľtrhom vo 
svojom odvetví. Z Českej republiky prišlo do Mníchova v roku 2008 
celkom 470 odborných návštevníkov, zo Slovenska 179 návštevní-
kov. Nechýbali účastníci zo zámoria, z Ázie a severnej Ameriky. 
Profesijnú štruktúru tvorili vývojoví experti, nákupcovia, vedúci pro-
dukcie, ale tiež vrcholoví manažéri fi riem. Veľká časť návštevníkov 
pochádza z automobilového priemyslu, kovopriemyslu a priemyslu 
elektroniky. Veľký záujem o veľtrh z odborných i laických kruhov 
registrujú aj tento rok.

Ďalšie informácie na www.automatica-munich.com
(čítaj aj na str. 28 - 30)

AUTOMATICA 2010
 Innovations and Solutions

Pozývame vás na 4. medzinárodný odborný veľtrh

 pre automatizáciu a mechatroniku 

8. – 11. 6. 2010, výstavisko Mníchov



.

INNOVATION AND SOLUTIONS
push the button

4. medzinárodný veľtrh pre
automatizáciu a mechatroniku

8.–11. júna I Nové výstavisko Mníchov
Zľavnené vstupenky, sponzorované zájazdy a ubytovanie
pre návštevníkov z ČR a SR: www.expocs.cz I Tel/Fax: +420 545 176 159
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OdborOdbor
robotiky a automatizácierobotiky a automatizácie

vychádza z krízy posilnenývychádza z krízy posilnený
Podľa slov Patricka Schwarzkopfa, riaditeľa 
odborového zväzu VDMA Robotika + Automatizácia,
na veľtrhu AUTOMATICA 2010 počítajú s omnoho
väčším počtom inovácií než kedykoľvek v minulosti. 
Ako sa vyvíja situácia v dotknutých odboroch 
– robotika, montážna a manipulačná technika, 
priemyselné spracovanie obrazu, v ostatných ro-
koch a aká je najbližšia perspektíva?
Z informácií Patricka Schwarzkopfa k veľtrhu 
AUTOMATICA pripravila Eva Ertlová.

Nemeckí výrobcovia v oblasti robotiky a automatizácie 
dokázali v roku 2008 zásadne prispieť k nárastu obratu 
o 13 % na 9,3 mld. €. V predchádzajúcich troch rokoch 
vzrástol obrat v odbore celkom o 35 %. Odbor profi toval 
zo silne vzrastajúceho trendu k automatizácii, a to nielen 
v automobilovom priemysle, ale i v iných odvetviach. Fi-
nančná a hospodárska kríza na jeseň roku 2008 tento 
trend dočasne zastavila. 

Prudký pokles objednávok viedol v roku 2009 k veľkému 
poklesu obratu. Zdá sa však, že výrobcovia v odbore ro-
botika a automatika opäť získavajú od konca roka 2009 
pevnú pôdu pod nohami.  Objednávky postupne rastú 
a signalizujú vzrast. Nielen automobilový priemysel, stá-
le najväčší užívateľ robotiky a automatizácie, ale aj vše-
obecný priemysel musia svoju výrobu celosvetovo opti-
malizovať, aby si i naďalej udržali konkurencieschopnosť. 
Nové technológie si tiež vyžadujú prestavbu výroby. 

Trend smerujúci k automatizácii bude naďalej pokračo-
vať. Obrat v roku 2009 v odbore robotiky a automatizá-
cie celkom klesol o 34 % na 6,1 mld. €, čo zodpovedá 
úrovni z roku 2002. Pomalý nárast v obchode s kompo-
nentmi a v požiadavkách na trhu naznačuje postupné 
zotavenie, takže v roku 2010 by mohlo dôjsť k miernemu 
nárastu obratu vo výške 5 % na 6,4 mld. €. 

Montážna a manipulačná technika 
Obrat montážnej a manipulačnej techniky v roku 2008 
v Nemecku vzrástol o 14 % a s hodnotou 5,7 mld. € zno-
vu dosiahol špičkové hodnoty. Kríza však aj toto odvetvie 
veľmi silno poznačila. Obrat sa v roku 2009 prepadol 
o 36 % na 3,7 mld. €. Mierne náznaky zlepšenia, ktoré 
sa od tretieho štvrťroku začali objavovať v prijatých ob-
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jednávkach komponentov, by mohli smerovať v roku 2010 k mierne-
mu zlepšeniu o 5 %. 

Vývoj v oblasti robotiky
Celosvetový predaj priemyselných robotov dosiahol v roku 2008 
druhú najvyššiu hodnotu v histórii. Vo svete sa vyexpedovalo viac 
ako 113 000 robotov. V rokoch 2005 až 2008 priemysel robotiky 
profi toval z celosvetového trendu k automatizácii. Automobilový prie-
mysel posilňoval svoje investície s cieľom zvýšenia výrobných kapacít 
na rastúcich trhoch a s cieľom získania podielu na tradičných trhoch. 
Okrem toho aj gumárenský a plastikársky priemysel, kovopriemysel 
a strojársky priemysel, potravinársky a obalový priemysel, elektronic-
ký a solárny priemysel, investovali stále viac do optimalizácie výrob-
ných procesov.

V Ázii a Amerike predaj robotov po prelomovom roku 2005 klesal, 
v Európe postupne rástol a v roku 2008 zostal na špičkovej úrovni 
z predchádzajúceho roku na hodnote 35 000 jednotiek. Okrem 
automobilového priemyslu v Európe vo väčšej miere do robotických 
technológií investovali všetky ostatné odbory.

V roku 2009 sa počet inštalácií robotov, podľa najnovších odhadov 
Medzinárodnej federácie robotiky (IFR), prepadol takmer o 50 % na 
57 000 kusov. V Európe sa v roku 2009 predalo asi o 50 % prístro-
jov menej. Pre obdobie medzi rokmi 2010 a 2012 sa predpovedá 
postupné zotavenie. V Európe by do roku 2012 mal byť opäť dosiah-
nutý ročný objem dodávok ako v najlepších rokoch. 

V Nemecku, na najväčšom trhu s robotmi v Európe, sa predaj robo-
tov v roku 2008 znovu zvýšil o 4 % na špičkovú hodnotu 15 200 

Ako merítko rozšírenia robotiky v jednotlivých krajinách sa pou-

žíva tzv. hustota robotov, teda počet priemyselných robotov na 

10 000 zamestnancov v spracovateľskom priemysle. Japonsko 

(hustota robotov 361) je s veľkým náskokom najviac automatizo-

vanou krajinou. Nasleduje Nemecko (236) a Kórejská republi-

ka (214). S 32 používanými robotmi na 10 000 zamestnancov 

v spracovateľskom priemysle je potom Česká republika ešte zre-

teľne pod európskym priemerom (105).

jednotiek. V Taliansku, na druhom najväčšom trhu Európy, bolo na-
sadených o 18 % robotov menej (4 800 jednotiek). Predovšetkým 
automobilový priemysel, gumárenský a plastikársky priemysel, pod-
statne znížili svoje investície do robotizácie. Toto nemohol vykom-
penzovať ani nárast predaja do všetkých ostatných priemyselných 
odvetví. Vo Francúzsku, Španielsku, krajinách Beneluxu, Švédsku 
a vo Veľkej Británii dodávky robotov stagnovali alebo mierne kle-
sali. Inštalácie robotov v Českej republike v roku 2008 klesli o 5 %. 
V ostatných krajinách strednej a východnej Európy oproti tomu v ro-
ku 2008 vzrástli celkom o 39 %. 

Automobilový a dodávateľský priemy-
sel, i gumárenský a plastikársky prie-
mysel boli v roku 2008 najdôležitejší-
mi zákazníkmi odboru priemyselných 
robotov v Českej republike. Ročné do-
dávky robotov sú s takmer 800 kusmi 
ešte na relatívne nízkej úrovni. Podobne 
nízka hustota robotov ukazuje, že Čes-
ká republika má stále ešte obrovský po-
tenciál v automatizácii priemyselných 
výrobných zariadení. 

Priemyselné roboty a robotické systémy 
predstavujú kľúčové komponenty au-
tomatizácie. Existuje niekoľko dobrých 
dôvodov pre spracovateľský priemysel, 
ale i pre nepriemyselné odvetvia, pre-
čo teraz a v budúcnosti investovať do 
robotiky. 

Servisná robotika
Je ďalším inovačným odvetvím. Do kon-
ca roka 2008 bolo nainštalovaných 

ro

S
Je
ca

Tlačová beseda k veľtrhu AUTOMATICA 2010. Na snímke zľava: Ing. Jaroslav Vondruška, 
zástupca Messe München pre ČR a SR; Norbert Bargmann, generálny riaditeľ Messe München; 
Patrick Schwarzkopf, riaditeľ odborového zväzu VDMA Robotika + Automatizácia a Petr Ducho-
slav, Fanuc Robotics Czech. 
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približne 60 000 servisných robotov pre profesionálne použitie. Technologicky náročné 
servisné roboty pre priemyselné odbory transportujú napríklad materiál v továrňach, ne-
mocniciach alebo vo verejných budovách, vydávajú sa do nebezpečných zón, do vody 
alebo do vesmíru. Najväčšiu skupinu tvoria roboty pre potreby obrany, záchranné akcie 
a bezpečnosť.
Prognózy pre rok 2009 až 2012 vychádzajú z 49 000 ďalších servisných robotov 
pre priemyselné použitie. Predstavujú hodnotu asi 10 mld. amerických $. Vysoká miera 
nárastu servisných robotov sa očakáva v oblastiach, ako je obrana, záchranné akcie 
a bezpečnosť inšpekčných robotov, robotov v logistike alebo v lekárskej technike a mo-
bilných robotických platforiem. 

Priemyselné spracovanie obrazu
Systém pre spracovanie obrazu je schopný bez ľudského pričinenia posudzovať kvalitu 
a robiť rozhodnutia – napr., či je tá ktorá súčiastka automobilu vyrobená presne, alebo či 
nepredstavuje bezpečnostné riziko, či nápojový výrobok zodpovedá všetkým bezpečnost-
ným normám a je správne popísaný alebo či plochá obrazovka nejaví nejaké poškodenie. 
Celkový obrat vzrástol v Nemecku v roku 2008 o 5 % na 1,2 mld. €. Obrat v roku 2009 
klesol podľa predpokladov o 30 % na úroveň z roku 2003, zhruba na 850 mil. €. Pre rok 
2010 sa očakáva mierne zotavenie vo výške nárastu 5 %.

Systémy pre spracovanie obrazu pre špecifi cké použitie predstavujú aj v Európe skupinu 
s najväčším obratom. Evidentná bude i silná pozícia Európy v oblasti vývoja a výroby 
kamier na spracovanie obrazu. 
V posledných rokoch vzrástol dopyt po ľahko ovládateľných a nie veľmi nákladných 
štandardných systémoch. Stále viac malých a stredných podnikov začína využívať spra-
covanie obrazu. K slovu sa dostávajú jednoduché a nie veľmi nákladné systémy. Vysoko 
náročné meracie úlohy, ako napríklad v automobilovom priemysle, lekárskej technike 
alebo elektronike, si naďalej vyžadujú kvalitné a potrebám zákazníka a danému použitiu 
prispôsobené systémy spracovania obrazu. 
Automatizácia je kľúčom v boji proti klimatickým zmenám a k prekonávaniu následkov de-
mografi ckého vývoja. Výrobcovia v oblasti robotiky a automatizácie túto výzvu so svojimi 
výrobno-technickými kompetenciami prijímajú a pracujú na riešeniach do budúcnosti.

Prečo investovať
do robotiky
• možnosť znížiť priame a nepriame nákla-
dy, napríklad náklady na energie zhasnutím 
svetiel a vypnutím kúrenia

• kvalita produktov sa vďaka použitiu robo-
tov zlepšuje

• roboty zlepšujú pracovné podmienky; 
zabezpečovanie nebezpečných, zdraviu 
škodlivých, špinavých alebo monotónnych 
pracovných postupov prechádza z človeka 
na stroj

• robotika zvyšuje objem výroby; roboty 
môžu pracovať 24 hodín 7 dní v týždni

• roboty zvyšujú fl exibilitu vo výrobnej lin-
ke a môžu jednoducho prepínať z jedného 
procesu použitia na iný; použitie robotov 
pre výrobný sortiment vedie k optimálnemu 
využitiu investícií do zariadení

• straty následkom zlyhania alebo zlej kva-
lity sa znižujú. 

Dôležité 
technické trendy
• aplikacie High-Speed

• menšie použitie, lepšie využitie priestoru

• 7-osové manipulátory pre inštaláciu
   s vysokou hustotou robotov

• viacramenné technológie na väčších 
   plochách

• zavedenie fl exibilných rúk a chytačov

• robotické videnie Robot Vision pre
    kontrolu kvality

• lepšia senzorová technológia pre
   identifi káciu okolia a meranie sily

• robotické systémy, ktoré kombinujú 
   manipulačné použitie (napr. pick and 
   place) s procesmi zvárania

• oblúkové zváranie bez rozstrekov 
   pri zváraní

• jednoduché programovanie a obsluha

• malosériová výroba a rozvodné systémy

• zlepšenie v komunikácii rozhrania človek 
   – stroj a diaľkové ovládanie

• programovanie offl ine

• lepšia bezpečnosť

• ľahká konštrukcia s cieľom úspory 
   energie

Inter SOLAR  
svetový odborný veľrth fotovoltaiky, solárnej termiky a solárnych systémov

Mníchov, 9. – 11. júna 2010,

 www. expocs.cz,  Tel: +420 545 176 159, info@expocs.cz

Využite 2-denný sponzorovaný zájazd len za 69 EUR



  www.leaderpress.sk  | 2/2010                             | 31

AUTOMATIZÁCIA, ROBOTIKA, ZVÁRANIE
P ro j e k t y

Dnes sa môžeme pochváliť získaním technologických projektov zamera-
ných na automatizáciu a robotizáciu, a ako príklad môžem uviesť výrobnú 
linku pre Leoni Autokabel Slowakia, alebo manipulačnú linku v jednom 
z pivovarov. Podarilo sa získať aj vedecko-technologické projekty pre na-
šich zákazníkov cez fondy EÚ hlavne v oblasti robotizácie. Toto nám po-
mohlo vykryť fi nančný plán na najbližšie roky. BOST SK sa postupne stáva 
jedným z popredných lídrov robotizácie a komplexných služieb v strojár-
stve. Z tohto dôvodu sme cez Ministerstvo hospodárstva SR ako poskyto-
vateľa pomoci podali vlastný vedecký projekt pre výskum a vývoj roboti-
zovaného obrábania VROC, v ktorom budeme za fi nančného prispenia 
štátneho rozpočtu a štrukturálnych fondov EÚ vyvíjať nové fi remné produkty 
v oblasti robotizácie, diagnostiky, manipulácie a rôznych iných oblastí tak, 
aby sme dokázali byť konkurencieschopní na obchodnom trhu s vlastnými 
produktmi.
Tieto ciele sme podporili sústavným zvyšovaním kvalifi kácie všetkých za-
mestnancov našej fi rmy, či už výrobných alebo administratívnych pracovní-
kov. Vzdelávanie bude zabezpečované počas roku 2010 prostredníctvom 

Nové projekty, veda
a výskum očami BOSTu

Vladimír BIELIK, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva spoločnosti BOST SK, a.s.

Rok 2009 bol aj pre našu fi rmu rokom 
značného poklesu tržieb. Vedenie fi rmy preto 
začalo pracovať na ozdravovacom pláne, 
ktorý by mal z dlhodobého hľadiska opätovne
naštartovať hospodársky rast spoločnosti. Rok 
2009 sa niesol v znamení fondov Európskej únie, 
ktorých bolo spracovaných veľké množstvo, nie-
len pre BOST SK, ale v rámci spolupráce s naši-
mi partnermi, aj pre nich.

renomovaných vzdelávacích organizácií v rôznych oblastiach strojárskej 
výroby a obchodu priamo v priestoroch BOSTu. Finančné krytie projektu 
sme dosiahli formou nenávratného fi nančného príspevku z Európskeho 
sociálneho fondu a štátneho rozpočtu SR, zameraného na podporu vzde-
lávania a adaptability zamestnancov, ktorá je jednou z priorít vlády Slo-
venskej republiky.
Aby sme dosiahli naplnenosť výroby, začali sme sa orientovať na zahra-
ničné akvizície veľkých a solventných partnerov. K tomuto nám pomô-
že ďalší projekt EÚ, ktorý sme získali prostredníctvom schémy podpory 
medzinárodnej spolupráce (de minimis) - „Prezentácia produktov BOST 
SK, a.s.“ Cieľom projektu je prezentovať naše produkty z radu BOST 
Advanced Precision na domácom a zahraničnom trhu a napomôcť lep-
šie sa zapojiť do medzinárodnej kooperácie a úspešnejšie sa uplatniť na 
zahraničnom trhu. 
Osobne som obzvlášť hrdý na skutočnosť, že sa nám podarilo založiť 
občianske združenie EAST (Exportná aliancia strojárskych technológií) 
s podporou generálneho riaditeľa agentúry SARIO Mgr. Juraja Kiesela. 
V tomto združení by sme postupne chceli pre malých a stredných podnika-
teľov vytvoriť riadiace a koordinačné centrum pre získavanie zákaziek zo 
zahraničia, ale tiež umiestňovania ich produktov v zahraničí cestou tendrov. 
Úlohou tohto centra, ktoré má prostredníctvom svojich fi liálok zabezpečené 
celoslovenské pôsobenie, je tiež výukové stredisko v oblasti obrábania a ro-
botiky. Ďalšou pripravovanou aktivitou EASTu spolu s agentúrou SARIO, 
EXIM bankou a Združením priemyselných podnikateľov je relokácia fi riem 
zo západnej Európy na Slovensko. V tejto oblasti ponúkame zahraničným 
spoločnostiam kompletné služby spojené s presťahovaním ich výroby na 
Slovensko. Deklarujeme im kvalifi kovanú slovenskú pracovnú silu, kvalitné 
technológie, a čo je najdôležitejšie, oveľa lacnejšiu pracovnú silu v porov-
naní so západnou Európou, kde cena práce už nie je konkurencieschopná 
voči krajinám východnej aj strednej Európy.
Naša strojárska budúcnosť je úzko spätá so vzájomnou pomocou pri ko-
operačných vzťahoch, vytváraním nových slovenských produktov v rámci 
vedecko-výskumných projektov a s tým súvisiacou vyššou angažovanos-
ťou univerzít v konkrétnych vedeckých projektoch pre slovenských pod-
nikateľov tak, aby sme opäť dosiahli alebo sa aspoň priblížili priaznivej 
ekonomickej situácii, ktorá tu už bola. Školiace stredisko firmy BOST

Na snímke Vladimír Bielik a Juraj Kiesel, generálny riaditeľ agentúry
SARIO
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V krátkej dobe už druhé prezentačné podujatie, aj keď to prvé vo 
februári bolo pod hlavičkou fi rmy ROBOTEC zamerané na auto-
matizáciu... Je to zámer?
Istým spôsobom áno, ide o určitú kontinuitu, aj keď toto podujatie sa 
týka iného segmentu produktov a inej fi rmy. Automatizácia a mecha-

VAW WELDINGVAW WELDING
prezentačné dni

Mechanizácia zvárania a delenia kovovMechanizácia zvárania a delenia kovov
Eva ERTLOVÁ, foto: Michal VALLO, VAW WELDING

Spoločnosť VAW WELDING s.r.o. zorganizovala vo svojich 
priestoroch posledné aprílové dni prezentačné podujatie s názvom
Mechanizácia zvárania a delenia kovov. Pri tejto príležitosti sme
sa v nadväznosti na rozhovor v predchádzajúcom čísle 
ai magazine opäť porozprávali s konateľom fi rmy Ivanom Vallom (na snímke) 
o podujatí, nových procesoch a technológiách v oblasti mechanizácie zvárania. 

nizácia sú úplne odlišné oblasti, v prvej je pánom robot, človek len 
kontroluje, ale v druhej človeka nie je možné zo samotného procesu 
vyradiť. V oblasti mechanizácie vo zváraní, najmä vonku, ide o pod-
mienky, kde robot nemá uplatnenie, napríklad zváranie oceľového ko-
mína, odsírenie elektrárne, pri stavbe lodí a podobne. To sú procesy, 
ktoré musí robiť človek, veď napríklad vonkajší plášť lode nemá dva 
rovnaké zvary.... V princípe sa však stále zameriavame na zvyšovanie 
konkurencieschopnosti našich zákazníkov. Pre našich klientov sme po-
čas troch dní pripravili „živé“ pracoviská zamerané na mechanizáciu 
zvárania a delenia materiálov, vrátane počítačovej prezentácie pro-
duktov a odborných prezentácií.

Okrem iného ste zákazníkov zoznámili s produktmi a techno-
lógiami americkej fi rmy, ktoré skvalitňujú proces mechanického 
zvárania...
Áno, zapožičali sme si tieto zariadenia zo zámoria, aby sme na nich 
mohli demonštrovať nové procesy, ktoré sú bežne využívané v zahra-
ničí. Ponúkame ich na domáci trh, lebo je možné ich využívať v na-
šich podmienkach, a tak zasa zvyšovať konkurencieschopnosť našich 
partnerov. Práce, ktoré môže dané zariadenie vykonávať, sa doteraz 
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robili ručne alebo sa objednávali „z von-
ku“, ide nám o to, aby ich mohli zvládnuť 
aj naše domáce fi rmy. 
Mechanizácia nemôže fungovať bez zvá-
račky, plazmovej rezačky a podobne, ale 
týmito nástrojmi disponujeme aj u nás vo 
fi rme už 19 rokov. Zahraničný produkt, 
ktorý sme prezentovali, však dokáže viac. 
Uvediem príklad. S klasickými nástrojmi 
dokáže urobiť človek kvalitný zvar dlhý 
povedzme jeden meter bez prerušenia. 
Zariadenie, ktoré demonštrujeme, urobí 
ten zvar dlhý povedzme 20 metrov, úplne 
kontinuálne, bez akéhokoľvek prerušova-
nia, alebo iných zásahov. 

Pre aké oblasti je takéto zváracie zaria-
denie najmä určené?
To sú zariadenia, ktoré majú obrovskú šan-
cu najmä v oblasti energetiky, produktovo-
dov, plynovodov, ropovodov, všade tam, 
kde sa väčšina prác vykonáva vonku, pri 
veľkom množstve potrubí, kde nie je opa-
kovaná priemyselná výroba, napríklad aj 
pri stavbe rôznych konštrukcií, ide o vysoko individuálne a neopako-
vateľné procesy. Mali sme ich tu k dispozícii, klienti si ich mohli vy-
skúšať a našou úlohou je vytvoriť pre konkrétneho zákazníka a jeho 
potreby „skladačku,“ zostavu, ktorú môže aplikovať podľa svojich po-
trieb. Je to obrovská devíza, takto sa oboznámiť so zariadením, lebo 
podobná šanca iná nie je, iba pozrieť si to priamo u výrobcu, a to je 
dosť komplikované. V budúcnosti však plánujeme v našej fi rme vytvo-
riť centrum, kde by sme takéto produkty mali trvale na prezentačné 
účely, zatiaľ ich máme aj my len zapožičané.

Ako vnímate budúce trendy v oblasti mechanizácie zvárania?
Sú teórie, napríklad, že sa bude viac lepiť ako zvárať. Aj lepenie je 
metóda a používa sa pre určité aplikácie. Ale napríklad pri stavbe 

komína, alebo zásobníka ropy, a podobných náročných projektoch, 
si neviem predstaviť, ako by sa to dalo zvládnuť lepením. Takže, 
technológia zvárania neumrie! 

Jednoznačne však treba povedať, že na rozdiel od automatizácie, 
mechanizácia nenahrádza človeka, ale pomáha mu, aby produkty, 
ktoré robí, boli dokonalejšie, odbremení ho od namáhavej práce, 
ale človek ten proces riadi, sleduje, kontroluje, nie automat. Uvedo-
mujeme si, že konkurencia je v oblasti ručného zvárania pomerne 
veľká. V oblasti mechanizácie je však obrovský priestor, lebo je to 
kreatívna práca aj pre našich technikov, navrhovať riešenia, techno-
lógie, a pod., čiže aj v tejto sfére smerujeme k vyššej pridanej hod-
note, čo je perspektíva do budúcnosti. 
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Základ nového systému pre robotizované zváranie tvorí aj inovatívna 
technológia Steel Transfer a úplne digitálny invertorový zvárací zdroj. 
TransSteel Robotics je dostupný vo výkonnostných triedach 350 
a 500 A. Tieto hodnoty dosahujú pri 40 % DZ (dovolené zaťaženie) 
alebo 250, respektíve 360 A pri 100 % DZ. Okrem výhod zdroja 
pre manuálne použitie ponúka TransSteel Robotics užívateľovi ďalšie 
možnosti a inovácie. Prípojka Fronius System Connector (FSC) prená-
ša všetky potrebné média pre zvárací proces. Presný prenos prúdu 
pomocou FSC zaisťuje maximálnu spoľahlivosť procesu.

Ideálny pre oceľIdeálny pre oceľ
Robotizovaný zvárací systém TransSteel Robotics je vysoko 

produktívny a široko použiteľný.  So svojimi najnovšími apli-

káciami znamená pre užívateľa najlepšie podmienky pre 

ideálne zváranie ocele. 

Vývojári nového systému TransSteel Robotics 
sa zamerali výhradne na robotizované zvára-
nie ocele. Výsledok presvedčil užívateľov 
jasnými výhodami: robustnosť, spoľahlivosť, 
efektívnosť, perfektné zváracie vlastnosti 
ocele, časovo úsporné funkcie, možnosť 
chladenia vzduchom alebo vodou.
Nadčasové systémy sú kompatibilné 
s robotmi významných výrobcov.

S novým rozhraním robota sa pracovníkom vývoja podarilo priniesť 
ďalšie zjednodušenie pre užívateľov, tzv. „z dvoch jeden“.

Užívateľ môže teraz rozhranie robota pripevniť na zvárací zdroj 
alebo alternatívne tiež napríklad na stenu zváracej bunky. Zvárač 
má k dispozícii prvky ako napríklad štart a stop zváracieho oblúka 
pomocou rozhrania automatu alebo prenosy analógových alebo 
digitálnych signálov najrôznejších zbernicových sietí (DeviceNet, 
CanOpen, Interbus). Pomocou jediného tlačidla ukladá funkcia 
Easy-Job jednoducho až päť dátových záznamov parametrov.

Ďalšou inováciou je prenos médií zo zváracieho zdroja cez podá-
vač drôtov až do horáka. 

Prenos je identický pre bežné i periférne roboty s procesným rame-
nom (PAP), respektíve dutým hriadeľom. Vzhľad zariadenia je omno-
ho menej narušený, pretože podávač drôtov je podstatne menší 

Nadčasový systém Steel Transfer Robotics bol spoločnosťou Fronius vyvinutý výhradne pre robotizované zváranie ocele
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Ideálny pre oceľ

a kompaktný. Funkcia ComfortWire umožňuje v spojení s prípojkou FSC samostatné zavede-
nie drôtov pri zatvorených podávacích kladkách.

Pre výmenu bovdenu je možné podávač posunúť na jeho koľajnicu. To znamená podstatnú 
úsporu času, ktorá sa v automatizovanom výrobnom procese zvlášť vyplatí. Jedinečné je i jed-
noducho inštalovateľné dodávanie chladiacej vody v hadicovej súprave bez externých hadíc 
na horáku. Potrebné zaklapávacie prípojné konektory sa nachádzajú priamo medzi horákom 
a prepojovacou hadicovou súpravou. Novinkou je i magnetická kolízna skrinka. Namiesto 
pružín, ktoré využívajú bežné kolízne skrinky, sú do pološkrupiniek nainštalované dva magne-
ty. Tým sa podstatne zníži rušivý vplyv.

Neváhajte a navštívte nás na 
17. ročníku MSV Nitra, 25.-28.05.2010 

a osobne si vyskúšajte „TransSteel“!
Nájdete nás

v pavilóne G, v stánku č. 10.

Transsteel 3500/5000 predstavuje nový 
inteligentný priemyselný design, zaručuje 
veľmi ľahké ovládanie, robustnú konštruk-
ciu a dlhú životnosť. Vďaka technológii 
Steel Transfer ponúka digitálne riadený 
zvárací systém MIG/MAG optimálne
charakteristiky pre zváranie ocele. 
Pripravte sa na dokonalé zváranie ocele!

Viac informácií dostanete v obchodných zastúpeniach FRONIUS SLOVENSKO s. r. o. a u zmluvných predajcov.
Trnava, 917 01, Nitrianska 5, Tel.: 033/5907511

Banská Bystrica, 974 03, Zvolenská cesta 14, P.O.BOX 36, Tel.: 048/4720611

TECHNOZVAR s.r.o., Bardejovská 42, 080 06 Prešov – Ľubotice, Tel.: 051/7765641

MARTINČIČ s.r.o., Vajanského 1, 909 01 Skalica, Tel.: 034/6645203 w
w
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Pripravený pre dokonalé zváranie ocele

Robustný a spoľahlivý

Veľmi ľahké ovládanie

Perfektné zváranie ocele

FRONIUS INTERNATIONAL
je rakúska spoločnosť so sídlom v Pet-
tenbachu a ďalšími pobočkami vo 
Welse, Thalheime a Sattledte, a s vý-
robnými lokalitami v Česku a na 
Ukrajine. Spoločnosť Fronius je činná 
v odboroch nabíjacie systémy aku-
mulátorov, zváracia technika a solár-
na elektronika. Výnimočné produkty 
a služby robia zo spoločnosti Fronius 
technologickú jednotku na svetových 
trhoch. Spoločnosť zamestnáva po 
celom svete viac ako 2 500 pracovní-
kov, z toho 1 900 v Rakúsku. Podiel 
exportu je z 90 percent dosiahnutý 
vďaka 12 odbytovým dcérskym spo-
ločnostiam, dvom zastúpeniam (Tu-
recko – zváracia technika a Čína 
– solárna elektronika) a 130 medzi-
národným predajným partnerom. Do 
výskumu a vývoja investuje spoloč-
nosť Fronius 6,8 percent celkového 
obratu - 370 miliónov euro (fi škálny 
rok 2008). Spoločnosť Fronius je dr-
žiteľom 585 aktívnych patentov. 

13780 K výhodám nového robotizovaného zváracieho systému spoločnosti Fronius patrí štan-
dardné rozhranie pre všetky bežné zváracie roboty, kompaktný vzhľad, inovatívne riešenia 
prenosu médií a podávače drôtov
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Pri analýze výsledkov vývozu podľa colnej nomenklatúry došlo k mier-
nemu nárastu iba v skupine obrábacích centier, ostatné skupiny za-
znamenali prepad vývozu. Informácie pre ai magazine poskytol Svaz 
strojírenské technologie (SST). Z analýzy SST vyplýva, že dovoz obrá-

bacích a tvárniacich strojov v roku 2009 v Českej republike dosiahol 
hodnotu 5 705,2 mil. Kč, čo je v medziročnom porovnaní pokles skoro 
o 54 percent. K objemovo najväčšiemu prepadu došlo v skupinách: fy-
zikálno-chemické stroje, obrábacie centrá a sústruhy. Dovoz strojov do 
ČR podľa teritórií je v porovnaní s rokom 2008 nemenný.

Obrábacie a tvárniace
stroje v ČR v roku 2009

Eva ERTLOVÁ, Stanislav LINC, Svaz strojírenské technologie ČR

Vývoz obrábacích a tvárniacich strojov v roku 
2009 v Českej republike dosiahol hodnotu 
11 185,2 mil. Kč. Tento výsledok potvrdil 
negatívne dopady súčasnej hospodárskej 
krízy. V porovnaní s mimoriadne úspešným 
rokom 2008 poklesol celkový vývoz v oblasti 
obrábacích a tvárniacich strojov o takmer 
25 percent, čo približne kopíruje prepad ex-
portu v ďalších členských krajinách CECIMO. 

Vývoz 2009 Vývoz 2008 Podíl % Dovoz 2009 Dovoz 2008 Podíl %

8456 Fyzikálně-chemické stroje 274,5 316,0 86,9 396,1 1 232,3 32,1

8457 Obráběcí centra 2 012,0 2 011,0 100,0 655,7 1 852,0 35,4

8458 Soustruhy 2 772,2 2 843,0 97,5 949,5 2 489,3 38,1

8459 Stroje pro vrtání, vyvrtávaní, frézování a řezání závitů 2 543,1 4 192,4 60,7 632,1 1 116,0 56,6

8460 Stroje pro broušení, ostření, honování a lapování 2 101,3 3 456,0 60,8 511 1 072,9 47,6

8461 Stroje pro hoblování, obrážení, protahování, ozubárenské stroje a pily 475,2 749,0 63,4 382,5 556,5 68,7

             Celkem obráb. stroje 10 178,3 13 567,4 75,0 3 526,9 8 319,0 42,4

8462 Tvářecí stroje včetně lisů 970,8 1 208,8 80,3 1 702,0 3 248,7 52,4

8463 Ostatní tvářecí stroje 36,1 135,8 26,5 476,3 641,0 74,3

             Celkem tvářecí stroje 1 006,9 1 344,6 74,9 2 178,3 3 889,7 56,0

             Celkem obráběcí a tvářecí stroje 11 185,2 14 912,0 75,0 5 705,2 12 208,7 46,7

Porovnanie výsledkov za rok 2009 a 2008 obrábacích a tvárniacich strojov za Českú republiku
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Po mimoriadne úspešnom roku 2008 vypukla v roku 2009 celosve-
tová fi nančná kríza, ktorá citeľne postihla automobilový priemysel, 
a tým celé strojárstvo. Dopady krízy sú citeľné i v tomto roku. Štatistiky 
v rámci CECIMO vykazujú pokles v produkcii o 32 percent, vývoze 
o 30 percent, dovoze o 44 percent a spotrebe o 41 percent. Pro-
dukcia obrábacích a tvárniacich strojov dosiahla v ČR v roku 2009 
celkový objem 432,8 mil. EUR, čo predstavuje pokles o 30 percent 
oproti roku 2008. Už tradične prevažuje produkcia obrábacích stro-
jov, ktorá predstavuje cca 85 percent celkového objemu.

Podľa štatistických údajov harmonizovaného systému colného sa-
dzobníka za rok 2009, najväčší podiel v produkcii dosiahli vŕtačky, 
vyvŕtavačky a frézky (25 %), sústruhy (21 %), obrábacie centrá 
(19 %) a brúsiace stroje (16 %). 
Export za rok 2009 zaznamenal tiež významný prepad a dosiahol 
celkový objem 422,9 mil EUR, čo je pokles o 25 percent oproti roku 
2008.

Najväčší partner Nemecko
Z teritoriálneho pohľadu je pre ČR dlhodobo najväčším partnerom 
Nemecko. V roku 2010 bol export do Nemecka 30 % z celkového 
objemu exportu. Na druhom mieste je Ruská federácia s 13 %, ďalej 
nasleduje Slovensko 8 %, Čína 5 %, atď. Je zrejmé, že odbor obrá-
bacích a tvárniacich strojov je veľmi úzko previazaný s nemeckou 
ekonomikou. Akékoľvek výkyvy na tomto teritóriu majú priamy dopad 
i na české strojárstvo. Českí výrobcovia sa preto v súčasnej dobe sna-
žia o väčšiu diverzifi káciu českého exportu, čo ukazuje rastúci objem 
exportu na ruský, ukrajinský, bieloruský a čínsky trh, kde je obrovský 
potenaciál pre nákup obrábacích a tvárniacich strojov. Je však po-

Zväz strojárskej technológie
Záujmové združenie Svaz strojírenské techno-
logie (SST) pôsobí v Českej republike od roku 
1990, združuje približne 40 významných výrob-
ných a dodávateľských fi riem, ktoré sa zaoberajú 
najmä dodávkami obrábacích a tvárniacich stro-
jov, drevoobrábacích strojov, nástrojov a mera-
diel, hydraulických prvkov a príslušenstva. SST je 
členom prestížneho medzinárodného združenia 
národných zväzov výrobcov z 15 európskych 
krajín CECIMO, kde sa aktívne zúčastňuje práce 
v odborných komisiách. Zaisťuje tiež sprostredko-
vateľský servis pre výrobcov a dodávateľov stro-
járskej techniky v ČR a SR, najmä v oblasti medzi-
národných výstav a veľtrhov obrábacích strojov. 
V súčasnosti aktívne pracuje ako spoluorgaizátor 
na príprave 7. medzinárodného veľtrhu obrába-
cích a tvárniacich strojov IMT v Brne v dňoch 
13. – 17. 9. 2010. 

trebné si uvedomiť, že tieto trhy sú dnes veľmi náročné a snahu pre-
zentovať sa na nich má celý vyspelý svet.

Pokrytie tuzemských potrieb je tiež historicky založené na dovoze 
obrábacích a tvárniacich strojov. Dovoz je dlhodobo založený na 
potrebe určitých sortimentných skupín, ktoré sa v ČR nevyrábajú, či 
už z hľadiska veľkostného alebo technologického. Ide najmä o elek-
troerozívne stroje, stroje pre honovanie, superfi nišovanie, špeciálne 
technológie, atď. Časť dovozu tvorí i špeciálna technológia pre za-
hraničných investorov, najmä v automobilovom priemysle. Značný 
podiel na dovoze majú aj tvárniace stroje, čo je dané faktom, že časť 

výrobných kapacít zostala v SR.

Dovoz obrábacích a tvárniacich strojov v roku 2009 či-
nil celkom 215,7 mil. EUR, čo zodpovedá poklesu 53 % 
oproti roku 2008. Z uvedeného objemu dosiahol do-
voz z Nemecka 36 %, Talianska 10 %, Japonska 10 %,
Švajčiarska 6 %, atď. Možno konštatovať, že výrob-
covia obrábacích a tvárniacich strojov zostávajú viac 
ako iné priemyselné ovdetvia závislí od projektových 
investícií. Je tu priama závislosť na investičných záme-
roch a dodávkach nových technológií uplatňovaných 
užívateľmi. Preto sa celosvetovo prejavujú dlhodobej-
šie výkyvy vo výrobno-obchodnom cykle.
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Konkrétně se zkoušky týkaly menších lopatek do délky 100 mm na 
nabízeném frézovacím stroji MCU 630V-5X POWER (dále jen MCU) 
a velkých lopatek délky 700 mm na nabízeném soustružnicko-frézo-
vacím stroji MULTICUT 500S (dále jen MTC).

První výše zmíněné obrábění menších lopatek bylo provedeno ve 
společnosti VAMOZ – servis, a.s. v Ostravě, která pětiosý stroj MCU 
úspěšně používá již několik let. U stroje je patrná koncepce tuhé 
a přesné horní gantry se třemi osami a velmi dynamický dvouosý 

Se stroji KOVOSVIT MAS 

se můžete setkat letos i na strojírenském veletrhu 

MSV Nitra 

v pavilónu M2, stánek číslo 37.

Světový výrobce parních turbín Světový výrobce parních turbín 
& výrobce hi-tech obráběcích strojů& výrobce hi-tech obráběcích strojů

otočně-sklopný stůl. Zákazník stroj MCU využívá pro výrobu forem 
na tlakové lití kol automobilů z hliníkových slitin, všeobecně známých 
pod pojmem „elektrony“. Zkoušky dopadly dle představ SIT a výsled-
kem spolupráce obchodníků a technologů bylo vítězství ve výběro-
vém řízení. Předání stroje MCU v SIT proběhne v září 2010 spolu 
s kompletní předávací technologií, tedy obráběním vzorového kusu 
lopatky a dále s kompletním nástrojovým vybavením. Není tajem-
stvím, že při těchto i ostatních zkouškách obrábění lopatek pomohl 
i dodavatel nástrojů fi rma ISCAR.

Druhé zkoušky na obrábění velkých lopatek měly též velmi dobrý 
výsledek. Probíhaly v sídle KMAS v Sezimově Ústí na stroji MTC. Je-
ho koncepce vychází ze soustružnických strojů, ale horní support je 
zcela odlišný. Síla stroje vychází právě z tohoto supportu v podobě 
dvouose pojízdného stojanu s vertikálně přestavitelným vřeteníkem 
s integrovanou naklápěcí osou B. Toto obrábění bylo pro technolo-
gy KMAS novým, doposud neřešeným úkolem. Zákazník požadoval, 
aby se čas obrábění oproti stávající technologii zkrátil na polovinu. 
Se složitým úkolem si technologové poradili a z původních 800 minut 
obrábění se dostali na čas obrábění 360 minut. Kvalita opracování 
byla samozřejmě splněna. 

Ing. Zbyněk LUDAČKA, KOVOSVIT MAS, a.s.

Koncem roku 2009 vyhlásila společnost 
Siemens Industrial Turbomachinery s.r.o. (SIT) 
výběrové řízení na inovaci výrobních zařízení 
pro obrábění lopatek parních turbín. Společnost 
KMAS vstupovala do jednání jako outsider, o kte-
rém neměl SIT povědomí, jako o výrobci schop-
ném dodávat pětiosé technologie světové třídy.
Rozhodující výhodou KMAS, byla schopnost 
a možnost provést nejen demonstrativní ukázky 
možností obrábění na strojích, ale především 
zkoušky technologické na konkrétní lopatky dle 
požadavku SIT. 
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Svět obráběcích strojů 

Obrábíme v pěti osách!

KOVOSVIT MAS, a.s.

 Vertikální obráběcí centra

 Pětiosá vertikální obráběcí centra

 Portálová obráběcí centra

 Horizontální obráběcí centra

 Multifunkční soustružnicko - frézovací centra

 Vysoce produktivní soustružnická centra

 Soustružnická centra

 Univerzální hrotové soustruhy s CNC řízením

 Speciální technologie - válečkování

 Paletizace a robotizace ke strojům

 Zákaznické služby

 Návrhy strojů a technologií dle výkresu

 Speciální zakázková výroba součástí

 Generální opravy strojů MAS

 Speciální školení na seřizování strojů

Lopatka parní turbíny Protéza kolenního kloubu 

MULTICUT 500 - Multifunkční soustružnicko-frézovací centrum

 Maximální průměr soustružení 690 mm
 Maximální délka obrábění 1500, 3000 mm
 Výkon vřetena 59 / 74 kW

MCU 630 - Pětiosé vertikální obráběcí centrum

 Průměr stolu 630 / 800 mm
 Maximální zatížení stolu 850 kg
 Výkon vřetena 25 / 35 kW
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Stroje představily divize CNC, divize AUTOMATY a projekt MANUR-
HIN. Tradičně byla nabízena a hojně využita možnost prohlídky fi rmy, 
v případě zájmu rozšířena o prohlídku slévárny. Velmi pozitivním posunem 
proti minulému roku byla vysoká účast návštěvníků, která i přes přetrváva-
jící současnou nepříznivou situaci ve strojírenství byla více než potěšující 
a uspokojivá.

Zákaznické dnyZákaznické dny

TAJMAC-ZPS, foto redakcia

Letošní zákaznické dny proběhly ve fi rmě 
TAJMAC-ZPS, a.s ve dnech 18. a 19. března, 
tedy o měsíc dříve, než tomu bylo v minulých 
letech. Vysoký počet spoluvystavovatelů (42 fi -
rem na 45 stanovištích s více jak 92 zástupci) 
svědčil o zvýšeném zájmu našich dodavatelů 
prezentovat se na této akci. Návštěvníci měli 
možnost shlédnout rekordní počet předváděných 
exponátů, celkem 28, které představily široký 
výrobní sortiment naší společnosti. 

Zákaznické dny jsou přitažlivé pro široký okruh zákazníků i dodavatelů 
jak potenciálních tak již existujících. Jsou každoroční příležitostí k nefor-
málnímu setkání odborných pracovníků s odbornou veřejností, výměně 
cenných poznatků z praxe s možností seznámit návštěvníky na vlastní 
půdě a v reálném plném provozu s našim výrobním programem, posled-
ními novinkami i možnostmi plného využití potenciálu našich strojů. Svoji 
premiéru letos měl multifunkční stroj MCV 1800MULTI, nová vlajková loď 
divize CNC. Technicky zajímavé bylo první představení stroje H 80DD, 
který vznikal ve spolupráci s ČVUT Praha, za fi nanční podpory Minis-
terstva obchodu a průmyslu ČR. Koncept stroje H 80DD je zcela novým 
řešením konstrukce stroje, který nemá jak u nás, tak ani ve světě obdoby. 
H 80DD kombinuje plovoucí princip v ose Z se zdvojením pohonu v ose 
X – toto zdvojení označujeme jako DoubleDrive. Cílem tohoto řešení je 
dosažení konceptu seismicky vyváženého obráběcího stroje. Zdvojení 
pohonu v ose X navíc významně zlepší poměr zástavbové šířky stroje 
k dosažitelnému zdvihu v ose X. Na ose X je použit aktivní tlumič vibrací, 
který významně zvyšuje její dynamiku. Stroj bude teplotně kompenzován 
užitím metody termomechanických přenosových funkcí. 

I letos bylo snahou za podpory našich dodavatelů, a to nejen při pří-
pravě ukázkových technologií vytipovat a ukázat to, co osloví naše náv-
štěvníky a přispěje k představení naší fi rmy jako spolehlivého, kvalitního 
a pružného partnera v zajišťování komplexních potřeb našich zákazní-
ků, ale ukázat i širší možnosti využití a kvalitu našich strojů. Tento záměr 
podpořila i samotná technická seřízení strojů se zaměřením zejména na 
produktivní obrábění, přesnost strojů, víceosé aplikace, inteligentní stroje, 
automatizaci.

Zákaznické dny fi rmy TAJMAC-ZPS byly hodnoceny návštěvníky i vy-
stavovateli velmi kladně. Pořádání Zákaznických dnů je tradicí, na 
kterou rádi navazujeme, a která nás vůči návštěvníkům zavazuje jako 
pořadatele a výrobce, nabídnout maximum ve všech ohledech zákaz-
nických požadavků. 

www.tajmac-zps.cz

ve fi rmě TAJMAC-ZPSve fi rmě TAJMAC-ZPS

Zák ké d ř žl é š ký k h ák íků d d lů

Koncept stroje H 80DD je zcela novým řešením konstrukce stroje, 

který nemá jak u nás, tak ani ve světě obdoby. H 80DD kombinuje 

plovoucí princip v ose Z se zdvojením pohonu v ose X – toto zdvo-

jení označujeme jako DoubleDrive.

Zákaznické dny navštívilo 

přes 500 hostů. 
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„Počas Prezentačných dní sme sa tentoraz sna-
žili s podporou našich dodávateľov vytipovať 
a ukázať to, čo najviac osloví našich návštevníkov 
a prispeje k predstaveniu fi rmy ako spoľahlivého, 
kvalitného a pružného partnera v zaisťovaní kom-
plexných potrieb našich zákazníkov, a tiež ukázať 
širšie možnosti využitia a kvalitu našich strojov 
s prihliadnutím na nové trendy v obrábaní. Tento 

zámer podporilo i samotné technické zostavenie strojov, na ktorých sme 
prezentovali a predstavili produktívne obrábanie, presnosť strojov, viac-
osové aplikácie, inteligentné stroje, automatizáciu,“ hovorí Ing. Marek Ha-
la, vedúci predaja Divízie CNC, TAJMAC-ZPS, ktorý redakcii ai magazine 
poskytol ďalšie informácie. 

S čím prichádza fi rma TAJMAC – ZPS tento rok na trh?
Stále viac sa zameriavame na Hitech technológie, 5-osové a vyššie apliká-
cie, tiež sa snažíme posunúť do väčších dimenzií. Pre tento rok sú to stroje 
MCV 1800MULTI a MCV 2316, vlani to bol horizontálny stroj H 80. Uro-
bili sme modernizáciu nášho najväčšieho multifunkčného centra TM 1250. 
Samozrejme, nechýba klasický rad vertikálnych a horizontálnych centier. 
Zákazníkom, ktorí majú záujem o sústruhy, môžeme ponúknuť CNC sústruž-
nícke centrá od talianskeho výrobcu Biglia, ktorý patrí medzi špičku vo svo-
jom odbore. TAJMAC-ZPS je totiž výhradným dodávateľom týchto strojov 
v ČR a SR.

Aké nové služby ponúkate svojim klientom?
Stále a ešte viac sa zameriavame na dodávky na kľúč, to zn. – spracovanie 
technológií, kompletné zostavenie a odladenie stroja, ktoré zahŕňa nástro-

TAJMAC-ZPS - dodávky na kľúč
je a upínače, záverečné preškolenie obsluhy a tiež odovzdanie stroja do 
výrobného procesu. Ponúkame aj kvalitné servisné zázemie a naša výroba 
celú škálu špičkových strojov pre kooperáciu.
 
Môžete upozorniť na najzaujímavejšie novinky a trendy v ponuke fi rmy 
TAJMAC-ZPS?
Súčasný trend konštrukcie obrábacích strojov je výrazne ovplyvňovaný dy-
namicky sa vyvíjajúcim odborom nástrojárskeho priemyslu a vývojom moder-
ného progresívneho náradia. Výrobcovia obrábacích strojov sa v maximál-
nej miere snažia na toto reagovať, a preto sú nové konštrukcie ovplyvňované 
už od štádia projektu. Nevyhnutné sú vysoké otáčky a výkon pracovného 
vretena, maximálna tuhosť rámu stroja a jeho tepelná stabilita, dostatočné 
rýchloposuvy, multifunkčnosť, stredové chladenie nástrojov, dobrý odvod 
pilín a dokonalé zakrytovanie pracovného priestoru. Nové ponúkané stroje 
MCV 2316 a MCV 1800MULTI sú svojím konštrukčným usporiadaním ur-
čené predovšetkým na výrobu foriem v lisovacom, plastikárskom, automobi-
lovom a leteckom priemysle. Ťažisko uplatnenia MCV 2316 predpokladá 
najmä obrábanie zložitých priestorových tvarov v 3D, a to v trojosovom, 
a tiež v rôznych konfi guráciách päťosového obrábania. Veľký priestor pre 
využitie strojov je i v oblasti konvenčnej výroby, to zn. v klasickom frézovaní, 
vŕtaní, zahlubovaní a vystružovaní otvorov, rezaní a frézovaní závitov. Stroj 
MCV 1800MULTI môže aj sústružiť a uplatnenie nájde v energetickom prie-
mysle, s úspechom ho možno využiť pri výrobe ozubených kolies. Typickými 
výrobkami sú formy pre výrobu lisovacích a tvárniacich nástrojov, zápustiek 
pre kovanie alebo foriem pre vstrekovanie umelých hmôt, rôzne zariade-
nia na tvárnenie plastov a pryží a iné tvarovo zložité strojné výrobky. Stroj, 
vzhľadom na vysokú dynamiku, veľmi vysokú tuhosť a tlmiace vlastnosti kon-
štrukcie, umožňuje využitie výhod HSC technológie.
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Pri konštrukcii strojov fi rma využíva svoje dlhodobé know-how získané pri 
konštrukcii a stavbe predchádzajúcich druhov veľmi úspešných sústruhov 
a sústružníckych centier. 
Rad SKT - TT je založený na spoľahlivých technických riešeniach a dlhým 
vývojom osvedčených kinematikách. Vďaka tomu dosahujú stroje HYUN-
DAI – KIA MACHINE stále presnosti, vysoké rýchlosti a predovšetkým 
vysokú spoľahlivosť. 
Najdôležitejšie kinematické celky strojov sa pri konštrukcii podrobujú ná-
ročným záťažovým testom, ktoré simulujú zaťaženie a cykly odpovedajú-
ce 10 rokom nepretržitej prevádzky vo výrobných podmienkach. 

Základ strojov tvoria lože, ktoré sú vyrobené z vysoko kvalitnej tvárnej 
liatiny. Preto má stroj vynikajúce charakteristiky tlmenia a dobre absorbu-
je mechanické vibrácie vznikajúce pri ťažkom a rýchlostnom obrábaní. 
Vďaka tomu, a mnohým iným osvedčeným riešeniam, je zaistená vysoká 
dynamická a tepelná stabilita stroja, ktorá je nutná pre moderné progre-
sívne technológie obrábania.
Tieto sústružnícke centrá vynikajú kompaktnou konštrukcoiu, ku ktorej 
prispievajú aj obidve zabudované vysokovýkonné vretená. Konštrukcia 
nezabezpečuje len vysokú tuhosť strojov a stabilitu obrábania, ale aj re-
dukuje potrebné miesto na inštaláciu strojov.

HYUNDAI-KIA MACHINE 
CNC viacosové sústružnícke centrá

radu SKT TTSY
Ing. Miroslav SUJA, PROFIKA SK

Stroje používajú vysokovýkonné revolvery typu BMT 55 (SKT160,180) 
a BMT65(SKT200,250), do ktorých je podľa prevedenia možné osadiť 
spolu 24 až 48 nástrojov. V najvyššom rade je horný revolver doplnený 
o os Y, ktorá zabezpečí komplexné obrábanie súčiastok. Pre skrátenie 
času zoraďovania nástrojov, sú stroje štandardne vybavené zoraďovacím 
čidlom nástrojov fi rmy Renishaw.
Všetky pohyblivé časti sú osadené na vysoko presných a kvalitných lineár-
nych vedeniach v kombinácii so suvným vedením BOX WAY od prvotried-
nych svetových výrobcov. Pohyb zabezpečujú mohutné predopnuté gulič-
kové skrutky, uložené na obidvoch koncoch v ložiskových domcoch. 
Na zabezpečenie bezporuchového chodu a vylúčenie vplyvov chyby 
obsluhy majú stroje defi nované ochranné zóny, aby nedošlo k stretu jed-
notlivých pohyblivých častí.
Pre zabezpečenie stability obrábania je riadiaci systém Fanuc doplnený 
vstavaným monitoringom nástrojov, ktorý sleduje opotrebenie jednotlivých 
nástrojov, a tým zabezpečuje ochranu nástrojov pred zlomením a zvýše-
ným opotrebením, čím sa znižujú náklady na náradie.
Stroje sú riadené prostredníctvom systému Fanuc 31iTA s dialógovým 
programovaním Manual Guide, ktorý je doplnený o vlastné podporné 
funkcie, zabezpečujúce zjednodušenie programovania, pri preberaní 
súčiastok medzi vretenami, alebo použití otočného hrotu na podopretie 
súčiastok, či už prostredníctvom protivretena alebo revolveru.

Hyundai Kia Machine ponúka viacosové sústruž-

nícke centrá SKT160, 180, 200 a 250 TT s dvoma 

vretenami a dvoma revolverovými jednotkami. 

V súčasnej dobe, charakteristickej veľkou konkurenciou 
na trhu, je dôležité znižovanie pracnosti výroby, a tým 
zvyšovanie produktivity práce. Jedným z riešení je aj 

výroba pomocou progresívnych technológií, do ktorých 
je možné zahrnúť viacosové stroje, ktoré dokážu 

vyrobiť súčiastku v jednom pracovnom cykle. 
Hyundai Kia Machine ponúka viacosové sústružnícke

centrá SKT160, 180, 200 a 250 TT s dvoma vretenami 
a dvoma revolverovými jednotkami. 
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Lepšie pracovné prostredie
Výsledky prieskumu žiadajú lepšiu efektivitu a čistotu pracovísk: ak by zásobníky na priemy-
selný papier a iné materiály určené na utieranie boli umiestnené bližšie k pracovisku a boli 
k dispozícii na viacerých miestach, pracovné prostredie by sa zlepšilo a uľahčila by sa 
práca. Čisté pracovné prostredie zamestnanci z priemyselných odvetví uvádzali ako ďalší 
dôležitý faktor. „Priemyselné a iné podniky, ktoré majú jasnú stratégiu na udržanie vysokej 
úrovne čistoty a hygieny, menej riskujú zníženie kvality svojho pracovného prostredia, čo 
má často negatívny dopad na efektivitu a produkciu,“ poznamenáva Kateřina Hrubešová, 
Product & Market Manager značky Tork. 

Šetrné k životnému prostrediu
Pre mnoho spoločnosti sa záujem o životné prostredie stal hlavnou výhodou v konkuren-
čnom boji. Zásobníky Tork Performance sú vybavené funkčnou a ergonomickou reznou 
hranou, ktorá uľahčuje získanie požadovanej dĺžky papiera bez zbytočného plytvania, 
čím sa znižuje spotreba, množstvo odpadu, i náklady na prepravu. Zásobníky sú tiež veľmi 
robustné, čo zaisťuje ich dlhú životnosť, a sú jasne označené, aby mohli byť pri likvidácii 
ľahko recyklovateľné. 

Tork Performance zvyšuje efektivitu práce
Zákazníci požadujú ergonomické a efektívne zásobníky, ktoré pomáhajú vytvoriť lepšie 
pracovné prostredie. Hlavnými znakmi nového radu zásobníkov Tork Performance sú 
efektivita, ergonómia a dizajn. Tieto prednosti spoločne zaisťujú, že nový rad pomáha 
zvyšovať efektivitu na pracovisku a vytvárať lepšie pracovné prostredie.

Rad Tork Performance zahŕňa tri rôzne typy zásobníkov, ktoré sa dodávajú v dvoch 
farebných prevedeniach – červeno-čierna a bielo-tyrkysová: 
• Stojan na podlahu a držiak na stenu – riešenie do priestorov s vysokou frekvenciou po-
 užívania, ktoré vyžadujú mobilné riešenie (stojan), alebo pripevnenie na stenu (držiak).
• Zásobníky na stenu so stredovým odvíjaním – riešenie s vysokou kapacitou do miest 
 s obmedzeným priestorom a všade tam, kde sa kladú vyššie nároky na hygienu.
• Zásobníky na skladané utierky – ideálne riešenie pre efektívnu kontrolu spotreby.
 Vhodný do priestorov, kde sú vyžadované vyššie nároky na hygienu.

Zásobníky Tork Performance sa ľahko používajú a doplňujú, majú ergonomický 
dizajn, vylepšenú povrchovú úpravu a ľahko uchopiteľné držadlá. Funkčnosť a dizajn 
zásobníkov uľahčujú utieranie a čistenie, čo má pozitívny dopad na produktivitu, zdravie

Tork Performance
Nová generácia priemyselných zásobníkov

a bezpečnosť, na prostredie, ale i hospodárnosť praco-
viska. Všetky zásobníky sú optimalizované pre používanie 
utierok Tork a pri správnej kombinácii sa stávajú dokona-
lými a výkonnými nástrojmi. Poskytujú profesionálny imidž, 
ktorý iste ocenia vaši zákazníci i personál.

Ak máte záujem o viac informácií, obráťte sa, prosím, na:
Kateřina Hrubešová 

Product and Market Manager značky Tork
 SCA Tissue Europe

Tel.: +420 221 706 184, Mobil: +420 724 370 040
E-mail: katerina.hrubesova@sca.com

Svet prešiel neuveriteľným vývojom, ale priemyselné 
zásobníky sa posledných 30 rokov prakticky nezmenili. 
Aby však bolo možné čo najlepšie vyhovieť požiadavkám
zákazníkov a užívateľov, značka Tork v roku 2006 
uskutočnila zásadný európsky prieskum, ktorým 
získala viac informácií o názoroch svojich zákazníkov 
na priemyselné zásobníky. Odpovede respondentov 
dokázali, že priemysel potrebuje nové, sofi stikovanejšie 
a efektívnejšie riešenia s parametrami odpovedajúcimi 
aktuálnym požiadavkám zákazníkov a užívateľov. 
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Dovolujeme si Vás pozvat na technologický seminář
konaný ve dnech 9. a 10. června 2010, 

v areále fi rmy MCAE Systems, ul. Knínická 1771, Kuřim
na kterém Vám představíme inovativní možnost využití 

soustružnické technologie vybavené četnými hightech komponenty 
ve spolupráci s partnery SCHUNK, Horn, LMT a Siemens.

V druhé polovině června – opakování semináře v Košicích (SK) 

Tématické zaměření semináře:
•Možnosti kompletního obrábění se soustružnickým a frézovacím
   vřetenem
•Sklíčidlo, nástrojový držák, unášeč s připojením na vřeteno 
•SINUMERIK 840D solutionline ShopTurn s osou B
•Moderní řezné materiály & povlaky, soustružnické a frézovací 
   nástroje
•Inovativní geometrie pro zapichování, drážkování, frézování kontur
•Externí seřizování nástrojů v čase paralelním k běhu programu 
   v μ-přesnosti

Kontakt a přihlášky:
tel. +420 545 426 311 
email: dmg@dmgbrno.cz 

Program:
od 09.15 Registrace účastníků, občerstvení
10.00  Přivítání 
10.30  I. Technologický blok 
 Představení a prezentace společnosti DMG a partnerů 
 SCHUNK, SIEMENS, LMT, HORN
11.20  Přestávka na kávu 
11.40  I. Praktické předvádění
 Předseřízení nástrojů DMG Microset VIO 20/50 linear, 
 Live-Demo na stroji CTX beta 1250 TC linear
12.10 II. Technologický blok 
 Pokračování tématických přednášek DMG 
 a partnerů SCHUNK, SIEMENS, LMT, HORN 
12.40  Oběd - catering
13.40  II. Praktické předvádění
 Live-Demo na stroji CTX beta 1250 TC linear
14.05  III. Technologický blok
 Pokračování tématických přednášek DMG a partnerů 
 SCHUNK, SIEMENS, LMT, HORN
14.55 Přestávka na kávu 
15.15  III. Praktické předvádění
  Live-Demo na stroji CTX beta 1250 TC linear
Závěrečné shrnutí a diskuze

Open House DMG
V dňoch 13. – 16. apríla sa uskutočnil v predvádzacom 
a školiacom centre DMG Czech v Brne tradičný týždeň 
otvorených dverí. DMG CZECH prináša pre rok 2010 
celkom 17 noviniek a inovácií v kategórii frézovacích a sú-
stružníckych centier. Na úspešnej akcii sa zúčastnili aj spo-
luvystavovatelia fi rmy SIEMENS, RENISHAW, SANDVIK, 
GÜHRING, HORN, BLASER, ZELLER GMELIN, MCAE. 
Oproti minulému roku zaznamenala DMG CZECH nárast 
počtu návštevníkov, záujmu o kvalifi kované ponuky a zvý-
šenie predaja. 

Okrem účasti na MSV NITRA, pripravuje DMG CZECH 
v júni atraktívnu Roadshow CTX beta 1250 TC v Brne a Košiciach a v septembri tradičnú účasť na MSV BRNO.

Czech



Hlavné oblasti aplikácií:

• Zalievanie konektorov

• Vytváranie priechodiek

• Zapuzdrovanie elektronických súčastí

Výhody:
• Nízkotlakový proces – bez poškodenia elektronických komponentov

• Funguje zároveň ako utesnenie

• Spoľahlivá a jednoduchá výroba

• Estetický vzhľad súčastí

Kreatívne riešenia 
pre elektrické súčasti
• Inovatívne produkty radu Macromelt od spoločnosti HENKEL

• Zalievacia hmota pre elektronické a elektrotechnické aplikácie

• Ide o termoplatistické tavné lepidlá na báze polyamidu

Podrobnejšie informácie získate na adrese Henkel Slovensko spol. s r.o., General Industry, 
Záhradnícka 91, 820 09 Bratislava, info@loctite.sk, tel. 02/502 46 404, fax: 02/ 502 46 405. 
www.macromelt-molding.com. www.loctite.sk

Naše produktové a servisné portfólio pokrýva celý reťazec priemyselnej výroby. Ponúkame 
najmodernejšie technológie pre povrchovú úpravu kovov, mazivá a priemyselné čističe,
lepidlá a tesniace hmoty pre montáž a balenie produktov.

USB fl ash disky vyrobené pomocou zalievacej hmoty Macromelt

Príklad aplikácie

Konektor pre zdravotnú aplikáciu
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L i s ov a c i e  n á r a d i e 

Na digitalizáciu v tomto odbore strojárstva sa väčšinou používajú 
optické alebo laserové 3D skenery. Tie majú vysokú výkonnosť, veľké 
rozlíšenie, širokú fl exibilitu meracích funkcií a optimalizácie nasníma-
ných dát. Po nasnímaní súčiastky 3D skenerom vznikajú 3D súradnice 
v priestore (mrak bodov), tie sa exportujú väčšinou do STL formátu 
ako polygonálne siete. CAD systémy ako napríklad Catia, Tebis, pod-
porujú prácu s polygonálnymi sieťami a dokážu ich ďalej modifi kovať 
a následne z nich tvoriť plochy. Taktiež CAM systém Tebis pracuje 
priamo s polygonálnymi sieťami alebo s hybridným modelom, kombi-
náciou polygonálnych sietí a plôch. 

Kontrola a meranie výliskov
Pomocou 3D skenera dochádza k nasnímaniu, tzv. zdigitalizovaniu, 
reálneho výlisku plechu, ktorý sa následne porovná s originálnym 
CAD modelom. Odchýlky takto naskenovaného tvaru sa dokážu 
vizuálne znázorniť pomocou farebných máp. Na takto digitálnom 
modeli sa dajú merať aj jednotlivo ďalšie prvky, ako sú rozmerové to-
lerancie, geometrické tolerancie, napr. súosovosť, rovnobežnosť atď., 
alebo normálové odchýlky tvaru.

Kontrola geometrie polotovaru odliatkov
Digitalizácia odliatkov sa robí z dvoch hľadísk. Tým prvým je ich 
kontrola povolených odchýlok a rozmerov. A tou druhou je kontrola 
veľkosti prídavkov pre skrátenie času hrubovania foriem. Veľkosť zá-
kladného prídavku je pre tvorbu NC programu veľmi dôležitá. CAM 
systém umožňuje načítať nasnímané dáta a použiť ich ako polotovar 
pre prvotné hrubovanie. Keď je defi novaný presný rozmer a hrúbka 
polotovaru v CAM systéme, dajú sa presne určiť nábehy, výbehy 
a dráhy pre obrábanie vzhľadom na prídavok a prípadne predchá-
dzať kolíziám pri obrábaní.

Spätné inžinierstvo
v procese výroby lisovacieho náradia
Ing. Tibor HANKO, Kuka Enco Werkzeugbau, spol. s r. o., foto autor

Digitalizácia ako prostriedok spätného 
inžinierstva sa stala neoddeliteľnou, a hlavne 
v dnešnej dobe nahraditeľnou súčasťou 
automobilového priemyslu. Používa sa už v pr-
votných fázach návrhu karosérie automobilu 
pri digitalizovaní hlineného modelu až po 
jeho konečnú výrobu. 3D skenery si našli 
svoje uplatnenie aj pri výrobe lisovacích 
nástrojov pre karosérie. Tu digitalizácia 
zohráva dôležitú úlohu pri meraní, analýze 
výliskov a modifi kácii lisovacích nástrojov. 

Modifi kácie nástrojov
Často sa stáva, že sa musí nástoj v prvotných fázach a zábehoch 
z technologického hľadiska modifi kovať a upravovať ručne. Tieto 
ručné zmeny a zásahy nie sú nikde podchytené a prevzaté do CAD 
modelov nástrojov. Nástroj podmienený týmto zmenám a zásahom už 
nezodpovedá CAD konštrukcii nástroja. Najlepším riešením je digitali-
zácia nástroja a zachytenie jeho reálneho stavu. Takto zdigitalizovaný 
nástroj uľahčuje ďalšie modifi kácie a práce v rozhraní CAD/CAM sys-
témov. Príkladom pre modifi káciu môžu byť nežiaduce prepruženia, 
nedodržaná kvalita, presnosť a tolerancie výliskov a nástrojov. Na zá-
klade zdigitalizovaného výlisku a porovnania s originálnym CAD mo-
delom sa zistia presné rozmery a polohy odchýlok v daných miestach. 
Na týchto presne určených miestach sa realizujú potrebné zmeny pre 
dosiahnutie optimálnych rozmerov výlisku. Aby sa zmena správne za-
pracovala, použije sa ako podklad zdigitalizovaný stav nastroja, kto-
rý zodpovedá jeho reálnemu stavu po rôznych zmenách. Základom 
pre úspešnú modifi káciu je práca s reálnymi rozmermi nástroja. To bez 
digitalizácie nie je možné. 

Digitalizácia v oblasti výroby lisovacieho náradia našla svoje uplat-
nenie, čo je viditeľné hlavne na skrátení výrobných časov nástrojov. 
V dnešnej dobe je základom pre ďalší rozvoj, zvyšovanie produkti-
vity a kvality nástrojární na trhu. 

Reverse Engineering je anglický výraz pre spätné inžinierstvo. Je to 

transformácia reálneho objektu do digitálnej podoby pomocou 3D 

skenera.





LABIMEX CZ
www.labimexcz.cz
info@labimex.cz

TESTOVACIE KOMORY
NA ENVIRONMENTÁLNE SKÚŠKY V LABORATÓRIÁCH

Korózne soľné a kondenzačné
truhlové a skriňové komory
objemy 300, 400, 1000, 2000 litrov
jednoúčelové i kombinované
testy lakovaných a galvanizovaných povrchov

Komory na slnečnú simuláciu xenónovým svetlom
s pevnou skúšobnou plochou alebo otočným karuselom, regulácia
intenzity žiarenia, teploty a relatívnej vlhkosti
INDOOR a OUTDOOR testy

UV testery s ultrafi alovým žiarením
testy náterových  hmôt, plastov, textilu

Komory spĺňajú skúšobné normy
 ISO, ASTM, EN

Poradenstvo, dodávky, inštalácie, zaškolenie, servis
záručný a pozáručný, kalibrácie zaisťuje:

Ing. Milan Pražák
Na Zámecké 11
140 00 Praha 4
prazak@labimex.cz
00420 241 740 120
00420 602 366 407

Ing Jozef Maco
Rakoľuby 697
916 31 Kočovce
jmaco@t-zones.sk
00421 327 798 346
00421 910 970 699

v ČR: v SR:LABIMEX CZ  s. r. o.

Prachové a dažďové (spray)
komory na stanovenie stupňa krytia IP
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Dodávky Dodávky 

priemyselných armatúr, priemyselných armatúr, 
guľových kohútov, ventilov,guľových kohútov, ventilov,

rôznych fitingov, rôznych fitingov, 
manometrov, teplomerov manometrov, teplomerov 

a ďalších výrobkov výhradnea ďalších výrobkov výhradne

z nerezového materiáluz nerezového materiálu

MSV Nitra 2010, pavilón M3, stánok č. 5   Sme tu pre vás!

Schwer Fittings, s.r.o.
Hodžova 6
036 01 Martin
Slovenská republika
Tel.: +421 43 400 75 77
Fax: +421 43 400 75 00
www.schwer.sk

Vyberte si správnu farbu pre Vaše podnikanie
Rozumieme výrobe
Podnikový informačný systém aj pre Vaše odvetvie

Seminár: Riadenie výroby
Dovoľujeme si Vás pozvať na seminár, na ktorom budú prezentované praktické rady a postupy, ako dodatočne využiť 
podnikový informačný systém a vyťažiť z neho vo Vašom podniku maximum.

Na technickú prípravu výrobných procesov, ktorá je schopná vytvárať a uchovávať „životopis“ výrobku, nadväzuje pro-
duktívne riadenie a plánovanie efektívnej výrobnej činnosti. O tom ako môžu integrované logistické a fi nančné moduly 
priamo podporiť ekonomické prínosy plynúce z nasadenia vhodného systému vo výrobných spoločnostiach, sa môžete viac 
dozvedieť na pripravovanom seminári.

Viac informácií sa dozviete na www. AssecoSolutions.eu
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M e r a c i a  te c h n i k a

Přijďte nás na MSV v Nitře navštívit do

pavilonu A, stánek 1

a seznamte se se stroji Micro-Vu. 

Těšíme se na vás a stroje vám rádi předvedeme!

www.deom.cz

digitální elektronicko optická měření

Kameru, která je základním měřicím nástrojem pro měření tvaru v ro-
vině XY (2,5D) tak i pro měření autofokusem v ose Z, lze volitelně 
doplnit dalšími senzory: 
• dotykovou sondou RENISHAW s automatickou výměnou nástrojů 
ze zásobníku, který může současně obsahovat až 6 výměnných hla-
vic s doteky, 
• laserovou sondou MICRO-EPSILON, která je schopna velmi rychle 
snímat body povrchu měřené součástky a vytvořit tím její profi l. V sou-
časné době nabízíme laserovou sondu jak s bodovou, tak i s úsečko-
vou snímanou oblastí.
Stroje lze navíc vybavit rotační upínací hlavou se sklíčidlem, která 
může být použita jako čtvrtá měřicí osa s vodorovnou nebo svislou 
osou otáčení. 
 
Řada portálových měřicích strojů EXCEL je nejširší ucelenou řadou 
velikostí měřicích rozsahů optických strojů: 

Model Rozsah XY (mm) Rozsah Z (mm)

EXCEL 500 500 x 400 160, 250

EXCEL 650 650 x 650 160, 250, 400

EXCEL 1050 1050 x 1050 160, 250, 400

EXCEL 1600 1650 x 1050 160, 250, 400

EXCEL 200 2000 x 1250 200

EXCEL 250 2500 x 1600 200

Tyto stroje doplňují stolní přístroje VERTEX pro měření drobných sou-
částek:

Model Rozsah XY (mm) Rozsah Z (mm)

VERTEX 100 200 x 150 150

VERTEX 300 300 x 300 150

Americká fi rma Micro-Vu uvádí
na trh nejširší řadu multisenzorových
měřicích strojů EXCEL

!!! NOVINKA !!!

Firma Micro-Vu Corporation, která má na americkém trhu 
vedoucí pozici již přes 50 let, přichází s novou řadou auto-
matických multisenzorových 3D měřicích strojů EXCEL.

Všechny stroje mohou být vybaveny volitelně černobílou, nebo barev-
nou kamerou. O kvalitní kontrastní obraz se starají diodové červené 
nebo bílé osvětlovače. Horní osvětlovač obsahuje 40 samostatně 
ovládaných buněk diod uspořádaných v pěti kruzích a osmi segmen-
tech. Kombinací jednotlivých buněk lze dosáhnout kontrastního zo-
brazení i v místech, kde běžné osvětlení selhává. Nastavení osvětlení 
je uloženo zvlášť pro každý snímek v měřicím programu.

Stroje Micro-Vu jsou velmi produktivní při sériových měřeních a neob-
vykle jednoduše ovladatelné při měření jednotlivých kusů díky měři-
címu softwaru InSpec Vision, který má intuitivní ovládání a obsahuje 
nástroje pro automatickou optimalizaci měřicího programu. 

Jednoduchá konstrukce a velký počet instalovaných strojů po celém 
světě nám umožňuje nabídnout Vám tyto stroje za nejpříznivější ce-
nu na trhu. Přijďte se na ni zeptat na Mezinárodní strojírenský ve-
letrh v Nitře na stánek 1 v pavilonu A. Pracovníci fi rmy DEOM s.r.o. 
se na Vás těší a stroje Vám rádi předvedou. 
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Tav n é  l e p i d l á  

Nízkotlakové vstrekovanie lepidiel
Na ochranu elektrotechnických a elektronických častí a zostáv pred 
vonkajšími vplyvmi sa často používa technológia zalievania. Kvôli 
zložitému povrchu dielcov, je to často jediný možný spôsob, ako chrá-
niť citlivé komponenty pred vlhkosťou, vibráciami alebo mechanickým 
poškodením. Ako zalievací materiál sa väčšinou používajú dvojzlož-
kové systémy na báze polyuretánu, epoxidu alebo silikónu.

Z hľadiska výrobnej technológie i vlastnej funkcie je veľmi výhodným 
riešením zaliatie dielcov do roztaveného termoplastu. Použitie bež-
ných technických plastov a klasického vstrekolisu má svoje obmedze-
nia – vysoké teploty a tlak poškodzujú elektronické súčiastky, náklady 
na vysokotlakové oceľové formy predražujú výrobu.

Optimálnym kompromisom je technológia nízkotlakového vstrekova-
nia tavného lepidla, uvedená na trh fi rmou Henkel s názvom Macro-
melt® Molding. Po technickej stránke je vstrekovací proces s využitím 
tavných lepidiel niekde v polovici cesty medzi technológiou injek-
čného vstrekovania a technológiou zalievania. Špeciálne tavné lepi-
dlo je vstrekované do formy pri teplote 180 °C až 240 °C a tlaku 
3 – 40 barov.

Dielce vložené do formy sú v jednom alebo dvoch krokoch kompletne 
zaliate a utesnené proti vonkajším vplyvom, pričom maximálna teplo-
ta na súčiastkach je nižšia ako pri procese spájania. Teplo je rýchlo 

Ing. Martin ŠOLC, CSc.

Macromelt® Molding  
progresívne technológie pre elektrotechniku

odvedené, čo skracuje výrobný cyklus na hodnoty 10 – 50 sekúnd 
v závislosti od veľkosti dielcov.

Veľkým prínosom technológie Macromelt® Molding je to, že zalieva-
cia hmota má dobrú adhéziu k zalievaným dielom, pretože zalieva-
me tavným lepidlom. Pri správnej konštrukcii je zaliaty diel utesnený 
proti pôsobeniu kvapalín. Produkty na zalievanie sa vyrábajú v nie-
koľkých stupňoch tvrdosti, takže je napríklad pri výrobe konektorov 
možné vytvoriť na kábli integrálne pružnú ochranu proti zlomeniu vo-
dičov. Pritom produkt je dostatočne odolný, a preto takmer vždy tvorí 
lepidlo tiež fi nálny povrch puzdra.

Hlavné výhody technológie Macromelt® Molding môžeme zhrnúť 
do nasledujúcich bodov:

• Nízky tlak a teplota pri vstrekovaní

• Krátky pracovný cyklus

• Adhézia zalievacej hmoty k povrchu

• Jednozložkový produkt

• Produkty bez klasifi kácie – nebezpečný

• Možnosť zafarbenia hmoty

• Zníženie počtu dielcov zostavy

Zalievacie hmoty
Na vstrekovanie sa používajú termoplastické tavné lepidlá na bá-
ze polyamidu. Produkty radu Macromelt® OM vynikajú nielen po 
technickej stránke, ale tiež svojimi ekologickými vlastnosťami, pretože 
sú vyrábané z obnoviteľných surovín. Počas aplikácie nedochádza 
k chemickým reakciám a neuvoľňujú sa žiadne rozpúšťadlá. Rozsah 
teplôt pre použitie je od - 40 do + 140 °C. Lepidlá majú dobrú ad-
héziu k materiálom ako PA, PBT, PVC a podobne. Základný rad pro-
duktov sa vyrába v jantárovej (čírej) a čiernej farbe. 
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Aplikácie pre Macromelt® Molding
Zalievacie hmoty spoločnosti Henkel majú takmer neobmedzené apli-
kačné možnosti. Napriek tomu aplikácie môžme rozdeliť do troch 
hlavných skupín: konektory, priechodky a puzdrá.

Zalievanie konektorov
Tavné lepidlá sa používajú na utesnenie konektorov a môžu vytvoriť 
i zložitý tvar. Už nie je potrebné viacdielne teleso konektora. Pretože 
nie je nutná klasická plastikárska forma, môže sa táto technológia 
použiť i pre výrobu malých sérií súčastí.

Káblové priechodky
Jedna zo silných stránok popísaného procesu je v tom, že priechodky 
je možné vytvoriť priamo uprostred vodiča. Už nie je potrebné pre-
vliekanie káblového zväzku, ktoré je časovo náročné a hrozí pri ňom 
poškodenie priechodky. Pomocou zalievania môžme vytvoriť i zložitý 
tvar a zároveň zlepšiť estetický vzhľad priechodiek.

Zapuzdrovanie elektronických súčastí
Vďaka nízkemu tlaku počas aplikácie hmoty sa zabráni poškodeniu 
elektronických súčastí a prvkov. Zalievacia hmota chráni elektroniku 
pred vonkajšími vplyvmi (vlhkosť, mechanické namáhanie) a slúži sú-
časne ako ochranné puzdro.

Ďalšia možná aplikácia je mimo elektrotechniky. Možnosť lacnej vý-
roby malých sérií pružných alebo tvrdých plastových súčiastok môže 
byť výhodná pre viacero oblastí ako napríklad darčekové predmety, 
bižutéria, modelárstvo a ďalšie.

Technologické zariadenie
Zariadenie sa skladá zo vstrekovacej jednotky a z formy. Najjedno-
duchšiu vstrekovaciu jednotku môže tvoriť vhodná ručná pištoľ na 

granulované tavné lepidlo. Lepidlo je roztavené v nádrži predhrieva-
ča. Pri väčších zariadeniach je pomocou zubového alebo piestového 
čerpadla roztavená hmota dopravovaná vyhrievanou hadicou do 
vstrekovacej hlavy. Potom je materiál vstreknutý do formy. Väčšina 
foriem sa vyrába z hliníka alebo výnimočne z ocele. Hliníková forma 
je lacnejšia a vyhovuje technológii, pretože lepidlo nie je abrazívne. 
Akákoľvek nástrojárska fi rma, ktorá vie vyrábať formy pre spracova-
nie plastov, dokáže vyrobiť i formu pre hmotu Macromelt®. Pri hro-
madnej výrobe dielov odporúčame chladiť formy pomocou vodného 
okruhu.

Ďalšie riešenia od fi rmy Henkel
Firma Henkel vo svojom širokom portfóliu produktov a technoló-
gií ponúka tiež klasické zalievacie hmoty na báze polyuretánov 
a epoxidov UV silikónu. Pre utesňovanie klasických priechodiek 
káblov sú k dispozícii kvalitné butylkaučukové hmoty. Celé portfó-
lio chemických výrobkov je podporené technickým zázemím skúse-
ných pracovníkov, ktorí sú schopní poskytovať informácie potrebné 
nielen pre zavedenie aplikácií, ale i pre ich dlhodobú a spoľahlivú 
prevádzku. 
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Mooreův zákon říká, že se počet tranzistorů v integrovaných obvo-
dech každé dva roky zdvojnásobí. Díky tomuto trendu se množství 
software obsaženého v automobilech stále zvyšuje. V minulosti byl 
embedded software vyvíjen tradičními postupy pomocí editorů, kom-
pilátorů či stavby prototypů (obr. 1). Velikost a komplexnost embed-
ded software však zapříčinila nedostatečnost těchto nástrojů.
Do popředí se dostala i potřeba časného odhalení chyb, protože ná-
klady na jejich odstranění jsou tím větší, čím později je chyba odhale-

na. Kritické jsou zejména chyby vnesené do vývoje v jeho prvních eta-
pách. Studie provedená společností NASA ukázala, že velké množ-
ství chyb objevených při testování bylo ve skutečnosti zapříčiněno již 
na počátku vývojového cyklu ve fázi specifi kace požadavků. Oprava 
těchto chyb pak byla více než desetkrát nákladnější, než kdyby byly 
odhaleny již ve fázi návrhu.

Model-Based Design
Model-Based Design (MBD) nabízí řešení nedostatků při vývoji em-
bedded systémů (obr. 2). Jako základ vývojového procesu využívá 
matematický model systému vytvořený v Simulinku. Simulink je nástroj 
pro modelování a simulaci dynamických systémů a jejich propojení 
s algoritmy pro řízení a zpracování signálů. Simulace tak poskytují 
návrhářům pohled na dynamickou i algoritmickou stránku systému. 
Modely jsou dále využívány:
• jako spustitelná specifi kace projektu
• k propojení se systémovými požadavky a defi nici rozhraní
• jako virtuální prototypy nebo modely kompletního systému
• pro automatické generování kódu embedded software
• pro hardware-in-the-loop simulace.

Verifi kace, validace a testování
Jedním z nejdůležitějších aspektů Model-Based Designu je schopnost 
provádět verifi kaci, validaci a testování (VV&T) v celém průběhu vý-
vojového procesu, zvláště v jeho časných etapách. Pomocí modelo-
vání a simulací mohou vývojáři navrhnout, vizualizovat a odladit větší 
množství embedded algoritmů, než při tradičním vývojovém procesu.

Model-in-the-loop
Hlavní výhodou je použití jednotného testovacího rámce. Vývojáři 
mohou navrhnout a aplikovat testy na vytvořené modely a potom 
použít stejné testy na softwarovou implementaci (obr. 3). Tyto testy 
zahrnují počáteční podmínky, vstupní vektory pro simulace a očeká-

Model Based Design
při návrhu, verifi kaci a validaci
řídicích jednotek automobilu

Jaroslav JIRKOVSKÝ, Humusoft, s.r.o.

Metoda Model-Based Design se dnes již ne-
omezuje pouze na oblast výzkumu a vývoje. Stále 
více výrobců po celém světě užívá tuto technolo-
gii i přímo ve výrobě, zejména v automobilovém 
průmyslu. Výrobní sektor klade velké nároky na 
nástroje a postupy, které umožňují automatizaci 
a zlepšení přesnosti verifi kace, validace a tes-
tování. Bez těchto nástrojů není dnes již možné 
dosahovat kvality, kterou automobilový trh vyža-
duje. Ucelené softwarové prostředí pro kompletní 
návrh metodou Model-Based Design nabízí sys-
tém MATLAB & Simulink fi rmy The MathWorks.

Obr. 1 Tradiční vývojový cyklus a jeho nedostatky

Obr. 2 Vývojový cyklus metodou Model-Based Design
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vané výsledky testů. Dobře defi nované testy obsahují také popis 
objasňující účel testu a požadavky, které test prověřuje. Celý 
proces je vytvořen jako testovací rámec, který může být při si-
mulaci opakovaně využit. Tento proces se často označuje jako 
model-in-the-loop (MIL).

Software-in-the-loop
Testovací rámec vytvořený pro MIL lze znovu použít při testování 
softwarové implementace modelu. Tato implementace je z mode-
lu v Simulinku získána pomocí nástrojů pro automatické genero-
vání kódu a spuštěna v hostujícím vývojovém prostředí. Tato kosi-
mulace se nazývá software-in-the-loop (SIL) a slouží k prověření, 
zda výsledný kód pracuje ve shodě s navrženým modelem. Proto-
že je pro MIL i SIL použit stejný testovací rámec, je snazší výstupy 
testů porovnat a dále jakékoli nalezené chyby replikovat.

Processor-in-the-loop
Nástroje jsou nyní schopné dojít ještě dále pomocí tzv. proces-
sor-in-the-loop (PIL) kosimulace. Zde je testován software, který 
byl kompilován, uložen a spuštěn na cílovém embedded pro-
cesoru (target). Tato technika využívá host-to-target komunikaci 
poskytovanou integrovaným vývojovým prostředím, které vývo-
jáři používají ke kompilaci a ukládání kódu na cílový procesor. 
Testy a simulace spuštěné na vývojovém PC synchronně komu-
nikují s kódem běžícím na embedded procesoru. Díky použití 
shodného testovacího rámce je opět snadné porovnat výsledky 
PIL s původními výsledky MIL simulace, potvrdit správnost funkce 

Obr. 3 Jednotné testy 
pro prověření modelu, vy-
generovaného kódu a kódu 
spuštěného v embedded 
procesoru

Obr. 4 HIL simulátor fi rmy dSPACE

navrženého embedded software a prokázat, že při kompilaci nedošlo ke 
změně jeho funkčnosti.

Hardware-in-the-loop
V automobilovém průmyslu je běžné, že jsou algoritmy pro řídicí elektroniku 
a diagnostiku vyvíjeny současně s fyzickými částmi vozu. Softwarová reali-
zace algoritmů je dlouhotrvající proces a musí být započata již v časných 
etapách vývojového cyklu. Po výsledném sloučení fyzických a softwarových 
komponentů na výrobní lince musí vše fungovat tak jak má. Aby bylo mož-
né prověřit softwarové algoritmy dříve, než jsou dostupné fyzické prvky, 
používá se tzv. hardware-in-the-loop (HIL) simulace. Časté využití je např. 
při testování elektronických řídicích jednotek (ECU). V HIL simulátoru (obr. 
4) jsou umístěny matematické modely fyzických částí systému a k jeho peri-
fériím jsou připojeny vyrobené řídicí jednotky. Modely jsou spouštěny v re-
álném čase a simulují různé možnosti chování automobilu. Takto se prověří 
všechny režimy a stavy řídicích jednotek bez rizika zranění nebo zničení 
nákladného prototypu.

Čím později jsou chyby v návrhu objeveny, tím jsou vyšší náklady na 
jejich odstranění. Řešením může být průběžná kontrola a prověřování 
během vývoje, kterou nabízí metoda Model-Based Design. Výsledný tes-
tovací rámec je použitelný pro MIL, SIL i PIL, pomáhá vývojářům nalézt 
chyby již v časných etapách vývoje a zajišťuje, aby během implementa-
ce a integrace nevznikly nové. HIL simulace následně přináší možnosti 
nedestruktivně testovat nejrůznější systémy, čímž se ušetří za nákladné 
testovací prototypy. 
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Výrobné družstvo POKROK
je zamerané na výrobu svietidiel, elektrických rozvádzačov, kovo-
vého nábytku a na oblasť služieb pre obyvateľstvo, bolo založené 
v Žiline v roku 1954. Postupne sa výrobný program štrukturalizoval 
a pôvodný výrobný program bez zabezpečovania služieb rozšírili 
o výrobu plošných spojov, svietidiel pre koľajové vozidlá a kovové 
výrobky širšieho sortimentu v oblasti rúrkového a plechového progra-
mu. V súčasnosti sa výroba zameriava na svietidlá pre koľajové vozi-
dlá, elektrické rozvádzače, krbové vložky, krbové pece a keramické 
sporáky. Nosnou časťou výrobného programu je výroba krbových 
vložiek a pecí. V Pokroku realizujú aj vývoj, výrobu a testovanie pro-
totypov krbových vložiek. Finálne výrobky dodávajú do Holandska, 
Belgicka, Nemecka, Rakúska, Talianska, Čiech a pre domáci trh. 

Pred zakúpením nového informačného systému boli v spoločnosti 
POKROK dva systémy. Jeden na účtovníctvo a ten druhý na sklady. 
Problémom bolo, že tieto dva systémy neboli navzájom vôbec prepo-
jené. „Pracovníci ekonomického oddelenia mali obmedzené informá-
cie a boli odkázaní na papierové údaje poskytnuté od zamestnancov 
ostatných oddelení. Dochádzalo ku konfl iktom v dôsledku dezinformo-
vanosti a nezhodnosti údajov v obidvoch systémoch. Nebola možnosť 
nahliadnuť do stavu skladových zásob z iných pracovísk, ako sú výro-
ba, odbyt a podobne. Pracovníci skladu poskytovali papierové tlačové 
zostavy k nahliadnutiu na pracovisko obchodu,“ hovorí Ján Miluch, 
podpredseda družstva POKROK. 

Správna voľba – Asseco Solutions
Vedenie spoločnosti dostalo odporúčanie na Júliusa Rebeťáka, dnešné-
ho obchodného riaditeľa Asseco Solutions. Výberové konanie bolo 
teda veľmi prozaické a uskutočnilo sa bez prezentácie. „Uvedomovali 
sme si, že nech príde akákoľvek fi rma, každá nám ukáže a povie, ako 
dobre ich systém funguje. Nikto z nás to nevedel reálne posúdiť, tak 
sme sa rozhodli na základe dobrých referencií pre odporúčanie pá-
na Rebeťáka a vybrali sme si produkt Datalock SPIN“, pokračuje J. 
Miluch.

Implementácia systému
Na rad prišla implementácia systému. Všetky školenia záviseli od 
schopnosti užívateľov používať PC. Skladníci pri spustení ostrej pre-
vádzky ťažko zvládali prácu v novom systéme, pretože prechádzali 
z DOSu na Windows a bolo im to cudzie, neprehľadné a najmä im va-
dili menšie tenšie písmená na obrazovke. V spolupráci s konzultantmi, 
s ktorými spolu strávili naozaj veľa času, to nakoniec zvládli a dostali 
sa do rutinného chodu. Výrobní pracovníci, ktorí doteraz nepoužívali 

Datalock SPIN
od svietidiel až po krby

Dobrým dôkazom toho, aký nevyhnutný je 
informačný systém vo výrobných spoločnostiach, 
je aj výrobné družstvo Pokrok Žilina. Tam pomá-
ha Datalock SPIN, z dielne Asseco Solutions, už 
od roku 2006 a stále vedia, ako ho čo najlepšie 
využiť. žiadny informačný systém, si museli zvyknúť na prácu s PC, preto im-

plementácia evidencie výroby prebiehala v dvoch etapách. Prvé tri me-
siace sa evidovali iba vyrobené množstvá vo výrobnej zákazke. Keď si 
evidujúci pracovníci zvykli na túto prácu, ich povinnosti sa rozšírili o evi-
denciu práce a množstva na konkrétneho človeka. Oddelenie prípravy 
výroby a obchodu boli najjednoduchšie vzhľadom na to, že boli na 
prácu s PC zvyknutí a od začiatku videli prínos nového systému v tom, 
že im uľahčoval prácu najmä v dostupnosti k informáciám o sklado-
vých zásobách, cenách, predpokladaných zákazkách. Taktiež mzdové 
oddelenie prebehlo bez problémov. Náročnejšie to bolo na oddelení 
ekonomiky, kde bol veľmi náročný nábeh, ktorý bol spôsobený novým 
spôsobom zberu a spracovania údajov. Zaužívaná práca so starým 
informačným systémom bola osvedčená viac ako 10 rokov. Pre pra-
covníkov bolo ťažké zvyknúť si na nové vizuály tlačových zostáv, nové 
zdroje informácií a najmä na nárast množstva automaticky ponúkaných 
informácií na spracovanie.

„Nový systém nám zabezpečil najmä výrazný vzrast pracovnej dis-
ciplíny vplyvom chronologického odhlasovania vykonaných aktivít na 
oddelení zásobovania, predaja, výroby a ekonomiky. Klesla spotreba 
materiálu vo výrobe následkom povinnosti dodržania presného predpi-
su množstva a transparentnej kontroly spotreby materiálu na jednotlivé 
zákazky. Znížilo sa množstvo obslužného personálu na oddelení prí-
pravy výroby, ekonomiky, v sklade a na zásobovacom oddelení. Tento 
prínos sa prejavil až po prvom roku fungovania, keď sa ľudia naučili 
systém používať a nabehli do rutinnej prevádzky“, dodáva J. Miluch.

Prechod na euro a samotná eurokonverzia, vďaka zodpovednému 
prístupu zamestnancov Pokrok a konzultantov Asseco Solutions (vte-
dy Datalock), sa realizovala úplne hladko a bez problémov. Vybraní 
zamestnanci sa zúčastnili školenia o prechode na euro, v rámci kto-
rého bola aj simulácia na dumpe vlastnej databázy. Jednotliví zodpo-
vední pracovníci z Pokroku si teda vopred cvične odskúšali prechod 
na euro priamo v systéme pod odborným dozorom konzultantov. Boli 
metodicky vedení konzultantom, s ktorým si spoločne odsúhlasili ter-
míny a postupnosť vykonávania jednotlivých „preklopov“. Zároveň 
dostali podrobný manuál, kde bol v bodoch napísaný postup, ktorý 
stačilo už len dodržať. 

Dôležité dátumy 
24. 08. 2006 – podpísanie zmluvy o dielo
05. 10. 2006 – začiatok implementácie
14. 11. 2006 – ukončenie etapy Analýza a implementačný projekt
20. 11. 2006 – ukončenie etapy Inštalácia a konfigurácia
15. 12. 2006 – ukončenie etapy Školenie funkcionality a ovládania APV
16. 01. 2007 – ukončenie etapy Dozor v nábehu
26. 03. 2007 – ukončenie etapy Dozor v ostrej prevádzke a odovzdanie diela

Pokrok využíva z ponuky funkcionalít Datalock SPIN moduly: Vý-

roba, Logistika, Podvojné účtovníctvo, Mzdy, Majetok, Banka, Do-

prava. 
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ktorá podporuje implementáciu výstupov projektu a celoživotného vzdelávania zváračov.

Kontakt: matusik@vud.sk 

Ciele:
Hlavné výsledky projektu sprístupnia - certifi kačnú schému 
pre skúšanie a certifi káciu zváračov, prípravný testový balík, 
testové otázky z teórie a bezpečnosti zvárania a podmienky 
pre skúšanie a certifi káciu zváračov osobám zaujímajúcim 
sa o získanie certifi kátu vo zváraní, certifi kačným orgánom 
osôb vo zváraní a zváračským školám.

Činnosti:
Na propagáciu výstupov a výsledkov v priebehu projektu 
sa zriadi a bude udržovaná projektová webová stránka na 
www.vud.sk. 

Zámery projektu budú prezentované na otváracom informač-
nom seminári s vydaním prezentačných materiálov a CD.

Na konci projektu sa uskutoční hodnotiaci seminár s vyda-
ním zborníkov a CD. 

Celý proces propagácie a jeho plnenia bude monitorovaný 
a hodnotený na pracovných stretnutiach partnerov v pro-
jekte.

Výsledky projektu budú propagované v technických časopi-
soch na Slovensku a tiež v zahraničných krajinách a budú sa 
distribuovať cieľovým skupinám - zvárači, certifi kačné orgá-
ny vo zváraní a zváračské školy. 

Výstupy:
- webová stránka projektu
- informačné materiály o projekte
- prezentačné materiály 
- záverečné pracovné hodnotenie projektu
- zborníky
- CD 

Publikácie v technických časopisoch. 
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Navrhovanie nového výrobku je tradične podmienené stupňom prie-
myselného rozvoja, dostupnými materiálnymi a energetickými tokmi, 
ako aj jeho predpokladaným využitím. Tradičné konštruovanie sa sú-
streďuje na tri základné etapy jeho existencie: na výrobu, používanie 
a následné zneškodnenie alebo zhodnotenie, pričom väčšinou využí-
va rovnaký model, resp. princíp (obr. 1).

Technický metabolizmus
Čo by mal o ňom inžinier vedieť?

Ing. Lucia KOPILČÁKOVÁ, doc. Ing. Alena PAULIKOVÁ, PhD., Technická univerzita v Košiciach

Recyklačne orientované konštruovanie je po-
jem, ktorý sa často vyskytuje pri recyklačnom 
a environmentálnom hodnotení výrobkov
 a ich materiálov. Zohľadnenie niekoľkých 
spresňujúcich a relevantných pojmov pomôže 
lepšie chápať životný cyklus výrobku, materiá-
lu a technológie. Vedné disciplíny, ako sú 
environmentálne inžinierstvo a manažérstvo, 
vyžadujú neustále zväčšovanie ľudského 
poznania, našej noosféry v environmentálnej 
oblasti.

V praxi síce tieto tri etapy na seba nadväzujú, ale 100 % cyklus je 
v skutočnosti ideál a nemôže všeobecne existovať. Donedávna boli 
tieto etapy chápané ako uzavretá sústava, všeobecne akceptovaný 
systém, ktorý však nedokáže až tak dôsledne využiť výrobné a pro-
cesné toky.

Čo je technický metabolizmus?
Cyklačný model je potrebné nastaviť tak, aby sa existujúce mate-
riálové a energické toky stali na konci svojej „životnej cesty“ opäť 
východiskovými zdrojmi. Ide o úplnú recykláciu výstupov. Jedna 
materiálová zložka – komponent určitého výrobku, sa tak automa-
ticky stáva súčasťou iného, nového výrobku. Prebieha tu akási cel-
ková výmena technických prvkov, tak ako to môžeme obdivovať pri 
prírodných dokonalých cykloch. V biologickom ponímaní by sme 
východiskové zdroje mohli nazvať „výživou“ pre nasledujúci pro-
ces. Ak sa tento termín zavedie do technického ponímania sveta 
okolo nás, je potrebné prijať ďalšie a ďalšie termíny napr. technický 

metabolizmus, technický nutrient, hodnota 
nutrientu a iné.

Technický metabolizmus ako paralela meta-
bolizmu vyskytujúceho sa v prírode - opisuje 
priemyselné výrobné procesy schopné udr-
žať a opakovane využiť hodnotné prírodné 
a syntetické anorganické materiály v relatív-
ne uzavretých výrobných cykloch. Technic-
ký metabolizmus sa vyskytuje v rámci našej 
technosféry, [1]. Následne môžeme prvky 
v uzavretých cykloch rozdeliť do dvoch zá-
kladných skupín. Prvou skupinou je technický 
a druhou biologický „nutrient“.

„Technický nutrient“ versus bio-
logický nutrient
Jednu skupinu tvoria prvky technické; tech-
nické materiály, ktoré si počas celého ži-
votného cyklu výrobku zachovávajú svoju 
hodnotu, a ktoré sú súčasťou uzavretého 
výrobného cyklu výroby – použitia – a ná-
sledného znovupoužitia. Tie dávajú „výživu“ 
existencii technickému cyklu a sú súčasťou 
technosféry. 

Obr.1 
Ilustračné etapy existencie
výrobku (príklad pre automobil)

Aby naša planéta prežila technický rozvoj, musíme sa naučiť na-

podobniť materiálové toky z prírody tak, aby „ponuka a dopyt“ 

materiálu boli vyrovnané, a aby odpad buď neexistoval alebo sa 

zredukoval na minimum, [4].
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Príklad technického nutrientu je najlepšie zrozumiteľný pri recyklácii 
automobilu. Napríklad karoséria auta sa zošrotuje a jej kovové časti 
sa ocitnú v celkom inej výrobnej aplikácii. Ale už nikdy nemusia byť 
súčasťou nového auta. Napr. pozinkovaný plech karosérie sa sta-
ne pozinkovaným oplotením výrobnej prevádzky závodu pre bielu 
techniku. Získaný materiál sa použije na iný výrobok, získa tým nový 
účel a tak získa aj inú hodnotu. V rámci cyklu hodnota technického 
prvku (nutrientu) môže nadobúdať tri základné úrovne: zvýšenú (↑), 
zhodnú alebo odpovedajúcu (=) alebo zníženú (↓), prehľadnejšie to 
ilustruje obr. 2.

Rovnako aj hodnotu technického nutrientu je možné vyjadriť pomo-
cou viacerých kritérií:
• technické hľadisko • environmentálny prístup
• ekonomická efektivita • spoločenský prínos
• energetické úspory • etický pohľad

Technický prvok má vlastnosti multicyklovej zložky, teda podmnožiny, 
ktorá sa vyskytuje v rámci viacerých životných cyklov toho istého vý-
robku alebo odlišných výrobkov. 

Je vhodné porovnať technický nutrient s druhou skupinou tzv. nutrien-
tov. Tam sa vyskytujú zložky biologické, t.j. biologicky rozložiteľné 
prvky, ktoré vo svojom životnom cykle nie sú schopné priamo a ani 
potenciálne ohroziť svoje okolie. Toto prostredie je miestom ich výsky-
tu a do neho môžu byť po svojom použití opäť vrátené, aby sa tak 
stali východiskom pre ďalšie ekologické procesy. Biologické prvky 
sú subsystémami biosféry, a preto sú rozložiteľné mikroorganizma-
mi alebo inými organizmami pomocou nejakého ohnivka trofi ckého 
reťazca.

Vhodným príkladom biologického nutrientu je kolobeh kyslíka, dusí-
ka, uhlíka a vodíka v životnom prostredí. Tento prírodný cyklus, resp. 
cyklácia biologických prvkov vyživuje, zásobuje energiou, umožňuje 
rast a podporuje samotnú existenciu každého živého organizmu. Prí-

roda celkovo funguje na základe dôkladne vyváženej cyklácie jed-
notlivých prvkov.

Hybridný metabolizmus
Základom úspešnej mnohonásobnej recyklácie, teda udržania hod-
noty výživových prvkov ako aj kvality biologického a technického 
metabolizmu je to, aby sa biologické a technické „výživové“ prvky 
nekombinovali a tak sa nemohli navzájom ovplyvňovať. Biologicky 
metabolizmus je oddelený od metabolizmu technického rovnako ako 
v ponímaní človeka je biosféra separovaná od technosféry. 

Na druhej strane je veľké úsilie práve o kombináciu týchto sfér. Ako 
príklad je čistenie odpadových vôd z metalurgických procesov mik-
roorganizmami v hutníckom priemysle alebo pre zlepšenie kvality 
zdravotnej starostlivosti sa prudko rozvíja biomedicínske inžinierstvo, 
[2, 3].

Výrobky musia byť vyrábané tak, aby ich zloženie bolo vhodné na 
zhodnotenie a aby nedochádzalo k „vynútenej cyklácii výrobku“. Pri 
tomto vynútení daný výrobok alebo jeho materiál alebo aj oboje nie 
je vhodný na cykláciu, pretože už samotný dizajn výrobku a jeho re-
cyklačné možnosti boli nevhodne navrhnuté. „Vynútene cyklovaný“ 
výrobok, prípadne jeho materiál tak stráca na svojej hodnote.

Literatúra: [1] McDonough, W. - Braungart, M.: Cradle to Cradle: Remaking the way we make things; 1st Edition, North Point Press; 2002; 193 p; ISBN -13: 978-0-86547-
587-8; [2] KAduková, J. - Manousaki, E. - Kalogerakis, N.: Pb and Cd Accumulation and Phyto-Excretion by Salt Cedar (Tamarix smyrnensis Bunge). In: International Jour-
nal of Phytoremediation. vol. 10, no. 1 (2008), p. 31-46. ISSN 1522-6514; [3] Svetský, Š. - Balog, K.: Environmentálna charakteristika procesov čistenia a odmasťovania 
v životnom cykle technických výrobkov. In: 51. medzinárodná galvanická konferencia : Zborník prednášok. Gabčíkovo, 16.-17.jún 2009. - Bratislava : STU v Bratislave, 
2009. - ISBN 978-80-227-3098-3. - s. 46-53; [4] Svetský, Š. - Sakál, P.: Niektoré aktuálne problémy trvalo udržateľného rozvoja v podmienkach priemyslu a MSP. Actual 
sustainable development issues in industry and smes. In: Materials Science and Technology. - ISSN 1335-9053. - Roč. 8, č. 3 (2008).

Résumé
Technical Metabolism - What an engineer should know about it?
Orientated design is a term that is often used in recycling or envi-
ronmental assessment of products and their materials. This article 
describes several improved relevant concepts that help to better 
understand a life cycle of a product, material and technology. En-
vironmental engineering and management require continual im-
provement of the environmental part of the noosphere. 

Obr. 2 
Hodnota technického 
„nutrientu“ v [%]
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Princíp metódy merania
Pri návrhu automatizovaného spôsobu získavania antropomorfologic-
kých rozmerov treba zohľadniť viacero skutočností, ktoré ovplyvňujú 
takéto meranie. V prvom rade to, že antropomorfologické rozmery 
sú defi nované vzdialenosťou presne špecifi kovaných bodov na ľud-
skom tele. Meraným objektom nie je žiadny predmet, ale človek, 
ktorého poloha v priestore by sa počas dlhšie trvajúceho merania, 
už aj drobnými pohybmi, mohla meniť. Zmeny polohy probanda sa 

Na účely hygienickej a ergonomickej praxe je 
potrebné poznať hlavné antropometrické 
rozmery pracovníkov. Ide o rozmery podstat-
ne ovplyvňujúce ich funkčnú zdatnosť 
a výkonnosť a tieto rozmery tiež slúžia 
konštruktérom pri tvorbe strojov, nástrojov 
a zariadení vytváraných s ohľadom na interak-
ciu s ich budúcimi používateľmi.

za istých okolností stanú rušivým prvkom, výrazne znižujúcim pres-
nosť merania, keďže antropometrické merania sa považujú za pres-
né vtedy, ak absolútna odchýlka nameranej hodnoty od skutočného 
rozmeru sa pohybuje v rozsahu do 0,5 % z reálnej hodnoty meranej 
dĺžky (obr. 1).

Z tohto dôvodu je hlavným predpokladom presného merania určenie 
systému schopného zaznamenať pozície jednotlivých bodov na tele 
človeka v istom vhodnom okamihu, určenom na základe uváženia od-
bornej osoby prevádzajúcej samotné meranie. Predpoklad krátkeho 
časového horizontu potrebného na vytvorenie merateľného záznamu 
vo všeobecnosti vyhovuje minimálnemu časovému zaťaženiu mera-

Obr. 1 Absolútna odchýlka 0,5 % tyče dĺžky 1 meter

Metóda tvorbyMetóda tvorby
antropomorfologickej databankyantropomorfologickej databanky

na platforme automatizáciena platforme automatizácie
Ing. Martin ONDRIGA, doc. Ing. Pavol BOŽEK, CSc., Materiálovotechnologická fakulta STU v Trnave 
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Résumé
The work presents method for measuring and recording human physique 
parameters, called as antropomorfological dimensions. This concerns of 
dimensions with an important impact on functional ability and perform-
ance of the manpower. The project is solved in cooperation with experts 
from automotive industry and is intended mainly for a better classification 
of workers in manufacturing. The measured dimensions can be helpful al-
so for design engineers in the design process of machines, tools and 
machinery. A system described in the paper is based on the principle 
of obtaining human body dimensions, using automation of photometry 
through a proposed software application.Obr. 3 Pracovisko na vytváranie snímok

Prínosom navrhnutej metódy merania je predovšetkým odbúranie fyzic-

kého kontaktu dotknutých osôb počas merania, niekoľkonásobné skráte-

nie času potrebného na meranie a obmedzenie obvyklého počtu dvoch 

pracovníkov vykonávajúcich meranie na jednu osobu. Rovnako slúži aj 

pre celkové zefektívnenie procesu získavania a zapisovania meraných 

údajov. Údaje sú ďalej spracovávané a štatisticky vyhodnocované pre 

prípravu pracoviska „na mieru“ každého probanda.

Príspevok vznikol ako súčasť riešenia projektu KEGA MŠ SR č. 3-7285-09 
s názvom Integrácia obsahu a tvorba vysokoškolskej učebnice „Špecializova-
né robotické systémy“.

ných osôb. Ďalšou požiadavkou na návrh antropometrického 
systému je meranie bez fyzického kontaktu probanda (mera-
ná osoba) s metrológom (osoba prevádzajúca meranie). Me-
ranie neovplyvňuje zdravie človeka, čo by pri použití istých 
metód bolo otázne alebo by mohlo znamenať obmedzenia 
pri meraní, a tým odradiť prípadných adeptov na meranie 
(napr. laser, röntgenové lúče...). 

Z uvedených dôvodov bolo výhodné použiť bežnú metó-
du snímania tela človeka, a to buď pomocou digitálneho 
fotoaparátu, alebo videokamery, ktoré by aj z pohľadu pro-
bandov mohli byť brané pozitívne. Spomenuté metódy sní-
mania vynikajúco spĺňajú všetky už popísané požiadavky na 
bezpečnosť a rýchle vytvorenie spracovateľného záznamu, 
pričom ide o zariadenia veľmi ľahko dostupné a cenovo ne-
náročné. 

Meranie rozmerov pri použití videokamery
Znamená to spracovanie digitálnej videonahrávky na niekoľ-
ko statických záberov, pretože získavanie presných rozmerov 
z menlivého obrazu je len veľmi ťažko realizovateľné. Z tohto 
hľadiska sa javí najvýhodnejším riešením použiť digitálny fo-
toaparát a následné spracovanie digitálnych snímok.

Aplikácia metódy
Navrhnutý systém merania zhmotňuje aplikácia automatizu-
júca proces merania a zapisovania antropometrických roz-
merov osoby zaznamenanej na digitálnej fotografi i. Apliká-
cia je schopná vyhľadať záznam v pamäti a načítať ho na 
ďalšie spracovanie. Po načítaní digitálnej snímky, je možné 
do nej zakresľovať symboly defi nujúce koncové body mera-
ných dĺžok. Aplikácia umožňuje aj prípadnú redefi níciu zle 
zaznačených bodov na nové žiadané pozície. Na základe 
zaznačenia symbolov softvér vyhodnocuje vzdialenosť bo-
dov, ktoré sú reprezentované vizuálnymi znakmi (obr. 2). 

Na každej digitálnej fotografi i použitej pri takto navrhnutom 
meraní je spolu s meranou osobou, vo vhodnej pozícii odfo-
tené aj dĺžkové meradlo, ktorého dĺžka na snímke predstavu-
je pri prepočtoch v aplikácii jednotku prepočtu. Umiestnenie 
meradla do priestoru umožňujú stojany a podstavce, zabez-
pečujúce jeho vhodnú polohu v rovine práve meraného roz-
meru, respektíve rozmerov.

Polohovaním dĺžkového meradla voči rovine meraných roz-
merov na tele probanda je zabezpečené minimálne skresle-
nie vychádzajúce z rozdielnej vzdialenosti roviny meraných 
bodov na tele skúmanej osoby a dĺžkového meradla od ob-
jektívu digitálneho fotoaparátu. Presnosť defi novania jednot-

Obr. 2 Defi novanie rozmeru a vyhodnotenie vzdialenosti

ky prepočtu je veľmi dôležitá pre presnosť celého merania. Vizualizácia pra-
coviska na získavanie snímok potrebných pre meranie je uvedená na obr. 3.

Navrhnutá metóda merania, v priebehu realizácie práce označená aj ako 
metóda fotometrie, dokáže pri dodržaní popísaných zásad merania a kvalit-
ných vstupných snímkach merať a zapisovať žiadané rozmery s minimálnymi 
odchýlkami od reálnych hodnôt meraných rozmerov.

Skúšobné merania preukázali schopnosť navrhnutého systému merať väčšinu 
žiadaných rozmerov s odchýlkou od skutočných hodnôt rozmerov meranej 
osoby, zaraďujúcou takéto meranie do skupiny presných antropometrických 
meraní. 
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Títo študenti v poslednom ročníku svojho štúdia intenzívne pracujú na 
svojich záverečných prácach, ktoré sú zamerané na rozvoj vedec-
ko-výskumných poznatkov na jednotlivých katedrách a ich apliká-
ciu v podmienkach strojárskej výroby a ostatnej priemyselnej praxe. 
Mnohé z týchto prác majú významný inovatívny prínos, nadštandard-
nú úroveň a kvalitu spracovania. Preto strojnícka fakulta každoročne 

Vybrané diplomové práce
riešené na Strojníckej fakulte

Žilinskej univerzity v Žiline
Jednou zo základných foriem prepojenia štúdia, vedy a výskumu 
a priemyselnej praxe reprezentuje riešenie záverečných (bakalárskych, 
diplomových a dizertačných) prác študentmi Strojníckej fakulty. 
Každoročne na Strojníckej fakulte Žilinskej univerzity končí okolo 
200 študentov bakalárskeho stupňa štúdia a takmer rovnaký počet
študentov inžinierskeho stupňa štúdia. 

Meno diplomanta Názov témy diplomovej práce

Jaroslav PITOŇÁK Konštrukčný návrh pomocného pohonu z prevodovky pre odber plného výkonu od motora

Tomáš PAJUNK Návrh koncepcií riešenia stroja na čistenie podláh

Jakub PORUBČAN Vplyv teploty na morfológiu lomu vybraných zliatin horčíka

Dušan MEDLEN Vplyv viacnásobného pretavovania na zliatiny AlSi7Mg0,3 modifi kované antimónom

Martin KÁČER Projekt vykurovacieho systému bytového domu na Nitranskej ulici v Žiline

Štefan FIGA Optimalizácia materiálových tokov s využitím nástrojov modelovania a simulácie vo vybranom
podniku

František DOMANICKÝ Dynamická analýza rotačného stroja s nevyváženosťou v prostredí MSC.ADAMS

Štefan DZURENDA CFD výpočet neustáleho prúdenia v prívodnom potrubí turbínovej skrine turbodúchadla

Karol POLLÁK Návrh a simulácia hydromechanickej prevodovky typu 2JT-DX s radením pod zaťažením

Matúš BAČIŠIN Návrh kostry spodku vozňa Smmnps-x na prepravu horúcich brám do 600°C

Michal ŠAJGALÍK Univerzálne nástroje pre kompletné obrobenie súčiastky jedným nástrojom

Martin JAKUBČÍK Systém automatickej výmeny obrobku na CNC sústruhu s využitím robota

Lukáš PEKLANSKÝ Spolupráca reálneho regulátora s modelom sústavy v Matlab-Simulink

oceňuje najlepšie diplomové práce z jednotlivých oblastí vedy a vý-
skumu. 
V akademickom roku 2008/2009 bolo na Strojníckej fakulte Žilin-
skej univerzity v Žiline ocenených celkovo 13 najlepších diplomových 
prác, z toho jedna práca získala cenu rektora a jedna práca cenu 
fi rmy Scheidt & Bachmann, s.r.o. 

Zoznam ocenenených diplomových prác v akademickom roku 2008/2009
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Stručná charakteristika ocenených diplomových prác
Názov diplomovej práce:
Návrh kostry spodku vozňa Smmnps – x na prepravu horúcich 
brám do 600 °C
Meno študenta:  Matúš Bačišin
Nosná oblasť:  Koľajové vozidlá a traťové stroje

Stručná charakteristika práce: Diplomová práca sa venovala návrhu ochrany 
kostry spodku vozňa Smmnps – x na prepravu horúcich brám (600°C) tak, aby 
bola splnená náročná požiadavka, aby brámy mali teplotu 200°C po 24 hodi-
nách prepravy. Práca obsahuje opis vozňa Smmnps – x, porovnanie rozdielov 
medzi vozňami Smmnps a Smmmnps – x, ako aj návrh riešenia. Riešenie spočíva 
vo výrobe zváranej podpery po obvode vozňa. Na podperu dosadne tepelno–
izolačný kryt. Úlohou podpery je prostredníctvom teplovýmennej plochy rebier 
odvádzať prebytočné teplo z kostry spodku. Zároveň je medzi nosník brám a kos-
trou spodku vložený tepelno–izolačný materiál NEFALIT. Zabraňuje tak značné-
mu prestupu tepla z brám do kostry. Súčasťou práce je aj výkresová dokumentá-
cia, obsahujúca typový výkres vozňa Smmnps – x a výrobné aj zostavné výkresy 
stredných a čelných podpier.

Názov diplomovej práce:
Univerzálne nástroje pre kompletné obrobenie súčiastky jedným nástrojom
Meno študenta:  Michal Šajgalík
Nosná oblasť:  Obrábanie a výrobná technika

Stručná charakteristika práce: Diplomová práca sa zaoberá použitím univer-
zálneho nástroja T-CAP na kompletné obrobenie súčiastky. Porovnáva použitie 
konvenčných nástrojov s univerzálnym na základe hlavných ukazovateľov kvality 
obrábania (rezné sily, drsnosť povrchu, tvar triesky, geometrické odchýlky, opo-
trebenie rezného klina, atď.).

Názov diplomovej práce:
Vplyv viacnásobného pretavovania na zliatiny AlSi7Mg0,3
modifi kované antimónom
Meno študenta:  Dušan Medlen
Nosná oblasť:  Strojárska výroba

Stručná charakteristika práce: Diplomová práca sa zaoberá problematikou vply-
vu viacnásobného pretavovania na vybrané mechanické charakteristiky a mik-
roštruktúru zliatiny AlSi7Mg0,3 modifi kovanej antimónom. Závery diplomovej 
práce sú podložené výsledkami experimentálnej časti práce, ktorá pozostávala 
z nasledovných experimentov: statická skúška ťahom, skúška tvrdosti podľa Bri-
nella, hodnotenie chemického zloženia, metalografi cké hodnotenie, hodnotenie 
morfológie eutektického kremíka, faktografi cké hodnotenie lomových plôch, hod-
notenie pórovitosti s využitím REM.

Názov diplomovej práce:
Vplyv teploty na morfológiu lomu vybraných zliatin hliníka
modifi kované antimónom
Meno študenta:  Jakub Porubčan
Nosná oblasť:  Materiálové inžinierstvo

Stručná charakteristika práce: Diplomová práca analyzuje vplyv teploty na 
mechanizmy porušovania hliníkovej zliatiny EN AW – 6082, pričom sa hodno-
tili lomové plochy pri skúške rázom v ohybe pri teplote okolia, 100°C, 200°C 
a 300°C. Práca sa ďalej zaoberá vplyvom tepelného spracovania na zmenu 
tvrdosti v jednotlivých fázach umelého starnutia. Umelé starnutie prebiehalo pri 
precipitačných teplotách 120°C, 160°C a 220°C.

Záťažové pole konštrukcie kostry 
spodku vozňa Smmnps – x

Axonometrický po-
hľad na podpery, 
na priečnikoch je 
osadená izolácia 
nefalit7

Porovnanie odchýlky valcovitosti diery po vŕtaní univerzál-
nym nástrojom T-CAP a bežným vrtákom

Mikroštruktúra AlSi7Mg0,3  zliatiny (zv. 100x) a morfoló-
gia eutektického kremíka skúmanej zliatiny AlSi7Mg0,3 (zv. 
1500x)

Charakter lomovej plochy pri skúške rázom v ohybe pri tep-
lote okolia, REM
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Názov diplomovej práce:
Optimalizácia materiálových tokov s využitím nástrojov
modelovania a simulácie vo vybranom podniku
Meno študenta:  Štefan Figa
Nosná oblasť:  Priemyselné inžinierstvo

Stručná charakteristika práce: Diplomová práca sa zaoberá využívaním nástrojov mo-
delovania a simulácie pri optimalizácií materiálových tokov a popisom metodiky mode-
lovania a simulácie výrobných systémov. Popisuje postup práce v simulačnom softvéri 
WITNESS a poskytuje ukážku realizácie simulačného projektu v podmienkach podniku 
KRASPALST AMG.

Názov diplomovej práce:
CFD výpočet neustáleho prúdenia v prívodnom potrubí
turbínovej skrine turbodúchadla
Meno študenta:  Štefan Dzurenda
Nosná oblasť:  Spaľovacie motory, letecké motory

Stručná charakteristika práce: Cieľom diplomovej práce bolo pomocou metódy CFD 
zistiť a vyhodnotiť parametre prúdenia v prívodnom potrubí turbínovej skrine vzhľadom 
na optimálny prívod plynu na turbínu. Súčasťou práce bolo určenie kritických miest kon-
štrukcie prívodného potrubia a návrh novej geometrie, zlepšujúcej súčasný stav. Diplo-
mová práca bola vypracovaná v anglickom jazyku.

Názov diplomovej práce:
Konštrukčný návrh pomocného pohonu z prevodovky pre odber 
plného výkonu od motora
Meno študenta:  Jaroslav Pitoňák
Nosná oblasť:  Konštrukcia strojov a zariadení

Stručná charakteristika práce: Diplomová práca sa venuje návrhu pomocného pohonu 
z prevodovky pre odber plného výkonu od motora. Zadávateľom práce bola spoločnosť 
TATRA. Zariadenie sa bude používať v automobiloch rady TERRN°1 a má slúžiť na po-
hon nadstavieb, napríklad čerpadiel hasičských áut. Práca obsahuje návrh základných 
častí pohonu, návrh ovládacieho mechanizmu, návrh skrine, 3D model celého zariadenia, 
pevnostnú analýzu vybraných častí a príslušnú výkresovú dokumentáciu.

Názov diplomovej práce:
Návrh koncepcií riešenia stroja na čistenie podláh
Meno študenta:  Tomáš Pajunk
Nosná oblasť:  Konštrukcia strojov a zariadení

Stručná charakteristika práce: Diplomová práca je zameraná na návrh variantov stroja 
na čistenie priemyselných podláh, pracujúceho autonómne, teda nezávisle od ľudskej ob-
sluhy. Cieľom práce bolo navrhnúť koncepciu stroja, ktorá v sebe združuje jednotlivé sys-
témy čistiaceho procesu: zametanie, vysávanie, umývanie, stieranie a sušenie. Výstupom je 
kompletná technická dokumentácia a 3D model stroja vybraného variantu.

Názov diplomovej práce:
Návrh a simulácia hydromechanickej prevodovky typu JT-2DX
s radením pod zaťažením
Meno študenta:  Karol Pollák
Nosná oblasť:  Konštrukcia strojov a zariadení

Stručná charakteristika práce: Diplomová práca je zameraná na návrh hydromechanic-
kej prevodovky typu JT – 2DX. V prvej časti je uvedený návrh optimálnych parametrov 
prevodovky, schémy a analýza kinematických a silových veličín. Druhá časť sa zaoberá 
konkrétnym konštrukčným riešením prevodovky, ktorá je zakončená simuláciou prezento-
vanou formou animácie prevodovky v jednotlivých pohybových stavoch.

Usporiadanie 
ovládacieho 
mechanizmu pomocného 
pohonu z prevodovky

Finálna podoba
stroja na čistenie
podláh bez krytu

Horizontálny konštrukčný rez navrhnutou prevodov-
kou DHSMP JT-2DX

Vizuálny 
výsledok 
simulačné-
ho behu 
pre FB
výrobu

Nová 
konštrukcia 
prívodného
potrubia 
turbínovej 
skrine
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Názov diplomovej práce:
Projekt vykurovacieho systému bytového domu 
na Nitrianskej ulici v Žiline
Meno študenta:  Martin Káčer
Nosná oblasť:  Technika prostredia

Stručná charakteristika práce: Diplomová práca rieši návrh systému vykuro-
vania bytových priestorov a predajne na sídlisku Vlčince v Žiline. Súčasťou 
riešenia bol výpočet tepelných strát budovy, ktorý sa stal podkladom pre 
návrh vykurovacích telies. Následne boli navrhnuté potrubné rozvody a ce-
lá vykurovacia sústava bola hydraulicky vyregulovaná. Návrhu zdroja tep-
la predchádzalo zhodnotenie viacerých alternatívnych možností. V ďalšom 
kroku boli navrhnuté príslušné zariadenia, nevyhnutné pre chod kotolne. Na 
záver bola spracovaná energetická prevádzka vykurovacieho systému. 

Názov diplomovej práce:
Systém automatickej výmeny obrobku na CNC sústruhu
s využitím robota
Meno študenta:  Martin Jakubčík
Nosná oblasť:  Výrobné systémy s priemyselnými robotmi
a manipulátormi

Stručná charakteristika práce: Diplomová práca rieši návrh robotizovaného 
pracoviska výmeny obrobku na CNC sústruhu. Pri praktickom návrhu pra-
coviska boli použité zariadenia: stroj Mazak QT Nexus 100-II MY, robot 
FANUC M 10iA/6L a ďalšie pomocné a manipulačné zariadenia. V rámci 
riešenia práce bolo navrhnutých niekoľko variantov konfi gurácie pracoviska, 
z ktorých bol vybraný najvýhodnejší variant, ktorý bol následne detailne na-
projektovaný a namodelovaný.

Názov diplomovej práce:
Dynamická analýza rotačného stroja s nevyváženosťou
v prostredí MSC.ADAMS
Meno študenta:  František Domanický
Nosná oblasť:  Aplikovaná mechanika

Stručná charakteristika práce: Diplomová práca sa zaoberá dynamickou 
analýzou, ktorá rieši vplyv nevyváženosti bubna práčky na vybrané časti 
sústavy. Riešenie je uskutočnené v prostredí modulov softvéru MSC.ADAMS. 
Výsledkom riešenia je model práčky s pružnými členmi, ktorého analýzou sú 
získané údaje charakterizujúce tuhotelesový pohyb nádrže. Je uvažovaná 
poddajnosť bočnej steny práčky, čo umožňuje určenie a vizualizáciu tvarov 
kmitov bočnej steny práčky pri budení nevyváženosťou. Analyzované údaje 
môžu ďalej slúžiť k následným optimalizačným riešeniam, či k riešeniam, kto-
ré budú slúžiť ku komparácii s experimentálnym riešením.

Názov diplomovej práce:
Spolupráca reálneho regulátora s modelom sústavy v Matlab-Simulink
Meno študenta:  Lukáš Peklanský
Nosná oblasť:  Prístrojová, regulačná a automatizačná technika

Stručná charakteristika práce: Práca sa zaoberá problémom prepojenia 
nadstavby softvéru MATLAB – Simulink s reálnym regulátorom. V rámci rieše-
nia bol navrhnutý regulátor sústavy, navrhnutá sústava bola implementovaná 
do prostredia Simulink a bol navrhnutý spôsob komunikácie medzi PLC a mo-
delom. Ako komunikačný protokol sa využil OPC a software od Rockwell Au-
tomation - RSLinx, RSView32 a RSLogix.

Model dynamického systému – tepelný výmenník

Návrh konvektorov programom TechCON 4.0 HzU

Virtuálny model pracoviska automatickej výmeny obrobku na 
CNC sústruhu s využitím robota

Analýza rotačného stroja s nevyváženosťou v prostredí ADAMS/
View –AutoFlex
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Robot ako cesta k vrcholu
Robot - technicky a programovo komplikované zariadenie, niekedy podob-
né človeku, ktoré má v budúcnosti nahradiť manuálnu aj intelektuálnu čin-
nosť ľudí. Možno si väčšina z nás povie, že nič také nie je možné a ak, tak 
na to treba mozgy vedcov z krajín, ktoré majú vlastné družicové programy. 
Nie, aj Slovensko má potenciál byť v prvom rade týchto krajín, len treba 
presvedčiť mladých ľudí, že správnou cestou nie je realizovať myšlienky 
iných, ale hľadať, navrhovať a realizovať riešenia vlastné. O to sa už pia-
ty rok úspešne snaží Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín, 
ktorá mladým chlapcom zo základných a stredných škôl celého Slovenska 
poskytuje priestor na súťažnú prezentáciu svojich myšlienok a výmenu po-
znatkov v tejto snáď najkomplexnejšej oblasti techniky. 
Pre zostrojenie robota treba mať manuálnu zručnosť pri jeho výrobe, zna-
losti z mechaniky, elektrotechniky, elektroniky, pohonov, snímačov, progra-
movania, algoritmického myslenia, anglického jazyka, ale hlavne - chcieť 
si svoju budúcnosť budovať sám na základe svojich vedomostí.  Chlapci 
a dievčatá, ktorí súťažili na Trenčianskom robotickom dni by potvrdili, koľko 
času a prebdených nocí strávili so svojím Alexom, Georgom, Annie, Lusi... 
a inak familiárne nazývanými robotmi. Aby ich naučili pohybovať sa, vidieť, 
hľadať, rozhodovať sa. Prečo využívajú svoj voľný čas  týmto spôsobom? 
Určite ich to baví a uspokojuje, ale majú hlavne jasnú predstavu o tom, čo 
by chceli v budúcnosti robiť. Na škole môžu získať základné vedomosti 
a zručnosti, ktoré však bez ďalšieho zhodnocovania ostanú zabudnuté. Tí, 

Hľadali, Hľadali, 
navrhovali

realizovali...realizovali...
Ing. Vladimír BOBOT

Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, 
Trenčín pripravila pod osobnou záštitou pred-
sedu Trenčianskeho samosprávneho kraja
MUDr. Pavla Sedláčka a primátora mesta 
Trenčín Ing. Branislava Cellera jubilejný 
5. ročník Trenčianskeho robotického dňa 
(TRD). Medzinárodná súťažná prehliadka 
tvorby mladých nadšencov v robotike sa 
uskutočnila 25. marca 2010 v Mestskej špor-
tovej hale v Trenčíne. Hlavným cieľom celého 
súťažného podujatia bolo popularizovať vedu 
a techniku medzi mladými ľuďmi v trenčian-
skom regióne. 
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ktorým aj takéto akcie ukážu nesmierne zaujímavé a s mnohými výzvami 
spojené aktivity, budú o pár rokov v tvrdej konkurencii pracovného trhu jed-
noznačne zvýhodnení. 

Priestor pre kreativitu
Súťažné kategórie TRD a ich pravidlá boli už od prvého ročníka určené tak, 
aby účastníkom defi novali konkrétne ciele, ale pritom nechávali otvorený 
priestor pre ich kreativitu.
Kategória Driver A je dráha, vymedzená čiernymi pruhmi, ktorú má robot 
prejsť v čo najkratšom čase. V kategórii Driver B je časť tejto dráhy nahra-
dená pieskom a jazdou do kopca. Kategória Skladačky robotov je určená 
pre najmenších, kde predstavujú robotov, zložených z robotických staveb-
níc. Free style je voľná jazda, kde sa prezentujú roboti bez obmedzenia. 
V každej kategórii boli určení rozhodcovia, ktorí dohliadali nad regulami, 
hodnotili a pomáhali svojimi radami. Jedno vyjadrenie rozhodcu Ing. Ma-
ríána Langera: „Som nadšený z toho, aké sú tie deti nadšené, ako svoje 
roboty povzbudzujú... “

Robot as a key for learning in future
V rámci programu EÚ Comenius Školské partnerstvá sa počas TRD opäť 
odprezentovali svojimi robotmi študenti zo stredných škôl z Koblenzu (Ne-
mecko), Vaslui (Rumunsko), Kankanpaa (Finsko), Lyngby (Dánsko) a naši 
študenti. Cieľom tejto spolupráce je, aby každé družstvo postavilo svojho 
vlastného robota s jednotnou mechanikou, pohonnou časťou a procesorom, 
ale s rozdielnymi algoritmami riešenia zadaného problému. Problémom je, 
že robot musí na výškovo ohraničenej ploche lokalizovať cieľ, uchopiť ho 
a preniesť späť na štart. Počas vzájomných trojdňových sústredení v jednot-
livých účastníckych štátoch si študenti v anglickom jazyku vymieňajú svoje 
poznatky a spoločne sa približujú k cieľu. Súčasťou projektu je implemen-
tácia postupov tvorby robota do vzdelávacích programov jednotlivých kra-
jín, webový portál projektu www.rokey.eu a vydanie spoločnej publikácie 
How to built a robot, ktorá bude v rámci diseminácie projektu k dispozícii 
všetkým školám u nás, a samozrejme, aj účastníkom 6. ročníka TRD.   

Univerzálny servisný robot
Každý ročník TRD má tradične zlatý klinec programu  (minulý ročník napr. 
elektromobil). Tento rok naši bývalí žiaci, teraz vedúci robotického krúžku 
na škole Juraj Ečery a Marek Šutliak (Tatran Team), pripravili zariadenie, 
ktoré sa tešilo najväčšej pozornosti médií počas prehliadky - univerzálny 
servisný robot.
Univerzálny servisný robot je zariadenie typu teleoperátor, ovládaný člo-
vekom na diaľku cez ovládací pult. Obraz okolia robota je snímaný troji-
cou kamier a prenášaný na ovládací panel, takže operátor má v každom 

okamihu informácie o jeho 
okolí a môže reagovať na 
vzniknuté situácie.
USR sa skladá z dvoch 
častí - podvozku a mani-
pulátora. Manipulátor slúži 
na prenášanie telies (ma-
teriál, podozrivý alebo 
nebezpečný predmet, ná-
lož) v 1,5 m manipulač-
nej vzdialenosti. Tento pa-
rameter bol zväčšený na 
takmer neobmedzený pou-
žitím podvozku, na ktorom 
je manipulátor umiestnený. 
Každé zo štyroch kolies 
tohto podvozku je ovláda-
né samostatne, a preto sa 
robot môže pohybovať nie-
len ktorýmkoľvek smerom, 
ale aj otáčať okolo vlastnej 
osi na mieste. 

Výsledky TRD 2010 
V kategórii Driver A sa súťaže zúčastnilo 32 robotov
V kategórii Driver B sa súťaží zúčastnilo 9 robotov
V kategórii Stavebnice sa súťaží zúčastnilo 9 robotov
V kategórii Free style sa súťaží zúčastnilo 6 robotov
Celkovo sa Trenčianskeho robotického dňa zúčastnilo 20 základných
a stredných škôl zo Slovenska a 5 zahraničných škôl, ktorí v súťažiach 
predstavili 56 robotov, čo je zatiaľ v histórii Trenčianskeho robotického dňa 
rekordný počet (TRD 2009 - 19 škôl, 50 robotov) 

DRIVER A  
1. miesto a  Cena predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja:
Ondrej Poláček, ZŠ a MŠ Trenčianska Turná  (robot Apollo)
2. miesto: Matúš Rolník, ZŠ Dlhé Hony, Trenčín (robot Koks)
3. miesto: Adrian Dylik, SOŠ Bánovce nad Bebravou (robot Rover 2010)

DRIVER B
1. miesto a Cena riaditeľa SOŠ, Pod Sokolicami 14, Trenčín
Jakub Sávik, ZŠ a MŠ Trenčianska Turná
2. miesto: Ondrej Polaček, ZŠ a MŠ Trenčianska Turná
3. miesto: Bogdan Marabare, Vaslui, Rumunsko 

STAVEBNICE (skladačky robotov)
1. miesto a Cena primátora mesta Trenčín:
Gymnázium Alejova 1, Košice - Peter Kovács, Stanislav Havrica, Tomáš Kra-
vec (Baňa)
2. miesto:  ZŠ a MŠ Krajné - Patrik Štefka, Matúš Domiňák (Kisz)
3. miesto:  ZŠ Trenčianska Turná - Ondrej Poláček, Jakub Slávik (Žeriav) 

FREE STYLE
1. miesto: Stredná škola MESIT, Uherské Hradište, Česká republika - Ra-
dim Sládek (Annie)
2. miesto: SOŠ Pod Sokolicami, Trenčín - Lukáš Taufer, Pavol Vrbovský 
(WTF)
3. miesto: Stredná škola MESIT, Uherské Hradište, Česká republika - Mar-
tin Bartuš (Lusi)

Najúspešnejšou školou v hlavnej súťažnej kategórii DRIVER sa stala ZŠ
a MŠ Trenčianska Turná pod vedením Petra Páleša

Špeciálna Cena za kreatívne riešenie od Pansophia, n.e.
ZŠ a MŠ Mariánska, Prievidza

Špeciálna cena fi rmy ELSO, s.r.o.
ZŠ a MŠ Vráble

Špeciálna cena fi rmy National Instruments
ZŠ a MŠ Horné Srnie

Mimoriadna cena dekana Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej uni-
verzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Súťažné družstvo zo strednej školy Štefana Procopiua, Vaslui, Rumunsko

Výhodou našej koncepcie manipulátora je použitie šiestich stupňov voľnos-
ti, preto dokáže operátor pomocou manipulátora uchopovať predmety vo 
svojom okolí s vyššou presnosťou.
Manipulátor, ako nadstavba podvozku, je oddeliteľnou časťou a môže byť 
v prípade potreby rýchlo vymenený za iný - napríklad hasiace zariadenie, 
roentgenov snímač a pod.
Uvedené parametre a manévrovateľnosť dávajú univerzálnemu servisnému 
manipulátoru najväčšie uplatnenie v armáde, napr. na odstraňovanie muní-
cie  (míny, nálože, chemické látky), umiestňovanie trhavín, v boji proti tero-
rizmu (prieskumy potenciálnych úkrytov v kritických oblastiach, sledovanie 
objektov, nočný prieskum).
V civilných bezpečnostných službách je využiteľný napr. na odstraňovanie 
nástražných systémov (hľadanie naloží v automobiloch), v hasičských zbo-
roch, pri odstraňovaní sutín v nestabilnom teréne, odťahovanie zranených 
osôb do bezpečia, uzatváranie hlavných ventilov plynu pri požiari, pri prá-
cach s rádioaktívnymi látkami (kontrola zariadení v jadrových elektrárňach, 
odstránenie cudzích telies z nádoby reaktora) atď.
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Tento článok sa zaoberá konštrukciou kolesového inšpekčného robota, ktorý na prvý 
pohľad vyzerá ako detská hračka. Robot vznikol s cieľom pomáhať človeku. Je určený 
pre rôzne špeciálne úlohy, ako sú inšpekcia podvozkov áut, odstraňovanie výbušnín, 
kontrola potrubí a dutín ťažko prístupných miest, manipulácia s nebezpečnými mate-
riálmi, inštalácia telekomunikačných a káblových sietí, prieskumné úlohy v boji proti 
teroristom a iné. Dal by sa použiť prívlastok inšpekčný pyrotechnický robot. Koncepcia 
modelu robota vznikla na pracovisku Katedry aplikovanej mechaniky a mechatroniky 
Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach. Návrhom prototypu a ďalšími mo-
difi káciami sa zaoberajú študenti v rámci bakalárskych a diplomových prác pod vede-
ním skúsených pedagógov. Tento robot je zároveň didaktickým modelom, na ktorom 
sa študenti študijných programov mechatronika a všeobecné strojárstvo učia navrhovať 
a riešiť konkrétne technické problémy. Všetko, samozrejme, s podporou CAD systémov, 
ktoré stoja na začiatku návrhu, následného posudzovania funkčnosti navrhovaného za-
riadenia a technickej príprave výroby.

Koncepčné riešenie podvozku robota
Na samom začiatku boli experimenty s tuhým podvozkom, pričom každé koleso malo 
svoj vlastný akčný člen. Táto myšlienka diferenčného pohonu kolies znamená to, že 
nie sú potrebné mechanické prevody pre riadenie smeru jazdy a diferenciál. Od tejto 
myšlienky bol len malý krok k tomu, aby študenti zostrojili prvý experimentálny model 
vozidla. Sada závaží im potom stačila na to, aby ho dokonale vyskúšali (obr. 1).

Ako sa ukázalo po prvých testoch, výraznou slabinou modelu boli prejazdy prekáž-
kami. To bolo motivujúcim faktorom zmeny koncepcie podvozku. V rámci diplomovej 
práce [1] vznikol v prostredí Solid Edge návrh podvozku robota s pozdĺžne delenou 
koncepciou. Rám podvozku bol teda z dvoch dielov spojených kĺbom, ktorý dovoľuje 
obidvom dielom rámu ľubovoľne sa naklápať v závislosti od zložitosti terénu. Nosný 
rám (obr. 2) tvorí základ celej konštrukcie podvozku robota. Sú v ňom uložené a upev-
nené všetky ostatné konštrukčné prvky a moduly, ako sú ložiskové domčeky, servomo-
tory, remeňové prevody, riadiaca elektronika a všetky ostatné časti.

Inšpekčný robot
eliminuje ohrozenie ľudských životov

Tatiana KELEMENOVÁ, Michal KELEMEN, Michal FABIAN, TU Košice

Ľudia sa už od prvopočiatkov veľmi často snažili uľahčo-
vať si život rôznymi dômyselnými vynálezmi a objavmi. 
Hlavne, keď ide o ľudské životy. Prečo by sa malo risko-
vať s ľudskými životmi, keď tam môžeme poslať robota? 
Aj vďaka tomu sa stala vojenská technika lídrom výsku-
mu a vývoja v technických oblastiach. Žiaľ, v súčasnosti 
pociťujeme ohrozenie nielen v ohniskách vojnových kon-
fl iktov, ale aj v bežnom civilnom živote. Zariadenia, ktoré 
sa prednedávnom vyvíjali ako prísne tajné v strážených 
laboratóriách, sa dnes pre civilné potreby navrhujú v labo-
ratóriách univerzitných pracovísk. 

Obr. 1 Experimentálny model štvorkolesového
podvozku

Obr. 2 Usporiadanie inšpekčného robota 
GTR 2006 – idea a realizácia [1]
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Otáčanie všetkých kolies je samostatne riadené a to umožňuje zariadeniu 
otočiť sa na mieste s nulovým polomerom otáčania (podobne ako vojenský 
tank). Zmena smeru jazdy sa realizuje pomocou rozdielnych otáčok ľavých 
a pravých kolies. Ide o tzv. diferenčné riadenie kolies, ktoré sa používa aj 
pri riadení pásových vozidiel [1].

Zdrojom krútiaceho momentu sú štyri nezávislé servomotory, čo so sebou 
prináša rad výhod. Podvozok robota teda môže pohonnú silu plne auto-
maticky prenášať z prednej nápravy na zadnú a naopak. Vďaka možnosti 
variabilnej distribúcie hnacej sily medzi kolesami disponuje podvozok ro-
bota za každých okolností najlepšou možnou trakčnou silou. V prípade, 
keď sa jedna z náprav dostane na klzký povrch, je možné presunúť hnaciu 
silu na tú nápravu, kde kolesá sú na povrchu s lepšou priľnavosťou. Ta-
kýmto spôsobom podvozok robota nielenže dosahuje optimálne jazdné 
vlastnosti, ale umožňuje aj hospodárne využívanie svojich energetických 
zdrojov. Nehovoriac o schopnosti zdolávania terénnych prekážok, čomu 
okrem sofi stifi kovaného pohonu riešenia podvozku silne pomáhajú aj široké 
pneumatiky z mäkkej priľnavej gumy s terénnym dezénom, čo zabezpečuje 
dobrú adhéziu k povrchu terénu.

Tento návrh podvozku bol následne zrealizovaný (obr. 2) a testovaný štu-
dentmi aj v exteriéri. Už prvé testy ukázali slabiny návrhu. Jedným z prob-
lémom bol nesprávne zvolený remeňový prevod na prenos krútiaceho mo-
mentu z pohonov na kolesá. Umiestnenie pohonov a tieto remeňové prevo-
dy zaberali značnú časť objemu podvozku. V rámci ďalších prác študentov 
bola navrhnutá a zrealizovaná myšlienka priameho pripojenia pohonu ku 
kolesám pomocou pružných spojok. Po týchto modifi káciách boli realizova-
né ďalšie úpravy prototypu podvozku robota GTR2006 (obr. 4, 5). Po tých-
to úpravách „zhodil“ pár stoviek gramov a disponuje oveľa väčším priesto-
rom pre plánovaný manipulátor a polohovací kamerový systém [2, 3].

Akčné členy a senzorové vybavenie modelu robota
Ako zdroj krútiaceho momentu pre kolesá bol zvolený servomotor 
HS 805BB, práve pre vysoký dosiahnuteľný krútiaci moment vzhľadom 
na jeho rozmery a hmotnosť. Ďalším dôvodom bola jednoduchosť jeho 
ovládania. Servomotor je zložený z jednosmerného motora, prevodovky 
a riadiacej elektroniky. Sériovo vyrábaný servomotor však umožňuje roz-
sah pohybu len v intervale ±90°. Pre jeho použitie v podvozku robota GTR 
2006 ho bolo nevyhnutne upraviť do režimu kontinuálnej rotácie. Na ser-
vomotor bol umiestnený trimer (nastavovací prvok) pre nastavenie referenč-
ného stavu, v ktorom sa výstupný hriadeľ servomotora neotáča. Počas testo-
vania sa vyskytol problém so vzájomným rušením pri budení servomotorov. 
Z tohto dôvodu boli na svorky jednosmerného elektromotora (vo vnútri ser-
vomotora) umiestnené odrušovacie kondenzátory pre zamedzenie iskrenia 
na komutátore jednosmerného elektromotora. Štandardný kábel pre ovlá-
danie otáčok servopohonu bol vymenený za tienený kábel.

Obr. 3 Detail pohonu a delenia podvozku

Obr. 4 Nové riešenie priameho pohonu kolies robota GTR 2006

Obr. 5 Detail riešenia pohonu a optický snímač otáčok kolesa robota GTR 2006
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Robot je vybavený snímačmi otáčok všetkých kolies. Z tohto dôvodu boli 
vybrané optické snímače a vysielače pracujúce v infračervenom spektre, pri-
čom tok svetla medzi nimi je pravidelne prerušovaný kotúčom s pravidelne 
rozmiestnenými drážkami po obvode. Tento snímací systém je používaný aj 
v počítačových myšiach pracujúcich na princípe odvaľovania gule [2].

Pretože nevieme predpokladať v akom pracovnom prostredí bude operovať 
robot, plánovaná koncepcia robota počíta aj s určitým stupňom inteligencie. 
Celkom užitočnou funkciou je snímanie a vyhýbanie sa prekážkam. Na tento 
účel študenti testovali niekoľko typov snímačov, ktoré budú schopné poskyt-
núť riadiacej jednotke robota dôležité informácie, aby sa robot včas vyhol 
blížiacej sa prekážke.

Ovládanie riadenia pohybu robota
Robot je diaľkovo ovládaný pomocou káblov (na krátku vzdialenosť) alebo 
bezdrôtovo pomocou vysokofrekvenčného vysielača a prijímača do vzdia-
lenosti 150 m. Navigácia pre operátora je umožnená prostredníctvom bez-
drôtovej kamery s vysielačom a prijímačom [1].

Pre riadenie bol zvolený jednočípový mikropočítač BasicStamp 2 (BS2). Ľah-
ká manipulácia s ním a jednoduché programovanie boli hlavnými dôvodmi 
tohto výberu. Plošný spoj robota je riešený modulárne tak, aby bolo možné 
vytvárať rôzne modifi kácie zapojenia bez výrazných zásahov do plošného 
spoja. Študenti tak môžu experimentovať a vyskúšať si rôzne zapojenia a pri-
pojiť bez problémov ďalšie snímače a akčné členy. Elektronický modul obsa-
huje aj niekoľko ochranných prvkov, aby pri nesprávnom zapojení nedošlo 
k poškodeniu citlivých prvkov, a to hlavne mikropočítača.

Zdrojom energie je šesť kusov akumulátorov NiMH 1,2 V 3 500 mAh, typ 
HR 14. Predpokladaný dojazd vozidla s týmito akumulátormi je približne 
1 hodinu, pričom v navrhnutej koncepcii sa uvažuje aj so záložným náhrad-
ným zdrojom energie, automaticky nabíjaným solárnym modulom (obr. 6).

Zhodnotenie
Robot GTR 2006 bude disponovať viacprocesorovou štruktúrou, ktorá na 
seba prevezme časť operácií nevyhnutných pre chod, stabilitu, vyhýbanie 
sa kolízii, autonómnu energetickú stratégiu a i. Robot po svojom dokonče-
ní bude predstavovať čiastočne inteligentný systém, ktorý bude možné fl e-
xibilne prispôsobiť konkrétnej situácii. V súčasnom stave je robot nosičom 
prieskumnej kamery. Počíta sa však aj s manipulačným zariadením, ako je to 
znázornené na príklade z praxe, pozri obr. 7 [4]. Aj na návrhu manipulačné-
ho zariadenia nášho robota, jeho realizácii a kontinuálnom zdokonaľovaní 
sa budú podieľať študenti, ktorí sa týmto spôsobom pripravujú na riešenie 
konkrétnych problémových úloh v praxi. 

Literatúra: [1] KÖNIG, R.: Návrh didaktického modelu vozidla s ovládaním všetkých kolies, DP, TU, SjF, KAMaM, Košice, 2006.; [2] CETNER, R.: Mobilný inšpekčný robot, 
DP, TU, SjF, KAMaM, Košice 2009.; [3] BALÁŽ, R.: Návrh manipulačného zariadenia pre mobilný robot, DP, TU, SjF, KAMaM, Košice 2008.; [4] HOLCER, R.: RETRIEVER 
– mobilný teleoperátor na vyhľadávanie, manipuláciu a prieskum podozrivých predmetov, ZTS VVÚ KOŠICE a.s., AT&P journal 2/2008.; www.atpjournal.sk/casopisy/
atp_08/pdf/atp-2008-02-45.pdf; [5] JEZNÝ, J.: PYROTECHNICAL ROBOTS, MMaMS '2009, 3rd Intermational Conference Proceeding, SjF TU v Košiciach 2009, ISBN 
978-80-553-0288-1.; [6] JEZNÝ, J.: Manipulátory a teleoperátori. Acta Mechanica Slovaca, roč. 12, č. 3-B, 2008, s. 353-360, ISSN 1335-2393.

konkrétnych problémových úloh v praxi.

Hlavné technické parametre robota GTR 2006:

Rozmery: 

dĺžka: 305 mm, šírka: 333 mm, výška: 115 mm, svetlá výška: 30 mm

Hmotnosť:   celková 3,5 kg

Maximálne rýchlosť pohybu:   v = 0,33 m/s

Maximálna nosnosť:   m = 10 kg

Príklad z praxe
Niekoľko praktických príkladov využitia je demonštrovaných na obr. 7, kde 
je v akcii robot RETRIEVER – mobilný teleoperátor na vyhľadávanie, manipu-
láciu a prieskum podozrivých predmetov. Jeho uchopovacie a manipulačné 
zariadenie umožňuje robiť revíziu kokpitu lietadla alebo niesť RTG súpravu. 

Tento robot bol vyvinutý a vyrobený vo Výskumno-vývojovom 
ústave ZŤS Košice, a. s. Je charakterizovaný nasledovne: RE-
TRIEVER je diaľkovo ovládané, elektricky poháňané mobilné 
zariadenie vybavené kamerovým systémom a kĺbovým ma-
nipulačným ramenom so siedmimi stupňami voľnosti. Umož-
ňuje pohybovať sa v neznámom priestore s cieľom vyhľadať 
a preskúmať podozrivé predmety, resp. ich aj zlikvidovať, 
čím v značnej miere prispieva k ochrane zdravia a životov 
pyrotechnikov [4].

Článok bol vypracovaný s podporou projektu VE-
GA 1/0201/08 „Výskum štruktúr a správania modulov me-
chatronickej mobilnej technickej sústavy na úrovni orgánov 
a stavebných prvkov s cieľom zlepšenia vlastnosti mobilnej 
technickej sústavy“ a VEGA 1/0464/09 „Výskum mechatro-
nických sústav imitujúcich lokomóciu hada v obmedzenom 
a premenlivom priestore.

Obr. 7 Inšpekčný pyrotechnic-
ký robot a manipulátor 
RETRIEVER VVÚ ZŤS Košice, uchopovacie a manipulačné zaria-
denie, inšpekcia paluby lietadla [4], [5]

Obr. 6 „Kríženie náprav“ pri nájazde na prekážku
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Pásové dopravníky majú širokospektrálne použitie v rôznych priemyslových 
odvetviach. Ich vývoj prebieha prakticky od ich prvej aplikácie až po súčas-
nosť. Stále sa objavujú nové konštrukčné riešenia, modifi kujú a zdokonaľujú 
sa existujúce a overené realizácie. Čo bolo na začiatku rozvoja pásovej 
dopravy nereálne, dnes je už často skutočnosťou. Klasické pásové doprav-
níky sú dnes na niektorých miestach nahradzované napríklad ich mladšou 
modifi káciou – hadicovými dopravníkmi.

Hadicový dopravník bol prvýkrát skonštruovaný v Japonsku, v sedemde-
siatych rokoch minulého storočia. V súčasnosti je na svete niekoľko stoviek 
hadicových dopravníkov, najčastejšie v stavebnom, ťažobnom a energetic-
kom priemysle. Slovenská a Česká republika nie sú výnimkou. Hadicové 
dopravníky tu zapustili pevné korene, predovšetkým v energetických a ce-
mentárskych podnikoch. 

Hadicový dopravníkHadicový dopravník
fl exibilná doprava vo zvinutom pásefl exibilná doprava vo zvinutom páse

Gabriel FEDORKO, Vieroslav MOLNÁR, Nikoleta HUSÁKOVÁ, Tomáš ČEPEJ, Technická univerzita Košice

Hadicové dopravníky prinášajú užívateľom predo-
všetkým zníženie degradácie životného prostredia 
prepravovaným materiálom a ochranu prepravova-
ného materiálu pred jeho znehodnocovaním v dô-
sledku poveternostných vplyvov. Všetky tieto pozitíva 
hadicových dopravníkov sú umožnené hlavne vďaka 
dopravnému pásu špeciálnej konštrukcie. Dopravný 
pás je tak u hadicových dopravníkov veľmi dôležitým 
prvkom. Z tohto dôvodu vyplýva aj snaha výrobcov 
dopravných pásov vyvíjať stále nové a dokonalejšie 
konštrukcie. Pri ich vývoji sa využívajú rôzne experi-
mentálne, teoretické a počítačové metódy na báze 
CAD/FEM.

Charakteristika hadicového dopravníka
Hadicový dopravník je modifi káciou klasického pásového 
dopravníka, ale s vylepšenými technickými parametrami. Pô-
vodná technológia hadicového dopravníka bola patentovaná 
v Japonsku. V porovnaní s konvenčnými pásovými dopravníkmi 
hadicové dopravníky ponúkajú:
• prepravu materiálu bez únikov škodlivín do životného 
prostredia 
• ochranu prepravovaného materiálu pred poveternostnými 
vplyvmi 
• prepravu pri uhle sklonu väčšom až o 50 % oproti klasickým 
dopravníkom 
• vynikajúcu kontrolu, resp. obmedzenie poškodenia okraja 
pásu.
Na Slovensku je v súčasnosti inštalovaných okolo 16 hadico-
vých dopravníkov, ktoré sa využívajú predovšetkým na prepra-
vu sypkých materiálov v priemyselných podnikoch vyrábajú-
cich stavebné hmoty a pripravujú sa realizácie ďalších troch 
dopravníkov.

Obr. 2 Schéma hadicového dopravníka BEUMER [7]

Obr. 1 Hadicový dopravník
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Dopravný pás hadicového dopravníka
Dopravný pás hadicového dopravníka je jeho najdôležitejšou časťou a plní 
tieto funkcie:   • ťažnú    • nosnú   • ochrannú.
Ťažná funkcia dopravného pása sa prejavuje v prenose ťažnej sily z hna-
cieho bubna. Dopravný pás zároveň prenáša všetky odpory, ktoré vznikajú 
pri jeho pohybe. 
Nosnou funkciou dopravného pása rozumieme to, že dopravný pás na 
svojom povrchu prenáša prepravovaný materiál z miesta násypky až na 
výsypný koniec hadicového dopravníka. 
Ochranná funkcia dopravného pása predstavuje jedinečnú vlastnosť ha-
dicového dopravníka, ktorá sa u bežných pásových dopravníkov nevy-
skytuje. Prepravovaný materiál je počas prepravy uzatvorený na väčšine 
prepravnej trasy a neprichádza do priameho styku s okolitým prostredím. 
Tým je prepravovaný materiál chránený pred nepriaznivými vplyvmi okolia 
a naopak okolie pásového dopravníka nie je ohrozené znečistením z pre-
pravovaného materiálu.

Konštrukcia dopravného pásu
Konštrukcia dopravného pása hadicového dopravníka sa od pása klasic-
kého pásového dopravníka líši tým, že umožňuje jeho formovanie do tvaru 
potrubia a zároveň jeho otváranie pôsobením vnútorných síl.
Vďaka zvinutiu dopravného pásu sa zvyšuje jeho pozdĺžna tuhosť, doprav-
ný pás môže byť vedený aj v oblúkoch, valčekové stolice majú v porovnaní 
s klasickým pásovým dopravníkom menšiu šírku, v dôsledku čoho sa zníži 
záber plochy potrebnej pre umiestnenie dopravníka.
Tento typ dopravného pása je, podobne ako dopravný pás klasického pá-
sového dopravníka, zložený z hornej krycej vrstvy, dolnej krycej vrstvy, ad-
héznej vrstvy, kostry dopravného pása a bočného ochranného okraja.
Horná krycia vrstva chráni kostru dopravného pásu, prichádza do styku 
s prepravovaným materiálom. 
Spodná krycia vrstva sa dotýka bubnov hadicového dopravníka (hnacieho 
a vratného) a valčekových stolíc v jeho hornej a dolnej vetve, naopak ne-
prichádza do priameho styku s prepravovaným materiálom. 
Kostra dopravného pásu zabezpečuje prenos síl z hnacieho bubna na 
dopravný pás a zabezpečuje dopravnému pásu potrebnú pevnosť. Kostra 
dopravného pása môže byť buď gumotextilná, alebo oceľovokordová.

Funkciou adhéznej vrstvy je zabezpečiť pevne spojenie hornej krycej vrstvy, 
dolnej krycej vrstvy a okraja dopravného pása ku kostre a zároveň zabez-
pečuje aj pevné spojenie jednotlivých textilných vložiek kostry dopravného 
pása navzájom.

Hadicový dopravník, tak ako ho v súčasnosti poznáme, bude čoskoro ďalej 
modifi kovaný. Existujú napríklad prvé koncepčné návrhy, kedy by trať hadi-
cového dopravníka bola vedená neobvyklým spôsobom – bola by zavese-
ná na lane a umožňovalo by sa tak jednoduchšie prekonávanie terénnych 
nerovností alebo prírodných prekážok. Ďalšou ešte odvážnejšou možnos-
ťou je vytvorenie kríženca hadicového dopravníka a nákladnej lanovky. 
Veľmi zaujímavým riešením je napríklad vedenie oboch vetiev hadicového 
dopravníka v jednej valčekovej stolici. V takomto prípade hovoríme o koa-
xiálnom hadicovom dopravníku. Prototyp takéhoto hadicového dopravníka 
už existuje v Austrálii. Ďalším veľmi zaujímavým konštrukčným riešením je 
hadicový dopravník, ktorý nemá konštrukciu pevne upevnenú v základoch, 
ale táto je voľne pohyblivá a umožňuje jeho premiestňovanie.

Takéto konštrukčné riešenie je veľmi zaujímavé. Uplatnenie takéhoto do-
pravníka je predovšetkým na miestach, kde je požiadavka prepravovaný 
materiál rovnomerne vysýpať, prípadne je potrebné v určitom rozsahu me-
niť miesto výsypu dopravovaného materiálu. Prvá takáto konštrukcia je už 
úspešne prevádzkovaná vo Fínsku a bola vytvorená fi rmou KOCH. 

Princíp takéhoto hadicového dopravníka spočíva v umiestnení nosnej kon-
štrukcie s valčekovými stolicami na nosných tanieroch. Nosné taniere umož-
ňujú celej konštrukcii voľné kĺzanie po mierne upravenom povrchu, čím sa 
dosahuje možnosť plynulej zmeny polohy trasy hadicového dopravníka 
a vďaka tomu aj miesta výsypu, resp. aj násypu. Veľmi zaujímavo je rieše-
ná aj násypná a výsypná časť hadicového dopravníka, ktoré sú uložené 
na pohyblivých pásových podvozkoch. Časom sa však ukázali určité ne-
dostatky takéhoto systému prepravy materiálu (neumožňuje kopírovať terén 
vo vertikálnom smere).

V kooperácii fi rmy KOCH a Technickej univerzity v Košiciach bola riešená 
konštrukčná modifi kácia pohyblivého (variabilného) hadicového dopravní-
ka. Vypracovanie koncepčného návrhu bolo realizované pomocou CAD 
systému AUTODESK Inventor. Zadanie úlohy stanovovalo navrhnúť a vypo-
čítať parametre hadicového dopravníka, ktorý bude dopravovať 500 t.h-1

Obr. 3a Zloženie gumotextilného dopravného pása hadicového do-
pravníka

Obr. 3b Rez dopravným pásom

Obr. 4 Variabilný hadicový dopravník

Obr. 5 Valčeková stolica hadicového dopravníka

Obr. 6 Pevný rám tvorený „L“ profi lmi a spojené valčekové stolice prvej 
alternatívy
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Na spojenie jednotlivých valčekových stolíc pre otáčanie okolo horizon-
tálnej osi je na výber niekoľko možných variantov spojenia konštrukcií seg-
mentov stolíc. Najviac vyhovuje spojovací trojuholník, ktorý je pozváraný 
z plochých tyčí EN 10278. Na spojenie valčekových stolíc medzi sebou 
budú použité kĺby, umožňujúce vzájomnú rotáciu konštrukcií voči horizon-
tálnej osi. Čap kĺbového spoja bude poistený závlačkou.

Pohyb hadicového dopravníka do strán bolo potrebné regulovať z dôvodu 
zabezpečenia dopravného pásu proti poškodeniu. Výpočtom bol stanove-
ný limit, že zakrivenie trate dopravníka môže byť maximálne s polomerom 
60 m. Pre vymedzenie polomeru oblúka dopravníka budú použité dištanč-
né vymedzovacie reťaze, ktoré zabraňujú dopravníku väčšie zakrivenie.
Zabezpečenie stability dopravníka voči preklopeniu konštrukcie pri presú-
vaní po skládke, bude konštrukčne riešené veľkoplošnými taniermi, ktoré 
umožňujú ťahanie po mierne upravenom teréne. Taniere budú od seba 
vzdialené 3000 mm, aby sa dosiahla väčšia rozperná vzdialenosť a do-
siahlo priaznivejšie ťažisko konštrukcie stolice dopravníka. Stolica bude pri-
chytená na pozváranom trojuholníkovom ráme. Rámová konštrukcia uchy-
tenia valčekovej stolice v mieste uchytenia je symetrická voči vertikálnej osi 
pásov dopravníka a v tomto mieste vytvára lichobežníkový tvar.

Variabilné hadicové dopravníky predstavujú významný krok v rozvoji pá-
sovej dopravy. Vďaka prezentovanému riešeniu môže byť pásová doprava 
nasadená na miestach a technologických prevádzkach, kde to doteraz 
nebolo možné, a kde bola doposiaľ doplňovaná alebo nahradzovaná na-
príklad automobilovou dopravou. Aj keď myšlienka variabilných (pohybli-
vých) pásových dopravníkov nie je nová, zväčša však bola limitovaná dĺž-
kou trate dopravníka (najčastejšie niekoľko desiatok metrov). Prezentovaná 
konštrukcia spolu s výhodou hadicového dopravníka – vedenie trate v oblú-
koch, umožňuje dopravovať surovinu prakticky v neobmedzenej dĺžke trate 
a umožňuje pohodlné kopírovanie terénneho reliéfu trate.

popolčeka, ktorého sypná hmotnosť je 0,5 t.m-3. Objemový dopravný vý-
kon je 378 m3.h-1. Dopravník má dĺžku 200 m a doprava bude realizova-
ná do stúpania 4°. Rýchlosť dopravného pásu bude 2,5 m.s-1. Dopravník 
bude pracovať v ťažkých prevádzkových podmienkach.

Hlavným kritériom pre návrh riešenia je schopnosť variabilného dopravníka 
dostatočne kopírovať terén. Materiál bude dopravovaný hadicovým do-
pravníkom. Výsypná stanica bude poháňaná elektromotorom a umiestnená 
bude na pásovom podvozku. Pri výbere vhodných konštrukčných prvkov sa 
brala do úvahy potrebná pevnosť jednotlivých častí a taktiež pevné spoje-
nie medzi nimi. Pri ťahaní dopravného pásu stočeného do hadice, vznikajú 
veľké sily vo všetkých smeroch. Na tomto dopravníku nie je potrebná ser-
visná lavica, pretože je ťahaný po zemi a servisné úkony sa dajú vykonať 
priamo zo zeme.

Pri návrhu valčekovej stolice sa vychádzalo z predpokladu, že valčeky 
budú usporiadané na základovej doske takým spôsobom, že tri sa budú 
nachádzať na jednej strane a tri na opačnej strane základovej dosky. Toto 
riešenie je už overené a využíva zabezpečenie správneho tlaku valčekov 
na dopravný pás. Rozmery dosky sú 580 x 1 160 mm. Vytvorená základo-
vá doska bola následne umiestnená do rámu valčekovej stolice. 

Prvou myšlienkou bolo zostrojiť jeden pevný rám tvorený „L“ profi lmi, ktorý 
bude obsahovať dve základové dosky s valčekmi. Rám bude na obidvoch 
koncoch spojený pomocou kĺbu so susedným rámom. Výhodou tohto rieše-
nia je veľká pevnosť konštrukcie. Naopak nevýhodou je vysoká hmotnosť. 
Podobný projekt, ako už bolo spomenuté, je inštalovaný vo Fínsku.
Po konzultáciách bolo rozhodnuté tento návrh riešenia prehodnotiť. Na-
pokon bola aplikovaná alternatíva so samonosnou novou konštrukciou, 
ktorá bude na povrchu zeme podopieraná veľkoplošnými taniermi. Tým sa 
zabezpečí dobrá manipulácia konštrukciou dopravníka po mierne uprave-
nom teréne.

Literatúra: [1] Kováč, Peter – Tittel, Viktor: Utilization of "Dynaform" simulation software to verifi cation of material appropriate for components produced by drawing, In: Materials Science and 
Technology [online] – ISSN 1335-9053 – Roč. 9, č. 3.; [2] Stanová Eva: Axonometrické zobrazovanie In: Základy strojného inžinierstva, Košice: TU, 2001 – ISBN 80-7099-661-7 – s. 25 – 30.; 
[3] Michalik Peter, Hatala Michal, Orlovský Imrich: The graphical environment manual guide 1 for milling of a rectangle opening by the control system Fanuc: In: ICPM 2009: FVT TU, 2009 – 
ISBN 978-80-553-0243-0 – s. 175 – 178.; [4] Mareš Albert - Kováč Jozef, Senderská Katarína - Liba Miloš -  Fabian Michal: Datová rukavice intuitivní nástroj manipulace objekty v CAD, In: 
itCAD, ISSN 1802-0011, Vol. 19, no. 4 (2009), p. 30 – 31, Brno 2009; [5] Eva Stanová, Michal Fabian: Deskriptivní geometrie jádro CAD systémů, In: itCAD,ISSN 1802-0011, Vol. 19, no. 3 
(2009), p. 46 – 49, Brno 2009; [6] Michal Fabian, Emil Spišák: Navrhování a výroba s pomocí CA.. technologií, Brno: CCB, 2009. ISBN 978-80-85825-65-7; [7] BEUMER Maschinenfabrik 
GmbH & Co. KG, Germany, Technology in motion, <http://www.beumer.com> seen: 11.04.2010.

Obr. 7 Samonosná 
konštrukcia – dru-
há alternatíva, spá-
janie segmentov 
spojovacím troju-
holníkom a spája-
nie konštrukcií kĺbo-
vým spojom

Obr. 8 
Regulácia pohybu 
do strán

Obr. 9 Spojené valčekové stolice

Obr. 10 
Pôdorysný 
pohľad na 
zakrivenie trate 
hadicového 
dopravníka

Obr. 11 
Trať 
hadicového 
dopravníka

Tento článok je vypracovaný s podporou grantových projektov č. 1/0095/10 
– Výskum podmienok ovplyvňujúcich degradáciu a znižovanie život-
nosti konštrukčných častí hadicových dopravníkov s využitím progresív-
nych matematických a simulačných metód pre zvýšenie ich spoľahlivosti, 
č. 1/0864/10 – Návrh modelu integrovaného dopravného systému nerast-
ných surovín riadeného informačným systémom s implementáciou zelenej 
logistiky a č. 1/0453/10– Vybrané problémy mechanických sústav.
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S nízkym záujmom študentov sa stretávala súťaž vedeckých prác študentov s názvom 
Študentská vedecká konferencia (ŠVK). Preto sa vedenie SjF rozhodlo zorganizovať 
v tomto termíne viacero podujatí, ktorými by pritiahlo na fakultu čo najviac študentov. 
Okrem fakultného kola ŠVK sa v úzkej koordinácii so Študentským cechom strojárov 
zorganizovalo tzv. JobFórum. Cieľom tohto podujatia bolo pomôcť budúcim absolven-
tom nájsť si uplatnenie po ukončení inžinierskeho stupňa štúdia. Prezentovať svoje po-
nuky prišli zástupcovia Volkswagen Slovakia, a.s., PSA Peugeot Citroën Slovakia, Vý-

Informačný deň
komunikácia so študentmi

na Strojníckej fakulte STU v Bratislavena Strojníckej fakulte STU v Bratislave

Jedným z dlhodobých cieľov, 
ktoré si dalo vedenie Strojníckej 
fakulty STU v Bratislave (SjF) za 
úlohu vo svojom funkčnom 
období, bolo zlepšiť komunikáciu 
a vzájomnú informovanosť medzi 
študentmi a zamestnancami 
navzájom. Uplatniteľnosť 
študentov fakulty na trhu práce 
je jedným z najdôležitejších 
faktorov hodnotenia vzdelávacej 
inštitúcie. Pravidelne sa orga-
nizujú stretnutia so zástupcami 
podnikov. 
Najčastejšími návštevníkmi sú 
Johnson Controls, JE Dukovany, 
Tatravagónka, Volkswagen 
Slovakia, a.s. Nadštandardné
vzťahy s posledne menovanou 
fi rmou (písali sme o nich aj 
v predchádzajúcich číslach) sú 
v posledných rokoch podporené 
aj prednáškami predsedu pred-
stavenstva Dr. A. Tostmanna (na 
snímke vpravo). 

doc. Ing. Marián KRÁLIK, PhD., prodekan, Strojnícka fakulta STU v Bratislave

Predseda predstavenstva Dr. A. Tostmann pri vysvetľovaní princípu DSG prevodovky
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skumný ústav zváračský – Priemyselný inštitút, Slovenské elektrárne – 
Enel, Konštrukta – Industry, a.s., Tatravagónka, a. s. Poprad, SES, a. s. 
Tlmače, PSJ Hydrotranzit, a. s., SAIA, n. o. Ďalšou zaujímavou akciou 
bol tzv. Medzinárodný deň mobilít. Predstavilo sa viacero univerzít, 
ktoré ponúkali výmenné študijné pobyty. Medzi prezentovanými boli 
zástupcovia INSA Lyon, TU Talin, TU Liberec, Univerzita Barcelona, 
University of Arizona, State University of New Mexico, TU Gdansk. 
Strojnícka fakulta STU založila aj tzv. Hospodársku radu SjF, ktorá 
sa tiež zišla v zasadačke dekana. Kto sa chcel z radov študentov 
alebo pracovníkov fakulty skontaktovať s viacerými predstaviteľmi 
priemyslu, mal na to vynikajúcu možnosť. V rámci programu vystúpil 
aj prof. Redhammer, keď informoval o výzvach viacerých agentúr 
a EŠF. Účastníci akcie sa v druhej časti bližšie oboznámili s činnosťou 
Výskumného ústavu zváračského – Priemyselného inštitútu. O jeho 
aktivitách informoval riaditeľ VUZ – PI Ing. P. Klamo. 

Študenti bakalárskeho stupňa štúdia sa často nevedia rozhodnúť 
pre študijný program inžinierskeho stupňa štúdia. Garanti študijných 
programov inžinierskeho stupňa štúdia informovali našich nádejných 
absolventov prvého stupňa o možnostiach a vedomostiach, ktoré 
získajú, ak si niektorý z 11 akreditovaných študijných programov 
druhého stupňa vyberú. Ponúkali sa študijné programy: aplikovaná 
mechanika, automatizácia a informatizácia strojov a procesov, auto-
mobily, lode a spaľovacie motory, hydraulické a pneumatické stroje 
a zariadenia, chemické a potravinárske stroje a zariadenia, kvalita 
produkcie v strojárskych podnikoch, mechatronika, meranie a skú-
šobníctvo, strojárske technológie a materiály, stroje a zariadenia pre 
stavebníctvo, úpravníctvo a poľnohospodárstvo, tepelné energetické 
stroje a zariadenia.

A aby sa všetci trochu zabavili, zahral k tomu folklórny súbor Tech-
nik. Ľudové melódie bolo počuť ráno, aby sa všetci správne naladili 
a odpoludnia, aby napätie z vyhlasovania výsledkov správne grado-
valo. V aule bolo cítiť napäté ovzdušie, lebo víťazi dostali postupne 
za umiestnenia 150 – 80 – 40 €, a o výsledkoch dovtedy nemali 
ani potuchy. 

Akcia bola súčasťou viacerých podujatí, ktoré sa pravidelne uspora-
dúvajú pre študentov a pracovníkov Strojníckej fakulty STU. Hlavným 
cieľom akcie bolo navzájom sa informovať o výskumných aktivitách 
na jednotlivých ústavoch prostredníctvom súťaží, komunikovať medzi 
sebou, vzájomne sa spoznávať a tak utužovať priateľské vzťahy vo 
veľkej rodine strojárov.

Vzájomné mimovyučovacie kontakty formou rôzych akcií a po-

dujatí sa stávajú na SjF STU Bratislava tradíciou. Aj takýmto 

spôsobom získavajú študenti informácie a možnostiach štúdia 

a budúcej praxe.

Vestibul fakulty pritiahol študentov a zamestnancov fakulty ponukami fi riem, občerstvením a rozostavanou formulou pre preteky v Silverstone

Víťazi boli odmenení nielen spoločnou fotografi ou s vedením fakulty 
a odborným garantom príslušnej sekcie, ale aj diplomom a mimoriad-
nym štipendiom (zľava prof. Peciar, prodekan doc. Urban, dekan prof. 
Šooš a študentskí víťazi) 
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Tie tri bodky sme tam dali naschvál, aby si každý spomenul 
na detstvo, čo spravil potom. Potom sme podišli k automo-
bilu a pozreli sa dovnútra, koľko má auto na tachometri, 
nie nabehaných kilometrov, ale koľko vytiahne. A to bola 
večná diskusia nás chlapcov, že to čo je na tachometri na-
písané, či to je fakt pravda alebo treba čosi odrátať. Ešte 
väčšia diskusia bola, keď sme zbadali Chevrolet Camaro, 
a napriek jeho temperamentnému výzoru malo na tacho-
metri toľko čo Žigulák či Škodovka. To nám nijako nešlo 
do hlavy. Až doma nám otec vysvetľoval, že to boli míle 
za hodinu, a preto ich bolo menej ako kilometrov, ale auto 
je v skutočnosti rýchlejšie. Presne tak isto dnes vysvetľujeme 
svojim ratolestiam to isté.

Čo sme tým chceli povedať. Asi toľko, že tak ako tvar karo-
série určuje vonkajší charakter vozidla a hlavný je väčšinou 
pohľad zboku, kde najlepšie vyniknú línie automobilu, tak 
je prístrojová doska a volant s radiacou pákou stredobo-
dom pozornosti interiéru. Poznáme ľudí, ktorí viac dajú na 
image interiéru ako exteriéru, a nie sú to len ženy.

Ako sa začínalo
Prvé automobily boli vlastne „motorizované koče“. Kon-
štruktéri vedeli, čo taký koč znesie, odpruženie bolo rokmi 
overené. Motor vzadu poháňal zadnú nápravu a predná 
náprava bola upravená tak, aby sa dal meniť smer jazdy. 
Vodič mal jedinú starosť - auto naštartovať, rozbehnúť a na-
koniec ubrzdiť. Samozrejme, sem-tam zatrúbiť, ale rachot 
motora a kovových obručí kolies narobili taký hluk, že ľu-
dia uskakovali sami. Znamenie zmeny smeru jazdy nebo-
lo treba komu dávať najavo, a tiež ani zastavenie nebolo 

Prístrojové dosky
včera, dnes a zajtra

Text a foto Michal FABIAN, Roman VEREB, Róbert BOSLAI

Automobil bol, je a bude stále niečím 
výnimočným. Každý má zážitok či už 
z detstva, alebo možno včerajška, a keď 
sme to možno nezažili, tak po prečíta-
ní tohto článku určite zažijeme situáciu, 
keď nás osloví výzor automobilu, ktorý je 
výsledkom charakteru jeho príslušnosti 
k značke, následne automobil 
obídeme, pozrieme si ho z rôznych 
perspektívnych pohľadov a ďalej ...

Obr. 1 Porovnanie prístrojovky 
prvých automobilov [1] a parnej 
lokomotívy

Obr. 2 Rýchly vývoj palubných dosák [1]

Obr. 3 Keď sa to začalo zapĺňat prístrojmi [1]
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komu signalizovať. Najdôležitejšie bolo mazať, pretože kto maže, 
ten „jede“, to bolo vtedy prvotnou požiadavkou, aby sme sa niekam 
dostali. Preto vodič mal po ruke olejničku, asi tak ako my mobilný 
telefón. Mazacie miesta, rôzne pumpičky a ventily boli rozptýlené 
v motorovom priestore a neskôr už aj v dosahu vodiča. Na obrázku 
1 je prvotná prístrojová doska automobilu v porovnaní s ovládaním 
parnej lokomotívy. K tej lokomotíve nám nedá vysloviť myšlienku: „Tu 
by sa nechytal ani pilot Jumbo Jet.“

Približne okolo roku 1910, keď sa pohon presúval smerom dopredu 
a automobil sa začínal podobať na niečo, čo si pod automobilom 
predstavujeme, v priestore vodiča vznikla vertikálna výstuž (dnes by 
sme povedali medzi stĺpikmi A), na ktorej sa už zjavili prvky prístrojo-
vej dosky. Boli to predovšetkým hodinky, tachometer, počítadlo pre-
jazdených kilometrov a rôzne kontrolné meradlá. Neskôr sa začal na 
tomto paneli zjavovať aj spínač zapaľovania a prepínač smeroviek. 
O desaťročie neskôr, v dvadsiatych rokoch minulého storočia, sa už 
hodinky aj tachometer s počítadlom kilometrov dostali do mosadz-
ných puzdier a ich mechanizmy boli doslova technickými skvostami. 
Stupnice ukazovateľov boli kryté ochranným sklíčkom. 

Prístroje sa začali pomaly usadzovať v paneloch z dreva, a okrem 
prístrojov si tam našli miesto spínače, prepínač smeroviek, rôzne kon-
trolky a prístroje sú zapúšťané do palubovky.
V ďalších rokoch počet prístrojov rástol. Začali sa montovať do vo-
zidiel otáčkomery, ampérmetre, ukazovateľ stavu paliva, ukazovateľ 
tlaku oleja a teploty chladiacej kvapaliny. Základom dosky bolo buď 
kvalitné drevo alebo neskôr hliníkový plech. Nakoniec sa základ 
prístrojoviek vyrábal z lisovaných plechov s lakovanou povrchovou 
úpravou vo farbe karosérie. Ale to sa už začala povojnová éra sa-
monosných karosérií. Vyrábali sa z lisovanej ocele alebo z plastov 
uchytených na priečnej výstuži, teraz už môžeme povedať naplno, 
že medzi stlpikmi A.

V päťdesiatych rokoch sa v európskych autách začali zjavovať auto-
rádia aj s reproduktorom vstavané do prístrojovej dosky. V Amerike, 
ktorá nebola postihnutá dvoma svetovými vojnami, sa to podarilo 
o 15 - 20 rokov skôr. Prístrojovky sa s rozvojom „elektriky“ v automo-
bile začali zapĺňať kontrolkami. Svoje miesto na prístrojovej doske si 
pomaly začali hľadať aj páčky tiahiel ovládajúce vstup vzduchu do 
vozidla, ohrev vzduchu a spínače ventilátora kúrenia. 

Rozvoj technológií lisovania tenkostenných plechov a lisovania plas-
tov na prelome 70 a 80-tych rokov minulého storočia začal silne in-
dividualizovať prístrojové dosky jednotlivých automobiliek. Módnym 
trendom sa stali prístrojovky z PUR peny a prístrojové dosky sa rozší-
rili o stredový panel siahajúci a prekrývajúci aj stredový tunel až po 
kotvenie ručnej brzdy.

Pomaly sa do prístrojových dosiek a stredových tunelov začali sťaho-
vať výduchy ventilačnej a topnej sústavy. V živej pamäti mám inovo-
vanú ŠKODU 100, ktorá dostala bočné výduchy ventilácie. Prístrojov-
ka ŠKODA 105/120 už bola na európskej úrovni. Postarali sa o to 
aj prepínače pod volantom vyrábané v licencii fy. LUCAS. Identické 
prepínače mal v tom čase aj Austin Allegro.

Toto obdobie sa vyznačuje tým, že ľavý prepínač ovláda smerové, 
diaľkové svetlá ako aj svetelnú a akustickú húkačku. Pravý prepí-
nač ovláda stierače, cyklovač stieračov a ostrekovač (obr. 6). Toto 
riešenie odbremenilo prístrojovú dosku od týchto prepínačov, ktoré 
boli väčšinou otočné. Tiež sa prístroje zredukovali na 4 prístroje, 
a to rýchlomer, otáčkomer, ukazovateľ teploty chladiacej kvapaliny 
a ukazovateľ stavu paliva. Záviselo to aj od kategórie vozidla. Malé 
autá mali väčšinou len tachometer a ukazovateľ stavu paliva (obr. 7). 
Teplotu chladiacej kvapaliny pri prehriatí signalizovala len kontrolka 

Obr. 7 Porovnanie združeného 
prístroja malého vozidla 
FIAT 500 a FIAT 500 Nuova

Obr. 4 Autorádia a ovládanie ventilačnej 
a topnej sústavy [1]

Obr. 5 Stredové tunely prístrojových do-
siek [1]

Obr. 6 
Prepínače fy. LUCAS 
ŠKODY 105/120 
[1]

Obr. 8 Združené prístroje a ovládanie na volante
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a miesto otáčkomera bol väčšinou združený prístroj kontroliek. Vozidlo 
Trabant napríklad nemalo ani ukazovateľ stavu paliva, ale „praktickú po-
nornú mierku“ upevnenú na benzínovej nádrži pod kapotou.

Vzhľadom na sústredenosť vodiča sa združené prístroje presťahovali 
priamo do jeho zorného poľa. Samozrejme, s procesom elektronizácie 
automobilu sa začínajú niektoré ovládače sťahovať na hlavu volantu, 
predovšetkým ide o obsluhu audiosústavy a ovládania mobilného telefó-
nu (obr. 8). Páčkami pod volantom sa zasa ovládajú funkcie palubného 
počítača, ktorý je nám schopný poskytnúť údaje o potrebe servisného 
cyklu, kritickom opotrebovaní brzdových obložení, resp. vydá signál 
o chybe manažmentu motora, brzdového systému vrátane funkcií ABS, 
ASR, ESP a EBD. Samozrejmosťou sú teplota vonkajšieho prostredia, sig-
nalizácia námrazy, štatistika prejazdených kilometrov, kilometrov dojaz-
du pri aktuálnej priemernej spotrebe, okamžitej spotrebe, atď.

Vozidlá vyššej kategórie s automatickou prevodovkou TIPTRONIC majú 
možnosť manuálneho radenia v športovom móde nielen voličom rýchlost-
nej páky, ale aj páčkami pod volantom ako vo Formule I.

Ďalším medzníkom vo vývoji prístrojových dosiek je integrovanie GPS 
navigačného systému, ovládania automatickej klimatizácie a audiosús-
tavy (obr. 10). 

Niektoré automobilky integrujú združené prístroje do stredu prístrojovej 
dosky. K tomuto riešeniu pristúpil RENAULT Espace, Scénic, FIAT Mul-
tipla, Nisan Primera, TOYOTA Yaris, CITROËN C4. Máme skúsenosť 
z FIAT Multipla a musíme povedať, že pohľadom na združený prístroj 
v strede prístrojovej dosky vodič nestráca vizuálny kontakt s krajnicou vo-
zovky (obr. 9). Je to veľmi dôležitý moment, pretože veľká väčšina kolízií 
sa stáva práve s objektmi na krajnici (chodec, cyklista, povoz).

Najnovšími trendmi je nočné videnie a premietanie najdôležitejších úda-
jov na čelné sklo pred vodiča. Takže niektoré údaje sa zo združeného 
prístroja „premiestňujú“ na sklo (obr. 11). Akustická signalizácia palub-
ného počítača je už samozrejmosťou.

Takže od dreva a plechu prístrojových dosiek, cez plasty a PUR peny 
sme sa dostali až k nočnému videniu a premietaniu informácií na čelné 
sklo tak, aby vodič mohol stále sledovať situáciu na vozovke. Pravdu po-
vediac pri súčasnom uponáhľanom svete, rýchlosti a hustote premávky, 
je aj táto forma eliminácie kolízií veľkou službou ľudstvu a určite tieto 
systémy pomôžu zachrániť mnoho životov. Mohli by sme ďalej vymeno-
vávať systémy automatického brzdenia pred prekážkou, systémy signali-
zujúce „nedobrovoľné“ opustenie jazdného pruhu, či už pri telefonovaní 
alebo mikrospánku, ale cieľom tohto článku prioritne bolo postavenie 
prístrojovej dosky v interiéri automobilu.

Súčasné možnosti návrhu tvaru pomocou CAD/
CAM sytémov
Ľudia bližšie spätí s automobilovým priemyslom vedia, akú hrá úlohu čas 
od návrhu výrobku po výrobu prototypu. Najdôležitejšie v tomto procese 
je predloženie projektu strategickému manažmentu na schválenie. Toto 
vedenie dá projektu buď zelenú, čo znamená štart výroby funkčných 
prototypov a následnej sériovej výroby alebo STOP, čo znamená ko-
niec práce na projekte. Dnešná výhoda počítačov v celej fáze návrhu, 
vývoja a výroby nám umožňuje aj virtuálny návrh prototypu. Software 
CATIA V5, ktorý je jedným z najviac používaných CAD systémov v AP 
disponuje intuitívnou formou modelovania v module Imagine&Shape. 
S istotou sa dá povedať, že rýchle realizovanie ideového návrhu zo skíc 
dizajnéra do 3D virtuálneho prostredia CAD systému šetrí čas a náklady 
na výrobu prototypu. Najdôležitejším faktom je, že nie je potreba tvorby 
hmotného modelu na to, aby bol tento model predkladaný na posúdenie 
manažmentu. Verná fotorealistická vizualizácia 3D modelu s 3D efektom 
je postačujúca. 

Obr. 9 Riešenie umiestnenia združeného prístroja v strede prístro-
jovej dosky

Obr. 10 Prístrojové dosky 
s navigáciou a radením 
pod volantom (vpravo)

Obr. 11 Systém nočného videnia a premietania obrazu a informá-
cií na čelné sklo SIEMENS VDO

Obr. 12 Ideové skice návrhu prístrojovej dosky

Obr. 13 Jednotlivé pohľady a rezy predlohy

Obr. 14 Vloženie a skalibrovanie pohľadu, kompletne upravené 
pohľady a rezy v Sketch Tracer
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Proces návrhu prístrojovej dosky v Imagine&Sha-
pe na základe skíc 2D pohľadov
V minulom čísle sme podrobne popísali návrh tvaru automobilu CIT-
ROËN 19 DS v spomínanom prostredí. Vysvetlili sme aj základnú fi lozo-
fi u tvarovania 3D a 2D objektov s pomocou funkcie Modifi cation. Preto 
sa už nebudeme pozastavovať pri každom kroku, ale len komentovať 
postupnosť tvorby modelu.

Pri tvorbe sme vychádzali zo skice jedného z autorov (obr. 12). Najprv 
bol naskicovaný 3D pohľad. Naším cieľom bolo navrhnúť prístrojovú 
dosku osobného automobilu strednej triedy s možnosťou jej modifi kácie 
pre športovú verziu tohto automobilu. Na základe tohto návrhu boli 
spracované jednotlivé pohľady a rezy potrebné pre CAD prostredie 
v charakteristických rovinách (obr. 13). Následne boli skice vložené 
a skalibrované v prostredí Sketch Tracer CATIA V5 (obr. 14). Najskôr 
v prednom pohľade vložíme objekt štvorec, ktorý vytvarujeme do licho-
bežníka a následne funciou Face Cutting doladíme jeho tvar (obr. 15, 
16). Ďalej sa budeme zaoberať vytiahnutím bočných panelov prístrojo-
vej dosky a vytvorením stredového tunelu (obr. 17). Potom dotvarujeme 
panel podľa pôdorysného pohľadu, následne doladíme tvar na zákla-
de rezov v jednotlivých rezových rovinách, namodelujeme prierezové 
tvary hlavných súčastí prístrojovej dosky a vytvoríme rezy a prieniky za 
pomoci funkcií Trim a Split (obr. 18, 19).
Teraz nám už nič nebráni v tom, aby sme namodelovali volant. Ve-
niec vytvarujeme na základe telesa torus, stred volantu na báze gule 
(obr. 20). Blížime sa k cieľu. Najprv budeme vizualizovať prístrojovú 
dosku v čiernej farbe a následne s priradenými materiálmi (obr. 21). Na 
záver ukážeme výsledok úprav vyhotovenia palubnej dosky pre špor-
tovú verziu automobilu. Líši sa umiestnením prístrojov nad stredovým 
panelom, tvarom volantu a radiacej páky, stredovým tunelom a jedno-
duchším farebným riešením (obr. 22).

Zhodnotenie
Šťastne sme sa dostali k záveru. Keď sa v živote povie, že papier veľa 
znesie, hlavne čo sa obsahu týka, musíme podotknúť, že prostredie 3D 
CAD/CAM systému znesie oveľa viac. Nič tu netreba gumovať, rušiť, 
robiť od základu znova, v prípade, že manažment chce tvrdohlavo 
presadiť svoje riešenie detailu. Môžeme chvíľu robiť drahoty, aby sme 
potvrdili svoju dôležitosť a svoje ohodnotenie, ale napokon sa pohráme 
s tvarovaním detailu „A JE TO“. Samozrejme, že posledná veta je trochu 
nadľahčená, ale nevieme si predstaviť, čo by to bolo za robotu „rozbiť“ 
hmotný model a začať ho robiť nanovo ...

Článok bol vypracovaný v rámci riešenia úlohy VEGA 1/0401/08 - Metódy 3D mo-
delovania s uvažovaním využitia virtuálnych simulačných CA – technológií.

Literatúra: [1] Reinhard Lintelmann: Od blatníka až po prístrojovú dosku, zdroj: Auto-
media, <http://www.auto.sk/spravy/; clanok318-Od_blatnika_az_po_pristrojovu_do-
sku.htm?clanok=318&strana=1>,seen: 22.04.2010; [2] Jana Fabianová, Jaroslava 
Janeková: Implementácia PLM systémov jej prínosy a riziká, In: Transfer inovácií: 
9/2006. - Košice : TU-SjF, 2006, (CD-ROM). - ISBN 80-8073-701-0; [3] Eva Stanová, 
Tatiana Olejníková: Zobrazovacie metódy v deskriptívnej geometrii, Košice : TU, SvF, 
2009. ISBN 978-80-553-0186-0; [4] Vieroslav Molnár, Gabriel Fedorko: Catia - zá-
klady projektovania 2, Košice : FBERG TU, 2007. ISBN 978-80-8073-804-4.

Obr. 22 Modifi kované 
vyhotovenie prístrojovej 
dosky do športovej verzie 
automobilu

Obr. 15 Tvarovanie stredného panelu v prednom pohľade

Obr. 16 Ďalšie tvarovanie stredového panelu

Obr. 17 Tvarovanie bočných panelov prístrojovej dosky a stredového 
tunelu

Obr. 18 
Dotvarovanie podľa pôdorysu, 
podľa rezov a tvorba priere-
zových tvarov hlavných častí 
palubovky

Obr. 19 
Výsledok vyrezania 
prienikov funciami 
Split a Trim

Obr. 20 Tvarovanie volantu

Obr. 21 Finálna verzia základnej prístrojovej dosky v jednofareb-
nom vyhotovení a vo farebnom prideleni s priradením materiálu
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Vážený obchodný partner,

Exportná aliancia strojárskych technológií (EAST) ako generálny partner v spolupráci 

so Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) si Vás dovoľujú pozvať počas 

17. Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Nitre do

„Konzultačného stánku EAST a SARIO“,

ktorý Vám bude k dispozícii počas celého veľtrhu MSV Nitra, 

v dňoch 25. – 28. 5. 2010 v pavilóne M1 v priestoroch expozície č. 3.

Návšteva „EAST Konzultačného stánku“ Vám umožní získať odborné informácie o možnostiach nadviazania kooperácie 

v oblasti subkontraktingu, joint venture, R&D a možnosti investičných projektov, realokácie v oblasti strojárstva 

a príbuzných odvetví na Slovensku. Slovenská republika je subdodávateľskou základňou v oblasti strojárstva 

a spracovania kovov nielen v európskom, ale aj vo svetovom meradle. Dnes sa slovenské strojárstvo vyznačuje vysoko 

odbornou pracovnou silou, relatívne nízkymi nákladmi na pracovnú silu, skúsenosťami v implementácii nových 

technologických postupov, fl exibilitou dodávok. 

Cieľovou skupinou sú zahraniční partneri v oblasti strojárstva a príbuzných odvetví, ktorí majú záujem rozvíjať 

uvedené kooperácie so slovenskými subjektmi.

Konzultačný servis:

 Zabezpečený reprezentantmi aliancie EAST, spoločnosti BOST SK, a.s., SARIO 

Ponúkané služby:

• Prezentácia databázy slovenských strojárskych subjektov so záujmom o výrobné kooperácie, subkontrakting, joint venture;

• Organizačný servis pre realizáciu B2B rokovaní s cieľom rozpracovania a nadviazania kooperácie v oblasti investícií,

    joint venture, realokácie s podporou pracovníkov EAST a SARIO;

• Nadviazanie kontaktu s vybranými slovenskými subjektmi;

• Nadviazanie kontaktu s reprezentantmi lokálnej samosprávy a vybraných inštitúcií;

• Poradenský a asistenčný servis – sektorová analýza v oblasti strojárstva na Slovensku, podmienky podnikania 

    na Slovensku, stimuly;

• Prezentácia inovatívnych technológií Výskumného strediska v oblasti robotizácie a automatizácie procesov (BOST SK, a.s., 

   Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, SARIO).

Do pozornosti dávame:

• jednodňové, samostatné, kooperačné podujatie pod názvom 

„Medzinárodný strojársky kooperačný deň – Engineering 2010“ 

• Uskutoční sa výhradne 27. 5. 2010

• Podujatie je výhradne zamerané na realizáciu B2B rokovaní s cieľom nadviazania subkontraktačných aktivít

• Hlavný organizátor podujatia je SARIO 

Viac informácií nájdete na: www.sario.sk

V prípade Vášho záujmu o návštevu „Konzultačného stánku EAST a SARIO“

 v dňoch 25. 5. - 28. 5. 2010, prosíme, o Vašu registráciu online. 

Kontaktnou osobou pre doplňujúce informácie je Ing. Tomáš Bystriansky, projektový manažér EAST, 

bystriansky@eastsk.eu, Tel.: + 421 905 986 272.

Uzávierka registrácie záujemcov o „Konzultačný stánok EAST a SARIO“ je 21. 5. 2010 o 12.00 h.

              Mgr. Juraj Kiesel       Vladimír Bielik

         generálny riaditeľ SARIO      predseda EAST o. z.
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SOFTIP opäť získal Microsoft Industry Awards. Piaty rok za sebou si od-
náša toto prestížne ocenenie, tentokrát za najinovatívnejšie nasadenie ser-
verovej virtualizácie na platforme Microsoft Hyper-V. „SOFTIP dlhodobo 
potvrdzuje svoje odborné kvality a schopnosť rýchlo si osvojiť najnovšie 
produkty na platforme Microsoft. Okrem vysokej kvality ponúka aj inovatív-
ny prístup pri zavádzaní riešení poskytujúc tak zákazníkovi konkurenčnú vý-
hodu a aj preto každoročne získava ocenenie Microsoft Industry Awards,“ 
dodáva Mikuláš Banči, Partner Account Manager, Microsoft Slovakia. 

Strojárske technológie s CAx ...Strojárske technológie s CAx ...

Asseco SolutionsAsseco Solutions

Asseco Solutions sa môže pýšiť manažérom roka v odvetví Spracovania dát a softvéro-
vé služby. Ing. Stanislav Sýkora, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Asseco 
Solutions Česko, toto ocenenie dostal na slávnostnom zverejnení výsledkov 17. ročníka 
prestížnej českej súťaže MANAŽÉR ROKU.
Do súťaže, ktorú každoročne vyhlasujú Česká manažérska asociácia, Konfederácia za-
mestnávateľských a podnikateľských zväzov ČR a Zväz priemyslu a dopravy ČR, bolo 
tento rok nominovaných 193 manažérov fi riem všetkých veľkostí a odvetví podnikania. 
„Ocenenie, ktoré som získal, ma samozrejme veľmi teší, vzhľadom na to, že súťaž mana-
žér roku je jednou z najprestížnejších akcií tohto typu v našej krajine“, hovorí Stanislav 
Sýkora. „Mám však súčasne veľkú radosť, že medzi fi nalistami a ocenenými som videl 
viacerých zákazníkov našich informačných systémov. To je dôkazom toho, že náš softvér 
a naše služby pomáhajú úspešným ženám a mužom v ich práci.“

má manažéra rokumá manažéra roku

V týchto dňoch vychádza na knižný trh vysokoškolská 
učebnica autorskej dvojice Emil SPIŠÁK a Michal FA-
BIAN zo SjF TU v Košiciach s názvom Strojárske tech-
nológie s CAx podporou. Ako z názvu vyplýva, publi-
kácia sa zaoberá problematikou využitia CAD/CAM 
systémov v procese návrhu a výroby súčastí v strojár-
stve. Orientovaná je na využitie systému CATIA V5 
v procese tvorby technologických postupov, hlavne 

CNC obrábania. Autori kladú hlavný dôraz na po-
trebu CA.. gramotnosti absolventov strojníckych fakúlt 
a na dôležitosť CA.. prístupov navrhovania a výroby. 
Kniha má 379 strán a 627 obrázkov. Knihu distribuu-
je predajňa vedeckej a odbornej literatúry elfa, s.r.o., 
Letná 9, Košice. Bližšie informácie na www.elfa.sk 
resp. na tel.: 055/602 2394 alebo knihy@elfa.sk.

Spoločnosť Siemens s.r.o. prostredníctvom divízie Siemens IT Solutions and Servi-
ces v Žiline otvorila svoj Technology Lab – technologické centrum priemyslu. Ide 
o showroom s funkčnými zmenšeninami riešení pre priemysel, ktoré si riadiaci pra-
covníci môžu pozrieť a presvedčiť sa o ich relevantnosti pre svoj podnik. Prvotná 
ponuka ôsmich prezentovaných riešení vychádza z problémov, ktorým výrobné 
podniky v súčasnosti čelia najčastejšie. K vyššej efektivite a k nižšej nákladovosti 
výroby môžu prispieť riešenia ako Digitálna továreň, iCard, Power Management, 
Rádiofrekvenčné systémy, Sledovanie výroby či Virtualizácia. Doterajšie implemen-
tácie dokazujú, že do jediného roka možno zabrániť úniku zdrojov v státisícoch 
eur. Technology Lab má priamo v Žiline podporu troch stoviek IT vývojárov.

Siemens otvoril centrumSiemens otvoril centrum
IT riešení pre priemyselIT riešení pre priemysel

Ján Schwarz, technický riaditeľ, SOFTIP a.s., Peter Čerešník, generálny 
riaditeľ, Microsoft Slovakia, Martina Slabejová, obchodná riaditeľka pre 
verejnú správu, Microsoft Slovakia
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sa uskutoční  25. – 28. mája 2010

Microsoft Industry Awards 2010Microsoft Industry Awards 2010 pre SOFTIPpre SOFTIP
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Od úterý 30. 3. do čtvrtka 1. 4. 2010 patřil Pražský veletržní areál
Letňany průmyslovým veletrhům FOR INDUSTRY, FOR WASTE 
a FOR LOGISTIC. Jejich slavnostní vernisáž proběhla za účasti 
Pavla Sehnala, předsedy představenstva SPGroup a Erika Geusse, 
náměstka ministra průmyslu a obchodu. Veletrhy představily novin-
ky a trendy ze strojírenství, odpadového hospodářství a logistiky. 
Výsta viště v Letňanech bylo ve třech dnech jedinečným místem, kde 
se setkali odborníci z oblasti průmyslu, zástupci fi rem i státní správy. 
Velmi atraktivní byl doprovodný program složený ze specializova-
ných seminářů, workshopů a diskuzí, který odstartoval odborným 
panelem „Český průmysl a jeho vývoj v roce 2010“. Přední ekono-
mové a fi nanční experti v čele s Miroslavem Zámečníkem, bývalým 
členem Národní ekonomické rady vlády (NERV) přiblížili svou vizi 
ekonomického vývoje pro rok 2010. Semináře se zúčastnili Pavel 
Kafka, Svaz průmyslu a dopravy ČR, Luděk Niedermayer, Deloitte, 
Petr Zahradník, Česká spořitelna, Martin Tlapa, náměstek ministra 

Tři jarníTři jarní
průmyslové veletrhy v Prazeprůmyslové veletrhy v Praze

FOR INDUSTRY – 9. mezinárodní veletrh 
strojírenských technologií 

FOR WASTE – 5. mezinárodní veletrh nakládání 
s odpady, recyklace, průmyslové a komunální
ekologie 

FOR LOGISTIC – 2. mezinárodní veletrh dopravy, 
logistiky, skladování a manipulace 

MPO ČR, Alexandra Rudyšarová, CzechInvest, Radek Špicar, 
Škoda Auto, Jan Mládek, ekonomický expert ČSSD. Posluchači 
tak mohli sledovat nejen zajímavou, napínavou, ale i často kon-
troverzní debatu, která se točila kolem vyhlídek a vývoje českého 
průmyslu jak na domácím trhu, tak i na zahraničních trzích. Hlav-
ními tématy byl aktuální stav českého průmyslu, restrukturalizace 
podniků, dostupnost úvěrů, evropské fondy, podpora exportu, in-
vestiční pobídky, konkurenceschopnost, trh práce a podnikatelské 
prostředí v ČR.

Zastoupené obory prezentovalo 215 vystavovatelů – výrobců, 
dovozců a dodavatelů z České republiky a ze zahraničí a přišlo 
za nimi 9 657 návštěvníků. Například veletrhu FOR WASTE se 
zúčastnila společnost Refl ex Zlín spol. s r.o., tradiční výrobce sklo-
laminátových kontejnerů na sběr tříděného odpadu, která odbor-
né veřejnosti představila kontejner s průhlednými okny a unikátní 
kontejner na bioodpad. Tento exponát byl oceněn cenou GRAND 
PRIX za nové konstrukční řešení sklolaminátového kontejneru se 
spodním výsypem pro sběr biologicky rozložitelného odpadu. 
Další společností, která obdržela cenu GRAND PRIX FOR WASTE, 
se stal REPLAST PRODUKT, spol. s r. o. za Kabelové mosty ve va-
riacích s vložkou nebo s víkem. Jde o originální stavebnicový sys-
tém pro ochranu dočasných inženýrských sítí vyrobený z vlastního 
zpracování recyklované izolace odpadních kabelů.

Hodnotitelská komise v čele s předsedou Doc. Ing. Ivem Kvasnič-
kou, CSc. udělila cenu v soutěži o nejlepší exponát GRAND PRIX 
FOR INDUSTRY společnosti CNC Invest, s.r.o. za multifunkční ob-
ráběcí centrum OKUMA MULTUS B 200-C750. Jedná se o vyso-
ce produktivní obráběcí centrum s kompenzací teplotních deforma-
cí zajišťující přesnost obrobků. Západočeská univerzita v Plzni, Fa-
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průmyslové veletrhy v Praze

kulta strojní, Katedra technologie obrábění obdržela cenu GRAND 
PRIX za frézu s VBD z řezné keramiky pro HSC frézování velmi tvr-
dých a pevných materiálů. Konstrukce této frézy spočívá v novém 
řešení geometrie lůžka a upínacího elementu a zabezpečuje využití 
v oblasti vysokorychlostního a tvrdého obrábění.

Jako nejlepší exponát veletrhu FOR LOGISTIC byly oceněn Flexibilní 
dopravník fi rmy LogTech, s.r.o. a technologie využití RFID pro řízení 
a kontrolu celopaletových manipulací a identifi kací lokací v blokovém 
skladu fi rmy ICZ a.s.

Česká společnost strojírenské technologie v rámci veletrhu FOR IN-
DUSTRY zhodnotila vystavované stroje a technologie. Na základě 
kritérií daných především možnostmi použití moderních a perspektiv-
ních technologií navrhla hodnotitelská komise udělení hlavní CENY 
ZA TECHNOLOGII obráběcímu centru OKUMA MULTUS B200-C, 
fi rmy CNC Invest Group, s.r.o., oceněný již cenou GRAND PRIX 
a druhé ceny obráběcímu centru DOOSAN PUMA MX2100ST fi rmy 
TECNOTRADE OBRÁBĚCÍ STROJE s.r.o. Ceny byly předány předse-
dou ČSST prof. Františkem Holešovským na závěr prvního dne veletr-
hu v rámci slavnostního předání cen GRAND PRIX. Oba stroje řeší 
víceosé obrábění a komise kladně hodnotila zejména multifunkčnost 
zařízení a široké technologické možnosti. 

Průmyslové veletrhy FOR INDUSTRY, FOR WASTE a FOR LOGISTIC 
potvrdily, že jsou výjimečnou příležitostí: 
• pro prezentaci společností působících v těchto oborech 
• pro setkání představitelů fi rem s učiteli a studenty středních a vy-
sokých škol 
• pro diskusi podnikatelů s autory – průmyslovými designéry 
• pro podporu inovačního podnikání, výzkumu, vývoje a technolo-
gické spolupráce. 

Vysoký přínos veletrhů pořádaných společností ABF potvrzují také 
kladné reakce některých vystavovatelů. „Firma CNC Invest Group, 
s.r.o. je dlouholetým a tedy tradičním vystavovatelem a to již od ko-
nání prvních veletrhů MACH, které pokračují jako FOR INDUSTRY. 
Považujeme tento veletrh za významný především proto, že v rámci 
ČR se jedná o jedinou další akci v našem oboru kromě MSV v Brně. 
Akce je atraktivní také z hlediska termínu konání a místa,“ hodnotí 
Ing. Vladimír Bláha ze společnosti CNC Invest Group. Společnost Te-
ximp patří mezi nejvýznamnější dodavatele CNC obráběcích strojů 
v České republice. Je pravidelným vystavovatelem na veletrhu FOR 

INDUSTRY a toto nehodlá i přes stále ne příliš uspokojivou situaci ve 
strojírenství nijak měnit. Domnívá se, že zvláště v dnešní době je tře-
ba využívat veškerých marke tingových příležitostí ke zvýšení prodeje. 
Vidí určité signály oživení ve strojírenské výrobě - řada fi rem nejen že 
má své výrobní kapacity zvětší části vytížené, ale opětovně zvažuje 
tyto kapacity posílit novými investicemi. Paní Jitka Titěrová z fi rmy ME-
VA a.s. Roudnice n.L. sdělila: „Důvodem účasti bylo zahájení výroby 
nového artiklu - PODZEMNÍ KONTEJNERY. Tímto způsobem chceme 
oslovit co nejširší skupinu zákazníků a tyto veletrhy i pro story nám 
připadají nejvhodnější.“ Irský výrobce paketovacích lisů MACFAB 
si vybral společnost XERTEC a.s. jako svého zástupce pro český trh. 
Veletrh For Waste byl ideální příležitostí představit tyto stroje české 
odborné veřejnosti a účast na vlastní expozici tak představovala první 
krok k dostání značky MACFAB do podvědomí potencionálních zá-
kazníků a zvýšení zájmu o efektivní a ekologickou likvidaci odpadu.
Ing. Pavel Trojan, zástupce fi rmy STILL ČR spol. s r.o. sdělil: „Naše 
společnost, jako již tradiční vystavovatel na veletrhu FOR LOGISTIC, 
představila novinky z oblasti intralogistiky. Navíc, v rámci doprovod-

ného programu veletrhu jsme pro návštěv-
níky připravili praktické ukázky manipulace 
s vysokozdvižným vozíkem STILL RX-20 v re-
gálovém systému STILL. Očekáváme, že ve-
letrh bude přinejmenším stejně úspěšný jako 
minulý ročník.“ 

Věříme, že cíle vystavovatelů byly naplněny 
a že jejich prezentace byla pro návštěvníky 
zdrojem inspirace. Přejeme všem účastníkům 
další rozvíjení stávajících i nových získaných 
obchodních kontaktů. 

Podrobnější informace přineseme čtenářům 
časopisu AI MAGAZINE v následujících čís-
lech.

Ing. Hana Pokorná,
ředitelka obchodního týmu Průmysl,

ABF, a.s.

 www.abf.cz

Jubilejní 10. mezinárodní veletrh strojírenských technologií FOR 

INDUSTRY 2011 se souběžnými veletrhy FOR SURFACE a FOR 

WASTE&CLEANING se uskuteční ve dnech 3. – 5. května 2011 

v Pražském veletržním areálu Letňany.
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ZSVTS zastupuje Slovensko v európskej federácii inži-
nierov – FEANI a svetovej federácii WTO. Jednotlivé 
členské organizácie sú priamymi členmi alebo part-
nermi mnohých európskych sektorových združení. 

Niektoré fakty na úvod
Zväz vznikol v marci 1990 spolu s českou organizá-
ciou. Obe sú nástupnícke organizácie Českosloven-

ského zväzu vedeckotechnických spoločností. Na územiach dvoch republík 
pôsobia v podobných zloženiach, najviac spoločne organizujú odborné 
podujatia, vzájomne si najviac „menia“, povedzme dvojročne, miesto orga-
nizovanej konferencie.

Poslanie 
Propagácia vedy a techniky – i ľudí vo vede a technike – sa dá robiť rôzno-
rodo. Za dvadsať rokov existencie zväzu samostatne mnohé aktivity sa ne-
zmenili. Členské organizácie organizujú viac ako 300 odborných podujatí, 
hlavne kongresov a konferencií, dní novej techniky a výstavy. 
• Zmenou sú účastníci. Na našich podujatiach sa viacej zúčastňujú delegáti 
zo zahraničia, okrem slovenčiny, jazykom podujatí je aj angličtina a ďalšie, 
partneri pre spoločné záujmy a kontakty sú zo všetkých kontinentov...
• Zmenou sú aj priestory. Ak sme v minulosti väčšinu podujatí realizovali 
v Domoch techniky (Bratislava, Košice, Žilina, Banská Bystrica) a pomocou 
ich odborných a organizačných garantov, chcenie vyhovieť luxusnejším 
podmienkam i pribúdajúcim technickým prostriedkom priviedlo väčšinu ma-
lých i veľkých podujatí do hotelov v atraktívnom prostredí, resp. do bývalých 
rekreačných zariadení. 
• V ostatných rokoch zásadnou premenou prešli výstavy. Zákazník pre vy-
stavujúceho je dnes obchodník, alebo výrobca. Mediálne prostriedky (a nie-
kedy to stačí) síce umožnia upútať verejnosť, ale trojrozmerný vnem už menej 
láka. Aj preto kolóny divákov okolo techniky sú stále tenšie. Široká ponuka 
i efektívnosť v narábaní s časom (oboch – vystavujúcich i divákov) si určite 
vyžiada iné prístupy.
• V deväťdesiatych rokoch najviac boli našimi organizáciami popularizova-
né formou kurzov naše dnešné nástroje – výpočtová technika a programy, 
prezentačná technika a metódy, včítane tréningov. Dnes si to zväčša objed-
návajú spoločnosti na kľúč.
• Veľmi málo sú odborné aktivity v strede pozornosti médií. Čiastočne ich 
ubúda z dôvodov popularizácie iných oblastí, ktoré udržia záujem divákov 
a čitateľov, čiastočne azda aj potreba podstatne viacej priestoru pre veľmi 
komplikované produkty a procesy, čo priestor ani čas médiá neprinášajú. 
Časopisy „odborníkov pre odborníkov“ a vysokoškolské skriptá sú bohatšie, 
ale verejnosť to menej vníma (a je to v technickom poznaní cítiť). 

Aktivity ZSVTS
Zväzovým poslaním sú spoločné: • Aktivity
Zväz organizuje každoročne „FÓRUM“, kde jednotlivé odborné spoloč-
nosti informujú o pohyboch v danej oblasti i príslušnom podiele našich od-

20. výročie ZSVTS
a propagácia vedy a techniky

Ján LEŠINSKÝ, prezident ZSVTS, člen výkonného výboru FEANI (na snímke)

Zväz slovenských vedecko-technických spoločností (ZSVTS) je občianske združenie odborných spoločností, združu-
júcich expertov, inžinierov, doktorov, vysokoškolských profesorov i pracovníkov akadémie vied a výrobných i ďalších 
organizácií. Ich poslaním je propagácia výsledkov vo vede (v ktorej pracujú), propagácia technických riešení (pre ktoré 
obyčajne chýba vysvetlenie alebo nástupca) i propagácia vzťahov medzi organizáciami, medzi štátmi s podobnými zdru-
ženiami, kde pomocou „technickej diplomacie“ dosahujú mnohé úspechy.

borníkov v ňom. Pri príležitosti 20. výročia sme mali 11 vystúpení s bohatou 
diskusiou.
Ocenenie za výborné výsledky je každoročne vo viacerých formách. Zväz 
nominuje podľa návrhu členských organizácií pre ministerstvá Vedca roka, 
Osobnosť vedy a techniky, Tím vedy a techniky, a pod. Zväz udeľuje zlatú, 
striebornú i brodzovú medailu pre výnimočné osobnosti i za výnimočné činy 
každoročne, Zväz udeľuje podľa hlavného poslania aj ocenenie „Propagá-
tor vedy a techniky“.
Každoročne, v roku 2009 už siedmykrát, sa ZSVTS podieľa na organizova-
ní Národnej konferencie v rámci európskeho „Týždňa vedy a techniky“. Vý-
nimočné príspevky a diskusia s odborníkmi prinášajú podnety, pre najmenej 
na ďalší rok, krokov a tém. 
 
• Zastúpenie v nadnárodných organizáciách
FEANI je európskou federáciou inžinierskych organizácií, ktorá spája akti-
vity v jednotlivých štátoch s aktivitami umožňujúcimi európske prepojenia, 
podporované kontinentálnymi možnosťami. Doteraz najvýznamnejšie sú 
– udeľovanie titulu EUR – ING, ktorý zviditeľňuje aj našich inžinierov po 
splnení porovnateľných kritérií vzdelania (univerzity v tzv. INDEX-e FEANI) 
a komunikácie, práve dotváraná širšia ambícia – profesionálna karta – tzv. 
ENG – CARD, ktorá umožňuje na malom priestore dať overené informá-
cie hlavne pre potenciálnych zamestnávateľov o uchádzačovi (vzdelanie 
i kariéra). FEANI má stále komisie a spracováva pre európsku komisiu a jej 
zložky POSTOJ INŽINIEROV k danej téme a zúčastňuje sa na viacerých 
celoeurópskych projektoch. 
WTO je priestorom pre mnohé komisie a veľké kongresy na témy zaujíma-
júce všetkých.
 
• Rozvoj vzťahov s inými zahraničnými zväzmi
Je realizovaný dvojstrannými dohodami s organizáciami v okolitých štá-
toch, ale napríklad aj s Čínou (CAST). Umožňujú na ofi ciálnej i neofi ciálnej 
úrovni pozvania expertov na podujatia, i spoločné organizovanie napr. 
v štátoch V4. 
 
• Rozvoj vzťahov s celoštátnymi organizáciami a inštitúciami 
ZSVTS má dohody o spolupráci s viacerými ministerstvami a inštitúciami, 
v ktorých potrebná spolupráca je žiaduca. V týchto rokoch sa snažíme 
o rozvoj veľmi potrebných vzťahov na regionálnej úrovni hlavne pri podpo-
re projektov našimi expertami. 

ZSVTS a jeho členské organizácie, teraz je ich 48, plnia svoje poslanie, 
ktoré ich spája. Propagujú vedu a techniku. Prijatie delegácie Zväzu prezi-
dentom republiky Ivanom Gašparovičom, bolo vyjadrením ocenenia a pod-
porou pre budúcnosť. Pred nami stojí rozsiahlejšia snaha získavať mladých 
obyvateľov Slovenska pre štúdium technických vied i širší podiel mládeže na 
našich aktivitách. Podporovaná účasť študentov na konferenciách a kongre-
soch, prednášky popularizujúce vedu a techniku na stredných školách, spo-
ločné aktivity na výstavách alebo na projektoch sú veľmi žiaduce.
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Nové trendy v technológiách i dizajne
Na jubilejnom 20. ročníku medzinárodného salónu 
automobilov AUTOSALÓN, uskutočnenom v apríli 
v Bratislave, sa prezentovalo 127 vystavovateľov 
a 62 výstavných premiér.
  (www.incheba.sk, str. 6)

Nový QT SMART od fi rmy MAZAK
Na stále sa zvyšujúce požiadavky na konkuren-
cieschopné a presné stroje odpovedá YAMAZAKI 
MAZAK novou generáciou strojov radu Quick Turn 
Smart.  (www.misan.sk, str. 9)

Znižovanie energetickej náročnosti
Európska smernica na znižovanie energetic-
kej náročnosti EcoDesign, rozšírená smernicou 
2009/125EC (ErP) CECIMO – európskej asociá-
cie priemyslu obrábacích a tvárniacich strojov, ktorá
vplýva na udržateľnosť a globálnu konkurencie-
schopnosť v odvetví.  (www.sst.cz, str. 12)

Financovanie infraštruktúry a podnikov verejno-
prospešných služieb 
Dexia banka Slovensko zrealizovala v roku 2009 
niekoľko významných úverových obchodov v ob-
lasti dopravy, energetiky, či vodného a odpado-
vého hospodárstva. K najdôležitejším transakciám 
patrilo fi nancovanie energetických spoločností. 
 (www.dexia.sk, str. 15)

Deväť z desiatich investorov by opäť prišlo na 
Slovensko
Výsledky prieskumu, ktorý zorganizovala Sloven-
sko-nemecká obchodná a priemyselná komora, 
Obchodné oddelenie rakúskeho veľvyslanectva, 
Slovensko-rakúska obchodná komora, Francúzsko-
slovenská obchodná komora v 114 nemeckých, 
rakúskych a francúzskych fi rmách.
  (www.dshk.sk, str. 16)

Techni Trade s.r.o. – komplexný dodávateľ rez-
ných nástrojov a spotrebného materiálu
Vlastný výrobný program a priamy nákup od vý-
robcov z Európy a USA fi rme Techni Trade s.r.o. 
umožňujú ponúkať kompletný sortiment výrobkov. 
Najvýznamnejšou skupinou sú zákazníci z automo-
bilového priemyslu.  (www.techni-trade.com, str. 17)
 
Fragokov – export, v.d. chce ísť stále dopredu
Strojárska fi rma so širokým výrobným programom 
(výroba hydraulických dielov, vstrekolisových fo-
riem, nástrojov, výrobkov z plastu a pod.). Firma 
vlastní certifi kát kvality ISO 9001:2008 a doplnko-
vý certifi kát VDA 6.1 pre fi rmy, ktoré pôsobia v au-
tomobilovom priemysle a ktoré každoročne úspešne 
obhajuje.  (ww.fragokov.sk, str. 18)

Nový stabilizačný systém fi rmy Knott ETS02  pre 
prívesy kategórie O2

Využíva na dosiahnutie čo najrýchlejšieho zastabi-
lizovania jazdnej súpravy prednosti hydraulického 
mikročerpadla. Srdcom systému je blok ventilov 
s mikročerpadlom, ktorý je spolu s riadiacim počí-
tačom vyhotovený ako riadiaca jednotka.
        (www.ets02.knott.de, str. 20)

Prevodovky GETRAG FORD košickým vysoko-
školákom
Spoločnosť GETRAG FORD darovala Katedre apli-
kovanej mechaniky a mechatroniky na Strojníckej 
fakulte TU štyri kusy svojich najinovatívnejších prevo-
doviek typového radu GETRAG PowerShift®, ktoré 
vyrába v priemyselnom parku Kechnec.
  (www. getrag.de, str. 22)

Závod na prevodovky GETRAG oslavuje 5. vý-
ročie 
Chris Hinton prevzal pozíciu riaditeľa závodu spo-
ločnosti GETRAG FORD Transmissions Slovakia, s.r.o. 
na začiatku tohto roka. Spoločnosť vybudovala svoj 
najmodernejší výrobný závod v kechneckom prie-
myselnom parku v roku 2005, a pre automobilový 
priemysel vyrába najmä dvojspojkové prevodovky.
 (www.getrag.de, str. 23)

Odbor robotiky a automatizácie vychádza z krí-
zy posilnený
Vývoj v období krízy a perspektívy pre najbližšie ro-
ky v odboroch: robotika, montážna a manipulačná 
technika, priemyselné spracovanie obrazu.
  (www.automatica-munich.com, str. 28)

Nové projekty, veda a výskum očami BOSTu
Rok 2009 bol aj pre fi rmu rokom značného pokle-
su tržieb. Vedenie fi rmy preto začalo pracovať na 
ozdravovacom pláne, ktorý by mal z dlhodobého 
hľadiska opätovne naštartovať hospodársky rast spo-
ločnosti.  (www.bost.sk, str. 31)

VAW WELDING – prezentačné dni - Mechanizá-
cia zvárania a delenia kovov
Spoločnosť VAW WELDING s.r.o. zorganizovala 
vo svojich priestoroch posledné aprílové dni pre-
zentačné podujatie s názvom Mechanizácia zvá-
rania a delenia kovov. Pri tejto príležitosti sme sa 
opäť porozprávali s konateľom fi rmy Ivanom Val-
lom o podujatí, nových procesoch a technológiách 
v oblasti mechanizácie zvárania. 
 (www.vaw.sk, str. 32)

Ideálny pre oceľ
Robotizovaný zvárací systém TransSteel Robotics 
je vysoko produktívny a široko použiteľný. So svo-
jimi najnovšími aplikáciami znamená pre užívateľa 
najlepšie podmienky pre ideálne zváranie ocele. 
 (www.fronius.sk, str. 34)

Obrábacie a tvárniace stroje v ČR v roku 2009
Analýza odboru v rokoch krízy, kedy bol zazname-
naný prudký pokles vo výrobe, exporte i importe. 
 (www.sst.cz, str. 36)

Světový výrobce parních turbín & výrobce hi-tech 
obráběcích strojů
Spoločnosť Siemens Industrial Turbomachinery 
s.r.o. vyhlásila výberové konanie na inováciu vý-
robných zariadení pre obrábanie lopatiek parných 
turbín. KOVOSVIT MAS vstupoval  do rokovania 
ako outsider. Presvedčil  však ako výrobca schop-
ný dodávať päťosové technológie svetovej triedy 
a predovšetkým schopnosťou realizovať technolo-

gické skúšky na konkrétne lopatky podľa požiada-
viek fi rmy.  (www.kovosvit.cz, str. 38)

Zákaznické dny ve fi rmě TAJMAC-ZPS
Uskutočnili sa v marci tohto roka. Návštevníci mali 
možnosť vidieť 28 exponátov fi rmy. Premiéru mal 
multifunkčný stroj MCV 1800MULTI.   Technicky zau-
jímavé bolo prvé predstavenie stroja H 80DD.
  (www.tajmac-zps.cz, str. 40)

Tajmac-ZPS - dodávky na kľúč
Rozhovor s Marekom Halom, vedúcim divízie CNC, 
TAJAMC-ZPS o novinkách a ponuke fi rmy.
  (www.tajmac-zps.cz, str. 41)

Tork Performance – Nová generácia priemysel-
ných zásobníkov
Značka Tork prišla na trh s novým radom zásobníkov 
Tork Performance s dôrazom na efektivitu, ergonómiu 
a dizjan. Ide o tri typy zásobníkov (stojan na podlahu 
a držiak na stenu, zásobníky na stenu so stredovým 
odvíjaním, zásobníky na skladané utierky. 
 (katerina.hrubesova@sca.com, str. 43)

OPEN House DMG
Okrem účasti na MSV NITRA, pripravuje DMG 
CZECH v júni atraktívnu Roadshow CTX beta 1250 
TC v Brne a Košiciach a v septembri tradičnú účasť 
na MSV Brno.  (www. gildemeister.com, str. 44)

Spätné inžinierstvo v procese výroby lisovacieho 
náradia
Článok hovorí o digitalizácii ako prostriedku spätné-
ho inžinierstva, ktorá sa stala neoddeliteľnou a ne-
nahraditeľnou súčasťou automobilového priemyslu. 
Používa sa už v prvotných fázach návrhu karosérie 
automobilu až po jeho konečnú výrobu. 3D skenery 
si našli uplatnenie aj pri výrobe lisovacích nástrojov 
pre karosérie.  (str. 46)

Americká fi rma Micro-VU uvádí na trh nejširší řa-
du multisenzorových měřicích strojů EXCEL
Stroje sú veľmi produktívne pri sériových meraniach 
a  jednoducho ovládateľné pri meraní jednotlivých 
kusov vďaka meraciemu softvéru InSpec Vision, ktorý 
má intuitívne ovládanie a obsahuje nástroje pre auto-
matickú optimalizácicu meracieho systému.
  (www. deom.cz, str. 50)

Macromelt®Molding – progresívne technológie 
pre elektrotechniku
Popisuje technológiu nízkotlakového vstrekovania tav-
ného lepidla na ochranu elektrotechnických a elek-
tronických častí a zostáv pred vonkajšími vplyvmi, kto-
rú uviedla na trh fi rma Henkel s názvom Macromelt® 
Molding.  (www.macromelt-molding.com,

 www.loctite.sk, str. 52)

Model Based Design při návrhu, verifi kaci a vali-
daci řídicích jednotek automobilu
Metóda Model-based Design sa neobmedzuje len 
na oblasť výskumu a vývoja. Stále viac výrobcov vo 
svete používa túto technológiu i priamo vo výrobe, 
najmä v automobilovom priemysle. Výrobný sektor 
kladie veľké nároky na nástroje a postupy, ktoré 



|                             2/2010 |  www.leaderpress.sk  86

RESUMÉ ČLÁNKOV UVEREJNENÝCH V AI MAGAZINE 2/2010
R é s u m é s  o f  A r t i c l e s  P u b l i s h e d  i n  A I  M a g a z i n e  2 / 2 010

umožňujú automatizáciu a zlepšenie presnosti verifi -
kácie, validácie a testovania.        
 (www.humusoft.cz, str. 54)

Datalock SPIN od svietidiel až po krby
Dôkazom toho, aký je nevyhnutný informačný systém 
vo výrobných spoločnostiach, je aj výrobné družstvo 
Pokrok Žilina. Tam pomáha Datalock SPIN z dielne 
Asseco Solutions. Pokrok využíva z ponuky funk-
cionalít Datalock SPIN moduly: Výroba, Logistika, 
Podvojné účtovníctvo, Mzdy, Majetok, Banka, Do-
prava.  (www.AssecoSolutions.eu, str. 56)

Technický metabolizmus
Recyklačne orientované konštruovanie je pojem, 
ktorý sa často objavuje pri recyklačnom a environ-
mentálnom hodnotení výrobkov a ich materiálov. 
Zohľadnenie niekoľkých spresňujúcich pojmov, po-
môže lepšie chápať životný cyklus výrobku, materiá-
lu, technológie.  (str. 58)

Metódy tvorby antropomorfologickej databanky 
na platforme automatizácie
Pre účely hygienickej a ergonomickej praxe je po-
trebné poznať hlavné antropometrické rozmery pra-
covníkov, ktoré ovplyvňujú funkčnú zdatnosť a vý-

konnosť a slúžia konštruktérom pri tvorbe strojov, 
nástrojov a zariadení s ohľadom na interakciu s ich 
budúcimi používateľmi.  (str. 60)

Vybrané diplomové práce riešené na Strojníckej 
fakulte Žilinskej univerzity
V akademickom roku 2008/2009 bolo na SjF ŽU 
v Žiline ocenených celkom 13 najlepších diplomo-
vých prác, z toho jedna práca získala cenu rektora 
a jedna práca cenu fi rmy Scheidt &Bachmann, s.r.o.
  (www.utc.sk, str. 62)

Hľadali, navrhovali, realizovali
Stredná odborná škola Pod Sokolicami 14, Trenčín, 
pripravila v marci 2010 jubilejný 5. ročník Trenčianske-
ho robotického dňa – medzinárodnú súťaž prehliadky 
tvorby mladých nadšencov v robotike.
  (www.trencianskyrobotickyden.sk, str. 66)

Inšpekčný robot eliminuje ohrozenie ľudských 
životov
Článok sa zaoberá konštrukciou kolesového inšpekč-
ného robota. Je určený pre špeciálne úlohy, napr. 
inšpekcia podvozkov áut, odstraňovanie výbušnín, 
kontrola potrubí a dutín ťažko prístupných miest.
 (str. 68)

Hadicový dopravník – fl exibilná doprava vo zvi-
nutom páse
Autori popisujú využívanie experimentálnych, teore-
tických a počítačových metód pri vývoji dokonalejšej 
konštrukcie hadicových dopravníkov, ktorých varia-
bilnosť je významným krokom v rozvoji pásovej do-
pravy.  (str. 71)

Informačný deň - komunikácia so študentmi na 
Strojníckej fakulte STU v Bratislave 
Jedným z dlhodobých cieľov, ktoré si dalo vedenie 
Strojníckej fakulty STU v Bratislave (SjF) za úlohu 
vo svojom funkčnom období, je zlepšiť komunikáciu 
a vzájomnú informovanosť medzi študentmi a za-
mestnancami navzájom. 
 (www.sjf.stuba.sk, str. 74)

Prístrojové dosky včera, dnes a zajtra
História a vývoj  prístrojových dosiek od prvého au-
tomobilu po súčasnosť. Tak ako tvar karosérie určuje 
vonkajší charakter vozidla, tak je prístrojová doska 
a volant s radiacou pákou stredobodom pozornosti 
interiéru.  (str. 76) 

New Trends in Technologies and Design
On 20th Anniversary of International Show Auto-
mobile salon AUTOSALON, which took place in 
April in Bratislava, were presented 127 exhibitors 
and 62 exhibition premieres, which will appear on 
Slovak market.  (www.incheba.sk, p. 6)

A New QT SMART by MAZAK
To still rising requirements on competitive and preci-
se machines responds YAMAZAKI MAZAK by new 
machines generation types Quick Turn Smart.
  (www.misan.sk, p. 9)

Decreasing of Energy Demandingness
European directive for decreasing of energy de-
mandingness EcoDesign, which is enlarged by 
Directive No 2009/125EC (ErP) CECIMO – Eu-
ropean association of industrial machine tools and 
shaping machines, which infl uences sustainability 
and global competitiveness in branch. 
 (www.sst.cz, p. 12)

Financing of infrastructure and companies of pub-
lic services by Slovak Dexia bank
Slovak Dexia bank realized in year 2009 some im-
portant credit trades in the fi eld of transport, power 
supply, water and waste services. To the most im-
portant bank operations belongs fi nancing of ener-
getic companies.  (www.dexia.sk, p. 15)

Nine from Ten Investors Would Like to Come to 
Slovakia
According to results survey, which was organized 
by Slovak- German Chamber of commerce and in-
dustry, Sales department of Austrian ambassador, 

Slovak-Austrian Chamber of Commerce, French- 
Slovak Chamber of Commerce in 114 of German, 
Austrian and French corporations.
  (www.dshk.sk, p. 16)

Techni Trade, Ltd. – A Global Supplier of Cutting 
Tools and Expendable Supplies
Own production program and direct purchase 
from Europe and USA producers enable Com-
pany Techni Trade, Ltd. offer a global assortment 
of products. The most signifi cant group are custo-
mers from automobile industry. 
  (www.techni-trade.com, p. 17) 

Fragokov – export, co-opt wants to go ahead
Mechanical engineering company with wide pro-
duction program (production of hydraulic parts, 
injection forms, tools, products from plastic and so 
on.).  The company has Certifi cate of Quality ISO 
9001:2008 and supplementary Certifi cate VDA 
6.1 for companies, which are in automobile indus-
try and are successfully defended every year. To 
the company belong Factory of Hydraulics, Facto-
ry of Tool room and Pressroom of Plastic.
  (ww.fragokov.sk, p. 18)

A New Stability System by Knott ETS02 Company 
for Trailers Of Category O2

For achievement the fastest stabilization of vehicles 
combination it uses priority of hydraulic micro 
pump. The main part of system is block of valves 
with micro pump, which is together with control 
computer produced as a control unit. It markedly 
helps with the removal of trailer instability. 
 (www.ets02.knott.de, p. 20)

Gear units GETRAG FORD for University students 
in Košice
Company GETRAG FORD devoted to the Depart-
ment of Applied Mechanics and Mechatronics on 
the Faculty of Mechanical Engineering at the Tech-
nical University of Košice four pieces of its most in-
novative gear units of type GETRAG PowerShift®, 
which are produced in the Industrial Park Kechnec. 
 (www.getrag.de, p. 22) 

Factory on gear units GETRAG celebrates 5th 
anniversary
Chris Hinton took over the position of factory mana-
ger GETRAG FORD Transmissions Slovakia, Ltd. at 
the beginning of this year. The company most mo-
dern production factory in industrial park Kechnec 
in year 2005, and for automobile industry mainly 
produces two coupling gear units. Chris Hinton spe-
aks in the interview for the “ai magazine” not only 
about himself, but also about challenges for auto-
mobile industry and visions of factory in Kechnec.
 (www.getrag.de, p. 23)

Field of Robotics and Automation Uprises from 
Crisis Reinforced
Development during crisis and perspective for next 
years in the fi elds: Robotics, Assembly and opera-
ting Technic, Industrial image processing. 
 (www.automatica-munich.com, p. 28)

New projects, science and research by BOST´s 
view
Year 2009 was for company a year of large sales 
decreasing. Therefore, the management of com-
pany started to work on plan, which should repea-
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tedly have restart economical growth of company 
from long-term point of view.
  (www.bost.sk, p. 31)

VAW WELDING – presentation days – Mecha-
nics of welding and distribution of metals
Company VAW WELDING, Ltd. organized in its 
areas a presentation event entitled Mechanization 
of Welding and Distribution of Metals during the last 
April days. At this purpose with head of the company, 
Mr. Ivan Vallo, we were again talking about events, 
new processes and technologies in the fi eld of me-
chanized welding.  (www.vaw.sk, p. 32)

Ideal for Steel
Robotics welding system TransSteel Robotics is highly 
productive and widely used. With its latest applicati-
ons it means for user better conditions for ideal steel 
welding.  (www.fronius.sk, p. 34)

Machine Tools and Shaping Machines in Czech 
Republic in Year 2009
The analysis of branch in the years of crisis, when it 
was noticed rapid decrease in production, export 
and import.  (www.sst.cz, p. 36)

World Producer of Steam Turbine & Producer of 
Hi-Tech Machine Tools
Company Siemens Industrial Turbomachinery, 
Ltd. announced selection procedure on innova-
tion of production facilities for cutting vanes of 
steam turbines. KOVOSVIT MAS was entering to 
the procedure as outsider. However, persuade as 
producer, which is able to supply fi ve axial world-
class technologies and also the ability to realise of 
technological testing on mentioned turbine vanes 
according to requests of company. 
 (www.kovosvit.cz, p. 38)

Customer Days in TAJMAC-ZPS Company
The days were realized this year in March. Visi-
tors could have seen 28 exhibits of the company. 
Multiply-function machine MCV 1800MULTI had 
it own premiere. The fi rst performance of machine 
H 80DD was technically interesting. 
 (www.tajmac-zps.cz, p. 40)

TAJMAC-ZPS- deliveries with key
An interview with Mr. Mark Hal, the leader of divi-
sion CNC, TAJAMC-ZPS, speaks about news and 
offer of company.  (www.tajmac-zps.cz, p. 41)

Tork Performance - A New Generation of Indus-
trial Tank
Brand Tork came into the market with new series of 
tanks Tork Performance with emphasis on effective-
ness, ergonomics and design. There are three types 
of tanks (holder on fl oor and on wall, tanks on wall 
with medial unwinding, tanks for folding towels).
 (katerina.hrubesova@sca.com, p. 43)

OPEN House DMG
Besides participation on MSV NITRA, prepares 
DMG CZECH in June an attractive Road show CTX 
beta 1250 TC in cities Brno and Košice, and in Sep-

tember a traditional participation on MSV (Internati-
onal Engineering Fair) Brno. 
 (www.gildemeister.com, p. 44)

Reverse Engineering in Process of Pressing Tools 
Production
This paper deals with digitalisation as a mean of re-
verse engineering, which became inseparable and 
irreplaceable part of automobile industry. It is alre-
ady used from primary phases of automobile body 
design till its fi nal production. 3D scanners fi nd appli-
cation in pressing tools production for car body.
  (p. 46)

American Company Micro- VU Presents on The 
Market The Widest Series of Multisensors Measu-
ring Machines EXCEL
The machines are very productive in series measu-
ring and simply manageable in measuring of single 
pieces thanks to measuring software InSpec Vision, 
which has intuitive control and contains tools for au-
tomatic optimalization of measuring system. 
 (www. deom.cz, p. 50)

Macromelt®Molding – Progressive Technologies 
for Electrical Engineering
It describes technology of low-pressure jetting of fu-
sion glue for the protection of electro technical and 
electronic pieces and confi gurations against external 
effects, which was put on the market by Henkel Com-
pany with name Macromelt® Molding. 
 (www.macromelt-molding.com, 
 www.loctite.sk, p. 52)

Model Based Design in Application, Verifi cation 
and Validation of Control Automobile Units
Methods Model-based Design has not only limits in 
fi eld of research and development. Still more produ-
cers in the world also use this technology directly in 
production, mainly in automobile industry. The pro-
duction sector demands great claims for tools and 
procedures, which enables automation and improve-
ment of precision verifi cation, validation and testing. 
Integral software surroundings for complete design 
by method Model-Based Design offers the system 
MATLAB & Simulink forms The MathWorks. 
  (www.humusoft.cz, p. 54)

Datalock SPIN from Lamps till Fireplace
The evidence of this, what is necessary information 
system in production companies, is also production 
company Pokrok Žilina. There helps Datalock SPIN 
from workshop Asseco Solutions. Pokrok uses from 
offers functions Datalock SPIN modules: Production, 
Logistics, Double-entry accounting, Wages, Property, 
Bank and Transport.
  (www.AssecoSolutions.eu, p. 56)

Project by Transport Research Institute in Žilina
LLP SAAIC subprogram LEONARDO DA VINCI, pro-
ject No.: 2008-1-SK1-LEO05-00223
Testing and certifi cation of welder according to prEN 
ISO 9606-1
Propagation of project and pilot course of welder 
testing in project.  (matusik@vud.sk, p. 57)

Technical Metabolism
Orientated design is a term that is often used in re-
cycling or environmental assessment of products and 
their materials. By considering several more exacting 
terms it can help to understand better the life cycle of 
products, material and technology.  (p. 58)

The Creation Methods of Anthropomorphological 
Data Bank at Platform of Automation
For purposes of hygienic and ergonomic practise is 
useful to know the main anthropometrical proporti-
ons of workers, which infl uence functional ability and 
effi ciency, and serve for designers as a creation of 
machines, tools and machineries with reference to 
interaction with their future users.  (p. 60)

Chosen Diploma Works Solved on Faculty of Me-
chanical Engineering at University of Žilina
In Academic Year 2008/2009 were at UŽ, FME in 
Žilina awarded wholly 13 best diploma works, one 
of this obtained the Award of Rector and one work 
obtained Award by Company Scheidt &Bachmann, 
Ltd.  (www.utc.sk, p. 62)

Searched, Designed, Realised
Secondary mechanical school Pod Sokolicami 14, 
Trenčín, prepares in March 2010 the 5th anniversary 
of Trenčín Robot’s Day – the international competi-
tion show creation of young in robotics.
  (www.trencianskyrobotickyden.sk, p. 66)

Inspection Robot Eliminates Threat of Human Life
The paper deals with construction of wheel inspection 
robot. It is designed for special works, e.g. inspection 
of chassis automobiles, removal of explosives, con-
trol pipes and cavities of hard available places. The 
conception of this model originates on Department 
of Applied Mechanics and Mechatronics, Faculty of 
Mechanical Engineering, at Technical University in 
Košice. (p. 68)

Tube Transporter – Flexible Transport in Rolled 
Conveyor
Authors describe use of experimental, theoretical and 
computer methods at development of most perfect 
tube transporters construction, which variability is im-
portant step in development of belt conveying. 
 (p. 71)

Information day – communication with students 
on Faculty of Mechanical Engineering at the Slo-
vak Technical University in Bratislava
One of long-term aims, which set Faculty of Mechani-
cal Engineering STU in Bratislava (FME) as a task in 
its term of offi ce, was to improve communication and 
mutual knowing between students and employees. 
 (www.sjf.sk, p. 74)

Dashboards yesterday, today and tomorrow
History and development of dashboards from fi rst au-
tomobile till present. As a shape of body automobile 
determines external characteristics of automobile, 
just is dashboard and steering wheel with gear stick 
attention centre of interior.  (p. 76)
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WHIRLPOOL SLOVAKIA spol. s r. o.

Stredoeurópsky technologický inštitút
- CEIT SK, s. r. o.

Skúsenosti pri zavádzaní riešení digitálneho podniku vo  
WHIRLPOOL SLOVAKIA

Škoda Auto a. s., Česká republika
Zavádzanie digitálneho podniku v Škoda Auto a. s. CZ 

Askoll Slovakia, s. r. o.
Digitalizácia montážneho pracoviska univerzálnych motorov  
s využitím technológie 3D laserového skenovania.

KraussMaffei Technologies spol. s r.�o. 
Uvádzanie produktu do prevádzky vo virtuálnom  
prostredí

T-Systems Czech Republic a. s. 
Virtuálny návrh a riadenie robotizovaného  
pracoviska pomocou DELMIA

SIEMENS,  Slovensko
Podpora riešení digitálneho podniku pri implementácii  
technológií SIEMENS
Technológie  SIEMENS  -  prehliadka technológií  v SIEMENS,  
Žilina

Kia Motors Slovakia - prehliadka  závodu 
 Inovácie overené v priemysle! 

CEIT SK, s. r. o. - ukážky riešení
STREDOEURÓPSKEHO TECHNOLOGICKÉHO
INŠTITÚTU

Od návrhu výrobku k optimalizácii výrobného systému 

Ceremoniál odovzdávania ceny ministra hospodárstva, Národná cena 
produktivity, sa uskutoční dňa 20. 5. 2010 počas odborného podujatia 
DIGITÁLNY PODNIK 2010 v Žiline.

Cena bude odovzdaná súťažiacim v dvoch kategóriách:
MALÝ A STREDNÝ PODNIK                 VEĽKÝ PODNIK

Ceremoniál odovzdávania ceny ministra hospodárstva, Národná cena 

NÁRODNÁ CENA PRODUKTIVITY 
v roku 2010

STREDOEURÓPSKY TECHNOLOGICKÝ INŠTITÚT – CEIT SK, s.r.o. 
VÁS POZÝVA NA KONFERENCIU:

Dozviete sa ako využiť digitálny podnik pre zlepšenie ekonomických a výrobných ukazo-
vateľov, budete môcť diskutovať s poprednými odborníkmi na tému konštruovania, vývoja, 
technologickej prípravy výroby, overovania vlastností výrobných systémov....

20. – 21. MÁJA 2010, ŽILINA

www.slcp.sk/dp

www.slcp.sk/ncp
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