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EDITORIAL
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Dear friends,
Since September's edition of
the ai magazine the time frame has
been really hectic given the number of
major engineering events. The editors of the
ai magazine tried to cover each event in order
to bring you the most interesting information ranging
from the EMO Hannover and MSV Brno to various corporate events and conferences.
In addition, as a media partner, we have been part of the Top
Vehicle Maintenance Conference. There is a problem which appeared in several discussion papers which resonates in my mind:
the lack of qualiﬁed labor force in engineering. I understand that
this is nothing new. However, when many respondents independently
state that school graduates who come to companies do not recognize
the bolt from the bearing or are not able to replace a bulb, it signals that
the education system has serious problems. The ﬁnancial contribution from
the state is important, but as long as colleges accept the students for the
sake of having them, nothing will change. So, obviously „the ﬁsh rots from
the head down.”
As noted by one of the respondents, companies are also saving on education,
and on the participation of their own people in workshops, conferences and
other educational activities. Based on our experience, we recognize this situation
as technicians, designers, etc. sent to an event once a year at most, are in fact
interested in attending more than just one. It is also a loss for the company. Those
who do the opposite know that their company will only function if they have good
people. Fortunately, it is a majority of them.

KBN135CL

Dear readers,
Amongst other available information sources, the media is a platform that provides, when properly selected, heaps of useful information. In the ai magazine we
strive to do the same. This issue offers valuable contributions as well. We also
think of the added value. As a result, after the successful conference on Robotics
in the production practice of small and medium-sized enterprises that took place
in the spring of this year, we are preparing a similar event about the Automating Processes in Machining in the upcoming spring. The goal of both conferences is to contribute to the vocational training of people from the praxis.
You can read more about this on the pages of this ai magazine edition or
on our website. We will keep you informed about the upcoming events on
a regular basis.

LV1100RM

KH50G

Finally, please send us the correct answer from the crossword that you
will ﬁnd at the back of the issue in order to win great prizes from
ISCAR!
Wishing you all the best,

Eva Ertlova
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obdobie od septembrového vydania ai magazine, vzhľadom na množstvo
významných strojárskych podujatí, bolo ozaj
hektické. Aj redakcia ai magazine sa snažila byť
všade, kde by nemala chýbať, aby sme vám aj v tomto vydaní priniesli maximum zaujímavých informácií,
od EMO Hannover a MSV Brno, až po rôznorodé ﬁremné
podujatia či konferencie.
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Okrem iného sme sa, ako mediálni partneri, zúčastnili konferencie
Špičková údržba v automobilovom priemysle. V mysli mi rezonuje
jeden problém, ktorý sa objavoval vo viacerých diskusných príspevkoch, a to nedostatok kvaliﬁkovanej pracovnej sily v strojárstve. Nič
nového pod slnkom. Keď však viacerí respondenti nezávisle od seba
tvrdia, že absolventi škôl, ktorí prichádzajú do ﬁriem, neraz nerozoznajú
skrutku od ložiska, či nedokážu vymeniť žiarovku, tak je to zrejme chyba
vzdelávacieho systému. Kým však vysoké školy budú prijímať študentov len
preto, aby vôbec nejakých mali, a aby dostali na každého študenta príspevok od štátu, nič sa nezmení. Takže asi aj tu platí, že ryba smrdí od hlavy...
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Ale, ako uviedol jeden z respondentov, aj vo ﬁrmách sa šetrí na vzdelávaní,
aj na účasti vlastných ľudí na workshopoch, konferenciách a iných vzdelávacích aktivitách. Vieme to aj z vlastných skúseností pri stretávaní sa s technikmi,
konštruktérmi a pod., ktorých možno raz do roku ﬁrma vyšle na nejaké externé
podujatie, pričom by mali záujem zúčastňovať sa viacerých. Je to veľká škoda aj
pre ﬁrmu. Tí, ktorí robia opak, vedia, že ich ﬁrma bude fungovať len vtedy, keď
bude mať kvalitných ľudí, a takých ﬁriem je našťastie väčšina.
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Vážení čitatelia,
aj médiá sú platformou, ktorá poskytuje, pri správnej selekcii, množstvo užitočných
informácií. V ai magazine sa určite o to snažíme. Aj v tomto vydaní nájdete hodnotné príspevky. A že myslíme aj na pridanú hodnotu, tak po úspešnej konferencii
Robotika vo výrobnej praxi malých a stredných podnikov na jar tohto roka, ktorá sa tiež, okrem iného, radí k pokusom prispieť k odbornému vzdelávaniu ľudí
z praxe, pripravujeme na jar budúceho roka pre vás ďalšie podobné podujatie
na tému Automatizácia procesov v obrábaní. Viac sa dočítate na stránkach tohto vydania ai magazine a na našom webe. Pravidelne vás o pripravovanom
podujatí budeme informovať.
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Na záver trochu voľnejšie – lúštite krížovku, ktorú nájdete v zadnej časti
ai magazine a posielajte správne odpovede. Tentoraz súťažíme o skvelé
ceny ﬁrmy ISCAR!
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REGISTER

KUKA Roboter CEE GmbH
organizační složka
Pražská 239, Zdiby, 250 66
Česká republika
Tel.: +420 226 212 271
Fax: +420 226 212 270
info@kuka.cz

Prodej průmyslových robotů a periferií
Servis, školení a programování

Vyšné Kamence 11
V
013 06 Terchová
0
Slovakia
S
ttel.:
e +421 41 507 1101
fax: +421 41 507 1151
fa
www.cobaautomotive.sk
w

Výroba vytlačovaných a vstrekovaných
ovvaných
plastových dielov pre automobilový
lový priemysel

RECA | DRŽÍ. PÔSOBÍ. NAPREDUJE.
Váš kompetentný partner pre dodávky:
– spojovacieho materiálu – vŕtacieho a brúsneho materiálu – chemických prostriedkov – kotviacej techniky
– diamantovej techniky – náradia ručného a elektrického – dielenského vybavenia – prípravkov na údržbu pre autoservisy
– služieb zameraných na optimalizáciu všetkých logistických procesov – RFID systémov

REGISTER

RECA Slovensko s.r.o., Vajnorská 134/B, 831 04 Bratislava, Slovenská republika, tel.: (+421) 2 4445 5916, e-mail: reca@reca.sk, www.reca.sk
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Upínače ZIMMER:
• až 30 miliónov bezúdržbových cyklov aj vďaka extrémne presným vedeniam oceľ v oceli
• čeľuste s DLC povlakom (extrémne tvrdý, antikorózny a odolný voči opotrebeniu)
• štandardne klasiﬁkované pre IP64 (odolnosť voči striekajúcej vode a vysokej prašnosti)
a možnosť úpravy na triedu IP67 (upínače ponorené v kvapaline)
• odolné voči korózii
• o 30 % vyššia upínacia sila a o 15 % dlhšie upínacie čeľuste ako má konkurencia
• priama náhrada 1:1 za upínače konkurencie pri bezkonkurenčnej cene
• dostupné všetky náhradné diely pre jednoduchšiu a hlavne lacnejšiu údržbu

Zimmer Group Slovensko, s.r.o.
Centrum 1746/265
017 01 Považská Bystrica
M: 0911 878 800
T: 042/4331 788
roman.majersky@zimmer-group.sk
www.zimmer-group.sk

OBJEVTE KOMPLETNÍ NABÍDKU PRO

FANUC CZECH s.r.o.
U Pekařky 1A/484
180 00 Praha 8 - Libeň
www.fanuc.cz

|
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PRŮMYSLOVOU AUTOMATIZACI
ǩ snižujeme náklady
ǩ zvyšujeme produktivitu
ǩ spolehlivost 99,99%

REGISTER

REGISTER

ISCAR SR, K múzeu 3, 010 03 Žilina, tel.: 00421 41 507 43 08, fax: 00421 41 507 43 11, www.iscar.sk

/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging

FRONIUS SLOVENSKO S.R.O., Nitrianska 5, 917 01 Trnava, Tel: +421 (0) 33 5907 511, Fax: +421 (0) 33 5907 599, email: sales.slovakia@fronius.com, www.fronius.sk

Orlové 277, 017 01 Považská Bystrica
tel.: +421 42 432 99 01
aquastyl@aquastyl.sk

MERACIA TECHNIKA V STROJÁRSTVE
• VÝROBA • SERVIS • KALIBRÁCIE

www aquasttyll skk
www.aquastyl.sk

MG10HL
(nosnosť 1000/1500 kg)

BX200L
WD002

Robotické riešenia:
• paletizácia • pick and place
• FSJ – bodové zváranie hliníka
• striekanie • obsluha strojov
• zváranie

Solutions for Industrial Automation

PROFIKA
dodává a servisuje CNC stroje
již od roku 1992!
Kontakt ČR: PROFIKA s.r.o., Průmyslová 1006, 294 71 Benátky nad Jizerou, tel.: +420 326 909 511 – ústř., proﬁka@proﬁka.cz, www.proﬁka.cz
Kontakt SK: PROFIKA SK s.r.o., Bernolákova 1, P.O.BOX 7, 974 05 Banská Bystrica, tel.: +421 918 653 147, proﬁka@orangemail.sk, www.proﬁka.sk

guehring@guehring.sk
www.guehring.sk

PARTNER PRE TIE NAJZLOŽITEJŠIE ÚLOHY V OBRÁBANÍ
www.leaderpress.sk | 5/2017
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REGISTER

PREDAJ, TECHNICKÁ PODPORA A SERVIS
pre výrobky:
KENNAMETAL, HEULE,
KRISTEN + GOERMANN, MAHR
TPV – TECHNOLOGY s. r. o., Dubnica nad Váhom, T: +421 42 442 7239, tpvtechnology@tpvtechnology.sk

• POVLAKOVANIE LOŽISKOVÝCH A CEMENTAČNÝCH OCELÍ KLZNÝM POVLAKOM DLC
• POVLAKOVANIE NÁSTROJOV UŽ DO 200 °C
• VÝROBA A OSTRENIE REZNÝCH NÁSTROJOV
STATON s.r.o., Sadová 1148, 038 53 Turany, tel. : +421 43 4292 638, 4292 362, povlaky@staton.sk, www.staton.sk

9VWXSXMHPHGREXGRXFQRVWLVWURM¯UHQVN«Y¿URE\-GHWHWDN«"
2SWLPDOL]XMWHVY«REU£EÝF¯DUR]KRGRYDF¯SURFHV\VSRPRF¯&RUR3OXVp
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REGISTER
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www.plasticportal.eu
Vodná 9, 949 01 Nitra,
tel./fax: +421 911 264 141
e-mail: plasticportal@plasticportal.eu

Odborný informačný portál pre plasty a gumu

/2:,16.,
&2168/7,1*
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ready2grip

ready2spray

ready2arc

ready2powerlink

Ready2_use –
předkonﬁgurované,
vzájemně sladěné produkty,
které lze snadno a rychle
nasadit do výroby
ready2fastenmicro

ready2pilot

 Roboter CEE GmbH
organizační složka
Pražská 239, Zdiby, 250 66
Tel.: +420 226 212 271, info.robotics.cz@kuka.com

ready2spot

www.kuka.com

investície za miliardy eur
Vlasta RAFAJOVÁ, foto: EMO Hannover, Eva ERTLOVÁ

Nemecký Hannover ožil v týždni od 18. do 23. septembra
kovospracujúcim priemyslom. Veľkolepé výstavné expozície,
svetové premiéry nových technológií, stovky tlačových besied
a prezentácií, zmes jazykov a kultúr z celého sveta, ale aj
vypredané lety a úplne obsadené hotely. To všetko sa na hannoverskom výstavisku zhmotnilo do šiestich dní intenzívnych
obchodných rokovaní a v konečnom výsledku prinieslo vystavujúcim ﬁrmám beneﬁty za miliardy eur.
Ekonomicko spoločenský význam podujatia potvrdil aj nemecký prezident Frank-Walter
Steinmeier, ktorý EMO Hannover 2017 slávnostne otvoril. Vo svojom príhovore zdôraznil, že „otvorená spoločnosť a prosperujúca ekonomika spočívajú na základoch komunikácie a dôvery. Veľtrhy ako EMO to vyjadrujú konkrétnym a hmatateľným spôsobom
a darí sa im dokonca aj vo veku digitálnych katalógov, videokonferencií a just-in-time
produkcie.“
EMO opäť potvrdilo svoju reputáciu vedúceho svetového veľtrhu pre kovospracujúci priemysel. Generálny komisár pre EMO Hannover Carl Martin Welcker poukázal
po skončení veľtrhu na výsledky prieskumu, v ktorom návštevníci EMO uviedli, že v priebehu nasledujúcich 24 mesiacov investujú celkovo viac ako 20 miliárd eur do výrobnej
technológie. Vyplynulo z neho tiež, že počas týždňového podujatia v Hannoveri boli
uzavreté obchody v hodnote približne osem miliárd eur.

Nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier v expozícii ﬁrmy Trumpf

EMO Hannover

TOP TÉMA DŇA

Globálne obchodné príležitosti

DMG MORI

Na EMO v Hannoveri tento rok predstavilo svoju produkciu rekordných vyše 2 200 výrobcov technológií pre kovospracujúci priemysel
z celého sveta (v roku 2013 to bolo 2131 ﬁriem). Niektoré z ﬁriem
sa po ukončení veľtrhu pritom priamo pochválili uzatvorenými objednávkami, iné vyzdvihli obchodné príležitosti, ktoré im veľtrh ponúkol pre najbližšiu budúcnosť.

Nemecko-japonská spoločnosť, DMG MORI, poňala svoju expozíciu veľkolepo. Obsadila s ňou celú výstavnú halu číslo 2, kde predstavila budúcnosť výrobných technológií prostredníctvom viac než
80 high-tech exponátov i spoločnú iniciatívu ADAMOS (ADAptive
Manufacturing Open Solutions), na vytvorení ktorej sa podieľali
DMG MORI, Dürr, Software AG, ZEISS a ASM PT. ADAMOS ako
strategická aliancia pre Industry 4.0 a Internet vecí (IoT) spája známe priemyselné a softvérové spoločnosti v Nemecku s cieľom vytvoriť platformu ADAMOS ako nový globálny štandard pre priemysel
prispôsobený špeciálnym potrebám výrobcov strojov a zariadení
a ich zákazníkov.

Nemecká spoločnosť SHW Werkzeugmaschinen napríklad uviedla, že počas veľtrhu predala niekoľko strojov naraz. „Okrem týchto
neočakávaných predajov nás navštevovali obchodníci vyzbrojení
konkrétnymi projektmi, niektorí dokonca s presnou špeciﬁkáciou požadovaných strojov. Desiatky takýchto zákazníkov pochádzali z Číny", uviedol generálny riaditeľ spoločnosti Anton Müller.

Od pondelka do soboty navštívilo EMO 130 tisíc zahraničných
návštevníkov. Hoci približne 70 percent z nich prišlo do Hannoveru
z európskych krajín, nárast zaznamenala práve účasť odborných
návštevníkov z Ázie, čo bezpochyby súvisí s faktom, že v tomto
roku sa predpokladá (podľa predpovedí britskej spoločnosti Oxford Economics) zvýšenie spotreby obrábacích strojov v Ázii o 3,5
percenta.

Spojovacie systémy pre inteligentnú výrobu
Výrazovo zvolené motto EMO 2017 „Spojovacie systémy pre inteligentnú výrobu“ sa ukázalo byť vybrané naozaj vhodne. V tomto
duchu bola pripravená aj väčšina expozícií, pričom niektoré z nich
mali rozlohu v tisíckach metrov štvorcových.
Okrem technológií obrábania kovov najnovších generácií, boli
súčasťou expozícii predovšetkým riešenia konektivity, aplikácie
na analýzu dát, inovatívne služby, pričom mimoriadny dôraz sa kládol na systémy schopné prepojenia viacerých partnerov.
Predstavované boli tiež monitorovacie riešenia založené na cloudových systémoch, simulačný softvér, možnosti pre rozšírenú realitu, údržbu strojov, blokovú technológiu na bezpečný prenos dát,
či nové obchodné modely. Christian Thönes, predseda výkonnej
rady spoločnosti DMG Mori so sídlom v nemeckom Bielefelde, zopakoval vyhlásenia mnohých ďalších vystavovateľov, keď povedal:
„Hlavná téma tohtoročného EMO Hannoveru nám poskytla ideálne
prostredie na predstavenie produktov a služieb pripravených pre
digitálnu výrobu.”

Dormer Pramet
Spoločnosť Dormer Pramet predstavila na veľtrhu v Hannoveri podstatnú časť svojej produkcie rezných nástrojov pre rôzne segmenty
priemyslu. Na tohtoročnom EMO ﬁrma prezentovala aj inovovanú
korporátnu identitu (s upravenými logami Dormer a Pramet), ktorá má
zjednodušiť orientáciu pre zákazníka a je zavŕšením tri roky trvajúceho procesu vytvorenia zoskupenia Dormer Pramet.

Generálny komisár spoločnosti EMO Martin Welcker pripomenul,
že zameranie ocenili aj návštevníci veľtrhu: „Odvetvie obrábacích
strojov preukázalo, že jeho špičkové technológie sú v dokonalom
súlade s najnovšími požiadavkami trhu. Najmä zahraniční návštevníci mali veľký záujem vidieť, ako lídri trhu využívajú digitalizáciu
v prospech rôznych procesných reťazcov," vysvetlil Carl Martin
Welcker.
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Staton

Spinea

Slovenská spoločnosť Staton zaoberajúca sa povlakovaním nástrojov a výrobou vlastných technologických povlakovacích celkov je
inovatívne orientovaná ﬁrma, ktorá sa výsledkami vlastného vývoja
úspešne presadzuje na zahraničných trhoch. Predstavenie svojej produkcie na EMO Hannover bolo preto pre Staton kľúčovou veľtržnou
udalosťou.

Prešovský výrobca reduktorov bol jedným z troch slovenských výrobcov, ktorí mali na EMO svoju vlastnú expozíciu. Moderná strojárska
spoločnosť SPINEA sa zaoberá vývojom, výrobou a predajom vysoko presných reduktorov, aktuátorov a polohovadiel. Firma vznikla
v roku 1994 a podnetom na jej založenie bol vynález slovenského
konštruktéra. High-tech produkty z Prešova nachádzajú uplatnenie
v automatizácii a priemyselnej robotike, výrobe obrábacích strojov,
textilnom priemysle, zdravotníckej technike a leteckom priemysle
na celom svete, preto je pre ﬁrmu dôležité, prezentovať sa na takom
fóre ako EMO Hannover.

Mazak

Sandvik Coromant
Nová prezidentka skupiny Sandvik Coromant, Nadine Crauwels,
na tlačovej konferencii priblížila 75 rokov fungovania spoločnosti.
Značka Sandvik Coromant dnes pôsobí v 150 krajinách sveta, zamestnáva približne 8 300 ľudí, každý deň vyvinie šesť nových produktov a každoročne zaregistruje 30 až 40 patentov.

12

|

5/2017 | www.leaderpress.sk

Značka Mazak predstavila na veľtrhu EMO 25 nových strojov (z toho 15 malo v Hannoveri svetovú premiéru). Okrem toho Mazak prezentoval aj koncept iSMART Factory ™, ktorý spája obrábacie stroje,
výrobné systémy a rozhrania pre zákaznícke služby a vychádza
z princípov interoperability, transparentnosti informácií, technickej pomoci a decentralizovaných rozhodovacích procesov. Jeho cieľom je
umožniť zákazníkom spoločnosti Mazak urobiť zásadný krok od automatizovanej výroby jednotlivých buniek k úplne prepojenej továrni
Industry 4.0 v budúcnosti.
Pre približne 50 žurnalistov z celej Európy Mazak pripravil slávnostnú
večeru s manažmentom spoločnosti. Bolo nám cťou zúčastniť sa jej
ako jediný zástupca médií zo Slovenska.

TOP TÉMA DŇA

TOS Varnsdorf

UNITED GRINDING

Multifunkčné obrábacie centrum WHT 110 C priťahovalo pozornosť
návštevníkov expozície TOS Varnsdorf. Stroj je výsledkom šesťročného vlastného vývoja ﬁrmy a odpoveďou na aktuálne požiadavky
zákazníkov, čo sa týka technológii obrábania i obslužnosti stroja.
TOS Varnsdorf si historicky zakladá know-how na tom, že jeho stroje
majú výsuvné vretená, čo im umožňuje veľmi produktívne a spoľahlivo vŕtať a vyvŕtavať hlboké i veľké otvory. Výsuvné vreteno na WHT
110 C dokáže pracovať rýchlosťou až 6 000 otáčok, vďaka čomu
je svetovým unikátom.

Skupina UNITED GRINDING je popredným svetovým dodávateľom
v oblasti presného obrábania. Zahŕňa osem obchodných značiek
(MÄGERLE, SCHAUDT, BLOHM, MIKROSA, JUNG, STUDER, WALTER a EWAG). „V rámci UNITED GRINDING máme najširšie aplikačné znalosti, najväčšie produktové portfólio a najkomplexnejšie
spektrum služieb na trhu. Viac ako 2300 zamestnancov v pobočkách
po celom svete zabezpečuje, že sme pre našich zákazníkov kompetentným a ľahko dostupným partnerom,“ uviedol na tlačovej konferencii počas EMO Hannover Stephan Nell, generálny riaditeľ UNITED
GRINDING Group AG.
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LEADER press, s.r.o., vydavateľ časopisu ai magazine
v spolupráci s odbornými partnermi pripravuje konferenciu

VYC
H

automotive industry

ROKOV
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CE 2008

Automatizácia procesov v obrábaní
Termín: 10. máj 2018
Miesto: Village Resort Hanuliak, Belá
Zámerom konferencie je informovať o nových inteligentných technológiách, produktoch a systémoch
v obrábaní s dôrazom na Priemysel 4.0.
Cieľovou skupinou podujatia sú zástupcovia výrobných firiem z oblasti strojárstva, automobilového priemyslu a príbuzných odvetví zo SR a ČR.
Konferencia ponúkne komplexné informácie o nových možnostiach zvyšovania efektívnosti, produktivity
a kvality výroby prostredníctvom tematických prezentácií zameraných na:
› pokročilé metódy obrábania tradičných i ťažko
obrobiteľných materiálov

›
›
›
›

nasadenie automatizácie a robotizácie v obrábaní
inovácie v oblasti náradia a nástrojov pre obrábanie
informačné systémy a softvérovú podporu
energetickú efektívnosť obrábacích procesov

Súčasťou programu konferencie budú konkrétne prípadové štúdie a referenčné príklady z praxe, diskusia,
priestor na neformálny networking i 1on1 stretnutia
medzi partnerskými firmami podujatia a účastníkmi.

O príprave konferencie budeme priebežne informovať
prostredníctvom ai magazine aj webu:
www.aimagazine.sk

Kontaktujte nás:
leaderpress@leaderpress.sk, 0904 209 549, 0911 209 549

Generálny partner
Partneri

MSV 2017
více odborníků
na zaplněném výstavišti
Jiří ERLEBACH, foto Veletrhy Brno

Celkem 1 631 vystavovatelů z 32 zemí a víc jak
osmdesát tisíc návštěvníků. To je bilance 59. mezinárodního strojírenského veletrhu, který se na brněnském výstavišti konal od 9. do 13. října. Ročník
2017 potvrdil pozici MSV jako nejvýznamnějšího
strojírenského veletrhu střední Evropy a v řadě
parametrů byl ve srovnání s předchozími ročníky
rekordní.
Úspěch 59. ročníku MSV odráží růst průmyslu a pozitivní ekonomickou náladu v České republice. Ta v současnosti patří k ekonomickým premiantům
Evropské unie a na sněmu Svazu průmyslu a dopravy, který tradičně veletrh
zahajuje, byla označena za evropského ekonomického tygra. Na veletrhu
byl znát optimismus výrobců, kteří investovali do inovací a byli spokojeni se
zájmem odběratelů a odborných návštěvníků. Vysoká návštěvnost i chuť
nakupovat je odrazem růstu poptávky po nových průmyslových řešeních
a technologiích ze strany průmyslu. Hlavnímu tématu automatizaci a „Průmysl 4.0“ se věnovalo několik konferencí, ještě víc se ale nástup čtvrté průmyslové revoluce projevil v expozicích vystavovatelů.
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Vysoká účast zahraničí
Mimořádně vysoká byla letošní účast zahraničí. Podíl vystavovatelů ze zahraničí dosáhl 50 procent a ﬁrmy přicestovaly ze 32 zemí světa, největší
zastoupení měly Německo, Indie, Slovensko, Itálie, Rakousko, Jižní Korea,
Čína. Zahraniční návštěvníci dorazili z více než 50 zemí a jejich podíl
na celkové návštěvnosti přesáhl 10 procent. Veletrh si prohlédla řada zahraničních delegací a obchodních misí, které přicestovaly mj. z Indie, Japonska, Ruska, Běloruska, Ukrajiny, Kuby či Německa.
Partnerskou zemí MSV 2017 byla Indie, země s rychle rostoucí ekonomikou
a obrovským potenciálem podnikatelských a obchodních příležitostí. Indická delegace vedená ministrem obchodu a průmyslu C. R. Chaudharym
prezentovala vládní program „Make in India“, který podporuje nové investice a zakládání společných podniků. Vystavovat přijelo přes 80 indických
ﬁrem z oblasti metalurgie, energetiky, strojírenství, ocelářství a železářství,
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průmyslového designu a všeobecného strojírenství. Oﬁciální expozice měly
také čínské provincie Shenzen a Zhejiang, Slovensko, Francie, Itálie, Jižní
Korea, Německo zastoupené čtyřmi spolkovými zeměmi, Polsko, Rakousko,
Rusko a Tatarstan.
Silná účast asijských zemí potvrdila postavení MSV jako veletrhu, který
je klíčovým veletrhem, vstupní branou pro asijské ﬁrmy na středoevropský trh.
Veletrh je tradičním místem setkávání politiky a businessu. Letos jej navštívili prezident Miloš Zeman, premiér Bohuslav Sobotka a ekonomičtí ministři
české vlády, hejtmani, velvyslanci, senátoři a poslanci, rektoři vysokých škol
i představitelé odborných asociací z ČR i zahraničí.

Šest hlavních cen za nejlepší exponáty
Přihlášené nejlepší exponáty se ucházely o prestižní Zlaté medaile MSV.
Odborná hodnotitelská komise udělila šest hlavních cen, které získaly exponáty společností KSK Precise Motion, ALTEG Bohemia, KOVOSVIT MAS,
PRIMA BILAVČÍK, ŠMERAL Brno a Technické univerzity v Liberci. Čestné
uznání získala společnost BRIKLIS.
Součástí MSV 2017 byly oborově zaměřené specializované veletrhy
TRANSPORT A LOGISTIKA a ENVITECH. Zvýrazněným tématem byl bienální projekt AUTOMATIZACE – měřicí, řídicí, automatizační a regulační
technika a pozornost vzbudily tematické výstavy ElectroPark a 3D tisk.
V pavilonu Z probíhala Soutěž programátorů CNC strojů, do níž se zapojilo 157 žáků z rekordního počtu 36 středních škol a učilišť.
Velmi bohatý odborný doprovodný program probíhal ve všech kongresových sálech brněnského výstaviště. K nejvýznamnějším událostem patřily
Sněm Svazu průmyslu a dopravy ČR, dvě konference o česko-indické spolupráci, Business dny Ruska, Běloruska a Ukrajiny a b2fair setkání Kontakt-Kontrakt. Na odborných konferencích se jednalo o aktuálních tématech
jako Průmysl 4.0, 3D tisk, robotika, energetická efektivita a podpora technického vzdělávání.
V rámci MSV opět proběhl jednodenní veletrh pracovních příležitostí JobFair
MSV, kterého se zúčastnilo 18 vystavovatelů z ČR i zahraničí a součástí byl
i přednáškový program.
Návštěvníky letos čekaly dvě novinky. V projektu MSV TOUR si více než
stovka zájemců prohlédla stánky s technologickými inovacemi v předem
vytipovaných tematických trasách. Ve spolupráci s městem Brnem odstartoval projekt BRNO FAIR CITY, který otevřel město účastníkům veletrhu a připravil pro ně řadu beneﬁtů z oblasti gastronomie, kongresové jízdenky,
doprovodné akce v centru Brna aj. Projekt bude v příštích letech rozšiřován
na další klíčové veletrhy.
V Press centru se během prvních čtyř dnů MSV akreditovalo 399 zástupců
médií ze šesti zemí.

Řekli o veletrhu
Jiří Kuliš, generální ředitel společnosti Veletrhy Brno: Když se daří ekonomice, ﬁrmám, daří se i veletrhu. Vystavovatelé přivezli letos opět úžasné
exponáty. Toto není český veletrh, je to mezinárodní a skutečně globální
veletrh, který potvrzuje, že Česká republika je součástí globální ekonomiky.
Miloš Zeman, prezident České republiky: Jsem na brněnském veletrhu téměř jako inventář, protože sem jezdím pravidelně a jezdím sem rád. Vážím
si práce těch, kdo Mezinárodní strojírenský veletrh organizují.
Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR: Těší mne, že máme nepřetržitou tradici 59 ročníků Mezinárodního strojírenského veletrhu, a jsem hrdý
na to, že právě tady v Brně máme takovýto krásný výstavní areál, který je
vrchovatě naplněn účastníky právě této akce.
Jiří Havlíček, ministr průmyslu a obchodu ČR: I přes všechny moderní komunikační technologie stále zůstává důležitý osobní kontakt, důvěra a ona
chemie mezi partnery, která je v obchodě nepostradatelná. Mezinárodní
strojírenský veletrh je ideální příležitost pro prodlužování starých přátelství
a vznik nových.
C.R. Chaudhary, státní ministr Indie: Bylo mi potěšením navštívit brněnský
Mezinárodní strojírenský veletrh. Je to jeden z nejdůležitějších a nejprestižnějších průmyslových veletrhů nejen ve střední a východní Evropě, ale
na celém světě.

Ohlasy vystavovatelů
Michal Žáček, prodej robotů, FANUC Czech s.r.o.: Strojírenský veletrh
se pro ﬁrmu vydařil, kromě zavedených zákazníků, nás navštívili další
potenciální klienti. Navázali jsme s nimi nové kontakty, které samozřejmě vyhodnotíme až za několik týdnů po veletrhu. Těšilo nás, že stánek
byl stále v obležení, protože jsme prezentovali roboty při práci. Zajímavostí je, že za dva dny jsme rozdali 8 000 katalogů robotů, a to ne
každému, kdo si o něj řekl. Firma jezdí do Brna také proto, aby zvýšila
prestiž ﬁrmy.
Ivana Geistová, marketingová manažerka, Yamazaki Mazak Cetral
Europe, s.r.o.: Veletrh byl pro ﬁrmu velmi úspěšný, už nyní máme pozitivní ohlasy na naše působení. Prezentovali jsme sedm strojů zaměřených právě na Průmysl 4.0. Jsme velmi spokojeni, protože nás navštívili
nejen stávající, ale i noví klienti, kteří měli velký zájem o nákup nových
strojů, například laserových. Proti minulým letům jsme uspěli právě s prodejem, máme řadu objednávek, letos je to pro nás i prodejní veletrh.
Fakt je, že už zájemci chodí naprosto cíleně a požadují konkrétní stroje.
Dokonce chtějí realizovat nabídku ještě ten den, co přijdou. Naše expozice je umístěna na dobrém místě, ﬁrmě i návštěvníkům se líbí.
David Emler, obchodní ředitel, Nexnet: Veletrh se pro ﬁrmu velmi vydařil, byl větší počet návštěvníků než minulý rok. Proto navštívilo expozici také více lidí. Mohu říct, že byl také výrazně vyšší počet kontaktů než
v minulém ročníku. Veletrh bych zhodnotil jako jeden z nejúspěšnějších
vůbec. Uskutečnila se řada obchodních schůzek.
Ondřej Svoboda, ředitel, Misan s.r.o.: Návštěvnost letošního veletrhu
byla nadprůměrná. Potěšila mne i vysoká účast středních a vysokých
škol, neboť potřebujeme zájem studentů, z nichž se budou rekrutovat
pracovníci ﬁrmy. Vhodně bylo také zvoleno zaměření této prestižní akce na automatizaci. Veletrh nám slouží k získání nových kontaktů, což
se v Brně podařilo. Firma by si přála toto téma zachovat i v budoucích
ročnících MSV. Brno je pro nás i společenskou událostí, proto jsme měli
řadu předem dohodnutých jednání. Navíc schůzky na výstavišti využíváme, což se letos podařilo, pro ukončení a podpis smluv.
Tomáš Duba, ředitel prodeje, Siemens, s.r.o.: Na veletrh do Brna
jezdíme už řadu let a letos jsme nadmíru spokojeni s jeho vynikající
kvalitou. Pro naši ﬁrmu byla nejúspěšnějším ročníkem za celou dobu své
existence. Také jsme postavili atraktivní expozic na velké ploše a atraktivním místě. Firma se totiž na MSV ráda prezentuje a vůbec neuvažujeme o tom, že bychom nepřijeli znova. Veletrh je v době elektronických
médií ideální možnost, jak oslovit cílovou skupinu zákazníků. Investice
do této akce se vždy zhodnotí a jsme překvapeni, kolik nám tato prezentace dává možností.
Jubilejní 60. mezinárodní strojírenský veletrh proběhne společně
s veletrhy IMT, WELDING, FOND-EX, PLASTEX a PROFINTECH
v termínu 1. – 5. 10. 2018.
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Európsku úniu

čaká reforma DPH

Z podkladov Európskej komisie spracovala Vlasta Rafajová, ilustračné foto Suntec

Podľa novej štúdie Európskej komisie prišli krajiny
EÚ v roku 2015 celkom o odhadovaných 152
miliárd eur na príjmoch z dane z pridanej hodnoty
(DPH). Výpadok príjmov z DPH, ktorý predstavuje
celkový rozdiel medzi predpokladanými príjmami
z DPH a sumou, ktorá bola v skutočnosti vybratá,
poukazuje na potrebu, uskutočniť hĺbkovú reformu. Cieľom je, aby členské štáty mohli v plnej
miere využívať príjmy z DPH pre svoje rozpočty.
Zatiaľ čo výber príjmov z DPH vykazuje určité známky zlepšenia, chýbajúce sumy sú stále neprijateľne vysoké. Štúdia prichádza tesne pred
návrhmi Komisie na prepracovanie celého systému DPH.

Zastarané pravidlá
Komisár pre hospodárske a ﬁnančné záležitosti, dane a clá Pierre
Moscovici v tejto súvislosti uvádza, že členské štáty by sa so závratnými stratami príjmov z DPH nemali zmieriť. „Komisia podporuje snahu
o zlepšenie výberu dane v rámci celej EÚ. Musíme si však uvedomiť, že
súčasné pravidlá v oblasti DPH pochádzajú z roku 1993 a sú zastarané. Čoskoro predložíme návrh na prepracovanie pravidiel upravujúcich
DPH z cezhraničného predaja. Naša reforma prispeje k zníženiu cezhraničných podvodov s DPH o 80 % a prinesie potrebné prostriedky späť
do štátnych pokladníc členských štátov,“ prízvukuje Moscovici.

Výrazné rozdiely medzi krajinami
Hoci sa priemerné údaje za EÚ zlepšujú, individuálny výber DPH sa
medzi jednotlivými členskými štátmi výrazne líši. Najväčší výpadok príjmov z DPH vykazuje Rumunsko (37,2 %), Slovensko (29,4 %) a Grécko
(28,3 %). Najmenšie rozdiely boli zaznamenané v Španielsku (3,5 %)
a Chorvátsku (3,9 %). V absolútnom vyjadrení sa zaznamenal najväčší
výpadok príjmov z DPH v Taliansku (v sume 35 miliárd eur). Výpadok príjmov z DPH sa vo väčšine členských štátov znížil, pričom najvýraznejšie
zlepšenia zaznamenali Malta, Rumunsko a Španielsko. K malému nárastu došlo v siedmich členských štátoch: V Belgicku, Dánsku, Írsku, Grécku,
Luxembursku, Fínsku a v Spojenom kráľovstve.

Najväčšia aktualizácia za posledných 25 rokov
V najbližších týždňoch Európska komisia predloží návrhy na najväčšiu aktualizáciu pravidiel DPH v EÚ za posledných 25 rokov. Mal by sa zjednodušiť boj proti podvodom s DPH a výber DPH by mal byť účinnejší. Médiá
nedávno informovali o súvislostiach medzi rozsiahlymi podvodmi s DPH
a organizovanou trestnou činnosťou vrátane terorizmu. Riešenie tohto
problému členské štáty môžu nájsť len vtedy, ak budú spolupracovať. Ho-
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ci členské štáty už podnikli kroky na zníženie výpadku príjmov z DPH, modernizácia systému DPH a zvýšenie odolnosti proti rozsiahlym podvodom
je najlepší spôsob na zabezpečenie budúcnosti jednotného trhu. Reforma
súčasného systému DPH by mala prispieť aj k rozvoju jednotného digitálneho trhu a mala by dopĺňať program, ktorý Komisia stanovila na vytvorenie spravodlivejšieho a efektívnejšieho daňového systému v EÚ.

Širšie súvislosti
Štúdiu o výpadku príjmov z DPH ﬁnancovala Komisia. Výpadok príjmov z DPH meraný v tejto štúdii po prvýkrát zahŕňa príjmy vyplývajúce
z nových pravidiel DPH v oblasti cezhraničného predaja elektronických
služieb, ktoré nadobudli platnosť 1. januára 2015 a ktoré vychádzajú
z návrhu Komisie.
V apríli 2016 Komisia prijala akčný plán pre oblasť DPH „K jednotnému
priestoru EÚ v oblasti DPH“. Stanovujú sa v ňom okamžité a neodkladné opatrenia na riešenie výpadku príjmov z DPH a zároveň strategické
dlhodobé riešenia s cieľom odstrániť podvody s DPH a zlepšiť výber
DPH v celej EÚ. V akčnom pláne sa opisujú kroky, ktoré treba podniknúť
v záujme dosiahnutia jednotného priestoru EÚ v oblasti DPH, a zároveň
spôsoby, ako prispôsobiť systém DPH realite vnútorného trhu, digitálnej
ekonomike a potrebám malých a stredných podnikov.
Ešte túto jeseň Komisia predloží legislatívne návrhy zamerané na obnovenie zásady zúčtovania DPH z cezhraničného obchodu v rámci EÚ.
Cezhraničné podvody sa na výpadku príjmov z DPH v EÚ podieľajú každý rok 50 miliardami eur, pričom nový systém by mal obmedziť cezhraničné podvody o približne 80 % (t. j. približne o 40 miliárd eur). Komisia
takisto dúfa, že sa členské štáty rýchlo dohodnú na nových pravidlách
na zlepšenie výberu DPH pre elektronický obchod, ktoré navrhla v roku
2016.
Tak ako v prípade všetkých iniciatív v oblasti zdaňovania, pred tým, ako
navrhované zmeny nadobudnú účinnosť, bude potrebná jednomyseľná
dohoda medzi členskými štátmi.

INZERCIA

Pohľad do budúcnosti
automobilového priemyslu

Pozvánka
Medzinárodné fórum
automobilového priemyslu
Bratislava, 28. – 29. November 2017
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ISCAR

– globálny dodávateľ rezných nástrojov
na trhu už 65 rokov
Eva Ertlová, foto: ISCAR Ltd.

Spoločnosť ISCAR Ltd. bola založená v roku 1952
pánom Stefom Wertheimerom. Je jedným z top štyroch popredných svetových výrobcov náradia na báze
vymeniteľných karbidových doštičiek. Pri príležitosti
65. výročia vzniku ISCAR Ltd., poskytol ai magazine
rozhovor Jacob Harpaz, generálny riaditeľ
spoločnosti ISCAR a prezident skupiny IMC.
Spoločnosť ISCAR patrí medzi globálnych lídrov vo svojej oblasti. Ktorý trh je pre ﬁrmu najdôležitejší?
Byť globálnym lídrom – je mottom ﬁrmy Iscar, a to hovorí všetko. Spoločnosť
má dcérske spoločnosti vo viac ako 60 krajinách po celom svete a poskytuje
služby na všetkých úrovniach, aby zabezpečila, že zákazník vždy získa najvyššiu úroveň technickej podpory, výrobkov a služieb k úplnej spokojnosti.
O to sa maximálne snažíme. A aj preto sú pre nás dôležité všetky trhy s vlastnými výzvami a príležitosťami. ISCAR víta každú výzvu ako možnosť pre ďalší
výskum a vývoj efektívnych rezných riešení, ktoré zodpovedajú vývoju a požiadavkám trhu.
Môžete spomenúť hlavné míľniky vývoja spoločnosti v jej
65-ročnej histórii?
Spoločnosť ISCAR bola založená v roku 1952 Stefom Wertheimerom v malej chatke v Nahariji v severnom Izraeli. Za 65 rokov sa z nej stala ﬁrma
s viac ako 6 000 zamestnancami ako súčasť skupiny IMC, ktorá má celkovo
12 000 zamestnancov. Spoločnosť ISCAR sa celosvetovo presadila v roku
1978 s upichovacím systémom SELF-GRIP. Nasledovali nástroje typu CUT-GRIP pre multifunkčné sústružnícke a zapichovanie aplikácie, ďalej HELIMILL,
SUMOCHAM, a postupne sme uviedli na globálny trh mnoho ďalších prevratných nástrojových systémov a riešení.
Okrem centrály, má ISCAR ďalších 15 výrobných miest po celom svete, a tak
má priestor systematicky zlepšovať svoje produkty. V priemere prináša na trh
1 300 nových výrobkov ročne. Napriek tomu, že sme veľkým globálnym dodávateľom rezných nástrojov, usilujeme sa o to, aby sme boli aj lokálni, a to
tým, že vyhovieme špeciﬁckým požiadavkám každého zákazníka.
Známe obchodné názvy spoločnosti ISCAR za posledných 40 rokov ako
SELF-GRIP, TANG-GRIP, HELIMILL, TANGMILL, HELITANG, MULTI-MASTER,
CHAMDRILL a SUMOCHAM, pripravili cestu pre nové produkty IQ, ktoré
boli uvedené na trh v nedávnej dobe. Snahou ISCAR je neustále znižovať
náklady na obrábanie, pričom tím výskumu a vývoja sa sústreďuje na vývoj nástrojov, ktoré sa vyznačujú zložitejšími a presnejšími tvarmi. Produkty
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Jacob Harpaz, generálny riaditeľ spoločnosti ISCAR
a prezident skupiny IMC

HIGH-IQ-LINE ako PENTA-IQ, DOVE IQ GRIP, TANG-GRIP IQ, HELI IQMILL 390 a DOVE IQ TURN môžu
byť aplikované na rýchlejšie aplikácie v kovoobrábaní
a opakovane dokázali svoju schopnosť znížiť výrobné
náklady. Vo všetkých výrobných strediskách ISCAR sa
používajú najmodernejšie strojné zariadenia, čím sa
konzistentne zabezpečuje výroba vysoko kvalitných rezných nástrojov.
Čo robí ISCAR pre inováciu výrobkov a marketing nových produktov?
Vízia, ktorá riadi marketingovú ﬁlozoﬁu spoločnosti
ISCAR, je zvýšenie produktivity a ziskovosť zákazníka.
Trh je motiváciou inovácie výrobkov ISCAR, neustálou
inšpiráciou vývoja a poskytovania nových riešení pre
dynamický rozsah materiálov a výrobných aplikácií.
Inteligentné kovoobrábanie je spôsob myslenia spo-
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ločnosti ISCAR na podporu vývoja nových nástrojov pre zvýšenie
produktivity. Naši zákazníci v kovoobrábacom priemysle sa môžu
na nás spoľahnúť.
V čom si myslíte, že spočíva najväčšia konkurenčná výhoda ﬁrmy ISCAR?
V prvom rade, ISCAR považuje sám seba za konkurenta č. 1 a snaží sa pokračovať v inováciách aj v oblasti pridanej hodnoty. Momentálne celosvetovo držíme druhú pozíciu v rámci kovoobrábacieho priemyslu. Náš záväzok spájať inovácie so spoľahlivosťou
spolu s našimi rozsiahlymi vedomosťami, prenikaním na trh a jedinečnou silnou a globálnou ﬁremnou kultúrou, nám umožňuje
zostať v čele kovoobrábacieho priemyslu a poskytovať našim zákazníkom optimálne, efektívne riešenie ich požiadaviek.
ISCAR je špeciﬁcký, ako ste už spomenuli, svojou ﬁremnou ﬁlozoﬁou a kultúrou - aké sú jej hlavné prvky?
Získanie si vernosti a spokojnosti zákazníkov je hlavným cieľom
spoločnosti ISCAR a riadiacou silou našej ﬁremnej ﬁlozoﬁe. Je to
náš záväzok dosiahnuť ziskovosť našich zákazníkov. ISCAR tiež
intenzívne investuje do výchovy svojich zamestnancov, má vlastné
vzdelávacie centrum na posilnenie správnych procesov na všetkých úrovniach.
Aká je vízia ﬁrmy pre blízku budúcnosť a očakávaný
vývoj?
„Kde sa inovácia nikdy nezastaví” – je základná vízia, ktorá usmerňuje výskum, vývoj i celú spoločnosť vo všetkých oblastiach. A ďalšie
motto ISCAR „Inteligentné obrábanie” je pokračujúci proces vývoja
nových produktov pre zvýšenie produktivity. Ako som už spomínal,

Sídlo ﬁrmy ISCAR v meste Tefen v severnom Izraeli

naším cieľom je poskytnúť zákazníkom najnovšie technológie na zníženie nákladov. Strategická ﬁlozoﬁa ISCAR sa realizuje v oblasti
výskumu a vývoja, ktorý riadi náš rast obchodu. Okamžite, ako uvedieme na trh najnovšie systémy nástrojov, ďalší tím z divízie výskumu
a vývoja sa už zameriava na navrhovanie nástrojov, ktoré im budú
konkurovať. A takto sa posúvame stále ďalej. V podstate sa teda inovácie vo ﬁrme ISCAR nikdy nekončia.

sti ISCAR, je
tingovú ﬁlozoﬁu spoločno
Vízia, ktorá riadi marke
kovosť zákazníka.
zvýšenie produktivity a zis

ISCAR je globálnym dodávateľom rezných nástrojov na báze vymeniteľných karbidových doštičiek
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Nový životný priestor
od spoločnosti Yanfeng Automotive Interiors
Miroslava BABNIČOVÁ, Yanfeng Automotive Interiors

Technologické centrum v Trenčíne, jedno z najväčších technologických centier automobilového
priemyslu na Slovensku, sa zameriava na vývoj
interiérov automobilov. Ako súčasť globálneho
lídra Yanfeng Automotive Interiors (YFAI), sa stále
viac zaoberá myšlienkou autonómneho riadenia.
„Samojazdiace“ auto si vyžaduje dôraz na nové
funkcie a vlastnosti interiéru automobilu, než
na aké je dnešný šofér zvyknutý.
Môžete šoférovať, oddychovať, vybaviť si stretnutia či telefonáty a zároveň sa presunúť na rodinnú oslavu bez toho, aby ste ju zmeškali. Toto sú
výzvy, ktoré bude potrebné riešiť v blízkej budúcnosti.
V dňoch 12. – 24. septembra 2017 predstavila spoločnosť Yanfeng
Automotive Interiors (YFAI) na Medzinárodnej výstave automobilového
priemyslu (IAA) v nemeckom Frankfurte, nový koncept automobilového interiéru pod názvom XiM18 (eXperience in Motion). Tento koncept s viac
ako tridsiatimi inováciami určenými pre elektrické a autonómne vozidlá

je ukážkou toho, ako budú ľudia v budúcnosti využívať interiér svojich
automobilov. V podmienkach rôznych jazdných režimov predstavila naša
spoločnosť nový životný priestor v interiéri automobilu, kde sa vizuálny
a dotykový zážitok spolu s funkcionalitou spájajú do harmonického celku.
„Naše koncepčné vozidlo XiM18 je odpoveďou na otázku, čomu sa budú môcť ľudia venovať v automobile, keď ho už nebudú riadiť," uviedol
Han Hendriks, Chief Technology Ofﬁcer spoločnosti YFAI. „V budúcnosti,
keď už nebude potrebné vozidlo šoférovať, sa z auta stane nový životný priestor. XiM18 je príkladom novej deﬁnície toho, ako sa bude dať
v aute oddychovať, pracovať a zabávať. Náš koncept novej generácie je
ukážkou smerovania v oblasti dizajnu automobilového interiéru, riešenia
požiadaviek kladených na elektromobily a tiež na systémy autonómneho
riadenia vozidiel budúcnosti.“
XiM18 použitím rôznych jazdných režimov, ilustruje zásadnú zmenu
funkcionality interiéru vozidla a ponúka nový rozsah ﬂexibility, pri napĺňaní potrieb moderného životného štýlu. Zároveň ponúka viac osobného
priestoru a voľného času, ktorý môžeme venovať oddychu, práci alebo
len sledovaniu ﬁlmu. Je ukážkou expertných znalostí a kapacít spoločnosti YFAI v oblasti integrovaných automobilových interiérov.
Nadčasový koncept automobilového interiéru, spolu s viacerými ďalšími produktovými inováciami, ako sú funkčné povrchy alebo interaktívna
stredová konzola zo zakriveného skla, je dôkazom toho, že spoločnosti
patrí popredné miesto v deﬁnovaní interakcie medzi vozidlom a človekom.
V jazdnom režime (Driving mode), sú všetky sedadlá v interiéri rozložené
v smere jazdy, čo podporuje a vytvára štandardné prostredie automobilu
potrebné pre jazdu. Do tohto režimu patrí:
• Stropná konzola s integrovaným tlačidlom stop-štart a volič jazdného
režimu, ktorý uvoľňuje priestor pre cestujúcich v interiéri.
• Neviditeľný A-stĺpik, ktorý umožňuje lepší prehľad v okolí vozidla,
a tým zvyšuje bezpečnosť.

Interaktívny stropný panel s displejom
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Interaktívna stredová konzola zo zakriveného skla
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• Kombinované zadné sedadlá – táto funkcia prináša možnosť posúvať
predné a zadné sedadlá a presunúť zadnú konzolu smerom dopredu,
vďaka čomu môžu pasažieri na zadných sedadlách sledovať veľkú
obrazovku umiestnenú na prístrojovej doske.
• Natáčanie opierky sedadiel – rotácia operadiel predných sedadiel
umožňuje vodičovi a spolujazdcovi venovať sa cestujúcim na zadných
sedadlách.
• Úzke vetracie otvory ovládané gestami.
• Chladiaci box so zásuvnými dvierkami umiestnený v zadnej konzole –
dvierka umožňujú ľahší prístup do úložného priestoru pre nápoje.

Jazdný režim (driving mode)

Neviditeľný A-stĺpik
Volant nastaviteľný do režimu autonómneho riadenia

Interiérová kamera
Multifunkčný držiak na poháre
• Oddelená podlahová konzola umožňujúca bezproblémovú integráciu
displejov a ovládacích funkcií. Jej súčasťou je tiež „StowSmart” zámok
ovládaný odtlačkom prsta, príručný stolík, držiak na poháre na prednej podlahovej konzole, posuvný chladiaci box s automatickým roletovým uzatváraním, automaticky otvárateľná zásuvka a samoskladacie
držiaky nápojov v zadnej konzole.
• Viacúčelový stolík, ktorý je možné jednou rukou vysunúť z dverného
panela.
• Lakťová opierka s dodatočným úložným priestorom a bezdrôtovým nabíjaním.
Rodinný režim (Family mode) otočí predné sedadlá dovnútra automobilu,
zároveň sa zadná konzola posunie dopredu, čím umožní, aby sa zadné
sedadlá spojili. Hlavné prvky tohto režimu sú:

Viacúčelový stolík
www.leaderpress.sk
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Režim stretnutie (Meeting mode) pretvára interiér automobilu na kanceláriu. Sedadlo vodiča sa posunie dozadu, zatiaľ čo sedadlo spolujazdca
dopredu a otočí sa o 180 stupňov, čo umožňuje cestujúcim bezprostredne komunikovať. Tento režim vytvára nové a unikátne možnosti využitia
interiéru, a to prostredníctvom týchto funkcií:
• Otočenie sedadla cestujúceho o 180 stupňov – otáčanie uľahčuje
priamu komunikáciu pasažierov.
• Zasunutie zadných sedadiel vytvorí nerušený vzhľad interiéru.
• Podlahová konzola so systémom automatického otvárania/zatvárania
zasúvacích dvierok pomocou odtlačku prsta.
• Podlahová konzola je vybavená stolíkmi, ktoré sú umiestnené v dvoch
samostatných zásuvkách. Tieto stolíky môžu byť použité samostatne
pre vodiča či spolujazdca, alebo sa spoja, aby vytvorili väčší priestor.

Režim salónik (Lounge mode) jednoducho pretransformuje pracovný
priestor na priestor pre socializáciu. S prednými sedadlami presunutými
do zadnej polohy vytvára prostredie, ktoré ponúka cestujúcim možnosť
relaxovať alebo tiež pracovať. Tento režim zahŕňa:

Rodinný režim (Family mode)

Posuvný chladiaci box s automatickým roletovým uzatváraním
Režim salónik (Lounge mode)

Úložný priestor v strede prístrojovej dosky
Režim “stretnutie” (Meeting mode)

Stropná konzola s integrovaným tlačidlom stop-štart
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• Inteligentný povrch vo výplni dverí a na podlahovej konzole – tento
inteligentný povrch spája riadiaci a informačný panel s dekoratívnym
povrchom. Dekoratívny povrch sa zmení na užívateľské rozhranie práve vtedy, keď ho potrebujete. Môže byť nakonﬁgurovaný tak, aby
zobrazoval vaše personalizované informácie a sprístupnil ovládacie
technológie vpredu alebo vzadu.
• Interaktívny stropný panel s displejom – funguje ako strešné okno, vnútorné svetlo, alebo môže zobrazovať rôzne graﬁcké motívy pre spríjemnenie celkovej atmosféry v interiéri vozidla.
• Osvetlenie prechádzajúce cez kožený povrchový materiál – inovatívne
riešenie pre vnútorné osvetlenie na mäkkom povrchu interiéru.
• Skrinka v prístrojovom paneli – veľký úložný priestor v strede prístrojovej dosky s posuvnými otváracími dverami. K dispozícii je tiež zásuvka
pre spolujazdca. Tento systém umožňuje komplexné využitie interiéru
automobilu.
Všetky uvedené inovatívne riešenia prezentujú víziu spoločnosti YFAI,
o tom, ako bude vyzerať a fungovať vozidlo v budúcnosti.

—
Univerzálne riešenie
Priemyselné roboty ABB
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Aplikácie robotov ABB
v malých a stredných podnikoch
Peter KUBÍK, Senior Sales Manager, segment Priemysel, ABB, s.r.o.

O tom, že robotika nie je dnes dostupná len pre automobilový priemysel, sa zákazníci
ABB presviedčajú už niekoľko rokov. Na nedávnej konferencii Robotika vo výrobnej praxi
malých a stredných podnikov, 11. mája 2017 v Rajeckých Tepliciach, sme odprezentovali
účastníkom, že aj malé a stredné podniky si dnes môžu dovoliť „robotizáciu“, ktorá je pre
nich dostupná a hlavne investične návratná.
Konferencia ponúkla kompletné informácie o potenciáli využitia robotiky
v podniku. Od počiatočného vyčíslenia návratnosti cez možnosti ﬁnancovania, návrh robotického pracoviska, až po prípadové štúdie zo slovenských
a českých výrobných podnikov. Išlo o spoločné podujatie dvoch renomovaných vydavateľstiev – HMH, s.r.o. (ATP Journal) a LEADER press, s.r.o.
(ai magazine) – pripravené v spolupráci so Zväzom elektrotechnického
priemyslu SR, Zväzom automobilového priemyslu SR a Národným centrom
robotiky.
Zameranie konferencie bolo smerované na mimoriadne aktuálnu tému
zvyšovania konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov na Slovensku prostredníctvom automatizácie a robotiky, čo korešponduje aj
s koncepciou Smart Industry (Industry 4.0).

v a kompletných
teľom priemyselných roboto
ABB je popredným dodáva
z sme nainštalovali
v 53 krajinách a dotera
aplikačných riešení. Sme
jú k dispozícii najv po celom svete, ktoré ma
viac ako 300 000 roboto
širšiu ser visnú sieť.

Paletizácia polystyrénu
Firma, ktorá zamestnáva 40 ľudí, žiadala vytvorenie robotizovaného paletizačného pracoviska pre paletizáciu polystyrénových blokov
2 × 1 × 2,5 m.

Za viac ako 15 rokov pôsobenia robotiky ABB na Slovensku sme realizovali mnoho významných projektov v oblasti robotiky naprieč rôznymi
priemyselnými odvetviami. Zručnosti a skúsenosti našich špecialistov zaručujú rýchle a kvalitné zavedenie najmodernejších technológií do zákazníckych projektov. Skúsenosti z aplikácií vo veľkých podnikoch
a automobilového priemyslu sa naďalej pokúšame implementovať
do malých a stredných podnikov, čo nám šetrí čas a náklady pri vývoji
robotizovaných pracovísk a ich implementovaní do výrobnej prevádzky.
ABB ponúka roboty pre celý rad priemyselných aplikácií, ktoré pomôžu
zlepšiť produktivitu, kvalitu výrobkov a bezpečnosť zamestnancov vo výrobe. Nech už potrebujete robotizovať akúkoľvek aplikáciu, určite pre vás
nájdeme riešenie. Aplikácie sa nám darí nasadzovať v automobilovom,
plastikárskom, zlievarenskom, kovoobrábacom, potravinárskom, chemickom a farmaceutickom, stavebnom, drevárskom, elektrotechnickom i gumárenskom priemysle.
Hlavné aplikácie, ktoré dokážeme s pomocou robota ABB zrealizovať sú:
oblúkové zváranie, bodové zváranie, laserové zváranie, lakovanie a nanášanie, rezanie a orezávanie, paletizácia a balenie produktov, obsluha
stojov a lisov, obrábacie a brúsiace operácie, manipulácia a prekladanie
materiálu, skladanie a montáž súčiastok, lepenie a brúsenie, ale aj iné
špeciálne aplikácie, ktoré vyvíjame podľa konkrétnych požiadaviek zákazníka takpovediac „na mieru“.
Spomeniem niekoľko projektov z rôznych odvetví priemyslu, pre ktoré
sme dodávali priemyselné roboty ABB spolu s riešením. Ide o aplikácie
pre malé a stredné podniky:
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Prínosy pre zákazníka:
• odbremenenie pracovníkov od ťažkej a monotónnej pracovnej činnosti
• paletizácia jedným robotom pri viacerých druhoch balení
• presnosť ukladania blokov polystyrénu na paletách, kvôli preprave
a výzoru paliet
• zvýšenie výkonu výrobnej linky o 20 %
• úspora pracovnej sily a nákladov za pracovnú silu (2 pracovníci
za pracovnú zmenu).

ROBOTIKA, AUTOMATIZÁCIA, ZVÁRANIE

Zváranie skríň
Spoločnosť z Trnavy, ktorá zamestnáva 200 ľudí, si želala vytvorenie
robotizovanej bunky pre zváranie plechových šatníkových skríň s časom
cyklu pre 1 ks menej ako 6 min., zameranie sa na kvalitu s vytvorením
pohľadových zvarov.

Prínosy pre zákazníka:
• na základe počítačového 3D modelu dokáže robotizované pracovisko
vyrobiť žiadaný prototypový diel
• znížila sa prácnosť, časová náročnosť a nepresnosť pri manuálnej výrobe prototypov.

Ukladanie vrecúšok
V tomto prípade zákazník potreboval preloženie a správne naorientovanie 240 ks vrecúšok/1 min z dopravníkového pásu do prepraviek. Maximum neodobratých vrecúšok bolo stanovené na 3 %.

Prínosy pre zákazníka:
• zvýšenie kapacity výroby skríň z 3 na 10 ks za hodinu
• zabezpečenie kvality zvarov a ich pozície
• dodanie univerzálneho prípravku pre cca 10 typov zvarencov šatníkových skríň.

Tmelenie a skladanie ﬁltrov
Ďalšia ﬁrma s 15 pracovníkmi potrebovala automatizovanie činností tmelenia ﬁltrov. Požiadavkou bolo dosiahnuť 100 % tmelenie častí ﬁltra kvôli
nepriepustnosti škodlivín.
Prínosy pre zákazníka:
• odbremenenie pracovníkov od monotónnej činnosti
• ušetrenie pracovnej sily 2 – 3 zamestnancov
• zabezpečenie požadovanej presnosti ukladania vrecúšok v prepravke.

Brúsenie truhiel
Vo ﬁrme, kde pracuje 30 ľudí, chceli zvýšiť produktivitu brúsenia truhiel
a zabezpečiť rovnomernú kvalitu obrúsenia.

Prínosy pre zákazníka:
• ušetrená pracovná sila, stereotypná práca, sezónni pracovníci
• 100 % garancia kvality ﬁltrov
• vyrovnávanie výrobných špičiek v závislosti od sezónnych objednávok
– odpadla starosť so sezónnymi brigádnikmi.

Prototypové
obrábanie
Malá spoločnosť s 5 ľudmi chcela
robota s pojazdom a dostatočným
dosahom, tuhosťou a presnosťou pre
aplikáciu obrábania s vysokootáčkovým vretenom.

Prínosy pre zákazníka:
• zvýšenie produktivity brúsenia truhiel z 20 min. na 5 min./1 ks
• zabezpečenie konštantne obrúseného povrchu
• odbremenenie pracovníkov od manipulácie s ťažkými truhlami a hlavne ich brúsenia v zdraviu škodlivom prostredí.
www.leaderpress.sk
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Intuitivní vedení robotů KUKA
Řešení ready2_pilot od společnosti VIP GmbH

S navigátorem od společnosti VIP GmbH může uživatel ručně ovládat jakýkoliv robot KUKA ve spojení s řídícím systémem KR C4.
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KUKA Roboter CEE GmbH

Společnost Maschinenvertriebs GmbH (VIP), která
byla založena v roce 1994, je považována za specialistu v oboru inženýrství speciálních strojů. Díky
dlouholetým zkušenostem a odborným znalostem
se středně velká německá společnost zabývá
širokým spektrem různých technologií. Stroje společnosti zpracovávají komponenty s různými požadavky a rozměry – od malých částí a mikročástic
v oblasti zdravotnické techniky až po komponenty
o hmotnosti vyšší než 150 kg v automobilovém
průmyslu. Jako odborný partner pro strojírenství
speciálních strojů vyvíjí a vyrábí společnost VIP
výrobky v souladu se speciﬁckými požadavky
zákazníků.
Nejnovější inovace od společnosti VIP je navigátor pro roboty, který
umožňuje intuitivní a snadné ruční navádění robotů KUKA bez hlubších znalostí této technologie. Přesné navádění průmyslových robotů
pomocí směrových tlačítek na ovládacím panelu obvykle vyžaduje
odborné znalosti, prostorové povědomí a určité zkušenosti ze strany
obsluhy. Nejen, že operátor musí jasně chápat orientaci robotu v pracovním prostoru, ale musí také znát funkce dvanácti pohybových kláves na ovladači. VIP Navigator pro roboty však nevyžaduje takové
předchozí znalosti. Další výhodou je, že systém může být dodatečně
jednoduše instalován pro všechny existující robotické systémy KUKA.

Intuitivní ruční navádění
„S naším navigátorem může uživatel ručně ovládat jakýkoliv robot
KUKA ve spojení s řídícím systémem KR C4,” vysvětluje Alexander
Kuhn, Managing Partner společnosti VIP GmbH. „Kromě toho je také
možné rychle a snadno vytvářet programy robotu,” dodává Hubert
Schill, který v roce 2015 založil společnost Toolmotion GmbH spolu
s Clausem Fenningerem.
Společnost VIP je exkluzivní prodejní partner společnosti Toolmotion,
která pracuje na integraci úsporných a nákladově efektivních robotických řešení do výroby a hrála klíčovou roli při vývoji produktu VIP
Navigator. „Společnost KUKA byla pro tento typ řešení správným
partnerem. Zaprvé společnost sídlí v Augsburgu a nabízí velký potenciál pro použití navigátora, a zadruhé jsem byl s ovladači robotů
KUKA dobře obeznámen,” poznamenává Schill.

Potenciální rozšíření úkolů robotu
Požadované pohyby robotu se uloží do navigátoru stisknutím tlačítka.
Software pro tento záznam zaznamenává jednotlivé body nebo celé
trajektorie. Toto jednoduché ovládání bez znalosti souřadnic robotu
nebylo dříve k dispozici. Pokud společnosti neměly potřebné specialisty, byla jejich schopnost rozvíjet automatizační řešení omezená zkušenostmi jejího personálu. VIP Navigator zvyšuje produktivitu tím, že
šetří čas a pomáhá vyhnout se chybám díky intuitivnímu manuálnímu
navádění. Oblast činnosti robotů tak může být rozšířena – například
jako manipulační nástroje pro zvedání těžkých břemen. Pomocí tlačítka Navigator je možné je přivést k požadovanému místu, kde se

Požadované pohyby jsou uloženy ve VIP Navigatoru stisknutím tlačítka Navigator. Software zaznamenává jednotlivé body nebo celé
pohybové trasy.
má provést další pracovní operace. „Tím se snižuje stres zaměstnanců
a pomáhá se tím udržet jejich výkonnost v dlouhodobém horizontu,”
konstatuje Kuhn. Dále umožňuje použití robotů v oblastech, v nichž
se momentálně nepoužívají. Řešení je také velmi ﬂexibilní. Rozhraní,
do kterého je navigátor připojen, lze namontovat v libovolné poloze
na robotickém nástroji. „Výpočet souřadnic umístění rozhraní se provádí pomocí masteringu. Komunikace s řídicí jednotkou robotu je prováděna bezdrátově, takže neexistují žádné přídavné kabely, které by
komplikovaly pohyb robota. Přepínač řízení robota v režimu T1 pak
zajišťuje vždy bezpečnost,” uvádí Schill.

Velký potenciál bez odstávek
Společnost Toolmotion a VIP chtějí otevřít nové trhy. Řešení bylo
představeno na veletrhu LASYS v roce 2016 a nyní je již v provozu
u renomovaných ﬁrem. „Ohlas na naše řešení je zatím velmi dobrý,”
poznamenává šťastně Kuhn. „Pokud se robotická buňka s VIP Navigatorem z jakéhokoli důvodu zastaví, obsluha bez předchozího
zaškolení může intuitivně a volně pohybovat robotem mimo nebezpečnou zónu,” vysvětluje Kuhn. Pokud by byl robot nesprávně obsluhován bez navigátoru, okamžitě by došlo k jeho zastavení nebo
kolizi. „Snadné ovládání a snadné opakování pracovních pozic deklaruje, že navigátor pro roboty KUKA je jedinečným produktem s vysokou přidanou hodnotou pro zákazníky,” konstatuje Schill.

KUKA Roboter CEE GmbH
organizační složka
Pražská 239, CZ-250 66, Zdiby
Tel: (+420) 226 212 271
info.robotics.cz@kuka.com, www.kuka.cz
www.leaderpress.sk
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ROBOTIKA, AUTOMATIZÁCIA, ZVÁRANIE
Uchopovacie systémy

Kolaborácia
človeka a robota
Jednoduché integrovať – jednoduché obsluhovať
Zimmer Group Slovensko, s.r.o.

Ešte stále používate svoj 10-ročný mobil od fínskeho výrobcu? Nie? Presne tak – náš život sa mení,
naše nároky sa menia, náš svet sa mení. Demograﬁcký vývoj v priemyselných krajinách prinesie v nasledujúcich rokoch do pracovného sveta rozsiahle zmeny. Čoraz viac ľudí bude spolupracovať s robotmi
alebo im budú roboty pri práci pomáhať. Aby sa vízia takejto kolaborácie mohla stať realitou, nie sú
potrebné iba nové typy bezpečných robotov s ochranou proti preťaženiu, množstvom senzorov a rýchlo
reagujúcim riadením. Aj nástroje na konci robotov musia spĺňať náročné požiadavky na bezpečnosť pri
práci, pracovné prostredie, použité prevádzkové prostriedky, osvedčenia, ...
Norma ISO 10218 – Požiadavky na bezpečnosť priemyselných robotov a jej technická špeciﬁkácia ISO/TS 15066, popisujú aktuálne
formy spolupráce. Tieto doterajšie normy sú síce v súčasnosti platné,
no vzhľadom na kolaboráciu ľudí s robotmi sa tak DIN ako aj CEN
preverujú, preto by výrobky vyvinuté na tento účel, mali spĺňať vyššie
než doterajšie požiadavky. Chápadlá série MRK od Zimmer Group
sú konštruované podľa odporúčaní BG/DGUV.

MRK od expertov
Zimmer Group, ako priekopník a jeden z popredných svetových
výrobcov komponentov MRK, vyvíja produkty špeciálne do tohto
pracovného prostredia s cieľom znížiť fyzickú záťaž pracovníkov,
zmierniť jednotvárnosť pracovných postupov, predchádzať úrazom
a zvýšiť efektivitu pracovných procesov vďaka spolupráci najlepších
z oboch svetov, ľudí aj strojov.

Easy to integrate

MRK upínač
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Pre Universal Robots ponúkame
nielen jedny z najlepších chápadiel MRK vo svete, ale aj
rozsiahly stavebnicový systém.
Ten ponúka široký výber chápadiel a manipulačných komponentov so zodpovedajúcim
príslušenstvom, takže sa netreba
obávať o kompatibilitu a integráciu. V stavebnicovom systéme sú, samozrejme, zahrnuté
aj komponenty MRK a Industry
4.0 kompatibilné s vaším robotom. Poskytuje to mnoho výhod:
jednoduchú inštaláciu, jednoduché nastavenie parametrov, jed-

noduchú obsluhu, rozsiahle možnosti diagnostiky a preventívnej
údržby aj výmeny počas prevádzky.

Easy to handle
Ovládanie je možné buď pomocou centrálneho riadenia alebo – u väčšiny
komponentov – aj pomocou integrovaného ovládacieho panelu a tiež
prostredníctvom aplikácie.
Táto aplikácia poskytuje
užívateľovi maximálnu
ﬂexibilitu pri zadávaní,
ukladaní a obnove parametrov prístroja a pomáha
aj pri diagnostike a preventívnej údržbe. Okrem toho ponúkajú chápadlá MRK a séria chápadiel GEH6000IL praktické predprogramované proﬁly, ktoré možno niekoľkými klikmi myšou upraviť podľa
individuálnych požiadaviek na použitie chápadla, čo umožňuje
každému užívateľovi kompletnú implementáciu a uvedenie do prevádzky počas niekoľkých minút.

obsadzuje pozíciu

technický poradca
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:
• aktívne vyhľadávanie nových zákazníkov v SR a ČR
• komunikácia a technické poradenstvo
s existujúcimi aj novými zákazníkmi
• prezentácia produktov ﬁrmy priamo u zákazníkov,
na veľtrhoch v SR, ČR a Nemecku
• sledovanie aktuálnych trendov na trhu v oblasti strojárstva
a iných priemyselných odvetví
• príprava cenových ponúk a zodpovednosť za ich
technické vyhotovenie v plnom rozsahu
• spracovávanie objednávok a iná drobná administratívna činnosť

HMI komponenty Industry 4.0
Ovládanie komponentov Industry 4.0 od Zimmer Group je rovnako jednoduché a ﬂexibilné ako inštalácia. To, čo platilo doposiaľ
hlavne pre priemyselné riadenie, je teraz možné aj u robotov. Ovládanie je pritom kompletne integrované do riadenia robota, vďaka
čomu je teraz možné komponenty Zimmer Group manuálne nastaviť priamo ovládacím panelom robota a integrovať do priebehu
programu robota. Externé ovládanie SPS nie je potrebné. Špecialisti z Universal Robots sa pri tom orientujú na už známe Zimmer-HMI,
aby pre užívateľa vytvorili jednotnú intuitívnu ovládaciu plochu.
Používateľ môže pomocou tohto presne prispôsobeného systému
IO-Link riadiť celé
portfólio chápadiel
od Zimmer Group
a s inovatívnymi robotmi od Universal Robots používať
pneumatické, elektrické, servoelektrické ale aj digitálne
komponenty od Zimmer Group.

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním v odbore strojárstvo
(stredoškolské s maturitou, nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie,
študent vysokej školy, vysokoškolské I., II.
alebo III. stupňa)

Požadované znalosti a zručnosti:
• anglický alebo nemecký jazyk na úrovni mierne pokročilý (B1)
• strojopis – základy
• počítačové znalosti – používateľ
• Microsoft Excel – pokročilý
• Microsoft PowerPoint – pokročilý
• vodičský preukaz skupiny B
• dva roky praxe

Osobnostné predpoklady:
komunikatívnosť, kultivovaný slovný prejav a schopnosť
vyjadrovať sa, tímová práca, samostatnosť, technická
gramotnosť, cieľavedomosť, sebaistota

Zamestnanecké výhody, beneﬁty:
Pretože jednoduché je jednoducho lepšie
Takáto integrácia ponúka užívateľom pri vytváraní nových špeciﬁckých užívateľských proﬁlov maximálnu ﬂexibilitu a jednoduché prispôsobenie, uloženie a obnovu parametrov prístroja. Okrem toho
Zimmer-HMI podporuje aj diagnostiku (condition monitoring), resp.
preventívnu údržbu (predictive maintenance) komponentov. Vďaka tomu umožňujú komponenty Zimmer Group každému užívateľovi kompletnú
implementáciu v priebehu
niekoľkých minút. Zladenie
robotov a manipulačných
komponentov
sa tým výrazne
zjednodušilo.

• práca v stabilnej spoločnosti so silným zázemím
a podporou medzinárodnej spoločnosti
• motivačné osobné ohodnotenie
• možnosť sebarealizácie a odborného rastu
• mimoriadny priestor pre tých, čo chcú niečo dokázať
• zaškolenie v odbore, služobný mobil, automobil, PC a tablet

Informácie o výberovom konaní:
Výberové konanie bude formou pracovného pohovoru
v sídle spoločnosti. Uprednostňujeme uchádzačov z blízkeho okolia
Považskej Bystrice.
Zimmer Group Slovensko s.r.o.
Centrum 1746/265, 01701 Považská Bystrica
http://www.zimmer-group.sk
Kontaktná osoba: Roman Majerský
T: +421 911 878 800, roman.majersky@zimmer-group.sk

MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY
Novinky firmy Mitsubishi Materials

Tvrdokovové stopkové frézy
Mitsubishi série MS PLUS
MS Plus séria tvrdokovových stopkových fréz
ponúka osem rozličných typov fréz s veľkým
rozsahom priemerov a geometrií, od guľových
a rádiusových po predĺžené typu LONG NECK
a kužeľové frézy.
Požiadavky dnešného moderného sveta obrábania kovov potvrdzujú,
že pokročilé materiály, povlaky a nové geometrie stopkových fréz určené pre všestranné nasadenie v procesoch frézovania dávajú nástrojom
také vlastnosti, že teraz môžu konkurovať posledným generáciám stopkových fréz, ktoré boli navrhované pre špecializované aplikácie.

Flexibilita vďaka technológii
To, čo doteraz boli high-tech riešenia, pomaly nahrádzajú nástroje,
ktoré nazývame „pre všeobecné použitie” pri frézovaní … Označenie
„všeobecné použitie” by však nemalo akoby znižovať kvality nástrojov tejto kategórie, pretože ich vlastnosti skutočne zaručujú ich úspešné
nasadenie v náročných technológiách dneška. Touto kategóriou sú aj
stopkové frézy Mitsubishi Materials série MS Plus.
Navyše, nové technológie produkcie týchto fréz zaručujú, že môžu ostať v zásobníkoch náradia moderných obrábacích strojov a byť nasadzované pri frézovaní širokého spektra aplikácií.

Anti-vibračné geometrie
Použitím nerovnomerného rozmiestnenia zubov a premenlivého uhla
skrutkovice sa u moderných nástrojov enormne redukovali problémy
vzniku vibrácií pri rezaní, a tým, samozrejme, vzrástla životnosť a efektívnosť fréz. Takisto širšie kanáliky na odvod triesky sú pre tieto typy
nástrojov charakteristické a umožňujú výkonnejšie frézovanie drážok
celou šírkou nástroja.

MIRACLE SIGMA technológia
Miracle Sigma technológia povlakovania fréz v spojení s mikrozrnným
substrátom dáva nástrojom výbornú trvanlivosť a odolnosť. Táto technoló-
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gia povlakovania použitá pre sériu fréz MS Plus umožňuje nasadenie pre
materiály s tvrdosťou až do 55HRC.

Rozšírenie sortimentu
Posledným prídavkom série je typ MPMHV – štvorbritá fréza strednej dĺžky s premenlivým uhlom stúpania skrutkovice s výbornými antivibračnými
vlastnosťami. MPMHV typy sú k dispozícii okrem štandardných rozmerov
aj v priemeroch Ø7, Ø9, Ø14, Ø18 a Ø22 mm. Všetky tieto rozmery majú rezný priemer väčší ako upínací priemer stopky, čo je veľkou výhodou
pri frézovaní hlbších osadení a dutín.

MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY
Novinky firmy Mitsubishi Materials

DIAEDGE
od Mitsubishi Materials
MMC Hartmetall GmbH, Európske centrum a riaditeľstvo japonskej skupiny Mitsubishi Materials,
Progresívne materiály a nástroje, oznamuje spustenie novej produktovej značky pre nástroje zo
spekaných karbidov „DIAEDGE” na európskom trhu. Značka DIAEDGE bola predstavená ako časť
ﬁremného re-dizajnu loga a zmeny korporátneho dizajnu v Japonsku 1. apríla 2017. Nové produktové označenie sa bude používať pre výrobky zo spekaných karbidov.

DIAEDGE je kombináciou slov „DIAMANT” a „EDGE” (hrana), čo
reprezentuje perfektnú kvalitu produktov a inovatívne technológie,
vyvíjané a používané v Mitsubishi Materials. DIAEDGE spája luxusné image diamantov v zmysle tradície troch červených diamantov
Mitsubishi a pokročilých technológií výroby rezných nástrojov. Zavedenie produktovej značky dáva jasný signál ﬁrmy, priblížiť sa k zákazníkovi a získať jeho dôveru vo všetkých globálnych aktivitách.

Sme presvedčení, že táto značka bude čoskoro plne etablovaná na európskom trhu a uznávaná našimi medzinárodnými partnermi ako časť
značky Mitsubishi. Táto zmena je dôležitým krokom v procese nášho
kontinuálneho zlepšovania a posilňuje hodnoty našej spoločnosti.”

Podľa vyjadrenia prezidenta spoločnosti MMC Hartmetall GmbH,
Yutaku Tanaka: „Sme veľmi potešení zavedením silnej, mienkotvornej
značky DIAEDGE, navrhnutej a schválenej našou materskou ﬁrmou.

MCS, s.r.o., Hečkova 31, 972 01 Bojnice
Tel.: 046 540 20 50, Fax: 046 540 20 48
mcs@mcs.sk, www.mcs.sk

Mitsubishi Materials uviedlo novú značku DIAEDGE prvý raz v Európe
počas Medzinárodného strojárskeho veľtrhu EMO 2017 v Hannoveri.

www.leaderpress.sk
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MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY
Uchopovacie systémy

Novinky ﬁrmy SCHUNK
Text a foto: SCHUNK

Výkonný 5-osový upínací zverák s nastaviteľným stredom
Firma SCHUNK rozšírila svoju ponuku silovo ovládaných 5-osových zverákov o upínací systém s nastaviteľným stredom: bezúdržbový zverák
SCHUNK KSX-C má dve čeľuste, ktoré možno presne pohybovať pomocou mierky. Rovnako ako všetky modely z rodiny KSX, KSX-C, má tiež
nastaviteľné upínacie sily od 4 do 40 kN merané priamo na obrobku.
To ponúka dostatok energie na bezpečné držanie aj pri minimálnych
upínacích plochách. Ustavovacia plocha vo výške 211 mm zaručuje, že
obrobky sú dokonale dostupné zo všetkých strán. Vďaka 160° rýchlemu
upnutiu, sú upnuté s vysokou odolnosťou proti vibráciám a s opakovateľnou presnosťou za menej ako jednu sekundu s jediným otočením páky.
Upnutie obrobkov sa robí pomocou trakcie na základné telo len minimálne zaťažené na ohyb. Navyše, dlhý systém vedenia a usporiadenie
upínacieho mechanizmu zaisťujú veľkú tuhosť, rozmerovo stabilné nastavenie, čo má za následok najlepšie predpoklady pre presné obrábanie
z druhej strany.

Úplne zapuzdrený
Ovládač a nastavovací mechanizmus 5-osového upínacieho zveráka
sú úplne utesnené a chránené proti trieskam, nečistotám a chladiacej
kvapaline. Navyše, ľahko čistiteľná konštrukcia zabraňuje hromadeniu
triesok. KONTEC KSX-C bez problémov zapadá do modulárneho systému SCHUNK pre vysoko efektívne upínanie obrobkov. Upínacie kolíky rýchlovýmenného paletového systému možno priamo namontovať
na základné telo 5-osového upínacieho zveráka bez použitia adaptérovej dosky. V spojení s rýchlovýmenným paletovým systémom možno
zverák vymeniť na stole stroja za niekoľko sekúnd s maximálnou presnosťou opakovania. Dá sa ľubovoľne vybaviť štandardnými hliníkovými

Maximálna ﬂexibilita: S plne utesneným SCHUNK KONTEC-KSX-C 5-osovým upínacím zverákom, možno obe čeľuste individuálne posúvať pre
nastavenie stredu. Navyše, upínacia sila môže byť variabilne deﬁnovaná
medzi 4 kN až 40 kN.
alebo špeciálnymi 5-osovými vrchnými čeľusťami. Alternatívne možno
použiť výkyvné platne a mnoho ďalších štandardných čeľustí od ﬁrmy SCHUNK, ktorá má najväčší výber štandardných čeľustí na svete.
SCHUNK KONTEC KSX-C je k dispozícii v troch veľkostiach s upínacím
rozsahom od 14 mm do 378 mm, 448 mm alebo 578 mm.

Kompenzačná čeľusť s kompenzáciou
odstredivej sily a vibrácií
Integrovaný olejový komorový systém je hlavným prvkom, nad
ktorým sú namontované dva oscilujúce upínacie prvky pre upínanie polotovarov alebo hotových dielov. Pri individuálnom prispôsobení obrobku sú napríklad tolerancie tvarov v odliatkoch
spoľahlivo kompenzované. V porovnaní s bežným 3-bodovým
upínaním sa počet upínacích bodov zdvojnásobuje, čím sa
znižuje deformácia obrobku a výrazne sa zvyšuje dosiahnutá
obrobiteľnosť.
Hydraulické kompenzačné čeľuste
od ﬁrmy SCHUNK kombinujú vysokú
presnosť, nízke deformačné upnutie
obrobku s charakteristikami tlmenia
vibrácií. Aj pri vysokých rýchlostiach
je zachovaná upínacia sila.
Hydraulické kompenzačné čeľuste od ﬁrmy SCHUNK, kompetentného lídra pre uchopovacie systémy a upínaciu techniku, nastavujú nové
štandardy v oblasti hydraulických kompenzačných čeľustí pre upínanie obrobkov s nízkou deformáciou. Je to po prvýkrát, keď boli upínacie čeľuste s kompenzáciou upínania obrobku úspešne kombinované
s kompenzáciou odstredivej sily, tlmením vibrácií a mikropresnosťou.
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Hydraulický systém umožňuje
automatickú kompenzáciu odstredivej sily
Pri vysokých rýchlostiach, hydraulický upínací systém automaticky zabezpečuje kompenzáciu odstredivej sily tak, aby bola
upínacia sila vždy spoľahlivo udržiavaná. Aby sa minimalizovala deformácia obrobku, upínaciu silu možno výrazne znížiť
v porovnaní s predchádzajúcimi riešeniami bez obmedzenia
spoľahlivosti procesu. Pre maximálnu presnosť na komponente sa dá tiež nastaviť centrovanie na upínacích čeľustiach na mikrónovú presnosť. Navyše charakteristiky systému tlmenia vibrácií olejovej
komory, sú prínosom pre kvalitu povrchu a životnosť nástroja. Hydraulické kompenzačné čeľuste sú vhodné pre nízke deformačné upnutie
vnútorných priemerov nedokončených a hotových dielov a sú k dispozícii pre všetky veľkosti skľučovadiel a typy zúbkovania.

Letectví
Od jednotlivých komponentů k celému
tryskovému motoru

VARIAXIS i-700

V Mazaku máme stroje a odborné znalosti v oblasti letectví, které Vám pomohou
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SģţJNNAQNAHSDKMşBGL@SDQHđKś@ţONNODQ@BDRONTţHSİLCKNTGşBGUQS@BİBGSXěİOQN
JNLONMDMSXONCUNYJśKDS@CDK 
,@Y@JRSQNIDIRNTCNAQşLUşAģQDLOQNKDSDBJşOQśLXRK 

VORTEX i-800V/8

Yamazaki Mazak
Central Europe, s.r.o.
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Nové spojení mezi
strojírenstvím a IT pro Průmysl 4.0
Vedoucí představitelé světového trhu spojují své silné stránky v alianci ADAMOS

Firmy DMG MORI, Dürr, Software AG, ZEISS a ASM PT společně vytvářejí strategickou alianci pro
budoucí témata Průmyslu 4.0 a Průmyslového internetu věcí (IIoT) s názvem ADAMOS (ADAptive Manufacturing Open Solutions - otevřená adaptivní výrobní řešení). První německé společenství známých
průmyslových a softwarových společností chce založit ADAMOS jako globální standard pro průmysl
a přilákat ostatní stavitele strojů, aby se stali partnery. ADAMOS je přizpůsoben tak, aby vyhovoval
speciﬁckým potřebám stavitelů strojů a strojních zařízení a jejich zákazníkům, otevřená IIoT platforma
ADAMOS je nechráněná a spojuje nejmodernější IT technologii a znalosti z oboru.

Zakladatelé platformy ADAMOS (zleva): Christian Thönes, generální ředitel DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT, Ralf W. Dieter, generální
ředitel Dürr AG, Karl-Heinz Streibich, generální ředitel Software AG a Thomas Spitzenpfeil, člen výkonné rady Carl Zeiss AG.
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ADAMOS umožňuje inženýrským společnostem nabízet svým zákazníkům osvědčená a otestovaná řešení pro digitálně propojenou výrobu s malým úsilím. Výrobci obráběcích strojů, jakož i jejich dodavatelé
a zákazníci z toho budou těžit, protože ADAMOS je programová
služba, která nabízí samosprávu dat a přístup k předním softwarovým
řešením. Společná platforma ADAMOS je k dispozici od 1. října 2017
po celém světě.

Řekli o ADAMOS
Christian Thönes, generální ředitel společnosti DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT: „Pokud jde o digitalizaci, musí strojírenský průmysl
nastavit vlastní standardy a řídit vývoj. To může fungovat pouze se silnými partnery. A to je důvod, proč nabízíme otevřenou síť ADAMOS
společně s vůdčím strojírenstvím, výrobou a softwarem / IT know-how
- od stavitelů strojů pro stavitele strojů, jejich dodavatele a zákazníky.“
Ralf W. Dieter, generální ředitel společnosti Dürr AG: „Jako výrobce strojů známe požadavky našich zákazníků a víme, co je důležité.
V aplikaci ADAMOS Factory přinášíme znalosti z oboru pro intuitivně
provozované aplikace spolu s designem digitálních tržišť. Aplikace
ADAMOS Factory tvoří kooperaci mezi staviteli strojů a softwarovými
společnostmi, což úzce souvisí s partnery.“
Karl-Heinz Streibich, generální ředitel společnosti Software AG:
„Technologické vedení a digitální odborné znalosti společnosti
Software AG jsou založeny na celkové investici více než jedné miliardy eur. Naše průmyslová neutralita a celosvětová přítomnost v kombinaci s knowhow předních výrobců strojů a zařízení na celém světě
tvoří základ ADAMOSu.“
Thomas Spitzenpfeil, člen Výkonné rady (CFO / CIO) společnosti
Carl Zeiss AG: „Silní partneři pracují společně, pomocí ADAMOSu,
na posílení digitální konektivity. Společně vyvíjíme technologie pro továrnu budoucnosti. Společnosti, které používají aplikace IIoT od ADAMOSu, budou využívat inovativní služby, a tím výrazně zvýší efektivitu,
průhlednost, spolehlivost a dostupnost svých systémů.“
Günter Lauber, generální ředitel segmentu SMT Solutions společnosti ASM PT: „Rostoucí propojení výroby znamená, že nejen naši
zákazníci, ale i my sami musíme změnit naše myšlení. S inovativními
řešeními pro různé pracovní a provozní postupy pro elektronickou výrobu vytváříme v ASM PT optimální pracovní podmínky – při současném dodržování nejvyšších standardů IT bezpečnosti. Prostřednictvím
ADAMOSu tyto znalosti kombinujeme s předním výrobním a softwarovým know-how.”

Průmysl 4.0 a Internet věcí
Průmysl 4.0 a Internet věcí umožňuje propojení a komunikaci mezi
stroji, stejně jako komplexní získávání a využívání dat v reálném čase. To poskytuje základ pro využívání digitálních služeb a nových
obchodních modelů a pro optimalizaci výroby pomocí velkých datových analýz. Zákazníci mohou například identiﬁkovat požadavky
na údržbu v počáteční fázi a mohou plánovat výrobu nebo mohou
automaticky získat náhradní díly.

Přednosti ADAMOS
Nejdůležitějším faktorem růstu, inovací a produktivity pro strojírenství
jsou v současnosti Průmysl 4.0 a Internet věcí. Závod o získání suverenity údajů vyžaduje rychlé tempo inovací. Současně internet věcí vyžaduje vysokou úroveň investic, vynikající odborníky a znalost nových
technologií. Právě zde dochází k mezisektorové spolupráci a nabízí
strojnímu průmyslu mnoho výhod:

+ ADAMOS se zaměřuje na úzkou spolupráci a výměnu know-how
a snižuje úsilí a náklady díky tomu, že centrálně vyvinutá řešení
a služby jsou k dispozici všem účastníkům.
+ Jako hnací síla inovací bude ADAMOS neustále vyvíjet nové aplikace IIoT.
+ S ADAMOSem neexistuje žádná závislost na externích poskytovatelích softwaru. Zákazníci z oblasti strojírenství získají stroje a IIoT /
softwarová řešení ze stejného zdroje a mají suverenitu nad daty. Tím
je zajištěna vedoucí pozice výrobců strojů v digitální éře.
+ ADAMOS nabízí digitální portfólio s aplikacemi speciﬁckými pro
strojírenství, jakož i aplikace speciﬁcké pro doménu a průmysl.
+ ADAMOS může být rozvinut na mezinárodní úrovni, lze jej rychle
implementovat a je k dispozici jako cloud nebo jako lokální řešení
přes stacionární servery.
+ ADAMOS používá standardní řešení a rozhraní a je proto provozně
spolehlivý.
+ Jako řešení „white label” umožňuje ADAMOS zúčastněným strojním
stavitelům mít vlastní individuální přítomnost v rámci IIoT. To znamená, že partneři využívají centrální platformu ADAMOS, to, co zákazník vidí, může být navržen s vlastním „vzhledem“.
(*White label produkt – je výrobek vyráběný jednou společností a balený a prodávaný jinými společnostmi v rámci různých značek)

+ Aplikace ADAMOS Factory soustřeďuje technologické know-how
a průmyslové znalosti partnerů na rychlý a společný vývoji aplikací.
Více komplexní aplikace týkající se témat, jako je Plánování, Prediktivní údržba, Strojní kabina / Přístrojová deska a Údržba strojů budou zpřístupněny v cloudu od začátku roku 2018. ADAMOS IIoT
z toho bude trvale těžit – stejně jako partneři a síť zákazníků.

Platforma ADAMOS
ADAMOS GmbH a aplikace ADAMOS Factory jsou k dispozici
od 1. října 2017 společně s asi 200 odborníky. DMG MORI, Dürr,
Software AG a ZEISS stejně jako ASM PT jsou rovnocennými účastníky ADAMOSu GmbH registrovaného v Darmstadtu. Kromě toho
mohou další výrobci strojů a strojních zařízení využít výhody řady
služeb ADAMOS jako nezávislí partneři. ADAMOS GmbH funguje
jako platformová služba, zpřístupňuje přední nástroje a funkce IIoT
všem uživatelům platformy. Marketing jednotlivých řešení IIoT provádí zúčastnění partneři.

DMG MORI

dním světovým
t“ je ﬁrma DMG MORI pře
Jako „globální společnos
e než 3,5 mivíc
ími
jů s tržbami dosahujíc
výrobcem obráběcích stro
ovací stroje,
fréz
a
cké
žni
zahrnuje soustru
liardy eur. Náš sortiment
ERTEC a ADIo jsou ULTRASONIC, LAS
pokročilé technologie, jak
technologická
automatizace a kompletní
TIVNÍ VÝROBA, stejně tak
dních průmyspře
v
sti
hnologie dokonalo
řešení. Sdružujeme naše tec
větví výroby
od
v
,
slu
my
prů
automobilového
lových odvětvích letectví,
širokou škálu
ůmyslové služby“ nabízejí
forem a lékařství. Naše „pr
lení, opravy,
ško
zákazníka – například
služeb orientovaných na
je. Náš řídicí
stro
ost
krývající celou životn
e exkluzivúdržba a náhradní díly po
naš
a
S
LO
CE
h
ný na aplikacíc
a provozní software založe
umožňují utvářet
MORI a Powertools nám
ní cykly technologií DMG
které jsou již
strojů ﬁrmy DMG MORI,
Průmysl 4.0. Asi 10 000
DMG MORI
S.
LO
CE
operačním systémem
h a ser visv prodeji, bylo vybaveno
níc
dej
pro
157
,
ních závodech
je zastoupena ve 14 výrob
0 zaměstnanců
světa. Celkově přes 12 00
ních místech v 79 zemích
imi zákazníky.
je v přímém kontaktu s naš

DMG MORI Czech s.r.o.
Kaštanová 8, 620 00 Brno, tel.: + 420 545 426 311, czech@dmgmori.com
Brnianska 2, 911 05 Trenčín, SK, tel.: +421 32 649 48 24, slovakia@dmgmori.com
www.dmgmori.com

www.leaderpress.sk

| 5/2017

|

37

MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY
N á r a d i e , n á s t ro j e

Soustružnická nástrojová třída

schopná odolávat plastické deformaci
Delší životnost nástrojů a vyšší produktivita při aplikacích používaných pro obrábění
korozivzdorných ocelí
Text a foto Sandvik Coromant

Společnost Sandvik Coromant, která se specializuje na obráběcí nástroje a nástrojové systémy, představila soustružnické břitové destičky optimalizované speciálně pro obrábění korozivzdorných ocelí,
které nabízejí zvýšenou produktivitu, delší životnost nástrojů a vyšší využití strojů. GC2220 prokazuje,
že se stane velkým přínosem pro výrobce čerpadel a ventilů, stejně jako pro podniky v oblasti všeobecného strojírenství, především pro ty, které poskytují služby takovým odvětvím, jako jsou letecký průmysl,
automobilový průmysl nebo výroba zařízení pro ropný a plynárenský průmysl.
V reakci na nejčastější problémy spojené se soustružením obrobků
z korozivzdorných ocelí, byla třída GC2220 navržena tak, aby
poskytovala zvýšenou odolnost proti plastické deformaci a nabízela vyšší spolehlivost břitu. K plastické deformaci dochází, když
nástrojový materiál začne ztrácet svou tvrdost, obvykle působením
vysokých teplot v průběhu řezu. Pokud výrobce před tím, než je
nutné provést výměnu břitové destičky kvůli její plastické deformaci,
obrobí pouze dvě součásti, je tím poznamenána jak produktivita,
tak i ziskovost.

ho byla zajištěna usměrněná krystalograﬁcká orientace, což přináší
zvýšení odolnosti proti otěru a prodloužení životnosti nástroje. Tuto
patentovanou pokrokovou technologii doplňuje vnitřní kolumnární
MT-TiCN povlak, který je tvrdý a odolný proti abrazivnímu opotřebení. Další výhodou delší životnosti nástrojů je to, že strojírenské
podniky budou moci snížit své skladové zásoby obráběcích nástrojů.
Zákazníci, pro které by se tato nová nástrojová třída měla stát přínosem, jsou v podstatě všichni výrobci, kteří se zabývají soustružením
vnějších a/nebo vnitřních ploch součástí z austenitických a duplexních korozivzdorných ocelí, jako jsou skříně čerpadel, nápravy, hřídele, těsnění, ventily nebo příruby. K dalším materiálům, při jejichž
obrábění se vlastnosti GC2220 ukazují jako výhodné, patří martenzitické korozivzdorné oceli a nízkouhlíkové oceli.
„Jako praxí osvědčený postup, by zákazníci měli volit největší možný poloměr zaoblení rohů a vždy používat řeznou kapalinu, která snižuje opotřebení ve tvaru žlábku, opotřebení ve tvaru vrubu
a plastickou deformaci,” říká Bimal Mazumdar, produktový manažer pro oblast soustružení ve společnosti Sandvik Coromant. „Kromě toho, je s ohledem na prodloužení životnosti nástroje a zvýšení
produkce třeba dbát při výběru tříd břitových destiček na to, aby
byly určené speciálně pro obrábění korozivzdorných ocelí.”
V nástrojové třídě GC2220 jsou k dispozici břitové destičky
CoroTurn® 107, určené pro soustružení vnitřních i vnějších ploch
drobných a štíhlých součástí, břitové destičky CoroTurn® TR pro tvarové obrábění vnějších ploch a břitové destičky T-Max® P pro aplikace při všeobecném soustružení.

GC2220 je gradientní slinutý karbid s CVD povlakem (na obr.),
který je určený speciálně pro polodokončovací a hrubovací soustružení za stabilních podmínek, při kterém je vyžadována zvýšená
odolnost proti otěru. Povlak Inveio™, vyvinutý společností Sandvik
Coromant, byl navržen tak, aby v povlakové vrstvě z oxidu hlinité-
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Podrobnější informace na:
www.sandvik.coromant.com/cs-cz/products/
turning-inserts-grades-stainless-steel
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Podpora CNC obrábania

GibbsCAM
CAD/CAM softvér pre produkčné obrábanie
Vlastimil STANĚK, technology-support s.r.o.

GibbsCAM je CAM softvér na prípravu NC programov pre
CNC obrábacie stroje. Je to ľahko použiteľný pomocník,
ktorý umožňuje aj plynulú integráciu s akýmkoľvek CAD
systémom. Jeho rozhranie pre obrábačov umožňuje
ľahkú orientáciu a znamená maximálnu produktivitu pri
príprave NC programov. NC programátor, obrábač alebo
výrobný technik – všetci užívatelia v ňom nájdu známu
terminológiu, ikony dávajú zmysel a procesy sú logické.
S GibbsCAM-om je príprava NC programov ﬂexibilná,
rýchla a spoľahlivá.
Je všade tam, kde CNC obrábanie dáva zmysel
GibbsCAM je riešenie predovšetkým na prípravu NC programov pre CNC
obrábacie stroje, teda frézovacie a sústružnícke, pre sústružnícko-frézovacie stroje s osou C aj Y s jedným vretenom, podporou koníka, podávačom
tyčí, ale aj pre dvoj a viackanálové obrábacie stroje, s dvoma vretenami,
stroje s osou B aj pre dlhotočné CNC automaty. Možno s ním pripravovať
NC programy na frézovanie na polohovacích otočných stoloch s podporou
viacnulových bodov, štvor- až päťosové indexované obrábanie, päťosové
plynulé obrábanie aj NC programy pre WireEDM drôtové rezačky.
GibbsCAM obsahuje aj technologický CAD pre prácu priamo z papierových výkresov. Samozrejmosťou je načítanie DXF a DWG výkresov, ale aj
import ľubovoľných CAD modelov, ich potrebná úprava (zalepenie otvorov,
atď.) a následné obrábanie sústružníckymi (podpora sústružníckych cyklov
atď.) a frézovacími (2,5D; 3D; Volumill; 5 osí plynule) stratégiami.
Nikdy nebudete sami
Po dvojdennom zaškolení dokáže NC programátor generovať a nastavovať
prvé NC programy na mieru upraveným postprocesorom. K dispozícii je
knižnica technologických procesov, podpora tvarových nástrojov, podpora
sústružníckych cyklov, editor NC programov, nastavovacie listy a vždy priateľ na telefóne.
Od výkresu k faktúre
Pretože je každá zákazka odlišná, GibbsCAM dovoľuje užívateľovi mnoho
rôznych spôsobov práce. Vždy sa začína importom geometrie, a to buď
2D výkresov v najrôznejších formátoch, alebo vlastnou tvorbou podľa tradičných spôsobov počítačového konštruovania. Importovať do programu je
však možné i telesá v 3D dátach z rôznych CAD aplikácií. Druhým krokom
je tvorba dráh jednotlivých nástrojov. Ide o výber konkrétneho obrábacieho nástroja a voľbu požadovaného procesu. Po výpočte dráh nástrojov
umožňuje GibbsCAM optimalizovať výrobné procesy, a to aj multifunkčné

obrábacie technológie s ich viacerými vretenami a viacerými nástrojovými
hlavami aj s pomocnými funkciami, ako sú podávače tyčí, lopatky a poťahováky. Následne sa uskutoční virtuálna kontrola a úprava projektu a jeho
celkové preverenie. Proces virtuálnej kontroly vie podrobne skontrolovať proces výroby v ktorejkoľvek jej fáze „nanečisto“ a predchádza tak zbytočným
výdavkom či stratám času. V tejto etape je možné upraviť NC program presne podľa výrobných požiadaviek. Posledným krokom od stola je vygenerovanie NC programu pre konkrétny CNC obrábací stroj a príprava výrobnej
dokumentácie. Nasleduje práca v dielni, a to nastavenie CNC obrábacieho
stroja podľa dodanej dokumentácie, vlastné obrábanie, priebežné meranie
a čiastkové korekcie opotrebovaných nástrojov. Ak je zákazka dobre a včas
vyrobená, je možné vzniesť požiadavku na ekonomické oddelenie, aby zákazníkovi vystavili faktúru.
Niečo o našich zákazníkoch
GibbsCAM v ČR a SR našiel uplatnenie u CNC obrábačov, ktorí majú pozitívny prístup k remeslu, teda vedia, čo je to obrábanie a predovšetkým vedia, že nie je možné spoliehať sa na automatické programovanie na jedno
kliknutie. GibbsCAM je využívaný v malých, stredných aj veľkých ﬁrmách,
od Ašu po Košice. Nachádza uplatnenie vo ﬁrmách, kde nehľadajú úžasný
farebný softvér svetovej značky, alebo riešenie „CAM, rob za mňa!“, ale
u CNC obrábačov, ktorí hľadajú riešenie, teda intuitívny výkonný CAM, nezávislý na CADe. CAM s možnosťami, keď si NC programátor môže zvoliť
a ovplyvniť dráhy nástrojov tak, ako si myslí, že je to správne, vo ﬁrmách
využívajúcich štandardný HW, ale predovšetkým vo ﬁrmách vyžadujúcich
dobrú podporu na telefóne a personiﬁkované postprocesory vychádzajúce
z predstáv NC programátora.
To čo vieme, naučíme aj vás!
Ak hľadáte CAM software pre vaše CNC obrábanie, nehľadajte softvér, ale
hľadajte partnera, ktorý vám nielen predá obal s DVD, ale bude vás sprevádzať aj pri začiatkoch vašej výroby. Ak to budeme my, budeme sa snažiť!
vstanek@gibbscam.sk
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Tre n d y

Šperky v obrábaní
Text a foto: Mária BAŠŤOVANSKÁ - Marketing Manager, Roman SLÁDEK - Key account manager, Walter Slovakia s.r.o

Spoločnosť Walter Slovakia s.r.o., organizovala v termíne 21. – 22. 9. 2017 zaujímavé školenie
PCD v príjemnom prostredí pod Tatrami, kde sa stretli zástupcovia viacerých ﬁriem, zástupca
akademickej pôdy Technickej Univerzity vo Zvolene a odborník v obrábaní neželezných kovov
diamantovými nástrojmi Massimo Romaniello z Nemecka, (manažér predaja a dizajnu PCD ﬁrmy
Werner Schmitt PKD-Werkzeug GmbH, ktorá je súčasťou skupiny Walter), ktorý prezentoval
najnovšie trendy a vývoj v tejto oblasti.
Zaujímavá prezentácia, kde bola predstavená ﬁrma Werner Schmitt,
ako súčasť skupiny Walter, s kompletným výrobným programom, históriou a možnosťami produkcie, bola predmetom diskusie so záverečným pozvaním na osobnú návštevu.
Stretnutie sa nieslo v zmysle získania hlbšej znalosti procesov od výroby diamantových polotovarov cez ich delenie a náročné manuálne spájkovanie na telesá nástrojov. Na stretnutí predstavili aj rôzne
spôsoby ﬁnálnych dokončovacích operácií, ktoré sa delia v závislosti od požiadavky zákazníka, resp. výkresovej dokumentácie
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obrobkov, (spôsob opracovania, predpísané tolerancie a drsnosti
povrchu ...).
Massimo Romaniello predstavil na konci prezentácie úspešne realizované projekty optimalizácií, ako ukážku možností v tejto oblasti,
ktoré pomohli zákazníkom zvýšiť procesnú stabilitu, znížiť náklady
na opracovanie a celkovo zefektívniť výrobu.
Spoločne sa podarilo vytvoriť dobrú atmosféru, ktorá prispela
k vzájomnej výmene skúseností a vedomostí v oblasti opracovania
neželezných kovov a kompozitných materiálov.

MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY
Obrábanie

Obrábacie centrum
LEADWELL V-50L
Ing. Peter KOMPAS, obchodný riaditeľ MIKRON SLOVAKIA, s.r.o.

Vertikálne obrábacie centrum LEADWELL V-50L
je správnou voľbou pre náročných užívateľov.
Tento model prešiel rokmi inovácií
až k dokonalému vyladeniu
všetkých komponentov.
V ideálnom pomere sa javí tuhosť a dynamika pohyblivých častí. Základňa a stĺp sú jedny z najširších v porovnaní s inými dostupnými strojmi tejto veľkosti. Vretenník a vreteno sú väčšie a masívnejšie.
Zosilnený upínací systém BIG-PLUS umožňuje obrábanie s výrazne
výhodnejšími reznými parametrami, a to aj v ťažkých podmienkach.
BBT držiak nástroja má s vretenom dvojkontaktné upnutie – o kužeľ
a brúsené čelo vretena. Tým je zvýšená stabilita rezného procesu, nedochádza k vibráciám tam, kde vznikajú pri bežne upnutých nástrojoch. Dosahuje sa lepšia kvalita povrchu a vyššia životnosť rezných
nástrojov.

Vreteno poháňa priamy náhon, tzv: direct-drive, a je s ním spojený
pomocou spojky aktívne chladenej chladničkou. Týmto riešením je
zamedzené teplotné ovplyvňovanie vretena motorom.
Zadný kryt vedenia osi y je z jedného kusa, čím sa výrazne zvyšuje
jeho účinnosť a znižujú možnosti nežiaduceho vnikania triesok do vedení. Sedlo a domec s uchytením osového motora a skrutky sú odliate z jedného kusa. Ložiská na oboch koncoch skrutky sú centrálne
mazané.

Základné parametre stroja

V-50L

Riadiaci systém

Heidenhain TNC640

Výkon pohonu vretena v kW stály/30min

20/30

Max. otáčky na vretene

10000 / 12000 / 15000

x/y/z osi v mm

1270 / 635 / 610

Hmotnosť stroja v kg

7500

Nájdite si nás na facebooku:
MIKRON SLOVAKIA s. r. o.

Predaj a servis CNC obrábacích strojov a pásových píl
MIKRON SLOVAKIA, s.r.o., Svetlá 8, 81102 Bratislava – Staré Mesto
Prevádzka: Nitrianska 13, 94001 Nové Zámky, tel.: +421 35 6428 648 - 9
www.mikron.sk, mikron@mikron.sk
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Pohony

DSH 155
predstaviteľ novej série aktuátorov DriveSpin
Mgr. Veronika STAŠÍKOVÁ, marketingový špecialista SPINEA, s.r.o.,
Ing. Dušan PAULIŠIN, Head of technical department SPINEA Technologies, s.r.o., foto SPINEA, s.r.o.

Prešovská spoločnosť SPINEA, s.r.o., sa počas svojej existencie úspešne etablovala na svetovom
trhu a presadila sa v konkurencii špičkových dodávateľov v odvetviach, ako je priemyselná robotika, automatizácia, výroba obrábacích strojov, navigačná a medicínska technika. V súčasnosti je
jediným európskym výrobcom vysoko presných reduktorov a v tomto technologicky náročnom
segmente konkuruje trom japonským ﬁrmám.
Na trh boli v priebehu rokov uvedené okrem základnej T série aj série E, H, M, G. SPINEA tiež vyrába ďalšie produkty, napríklad polohovacie moduly RotoSpin, a v spolupráci so SPINEA Technologies,
s.r.o., aj aktuátory DriveSpin, ktorých základným komponentom sú
reduktory TwinSpin.
SPINEA Technologies, s.r.o., je moderná technologická ﬁrma, ktorá
sa zaoberá vývojom inovatívnych technických riešení a ich následnou aplikáciou do praxe. Spoločnosť vznikla v roku 2013 s cieľom
priniesť pre komerčný trh unikátne produkty, technológie, nové vizualizačné trendy, postupy a riešenia s následnou implementáciou
do výrobného procesu.

Hlavné aktivity spoločnosti:
• vývoj a výroba aktuátorov a mechatronických zariadení
• vývoj minisérie prevodoviek TwinSpin
• vývoj nových prevodových princípov
• aplikačný inžiniering
• skúšobníctvo

Z novej série aktuátorov DriveSpin
DSH 155 je predstaviteľom novej série aktuátorov DriveSpin v hollow shaftovom vyhotovení, ktoré v sebe spája vysoko presnú prevodovku TwinSpin, AC servomotor a širokú škálu snímačov. Tento
technický vyspelý pohon ponúka najvyššiu hustotu výkonu s najväčšou dierou a najkratšou axiálnou dĺžkou. Statická tuba s priemerom
40 mm, ktorá prechádza naprieč celým aktuátorom, umožňuje zákazníkom viesť kabeláž, hriadeľ alebo iné rozvodné systémy bez rizika ich poškodenia. Rozmery pohonu a inovatívny dizajn uľahčujú
integráciu pohonu v stiesnených montážnych priestoroch pre všetky
aplikácie. S týmto produktom môžete presne ovládať pohyb a riešiť
vaše aplikačné požiadavky.
Koncepcia Inline série H - DSH 155 je postavená na modulárnej
platforme s cieľom maximálnej ﬂexibility z hľadiska užívateľa.
Výkonové charakteristiky servomotorov a ložiskových reduktorov môžu byť nakonﬁgurované jednotlivo pre zákaznícku
aplikáciu.

Modulárny systém pre individuálne
požiadavky
Prevádzkové napätie: v závislosti od požiadaviek zákazníka,
24, 320 a 560 V DC v medziobvode meniča sú štandardne
k dispozícii
• Teplotný snímač: PTC, KTY
• Elektrická prípojka: priame, uhlové konektory pripojenia
a káblové vývody
• Snímač: EnDat, HIPERFACE®, resolver
• Brzda: parkovacia brzda s možnosťou ručného uvoľnenia
• Krytie: IP 65
• Mazivo: štandardné mazanie tukom Castrol Optitemp TT1

Aplikačná vhodnosť DSH 155
• presnosť a opakovateľnosť polohovania, tuhosť
• náročné prostredie – nízke a vysoké klimatické teploty
• vysoké nároky na klopnú a torznú tuhosť
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STVORENÝ PRE OPTIMALIZÁCIU A ZNIŽOVANIE NÁKLADOV
PRIPRAVENÝ PRE Priemysel 4.0

NOVÝ GTMS SOFTVÉR VÝDAJNÝCH AUTOMATOV TM326 / TM426 / TM526
modul pre logistiku

modul pre plánovanie

GÜHRING Slovakia

|

modul pre výrobu

guehring@guehring.sk

|

modul pre kvalitu

www.guehring.sk
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ISCAR predvádza
vyšší výkon obrábania
Text a foto: ISCAR

V celosvetovom meradle nie je úsilie o zníženie úrovne spotreby energie novým trendom ani vo svete
obrábania kovov, a dnes sa tak stalo základnou technickou požiadavkou. Väčšie pochopenie zodpovednosti za ochranu životného prostredia a trvalej udržateľnosti zabezpečil vývoj takých procesov,
materiálov a strojov, ktoré výrazne znižujú spotrebu energie aj v procese obrábania kovov.
Okrem zabezpečenia efektívnejších metód obrábania, v porovnaní s predchodcami s vysokou náročnosťou na údržbu, moderné obrábacie centrá
vyžadujú menej energie pri súčasnom poskytovaní vyšších výkonov. Predtým sa typický výrobný proces delil na hrubovacie a dokončovacie úkony
obrábania, ktoré boli zväčša vykonávané na dvoch strojoch. Prvý, výkonný
– hrubovací stroj, odstránil väčšinu prídavku a presnejší – dokončovací stroj
bol potom použitý na dosiahnutie konečného požadovaného tvaru a pri
dodržaní predpísanej presnosti, na vytvorenie potrebnej kvality obrobeného povrchu. Dnes často dosahujeme tieto výsledky pri polovičnej časovej
spotrebe, jedinou operáciou. Rýchly úber materiálu má za následok zvýšenú produktivitu procesu obrábania a na jeho vykonanie je potrebný menší
rezný výkon. Okrem toho zníženie príkonu je priamoúmerné vzniku rezných
síl, ktoré tak v procese rezania priamo pôsobia na hlavné časti obrábacieho
stroja (vreteno, suporty, atď.), a v konečnom dôsledku, toto menšie zaťaženie tak zvyšuje nielen životnosť samotného nástroja, ale aj celej technologickej sústavy.
Rezné nástroje majú v procese obrábania významnú úlohu. Celkové požiadavky na príkon možno zabezpečiť pomocou pokročilých moderných
nástrojov. Tu ponúkajú sľubné príležitosti najmä inovatívne moderné frézovacie nástroje.

Rezná geometria
Pri frézovaní potreba energie pre úber materiálu závisí od viacerých parametrov, najmä materiálu obrobku, hĺbky a šírky rezu, reznej rýchlosti
a posuvu. Kombinácia týchto vplyvov deﬁnuje odolnosť materiálu voči opracovaniu, a tým aj celkovú reznú silu, ktorá vzniká počas procesu obrábania.
Existuje ešte jeden dôležitý faktor úzko spojený s týmito silami – rezná geometria použitého nástroja, presnejšie, rezné uhly nástroja tak v normálovom,
ako aj axiálnom smere.
Štandardný – pozitívny sklon reznej geometrie, významne ovplyvňuje tangenciálnu reznú silu a je hlavným determinantom požadovaného rezného
výkonu. Axiálne zaťaženie nástroja, ako zložka tangenciálnych síl, má značný vplyv na celkovú technologickú sústavu. Vo vzťahu k frézovacím nástrojom, nesúcim vymeniteľné rezné doštičky (VRD), sú uhly reznej geometrie
deﬁnované topológiou samotnej reznej geometrie VRD a tiež jej polohou
v držiaku – v nástroji. Topológia reznej geometrie nástroja je teda kľúčovým
faktorom pri variabilnej reznej geometrii samotnej VRD.

Vysoko efektívna rezná geometria bola vytvorená priesečníkom pozitívnej
reznej geometrie samotnej VRD a jej reznou hranou v skrutkovici.
Konštrukcia nástrojov HELIMILL tak vytvorila konštantnú pozitívnu reznú
geometriu nie len v normálovej, ale aj v axiálnej rovine pozdĺž celej reznej
hrany VRD. Tento princíp reznej geometrie mal zásadný vplyv na zníženie
spotreby energie a zabezpečil tiež hladký rez. Systém HELIMILL sa tak stal
novým konštrukčným princípom, ktorý sa dnes považuje za uznávaný štandard vo frézovaní, kde aplikoval a spojil pozitívnu reznú geometriu VRD
s pozitívnou geometriou nastavenia jej reznej hrany.
Snaha konštruktérov smerovala k zväčšeniu sklonu reznej hrany pri zachovaní uhla čela rezného klina VRD. Avšak v tejto oblasti existuje vážne obmedzenie v tom, že tento sklon oslabuje rezný klin VRD, čo má negatívny vplyv
na jeho tuhosť a pevnosť. Rezná hrana v skrutkovici tak spôsobuje rozdiel
medzi priľahlými bodmi reznej hrany VRD.
Výroba–lisovanie a spekanie takýchto tvarovo zložitých výrobkov nie je
jednoduchou úlohou a jej zvládnutie si vyžaduje značnú technologickú
erudovanosť. Pokrok v práškovej metalurgii v súčasnej dobe poskytuje oveľa viac príležitostí a dovoľuje zväčšenie uhla čela pri značnom zväčšení
uhla sklonu reznej hrany VRD, a to bez straty pevnostných parametrov
rezného klina.
ISCAR vymeniteľná rezná doštička H690 WNMU 0705 (obr. 1) je dobrým príkladom značne pozitívnej geometrie reznej doštičky umožňujúcej,
pri procese frézovania, nižšiu spotrebu reznej energie.

Na začiatku deväťdesiatych rokov spoločnosť ISCAR predstavila systém
HELIMILL – rad frézovacích nástrojov, ktorých VRD majú reznú hranu v skrutkovici.
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Stále častejšie používanie výrazu „vysoko pozitívne” v podstate popisuje topológiu postavenia VRD a jej reznej hrany vzhľadom na obrobok. Takáto deﬁnícia odráža súčasný stav vedy a techniky. Keďže vývoj a výroba nástrojov
s VRD zo spekaných karbidov možno nevyčerpala všetky možnosti, môžeme
predpokladať, že dnes „vysoko pozitívne” bude zajtra považované za „normálne”. Potom následná optimalizácia topológie povedie k ďalšiemu zníženiu
reznej sily pri frézovaní.

Rýchlejšie obrábanie s nižšou potrebou energie
Všeobecne sa predpokladá, že obrábanie na plný výkon je účinným prostriedkom pre zvýšenie produktivity. Hrubovacie frézovanie hlbokých dutín
s použitím predĺžených fréz, alebo čelné frézovanie veľkými čelnými frézami
s veľkou hĺbkou rezu, sú typickými príkladmi takéhoto prístupu.
Tieto operácie ponúkajú vysokú rýchlosť úberu materiálu (MRR-Metal Removal Rate), ale predpokladajú veľký príkon, pretože frézovanie pri takýchto
podmienkach vyžaduje vysokú úroveň rezných síl a použitie tuhých strojov
s výkonnými pohonmi pre nízku úroveň posuvov. V tomto prípade je vysoká
účinnosť obrábania zabezpečená veľkým prierezom odoberanej triesky pri
nižšom až strednom posuve.
Súčasne, iný spôsob hrubovacieho frézovania predpokladá diametrálne
opačný princíp – kombináciu enormne rýchleho posuvu pri malej hĺbke
rezu.
V tomto prípade spotreba energie dramaticky klesá bez straty produktivity
– nástroj pracuje pri extrémne vysokých posuvoch, ktoré zaručujú efektívny
úber materiálu. Táto energeticky úsporná „plytká a rýchla" technológia poskytuje dobrú alternatívu k energeticky náročnej „hlbokej a pomalej" technológii úberu materiálu. Takto vyskorýchlostné frézovanie (HFM-High Feed
Milling), ktoré sa dá úspešne realizovať na moderných ľahších vysokootáčkových strojoch, prinieslo vážnu a udržateľnú alternatívu k tradičnému, ale
energeticky náročnejšiemu prístupu.

Príkladom je sústruženie ťažkých obrobkov. Pri sústružení sú rezné rýchlosti
funkčne závislé a tradične zabezpečené od otáčok na vretene. Ak pohon
obrábacieho stroja nie je schopný otáčať enormne hmotným obrobkom,
nedosiahne sa požadovaná rezná rýchlosť. Pri sústružníckych operáciách,
takéto obmedzenie spôsobuje stratu výkonu obrábania. Moderné multifunkčné obrábacie nástroje dnes ponúkajú efektívne riešenie: sústružnícke
frézovanie, metódu kombinujúcu frézovanie a sústruženie, kde rotujúci frézovací nástroj vniká do rotujúceho obrobku. Väčšina ISCAR čelných a valcových frézovacích nástrojov, môže byť aplikovaná pre takéto sústružnícke
frézovanie, avšak správne polohovanie nástroja a výpočet rezných parametrov si vyžadujú hlbšie pochopenie špecifík tohto procesu.
Bežné frézovanie dutín alebo drážok začína obrábaním materiálu priamo
pri plnom zábere nástroja. Frézovanie s plným záberom nástroja vyžaduje
zvýšený príkon rezania. Dôsledkom je zvýšená spotreba energie. Vysokorýchlostne trochoidné frézovanie môže byť výhodnou alternatívou ku
konvenčnej technológii frézovania dutín. Pri trochoidnom frézovaní, rýchlo
sa otáčajúci kruhovo interpolujúci nástroj, uberá malú konštantnú vrstvu
materiálu.
Nástroj prerezáva iba tenké vrstvy materiálu s vysokou reznou a posuvovou rýchlosťou. Táto produktívna metóda predstavuje výrazné zníženie
spotreby energie. Niet divu, že trochoidné frézovanie sa úspešne využilo
pri obrobkoch so zložitými drážkami a dutinami, ako sú dutiny pre lopatkové zámky lopatkové krúžky, dutiny kolies obežných čerpadiel atď., teda
obrobky s pomerne tenkými stenami. Spoločnosť ISCAR nedávno predstavila systém nástrojov Ti-TURBO – skupinu celotvrdokovových fréz ECK H7 /
9-CFR, ktoré majú jedinečnú reznú geometriu so 7 alebo 9 drážkami, s ich
variabilným rozstupom a sklonom skrutkovice (obr. 3).

Nástroje HFM (High Feed Machining – vysoká úroveň posuvu) majú špeciﬁckú reznú geometriu (obr. 2). Spoločnosť ISCAR ich ponúka vo všetkých

Obr. 3
Obr. 2
jej frézovacích systémoch: nástroje s VRD, celotvrdokovové a Multi-Master
(systém nástrojov s celotvrdokovovými vymeniteľnými reznými hlavičkami).
Okrem toho spoločnosť ISCAR ponúka VRD, ktorých montážou na komerčné
frézovacie nástroje sa tieto premieňajú na HFM nástroje. Takáto transformácia je spôsob, ako na rôznych frézach jednoduchou výmenou VRD možno
zmeniť ISCAR štandardný frézovací nástrojový systém na HFM systém.

Alternatívne stratégie obrábania spochybňujú
hlboko zaužívané techniky

Hlavným aplikačným odborom nového systému sú obrobky z ťažko obrobiteľných titánových zliatin.
Aplikáciou nových metód obrábania so správne zvolenými frézovacími
nástrojmi bol vytvorený predpoklad pre úsporu energie pri frézovaní. Znižovanie príkonu pri obrábaní je jednou z nevyhnutných podmienok modernej výroby. Vo svete obrábania kovov poskytujú moderné obrábacie stroje
prostriedky vhodné pre vysokovýkonné a energeticky úsporné technológie.
Adekvátny rezný nástroj nielen produkuje triesky, ale na ich „výrobu“ spotrebuje menej energie – hlavný to faktor úspechu spoločnosti ISCAR.

Podstatne rozšírené možnosti súčasných moderných obrábacích strojov
viedli k novým postupom frézovania, ktoré pri úbere materiálu, okrem iných
výhod, znižujú aj spotrebu potrebnej energie.
www.leaderpress.sk
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Najlepšia prax

Prvotriedny zážitok v kine...
s PREMIUM POWER od Murrelektronik
Zdroje Emparro od Murrelektronik napájajú LED osvetlenie v Traumpalaste
Murrelektronik Slovakia s.r.o.

Traumpalast v Leonbergu je nefalšovaným klenotom a lákadlom pre fanúšikov
ﬁlmu zo širokého okolia. Spoločnosť Lochmann Filmtheaterbetriebe z Rudersbergu
naprojektovala pri výstavbe svojho najnovšieho kina všetko tak, aby mali hostia len
tie najlepšie zážitky. Návštevníci sa môžu usadiť do pohodlných kresiel s dostatočne
veľkým priestorom na nohy, vo všetkých 10 sálach môžu pozerať ﬁlmy v modernej 3D
technológii a svoje uši potešiť mimoriadnym zvukovým zážitkom.
Čerešničkou na torte, ktorá fascinuje všetkých
návštevníkov kina, sú pôsobivé svetelné inscenácie. „Rôzne svetelné naladenia výraznou mierou
patria k zážitkom kín Lochmann," hovorí Eduard
Henke, konateľ berlínskej ﬁrmy Freilicht!, ktorá sa
v Traumpalaste stará o výnimočnú svetelnú výzdobu. Už v prechode k Traumpalastu upúta návštevníkov pestrofarebne nasvietená vonkajšia fasáda.
Zrak vám ostane stáť aj na svietiacich schodoch
vo vestibule. A Eduard Henke so svojimi kolegami
namontoval nespočetné množstvo LED aj v kinosálach. Zdôrazňujú nimi hrany a podlahové lišty.
Ešte pred začiatkom premietania vás svetelná šou
tých najrozmanitejších farieb naladí na najnovší
ﬁlmový trhák.
Firma Freilicht! namontovala v novom Traumpalaste v Leonbergu 3 500 bežných metrov pásikov LED svetiel. Tieto pásiky s RGB LED si nechal
Eduard Henke vyrobiť podľa svojich vlastných
predstáv. Primiešaním červenej, zelenej a modrej
sa podarilo dosiahnuť celú škálu farieb. LED sú
riadené stlmovačmi, ktoré sa nachádzajú v štandardizovaných skriňových rozvádzačoch. Stlmovače vysielajú do LED tri napätia s impulzovou
šírkovou moduláciou, čím sa dosahuje žiadaná
farba a potrebná svetelnosť.

Eduard Henke, konateľ berlínskej ﬁrmy Freilicht!
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Pretože osvetlenie kina si aj napriek veľmi efektívnej
LED technológii vyžaduje výkonnú inštaláciu kvôli
vysokej spotrebe prúdu a každý deň sa intenzívne
využíva mnoho hodín, ﬁrma Freilicht! sa rozhodla
použiť elektrické napájanie s 24 VDC napájací-
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mi dielmi Emparro 3~ od Murrelektronik.
V skriňových rozvádzačoch Traumpalastu
je inštalovaných približne 80 komponentov
tohto vysoko účinného zdroja, ktoré majú
na starosti spoľahlivé napájanie.
Rozhodnutie pre trojfázový napájací diel
vzniklo kvôli špeciálnym charakteristikám
zábavného kinopriemyslu. Vďaka rovnomernému sieťovému zaťaženiu na všetkých
troch fázach nedôjde k rušeniu nulového vodiča. Nevytvárajú sa tak negatívne vplyvy na zvukovú techniku, ktorá je
v Traumpalaste vyhotovená vynikajúcou
technológiou Dolby Atmos.
Konateľa Freilicht! Eduarda Henkeho
presvedčila vysoká účinnosť napájacích
dielov Emparro, ktorá dosahuje až 95 percent: „To znamená, že máme veľmi malé
množstvo odpadového tepla a do skriňového rozvádzača nemusíme inštalovať
chladenie," vysvetľuje odborník. Diely sú
tepelne zaťažované len málo a majú preto
Zdroje Emparro od Murrelektronik
dlhšiu životnosť. A pretože napájacie diely Emparro od Murrelektronik nasadzujú
v porovnaní s inými prístrojmi latku aj v oblasti konštrukčnej šírpočet spustení alebo životnosť komponentov. Po dosiahnutí optiky a ponúkajú rovnaký výkon pri polovičnej šírke, ﬁrme Freilicht!
málneho času na výmenu Emparro 3~ 40 A sa táto informácia
stačí namontovať skriňové rozvádzače s menšími rozmermi. Je to
odovzdá riadeniu cez ľahko integrovateľný hlásiaci kontakt. Naobrovská výhoda, pretože sa nachádzajú v premietacích miestpájací diel sa nevymení príliš skoro, aby sa existujúce zdroje opnostiach sál, kde je miesto mimoriadne vzácne.
timálne využili, no ani príliš neskoro, aby sa predišlo výpadkom
a starostiam.
Pracovníci ﬁrmy Freilicht! nastavili stupeň vyťaženia prístrojov
na približne 70 %. „Očakávame od toho maximálnu životnosť
Produktový manažér a nadšený návštevník kín Manuel Senk hoa vysokú prevádzkovú bezpečnosť, návštevník kina koniec koncov
vorí: „Traumpalast stanovil pôsobivú latku. Sme hrdí na to, že sme
nechce byť v tme," hovorí Eduard Henke. Fakt, že pri zmene na plprispeli k efektívnemu napájaniu svetelnej techniky a moje srdce
né osvetlenie počas svetelných šou môže dôjsť ku krátkodobým
kinoﬁla z toho, samozrejme, plesá.“
špičkám zaťaženia, nie je žiadny problém: Funkcie Power Boost
(150 % záťaže až na 5 sekúnd) a Hyper Boost (cca 400 %
na 20 milisekúnd) zabezpečujú, že Freilicht! si s niečím takým nemusí vôbec lámať hlavu.
Je zaujímavé, že Freilicht! pri napájaní pásov LED svetiel privádza
prevádzkové napätie 24 V. Eduard Henke hovorí: „Je to vlastne
inovácia, pretože normálne sa pracuje s 12 V.“ Odkazuje na Ohmov zákon, ktorý hovorí, že pri rovnakom zaťažení spôsobuje
dvojité napätie len polovičný prúd. „Podľa toho máme pomerne menej pozorovateľného poklesu napätia, a preto svietia LED
na konci kinosály rovnako spoľahlivo ako na jej začiatku.“
A keďže Freilicht! so sídlom v Berlíne má na starosti viacero
kín na rôznych miestach, ďalšou napínavou témou je diaľková
údržba. Napríklad pri moduloch PWM prichádza do centrály
správa o ich stave len raz týždenne. Najvýraznejším prvkom napájacích dielov Emparro je, že idú ešte o krok ďalej a ponúkajú
funkciu preventívnej diagnostiky. Prístroj pri nej monitoruje rôzne
parametre, ako sú vnútorná teplota, zaťaženie počas prevádzky,

LED osvetlenie v Traumpalaste

Murrelektronik Slovakia s.r.o.
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Cutting Days 2017

v Šumperku
Vlasta RAFAJOVÁ, foto Dormer Pramet, Eva ERTLOVÁ

Odborníci vedia, že aj obyčajným pohľadom na triesku možno posúdiť technickú úroveň obrábania.
Jej čistý a jednoduchý tvar je neklamným ukazovateľom, že obrábací nástroj je spoľahlivý a zaručuje
vysokú kvalitu produkcie. Skupina Dormer Pramet má triesku vo svojom logu a počas septembrových
Dní obrábania vo svojom závode na severe Moravy ukázala približne dvom tisíckam návštevníkov, že
za každou trieskou, vyprodukovanou nástrojom z Dormer Pramet, je príbeh vlastného progresívneho
vývoja i technologicky vyspelej výroby.
Cutting Days alebo Dni obrábania sú akýmsi interným veľtrhom organizovaným spoločnosťou Dormer Pramet, ktorý ﬁrma usporiadava
vo svojom výrobnom závode v Šumperku, vyrábajúcom vymeniteľné
britové doštičky. Tohtoročné septembrové podujatie bolo v mnohom
rekordné a možno povedať, že i globálne. Na Cutting Days 2017
prišlo 770 českých návštevníkov (takmer dvojnásobok domácej účasti oproti posledným Cutting Days v roku 2014), navštívilo ich aj 714
zahraničných zákazníkov v 23 skupinách a viac ako 520 študentov
a pedagógov.

Nie Dormer a Pramet,
ale Dormer Pramet

Produktová výstavka na tohtoročných Cutting Days bola najväčšia,
akú doteraz Dormer Pramet pripravil. Na výstavnej ploche 200
metrov štvorcových prezentoval vyše 1 100 nástrojov v hodnote
prekračujúcej tri milióny českých korún.
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Ako hovorí Radek Hudos z marketingového tímu skupiny Dormer Pramet, oproti
posledným Cutting Days v roku 2014 sa
toho veľa zmenilo. „Vtedy na tejto akcii prezentovali svoju produkciu Pramet
a Dormer ako spoluvystavovatelia. V tom
čase práve vznikalo zoskupenie Dormer Pramet. Dnes po troch rokoch sa už
na Dňoch obrábania neprezentovali dva
subjekty, ale jeden – Dormer Pramet.“
Radek Hudos
Vytvorenie skupiny Dormer Pramet prinieslo zákazníkovi spojenie doštičkových a rotačných monolitných
nástrojov do jednej dodávky od jedného dodávateľa a tiež prirodzený nárast celej spoločnosti. „Úspešne sa snažíme so šumperskými
nástrojmi preraziť na trhoch, kde je historicky silným dodávateľom
rotačných nástrojov Dormer, napríklad v Severnej Amerike. Naopak
v strednej a východnej Európe, kde je silná predajná pozícia Prametu, zasa uvádzame výrobky Dormer a navyšujeme ich predaj,“
vysvetľuje R. Hudos a dodáva, že v porovnaní s konkurenčnými ﬁrmami, ktoré sa orientujú predovšetkým na všeobecné obrábanie, má
sortiment z Prametu silnú pozíciu v ťažkom obrábaní a v segmente
železníc. „My však toho dokážeme oveľa viac ako len ťažké obrábanie a železnice. Na tohtoročných Cutting Days preto predstavujeme aj iné segmenty. Máme niekoľko stoviek úspešných riešení aj
v iných segmentoch, jeden z najčastejších je automotive. Dodávame
napríklad doštičky pre spoločnosť TRW, ktorá vyrába brzdové systémy pre takmer všetky automobilky na svete, a naše doštičky používa
na obrábanie jednotlivých brzdových komponentov. Tento rok preto
na Cutting Days prezentujeme, že toho vieme oveľa viac ako dva
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naše hlavné segmenty, s ktorými si nás naši zákazníci roky spájajú.
Okrem automotive je to aj oblasť aerospace, osobitne oblasť ťažko
obrobiteľných materiálov, takisto oblasť power generations a oil and
gas,“ zdôrazňuje R. Hudos.

Na Slovensku
Dormer Pramet rastie
Celosvetovo má skupina Dormer
Pramet približne 1 500 zamestnancov, z toho v Českej republike ich pôsobí okolo 600. Firma
disponuje dvomi výrobnými závodmi, v Šumperku sa realizuje kompletná výroba všetkých
doštičkových britových nástrojov
Pramet a v brazílskom Sao Paule výroba rotačných monolitných
nástrojov Dormer. Svoje produkty a servis poskytuje Dormer
Pramet prostredníctvom vyše 30
Michal Bukovina
pobočiek, ktoré pôsobia na viac
ako stovke rôznych trhov na celom svete, vrátane Slovenska.
Podľa riaditeľa Pramet Slovakia, s.r.o., Michala Bukovinu, sa u nás
značke Dormer Pramet darí v poslednom období veľmi dobre. „Aktuálne, do septembra tohto roka, sa nám darí plniť a prekračovať
stanovený ročný plán. Je to v súlade s vývojom celej značky, ktorá
zaznamenáva nárast výroby i nárast predaja. Tento rok môžeme hodnotiť ako dobrý z hľadiska získavania nových zákazníkov, ale sme
radi, že nám veľa zákazníkov narástlo z menších na väčšie ﬁrmy, čím
sa tiež zvyšuje predaj.“
Na tohtoročné Cutting Days prišla zo SR skupina približne 70 zákazníkov zo zhruba 20 ﬁriem. M. Bukovina ozrejmuje, že pozvanie
prijali kľúčoví zákazníci spoločnosti, pôsobiaci v oblasti všeobecného

strojárstva, automotive a metalurgie. „Naším cieľom bolo, aby sme im
predstavili nové vývojové centrum v Šumperku, aby videli a vedeli,
aké máme možnosti a čo im môžeme ponúknuť. Mnoho zákazníkov
s nami totiž zatiaľ spolupracuje len v určitých segmentoch, pritom
dokážeme poskytnúť naozaj komplexný servis aj podľa špeciﬁckých
požiadaviek zákazníka. Približne 70 percent našich dodávok predstavujú štandardné riešenia a 30 percent je výroba pre špeciálne zákaznícke riešenia,“ prízvukuje M. Bukovina.

XP centrum – zázemie
pre výskum a vývoj
Súčasťou Dní obrábania v Šumperku
bolo tento rok aj predstavenie nového Experience centra (XP centra),
v areáli šumperského výrobcu, ktorým Dormer Pramet posunul oblasť
vlastného výskumu a vývoja na nový
kvalitatívny level. Platí pritom, že hoci je budova XP centra v Šumperku
novinkou, vlastný výskum a vývoj má
v Pramete tradíciu dlhú niekoľko desaťročí. „Nadväzujeme na to, čo roVladimír Maixner
ky budujeme. Technologické centrum
u nás de facto funguje už veľmi dlho,
no nebolo sústredené na jednom mieste a v takom rozsahu,“ hovorí
vedúci Experience centra Vladimír Maixner. Ako uvádza, v súčasnosti
Experience centrum tvoria tri hlavné oddelenia.
Oddelenie technologického vývoja a vývoja materiálov sa zameriava na výskum vlastností substrátov, vývoj nových CVD a PVD
povlakov a zvýšenie kvality vyhotovenia reznej hrany. Rieši tiež inovácie procesov vo výrobe, vývoj nových technológii, racionalizáciu
výroby, zvyšovanie kvality výrobkov, znižovanie nepodarkovosti, či
celkové zlepšovanie procesov. Prínosom pre materiálový tím je predovšetkým celkom nové laboratórium, ktoré je aktuálne vybavované tým najmodernejším zariadením (3D skener,
elektrónový mikroskop, progresívna meracia
technika).
Srdcom centra je skúšobňa obrábania, vybavená obrábacími strojmi a meracími zariadeniami.
„Má za úlohu testovanie prototypov a overovanie našich produktov na strojoch za podmienok
používaných našimi zákazníkmi. Rozsiahle testovania sú vyhodnocované a archivované, aby
sa priebežne vytvárala rozsiahla databáza poznatkov, nielen pre ďalší vývoj našich produktov, ale aj pre správne využitie nástrojov našimi
zákazníkmi,“ približuje V. Maixner a dopĺňa, že
treťou – samostatnou funkciou Experience centra
je vzdelávanie. „Znamená to, že tu máme nielen
učebne a prezentačné miestnosti, ale aj stroje určené výlučne na ukážky a vzdelávanie.“

Dni obrábania Dormer Pramet 2017 sa niesli v duchu hesla „Zažite viac“. Predstavené
bolo nové experience centrum a jeho možnosti. Pridanou hodnotou pre návštevníkov
podujatia bola prehliadka unikátneho technického diela – prečerpávacej vodnej elektrárne Dlouhé Stráně, kde sú inštalované najväčšie vodné reverzné turbíny v Európe.
Priamo v priestoroch elektrárne pripravil Dormer Pramet prezentáciu svojich riešení
pre jednotlivé segmenty hospodárstva, vrátane energetiky.

Aktuálne v centre pracuje 11 ľudí, V. Maixner
však predpokladá, že ich počet o niečo stúpne, najmä v súvislosti so vzdelávacou funkciou
centra. „Do centra budú prichádzať zástupcovia skupiny Dormer Pramet z celého sveta, XP
centrum bude slúžiť ako technologicko-vzdelávacie zázemie pre celú skupinu Dormer Pramet,
okrem iného aj na školenia a predstavovanie
nových výrobkov, ale využívať ho budeme aj
v rámci nášho projektu podpory technických
škôl Prametheus, “ uzatvára V. Maixner.
www.leaderpress.sk
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Cimatron
cesta k zefektívneniu výroby v nástrojárňach
Zuzana DOUŠKOVÁ, foto technology-support s.r.o.

V súčasnosti, kedy je veľký tlak od zákazníkov nástrojární predovšetkým na skrátenie časov vývoja a výroby nástroja,
je takmer existenčnou záležitosťou byť ﬂexibilnou nástrojárňou. Znamená to dokázať operatívne reagovať na prípadné
zmeny od zákazníka, a predovšetkým vždy rýchlo a čo najpresnejšie stanoviť cenu nástroja už vo fáze spracovania
ponuky. Ide o úlohy, ktoré sú veľmi ťažko dosiahnuteľné, a ako ukazujú poznatky z nástrojárskej Európy i našej praxe,
jedinou možnou cestou je voľba integrovaného riešenia pre celý proces od ponuky cez návrh a konštrukciu nástroja
s nadväznosťou na jeho výrobu a montáž. Tieto predpoklady spĺňa CAD/CAM riešenie Cimatron, ktoré napríklad v susednom Nemecku využíva každá tretia nástrojáreň.
ponuka

predbežný návrh

poskytujú ten správny konštrukčný alebo technologický nástroj v správnej
chvíľi – čo podporuje a urýchľuje bežný pracovný postup.

výroba

tvorba elektród

výroba

dodávka

dopytové konanie

dátová výmena

návrh a konštrukcia

ponuka

konštrukcia nástroja

objednávka

Ci Cimatron

NC programovanie

výkresová dokumentácia

montáž

zmenové konania

Integrované riešenie od ponuky po dodávku
CAD/CAM riešenie Cimatron rieši celý výrobný proces nástrojov – od ponuky cez konštrukciu, zapracovanie technických zmien po NC a EDM
programovanie. Počas prenosu nedochádza k strate dát medzi rôznymi systémami, takže je možné dodávať kvalitnejší nástroj za nižšie ceny a za kratší
čas.
Špecializované riešenie konštrukcie pre nástroje
Výrobcovia nástrojov už nemusia tráviť drahocenný čas pokusmi o konštrukciu jednotlivých častí nástrojov, ako je tomu vo všeobecných CAD
aplikáciách alebo prepínaním medzi rôznymi softvérmi. So zabudovanými
prevodmi dát, pripravenými typmi rozmiestnenia, analytickými nástrojmi,
ﬂexibilnými funkciami konﬁgurácie zostáv a automatickým vytváraním kusovníkov, možno celú konštrukciu dokončiť v jednom prostredí, ktoré umožňuje
zhotoviť aj tie najzložitejšie zákazky nevídanou rýchlosťou.
Ideálna kombinácia automatizácie a užívateľskej slobody
CAD/CAM riešenie Cimatron šetrí čas výrobcom nástrojov svojou vysokou
mierou automatizácie, ale zároveň poskytuje skúsenému užívateľovi maximálne možnosti celý proces riadiť. Inteligentní „sprievodcovia“ Cimatronu

Konštruovanie v 2D alebo 3D, pomocou plôch
alebo operáciami s telesami
2D plochy, 3D plochy alebo telesá, nie sú problém. Cimatron podporuje ten
spôsob práce, ktorému dáva užívateľ prednosť. Možno použiť operácie pre
prácu s plochami na telesách a operácie pre prácu s telesami na plochách
s využitím úplne hybridného pracovného prostredia podľa svojich preferencií a práve spracovávanej úlohy návrhu stroja.
Obrábajte každý nástroj – od jednoduchých po zložité
Od jednoduchého 2,5-osového frézovania a vŕtania cez 3-osové frézovanie
až po komplexné 5-osové frézovanie, poskytuje CAM Cimatron kompletnú
škálu potrebných NC technológií nutných pre prípravu CNC obrábania
a dokončenie práce.
Prečo hľadať cestu práve v integrovanom riešení?
V dnešnej dobe sú výrobné parametre nástrojární nastavené na vysokú
úroveň, a tak je možné dosiahnuť časové úspory iba v nadväznostiach
na jednotlivé výrobné a predvýrobné úseky. Ich ﬂexibilita pri zmenách, či už
od zákazníka alebo počas samotnej výroby, mnohokrát rozhoduje o dodaní
zákazky v požadovanom termíne. Preto je možné i v rámci jednotnej integrácie CAD/CAM riešenia dosiahnuť časovú úsporu až 20 %.
V praxi môžeme tieto úspory dosiahnuť:
- minimalizáciou prevodu CAD dát s možnou opravou geometrie prevodov
- voľbou špecializovaných modulov pre prácu v nástrojárňach
- vzájomnou nadväznosťou týchto modulov v prípade vykonávania zmien
- napojením CAD/CAM modulov na výrobný systém.
Dodávateľom CAD/CAM riešenia Cimatron v ČR a na Slovensku je ﬁrma technology-support. Záujemcom toto riešenie radi predstavíme, na ich
dieloch ukážeme a nezáväzne zapožičiame. Súčasťou dodávky riešenia
Cimatron je okrem vlastného softvéru, jeho implementácie a zaškolenia, predovšetkým následné partnerstvo. Zákazník od nás spoločne s riešením Cimatron získava možnosť konzultácií a technickej podpory kedykoľvek potrebuje.
zdouskova@cimatron.sk

GF Machining Solutions
Renomovaná švajčiarska spoločnosť
na MSV Brno 2017 opäť predviedla špičkové
stroje pre precíznu strojársku výrobu.

CUT E350
– elektroerozívna drôtová rezačka s vynikajúcim
pomerom cena/výkon a riadiacim systémom AC CUT – HMI
Táto rozmerovo malá, ale výkonovo silná drôtová rezačka sa hodí do každej dielne
Priame odmeriavanie osí XY a zaručene funkčná antikolízna ochrana osí XYZ v štandarde, poteší každého užívateľa. Plne digitálny generátor IPG zaručuje kvalitné povrchy
na úrovni Ra 0,12 μm pre materiálový pár: tvrdokov/Ms drôt a Ra 0,18 μm pre oceľ/Ms
drôt, samozrejme, tiež dodávané v štandardnej výbave stroja.
S rezným výkonom cez 300 mm²/min vás tento stroj s vysokým stupňom komfortu obsluhy určite nesklame.

Pojazdy osí XYZ: 350 x 250 x 250 mm
Pojazdy osí UV: 90 x 90 mm
Nosnosť stola: 400 kg
Priame odmeriavanie osí: XY
Integrovaná antikolízia na osiach: XYZ
Teplotná stabilizácia dielektrika: ± 1 °C

CUT P550
– elektroerozívna drôtová rezačka s novým rýchlym
generátorom a novým riadiacim systémom AC CUT – HMI
O 20 percent vyššie rezné rýchlosti dosahuje tento stroj vďaka najnovšej generácii priameho napájania inteligentného generátora (IPG-DPS), ktorý sa nachádza blízko pracovného priestoru stroja, takže možno skrátiť dĺžku káblov a znížiť impedanciu. Umiestnením
generátora tesne za pracovnú nádrž, sa vzdialenosť medzi zdrojom energie a iskrovou
zónou zníži na minimum. Menej rušenia znamená lepšie, rýchlejšie a presnejšie monitorovanie procesu iskrenia. V kombinácii s najnovšou generáciou centrálnych procesorov
má proces EDM lepšiu reguláciu šírky medzery, lepšie rešpektovanie geometrie a plôch,
nedochádza k roztrhnutiu drôtu a možno dosiahnuť až o 20 % vyššie rezné rýchlosti.
Štandardom pre túto triedu rezačiek je priame odmeriavanie a antikolízia vo všetkých
pracovných osiach.

Pojazdy osí XYZ: 550 x 350 x 400 mm
Pojazdy osí UV: 550 x 350 mm
Nosnosť stola: 1 500 kg
Priame odmeriavanie osí: XYUVZ
Integrovaná antikolízia na osiach: XYUVZ
Teplotná stabilizácia dielektrika: ± 0.1 °C

MIKRON MILL S400
– vysokorýchlostné frézovacie centrum
s integrovanou paletizáciou
Základňa stroja z polymérového betónu, s vysokou úrovňou tlmenia pre najplynulejšie
možné pohyby nástroja, poskytuje maximálnu dynamickú tuhosť aj počas meniaceho sa
zaťaženia. Plný potenciál obrábacieho stroja využijete pri spracovaní náročných obrobkov: dokonalá kvalita povrchu, veľmi krátky čas spracovania a dlhá životnosť nástroja.
Stroj dokáže vyrábať diely s presnosťou ± 2 μm a medznou drsnosťou až Ra 0,025 μm.
Celkom nová je integrovaná ochrana proti zahrievaniu. Modely radu Mikron
MILL S znamenajú začiatok novej generácie presného obrábania, ktorá si s problémom
prehrievania dokáže poradiť vďaka inteligentnému systému chladenia a dômyselnému
elektronickému riadeniu.
Stroj disponuje spoľahlivým rozhraním pre automatizáciu. Rôzne možnosti nastavenia automatizovaného spracovania, vynikajúce ergonomické parametre pre presné
nastavenie stroja, pozoruhodná spoľahlivosť i v nepretržitej výrobe – to sú kľúčové parametre, ktoré sú dôležité pre váš zaručený úspech.

Pojazdy osí XYZ: 500 x 450 x 360 mm
Nosnosť stola: 120 kg
Motorové vreteno: 42 000 /min., HSK E40
Výmenník nástrojov: 18/36/68/168/308 ks
Počet paliet výmenníka: 7 – 10 ks (UPC/GPS)
Nosnosť na palete: 90 kg
Riadiaci systém: Heidenhain iTNC530FS/640

GF Machining Solutions s.r.o., Podolí 488, CZ – 664 03 Podolí, info.gfms.cz@georgﬁscher.com, www.gfms.com/cz
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Makino a500Z
spoľahlivá a efektívna výroba
s 5-osovou ﬂexibilitou
Makino

Spoločnosť Makino organizuje Medzinárodné automobilové fórum, ktoré sa uskutoční
28. 11. – 29. 11. 2017 v Bratislave. Na fóre predstavíme naše najnovšie 5-osové horizontálne obrábacie centrum a500Z. Ďalej predstavíme horizontálne obrábacie centrum DA300
so systémom Makino VIP a ďalšie obrábacie centrá ako L2-5AX | Slim3n | a40 | a81nx
| a500Z | J3-5XR.
odvetvia:
Priemyselnéstroje a formy, priemyselné
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Výroba dielov,
, dielne.
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Simultánne 5-os

Čelný pohľad na Makino a500Z
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Veľmi tuhá konštrukcia stroja a malé zotrvačné hmoty
a500Z zaistia takú istú efektívnosť tohto 5-osového horizontálneho obrábacieho centra, aká by bola bežne očakávaná od 4-osového stroja. Nedelené lóže, trojbodové
uloženie a šikmá konštrukcia lóže ponúkajú tuhosť a vynikajúcu stabilitu. Symetrické šikmé usporiadanie podobné
ako u strojov série a1 zaisťuje minimalizáciu silovej slučky
pre väčšiu výkonnosť. Otočný stôl s inovačnou technológiou Makino prichádza s minimálnym presahom a vynikajúcou tuhosťou.

Zlepšená produktivita
Stroj a500Z je vybavený vysoko-momentovým 303Nm
HSK-A63 vretenom Makino. Špičkové obrobne čelia častým
zmenám modelu, minimálnym časom na preprogramovanie,
početným operáciám polohovania a delenia, ako aj časom
pre manuálne kontroly na stroji. Stroj a500Z prináša vysokú presnosť polohovania vďaka krátkej vzdialenosti medzi
otočným bodom osi A a umiestením obrobku. Minimalizácia
rozdielov hladín v indexovaných operáciách, schopnosť pohybovať ťažkými obrobkami, využitie vysokého zrýchlenia
a spomalenia v simultánnom 5-osovom obrábaní ďalej znižuje obrábacie a vedľajšie časy.
Obrábacie centrum ponúka rozsahy pohybov 730 mm v osi
X, 750 mm v osi Y a 700 mm v osi Z pre spracovanie obrobku s maximálnymi rozmermi Ø 630 x 500 mm a hmotnosťou do 400 kg. Vysokorýchlostný automatický menič paliet
(APC) a horizontálne zakladanie prinášajú ďalšie zvýšenie
efektivity stroja.

Výrobná presnosť a tepelná kontrola
Stroje Makino sú povestné svojou technológiou tepelnej
kontroly a ani a500Z nie je výnimkou. Tepelne symetrické
usporiadanie je kombinované s efektívnym odvodom tepla
z vretena a pomocných zariadení ako guľôčkových skrutiek
a motorov pre zaistenie stability stroja a presnosti obrábania počas niekoľko hodinovej prevádzky. Vnútorné chladenie guľôčkových skrutiek a matíc zabraňuje nárastu teploty,
vzniku tepelných deformácií a následným chybám. Priame
pohony motormi na osiach B a C sú taktiež vybavené chladenými plášťami pre potlačenie vývinu tepla.

Excelentné hospodárenie s chladivom
a odvod triesok
Efektívne riadenie chladiva a odvodu triesok je absolútnou nutnosťou,
keďže stroj je určený pre vysokú produktivitu, čiže generuje vysoké
minútové objemy triesok. Na rozdiel od konvenčného usporiadania
s 5-osovým čapovým stolom má a500Z široký žľab umiestený pod
stolom. Vďaka výdatnému prúdu chladiva z hornej sprchy, obmývaniu
stien a plochy stola, eliminuje chladiaci systém hromadenie triesok a zaisťuje, aby triesky padali priamo do žľabu pre ich excelentný odvod.
Paletový zakladací systém (PLS) má tiež obmývanie pracovnej plochy
a veľmi dobrý oplachovací systém pre umožnenie lepšieho odvodu
triesok.

Tuhý a dynamický 5-osový stôl
žuje vedľajšie časy v porovnaní s bežným postupom vŕtania. Na druhej
strane, GI frézovanie je navrhnuté pre zlepšenie výkonu v 2D frézovaní.
Umožňuje užívateľovi pre každú dráhu deﬁnovať toleranciu zaoblenia
rohu.
Riadiaci systém Makino PRO 6 prichádza s technológiou Inertia Active
Control (IAC) pre vyššiu efektivitu. IAC dostáva spätnú väzbu od servomotorov a nastavuje zrýchlenie a spomalenie konkrétnych paliet
na optimálnu úroveň.

Automatizácia
Najnovší riadiaci systém Makino: Professional 6
Pre ďalšie zvýšenie produktivity je a500Z vybavené riadiacim systémom Makino Professional 6 (PRO 6). Tento riadiaci systém sa ľahko
obsluhuje a tiež noví operátori sa s ním rýchlo naučia pracovať.
Funkcie ako pokročilé riadenie pohybu Geometric Intelligence (GI) redukujú celkové časy cyklu u typických vyrábaných komponentov, ako
sú hydraulické ventily a skrine elektroniky. GI vŕtanie umožňuje vretenu
a nástroju cestu od diery k diere po oblúku namiesto pravouhlej. To zni-

Stroj a 500Z je pripravený na automatizáciu manipulácie ako s paletami, tak i s jednotlivými dielmi. Inteligentné automatizačné riešenia
od Makina, vrátane systémov ako MMC2 a VIP s 6-osovými robotmi,
rovnako ako štandardné na trhu dostupné automatizačné systémy, môžu byť s týmto strojom ľahko integrované. Takisto a500Z môže byť ľahko integrované do existujúcich systémov.
www.makino.eu
www.leaderpress.sk
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Eurazio center
– největší předváděcí centrum
laserů a CNC strojů
Ing. Dagmar SMRČINOVÁ, foto 4ISP s.r.o.

Časům nakupování průmyslových strojů na slepo, bez osobního vyzkoušení a podrobné
znalosti strojů, provozních nákladů a potřeb již „odzvonilo“. Základním mottem fungování
prodeje laserů a CNC strojů ﬁrmou 4ISP, s.r.o., je „Uvidíš a Uvěříš“. Každý zákazník je motivován k tomu, aby si nejprve své materiály a aplikace vyzkoušel na stejných či obdobných
strojích, než si stroj pořídí. Tedy, aby se ujistil, že dané zařízení jeho požadavky opravdu
zvládne tak, jak je zapotřebí.
Eurazio center
d energy“ – visit
an
ey
on
m
e,
tim
„Save your
tice
, Prague, Modle
Czech Republic

Perfect day

Základem je
je, aby se k zákazníkům dosta
dostaly stroje, které splňují výrobní požadavky
jak z pohledu přesnosti, rychlosti, doby
provozu, tak také z pohledu nákladů
na provoz a návratnosti investice.

24.00

Noční pražský
život

6.00

17.00

Dobré ráno
7.30

16.00

Návrat do Prahy

15.30
14.45
14.30

Finální nabídka

9.00
13.00

10.30

Příjezd do Eurazio centra

12.30

Výběr vhodné výbavy
a doplňků, případné další testování

Konfrontace
požadavků
s naším specialistou

Čas na kávu

Testování vhodných typů
strojů v provozu

Oběd
Výběr vhodného stroje na základě
- cenové nabídky, provozních nákladů,
výsledků testování, dodacích podmínek
a záručních a pozáručních podmínek
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Firmě 4ISP s.r.o. přinesl model nabízení
strojů formou přímé prezentace a testování zákaznických materiálů a aplikací
takový úspěch, že od zavedení systému
předávání kompletních informací zákazníkovi, každoročně zvyšuje obrat o cca
100 %, stejně tak i počet zaměstnanců či
předváděcích strojů. Vlastní prostory ﬁrmy
již naprosto nedostačují zájmu zákazníků.
Zvyšuje se výrazně počet zahraničních
zájemců a taktéž zájem o stavby jedinečných strojů pro konkrétní výroby. Vznikl
tedy urgentní požadavek na nové a výrazně větší centrum.

Eurazio center už
v roce 2018
Předváděcí centrum laserů a CNC strojů,
které ﬁrma 4ISP staví pro své zákazníky
bude již v roce 2018 nabízet 30 – 50
testovacích strojů v moderních a technologicky vyspělých prostorech o výměře více
než 1 500 m2. Zázemí a skladové prostory dosáhnou dalších cca 4 000 m2, což
umožní pružně reagovat na dodávky standardizovaných strojů, spotřebního materiálu a vývoje zakázkových strojů.

Díky Vám byla HALA - Y
PLNÁ nejen
FUNKČNÍCH STROJŮ

Položení základního kamene EURAZIO Centra v Modleticích u Prahy

Perfect day
Co se pod tímto heslem skrývá? Den plný zážitků, inspirace, zkušeností pro každého, kdo vybírá nový laser či CNC stroj do výroby.
Na jednom místě potkáte několik strojů, které dělají obdobnou práci
a sami se nejlépe přesvědčíte, jaký typ a konﬁgurace stroje je pro vás
nejlepší.

Jaké typy strojů nabízíme?
• Vláknové řezací lasery – řezání plechů a proﬁlů z oceli i barevných
kovů
• Vláknové značící lasery – značení a popis textů i graﬁky
• CO2 Řezací lasery – řezání a značení nekovových materiálů
• Značkovací lasery CO2, UV, vláknové, připravujeme značení zeleným laserem
• Frézky pro kovové i měkké materiály
• Ohraňovací lisy pro plošný kovový materiál
• Brusky a leštičky pro plošný kovový materiál
• Laserové svářecí stroje
• Zakázkové stroje
• Implementace do výrobních linek
• Speciální doplňky pro automatizaci výroby
• CNC komponenty, příslušenství, náhradní díly
V současnosti Vás zveme do našich showroomů v Úvalech u Prahy,
kde naleznete 20 – 30 testovacích strojů. Požádejte o termín předvedení, domluvte si s obchodníkem vaše požadavky, přivezte si vzorky vašich materiálů nebo využijte našich zásob a Váš PERFECT DAY
může začít!

sales@4isp.cz

Děkujeme za návštěvu
tým 4isp
Vláknový řezací laser
na proﬁly a trubky

www.4isp.eu
sales@4isp.eu
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Jiří ŠIMŮNEK, MAPAL C&S, s.r.o.

Nová upínací pouzdra s bočním zajištěním
pro válcové stopky s HB upínací plochou
Pevné upnutí, snadná manipulace, menší házení
V mnoha výrobních podnicích jsou držáky nástrojů Weldon používány jako standardní upínací
pouzdra pro tvrdokovové frézy. Tento typ konstrukce upínacího držáku omezuje možnosti použití.
Lícovací tolerance Weldonu jsou skutečně vysoké (např. při upínacím průměru D20 mm je vůle až
22 μm). Výsledkem je velké házení, nevyváženost a opotřebování na jedné straně nástroje, celkově
to má negativní vliv na kvalitu obrábění. Tolerance upínací plochy na stopce nástroje je velmi široká,
někdy tak není možné zajistit bezpečné a přesně axiální zajištění nástroje – pozice upínacího šroubu
vůči vybroušené ploše může ohrozit spolehlivost procesu. Spolehlivé upnutí nástroje ve standardním
držáku nástrojů Weldon v zásadě vyžaduje vysokou upínací sílu, kterou lze dosáhnout a správně
kontrolovat pouze momentovým klíčem.
Naproti tomu nové upínací pouzdro MAPAL s bočním zajištěním se vyznačuje pevným upnutím, jednoduchou manipulací a výrazně nižším házením. Upínací průměr pouzdra má přesnost do 9 μm,
což znamená, že je vyrobeno s mnohem větší přesností ve srovnání s předchozími verzemi. Tím se
omezuje radiální vůle upevněného nástroje a významně snižuje házení. Navíc, aby se kompenzovala velká tolerance na boční upínací ploše nástroje, společnost MAPAL použila v upínacím pouzdře
patentovaný pružinový prvek, který umožňuje dosáhnout dobře deﬁnovanou pozici mezi upínacím
držákem a nástrojem. Stejně tak vedení chladiva v místě upnutí, které je rovnoběžné s osou, zajišťuje
lepší dodávky chladicí kapaliny.
Aby byla manipulace daleko snadnější, je použit dvoudílný upínací člen. To umožňuje snížit utahovací moment při stejné síle upnutí. To znamená, že nástroj lze upnout rukou, bez použití momentového klíče.
Nová upínací pouzdra s bočním zajištěním pro válcové stopky jsou dodávána pro průměry upínání
D12 až D32 mm pro HSK-A100 a HSK-A63.

Nové upínací pouzdro MAPAL s bočním zajištěním zaujme svým pevným upnutím, jednoduchou
manipulací a výrazně nižším házením.

Z 10 na 700
– neuvěřitelné výsledky z obrábění smíšeného materiálu
Lehké konstrukce a používání menších motorů při stále větších požadavcích
na výkon ovlivňují výběr používaných materiálů. Před několika málo lety
mnozí výrobci automobilů začali vyrábět horní polovinu pouzdra ložiska
klikové skříně z hliníku místo dříve používané litiny – důvodem byla snaha
o lehkou konstrukci. Pro tento účel společnost MAPAL vyvinula ISO vyměnitelné destičky pro smíšené materiály hliník a litina, které byly úspěšně
používány. Dnes se vývoj v oblasti odlehčování konstrukcí posunul o další
krok. Spolu s horní polovinou pouzdra vyrobenou z hliníku dnešní výrobci
používají pro spodní část pouzdra sintrovanou ocel místo litiny. Tato ocel je
pevnější než litina a je tedy vhodnější pro vyšší mechanické zatížení.
To samozřejmě mění také požadavky na obrábění. Při vstupu sintrované
oceli do výroby motorů nebyly na trhu žádné ISO vyměnitelné destičky,

Společnost MAPAL vyvinula zcela nový řezný materiál pro smíšené obrábění.
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které by plnily požadavky obrábění kombinace hliníku a této oceli. Hlavní příčinou je chemická reakce mezi sintrovanou ocelí a hliníkem. Výrobci
nástrojů museli řešit zcela novou formu opotřebení. V průběhu obrábění se
na destičku dostala pevná fáze a po několika aplikacích způsobila poškození. Na ochranu před tímto opotřebením a pro zabránění negativní chemické reakce, společnost MAPAL vyvinula zcela nový řezný materiál. Jeho
pomocí lze spolehlivě provádět smíšené obrábění – pro kombinaci hliník/
litina i hliník/sintrovaná ocel. ISO vyměnitelné destičky spolehlivě fungují
při obrábění litinových nebo ocelových součástí pouzder klikové hřídele
i pro hliníkové části.
Na jedné straně bylo tohoto skoku ve vývoji dosaženo upravenými tvrdokovovými substráty a optimalizovanou mikro a makro geometrií destičky
s upravenými řeznými úhly. Na druhé straně byla použita nová povrchová
úprava PVD - TiAIN. Výsledkem je zabránění tvorbě nárůstku na břitech,
zároveň je zajištěna vysoká otěruvzdornost a schopnost odolávat vysokým
teplotám v řezu. Dosahuje se tak vysoké kvality obráběných smíšených
materiálů.
V závislosti na aplikaci si zákazníci mohou vybrat mezi standardně dodávanými ISO vyměnitelnými destičkami. Společnost MAPAL nabízí čtyři
řezné geometrie pro kombinace materiálů hliník/litina a hliník/sintrovaná
ocel. Navíc jsou dodávány speciální vyměnitelné destičky z nového řezného materiálu. Výsledky nového řezného materiálu v praxi jsou působivé.
Dříve se jednou destičkou obrobilo pouze deset pouzder ložisek v kombinaci sintrované oceli a hliníku. Nyní s novým řezným materiálem se obrobí
až 700 pouzder!
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Když se něco výjimečného mezi námi vyvíjí:
To je MAPAL efekt.

Vy

My
Otevřené
možnosti

hledáme nové způsoby,
jak pro vás získat více.

nechcete všechno měnit,
ale chcete dělat mnoho věcí lépe.

Objevte nyní perspektivní možnosti a servisní řešení:
www.mapal.com | Váš technologický partner pro obrábění.
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Murrelektronik

intenzívne expanduje

Murrelektronik Slovakia s.r.o.

Stredoeurópske a východoeurópske krajiny patria medzi hlavné regióny expanzie spoločnosti Murrelektronik. Tento región, ktorý je riadený z centrály pre CEE (stredná a východná
Európa) vo Schwechate pri Viedni, predstavuje dynamický motor pre rozvoj, ktorý každoročne prináša 14 % nárast obratu a jednou desatinou prispieva do celkového obratu
koncernu. Murrelektronik je, ako nadnárodne pôsobiaci špecialista na decentralizovanú
automatizačnú techniku s centrálou koncernu v nemeckom Oppenweileri, činný po celom
svete a zamestnáva vyše 2 200 pracovníkov. Viac než 24 000 zákazníkov – patria medzi
nich ABB, Siemens, Rosenbauer, BMW, Daimler, Ford a Liebherr – stavia vo svojich výrobných reťazcoch na inteligentné riešenia decentralizovanej automatizácie, ktoré vyvinul
Murrelektronik. Konateľ Andreas Chromy, ktorý má na starosti Rakúsko a CEE región, vidí
vytrvalo kladnú dynamiku na svojich trhoch aj v rokoch 2017/18.
témy Priemysel 4.0 v Rakúsku. To, že oblasť okolo Viedne je naďalej atraktívnym
hnacím motorom pre CEE, ukazuje štúdia
viedenskej Hospodárskej univerzity, výsledok ktorej znamená pozitívny výhľad pre
hlavné mesto krajiny.
Jedným z dynamických regiónov rastu
celosvetovo pôsobiaceho elektronického
koncernu Murrelektronik sú štáty strednej a východnej Európy, ktoré sú riadené
z centrály CEE vo Schwechate pri Viedni.
Obrat v 16 krajinách tohto regiónu sa
darilo v posledných rokoch kontinuálne
zvyšovať a momentálne dosahuje približne 20 miliónov eur. O rast obratu sa stará
nielen trvalo rastúci automobilový priemysel na Slovensku a v Maďarsku, ale aj
rozširovanie strojárskeho priemyslu a dodávateľov pre automobilový priemysel
v Rumunsku. S inteligentnými inštalačnými
riešeniami „Made in Europe“, ktoré sa
Foto (zľava): Odborný asistent Dr. Arnold Schuh (riaditeľ Centra kompetencií pre vznikajúce
pre európsky trh vyrábajú priamo v pretrhy a CEE na Hospodárskej univerzite vo Viedni), Andreas Chromy (konateľ Murrelektronik
vádzke centrály koncernu v Oppenweza Rakúsko a CEE), Jörg Krautter (viceprezident Murrelektronik pre automatzáciu)
ileri (Nemecko) a takisto v Stollbergu
(Nemecko) a v Stode (ČR), môžu zákazníci
Hlavným turbo pohonom v dynamickom raste sú predovšetkým SloMurrelektronik ušetriť až 30 % na nákladoch za inštaláciu a spotrevensko a Maďarsko, kde vďaka prekvitajúcemu automobilovému
bu energie a vybaviť svoje výrobné procesy na Internet of Things,
priemyslu zaznamenali až 30 % rast, a takisto narastajúci význam
Priemysel 4.0.
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Konateľ pre Murrelektronik Österreich & CEE Andreas Chromy
na to hovorí: „Vyvíjame a vyrábame vysoko kvalitné komponenty
pre elektrickú a elektronickú inštaláciu strojov a zariadení, ktoré
umožňujú výrazne zvýšiť konkurencieschopnosť výrobných prevádzok. V CEE regióne sa silno sústredíme na trhy na Slovensku, v Maďarsku a Rumunsku, kde sčasti dosahujeme nárast obratu až 30 %,
pretože tam vznikajú veľké nové výrobné prevádzky. Rusko je strategicky dôležité aj napriek sankciám. Dobré príležitosti pre obrat
prináša aj rakúsky trh, kde vidíme potenciál okolo témy Priemysel
4.0. Pre realizáciu našich plánov rastu sú však okrem pozitívneho
hospodárskeho vývoja vždy dôležité ľudské zdroje. Preto náš tím
v CEE regióne v oblastiach technika a odbyt rozšírime do roku
2020 o jednu tretinu, zo 40 zamestnancov na 60.“

Oblasť okolo Viedne je pre CEE trhy stále
atraktívna ako vstupná brána
Rola viedenskej oblasti ako dôležitého centra pre CEE ostáva nezmenená. Ukazuje to aktuálna štúdia, ktorú uskutočnila viedenská
Hospodárska univerzita (WU). Štúdia analyzovala rolu Viedne ako
hospodárskeho, inovačného a vzdelávacieho centra s ohľadom
na atraktivitu miest v strednej a juhovýchodnej Európe. Odborný
asistent Dr. Arnold Schuh, riaditeľ Centra kompetencií pre vznikajúce trhy a CEE na WU a vedúci štúdie, sumarizuje: „Z dôvodu hospodárskeho rozmachu v priestore CEE získala Viedeň znova dynamiku
ako centrum CEE. Z dobrej obchodnej klímy proﬁtujú predovšetkým
regionálni hráči, dodávatelia a profesionálni poskytovatelia služieb.
V našej štúdii sme analyzovali stav a takisto vyhliadky úlohy Viedne
ako hnacieho motora pre strednú a východnú Európu. Výsledkom je,
že po určitej konsolidačnej fáze koncernov od roku 2009 ukazovatele teraz znova expandujú. Z dôvodu optimálnych rámcových podmienok ohľadne kvality života, kvaliﬁkácie odborných síl a takisto
blízkosti CEE trhov je viedenská oblasť znova najlepším miestom pre
viac než 200 východných centrál zahraničných koncernov.“

Čistá industrializácia v CEE je pre Viedeň
príležitosťou
Spomedzi hodnotení miest v regióne CEE je Viedeň oproti mestám
ako Bratislava, Budapešť, Praha a Varšava na prvom mieste v kategóriách ako hospodárstvo, internacionalita, ľudský kapitál, infraštruktúra, inovácie, kvalita života a kultúrne ponuky. „Spomenuté
mestá v CEE sa vytiahli nahor okrem iného aj z dôvodu nízkych daní
a pracovných nákladov,“ hovorí Schuh. Pre udržanie prvého miesta ako hnacieho motora v CEE by mala Viedeň podporovať svoj
imidž miesta inovácií, a to odbúravaním byrokratických prekážok
a vysokých miestnych poplatkov, ale aj silnejšou spoluprácou medzi mestami, univerzitami, spoločnosťami a start-upmi. „Reindustrializácia v susedných krajinách CEE je príležitosťou aj pre Viedeň,“
myslí si Schuh.

Priemysel 4.0: od smart automatizácie
k smart továrňam
Priemysel 4.0, inými slovami globálne zosieťovanie strojov a fabrík
cez cloud so zapojením vývoja produktov až po prevádzku zariadení, je považované za štvrtú priemyselnú revolúciu a spoločnosti
a ich zamestnancov stavia pred napínavé úlohy. Podľa viceprezidenta automatizácie v Murrelektronik a aktívneho člena riadiacej
skupiny Priemysel 4.0, Jörga Krauttera, sa treba do roku 2020 zamerať v automatizácii na štyri trendy:
• Smart automatizácia (celková digitalizácia od snímačov až po cloud)
• Smart riadenie energií (vysoká účinnosť, zariadenia nezávislé
od priemyselných zberníc – energetické údaje)
• Monitoring a diagnostika (vlastná diagnostika všetkých komponentov)
• Smart továreň (ﬂexibilná výroba riadená robotmi).

Murrelektronik už dnes ponúka svojim klientom v oblasti Priemyslu 4.0 stále riešenia inteligentného decentralizovaného napájania
od precízne upravenej a vopred odskúšanej spojovacej techniky
až po smart riešenia priemyselných zberníc. Umožní to realizáciu
ﬂexibilných sietí zariadení a zabezpečenie presnej diagnostiky stavu zariadení. Preventívna údržba, ktorá výraznou mierou prispieva
k energetickej efektivite a optimalizácii reťazca tvorby hodnôt, si
tým takisto nájde svoju cestu do všedného výrobného dňa v dobe
Priemyslu 4.0. „Priemysel 4.0 spôsobí ďalekosiahle posunutie úloh.
Z človeka sa stane dirigent vytvárania hodnôt. Štandardom v digitálnej fabrike bude individualizovaná výroba – heslo veľkosť série 1.
Vzniknú úplne nové procesy a obchodné modely, ktoré ponúkame
už dnes, napr. na mieru šité inteligentné cloud riešenia s našimi
modulárnymi systémami priemyselných zberníc Cube67,“ hovorí
Krautter.

Murrelektronik: Inovatívne riešenia
pre decentralizovanú automatizáciu
Hlavnou kompetenciou ﬁrmy Murrelektronik je vývoj inteligentných
riešení pre decentralizovanú automatizáciu. Dobrým príkladom je
misia Zero Cabinet, ktorá predstavuje premiestnenie inštalačnej
techniky zo skriňových rozvádzačov do poľa, s potenciálnou úsporou až 30 percent.
Konkrétnymi produktmi sú modulárne systémy monitorovania prúdu
Mico Pro, ktoré kontrolujú, či napájanie prúdom vyhovuje konkrétnej
aplikácii a pomocou integrovaného konceptu rozdelenia potenciálu
obchádzajú kabeláž v skriňových rozvádzačoch. Alebo napríklad
kombinačný obvod Emparro67 Hybrid, ktorý predstavuje novú generáciu elektrického napájania, kde sa napájanie presunulo zo skriňového rozvádzača do priemyselného poľa.
Modulárny systém priemyselnej zbernice Cube67 sa optimálne hodí pre individuálne inštalačné riešenia podľa štandardov Priemyslu
4.0. Možnosť on-demand cloud diagnostiky sa postará o to, aby
boli údaje ľahšie dostupné a aby sa dali chyby rýchlejšie odstraňovať.
Mimoriadne krátke dodacie lehoty a úzka spolupráca so zákazníkmi pri vývoji produktov sú faktormi úspechu, ktoré spoločnosti v posledných rokoch umožnili dvojciferný rast.
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Praktické zkušenosti
se zaváděním prediktivní údržby
do podnikové praxe, 2. část
RNDr. Ondrej VALENT, CSc., foto CMMS, s.r.o.

Profesionálně vzdělaní specialisté jsou klíčem úspěšného diagnostického projektu. Přístroje vám nikdy
nevyřeší vaše problémy. Spolehlivě diagnostikovat problémy strojů jsou schopni pouze specialisté, kteří
absolvovali odborné školení a mají dostatečné znalosti a praxi. Když nechcete investovat do specialisty
na diagnostiku, zajistěte si externí diagnostiku anebo diagnostiku na dálku pomocí specializované
diagnostické společnosti.
připravit nápravná opatření s dostatečným předstihem, jinak může dojít
k poškození anebo havárii stroje. MEMS akcelerometry mají velký šum,
a proto se nehodí pro diagnostiku ložiskových závad v raném stadiu, pouze
na měření vibrací. Obdobně 12 bitové převodníky používané v levných
systémech nejsou schopny spolehlivě detekovat poškození valivých ložisek
v raném stádiu. Systémy s odstupem signál/šum 120 dB a 24 bitovými převodníky jsou schopny detekovat poškození ve velmi raném stádiu a také
jejich nápravu, nebo připravit opravu v dostatečném předstihu.
Metody zpracování signálu jsou velmi důležitým kritériem při výběru
diagnostického přístroje. Již jsme řekli, že nedostatečné mazání je nejčastější příčinou poškození strojů. Přístroje musí vyhodnotit počátek přerušení mazacího ﬁlmu, abychom mohli zajistit nápravu, nebo připravit
opravu v dostatečném předstihu. V tomto stádiu stačí zlepšit mazání
a stroj může běžet i desítky let bez poruch. I počáteční závady ložisek
se dají vyhladit použitím maziv s aditivy třetí generace. Tyto problémy
vyžadují měřící přístroj s nízkým šumem (odstupem signál/šum 120 dB)
a 24 bitovými převodníky.

Automatizované výrobní linky se neobejdou bez diagnostiky. V souvislosti
s Industry 4.0 se objevily HW prostředky, které umožní masové nasazení
levných snímačů na bezdrátový přenos dat přes internet na servery, kde se
data vyhodnocují. Tím se stává diagnostika dostupnou pro úplně každého.

Pokročilé vybavení diagnostických skupin
Špičkovou diagnostickou skupinu můžeme vybavit prostředky v hodnotě
několika milionů Kč. Platí ale pravidlo, že není všechno zlato, co se třpytí.
Někdy platíte jen za jméno. Je třeba volit uváženě. Vedení bude velmi důkladně chtít vracet všechny investice v podobě úspor.
Velmi důležitou otázkou je analogová elektronika – citlivost, šum a rozlišení
analog/digitálního převodníku. Používané snímače pro měření vibrací jsou
piezokeramické anebo MEMS akcelerometry. V prediktivní údržbě potřebujeme detekovat závady spolehlivě a v raném stádiu, abychom mohli

60

|

5/2017 | www.leaderpress.sk

Pro komplexní diagnostiku stroje je nutno změřit vibrace ve třech směrech,
ultrazvuk a teplotu u každého ložiska a provést cca 54 různých výpočtů
a hodnocení. Velmi důležité je analyzovat signál statistickými metodami
v několika frekvenčních pásmech, Fourierovou a Hilbertovou (obálkovou)
analýzou, abychom získali spolehlivé informace o tom, která komponenta
je poškozena, jak vážné je poškození, jak dlouho může stroj běžet. Tyto
informace poskytuje pouze několik analyzátorů na trhu. Pro časovou náročnost musí výpočty provádět DSP (digitální signální procesor), který není
standardní, pouze v některých přístrojích. Ostatní jednoduše neměří důležité parametry a poskytují velmi omezené informace o stavu stroje.
SW pro archivaci a analýzu dat je někdy značně velkou investicí. Ne vždy
je ovšem nutno jít do řešení typu ORACLE, který je nesmírně drahý, ale vystačíte si i s výrazně levnějším řešením. Důležité je, aby byl SW jednoduše
pochopitelný, se strojovými grafy, barevnými semafory pro každého specialistu, ale i údržbáře a provozáka. Jinak vašim grafům nikdo nebude rozumět a výsledek je, jako by jste je chtěli přesvědčit o vaší pravdě v latině.
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Pro sdílení dat musí SW fungovat v síti LAN. Pro měření důležitých problémů
je dobré mít možnost měření on-line nepřetržitě ze zabudovaných systémů
a dálkový přenos dat.
Pro analýzu dat a diagnostiku je nutné mít možnost znázornit jednotlivá
stádia poškození na společném grafu, tabulkách. Důležitou částí systému je
možnost expertizy. Generátor zpráv – barevných strojových grafů, trendů,
tabulek je velmi důležitý. Klíčové je nejen sbírat měření, ale také mít možnost přiřadit ke strojům mazací a inspekční plány, obchůzky a protokoly
z oprav. Extrémně důležitá je možnost propojení řízení údržby s diagnostikou – automatické generování požadavků na práci, přenos inspekčních
a mazacích obchůzek, databáze, zprávy z oprav, atd…
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Vyhodnocování měření

Problémy ustavování

Školení v rozsahu několika týdnů a praxe několik let, jsou klíčovými předpoklady úspěšných diagnostických předpovědí. Bohužel, prediktivní údržba
je vyučována jen na některých VŠ. Výuka je značně teoretická, bez návaznosti na praxi. Certiﬁkace diagnostického personálu je na více teoretické
než praktické bázi. Málokterá školení jsou praktická, kde studenti se naučí,
jak měřit a vyhodnocovat měření včetně interpretace výsledků. Proto je velmi časté, že diagnostická skupina má nevyhovující výsledky.

• Potrubí: Jak montovali? Páčidlo, kladkostroj? Fungují závěsy? Vypadané
šrouby? Při povolení odskočí příruby? Jsou podložky pod čerpadlem?
• Základy, frémy: Popraskaný beton? Povolené kotevní šrouby? Jsou podložky na ustavení pod frémou? Prasklé patky?
• Měkká patka: Prasklé patky? Podložky pod motorem? Nejmenší podložka jako žiletka? Víc jak tři podložky? Nerezové podložky?
• Spojka: Podložky pod motorem? Nejmenší podložka jako žiletka? Víc
jak tři podložky? Nerezové podložky? Čím ustavují? Laser? Umělá hmota? X-Y detektor? Vůle spojky? Opakovatelnost ustavení?

Výsledkem je, že diagnostika v podniku je trpěna, ale údržba je preventivní
a havarijní.

Vibrace, rezonance, vůle
Až 90 % kořenových příčin poškození rotačních strojů jsou nevyhovující
mazání a geometrie. Bohužel, samotná vibrační diagnostika není schopna
odhalit většinu těchto problémů. Proto musíme stroj vždy hodnotit společně
několika metodami, multiparametricky.
Samotná měření jsou jen částí diagnostiky. Některé problémy je výrazně
jednodušší odhalit kontrolou příčin na místě – u stroje anebo v dílně. Proto
diagnostika začíná vždy zjištěním příznaků.

Problémy mazání
• Audit na dílně. Rozumí tomu někdo? Použili vhodné mazivo? Jaká je
požadovaná a použitá viskozita základového oleje? Kolik plastického
maziva naplnili do ložiska? Nezanesli do systému nečistoty?
• Audit na místě. Existuje mazací plán? Dodržuje se? Jsou vzduchové ﬁltry? Jsou nádrže ﬁltrovány? Odstranění vody? Kyselost? Viskozita?
• Diagnostika mazání: Ultrazvuk/akustická emise, teplota. Vždy měřit při
náběhu.
Teplota nad 60 °C začíná oxidace maziva, o 10 °C vyšší teplota znamená ½ života.
Teplota ložiskového domku nad 90 °C znamená, že v ložisku je
120 °C, ložiskový kov mění svoji mikrostrukturu, vymezení vůle, praskání
kroužků, přetáčení kroužků.
Ultrazvuk: 0 až 4 g OK, 4 g výstraha, 10 g nebezpečí.
Ultrazvuk sluchátka: šumí – OK, praská – nečistoty, píská – přemazané,
nebo nasucho.

Vibrační diagnostika je schopna odhalit jen problémy od dynamických
sil, rezonance a nadměrné vůle. Při hodnocení vibrací hodnotíme celkové
hodnoty dle norem. Normy bohužel hodnotí jen nízkofrekvenční vibrace,
které působí dynamické síly, vůle a konstrukční rezonance. Tyto normované hodnoty nic neříkají o nejčastějších kořenových příčinách poruch strojů:
o statických silách – např. od tlaku potrubí, termální roztažitelnosti a již
vůbec se nezabývají hodnocením stavu mazání a počátečním poškozením
valivých ložisek. Diagnostická zpráva, která hodnotí stroj jen podle ČSN/
ISO norem je absolutně nevhodná pro charakteristiku skutečného celkového stavu stroje. Katastrofální stav stroje nemusí vůbec vyvolat velké vibrace – např. nedostatečné mazání a stroj může havarovat i během několik
hodin anebo minut.
Pouze komplexní hodnocení celkových hodnot, jejich trendů, statistická analýza signálu, Hilbertova a Fourierova transformace v několika frekvenčních
pásmech, včetně ultrazvuku, umožňují spolehlivě odhalit všechny problémy
strojů. Bohužel většina přístrojů – i za několik set tisíc Kč – neumožní měření
všech těchto parametrů.
Typické úvahy při analýze naměřených dat:
• Síly, konstrukční rezonance, uvolnění, kontaktní rezonance přichycení
snímače
Vibrace v nízkých frekvencích od otáček až do kHz.
1) ČSN ISO 10816: hodnoty výstrahy nebo nebezpečí
2) MAX/MIN větší než 4, potom rezonance nebo uvolnění
3) nevývaha – radiální, při změně otáček roste s kvadrátem otáček
4) nesouosost – především axiální
5) kotevní šrouby – vertikální
• závady valivých ložisek
1) počátek a mazání – signál v desítkách kHz
2) mm široké závady – signál v kHz
3) poslední stadium – rezonance ložisek
Pokračování v ai magazine 06/2017
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Nebezpečné látky vo ﬁrme,
ich skladovanie a manipulácia s nimi
Radek ZAJÍC, foto DENIOS s.r.o

Firma či organizácie používajúce v prevádzkach látky
ohrozujúce životné prostredie, zdravie osôb, či prinášajúce
požiarne riziko, je povinná riešiť skladovanie a manipuláciu
s týmito látkami v súlade s platnou legislatívou tak, aby
nedošlo k ohrozeniu životného prostredia, zdravia, či životov
osôb a predchádzalo sa vzniku požiaru.
Spoločnosť DENIOS sa tejto problematike, ako popredný európsky výrobca, venuje v ČR už viac ako 15 rokov a na európskej úrovni, už od roku
1986. Vo svojom sortimente má široké spektrum výrobkov, od záchytných
vaní, cez skladovacie kontajnery a ich príslušenstvo, až po požiarne odolné
kontajnery. Samozrejmosťou je široká ponuka sorbentov v sypkom i textilnom vyhotovení. Výhodou výrobného závodu v Strakoniciach je možnosť
výroby ,,na mieru“ podľa potrieb zákazníka.
Splnenie legislatívnych požiadaviek je zabezpečené použitím prostriedkov
zabraňujúcich únikom nebezpečných látok, alebo v prípade ich úniku, brániacich ich ďalšiemu rozšíreniu a minimalizácii už vzniknutej havárie. Medzi
prostriedky zabraňujúce únikom sa radia záchytné vane schopné zachytiť
objem najväčšej skladovanej nádoby, či 10 % z celkového skladovaného
množstva nebezpečnej látky. Spoločná pre všetky záchytné vane je požiadavka na certiﬁkovanú tesnosť, zaisťujúca, že sa prípadný únik nebude
ďalej rozširovať. Typ záchytných vaní je určený miestom použitia a druhom
nebezpečnej látky, ktorú má vaňa zachytiť. Pre najčastejšie skladované
oleje a iné uhľovodíky sa používajú vane oceľové, ktoré sú mechanicky
veľmi odolné a bývajú lakované, alebo žiarovo zinkované, čo zlepšuje životnosť vane. Pri vonkajšom použití je potrebné zaistiť zakrytie vane proti
nechcenému naplneniu zrážkovou vodou tak, aby nedošlo k vyplaveniu
nebezpečnej látky. Potom hovoríme o skladovacích depotoch,
či kontajneroch. Pre skladovanie
chemických látok sa obvykle používajú záchytné vane z plastu,
čo je zväčša vďaka vysokej odolnosti vysoko hustotný polyetylén.
Špecialitou sú vane z nerezovej
ocele, ktoré sú používané na niektoré vysoko koncentrované kyseliny a agresívne chemické látky.
Tieto vane sa využívajú tiež v potravinárskych prevádzkach. Záchytnú vaňu nájdete pod každým
regálom, či regálovým systémom,
v ktorom sú skladované nebezpečné látky. Regálové systémy je
ale možné vybaviť i záchytnými
vaňami v každej polici samostatZáchytná stanica z PE pre 1 IBC
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Záchytná vaňa z ocele pre 4 sudy
ne, tak aby nedošlo v prípade úniku k nežiaducemu miešaniu chemických
látok, a tým k nebezpečnej reakcii, čo je tiež legislatívna požiadavka, ktorú
musí skladovací systém splniť.
Ako ale postupovať, ak k úniku dôjde mimo záchytnej vane, napr. pri prevoze, či manipulácii? V prvom rade je potrebné čo najrýchlejšie zastaviť únik
a zabrániť, aby sa už uniknutá látka dostala do kanalizácie a ohrozila životné prostredie, či zdravie osôb. Na to slúžia havarijné súpravy so sorbentami a rôzne druhy pomôcok pre utesnenie kanalizačných odtokov, prípadne
i plávajúce ponorné steny pre zachytenie úniku na vodných tokoch. Po zastavení úniku a zabránení rozšírenia uniknutej látky, je čas na likvidáciu pomocou sorbentov sypkých, či textilných. Sorbenty sa delia na hydrofóbne,
ktoré odpudzujú vodu a sú vhodné na odstránenie olejov z vodnej hladiny
a na hydroﬁlné, ktoré nasávajú látky s obsahom vody i olej a uhľovodíky,
či chemické látky.
Samostatnou kapitolou je plnenie bezpečnostných požiadaviek vyplývajúcich z predpisov požiarnej ochrany a prevencie. Keďže väčšina horľavých
látok je nebezpečná pre životné prostredie, k vyššie uvedeným opatreniam
pribúdajú opatrenia pre zabránenie vzniku a minimalizácii následku požiaru. Návrh takého skladovacieho systému však závisí od mnohých okolností,
čo je individuálne riešené podľa miestnych podmienok užívateľa v spolupráci s jeho bezpečnostnými technikmi.
Na skladovanie menšieho množstva horľavých látok sa používajú požiarne
odolné skrine, ktoré sa umiestňujú priamo v prevádzkach a na skladovanie
väčšieho množstva sa potom používajú kontajnery s, alebo bez požiarnej
odolnosti, ktoré je možné umiestniť vo vnútri i mimo budovy.
Vzhľadom na šírku tejto témy, odporúčame navštíviť tiež webové stránky
spoločnosti DENIOS vrátene e-shopu, kde nájdete mnoho ďalších inšpiratívnych riešení a vybavenia výroby 24 hod. denne, 7 dní v týždni. Tlačený
katalóg s viac než 450 stránkami, si môžete rovnako ako návštevu odborného poradcu, vyžiadať telefonicky na bezplatnej linke 0800 11 80 70,
alebo e-mailem na adrese: obchod@denios.sk.
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Nový směr vývoje

měřicí techniky

Absolutní měření ve výrobním procesu a data o kontrole vždy v dosahu
Petr ZAHÁLKA, foto Mitutoyo Česko, s.r.o.

Termín „Průmysl 4.0“ nás potkává nyní takřka
na každém kroku. Jeho naplnění v běžné praxi
znamená vytvořit plně „digitalizovaný systém“,
který umožní ﬂexibilní výrobu v celém jejím
cyklu. Flexibilita vyžaduje rychlou a přesnou
reakci na měnící se podmínky ve výrobním
procesu. Jedním z informačních toků, který
dává účinnou zpětnou vazbu, se stává rychlé
a přesné absolutní měření a sdílení výsledků
měření pomocí moderních technologií.
Flexibilní systémy zajištění kvality jako
neoddělitelná složka výrobního procesu
Pro zajištění 100% kontroly dílů, kde je vyžadováno měření vícero rozměrů
a parametrů je nejvhodnější zařadit do kontrolní buňky univerzální zástavbový souřadnicový měřicí stroj. Takovýto automatizační prvek zaručuje vysoký
stupeň ﬂexibility, kdy pouhou úpravou či změnou partprogramu změníte
způsob kontroly nebo přejdete na jiný typ dílu. Zároveň díky absolutnímu
měřicímu systému není nutná srovnávací kalibrace na kontrolním dílu či etalonu, čímž se šetří „neproduktivní“ čas.
Silnou podporou v této oblasti je SW produkt ﬁrmy Mitutoyo – nabízený
pod obchodním jménem Mi-CAT Planner, který umožní na základě 3D dat
kontrolovaného dílce se zadanými PMI hodnotami vytvořit nejoptimálnější
partprogram pro jeho měření pomocí CMM, a to pouze pomocí virtuální
simulace měřicího procesu.

Zástavbový CMM CNC KO-GA-ME

Vize uspořádání budoucí dílenské kontroly
Firma Mitutoyo nabízí svým zákazníků možnost uspořádat si díky svým
digitálním měřidlům a přístrojům automatizované pracoviště tzv. „na míru“. Od 90 let minulého století dodává ﬁrma Mitutoyo digitální posuvky,
mikrometry, hodinky, výškoměry a další přístroje, které si stále drží shodnou ﬁlozoﬁi kompatibility. K uspořádání dílenské kontroly lze proto využít
nejen nová měřidla, ale i ty již dříve pořízená, čímž zákazník šetří nemalé
investice. Díky novým technologiím si pak zákazník může sběr a organizaci dat zorganizovat sám. Na názorném schématu je vidět, že výsledky
měření lze kdekoliv sdílet lokálně i vzdáleně, a takto mít pod kontrolou
právě probíhající proces. Vhodným a smysluplným sdílením naměřených
dat pomocí odpovídajících aplikací se přímo i nepřímo zvyšuje samotná
kvalita výroby, neboť se nejen kontroluje její faktický průběh, ale rychlost
zásahu při nastalé neshodě může být daleko vyšší, než je tomu při současných zaběhnutých procesech.

Praktické poznatky a zkoušky se systémem Mitutoyo CMM CNC MACH
KO-GA-ME a robotem Kuka, jsou dlouhodobě realizovány u ﬁrmy
ASTRO KOVO PLZEŇ, s.r.o., v Třemošné u Plzně. Jedná se o kontrolní
box, kde se provádí 100% kontrola dílů pro autoprůmysl a jejich třízení
na shodné a neshodné díly. Nedílnou součástí celého řešení je i statistické zpracování výsledků, samozřejmě, s odpovídajícími reporty a vyřešení
manipulace s měřenými díly pomocí vozíků s paletami.
Praktické předvedení kontrolního boxu se nabízí v předváděcím centrum
ﬁrmy Mitutoyo Česko s.r.o. v Ostravě – Mošnově a, samozřejmě, i v Třemošné přímo ve ﬁrmě ASTRO KOVO PLZEŇ s.r.o.
Tento příklad je pouze jednou z mnoha možností zabudování absolutního měřicího 3D systému MACH KO-GA-ME. Jeho uplatnění je velice
pestré a lze jej integrovat i přímo do výrobních linek nebo kontrolních
buněk či boxů.

Budoucí vývoj průmyslové výroby bude více a více vyžadovat nasazení
moderní, ﬂexibilní a rychlé měřicí techniky, jejímiž hlavními atributy bude
přesnost, kvalita, spolehlivost a rychlé sdílení naměřených hodnot. A právě dlouhodobé působení ﬁrmy Mitutoyo na trhu s měřicí technikou a její
neustálé investice do vývoje nových produktů, jsou garantem pro zajištění
těchto hlavních atributů.

www.mitutoyo.cz

V IKEA Components sa
o súčiastky starajú autopiloti
Petra BLAHOVÁ, foto Jungheinrich spol. s r.o.

Závod IKEA Components v Malackách
balí skrutky, drevené kolíky a ďalšie
komponenty, potrebné pre montáž nábytku, a distribuuje ich ďalej výrobcom
nábytku, ktorí sú dodávateľmi IKEA.
O to, aby sa milióny týchto súčiastok
dostali včas na svoje miesto sa dnes
stará aj 14 úplne automatizovaných
a bezobslužných vozíkov Jungheinrich.
Podľa plánu dokáže po rozšírení kapacít v budúcom roku 21 týchto vozíkov
denne prepraviť takmer štyri tisíc paliet.
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Začať treba od konca
Dodávatelia IKEA sa postupne prispôsobujú plánom tohto koncernu
zdvojnásobiť objem predaja do roku 2020. Slovenský závod IKEA
Components na Záhorí, ktorý balí a predáva kovania jednotlivým výrobcom nábytku IKEA do známych vrecúšok a kartónových škatuliek,
sa musel prispôsobiť tiež. „My sme našu prevádzku už niekoľkokrát
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rozširovali, ale v roku 2014 sme sa rozhodli, že ďalšie rozšírenie bude také zásadné, aby sme mali rezervy na niekoľko rokov dopredu,“
hovorí Ľuboš Lesay, vedúci projektu Stavba a technológia v rámci expanzie IKEA Components.
Firma si spočítala, že do roku 2020 bude potrebovať výrazne väčšiu
fabriku, ako mala v roku 2014. Bolo treba vybudovať nový a moderný výškový sklad a pristavať dve nové baliarenské haly s technickým
a administratívnym zázemím. Podarilo sa vďaka tomu rozdeliť priestory tak, aby materiál logicky prúdil z jedného konca závodu na druhý
a počas tejto cesty ho vedeli spracovať. Keď sa takto nadeﬁnoval cieľový stav a jednotlivé procesy výroby, bolo možné začať sa zaoberať
tým, ako zabezpečiť dopravu tovaru v rámci závodu.
Išlo o veľkú výzvu, pretože po plnom rozbehnutí produkcie v roku
2020 bude musieť denne túto trasu absolvovať 2 250 paliet s tovarom do výroby a podobné množstvo potom pozbierať a dostať do expedičného skladu. „Keď sme si predstavili, že by sme to mali zvládnuť
s rovnakou technológiou ako doteraz a všetko voziť na klasických vozíkoch, bolo nám jasné, že to nie je tá správna cesta. Bolo by treba
zamestnať veľa nových ľudí, museli by sme postaviť väčšie haly a navyše by sme sa nevyhli chybám a nehodám,“ hovorí Ľ. Lesay.

Návratnosť je šesť rokov
Preto vo ﬁrme začali hľadať riešenie, ktoré by zautomatizovalo tento
pohyb tovaru aspoň na tej najdôležitejšej dopravnej tepne v závode.
Požadovali ﬂexibilitu systému, preto úplne vylúčili dopravníkové systémy. Tiež sa im nepáčili vozíky navádzané magnetickými páskami
alebo rôznymi inými, dnes už prekonanými technológiami.
Firma tak začala hľadať dodávateľa, ktorý by vedel dodať vysokozdvižné vozíky navádzané laserom, ktoré sú schopné úplne bez
obsluhy prepravovať palety podľa potreby na rôzne miesta v sklade a sú cenovo dostupné. Najlepšiu
ponuku nielen na vozíky, ale aj celý
tento systém predložila spoločnosť
Jungheinrich. O víťazovi nerozhodla
iba dobrá cena, ale aj celková ﬂexibilita systému, ktorý vedeli prispôsobiť
podmienkam v závode. A v neposlednom rade aj moderné riešenie automatických vozíkov.

návratnosť komplexnej investície do rozšírenia skladového systému
vyšla okolo šesť rokov,“ dodáva Ľ. Lesay.

Vozíky jazdia samy
Dnes už v hale pracuje 14 automatických vozíkov, ktoré úplne bez
obsluhy jazdia do skladu, odkiaľ vyzdvihujú palety a podľa potreby
ich doručia na odberné miesta vo výrobe. A naopak, keď sú kovania
zabalené tak, ako majú byť, vozík sám príde a odvezie paletu do expedičného skladu na cestu ku klientovi.
Keďže ide o laserom navádzané vozíky, tie vždy presne vedia, kde
sú. Pomocou senzorov neustále monitorujú priestor okolo seba, takže
riziko zrážky s ľuďmi alebo inou technikou je minimálne. Vďaka tomu
môže byť tento systém v jednej hale spolu s bežnými vozíkmi, ktoré
obsluhujú manipulátori alebo priamo ľudia vo výrobe.
Chvíľku trvalo, kým si ľudia zvykli na to, že vozík naozaj vždy pred
nimi zastaví, ak je treba, ale skúsenosti nás presvedčili, že systém
je bezpečný, treba sa s ním však naučiť spolužiť. Zabudnutá paleta, položená pred miesto, kde má vozík odovzdať tovar, totiž môže
na niekoľko minút zastaviť prácu vozíkov a vytvorí sa menšia zápcha.
Automatické vozíky ju síce vidia, ale keďže ju tam dal človek, tak ju
nemôžu posunúť vedľa, tak ako býva zvykom. No, a na toto si ešte
ľudia musia zvyknúť.

„Do IKEA Components sme dodávali
vysokozdvižné vozíky, ktoré majú lítium-iónové batérie, a teda sa môžu
nabíjať podľa potreby, takže netreba
čakať na ich úplné nabitie,“ hovorí Martin Urban, konateľ spoločnosti
Jungheinrich. Vďaka tomu nie je nutné
mať špeciálnu miestnosť na nabíjanie,
ﬁrma ušetrí aj na náhradných batériách a s tým súvisiacej údržbe a predovšetkým sa získal čas. Dôležitým
faktorom bola aj blízkosť a kvalita servisu. „Keď sme si to spočítali, tak nám
www.leaderpress.sk
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C - d i e l y, m a n a ž m e n t z á s o b

RECA SECO
optimalizácia skladovej logistiky
RECA Slovensko, s.r.o.

Progresívne sa rozvíjajúce ﬁrmy neprestajne
hľadajú spôsoby ako znižovať vlastné náklady.
Opatrenia v oblasti priamych výrobných vstupov v nejednej spoločnosti už narazili na limity,
ktoré nemožno posunúť, ak majú byť zachované stanovené kvalitatívne parametre. Stále
otvorenou možnosťou zmysluplných úspor
v priemyselnej sfére je manažment C-dielov.

využití RECA SECO klient vstupuje do procesu až v predposlednom
kroku, pri kontrole a uskladnení dodávky a následnom spracovaní
fakturácie.
Optimalizácia skladovej logistiky v koncepte RECA SECO vychádza
z deﬁnovania maximálneho a minimálneho množstvo zásob a ich
neustálej kontroly obchodným zástupcom RECA. Ako hovorí konateľ a riaditeľ RECA Slovensko, s.r.o., Jozef Chudej, nevzniká žiadna
nadmerná zásoba ani podzásoba materiálu, vďaka čomu sa potreba viazaného kapitálu na hospodárenie s C-dielmi výrazne znižuje. Platí pritom, že koncept RECA SECO nie je viazaný na žiadny
konkrétny regálový systém, zákazník teda nemusí obstarávať nijaké
nové vybavenie.

Výhody RECA SECO pre zákazníka
Hoci podiel C-dielov na celkovej hodnote nákladov výrobnej ﬁrmy
predstavuje zvyčajne do 20 percent, jeho obstarávanie a manažovanie si vzhľadom na enormnú rôznorodosť položiek vyžaduje
výrazne vyššie náklady ako napríklad obstarávanie základných materiálových surovín.
Spoločnosť RECA Slovensko má v oblasti dodávok C-dielov bohaté
skúsenosti. V portfóliu má vyše 120 000 produktov a je kompetentným partnerom nielen v oblasti dodávok, ale aj v problematike ich
riadenia, či riešenia skladovacích procesov všeobecne. Ponúka preto
riešenie, ktoré racionalizuje nákupné procesy, poskytuje optimálnu
mieru predzásobenia a prepojenosť s dodávateľom.

• Poriadok a prehľad – žiadne zdĺhavé hľadanie, každá (i tá
najmenšia položka) má svoje miesto v sklade – úspora času.
• Optimálne nastavenie minimálnych a maximálnych
množstiev – optimalizácia viazaného kapitálu.
• Servis zabezpečuje obchodný zástupca RECA – úspora
personálnych nákladov aj času.
• Jasné zameranie sa na potreby klienta, individuálne
riešenie.
• Garancia vysokej ﬂexibility a prepojenosti logistických systémov (vlastných, dodávateľských).
• Spolupráca a partnerstvo – zmluvná dohoda, spolupráca pri
audite a inventúre.

Riešenie RECA SECO
Dlhodobé praktické skúsenosti z riadenia skladových zásob spoločnosť RECA pretavila do vlastného servisného konceptu RECA SECO,
ktorý ponúka svojim klientom. RECA SECO je kompletným riešením
– komplexnou službou, ktorá optimalizuje nákupné procesy vo ﬁrme. Individuálne riešenie zásobovania a skladového hospodárstva
pre klienta predstavuje nielen optimálnu mieru predzásobenia, ale aj
enormnú úsporu nákladov a možnosť prepojenia skladového procesu klienta s jeho dodávateľom.
Zatiaľ čo bežný spôsob obstarávania znamená niekoľko úkonov
(rozpoznanie potreby – informácia do skladu – požiadavka na nákup – dopyt k dodávateľovi – realizácia objednávky – príjem tovaru – kontrola a uskladnenie – revízia faktúr a ich uhradenie), pri
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RECA Slovensko

u 2000 v Brasko, s.r.o., založená v rok
Spoločnosť RECA Sloven
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C-DIELY SO ŠIROKÝM ZÁBEROM
• Spojovací materiál
• Náradie (ručné aj elektrické)
• Pomocné a prevádzkové látky
• Ochranné pomôcky
• Elektrodiely
• Diely pre hydraulické a pneumatické systémy
• Ložiská a príslušenstvo
• Tesniaca technika
• Kancelárske potreby
• Baliace materiály


FLEXIBILNÉ RIEŠENIA
V MANAŽMENTE C-DIELOV
• CPS – systém dopĺňania skladových regálov
• KANBAN systém
• Riadenie zásob prostredníctvom RFID
• Výdajné automaty RECA iSTORAGE
• Servis koncept skladovania RECA SECO
• Príprava preddefinovaných balíčkov
• Príprava montážnych kitov (veľkosť 1)
• Montáž komponentov
• E-procurment riešenia
• EDI-prepojenia
• VMI riešenia
...

RECA Slovensko s.r.o.
Vajnorská 134/B, 831 04 Bratislava, SR
tel.: (+421) 2 4445 5916
e-mail: reca@reca.sk, www.reca.sk



LOGISTIKA
M a n i p u l á c i a s b re m e n a m i

Inteligentná manipulácia
Ing. Pavol GALÁNEK, foto TOKA INDEVA

s bremenami

Séria LIFTRONIC AIR: posledná generácia priemyselných manipulátorov z radu INDEVA
Kombinujú silu tradičného pneumatického manipulátora s inteligenciou značky INDEVA. Ich zdvíhacia sila je pneumatická, je však riadená elektronicky. Hodí sa na dvíhanie vyosených alebo veľmi
ťažkých bremien. Modely sú dostupné od 80 do 310 kg a dodávajú sa pre montáž na stĺp, strop
alebo nadzemnú koľajnicu. V porovnaní s tradičnými pneumaticky riadenými manipulátormi ponúka Liftronic Air dôležité výhody, ktoré pomáhajú zlepšiť bezpečnosť, ergonómiu a produktivitu.
Balancéry sú elektronicky riadené systémy stáleho vyvažovania hmotnosti
bremena do stavu „beztiaže“. Umožňujú jednoduchú manipuláciu s bremenom až do hmotnosti 320 kg, pri ktorej je námaha redukovaná na minimum
a bremeno kopíruje pohyb ľudského ramena.
Scaglia, založená v roku 1939, vyvinula koncom 70-tych rokov vyvažovač
LIFTRONIC, revolučný systém na manipuláciu so záťažami. Ako výrobca
manipulačných zariadení bola spoločnosť jedným z prvých podnikov, ktoré boli certiﬁkované podľa ISO 9001:2000. Aby sa ďalej podporoval rast
podniku a aby sa zákazníkom ponúkol ešte kvalitnejší výrobok a výkonnejší servis, bola v roku 2004 založená Scaglia INDEVA SpA. Dnes sa ﬁrma
považuje za vedúcu spoločnosť na trhu a za technologického lídra v oblasti

Jedno africké príslovie
hovorí, že nemáme ani
poňatia, aké ťažké je
bremeno, ktoré my
nedvíhame...
Chápu to najmä pracovníci,
ktorí manipulujú s bremenami a desiatky rokov sa tomu
snaží dobre rozumieť aj
naša ﬁrma. Sme pripravení
využiť svoje skúsenosti
vo váš prospech.
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Zastoupení pro Českou republiku:
konštrukcie a výroby priemyselných manipulačných zariadení. Centrálne výrobné stredisko sa nachádza v meste Brembilla, vzdialenom
50 km od Milána.

Inteligentná manipulácia
Firma vyrába manipulačné zariadenia nazývané aj Intelligent Devices
for Handling, alebo jednoducho INDEVA. Okrem pneumatických manipulátorov sa špecializuje aj na elektronicky ovládané zariadenia.
Pri elektronických manipulátoroch bola bežná pneumatická technológia nahradená modernou mikroprocesorovou technológiou. Tým sa
eliminujú niektoré obmedzenia a dosahuje sa vyšší stupeň efektívnosti.
Tieto zariadenia umožňujú plynulé, rýchle a presné pohyby bremena
a disponujú plnoautomatickým rozpoznávaním záťaže.

Aj v nebezpečnom prostredí
Manipulačné zariadenia série PN sú ovládané pneumaticky. Sú
to spoľahlivé, robustné balancéry s pevným vertikálnym ramenom.
Umožňujú manipulovať so záťažou až 310 kg, ktorá sa uchopí mimo
svojho ťažiska. Všetky vyvažovače série PN môžu byť, zodpovedajúc
smerniciam EÚ 94/9 a 1999/92, dodané na použitie v prostredí
ohrozenom výbuchom s odstupňovaním podľa noriem ATEX.

Stĺpové, stropné, koľajnicové...

Tomáš Kašpar – TOKA
Kirchstrasse 49, 88138 Weissensberg
Telefón:+49 83 89 8512, Mobil: +49 171 455 3650
indeva.cz@toka.de, info@toka.de, www.cz.toka.de
Jíří Štěpánek – TOKA
Jednosměrná 1026, 251 68 Kamenice
Mobil: +420 602 688 331, +420 602 304 871
indeva.cz@toka.de, www.cz.toka.de

Zastoupení pro Slovenskou republiku:
Ing. Pavol Galánek – TOKA
Hapákova 7, 080 06 Lubotice
Mobil: +421 904 408 861
indeva.sk@toka.de, www.sk.toka.de
Marek Galánek – TOKA
Generála Viesta 28, 911 01 Trenčín
Mobil: +421 911 325 580
indeva.sk@toka.de, www.sk.toka.de

Balancéry sa vyrábajú v stĺpovom, stropnom, koľajnicovom vyhotovení. Je možné ich ukotviť na pojazdných žeriavoch alebo na zdvíhacích vozíkoch Liftruck. Bremeno sa môže uchopiť magnetickým,
mechanickým alebo vákuovým nástrojom podľa potrieb a k úplnej
spokojnosti zákazníka.
Firma Hanácké železárny a pérovny, a.s., člen skupiny Moravia
Steel Třinec, vyrába za tepla tvarované listové a vinuté pružiny
pre európske nákladné automobily a pre železničné vagóny či
lokomotívy. Svojimi hmotnosťami dosahujú tieto výrobky hodnoty – vinuté pružiny až 120 kg, jednotlivé listy pružín až 60 kg
a zostavené listy do pružiny až 320 kg. Pre manipuláciu s pružinami na pracoviskách, do výrobných zariadení a liniek a pre odkladanie výrobkov do paliet sa využívajú manipulátory od ﬁrmy
TOKA INDEVA, s ktorými majú Hanácké železárny a pérovny už
niekoľkoročné skúsenosti. Prvé zariadenie, elektronický balancér
Liftronic EASY E125C, bol zakúpený už v roku 2006 ako podpora manipulácie s jednotlivými listami pružín. Bolo potrebné overiť
vhodnosť nasadenia tohto typu manipulátora v ťažkej trojzmennej aj nepretržitej prevádzke.
Po prvom roku úspešného nasadenia sme rozhodli o nákupe ďalších týchto zariadení. Ponuka typov a nosností manipulátorov
ﬁrmy TOKA INDEVA v zásade vyhovuje rozmanitému využívaniu
ako aj prevádzke Hanáckých železáren a péroven. Pri zložitej
manipulácii s jednotlivými listami aj so zostavenými pružinami boli pre dva vybrané projekty použité aj pneumatické manipulátory
typového radu LIFTRONIC AIR, ktoré sa rovnako osvedčili. Priebežne sú vybavované aj ďalšie pracoviská manipulátormi od ﬁrmy TOKA INDEVA, aby bola výrobným operátorom uľahčená
manipulácia s ťažkými bremenami – pružinami a zároveň stále sa
zlepšovala bezpečnosť a ochrana zdravia operátorov výrobných
zariadení a liniek.
Ing. Petr Vaněk, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva

Mravenec je neúnavný
a inteligentní pracovník,
dokáže zdvihnout a lehko
přenášet náklady, které
jsou mnohem větší než on.
Tato jednoduchá analogie
představuje poslání společnosti
Scaglia INDEVA:

Navrhování a výroba
průmyslových manipulátorů, které
jsou kompaktní a přece jiné,
jednoduché a přece inteligentní
a pomáhají pracujícím lidem
vyhnout se škodlivé námaze.
Video ukázky manipulace s břemeny
pomocí blancérů INDEVA:

http://www.indevagroup.com/videosolution.athx

VEDA, VÝSKUM, VZDELÁVANIE
Inžinierske poradenské služby

Vždy čo najbližšie

k zákazníkovi
Ing. Ondrej JANČOVIC, Lowinski Consulting, s.r.o.

Práve počas tejto jesene uskutočňuje spoločnosť Lowinski Consulting, s.r.o., svoju RoadShow po Slovensku. Jej cieľovou skupinou sú výrobné spoločnosti z oblasti automobilového
a strojárskeho priemyslu a samotným cieľom je prezentácia inžinierskych poradenských
služieb a ich výhod pre zákazníka. Výsledkom aktivity je príprava a uskutočnenie prvých
pilotných projektov aj budovanie a rozvíjanie dlhodobých vzťahov so zákazníkmi.
Lowinski Consulting, s.r.o., je poradenská spoločnosť založená
1.9.2017 v Nitre. Poskytuje jedinečné inžinierske služby, prispôsobené na mieru automobilovému a strojárskemu priemyslu. Na základe rozsiahlych skúseností a poznatkov v oblasti automobilového
inžinierstva, vývoja produktov a rozbehu výroby, spolupracujeme
s našimi zákazníkmi, aby sme spoločne vyvíjali vylepšené produkty, zlepšovali procesy a inžinierske skúsenosti. Naším hlavným cieľom je prekonať očakávania zákazníkov merateľnými výsledkami
a rozvíjať dlhodobé vzťahy. Vždy sa snažíme poskytovať nadštandardné riešenia, ktoré fungujú pre našich zákazníkov.
Spoločnosť Lowinski Consulting, s.r.o., sa rozhodla poskytovať
inžinierske poradenské služby práve na Slovensku. Dôvodom je
výrazný hospodársky rast v automobilovom priemysle a to nielen
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vo výrobe, ale aj v oblasti vývoja nových produktov, zaznamenaný v posledných rokoch. Štyri automobilky a stovky subdodávateľov sú toho jasným dôkazom. Na slovenskom trhu neustále rastie
dopyt po vzdelaných, talentovaných a skúsených technických inžinieroch. Najnovším trendom je presun nových projektov a zodpovednosti na domáce inžinierske tímy. Ďalšie nové spoločnosti
k nám presúvajú svoje výskumno-vývojové technologické centrá,
alebo budujú nové.

Jedinečné poradenstvo v štyroch segmentoch
Lowinski Consulting, s.r.o., poskytuje jedinečné poradenské služby
pre slovenský priemyselný trh, ktoré sú rozdelené do štyroch základných tematických oblastí:

VEDA, VÝSKUM, VZDELÁVANIE
Inžinierske poradenské služby
Výhody poradenských služieb
Vonkajší nezávislý pohľad odborníkov pomáha našim zákazníkom
objavovať nové riešenia, s ktorými sa stanú úspešnejšími vo svojom
podnikaní. Môžu to byť napríklad úplne nové, alebo zdokonalené výrobky či výrobné procesy. Prostredníctvom rôznych úspor

nákladov na tovary a samotné procesy dosahujú naši zákazníci
konkurenčné výhody. Odborníci odovzdávajú svoje poznatky jednotlivým tímom zákazníka a podporujú tak proces ich neustáleho
zdokonaľovania. Externé poradenské služby sa poskytujú rýchlo
a ﬂexibilne.

Záruka odbornosti, záväzok kvality
Poskytovaním poradenských služieb naša spoločnosť pomáha
svojim zákazníkom – prostredníctvom vlastného know-how a odbornosti – podporovať ich budúci úspech počas celého životného cyklu ich výrobku. Jedinečné poradenské služby sú vždy šité
na mieru potrebám zákazníka.
Prinášame ﬂexibilitu špecializovanej poradenskej spoločnosti so
záväzkom najvyššej kvality poskytovaných služieb.
Zasadzujeme sa za úctivú, zaväzujúcu spoluprácu a otvorenú komunikáciu so zákazníkmi a partnermi. Záruka odbornosti, detailnej
orientácie a merateľných výsledkov vedie k dosiahnutiu dlhodobých vzťahov.

Spoločne s nami sa stanete ešte úspešnejší!

Naše inžinierske poradenské služby vám
pomôžu riadiť vaše riziká a znižovať náklady!

Môžete si overiť výhody našich služieb
a schopností vykonaním pilotného projektu!

Lowinski Consulting
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Mechanizmy s paralelnými
kinematickými štruktúrami

súčasné trendy vývoja
Ing. Vladimír BULEJ, PhD., doc. Ing. Juraj URÍČEK, PhD., doc. Ing.Viera POPPEOVÁ, PhD.,
Katedra automatizácie a výrobných systémov, Strojnícka fakulta, Žilinská univerzita v Žiline

Mechanizmy s paralelnými kinematickými štruktúrami (PKŠ) predstavujú zariadenia s niekoľkými
vodiacimi reťazcami medzi základovým rámom a pohyblivou platformou, ktoré teoreticky dosahujú
veľmi vysokú tuhosť, presnosť a výborné dynamické parametre. Doterajším výskumom sa však dospelo
k záveru, že nie všetky predpokladané vlastnosti je možné aj prakticky dosiahnuť. Hlavnými problémami sú geometrické limity, prítomnosť singulárnych polôh v pracovnom priestore, trenie v kĺboch
a heterogénne rozloženie vlastností v pracovnom priestore. V článku približujeme nové trendy, ktoré sa
v súčasnosti presadzujú v konštrukcii mechanizmov s PKŠ.
Počiatočné nadšenie pre paralelné kinematické štruktúry (PKŠ)
z osemdesiatych rokov minulého storočia pokleslo počas posledných
dvadsiatich rokov. Keď stroje a zariadenia s PKŠ boli po prvýkrát použité pre oblasť obrábacích strojov, vzniklo veľa všeobecných hypotéz, ktoré vyzdvihovali ich obrovské výhody. Medzi týmito tvrdeniami
boli fámy o „takmer nekonečnej tuhosti“, pretože štrukturálne prvky
takmer nie sú namáhané na ohyb, ale iba na ťah a tlak, vynikajúce
dynamické vlastnosti a tiež presnosť. Niektoré z nich však v poslednom období boli spochybnené, poopravené alebo uznané za nepravdivé. V mnohých prípadoch konštruktéri neboli schopní urobiť
krok späť a prehodnotiť celý koncept daného mechanizmu [1].

Vývojové trendy v oblasti mechanizmov s PKŠ
Ako reakcia na uvedené nedostatky začali odborníci hľadať nové
riešenia, ktoré by viedli k eliminovaniu týchto javov a umožnili by
čo najvýraznejšie sa priblížiť k ideálnym vlastnostiam mechanizmov
s PKŠ. Môžeme vidieť rastúci trend zamerať sa na paralelné mechanizmy s troma translačnými väzbami s celkovým počtom 3 DOF
[3], pokrývajúce predovšetkým polohovanie namiesto mechanizmov
so 6 DOF. V tomto prípade pohyblivá platforma vykonáva iba tri posuvné pohyby voči základni. Za dva najznámejšie a komerčne najúspešnejšie mechanizmy môžeme pokladať koncepciu Delta robota
pre manipuláciu a koncepciu Tricept pre obrábanie.

Parametre reálnych zariadení nedosiahli očakávania inžinierov
a stroje založené na PKŠ nedosiahli predpokladané vlastnosti. Rozpor medzi predpokladanými parametrami a reálne dosiahnuteľnými
bol teda potvrdený aj experimentálne. Do určitej miery to bolo spôsobené aj skutočnosťou, že nebola zachovaná postupnosť aplikácia
– mechanizmus, ale bola nahradená postupnosťou mechanizmus –
aplikácia. To v praxi znamenalo, že najskôr boli vyvinuté mechanizmy a potom sa hľadali úlohy, na ktoré by ich bolo možné aplikovať.
Preto sa začalo s hľadaním nových riešení, ktoré by pre PM zvýšilo
ich konkurencieschopnosť voči konvenčným strojom.

Najdôležitejšie nevýhody štandardných
mechanizmov s PKŠ [2]
• singulárne polohy a singulárne konﬁgurácie v rámci pracovného
priestoru (čo má za následok obmedzenie použiteľného pracovného priestoru, stratu stability mechanizmu alebo nejednoznačnosť
v riadení)
• nerovnomerné rozloženie vlastností v pracovnom priestore
• aplikácia kĺbov s bodovým kontaktom (zníženie tuhosti celého mechanizmu
• letmé uloženie motorov.

72

|

5/2017 | www.leaderpress.sk

Obr. 1. Použitie PKŠ v oblasti metrológie – komparačné zariadenie Renishaw Equator 300 (http://www.renishaw.com/en/renishaw-launches-a-unique-new-versatile-gauging-system--14574)

VEDA, VÝSKUM, VZDELÁVANIE

Medzi najdôležitejšie trendy v oblasti vývoja PKŠ môžeme zaradiť:
• redundanciu (zvyšovanie tuhosti, presnosti, pohyblivosti)
• používanie hybridných kinematických štruktúr (Tricept, Trivariant,
Exechon)
• zjednodušovanie kinematickej štruktúry (Trijoint)
• vývoj rekonﬁgurovateľných kinematických štruktúr
• aplikácia v konštrukcii meracích, kalibračných a komparačných zariadení (obr.1)
• kompenzáciu deformácií nástroja, torzných vibrácií, statických, dynamických a teplotných chýb
• široké uplatňovanie mechatronických komponentov – piezoelektrické kompenzátory, aktívne elektromagnetické vodiace a pohybové
systémy, mikropolohovacie jednotky pre vysoko presnú manipuláciu a i.
• uplatňovanie špeciálnych komponentov (univerzálny kĺb s veľkým
rozsahom uhlov naklonenia, elektromagnetický guľový kĺb a i.)
• aplikácia špeciálnych, najčastejšie kompozitných materiálov, uhlíkových vlákien a sendvičovej konštrukcie s hliníkovou penou používanou pri stavbe základných konštrukčných prvkov, rôzne lepené
štruktúry a podobne
• aplikácia PKŠ pre konštrukciu meracích a kalibračných systémov
• snahu o integráciu obrábacích a manipulačných operácií do jedného stroja - multifunkčné mechanizmy
• nové typy akčných členov – napr. lanové paralelné roboty (obr. 2).

Obr. 3. Laboratórium orientované na výskum v oblasti paralelných a hybridných kinematických štruktúr na Katedre automatizácie a výrobných systémov Strojníckej fakulty Žilinskej univerzite v Žiline

s hybridnou kinematickou štruktúrou typu Trivariant (obr. 3). Hybridné kinematické štruktúry (HKŠ) sú charakteristické spojením výhod
sériových a paralelných mechanizmov. To umožňuje dosiahnuť vysokú dynamiku a tuhosť PKŠ pre polohovanie a vysokú ﬂexibilitu
(dosahovaný uhol vyklonenia pohyblivej platformy) pre priestorovú
orientáciu.

Záver

Obr. 2. Príklad aplikácie tzv. lanových paralelných robotov v solárnej elektrárni na montáž odrazových zrkadiel alebo fotovoltických panelov (Fraunhofer Institute for Manufacturing Engineering and Automation IPA, http://
www.eu- nited.net/robotics/press-room/cable-robot-ipanema-extended-version-for-engineers.html)

Vývoj paralelných a hybridných kinematických
štruktúr na Žilinskej univerzite v Žiline

Vývoj paralelných kinematických štruktúr je aj v súčasnosti aktuálnou
témou. Hoci sa za posledné roky v tejto oblasti významne pokročilo, ešte stále nie sú doriešené niektoré otázky ako napríklad problém trenia v kĺboch, prítomnosť a odstránenie singulárnych polôh,
kalibrácia a podobne. Na jednej strane je mnoho odborníkov, ktorí
veria vo veľký potenciál paralelných mechanizmov, na strane druhej
je skupina zástancov klasickej sériovej kinematiky. Stroje založené
na hybridných kinematických štruktúrach sa ukazujú ako najvhodnejšia alternatíva k strojom s dobre zvládnutou klasickou sériovou kinematikou, a to nielen v oblasti robotiky a obrábacej techniky. Okrem
toho bolo vo svete vytvorených niekoľko ďalších inovatívnych riešení.
Mnohé z trendov a inovácií uvedených v tomto článku našli alebo
v blízkej budúcnosti nájdu svoje uplatnenie v praxi.

Poďakovanie
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spoluﬁnancovaný zo zdrojov EÚ. Tento článok bol vypracovaný v rámci riešenia
projektu „Vývoj prototypov paralelných kinematických štruktúr pre aplikácie v oblasti výrobných strojov a robotov”, ITMS 26220220046.

V období posledných desiatich rokov bolo na Katedre automatizácie
a výrobných systémov (KAVS) Žilinskej univerzity v Žiline vytvorených
niekoľko konštrukčných riešení mechanizmov s paralelnou a hybridnou kinematickou štruktúrou, niekoľko návrhov riadiacich systémov
a simulačných softvérov vhodných pre simuláciu a riadenie týchto
zariadení. Medzi najdôležitejšie projekty riešené na pracovisku autorov môžeme zaradiť vývoj mechanizmu typu Hexapod a zariadenia

Použitá literatúra: [1] Tlustý, J. et al. 1999. Fundamental Comparison of the Use of Serial and Parallel Kinematics for Machines Tools. In Annals of the
ClRP. ISSN 0007-8506, 1999, vol. 48, no.7, p.351–356; [2] Treib, T. 2002. Parallel Kinematic Machines in Practice. In Development Methods and
Application Experience of Parallel Kinematics. Chemnitz: Verlag Wissenschaftlichen Scripten. 2002. ISBN: 3-928921-76-2, p. 63-66; [3] Merlet, J.-P.
2006. Parallel robots. Dordrecht: Kluwer Academic Publisher, 2006, pp.327, ISBN 0-7923-6308-6; [4] Knoﬂíček, R., Plšek, L. 2006. Paralelní kinematické struktury výrobních strojů a průmyslových robotů. Prednáškové materially S/Erasmus, Brno: VUT Brno; [5] Bulej, V., Uríček, J. et al. 2016. The
application of Matlab/Simulink for control of mechanisms with parallel kinematic structure. In: Scientiﬁc Reports = Wissenschaftliche Berichte: journal of
the University of Applied Science Mittweida. - ISSN 1437-7624. - Nr. 2 (2015), s. 34-37.
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Systém manažérstva kvality
Doc. Ing. Jozef HABÁNIK, PhD., rektor, Ing. Jaroslav JAMBOR, PhD., predstaviteľ manažmentu pre kvalitu,
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

V rámci dlhodobého zámeru a stratégie rozvoja Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne
do roku 2020 je potrebné neustále zlepšovať implementovaný vnútorný systém zabezpečovania kvality
v podobe certiﬁkovaného systému manažérstva kvality podľa ISO 9001 a štandardov ESG. Ide hlavne
o prehlbovanie efektívnosti vnútorného systému kvality vzdelávania v súlade s normami a štandardami
zabezpečujúcimi kvalitu vzdelávania na univerzite podľa potrieb a požiadaviek trhu práce a ostatných
zainteresovaných strán.
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne (TnUAD), vrátane jej súčastí, má vybudovaný systém manažérstva kvality podľa
medzinárodných európskych noriem EN ISO 9001:2008. Súčasťou
uvedeného Systému manažérstva kvality podľa ISO 9001 je vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania.
Jeho základom sú „Kritériá vnútorného systému kvality“ (ďalej len
KVSK), a to konkrétne KVSK A1 až A6 a KVSK B1 až B6, ktoré
stanovila Akreditačná komisia na základe § 82 ods. 7 zákona č.
131/2002 Z. Z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Uvedené KVSK sú aj
súčasťou vrcholového dokumentu pre systém manažérstva kvality
s názvom „Príručka kvality“. Tento vrcholový dokument ohľadom
kvality opisuje vnútorný systém zabezpečovania kvality, ktorý je vo
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Obr. 2 Priestory Fakulty špeciálnej techniky TnUAD

Obr. 1 Súčasti TnUAD podliehajúce certiﬁkácii podľa EN ISO 9001
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forme certiﬁkovaného Systému manažérstva kvality pre vzdelávanie
podľa ISO 9001 implementovaného na TnUAD od roku 2014. Nakoľko v súčasnosti prichádzajú do platnosti revidované normy podľa EN ISO 9001:2015, bolo potrebné univerzitu certiﬁkovať podľa
revidovaných noriem.
Cieľom je dosiahnuť komplexný systém kvality vzdelávania vytvárajúci podmienky na zvyšovanie konkurencieschopnosti univerzity v národnom a európskom vzdelávacom priestore a vzájomné uznávanie
študijných programov (ESG normy). Podstatou certiﬁkácie systému
manažérstva kvality na univerzite je zabezpečenie prechodu pôvodných noriem a štandardov, ktoré mala univerzita implementované
(EN ISO 9001:2008, ESG 2009), na nové revidované normy EN
ISO 9001:2015 a štandardy ESG 2015. Zároveň z dlhodobého
hľadiska ide o kontinuálne zlepšovanie systému manažérstva kvality
vrátane zlepšovania kvality vysokoškolského vzdelávania a výskumu.
TnUAD má jasne formulované ciele v systéme manažérstva kvality a nástroje na ich dosiahnutie. Ciele kvality stanovené na úrovni
TnUAD sú rozdelené do nasledovných súčastí: rektorát, Fakulta
zdravotníctva, Fakulta špeciálnej techniky, Fakulta priemyselných
technológií, Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov, celouniverzitné
pracovisko Katedry politológie, Centrum kompetencie pre výskum
skla VILA. Tieto ciele a nástroje sú adekvátne poslaniu vysokej školy,
sú transparentné a merateľné, verejne dostupné, realistické, stimulujúce rozvoj, obsahujú spätno-väzobný mechanizmus umožňujúci vstup
hlavných skupín účastníkov života vysokej školy vnútri aj vonku.
Univerzita má vo väzbe na svoje ciele a začlenenie v systéme vysokých škôl deﬁnovaný vzťah medzi vzdelávaním a výskumnou, vývojovou alebo umeleckou a ďalšou tvorivou činnosťou. Vzťah medzi
vzdelaním a výskumnou činnosťou sa uskutočňuje a určuje ju stupeň
vzdelávania príslušného študijného programu (prvý, druhý a tretí stupeň VŠ vzdelávania).

Na základe viacročných skúseností z implementovaného vnútorného
systému zabezpečovania kvality vo forme systému manažérstva kvality podľa ISO 9001, môžeme konštatovať niektoré výhody zo zavedenia systému manažérstva na TnUAD:
• výraznejšie sústredenie sa na očakávania a požiadavky všetkých zainteresovaných strán (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu
a športu SR, zamestnávateľské zväzy a organizácie, študenti atď.)
• zvýšenie dôvery a spokojnosti klienta, partnera a zníženie počtu
sťažností
• dosiahnutie a udržanie požadovanej úrovne kvality vysokoškolského vzdelávania
• prostriedok na efektívne riadenie hlavných, manažérskych a podporných procesov na vysokej škole
• prehľadné sledovanie a vyhodnocovanie kľúčových ukazovateľov
výkonnosti procesov na vysokej škole
• pravidelná analýza rizík na jednotlivých súčastiach a prijímanie
opatrení na predchádzanie nezhodám a ohrozeniam
• podrobná analýza vysokej školy a rýchle prijatie účinných opatrení
pre kontinuálne zlepšovanie
• posilnenie zodpovednosti a sebadôvery zamestnancov vysokej
školy
• náskok pred konkurenciou, zvýšenie konkurencieschopnosti
• zvýšenie reputácie vysokej školy
• zlepšenie imidžu vysokej školy, udržanie si podielu na trhu, príp.
možnosť rastu podielu na trhu.
Na záver chceme poznamenať, že certiﬁkácia systému manažérstva
kvality bola riešená prostredníctvom rozvojového projektu č. 001
TnUAD-2-3/2016 Certiﬁkácia systému manažérstva kvality TnUAD
podľa nových štandardov ESG 2015 a revidovaných noriem STN
EN ISO 9001:2016.

Poznámka: Kritériá vnútorného systému kvality (KVSK), ktoré stanovila
Po úspešnej certiﬁkácii TnUAD podľa EN ISO 9001:2015, resp. STN
Akreditačná komisia sú v súlade s normami a smernicami na zabezEN ISO 9001:2016, má univerzita vytvorený efektívny vnútorný syspečovanie kvality v európskom priestore vysokoškolského vzdelávania
tém kvality, jasne vymedzené väzby a prenos informácií medzi jed(smernice ESG).
notlivými súčasťami univerzity.
Vnútorný systém zabezpečovania kvality vo forme systému
manažérstva kvality vo vzdelávaní podľa EN ISO 9001:2015,
resp. STN EN ISO 9001:2016,
je certiﬁkovaný nezávislou treťou
stranou – akreditovanou certiﬁkačnou spoločnosťou. Vnútorný
systém zabezpečovania kvality,
jeho väzby a prenos informácií sú súčasťou organizačného
poriadku univerzity a fakúlt, súvisiacich popisov pracovných
pozícií/pracovných náplní, príručky kvality a mapy procesov,
kariet procesov a ďalšej súvisiacej dokumentácie prvej, druhej
a tretej úrovne systému manažérstva kvality. Na univerzite sa
pravidelne vyhodnocuje efektívnosť vnútorného systému zabezpečovania kvality (systému
manažérstva kvality) a uvedená
oblasť je jedenkrát ročne zverejnená v dokumente s názvom
Obr. 3 Úspešné ukončenie štúdia absolventov TnUAD
„Preskúmanie manažmentom“.
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Stredoškoláci na MSV v Brne
Vlasta RAFAJOVÁ, foto: autorka, SSMK

Stredné technické školstvo sa v posledných rokoch
borí s nezáujmom žiakov základných škôl, čo sa,
prirodzene, premieta do dlhodobého nedostatku
kvaliﬁkovanej pracovnej sily nielen v strojárstve a automobilovom priemysle, ale aj ďalších odvetviach.
Problém je pritom rovnako vypuklý na Slovensku aj
v Českej republike. Zaujímavý spôsob, ako sa s nezáujmom popasovať, zvolil Juhomoravský kraj, ktorý sa
snaží vo svoj prospech zužitkovať najväčší strojársky
veľtrh v strednej Európe – MSV Brno.
Už po desiaty raz sa na MSV v Brne zišli stredné školy s technickým zameraním v zriaďovateľskej pôsobnosti Juhomoravského kraja, ktoré prejavili
záujem ukázať na veľkom strojárskom fóre svoje možnosti. Hala Z brnenského výstaviska tak ožila nielen ruchom vystavujúcich ﬁriem, ale aj množstvom mladých ľudí, ktorí sa pripravujú na svoje zamestnanie, alebo sa ešte
len rozhodujú, ktorý smer zvolia pre svoju profesionálnu budúcnosť.

Pritiahnuť mladých k technike
Jednou zo škôl, ktorá každoročne veľtrh navštevuje, je Stredná škola dopravy, obchodu a služieb v Moravskom Krumlove (SSMK). Ako hovorí
kariérna poradkyňa pôsobiaca v škole Jana Káfuňková, dosiaľ nechýbali na žiadnom ročníku tejto aktivity. „Juhomoravský kraj účasť stredných
technických škôl na MSV v Brne ﬁnancuje, prezentovať sa teda môže
každá technická škola, ktorá prejaví záujem. Kraj tiež pozve na prehliadku veľtrhu aj základné školy, aby si mohli ôsmaci a deviataci pozrieť
a vybrať odbory, ktoré by chceli študovať ďalej,“ hovorí J. Káfuňková.
Tento rok MSV Brno navštívilo 70 prihlásených skupín žiakov z vyše 40
juhomoravských základných škôl.
Podľa J. Káfuňkovej, je takáto forma predstavenia pre školy dobrou príležitosťou na neformálne nadviazanie kontaktov so žiakmi základných škôl.
„Nemusia prísť iba k nám do školy, tu na MSV navyše vidia, ako stroje,

Zľava Ing. Jana Káfuňková a študenti Oldřich Opálka a Karol Píca.
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ktoré používame aj na odbornej praxi, fungujú v reálnych podmienkach.
Získajú obraz, s akými zariadeniami pracujú ﬁrmy. Navyše, na MSV berieme aj našich študentov, ktorí môžu záujemcom o študijné a učebné odbory poradiť, ako to v našej škole chodí. Keďže sú v pozícii ich kamarátov,
takmer rovesníkov, pre žiakov je to cenné. Informácie od nich prijímajú inak,
ako keď im ich podáva učiteľ.“
Dvaja študenti druhého ročníka nadstavbového štúdia v odbore podnikanie
dopĺňajú svoju pedagogičku: „Žiaci sa hlavne zaujímajú o to, aké je to
u nás v škole, ako to chodí na praxi. Pýtajú sa, či nás to tam bavilo a – keďže sme už vyučení – či je štúdium ťažké. Odpovedám, že náročné nie je,
vždy ma bavila predovšetkým prax a každá trieda sme boli veľmi dobrý
kolektív, nikto nebol vyčlenený. S odstupom času určite neľutujem, že som
si vybral túto školu. Po jej skončení pravdepodobne nastúpim do rodinnej
ﬁrmy, keďže som už z piatej generácie stolárskeho remesla v našej rodine
a zvažujem aj diaľkové štúdium na vysokej škole,“ rozpráva Karel Píca. Podľa jeho spolužiaka Oldřicha Opálku má škola veľmi dobré zázemie aj pre
cezpoľných študentov, vrátane domova mládeže, jedálne, posilňovne. A čo
ho v škole baví najviac: „určite odborné predmety - technológie, materiály,
odborné kreslenie.“

Stredná škola dopravy, obchodu a služieb
Moravský Krumlov
Študijné odbory ukončené
maturitnou skúškou
• Autotronik
• Ekonomika a podnikanie
• Mechanizácia a služby
Učebné odbory ukončené
výučným listom
• Umelecký kováč a zámočník,
pasiar
• Stolár
• Strojný mechanik
• Podkovár a poľnohospodársky
kováč
• Operátor skladovania
• Obrábač kovov
• Mechanik opravár motorových
vozidiel
• Kuchár a čašník
• Karosár

Nadstavbové štúdium
(dvojročné pre absolventov
učebných odborov)
• Podnikanie
Skrátené štúdium
(jednoročné pre absolventov
maturitných odborov)
• Ekonomika a podnikanie
• Autotronik
• Mechanizácia a služby
• Mechanik opravár motorových
vozidiel
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DIGITÁLNY PODNIK

Role QMS v podniku
Vladimír BARTOŠ, ředitel podpory prodeje, Minerva Česká republika, a.s.

Představte si, že vyrábíte ve své dílně něco, co se nedá běžně koupit. Kvalita je pouze na vás. Jakmile však
začnete vyrábět pro zákaznický trh, začnete podléhat
směrnicím o ochraně spotřebitele. V okamžiku, kdy
se na výrobě začne podílet více lidí nebo celých
oddělení, musíte zorganizovat jejich práci a z pohledu kvality zajistit, aby realizovali své procesy dle
nastavených standardů s cílem předcházet nekvalitě,
odstraňovat příčiny nekvality apod.
Začnete dodávat silným zákazníkům a začnou u vás dělat audity. Zákazníci si vynutí dokumentování všech procesů souvisejících s realizací
výrobku. Musíte vytvářet příručky jakosti, vypočítávat statistiky a reportovat. K expedovaným výrobkům musíte zdokumentovat celou jejich
historii: Z čeho jste je vyráběli, jaké atesty na zakoupené šarže máte
od dodavatelů, kdy jste je přijali na sklad, zda jste na nich prováděli
nějaké vstupní testy, kdo, kdy, s jakými výsledky. Kdy jste vstupní zásoby uvolnili do výroby. Jaké šarže nebo výrobní čísla polotovarů jste ze
vstupních šarží vyrobili, kdo dělal které operace, jaké podmínky tehdy
panovaly ve výrobě, jak byla nastavena výrobní zařízení a zase tanečky s testováním. Tak bychom mohli pokračovat až k ﬁnálním výrobkům
a jejich uvolňování. Patří sem i řízení změn na výrobcích, protože právě
při změnování dochází nejčastěji k chybám a následným ﬁnančním škodám nebo ke ztrátě jakosti. A v případě potravinářství, farmacie nebo
zdravotnické výroby se k zákaznickým auditům ještě přidávají všelijaké
státní instituce.
Aby se dokázaly podniky vypořádat s rizikem nekvality, musely postupně vyčlenit na tuto činnost specialistu, který zpravidla spadá v organizačním schématu přímo pod generálního ředitele. Podle velikosti podni-

ku a náročnosti podnikových procesů pak má pod sebou více či méně
pracovníků jakosti a průběžně se snaží naučit pohledu kvalitáře všechny
zaměstnance ﬁrmy.
Tento člověk zodpovídá za to, že výrobky dosahují požadované kvality,
a že ﬁrma nepřijde v budoucnosti o žádné osvědčení ani certiﬁkát, jehož absence by ohrozila prodej výrobků. Aby uspěl, musí udržovat velké
množství řízené dokumentace, zajišťovat její aktualizaci, schvalování, informování patřičných kolegů, musí zajišťovat proškolování lidí apod. Dále
musí zajistit sběr informací z klíčových procesů ve ﬁrmě, jejich zpracování
a vyhodnocování. Pokud dojde k nestandardním situacím, opět musí být
zdokumentovány až po nápravná opatření.
Jaké nástroje má oddělení jakosti k dispozici? Předně je to podnikový informační systém. Ten obsluhuje všechny hlavní podnikové procesy a sbírá
data o jejich průběhu. Jedná se zejména o technickou přípravu výroby, tedy kusovníky, postupy a jejich změnování, dále o nákup, materiálový tok,
výrobu a expedici. Podnikový systém musí zajistit sledování šarží, protože
duplikace těchto evidencí kdekoli jinde by znamenala značné vícepráce.
Co ale s jakostními testy na vstupu, ve výrobě a na výstupu? Některé ERP
systémy mají i v této oblasti alespoň částečnou podporu. Co podmínky
ve výrobě? Ty zachycují MES systémy. A co nestandardní situace, dokumenty, statistiky, opatření? Čím dál více se dostáváme do oblastí, kde podpora informačními systémy chybí a je řešena papírovými formuláři, Excely
a Wordy na sdílených discích nebo v systémech pro řízení dokumentů.
Aby to všechno plnilo svou roli, musí pracovníci jakosti denně trávit hodiny
a hodiny dohledáváním informací, jejich uspořádáváním do statistik a reportů, zajišťováním toku informací a nesmějí při tom udělat chybu, protože
její odhalení auditem by ohrozilo prodloužení certiﬁkací.
Právě proto vznikly specializované systémy pro řízení kvality. Je však důležité, aby byly integrovány s ostatními systémy podniku, zejména s podnikovým informačním systémem, protože jen tak dokáží využívat všechny
dostupné informace a výrazně zefektivní práci lidí z oddělení kvality.

www.minerva-is.eu
marketing@minerva-is.sk
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Deep learning

v prostredí MATLAB

Michal BLAHO, Humusoft, s.r.o.

Deep learning je jedno z najprogresívnejších odvetví strojového učenia so schopnosťou riešiť úlohy,
ktoré boli ešte pred desiatimi rokmi nemysliteľné. Uplatnenie deep learningu zasahuje veľa odborov
ľudskej činnosti od systémov počítačového videnia cez vyhľadávajúce, diagnostické a asistenčné systémy až po autonómne vozidlá a bezpečnosť. MATLAB, ako vývojové prostredie pre vedecko-technické
výpočty, ponúka v oblasti strojového učenia a deep learningu množstvo algoritmov a zjednodušuje ich
aplikáciu pri riešení praktických úloh.
Čo je to deep learning
Deep learning je metóda strojového učenia, kde je s pomocou mnohovrstvových výpočtových modelov získaná užitočná informácia priamo z dát.
V klasiﬁkačných úlohách dosahujú deep learning modely vysokú presnosť,
ktorá môže prekonať ľudské schopnosti. Modely sú trénované s využitím
veľkého množstva označených dát a ich architektúra je postavená na hĺbkových neurónových sieťach (deep neural networks). Deep learning sa stáva kľúčovou technológiou v mnohých oblastiach a úlohách, ktoré, riešia.
Napríklad ide o detekciu objektov v obraze, detekciu rakovinových buniek,
prípadne rozpoznávanie reči.

Výstup z konvolúcie v jednej vrstve je vstupom do nasledujúcej vrstvy. Filtre
môžu začínať ako veľmi jednoduché črty, typu svetlých a tmavých miest
či hrán, a postupne prechádzajú do zložitejších tvarov v nasledujúcich
vrstvách. Cieľom konvolúcie je napríklad extrahovať z obrazových dát
informácie, na základe ktorých možno objekty na snímkach rozpoznať.
Konvolučné vrstvy sú často doplnené vrstvami ReLU a Pooling, ktoré výstupy upravia a zmenšia. Za sadou konvolučných vrstiev bývajú napojené klasiﬁkačné vrstvy, ktoré pracujú s extrahovanými črtami zo vstupných
obrázkov. Výstupom klasiﬁkačných vrstiev môže byť pravdepodobnostné rozdelenie pre priradenie klasiﬁkačnej triedy (hľadaného objektu)
k vstupným obrázkom.

Princíp deep learningu
Ako sme už spomenuli, metódy deep learningu využívajú architektúru neurónových sietí. Tradičné neurónové siete zvyčajne využívajú iba niekoľko
skrytých vrstiev, u deep neural networks sú to desiatky. V súčasnosti najpopulárnejšie deep neural networks sú známe pod pojmom konvolučné neurónové siete (Convolutional Neural Networks - CNN). Výpočtový algoritmus
CNN je založený na konvolúcii medzi vstupnými dátami a ﬁltrami, ktoré reprezentujú hľadané charakteristické črty. CNN využíva dvojrozmerné (2-D)
konvolučné vrstvy a je teda vhodná pre spracovanie 2-D dát, akými sú typicky obrázky.
Dáta pretekajú naprieč neurónovou sieťou a dochádza k ich konvolúcii
s naučenými ﬁltrami (koeﬁcienty ﬁltrov sú naučené váhy neurónovej siete).

Obr. 1
Princíp fungovania
konvolučnej
neurónovej siete
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Učenie deep learning modelov
Presnosť deep learning modelov závisí z veľkej časti na množstve dát použitých na ich učenie. Z tohto dôvodu nebolo možné až do posledných rokov
úspešne pracovať s teóriou, ktorá je známa už z osemdesiatych rokov minulého storočia. Najpresnejšie modely vyžadujú veľké množstvá popísaných
vzoriek. Napríklad autonómne riadenie vozidiel vyžaduje milióny obrázkov a tisíce hodín videa. Učenie tohto modelu môže trvať veľmi dlhú dobu.
S príchodom výkonných graﬁckých kariet (GPU) s paralelnou architektúrou
sa práca s deep learningom stala efektívnejšia. Čas naučenia siete sa zredukoval z týždňov na hodiny. Naučený model je možné nasadiť následne
do prevádzky v reálnom čase.

DIGITÁLNY PODNIK

Deep learning v MATLABe

Vizualizácia konvolučnej siete

MATLAB je inžiniersky nástroj a interaktívne prostredie pre vedecké a technické výpočty, analýzu dát, vizualizáciu, vývoj algoritmov, modelovanie
a simulácie. MATLAB je nástroj ako pre pohodlnú interaktívnu prácu, tak
i pre vývoj širokého spektra aplikácií. V oblasti deep learningu poskytuje
MATLAB dva základné nástroje – autoenkodéry a konvolučné neurónové
siete. V prostredí MATLAB sa s konvolučnými sieťami pracuje veľmi pohodlne. Existujú pripravené funkcie pre vytvorenie jednotlivých vrstiev siete, u ktorých môže používateľ nastavovať parametre. Následne vrstvy pospája, sieť
natrénuje a využije ku klasiﬁkácii s novými dátami. Na urýchlenie trénovania siete možno využiť GPU. Typická CNN sa môže skladať z vrstvy pre
vstup obrázkov, jednej alebo niekoľko za sebou zapojených skupín vrstiev
convolution2d + relu + maxPooling2d, za ktorými nasledujú klasiﬁkačné
vrstvy fullyConnected + softmax + classiﬁcation.
vrstvy = [imageInputLayer([28 28 1]);
convolution2dLayer(5,20);
reluLayer();
maxPooling2dLayer(2,'Stride',2);
fullyConnectedLayer(10);
softmaxLayer();
classificationLayer()];
nastavenie = trainingOptions('sgdm');
cnn = trainNetwork(trenovaciObr,...
vrstvy,...
nastavenie);
vysledok = classify(cnn,novyObr);

Dá sa jednoduchým spôsobom skontrolovať, či je sieť naučená správne?
Okrem testovania s dátami, u ktorých dopredu poznáme správny výsledok,
môžeme vykonať optickú kontrolu vizualizačnou technikou Deep Dream.
MATLAB poskytuje funkciu deepDreamImage syntetizujúcu umelý obrázok,
ktorý silne aktivuje vrstvy danej siete pre zvolenú kategóriu obrázkov. Opticky môžeme skontrolovať, či naučené vlastnosti zodpovedajú hľadanému
tvaru. Na obrázku je vizualizácia siete AlexNet pre kategóriu kvetináča.

Obr. 2 Rozpoznávanie objektov pomocou CNN v prostredí MATLAB

Obr. 3 Vizualizácia CNN metódou Deep Dream

Konvolučné siete v počítačovom videní
Jednou z najčastejších úloh v oblasti počítačového videnia je detekcia špeciﬁckých objektov v snímanej scéne. Typickým príkladom môže byť rozpoznanie dopravných značiek pri jazde automobilom. Pri detekcii objektov nejde
o zaradenie celej snímky do danej kategórie, ale o rozpoznanie objektu,
ktorý pokrýva iba jej časť. V ostatných častiach sa potom nachádzajú ďalšie
objekty, ktoré nás nezaujímajú, a preto nie je možné klasiﬁkovať snímku ako
celok. Ako preniesť silu a presnosť CNN do tejto úlohy?
V MATLABe sú k dispozícii algoritmy typu R-CNN (Regions with CNN), kde
je konvolučná neurónová sieť aplikovaná na klasiﬁkáciu výrezov v rámci danej snímky. R-CNN detektor spracováva iba výrezy, kde je výskyt hľadaného
objektu pravdepodobný. To významnou mierou znižuje výpočtové nároky.
V MATLABe sú k dispozícii detektory R-CNN, Fast R-CNN a Faster R-CNN.
Výhodou posledne menovaného detektora (Faster R-CNN) je jeho rýchlosť,
čo uľahčuje jeho nasadenie.

Nasadenie konvolučnej siete
Učenie metódou transfer learning
Naučenie celej konvolučnej neurónovej siete z počiatočného nastavenia vyžaduje ohromné množstvo trénovacích dát, pretože je treba nastaviť milióny
váhových koeﬁcientov. Alternatívnym prístupom k učeniu „od nuly“ je využitie už predtrénovanej siete, ktorá už sama extrahuje charakteristické črty zo
vstupných dát. K prispôsobeniu siete konkrétnemu problému postačí doučiť
iba niekoľko posledných vrstiev, ktoré len rozlišujú medzi konkrétnymi objektmi. Tento prístup, označovaný termínom transfer learning, je pohodlnou
cestou aplikácie deep learningu bez nutnosti využitia rozsiahleho množstva
dát a dlhej doby učenia. MATLAB ponúka stiahnutie a využívanie obľúbených predtrénovaných sietí ako sú AlexNet, VGG-16, VGG-19 a GoogLeNet. Napríklad sieť AlexNet, je naučená s 1,2 miliónmi obrázkov, má 23
vrstiev, klasiﬁkuje objekty do 1 000 kategórií. V MATLABe je tiež možné
importovať predtrénované siete z Caffe.

Konvolučné siete a klasická klasiﬁkácia
Strojové učenie poskytuje množstvo metód a modelov, ktoré môžete zvoliť
v aplikáciách vzhľadom na veľkosť dát a typ problému. Konvolučné neurónové siete nemusia byť vždy využívané, vrátane klasiﬁkačných vrstiev. Je možné
využívať iba konvolučné vrstvy pre extrakciu charakteristických čŕt z dát. Získané črty sú potom vstupom do klasických klasiﬁkačných algoritmov strojového
učenia, ako sú rozhodovacie stromy, support vector machines, k-nearest neighbors, discriminant analysis a iné metódy, ktoré sú v MATLABe k dispozícii.

Posledným krokom pri práci s konvolučnými neurónovými sieťami by malo
byť ich nasadenie na koncové (embedded) zariadenie. S príchodom MATLABu R2017b bola množina knižníc rozšírená o GPU Coder. GPU Coder
generuje optimalizovaný CUDA kód z programu MATLABu, takže je rýchlejší ako bežne dostupné nástroje. Generovaný kód využíva optimalizované NVIDIA CUDA knižnice vrátane cuDNN, cuSolver a cuBLAS. Do vášho
projektu môže byť integrovaný ako zdrojový kód, statická alebo dynamická
knižnica. Pri nasadení GPU ako sú NVIDIA Tesla alebo NVIDIA Tegra je
využívaný na prototypovanie. V spolupráci s Embedded Coderom umožňuje
GPU Coder veriﬁkovať správanie generovaného kódu pomocou software-in-the-loop (SIL) testovania.
Preniknite do tajov deep learningu v MATLABe prostredníctvom
nového bezplatného online kurzu – Deep Learning Onramp
(https://matlabacademy.mathworks.com/)
Kontakt na distribútora softvéru: HUMUSOFT, s.r.o., www.humusoft.sk

HUMUSOFT, s.r.o.
Cabanova 13/D, 841 02 Bratislava Slovensko
Tel.: +421 905 478 990
info@humusoft.sk
www.humusoft.sk
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TRANSFER 2017
Už 18. medzinárodná vedecká konferencia TRANSFER 2017, ktorej nosnou témou je využívanie
nových poznatkov v strojárskej praxi, sa tento rok uskutoční v termíne 23. až 24. novembra 2017
v Trenčianskych Tepliciach v hoteli Most Slávy.

Len recenzované príspevky

a postery na konferenciu je potrebné pripraviť v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku, pričom všetky budú recenzované.
Príspevky z konferencie v anglickom jazyku budú publikované v časopise UNIVERSITY REVIEW ISSN 1337-6047 a vybrané príspevky v anglickom jazyku budú navrhnuté na uverejnenie v časopise
Manufacturing Technology, indexovanom v databáze SCOPUS
(po pozitívnom recenznom konaní časopisu). Všetky akceptované
príspevky budú tiež publikované v recenzovanom zborníku z konferencie vydanom na CD-ROM.

Medzi hlavné oblasti zamerania vedeckých a odborných príspevkov, ktoré počas dvoch dní na konferencii odznejú, patria: kovové
a nekovové materiály, rezné nástroje, konvenčné a nekonvenčné
strojárske technológie, výroba špeciálnej techniky, kvalita strojárskej
produkcie, konštrukcie a inovácie v strojárstve, prevádzka, údržba
a technická diagnostika a obnoviteľné zdroje energie. Príspevky

Ďalšie informácie spojené s konaním konferencie, pokynmi pre autorov príspevkov, dôležitými termínmi (podanie online prihlášky, poslanie manuscriptu, zaplatenie konferenčného poplatku, atď...) možno
nájsť na webovej stránke konferencie TRANSFER 2017:
www.transfer.tnuni.sk

Organizátorom a usporiadateľom konferencie je Fakulta špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne,
Univerzita Obrany v Brne, Slovenská strojárska spoločnosť a Slovenská zváračská spoločnosť spolu s takmer dvadsiatkou domácich
a zahraničných partnerov z radov vysokých škôl, inovatívnych ﬁriem či profesijných organizácií. Mediálnym partnerom podujatia je
ai magazine.

®
automotive industry

Inovativní systém ESOT s robotem ADEX
a kabely Lapp
Kdo z nás rád uklízí? A teď si představte, že musíte vyčistit
prázdný ropný tank! Jedná se o obrovskou cisternu o průměru
40 – 80 metrů pouze s několika malými otvory po obvodu.
Pomocí dřevěných lopat je potřeba kal shrnovat k odsávací
hadici. Práce je možná jen v ochranném gumovém obleku
a s dýchacím přístrojem. Pracovat je navíc nutné velmi opatrně, protože povrch tanku je pokrytý mastnou vrstvou ropného
kalu a ta je navíc silně karcinogenní. Ještě stále se vám zdá
vaše sobotní uklízení náročné?
Pro opravdu precizní a bezpečné uklizení ropných tanků vyvinula slovenská ﬁrma ADROC Tech s.r.o. první certiﬁkovaný systém s robotem,
který může bezpečně pracovat i v prostředí s nejvyšším nebezpečím
výbuchu, tj. v zóně 0. Systém ESOT tvoří řídicí TVC kabina, která je
umístěná v zóně 1 nebo zóně 2, a dálkově ovládaný robot ADEX,
který bezpečně čerpá kaly v zóně 0.
Robot ADEX v nerezovém provedení má speciální patentované pásy, které mu zabezpečí trakční sílu 3 000 N i na kluzkém podkladu.
V přední časti robota je rameno, na kterém je umístěná odsávací hubice. Robot vjede do nádrže přes otvor o průměru 60 cm a postupně
hubicí narušuje kaly – následně je odsává, k čemuž používá externí
zařízení umístěné mimo výbušné prostředí.
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Na vozíku jsou umístěné kamery se světlem, pomocí nichž obsluha
řídí vozík v nádrži během odsávání kalů. Kamery jsou připojené pomocí vysoce ﬂexibilních datových kabelů UNITRONIC® FD P plus
a UNITRONIC® FD CP (TP) plus, které spolehlivě fungují i v drsných podmínkách. PUR plášť těchto kabelů má 100 % nepřilnavý
povrch, vysokou odolnost vůči
olejům a odolnost proti plameni (dle IEC 60332-1-2, FT2).
Systém ESOT nahrazuje těžkou manuální a nebezpečnou práci lidí až z 90 %
a bezpečně funguje i díky kabelům made by Lapp.
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Inovácie, technológie a kvalita rozhodujú
Automobilový priemysel prešiel za posledné desaťročia markatnými zmenami. Výrobcovia zvýšili svoju úroveň
outsourcingu a spoliehajú sa viac na svoj dodávateľský reťazec ako hlavnú konkurenčnú výhodu. Výber dodávateľov, ktorých zahrnú do svojej dodávateľskej siete, sa tak stal kľúčovým strategickým rozhodnutím.
Logickým dôsledkom je, že konkurencieschopnosť automobilových výrobcov
vysoko koreluje s konkurencieschopnosťou ich dodávateľov. Pri bližšom pohľade na faktory, ktoré sú v tomto smere rozhodujúce, sa viacerí experti zhodujú.
Róbert Šimončič, generálny riaditeľ Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií
a obchodu hovorí: „Za najdôležitejšie faktory možno považovať schopnosť
inovovať a neustále sa prispôsobovať aktuálnym trendom. Patrí sem predovšetkým kontinuálny technologický posun výrobcov, ako zavádzanie procesov
automatizácie, robotizácie či digitalizácie.“ Úroveň robotizácie výrobných
procesov má nespornú výhodu v spoľahlivosti a nákladovej úspore v porovnaní s ľudskou pracovnou silou. Stále platí, že na trhu je nedostatok pracovnej
sily. Spomenul to aj Michal Lábaj, manažér pre vývoj z KIA Motors Slovakia: „Kritickým faktorom automobilového priemyslu je trh s ľuďmi a schopnosť
ﬁriem ich prilákať alebo nahradiť technológiami.“ Výhodu dodávateľských
ﬁriem vidí aj v ich schopnosti a ochote aplikovať nové technológie do výrobných procesov. „To je pre nás ukazovateľ úrovne dodávateľskej ﬁrmy a jej
schopnosti udržať sa v silnom konkurenčnom prostredí vpredu. Takýto partner
je žiadaný a dôveryhodný pre každého zákazníka,“ konštatuje Lábaj.
Konkurencieschopná cena a kvalita dodávaných komponentov sú považované za samozrejmosť. Pridružila sa k nim schopnosť ﬂexibilne reagovať
na požiadavky koncového zákazníka z hľadiska objemu výroby a dodávok.

Šimončič spresňuje: „Výrobcovia pociťujú čoraz väčšiu nutnosť customizovať
výrobné portfólia a procesy podľa potrieb klientov. V tomto smere blízkosť
k odberateľovi či stupeň rozvinutosti dodávateľského reťazca zohrávajú nemalú úlohu.“
Problematickou môže byť oblasť kvality, a to z toho dôvodu, že schopnosť
vystopovať prípadnú chybu je limitovaná a tá sa nakoniec objaví u koncového zákazníka. V prvom rade ide o požiadavky na bezpečnosť ﬁnálneho
produktu, ktoré sa odrážajú v nutnosti zaručenia vysokej kvality dodávaných
výrobkov. Väčšina dodávaných komponentov musí byť certiﬁkovaná a musí
spĺňať vysoké štandardy kvality. Rovnako musia byť certiﬁkované aj používané výrobné technológie a postupy. V certiﬁkácii a kvalite tkvie jeden z hlavných problémov začínajúcich spoločností, ktoré by sa chceli presadiť v autopriemysle.
Záujem o vstup do dodávateľských reťazcov v automobilovom priemysle je
stále veľký. Dôkazom je aj najväčšie fórum automobilových dodávateľov
v rámci regiónu krajín V4 – CEE Automotive Supply Chain 2017, ktoré naplnilo svoje kapacity v predstihu. Prítomní účastníci budú diskutovať nielen o kritických faktoroch prežitia a úspešnej budúcnosti, ale priamo na mieste môžu
nadviazať obchodné vzťahy s novými partnermi.

14. - 15. NOVEMBER 2017 | HOLIDAY INN ∙ ŽILINA
NAJVÄČŠIE STRETNUTIE DODÁVATEĽOV DO AUTOMOTIVE NA SLOVENSKU
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DB Schenker už 25 rokov spája Slovensko so svetom
Od založenia zastúpenia DB Schenker na Slovensku ubehlo už 25
rokov. Za ten čas stihla pobočka vyrásť z malej kancelárie zahraničnej ﬁrmy na jedného z najvýznamnejších hráčov na našom logistickom trhu. Aktuálne ﬁrma zamestnáva vyše 200 ľudí na piatich
slovenských pracoviskách a jej službám dôverujú malí podnikatelia,
aj najväčšie ﬁrmy z elektrotechnického, automobilového, zdravotníckeho priemyslu a ďalších odvetví. DB Schenker svoje skúsenosti klientom ponúka nielen v oblasti pozemnej, leteckej a námornej dopravy,
ale dokáže navrhnúť a riadiť aj komplexné logistické systémy.
Štvrťstoročnicu svojho fungovania v SR oslávila ﬁrma 7. septembra
2017 v atraktívnom prostredí vinárstva ELESKO v Modre. Príjemný
sviatočný večer obohatený o vystúpenie SĽUK-u a Jany Kirschner prišli s logistickou spoločnosťou stráviť jej zamestnanci, zákazníci, obchodní partneri i niekoľko zástupcov médií. Bolo nám potešením, že
sme mohli byť s ai magazinom pritom.
Zaujímavým faktom je, že história spoločnosti DB Schenker siaha
na Slovensku až do roku 1914, kedy bola zriadená prvá pobočka DB Schenker na území Slovenska. Sídlila v bratislavskom hoteli
Carlton. O sedem rokov neskôr v roku 1921 bola otvorená ďalšia
pobočka DB Schenker v Žiline. Bratislavskej pobočke sa skvele darilo
najmä vďaka riečnej preprave po Dunaji, ktorá sa využívala naprí-

klad na transport morskej soli z Egypta alebo export obilia a cukru. Po nástupe komunistického režimu ukončila spoločnosť Schenker
činnosť na území Slovenska v roku 1948 a opätovne bola pobočka
zriadená až v roku 1989. Prvého júla 1992 bola do obchodného
registra zapísaná spoločnosť Schenker Slovakia spol. s.r.o., preto sa
práve tento rok oslavuje oﬁciálne 25. výročie pôsobenia DB Schenker na Slovensku.

Innovation Day 2017
Petr ŠTĚPÁNEK, šéfredaktor portálu Prepriemysel.sk, foto: SNOPK

Inovácie, zážitky, emócie a kontakty. Tak možno štyrmi slovami charakterizovať septembrové podujatie Slovensko-nemeckej obchodnej
a priemyselnej komory (SNOPK) zamerané na nadviazanie užšej kooperácie medzi oboma krajinami. Ústrednými témami Innovation Day
2017 boli startupy a networking. Vhodne zvolené miesto – Vodárenské múzeum v Bratislave – dodalo celému eventu punc až hmatateľného technologického pokroku.
Podujatie bolo rozdelené na tri hlavné tematické bloky. Zatiaľ čo prvé dva
bloky boli zamerané na predstavenie inovácií v priemysle a vo výrobe,
záverečný matchmaking vytvoril priestor na krátke 15-minútové stretnutia
medzi zástupcami rôznych spoločností.

Skúsení hráči aj nováčikovia
So svojimi prezentáciami na Innovation Day vystúpili veľké etablované spoločnosti aj malé startupy. Startup NavVis napríklad predstavil technológiu
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digitálneho mapovania interiéru, prednostne výrobných priestorov a kancelárií, známa slovenská softvérová spoločnosť Anasoft zasa prezentovala
prípadovú štúdiu inteligentnej továrne LUNYS. Spoločnosť Scheidt&Bachmann zaujala hlavne faktom, že počas jej pôsobenia zaregistrovala už
vyše 1 050 patentov, a v súčasnosti sa zaoberá primárne identiﬁkáciou
ľudí v hromadnej doprave prostredníctvom soﬁstikovaných inteligentných
riešení.
Nepochybne zaujímavá bola aj prezentácia Mateja Bašistu, project leadra
spoločnosti Volkswagen Slovakia. Predviedol technologickú inováciu – rukavice pre operátorov výroby na skenovanie kódov v jednotlivých sekciách
výroby, ktoré vyvinuli v kooperácii s nemeckým startupom Proglove.
Súčasťou Inovation Day 2017 bola aj súťaž o najlepší prezentovaný startup. Publikum vyberalo spomedzi startupov: Neuron Software, Photoneo,
Pygmalios, Ridelo a Sensoneo prostredníctvom známej slovenskej aplikácie
Sli.do (rovnako od slovenského startupu).
Víťazstvo napokon získal tím inovátorov startupu Ridelo s ich doplnkovým
zariadením na bicykel, ktoré umožňuje dobíjanie elektrických zariadení
počas jazdy.

HOSPODÁRSKE SPEKTRUM
Listujeme v histórii

Koľajová doprava a jej špeciﬁká
elektrické lokomotívy,
jednosmerná napájacia sústava
Michal FABIAN, Martin BALKOVSKÝ

Putovanie dejinami železníc nás doviedlo až k elektrickej trakcii. V aktuálnom článku si povieme
niečo o napájacích sústavách, trakčnom vedení
a lokomotívach samotných. Elektrická lokomotíva
je rušeň s elektrickým hnacím ústrojenstvom.
Z hľadiska histórie ide o jeden z najmodernejších
typov rušňov, ktorý – predovšetkým na hlavných
tratiach – úplne vytlačil parné a dieselové rušne.
Dôvody boli najmä ekonomické a ekologické,
v našich krajinách v povojnových rokoch hrala významnú úlohu tiež snaha o čo najmenšiu závislosť
od ropy. Doba však ide ďalej a najnovšie rušne
„levitujú na magnetických poduškách“. My však
ostaneme pri elektrických rušňoch jazdiacich
po koľajniciach, ktoré v našej dopravnej infraštruktúre ešte stále zďaleka nemôžu využívať svoje
maximálne prevádzkové možnosti.
V súčasnosti existuje celý rad rôznych typov elektrických rušňov, ktoré sa
líšia napájacou sústavou, typom elektromotorov, reguláciou pohonu, hmotnosťou, výkonom, prevodovým pomerom, prevádzkovými podmienkami
a podobne.

Napájacia sústava
Elektrický rušeň (s výnimkou akumulátorových rušňov) potrebuje k svojej
prevádzke stály prívod elektrickej energie, ktorý je zabezpečovaný pomocou napájacej sústavy. Vzhľadom na to, že existuje niekoľko typov napájacích sústav, existujú aj rôzne typy elektrických rušňov, ktoré sa líšia tým, pre
aké napájacie sústavy sú konštruované. Komfortným riešením sú viacsystémové rušne na prepravu vlakov po tratiach s rôznymi sústavami.
Podľa druhu napájacej sústavy rozlišujeme tieto typy rušňov:
• jednosmerné (najčastejšie 3 kV alebo 1,5 kV)
• striedavé (25 kV, 50 Hz alebo 15 kV, 16,7 Hz)
• viacsystémové (viac napájacích sústav, obvykle striedavé aj jednosmerné)
• akumulátorové (na posun v depách, vlečkách závodov a pod.).
Jednosmerný prúd sa ťažko transformuje, preto jednosmerné napájacie
sústavy nemávajú veľmi vysoké napätie a najmä pri starších rušňoch sú
priamo pripojené k trakčnému motoru. Striedavý prúd je naopak možné
transformovať veľmi ľahko, preto sa na distribúciu používa vyššie napätie,
čo znižuje prenosové straty, a preto býva v rušni umiestnený transformátor.
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Okrem elektrických parametrov napájacej sústavy je tiež dôležitý spôsob odberu trakčnej energie. Najčastejším spôsobom je v súčasnosti
odber energie z troleja zaveseného nad traťou (obr. 1) pomocou pantografového alebo polopantografového zberača, alebo napájanie
pomocou napájacej koľajnice – najmä pri podzemných dráhach. [1]

Trakčný motor
Elektrický rušeň využíva na svoj pohon elektromotor. Ten býva buď
jednosmerný alebo striedavý – synchrónny alebo asynchrónny elektromotor. Typ motora nemusí zodpovedať napájacej sústave, lebo
elektrická energia môže byť v transformátore rušňa transformovaná
do požadovanej formy. Najskôr sa často aj „striedavé rušne“ osadzovali usmerňovačmi a jednosmernými motormi. Dnes sa aj v „jednosmerných rušňoch“ používajú asynchrónne motory s frekvenčným riadením
otáčok. [1]

Regulácia výkonu
Dôležitým parametrom elektrických rušňov je spôsob regulácie ich výkonu. Pri jednosmerných sústavách je najstarším spôsobom odporová
regulácia. Prúd motora je regulovaný postupným vyraďovaním rozbehových odporov zapojených do série s motorom tak, aby nedošlo
k preťaženiu motora, prípadne k prekĺznutiu dvojkolesia, a to obvykle
až do úplného vyradenia odporov. Výhodou je jednoduchosť konštrukcie, nevýhodou sú vysoké energetické straty pri jazde na odporových
stupňoch, nakoľko sa prebytočná energia v odporovej kaskáde mení
na odpadové teplo. S rozvojom výkonových polovodičových súčiastok
sa začala používať najmä tyristorová regulácia výkonu, ktorá je na rozdiel od odporovej regulácie efektívnejšia a ekonomicky výhodnejšia.
Straty výkonu v polovodičových súčiastkach sú totiž nízke. Nevýhodou
je zložitejšia konštrukcia a nutnosť ﬁltrovania parazitných vyšších harmonických kmitočtov.
Rušne určené pre striedavú napájaciu sústavu mávajú obvykle reguláciu výkonu realizovanú prepínaním odbočiek na transformátore. Tým
sa mení napätie elektromotora a následne aj jeho výkon, podobne
ako pri odporovej regulácii výkonu. Tento spôsob regulácie výkonu je
bezstratový, jeho nevýhodou je však obmedzený počet stupňov regulácie daný počtom odbočiek transformátora. Transformátory rušňa sú
zariadenia vyžadujúce pravidelnú údržbu a výrazne zvyšujú hmotnosť
vozidiel kvôli vysokej hmotnosti ich magnetického obvodu a sprievodného chladiva.
Moderné elektrické rušne používajú asynchrónne motory, ktorých regulácia sa realizuje pomocou polovodičových frekvenčných meničov
(s použitím výkonových tyristorov alebo tranzistorov). Meniče, resp. ich
vstupné ﬁltre, môžu byť pripojené na jednosmernom systéme priamo
na trolejové napätie alebo cez primárny menič na obvod so zníženým
napätím. Na striedavom systéme sú napájané cez transformátor a riadený usmerňovač umožňujúci aj rekuperáciu. Tento spôsob regulácie
je najekonomickejší. Asynchrónne motory sú veľmi spoľahlivé a majú
lacnejšiu prevádzku, pretože neobsahujú komutátor a kefy (výrazne
jednoduchšia je aj pravidelná údržba). Pri moderných rušňoch bývajú
trakčné motory uložené priamo v ráme podvozku. [1]
Schéma trakčného vedenia s popisom je na obr. 1. Popis hlavných častí
elektrickej lokomotívy je zobrazený na obr. 2.
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Elektrické lokomotívy ŠKODA pre jednosmernú
napäťovú sústavu

Obr. 1 Popis elektrického trakčného vedenia [2]

Lokomotíva radu 140 (E 499.0)
Prvou elektrickou traťovou lokomotívou sa stal typ Škoda 12E (značenie podľa ČSD E 499.0, súčasné značenie rad 140). Vyrábal sa
od roku 1953 do roku 1958 v závodoch V.I. Lenina v Plzni (neskôr
ŠKODA Plzeň). Celkovo vyrobili 100 kusov. Od roku 1953 bola
Škoda výhradným dodávateľom elektrických lokomotív pre ČSD (až
do roku 1991). Išlo o univerzálnu elektrickú lokomotívu na jednosmerný prúd určenú na ťahanie osobných vlakov, rýchlikov aj nákladných
vlakov. Bola určená pre novo elektriﬁkované trate s napájacou sústavou 3kV. (obr. 4)

Elektriﬁkácia tratí
V roku 1946 rozhodlo československé Ministerstvo dopravy o elektriﬁkácii Československých štátnych dráh v tej dobe najmodernejším
jednosmerným 3 kV systémom. Zároveň potvrdilo, že prvým elektriﬁkovaným úsekom bude slovenský úsek Žilina – Spišská Nová Ves
a druhým úsekom, na ktorom sa budú práce vykonávať paralelne, bude
úsek Praha – Česká Třebová. V roku 1949 sa začalo s elektriﬁkáciou
hlavných tratí. Takto elektriﬁkovaná bola trať Děčín – Praha – Česká
Třebová – Ostrava – Valašské Meziříčí – Žilina – Košice – Čierna nad
Tisou. Práce na elektriﬁkácii tejto trati trvali 15 rokov. [4,5]

Obr. 4 Lokomotíva radu 140 (E 499.0) na modelovom koľajisku SPŠ
dopravnej v Košiciach

Obr. 2 Schéma elektrickej lokomotívy [3]
V 60-tych rokoch sa v Európe začala presadzovať striedavá napäťová
sústava s parametrami 25 kV, 50 Hz, ktorej nástup spôsobil už zmienený rozvoj polovodičovej elektroniky. V roku 1959 prišlo rozhodnutie,
že tento systém bude zavedený aj u nás. Vzhľadom na dokončovanie
jednosmerne napájanej trate z Děčína do Košíc (jednosmerná 3 kV)
bola pomyselne rozdelená Československá republika na severnú a južnú časť a hranicou sa stala práve táto trať. Územie na sever od spomínanej hlavnej trate elektriﬁkovali jednosmernou napäťovou sústavou
3 kV a južná časť územia elektriﬁkovali striedavou sústavou 25 kV,
50 Hz. Používanie rôznych napájacích sústav na území jedného štátu
vedie k požiadavkám na ﬁnančne nákladnejšie viacsystémové lokomotívy, ktoré však v podmienkach ČR vychádzali ekonomicky výhodnejšie
ako zjednotenie železničnej elektriﬁkácie na jeden typ napäťového systému. Je možné, že v budúcnosti k zjednoteniu predsa len dôjde, pretože k zjednocovaniu napäťových systémov už dochádza na Slovensku,
ktoré prechádza na jednotný napäťový systém 25 kV, 50 Hz. [6]

Obr. 3 Napäťové sústavy na tratiach ČR a SR [11, 12]

Konštrukciu lokomotívy tvorila oceľová skriňa s dvomi koncovými stanovišťami pre strojvodcu. Medzi stanovišťami sa nachádzala strojovňa so šiestimi charakteristickými kruhovými oknami na každej strane.
Pohon zabezpečovali štyri trakčné elektromotory, pre každú nápravu
jeden. Lokomotíva bola napájaná cez dva trolejové zberače na streche. Niektoré komponenty vyrábali v licencii švajčiarskych ﬁriem,
ktoré prizvali do spolupráce na vývoji. Pozícia tohto stroja ostala neotrasiteľná až do konca osemdesiatych rokov. Potom, od roku 1978,
ich pomaly začali nahrádzať stroje radu 150, ale ešte mnoho rokov
slúžili s nimi paralelne. V ČR sa využívali tieto rušne až do konca
deväťdesiatych rokov, na Slovensku ešte asi o desať rokov dlhšie.
Z technických parametrov hodno spomenúť maximálny výkon 2 032
kW, maximálnu ťažnú silu 212 kN a maximálnu rýchlosť 120 km/h.
Lokomotíva mala dĺžku 15 740 mm a vážila 82 ton. [7]
Lokomotíva radu 141 (E 499.1)
Táto lokomotíva vznikla z radu 140 a stala sa charakteristickou tým,
že sa v nej už nepoužívali licenčné komponenty. Charakteristickým
dizajnovým prvkom bolo nahradenie šiestich kruhových okien me-

Obr. 5 Lokomotíva radu 141 (E 499.1) [8]
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dzi stanovišťami strojvodcu štyrmi obdĺžnikovými oknami po každej
strane strojovne. Lokomotíva sa vyrábala v rokoch 1957 a 1959 1960, celkom vyrobili 61 kusov. Maximálny výkon ostal nezmenený
na úrovni 2 032 kW, maximálna ťažná sila stúpla na 225 kN. Maximálna rýchlosť ostala zachovaná na 120 km/h. Dĺžka stroja narástla
na 16 140 mm a hmotnosť na 84 ton. Zopár rušňov tohto radu slúži
dodnes ako záložné stroje. (obr. 5) [8]
Lokomotíva radu 181 (E 669.1)
Lokomotíva radu 181 bola určená pre ťažkú nákladnú dopravu. Mala dva trojnápravové podvozky a pohon zabezpečovalo šesť elektromotorov s celkovým výkonom 2 790 kW. Maximálna ťažná sila
predstavovala 345 kN, celková hmotnosť stroja 124,2 tony a dĺžka
18 800 mm. Charakterizovalo ju po šesť obdĺžnikových okien na každej strane strojovne. V rokoch 1961 a 1962 sa z nej vyrobilo 150
kusov (obr. 6). Na jej výrobu priamo nadviazala lokomotíva radu
182, z ktorej bolo v rokoch 1963 až 1965 vyrobených 168 kusov.
Lokomotíva sa líšila len drobnými konštrukčnými úpravami podvozku.
Pohonné ústrojenstvo ostalo identické s radom 181. [10]

Lokomotíva radu 163 (E499.3)
Lokomotíva radu 163 je univerzálna traťová lokomotíva pre jednosmernú napájaciu sústavu 3 kV (obr. 8). V rokoch 1984 - 1986
a 1991 - 1992 jej vyprodukovali celkom 147 kusov. V roku 1995
deväť rušňov druhej série predali súkromnému dopravcovi do Milána
v Taliansku. Výkon tejto lokomotívy dosahoval 3 480 kW, maximálna
ťažná sila 285 kN (niektoré verzie až 300 kN) a maximálna rýchlosť
120 km/h. Hmotnosť lokomotívy bola 85 ton a celková dĺžka 16,8
metra. Lokomotíva mala štvornápravový podvozok a vybavili ju dvoma polopantografovými zberačmi elektriny. Podvozok lokomotívy bol
navrhovaný na rýchlosť až 200 km/h. [14]

Obr. 8 Lokomotíva radu 163 (E499.3)

Obr. 6 Lokomotíva radu 181 (E 669.1) [10]
Lokomotíva radu 150 (E 499.2)
Lokomotíva radu 150 sa vyrábala v roku 1977 a vyrobili z nej 27 kusov (obr. 7). Mala výkon 4 000 kW a bola určená na ťahanie ťažkých
rýchlikových súprav. Dosahovala rýchlosť až 140 km/h a maximálna
ťažná sila predstavovala hodnotu 227 kN. Vážila 82,4 tony a mala
dĺžku 16 740 mm. Skriňu tejto lokomotívy niesli dva dvojnápravové
podvozky. Tvar lokomotívy bol výrazne hranatejší oproti predchádzajúcim radom a v tom čase pôsobil modernejším dojmom. Jej hlavná
prevádzka sa realizovala na trati Praha – Košice a zachádzalo sa ňou
až do Čopu v zakarpatskej oblasti Ukrajiny. [13]

Obr. 7 Modelová lokomotíva radu 150 (E499.2) na modelovom koľajisku SPŠ dopravnej v Košiciach
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Lokomotíva radu 131 (E479.1)
Lokomotíva radu 131 je podľa [15] charakterizovaná ako dvojdielna
lokomotíva na jednosmerný prúd určená pre ťažkú nákladnú dopravu
na tratiach s náročným sklonom medzi Ostravskom a východným Slovenskom. Úlohou pri jej vývoji bolo navrhnúť takú lokomotívu, ktorá
dokáže ťahať vlaky s hmotnosťou nad 2 000 ton cez „Štrbskú rampu“ a na ďalších tratiach s podobnými sklonovými pomermi. Niekedy
bolo totiž potrebné na tomto úseku nasadzovať dve až tri lokomotívy,
čo sa stalo ekonomicky nevýhodné. Rušeň tvoria dva zhodné diely,
spojené zadnou časťou natrvalo k sebe. Každý diel má pritom svoje
vlastné číslo ako samostatný rušeň. Aj keď sa v prevádzke vyskytujú výhradne v spojených dvojiciach, každá sekcia rušňa je schopná
jazdiť samostatne. Rušeň má štyri dvojnápravové podvozky a poháňa ho osem elektromotorov, každú nápravu jeden. V rokoch 1980
až 1982 vyrobili 50 dvojdielnych lokomotív. Trvalý výkon lokomotív
je 4 480 kW (2 x 2 240 kW) a trvalá ťažná sila 350 kN. Celková
hmotnosť dvojičiek je 169 ton a maximálna rýchlosť 100 km/h. Tieto
rušne sú stále v prevádzke (obr. 9).

Obr. 9 Lokomotíva radu 131 (E479.1) na modelovom koľajisku SPŠ
dopravnej v Košiciach
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Lokomotíva radu 184
Rad rušňov 184 (obr. 10) vznikol z radu 163, z ktorého prevzal väčšinu komponentov. Lokomotívy mali nahradiť staršie šesťnápravové
rady 181 a 182. Vzhľadom na to, že v rokoch 1994-1998 boli vyrobené len štyri kusy radu 184, stále ostávajú v prevádzke aj staršie stroje. Lokomotíva je postavená na troch dvojnápravových podvozkoch.

Prostredný podvozok je stranovo posuvný. Cieľom tohto riešenia je
obmedzenie opotrebovania koľajníc oproti lokomotívam s dvoma
trojnápravovými podvozkami. Lokomotíva je vybavená mikroprocesorovým riadením, ktoré umožňuje manuálny alebo automatický režim
regulácie rýchlosti. Tieto lokomotívy ťahajú napríklad súpravy uhlia
v okolí Tušimíc. Ich parametre sú naozaj zaujímavé. Trvalý výkon je
5 220 kW, maximálna ťažná sila 575 kN. Lokomotíva váži 120 ton
a má dĺžku 20 346 mm. Maximálna rýchlosť je 95 km/h. Zaujímavosťou je, že prevody jednej z lokomotív boli upravené tak, aby dosiahla
maximálnu rýchlosť 155 km/h. Uskutočnili sa aj skúšky na ŽZO Velim.
Následne však jej rýchlosť upravili späť na maximálne 95 km/h. [16]

Na záver
Pôvodne sme plánovali o elektrických rušňoch napísať iba jeden článok. Pri jeho tvorbe sme však postupne dospeli k záveru, že vtesnať
do článku ešte aj stroje pre striedavú napájaciu sústavu a prípadne
viacsystémové stroje, je nad rámec jedného článku. Preto sme sa
rozhodli, že nateraz skončíme s jednosmernou napájacou sústavou
a niekedy nabudúce sa budeme zaoberať rušňami napájanými striedavou napájacou sústavou. Aj tam sú pekné mašinky a je sa na čo
tešiť.
Článok bol vypracovaný s podporou projektu VEGA 1/0198/15
Obr. 10 Lokomotíva radu 184 v domovskom depe v Tušimiciach [15]
Literatúra: [1] Elektrický rušeň, URL: <https://sk.wikipedia.org/wiki/Elektrick%C3%BD_ru%C5%A1e%C5%88>; [2] Winco, HObbexx, URL: <http://www.winco.uk.com/
HObbexmain.html>; [3] A Theoretical Guide to Electric Locomotive Systems, URL: <https://www.elprocus.com/what-is-an-electric-locomotive-systems-and-their-types-in-india/>; [4] História železničnej dopravy v Česku, URL: <https://sk.wikipedia.org/wiki/Hist%C3%B3ria_%C5%BEelezni%C4%8Dnej_dopravy_v_%C4%8Cesku>; [5] Retro
magazín o ČSSR, R.F.K.: Retro pohľad na ČSD, URL: <https://www.retromania.sk/1990-1999/retro-pohlad-na-csd>; [6] o energetice, Tomáš Molek: Elektriﬁkace českých
železnic, Elektriﬁkace ČR, URL: <http://oenergetice.cz/technologie/elektriﬁkace-ceskych-zeleznic/>; [7] Lokomotiva 140, URL: <https://cs.wikipedia.org/wiki/Lokomotiva_140>; [8] Lokomotiva 141, URL: <https://cs.wikipedia.org/wiki/Lokomotiva_141>; [9] Lokomotiva 121, URL: <https://cs.wikipedia.org/wiki/Lokomotiva_121>; [10]
Lokomotiva 181, URL: <https://cs.wikipedia.org/wiki/Lokomotiva_181>; [11] iDNES.cz, URL: <http://ekonomika.idnes.cz/foto.aspx?foto1=JB5bd6bd_mapa.jpg>; 12] rail.
sk, Elektriﬁkácia tratí na Slovensku, URL: <ttps://www.rail.sk/skhist/elektr.htm>; [13] Lokomotiva 150, URL: <https://cs.wikipedia.org/wiki/Lokomotiva_150>; [14] Lokomotiva 163, URL: <https://cs.wikipedia.org/wiki/Lokomotiva_163>; [15] Lokomotiva 131, URL: <https://cs.wikipedia.org/wiki/Lokomotiva_131>; [16] Lokomotiva 184, URL:
<https://cs.wikipedia.org/wiki/Lokomotiva_184>

Údržba

v automobilovom priemysle

Druhý ročník odbornej konferencie Špičková údržba v automobilovom priemysle usporiadali Slovenská
spoločnosť údržby a Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky v polovici októbra v Nitre.
Približne 80 účastníkov podujatia si prišlo vymeniť skúsenosti z oblasti asset manažmentu, požiadaviek štandardov a ich implementácie
v automobilovom priemysle. Kľúčovou témou bol tiež vplyv novej normy SMK ISO 9001:2015 (IATF 16949:2016) na meranie výkonnosti
údržby a zaujímavé prezentácie a príspevky v panelových diskusiách
odzneli aj na tému kľúčových ukazovateľov v údržbe, informačných
systémov pre údržbu, detekovania úzkych miest v oblasti riadenia
kvality výroby a prediktívnej údržby.

Iba špičková údržba má význam
Predseda predstavenstva Slovenskej spoločnosti údržby Juraj Grenčík, pri otvorení konferencie ocenil, že Zväz automobilového priemyslu SR vníma význam údržby, a hoci nie je pre výrobcov automobilov
prvoradou činnosťou, chápe, že bez nej by výrobný proces nemohol
riadne fungovať.

Ako uviedol prezident Zväzu automobilového priemyslu SR Juraj Sinay, automobilový priemysel je typický veľmi širokou dodávateľskou
sieťou pre výrobcov automobilov – od TIER 1 až po TIER 3. „Už aj
vzhľadom na charakteristiku výrobných procesov na jednotlivých
stupňoch je úplne prirodzené, že aj stratégia a taktika údržby v konkrétnych ﬁrmách, je odlišná. Iná bude u výrobcu skrutiek v kategórii
TIER 3 a iná u OEM výrobcu – automobilky, ktorá už montuje ﬁnálny výrobok, kde sú robotické pracoviská. Tým je práve automobilový
priemysel zaujímavý pre aplikáciu špičkových metód v rámci údržby.
Myslím si, že údržba ani nemôže byť iná ako špičková, lebo ak nevykazuje najvyššie známky kvality a perfekcionizmu, tak vlastne nesplní
to, čo sa od nej očakáva. Musíme vychádzať z toho, že údržba je
súčasťou moderných technológií, inteligentného priemyslu a je neoddeliteľnou súčasťou všetkých riadiacich procesov v rámci stratégie
Priemysel 4.0.“
www.leaderpress.sk
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Národná cena produktivity za rok 2016
Na jubilejnom 20. Národnom fóre produktivity odovzdali podnikom cenu za produktivitu
PhDr. Martina BANDOROVÁ, CEIT, a.s.

Výrobca kovových konštrukcií sedacích systémov automobilov a výrobca výťahových komponentov. Dve priemyselné
spoločnosti pôsobiace na Slovensku sú čerstvými držiteľmi ocenenia Národná cena produktivity za rok 2016.
Oceňovanie sa uskutočnilo počas slávnostného večera
jubilejného ročníka CEIT & Trend konferencie Národné
fórum produktivity, v stredu 11. októbra v Žiline.

Výsledky súťaže počas slávnostného večera vyhlásila generálna riaditeľka
Sekcie podnikateľského prostredia a inovácií Ministerstva hospodárstva SR
Miriam Letášiová
Súťaž o Národnú cenu produktivity sa za posledné roky stala neoddeliteľnou súčasťou konferencie, každoročne ju vyhlasuje Ministerstvo hospodárstva SR ako jednu z foriem podpory rastu produktivity na národnej úrovni.
Súťaž má dve kategórie.

Ocenenie v kategórii Veľký podnik
Národnú cenu produktivity v kategórii Veľký podnik získala spoločnosť Lear
Corporation Seating Slovakia s.r.o., ktorá v Prešove vyrába kovové konštrukcie sedacích systémov automobilov. Závod na východe Slovenska tento
rok oslavuje desať rokov. Pracuje tu približne tisíc zamestnancov, ktorí sa
v rámci korporácie zapísali ako kompetentný a angažovaný tím odhodlaný
čeliť aj tým najväčším výzvam v podobe náročných projektov, určených pre
producentov svetových automobilových značiek. Rast produktivity závodu,
riadenie spoločnosti v duchu Industry 4.0, dôraz na technologický rozvoj
a zároveň na rozvoj ľudí rozhodli o víťazstve v súťaži o Národnú cenu produktivity za rok 2016.

Národnú cenu produktivity za rok 2016 v kategórii Veľký podnik preberá
Daniela Petríková, riaditeľka prešovského závodu spoločnosti Lear Corporation Seating Slovakia

Ocenenie v kategórii Malý a stredný podnik
V kategórii Malý a stredný podnik si tento rok cenu odniesla spoločnosť
Wittur s.r.o. so sídlom v Krupine. Z výrobno-montážneho závodu vychádzajú dôležité výťahové komponenty, rámy kabín a protizávažia, bezpečnostné systémy či dverové mechanizmy výťahov, pričom celá produkcia závodu je určená na export. Wittur je popredným dodávateľom výťahových
komponentov pre najvýznamnejšie spoločnosti pôsobiace na trhu. Firma sa
rýchlo rozvíja, neustále hľadá možnosti optimalizácie výrobných procesov
a podniká aktivity smerujúce k rastu produktivity, ktoré sa reálne odrážajú
v dosahovaných ekonomických ukazovateľoch.
Zľava generálny riaditeľ CEIT Boris Duľa, generálna riaditeľka Sekcie podnikateľského prostredia a inovácií Ministerstva hospodárstva SR Miriam
Letášiová, riaditeľka prešovského závodu spoločnosti Lear Corporation
Seating Slovakia Daniela Petríková, Corporate Industrialization Manager
spoločnosti Wittur Miroslav Perniš

Národnú cenu produktivity za rok 2016 v kategórii Malý a stredný podnik
preberá Miroslav Perniš, Corporate Industrialization Manager spoločnosti
Wittur
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Vydavateľstvo LEADER press, s.r.o. vydáva ai magazine zameraný na automobilový priemysel, strojárstvo a ekonomiku už jedenásty
rok. Od roku 2015 ai magazine vychádza ako dvojmesačník: marec, máj, júl, september, november, december. Príspevky sú uverejňované v slovenčine a češtine, resp. angličtine. Súčasťou každého vydania je resumé článkov v angličtine, register ﬁriem, zoznam publikujúcich a inzerujúcich ﬁriem s odkazom na číslo strany a webovú adresu konkrétnej ﬁrmy.
Elektronická forma ai magazine – k dispozícii pre každého a bezplatne
Ako prvý časopis na Slovensku vo svojej kategórii je od prvého čísla ai magazine k dispozícii aj v elektronickej podobe, všetky doterajšie vydania sú sprístupnené v archíve. V elektronickej verzii ai magazine na www.ﬂoowie.com, kde sa prekliknete cez konkrétne
vydanie ai magazine umiestnené na titulnej strane www.aimagazine.sk, sú aktívne linky všetkých ﬁriem, ktoré inzerujú v danom vydaní, a tak je možné získať viac informácií o konkrétnej ponuke ﬁrmy priamo na jej webstránke. Tiež sú tu k dispozícii aktuálne údaje
o čítanosti. To všetko na www.aimagazine.sk, www.leaderpress.sk a www.ﬂoowie.com.

HLAVNÉ TEMATICKÉ CELKY
Výrobné stroje a zariadenia:
obrábacie stroje, tvárniace a frézovacie stroje, lisy, formy, náradie, nástroje,
zariadenia na spracovanie plastov a gumy, spájanie materiálov, ložiská, hydraulika, pneumatika, CNC obrábanie.

Technológie a materiály:

DISTRIBÚCIA A ČÍTANOSŤ ai magazine
PODĽA VNÚTROFIREMNEJ ŠTRUKTÚRY ODBERATEĽOV
Obchod, logistika
a marketing
Vrcholový a stredný
manažment
ﬁriem

Výroba

14 %
12%

kovoobrábanie, automatizácia, robotizácia, zváranie a delenie materiálov, zlievarenstvo, povrchové úpravy, elektronika, informačné technológie a digitalizácia (CA...technológie, softvér, virtuálna realita, modelovanie...), počítačová
podpora strojárskej výroby v konštrukcii, technológii a výrobe – CAD, CAM,
PLM systémy, konštrukčné materiály (oceľ, hliník, guma, plasty...), technické
materiály – kovy, plasty, ľahké a farebné kovy, spracovanie plechu, inžiniering,
nanotechnológie a iné progresívne technológie, povrchové úpravy. Logistika,
manipulačná technika, metrológia, skúšobníctvo, tribológia.

43 %

31 %
Konštruktéri,
technológia, vývoj

Automobilky a ich výroba:

PODĽA OBLASTI PODNIKANIA ODBERATEĽOV

automobilky, dodávateľské a subdodávateľské ﬁrmy, dizajn, motory, prevodové ústrojenstvo a jeho časti, karosérie, pohonné systémy, lakovne, montážne
a kompletizačné linky, servis, údržba. Vývoj jednotlivých komponentov a agregátov automobilov, technológia montáže.

Procesné zázemie
výroby, iné

5%

Automobilky

10 %

Logistika

10 %

Rubriky ai magazine
• Dodávatelia • Materiály, technológie, produkty • Obrábacie stroje, náradie, nástroje, uchopovacie systémy • Robotika, automatizácia, zváranie • Plasty • Metrológia
• Produktivita • Digitálny podnik • Priemysel a dizajn • Veda, výskum, vzdelávanie
• Konštrukcia, inovácie, vývoj • Top téma dňa • Hospodárske spektrum • Novinky
svetových výrobcov • Legislatíva z Bruselu• Environmentalistika • Energetická efektívnosť• Logistika • Svet lídrov – proﬁly ﬁriem a osobností •Success story made in
• Ekonomika a ﬁnancie

www.aimagazine.sk

Strojárstvo

30 %
10 %

Softvérové riešenia,
CAD, CAM, PLM
systémy, elektronika,
elektrotechnika

15 %
Priemyselná
automatizácia,
robotika

20 %
Výroba a spracovanie
plastov

www.leaderpress.sk

www.leaderpress.sk

www.aimagazine.sk

Edičný plán na rok 2018 má rámcový charakter a každé vydanie je aktualizované a tematicky dopĺňané s prihliadnutím na aktuálne
dianie – veľtrhy, konferencie, iné odborné podujatia.

ČÍSLO VYDANIA UZÁVIERKA

DÁTUM VYDANIA

TÉMY

VEĽTRHY, VÝSTAVY

ai magazine 1

19. 2.

1. 3.

obrábanie, Industry 4.0
automatizácia, digitálny
podnik, robotika,
zváranie, elektronika,
elektrotechnika

8. – 18. 3. (Autosalón, Ženeva)
20. – 23. 3. (AMPER, Brno)
23. – 27. 4. (Hannover Messe, CeMAT, Hannover)

ai magazine 2

20. 4.

3. 5.

veľtrhové vydanie
k MSV Nitra, obrábanie,
Industry 4.0,
automatizácia, robotika

15. – 17. 5. (Veľtrh Veda, Výskum, Inovácie, Brno);
14. – 18. 5. (Metalloobrabotka–Technoforum, Moskva);
15. – 18. 5. (FOR INDUSTRY, Praha); 22. – 25. 5. (MSV, ELO SYS Nitra);
5. – 7. 6. (LASYS, Stuttgart); 26. – 28. 6. (SENSOR + TEST, Norinberg);
19. – 22. 6. (Automatica, Mníchov)

ai magazine 3

18. 6.

2. 7.

automatizácia, robotika,
zváranie, obrábanie,
Industry 4.0, digitálny
podnik, logistika

18. – 22. 9. (AMB, Stuttgart)

Špeciálne vydanie I. – Produktivita a inovácie (produktové a technologické novinky v prvom
polroku 2018, proﬁly ﬁriem a osobností, analýzy, perspektívy, výhľady jednotlivých strojárskych
odborov, vaše názory, ankety). Plasty a plastikársky priemysel.
ai magazine 4

31. 8.

14. 9.

veľtrhové vydanie
k MSV Brno, IMT,
AUTOMATIZACE,
plasty, Industry 4.0,
automatizácia, obrábanie

1. – 5. 10. (MSV, IMT, Automation, FOND–EX, WELDING, PROFINTECH,
PLASTEX, Brno)
8. – 11. 10. (MOTEK, Stuttgart)
23. – 27. 10. 2018 EuroBLECH Hanover

ai magazine 5

19. 10.

2. 11.

obrábanie, Industry
4.0, automatizácia,
tribotechnika, logistika

13. – 16. 11. (ELECTRONICA, Mníchov)
27. – 29. 11. (SPS IPC Drives, Norimberg)

ai magazine 6

23. 11.

3. 12.

logistika, zváranie,
obrábanie, Industry 4.0,
Špeciálne vydanie II. – Produktivita a inovácie (produktové a technologické novinky v roku
2017, proﬁly ﬁriem a osobností, analýzy, perspektívy, výhľady jednotlivých strojárskych odborov).
Vývoj, výskum (vývojové a technologické centrá v SR a ČR).

Každé vydanie je orientované na inovácie, produktivitu, priemyselnú automatizáciu, digitalizáciu, CAD, CAM, PLM systémy, obrábanie, iné strojárske technológie ako nosné odborné témy vychádzajúce z obsahovej koncepcie ai magazine.

ADRESÁTI ČASOPISU

DISTRIBÚCIA

Vrcholový a stredný manažment ﬁriem v autopriemysle, strojárstve
a v dotknutých odvetviach priemyslu, výrobcovia, subdodávatelia, konštruktéri, technológovia, manažéri, vysokoškolskí a stredoškolskí pedagógovia, študenti a doktorandi vysokých škôl, stredné
a učňovské odborné školstvo, inštitúcie štátnej správy, poradenské, vzdelávacie a školiace organizácie, zväzy a združenia pôsobiace v sektore priemyslu, obchodné komory, ďalšia podnikateľská,
odborná i laická verejnosť.

Distribučné kanály vydavateľstva LEADER press, s.r.o. sú priame a adresné. Jadro distribúcie tvorí doručovanie ai magazine direct mailom
– poštou alebo doručovateľskou službou. Ďalšiu časť nákladu tvorí
predplatné. Významná časť distribúcie je expedovaná na veľtrhoch,
konferenciách, ﬁremných podujatiach v SR a ČR. V plnohodnotnej
elektronickej forme je časopis bezplatne dostupný pre každého záujemcu na www.aimagazine.sk, www.leaderpress.sk alebo v systéme
www.ﬂoowie.com/sk.

TECHNICKÉ PARAMETRE
Formát:

210 x 297 mm

Rozsah:
Priemerný
plánovaný náklad:

92 - 124 plnofarebných strán

Cena:

4 €/120 Kč

7 000 ks

KONTAKTNÉ ÚDAJE
LEADER press, s.r.o.
Framborská 58
010 01 Žilina
www.leaderpress.sk
www.aimagazine.sk

Tel.: +421 41 565 2755
+421 905 495 177
+421 911 209 549
+421 904 209 549
E-mail: leaderpress@leaderpress.sk

Elektronická verzia – viac informácií, vyššia čítanosť. Bezplatná dostupnosť
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LEADER press Ltd. Publishing, has already run ai magazine, aimed at automotive and mechanical engineering
eering and economy already for
for
the 11th year. ai magazine is bimonthly journal. It will be published in March, May, Jul, September, November and December. Contributions are published in Slovak and Czech or in English. As part of each issue is a résumé of articles in English, register of companies,
a list of publishing companies and advertisers with a reference to the page number and the web address of a speciﬁc company.
Electronic Form (E-form) of ai magazine – at disposal for everyone and free of charge
As the ﬁrst journal in Slovakia in its category ai magazine has already been available in e-form from the ﬁrst issue for eight years. All
previous issues are available in the archive. In the electronic version of ai magazine on www.ﬂoowie.com, where you can click-through
via a particular issue of ai magazine located on the home page www.aimagazine.sk, are the active links of all companies advertising in
a speciﬁc issue. Therefore you can get more information about a concrete company offer directly on company’s website. On the home
pages of ai magazine there is also up-to-date information about readability of the ai magazine.
All this on www.aimagazine.sk,www.leaderpress.sk and www.ﬂoowie.com.

MAIN TOPICS
Production machinery and equipment:
machine tools, forming and milling machines, presses, moulds; tools,
instruments, equipment for processing plastics and rubber; bonding materials,
bearings, hydraulics, pneumatics, CNC-machining.

Technologies and materials:
metal-working, automation, robotics, welding and cutting of materials,
foundry, ﬁnishing; electronics, information technologies and digitisation (CA…
technologies, software, virtual reality, computer modelling…), computer support of mechanical engineering in construction, technology and manufacturing - CAD, CAM and PLM systems, construction materials (steel, aluminium,
rubber, plastics,…), technical materials - metals, plastics, light and non-ferrous
metals; sheet metal processing, engineering, nanotechnologies and other
advanced technologies; surface treatment. Logistics, handling equipment,
metrology, testing and control technology, tribology.

DISTRIBUTION AND READABILITY
OF THE ai magazine
According to intra-company structure of the subscribers
Business, logistics
and marketing
Top- and middlemanagement of the
companies

14 %

Production

12%
43 %

31 %
Designers,
Technologists,
Development

Automobile factories and their production:
automobile factories, supplier and sub-supplier companies, news from worlds’
producers, design, engines, gear system and its parts, auto-bodies, fuel systems,
paint shops, assembly and assembly lines, service and maintenance; development of individual components and car aggregates, assembly technology.

According to business area of the subscribers
Process Background of
Production, other

5%

Automotive
Companies

10 %

Columns of the ai magazine
• Suppliers • Materials, Technologies, Products • Machine tools, tools, Instruments,
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Editorial plan for 2018 has a framework character and each edition is updated and thematically adjusted according to the current
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KRÍŽOVKA
Hrajte o tablet
od ﬁrmy ISCAR
Vážení priatelia,

v aktuálnom vydaní ai magazine máme pre vás opäť pripravenú krížovku. Ak ju vylúštite a pošlete nám jej správne znenie, môžete hrať
o naozaj hodnotnú cenu od ﬁrmy ISCAR. Skúste, možno sa šťastie usmeje práve na vás. Napovieme, že tajnička presne charakterizuje
a vystihuje spoločnosť ISCAR, ktorá v tomto roku oslavuje 65. výročie svojho založenia a tiež štvrťstoročnicu svojho pôsobenia na Slovensku.
Znenie tajničky pošlite (spolu so svojím menom, adresou a telefónnym číslom) na emailovú adresu redakcie: leaderpress@leaderpress.sk
do 20. 11. 2017. Výhercu budeme telefonicky kontaktovať a jeho meno uverejníme v ai magazine č. 6/2017, ktoré vyjde 4. 12. 2017.
Správne znenie tajničky z minulého vydania je: SCHUNK, jednotka v upínaní a uchopovaní. Spomedzi správnych lúštiteľov sme vyžrebovali
Františka Hanuliaka z Bratislavy. Blahoželáme a posielame výhru!
Redakcia ai magazine
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Pomôcky:
krat, Ea, Kava, Tin, Oša, Ik, Sia, akyn, Imera
Vodorovne
A: 1.časť tajničky; vnímanie po česky; značka farieb a izolácií
B: mužské meno (3.9.); auto po svojej životnosti; návrat choroby
C: grécky región; pohľad (básnicky); zmyselný človek
D: ruská jednotka hmotnosti; vliekla za sebou; čierny po francúzsky
E: citoslovce bolesti; babylonský boh vody; stonanie; mäsitá časť
plodov
F: tvrdá spoluhláska; 2. časť tajničky; predložka 3. pádu
G: ruské ženské meno; nie náš; vkusný (hovorovo); ozn. lietadiel Nový
Zéland; západočeské mesto
H: kokus; ukazovacie zámeno; zaisťovali prístroj
I: dolník v kartách po nemecky; rieka v Rusku; etruský boh neba;
následne
J: tvrdá spoluhláska; 3.časť tajničky; MPZ Portugalska
K: športový klub v Aténach; samohlásky (nuda); predložka
s významom hore; orientálne mužské meno; rieka v Rusku

Zvisle
1: Ibrahim (domácky); obdobie horúčav
2: nie tam; český hokejista; nie po česky
3: stará značka cigariet; úradné nariadenie; jazero v Rusku
4: hlavná tepna; kačka po nemecky; predložka 3. pádu
5. trhať; egyptský boh poznania; vykonávaj orbu; áno po rusky
6: citoslovce vŕzgania; Atlantic Tele Network Inc.; ázijský ľudový
spevák
7: 1. osoba J. Č.; citoslovce nesúhlasu; obrana
8: obrazovka po rusky; múdry dedko
9: umieral; venuje; Odyseova krajina
10: merica (nárečovo); univerzitné centrum; súčasť parného stroja
11: prívesok; prepáč po rusky
12: nerozhodná hra v šachu; okrem iného; mužské meno; opytovacie
zámeno
13: zhora (lekársky); značka st. českých fotoaparátov; lipneš
na niečom po česky
14: vzniká aj pri brúsení; zhotov šitím; dedko po nemecky
www.leaderpress.sk
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EMO Hannover – Investments in Milliards Euros
The German city Hannover was living during the week from
the 18th to the 23rd September with the metalworking
industry ideas. Great exhibitory expositions, worldwide
premieres of the new technologies, hundreds of the pressconferences and presentations, mix of various languages
and cultures from the whole world as well as the completely
booked ﬂights and hotels. All of it was concentrated during
the six days at the Hannover exhibition area in the form of
intensive business discussions resulting in beneﬁts for the
exhibiting companies expressed in milliards Euros. (p. 10)
MSV 2017 – More Professionals at the Filled Exhibition Area
The total number 1631 of the exhibitors from 32 countries
and more than eighty thousands of visitors. This is a
balance of the 59th International Engineering Fair, which
took place at the exhibition area in Brno from the 9th to the
13th October. The year 2017 conﬁrmed a position of the
MSV as the most important Middle-European engineering
fair, whereas this year it was the record-breaking event
compared to the previous years with regard to many
parameters.
(p. 16)
European Union Expects Reform of the VAT
According to the newest study of the European Commission
the losses of the European countries, concerning incomes
from the value added tax (VAT), were about 152 milliards
Euros in the year 2015. This dropout in the VAT represents
the total difference between the expected incomes from the
VAT and the really obtained sum. Therefore it is necessary
to perform a deep reform in order the member countries will
be able fully to utilize gains resulting from the VAT in their
budgets.
(p. 18)
ISCAR – Global Supplier of the Cutting Tools During the Last
65 Years
Mr. Stef Wertheimer established the company ISCAR Ltd. in
the year 1952. Nowadays this company is one of four top
worldwide producers of the tools, which are based on the
replaceable carbide cutting tips. On the occasion of the 65th
anniversary of the ISCAR foundation the general director of
the company ISCAR Ltd. and president of the group IMC, Mr.
Jacob Harpaz, offers an interview to the ai magazine.
(www.iscar.sk, p. 20)
New Living Area from the Company Yanfeng Automotive
Interiors
The technological centre in Trenčín, which is one of the
largest technological centres of the automotive industry
in Slovakia, is focused on development of the interiors
for motorcars. It is an integrated part of the global leader
Yanfeng Automotive Interiors (YFAI) and nowadays it is
oriented into the area of autonomous control. The company
Yanfeng Automotive Interiors (YFAI) presented at the
international exhibition of automotive industry (IAA) in the
German city Frankfurt from the 12th to the 24th September
2017 a new concept of the motorcar interior, which is called
XiM18 (eXperience in Motion). This concept with more than
thirty innovations speciﬁed for the electric and autonomous
vehicle is a demonstration how the people will be used
interiors of their motorcars.
(www.yfai.com, p. 22)
Application of Robots ABB in Small and Medium Enterprises
Clients of the company ABB know that the robotics is applied
not only in the automotive industry. Within the late conference
Robotics in Production Practice of Small and Medium
Entreprises, which was held in Rajecké Teplice on the 11th
May 2017, we presented to the participants a fact that also the
small and medium enterprises are able to apply the robotics,
because it is an accessible and ﬁnancially efﬁcient solution
for them. The conference offered complete information about
a potential of robotics in the production company, including
question of economic return, proposal of the robotic workplace
as well as case studies from the Slovak and Czech production
companies. It was a common event of two reputable editors
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– the HMH, Ltd. (ATP Journal) and the LEADER press, Ltd. (ai
magazine).
(www.abb.sk/robotika, p. 26)
Intuitive Guidance of the Robots KUKA
The company Maschinenvertriebs GmbH (VIP), which was
established in the year 1994, is a professional in the area
of special machine engineering. The newest innovation from
the company VIP is a navigator developed for the robots,
which enables to perform an intuitive and easy manual
guidance of the robots KUKA without a deeper knowledge of
this technology. Usually a precise guidance of the industrial
robots, which is controlled by means of the directional
buttons, requires professional knowledge, spatial awareness
as well as certain experiences of the operating staff. The
operator has not only to perceived orientation of the robot
within the given area, but also to know functions of twelve
motional keys placed on the actuator. However, the VIP
Navigator developed for the robots does not require such
previous skills. Another advantage is a possibility to be
installed into the all existing robotic systems KUKA.
(www.kuka.cz, p. 28)
Collaboration of Human and Robot
The actual forms of collaboration between the human
and robot are described in the standard ISO 10218 –
Requirements for Safety of Industrial Robots and in the
related technical speciﬁcation ISO/TS 15066. These
standards are valid on the present, however the norms DIN
and CEN are being revised with regard to the collaboration
of people with robots. From this reason the products
developed for this purpose should fulﬁl higher requirements
than are actual. Grippers of the series MRK from the Zimmer
Group are designed according to the requirements of BG/
DGUV.
(www.zimmer-group.sk, p. 30)
Hard Metal Shank Cutters Mitsubishi of the Series MS PLUS
The series MS Plus of the hard metal shank cutters offers
eight various types of the milling cutters with a wide range
of the diameters and geometries, namely from the spherical
and radius shaped cutters to the extended cutters of the
LONG NECK type and taper cutters.
(www.mcs.sk, p. 32)
DIAEDGE from Mitsubishi Materials
The Hartmetall GmbH, European centre and directorate
of the Japanese group Mitsubishi Materials, Progressive
Materials and Tools, announces introduction of a new
product brand determined for the tools made from sintered
carbides “DIAEDGE” at the European market. The product
brand DIAEDGE was presented as a part of the company’s
re-designed logo and within changed corporative design
in Japan on the 1st April 2017. The new product marking
will be applied for the products from the sintered carbides.
(www.mcs.sk, p. 33)
Novelties from the Company SCHUNK
The company SCHUNK extended its offer of the forcecontrolled 5-axle clamps by a new clamping system with
adjustable clamping centre: it is a maintenance-free clamp
SCHUNK KSX-C equipped with two jaws that are moveable
by means of a scale. The hydraulic compensation jaws
from the company SCHUNK, which is a competent leader in
the area of gripping systems and clamping technology, are
setting new standards to the hydraulic compensation jaws
for clamping of work-pieces with low deformation.
(www.schunk.sk, p. 34)
New alliance between machine building and IT for Industrie 4.0
Through the joint venture ADAMOS (ADAptive Manufacturing
Open Solutions), DMG MORI, Dürr, Software AG and ZEISS
as well as ASM PT are establishing a strategic alliance for
the future topics of Industrie 4.0 and the Industrial Internet
of Things (IIoT). Germany’s ﬁrst alliance of well-known
industrial and software companies wants to establish
ADAMOS as global standard for the industry and attract
other machine builders to become partners. ADAMOS is
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customized to meet the speciﬁc needs of machine and
plant builders and their customers: The open IIoT platform
ADAMOS is non-proprietary and brings together the most upto-date IT technology and industry knowledge.
(www.dmgmori.com, p. 36)
Lathe Tool Class Resistant to Plastic Deformation
The company Sandvik Coromat, which is a specialist in the
area of machine tools and tool systems, presented the lathe
cutting tips that are especially optimised for machining of
the corrosion-proof steels. These cutting tips offer a higher
productivity, longer durability of the tools and a better
utilization of the machines. It is evident that the GC2220
will becomes a great beneﬁt for the producers of pumps and
valves as well as for the companies acting in the general
engineering area, namely for the suppliers of the aircraft
industry, automotive industry or for production of equipment
used in the oil and gas industry.
(www.sandvik.coromant.com/sk, p. 38)
GibbsCAM – CAD/CAM Software for Productive Machining
The GibbsCAM is CAM software intended for creation of the
NC programmes speciﬁed for the CNC machine tools. It is
an easily applicable helper, which also enables a continuous
integration with any CAD system. The interface, which is
developed for the operators, is well arranged with regard
to the maximal productivity during preparing of the NC
programmes. Creation of the NC programs by means of the
GibbsCAM is a ﬂexible, fast and reliable process.
(www.gibbscam.sk, p. 39)
Jewellery in Machining
The company Walter Slovakia Ltd. organized an interesting
training PCD from the 21st to the 22nd September 2017
in a comfortable surrounding in the Tatra mountain region.
It was a meeting of the representatives from several
companies and from the Technical University in Zvolen with
a professional, who is working in the area of non-ferrous
metal machining using diamond tools, namely with Mr.
Massimo Romaniello from Germany. He is a manager for
sale and design PCD of the company Werner Schmitt PKDWerkzeug GmbH, which is a part of the group Walter and he
presented the newest trends and development in the given
area.
(p. 40)
Machining Centre LEADWELL V-50L
The vertical machining centre LEADWELL V-50L is the right
choice for the demanding users. This model was innovated
during the previous years and now all its components are
perfectly tuned.
(www.mikron.sk, p. 41)
DSH 155 – Representative of New DriveSpin Actuator Series
The company SPINEA, Ltd. from Prešov has been
successfully established in the worldwide market during
its existence. It belongs among the top suppliers in such
branches as industrial robotics, automation, production
of machine tools, navigation technology and medical
equipment. Nowadays it is the only European producer of
the high-precise reducers, which is competing with three
Japanese companies in the given technologically demanding
segment.
(www.spinea.sk, p. 42)
ISCAR Demonstrates Higher Machining Performance
Reduction of energy consumption is a durable trend in the
world and therefore it is a basic technical requirement also
in the metal cutting area. Development of such processes,
materials and machines that are able to reduce signiﬁcantly
the consumption of energy in the metal cutting process are
positive consequences resulting from deeper understanding
the environmental protection responsibility and sustainable
development.
(www.iscar.sk, p. 44)
First-Class Experience in Cinema…
With the PREMIUM POWER from Murrelektronik - sources
Emparro from Murrelektronik are supplying LED illumination
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in Traumpalast. The company Lochmann Filmtheaterbetriebe
in Rudersberg projected its newest cinema so that the
guests will have only the best experiences. There are
installed in this cinema the comfort chairs with a sufﬁcient
large space for legs and in each of the all 10 halls the
movies are presented using the modern 3D technology,
together with an extraordinary acoustic experience.
(www.murrelektronik.sk, p. 46)
Cutting Days 2017 in Šumperk
It is a well-known fact for the professionals that technical
level of the machining process can be evaluated visually
according to the visage of chip. A clear and simple shape of
the chip indicates reliability of the cutting tool and it ensures
high production quality. The company Dormer Pramet,
which has a chip in its company’s logo, presented during
the Cutting Days in September a story of own progressive
development and technologically advanced production.
About two thousands of people visited the company’s plant
situated at the Northern Moravia.
(p. 48)
Cimatron – a Way to More Efﬁcient Production in Tool Works
Nowadays there is exerted a very intensive pressure
from the clients of the tool works mostly with regard to
shortening of the times that are necessary for development
and production of the tools. From this reason it is almost
an existential question to be a ﬂexible tool works, however
the above-mentioned tasks are very demanding. The only
possibility is application of the integrated solution within
the whole process, i.e. from the offer, through the design
proposal of the tool, up to the production and installation
of it. The CAD/CAM solution Cimatron, which is utilized by
every third of the German tool works, fulﬁls all the required
assumptions.
(www.cimatron.sk, p. 50)
GF Machining Solutions
The reputable Swiss company again presented at the MSV
Brno 2017 the top-level machines determined for the precise
engineering production: the CUT E350 – is the electroerosive wire cutter with an excellent ratio price/performance
and equipped with the control system AC CUT – HMI. The
CUT P550 – it is the electro-erosive cutter with a new fast
generator and with the new control system AC CUT – HMI.
The MIKRON MILL S400 – is the high-speed milling centre
with integrated palletisation.
(www.gfms.com/cz, p. 51)
Makino a500Z – Reliable and Efﬁcient Production with
5-Axle Flexibility
The company Makino organizes the International Automotive
Forum from the 28th to the 29th November 2017 in
Bratislava. There will be presented our newest 5-axle
horizontal machining centre a500Z as well as the horizontal
machining centre DA300 equipped with the system Makino
VIP and other machining centres, for example the L2-5AX |
Slim3n | a40 | a81nx | a500Z | J3-5XR |.
(www.makino.eu, p. 52)
Eurazio Centre – the Largest Demonstrating Centre of Lasers
and CNC Machines
Nowadays buying of the industrial machines is unthinkable
without a personal testing of the machines as well
as without detailed knowledge, operational costs and
requirements concerning the considered machinery. The
main motto, which characterizes selling of the lasers and
CNC machines in the company 4ISP, Ltd., sounds: “You will
see and believe.” Every client is motivated ﬁrst of all to test
his own materials and applications on the same or similar
machines before buying of the considered machine, i.e. to be
sure that the given equipment really fulﬁls the required tasks
in the right way.
(www.4isp.cz, p. 54)
New Clamping Chucks with Side Locking Speciﬁed for
Cylindrical Shanks with Clamping Surface HB
The new clamping chuck MAPAL with the side locking is
characterised by stiff gripping, simple manipulation and

signiﬁcantly reduced eccentric running. Accuracy of the
clamping inlet is up to 10 microns, i.e. its precision level
is much more higher than it was in the case of previous
versions.
(www.mapal.com, p. 56)
From 10 to 700 – Unbelievable Level of Compound
Machining
Lightweight constructions, together with application of
smaller but more powerful motors are inﬂuencing selection
of the applied materials. A few years ago many automotive
producers manufactured the upper half of the bearing shell
situated in crankcase from aluminium instead of cast-iron
in order to reduce weight of construction. That is why the
company MAPAL developed the ISO replaceable cutting
tips determined for boring of the cast aluminium. Nowadays
there is applied another progressive step in lightening of the
constructions. The producers are manufacturing the upper
half of the bearing shell from the aluminium and the bottom
half is made from the sintered steel instead of the cast iron
because such steel is stronger than the cast iron. Therefore
this steel is more suitable for higher mechanical loading.
(www.mapal.com, p. 56)
Practical Experiences with Implementation of Predictive
Maintenance into the Business Practice – the 2nd Part
The professionally educated specialists are the key factor
for a successful diagnostic project. The instruments
themselves are never able to solve your problems. Only the
professionally educated and well-experienced specialists are
sufﬁciently competent in order to diagnose the problems
of machines reliably. If you will not make investments into
a diagnostic professional, so it is necessary to apply the
external diagnostics by means of a specialized diagnostic
company.
(www.cmmc.cz, p. 60)
New Development Trend in Measuring Technology
Nowadays the term “Industry 4.0” is occurring almost
everywhere. Its practical applications assumes creation
of a fully “digitised system”, which enables to realise a
ﬂexible production within the whole working cycle. The
ﬂexibility requires a fast and precise reaction with regard
to the changing conditions in the working process. One of
the information ﬂows, which offer an effective feedback,
is the fast and precise absolute measuring, together with
sharing of the measured results by means of the modern
technologies.
(www.mitutoyo.cz, p. 63)
In the IKEA Components the Autopilots Are Caring for
Component Parts
The plant IKEA Components in the town Malacky is packing
the screws, wooden pins and other components that are
necessary for assembly of furniture and it is distributing
them to the furniture producers – suppliers of IKEA. There
are applied 14 fully automated and unmanned vehicles
Jungheinrich in order to dispatch millions of the various
parts and components. According to the planned schedule
during the next year there will be installed 21 of these
vehicles with the total transport capacity almost four
thousand pallets daily.
(www.jungheinrich.sk, p. 64)
RECA SECO optimization of warehouse logistics
Progressive growing companies are always looking for ways
to reduce their own expense. In more than one company
the internal measures in the ﬁeld of direct production inputs
have already reached the limits, which cannot be moved if
set quality parameters are kept. In the industrial sector there
is the management of C-components the permanently actual
possibility of meaningful savings.
(www.reca.sk, p. 66)
Intelligent loads handling
Series Liftronic AIR - The latest generation of industrial
manipulators of the INDEVA series combines the power
of a traditional pneumatic manipulator with intelligence of
INDEVA brand. The lifting force is pneumatic; yet the control
is electronic. The manipulator is suitable for lifting of centred

or very heavy loads. Models are available from 80 to 310
kg and are available for pole mounting, ceiling or overhead
rail. Compared with traditional pneumatically controlled
manipulators, Liftronic Air offers important advantages that
help improve safety, ergonomics and productivity.
(www.cz.toka.de, www.sk.toka.de, p. 68)
Everytime close to the customer
Lowinski Consulting is a service company founded in Nitra,
which provide unique, customized engineering services to
the automotive and mechanical engineering industry. We
execute this autumn the „ RoadShow 2017 „ in Slovak
Republic to introduce our services. The „ RoadShow 2017 „
sessions will be held at our customers premisses. The main
objectives of our RoadShow are to provide the beneﬁts of
engineering consulting services, execution of pilot projects
and develop long-term customer relationships. With our
engineering consulting services we cooperate together with
our future customers to develop together improved products,
processes and engineering expertise. We strive always
for above standard solutions, that work for our customers.
(www.lcsk.eu, p. 70)
Mechanisms with Parallel Kinematic Structures – Actual
Development Trends
The mechanisms with parallel kinematic structures are
devices equipped with several guiding chains arranged
between the basic frame and moveable platform.
Theoretically there is an assumption of a very high stiffness,
precision and excellent dynamic parameters of this system.
However, it is possible to state according to the performed
investigations that not all the assumed properties could
be achieved practically. The main problems are the
geometrical limits, occurrence of the singular positions in the
operational area, friction in the joints and heterogeneity of
characteristics in the operational area. There are presented
in the article new trends that are nowadays enforced in
construction of the mechanisms.
(p. 72)
Role of the QMS in Company
If you are producing something what is not at disposal
normally, so the quality of your product is fully up to you.
However, if you are making products intended for the
client‘s market, it is necessary to keep the rules concerning
protection of the client. And if there are integrated into the
production process more people or the whole departments, it
is necessary to organise the global working process in order
to respect the quality standards, to avoid failures, to eliminate
causes of low-quality etc.
(www.minerva-is.eu, p. 77)
Deep Learning Using the MATLAB
Deep learning is one of the most progressive branches in
terms of the computer-based learning systems with ability
to solve such tasks that would be unthinkable even ten
years ago. Application of the deep learning is implemented
into the many areas of the human activities, e.g. in the
computerised vision systems, in the systems of searching,
diagnostic and assistance, in the autonomous vehicles or
in safety. MATLAB is developmental surroundings speciﬁed
for the scientiﬁc-technical calculations, which offers a lot of
algorithms in the area of the computer-based learning and
deep learning. It simpliﬁes application of these algorithms
during solution of the practical tasks.
(www.humusoft.sk, p. 78)
Railway Transport and Its Specialities – Electric
Locomotives, DC Traction System
Our wandering through the history of railways came up to the
electric traction. There are presented in this article information
about the traction systems, power transmission lines and
electric locomotives. The electric locomotive is such kind
of locomotive, which is equipped with the electric driving
aggregate. These locomotives are the most modern driving
vehicles and they completely replaced – predominantly on the
main routes – the diesel locomotives.
(p. 84)
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Robotické
svařování ?
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Inspirujte se u nás.
Víme jak na to.
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• TTG-16E-ISO - ISO – Metric
• TTG-16E-UN - UN – Uniﬁed thread
• TTG-16E-A55 - Partial 55° proﬁle
• TTG-16E-A60 - 60° proﬁle
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