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Hrubá vrstva povlaku Al2O3
Ideálne pre vysokorýchlostné obrábanie.
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Nano Texture Technológia
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Dear friends,
the arrival of warm sunny days
and the gradual ease of the anti-epidemic measures is a really pleasing combination of circumstances that we are currently
experiencing. The joy of returning to the old known is
obvious at every step.
Meet in person, shake hands, or go for a drink. All are quite
ordinary, simple things, and yet they are a source of pleasure and
optimism nowadays for many of us. As if we were more aware of their
value and of the uncertainty of what we had always taken for granted.
There is also a slight optimism in the economy and business. And that is
much needed! In some segments of the industry the situation is improving very
rapidly, and the indicators are already reaching the pre-epidemic values. Other
sectors, however, face the challenge and their goal in the coming months will be
to reach at least somewhat favorable ratings. The machine tool sector is just such an
example. If you want to know how the situation is seen by the president of the Czech
Association of Engineering Technology, Mr. Oldřich Paclík, you can ﬁnd an evaluation
of the current state and a forecast of development on the page 8.
A very nice and inspiring example of how to believe in your own strengths and potential
is the story of the company Spanner SK from Považská Bystrica. Last year, company Valk
Welding installed its ﬁrst state-of-the-art robotic welding shop in the company. The shop has
proven to be extremely successful, thus, as a result, one more will be added this year. You
can ﬁnd more about the subject on the page 34.
In the ai magazine you will also ﬁnd information about the EMO Milan event and the postponed date of the International Engineering Fair in Brno. In order to reﬂect these changes,
we would like to inform you that we are adapting the publication dates of future issues. The
following ai magazine issue printed in September, which traditionally focuses on the International Engineering Fair in Brno, will be published in mid-September and in addition to the
original focus, the emphasis will be put mainly on invitations and news presented at EMO in
Milan (4. – 9. 10. 2021). This year‘s ﬁfth edition, which would otherwise be published at
the beginning of November, will be published earlier, after October 20th, so that we can
distribute invitations and presentations before the postponed International Engineering Fair
in Brno takes place (8. – 12. 11. 2021). The after - fair edition, which will summarize the
events at Fair, will be the last edition of this year, and it will be published in the usual time
at the beginning of December.
Many products or technological innovations, that will be exhibited during the fairs, are
already presented in this ai magazine issue. We are pleased with it as it means that
the development has not stopped, and things are going in the right direction. Moreover, we have also added several different overviews, professional and analytical
articles as well as some articles intended for your relax time. We haven’t forgotten about the crossword puzzle from company ISCAR either. We hope that during calm summer days you ﬁnd the ai magazine useful not only as a source
of professional information but also as a relaxing companion.
We wish you a nice summer and look forward to personal meetings
in the fall.
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strojárstve a ekonomike
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EDITORIAL

Vážení priatelia,
príchod teplých slnečných dní a postupný „odchod“ protiepidemických patrení
je naozaj potešujúca kombinácia okolností, ktorú
práve zažívame. Radosť z návratu do starých koľají je
pritom očividná na každom kroku.
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Stretnúť sa osobne, podať si ruky, zájsť spolu na pivko... Celkom
obyčajné, jednoduché veci, a pritom sú aktuálne pre mnohých z nás
výdatným zdrojom potešenia a optimizmu. Akoby sme si viac uvedomovali ich hodnotu a nesamozrejmosť toho, čo sme za samozrejmé vždy
považovali. Mierny optimizmus cítiť aj v ekonomike a biznise. A že ho budeme potrebovať! V niektorých segmentoch sa situácia síce veľmi rýchlo zlepšuje – a niekde už dosahuje aj predkrízové hodnoty – inde však bude výzvou
nasledujúcich mesiacov aspoň priblíženie sa k priaznivým číslam. Sektor obrábacích a tvárniacich strojov je práve takýmto príkladom. Ak chcete vedieť, ako situáciu vidí prezident českého Svazu strojírenské technologie Oldřich Paclík, hodnotenie
aktuálneho stavu i prognózu vývoja nájdete na str. 8.

XF6300

KL7000LY

Veľmi pekným a inšpiratívnym príkladom toho, ako veriť vo vlastné sily a potenciál je
príbeh ﬁrmy Spanner SK z Považskej Bystrice. V minulom roku nainštalovala spoločnosť
Valk Welding v tejto ﬁrme špičkové robotizované zváracie pracovisko a keďže sa mimoriadne osvedčilo, ešte tento rok pribudne aj ďalšie. Viac o téme nájdete na str. 34.
V časopise nájdete aj informáciu o konaní EMO Miláno a presunutom termíne Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Brne. Radi by sme vás preto aj my informovali, že týmto
zmenám prispôsobujeme termíny nasledujúcich vydaní ai magazine. Najbližšie – septembrové vydanie časopisu, ktoré bolo po iné roky tradične orientované na MSV v Brne, vyjde
8. septembra a okrem pôvodného zamerania na MSV v Brne, bude orientované hlavne
na pozvánky a novinky prezentované na EMO v Miláne (4. – 9. 10. 2021). Piate tohtoročné vydanie, ktoré by za iných okolností vyšlo až začiatkom novembra, vyjde už po
20. októbri, aby sme v ňom stihli uverejniť pozvánky a prezentácie ešte pred presunutým
MSV v Brne (8. – 12. 11. 2021). Poveľtrhovým vydaním, ktoré zosumarizuje dianie na
MSV v Brne, tak bude posledné tohtoročné vydanie, ktoré vyjde už v obvyklom termíne
začiatkom decembra.
Mimochodom, aj v aktuálnom vydaní ai magazine už predstavujeme množstvo produktových či technologických noviniek, ktoré naživo uvidíme na veľtrhoch. Teší nás
to, pretože to – okrem iného – znamená, že vývoj sa nezastavil a veci majú správny
smer. Do vydania sme však doplnili aj viaceré prehľadové, odborné, analytické
i oddychovejšie ladené články, krížovku o cenu od spoločnosti ISCAR nevynímajúc. Dúfame totiž, že vám počas niektorého z pokojnejších letných dní môžu
prísť vhod a ai magazine tak môže byť na chvíľu nielen pracovným, ale aj
príjemným oddychovým spoločníkom.
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Želáme vám pekné leto a tešíme sa na osobné stretnutia v jeseni.

Eva Ertlová

OD ROKU 1992!
www.leaderpress.sk

| 3/2021

|

3

www.profika.cz

OBSAH
CONTENT

Register automotive........................................................6

Nový a silnejší Schengenský priestor ……………..…………..19

Automotive companies register

A New and Stronger Schengen Area

Top téma dňa
Top Day Topic

Materiály, technológie, produkty
Materials, Technologies, Products

Výsledky oboru obráběcích a tvářecích strojů
za rok 2020 a výhled na rok 2021…..............................…8

Utváříme novou éru laserového řezání .……………………….20

Results of the Field of Machining and Forming Machines
for the Year 2020 and the Perspective for the Year 2021

Výmena prsta stlačením gombíka……………………………...24

Kde je Slovensko?........................................................12

Jednoznačná signalizácia stavov procesu………..…………..25

Where is Slovakia?

We Are Creating a New Era of Laser Cutting
Replace A Finger by Pressing the Button
Clear Signalinalization of Process States

Nová technológia od MITSUBISHI MATERIALS –
vysoké rezné rýchlosti a perfektná odolnosť………………...26
New Technology by MITSUBISHI MATERIALS –
High Cutting Speeds and Perfect Durability

Na konštrukcii záleží.....................................................28
It Depends on the Construction

Společnost CERATIZIT uspořádala druhý ročník
online konference „It´s Tool Time“..............................… 30
CERATIZIT hosts second "It´s Tool Time" online conference

Ekonomika a financie
Economics and Finances

Volkswagen Slovakia oslavuje, rekapituluje,
napreduje ………….......................................…………….14
Volkswagen Slovakia Celebrates, Recapitulates, Advances

EMO MILANO 2021 – magický svet kovoobrábania………...16
EMO MILANO 2021 – the Magical World of Metalworking

Legislatíva z Bruselu
Legislation from Brussels

Robotika, automatizácia
Robotics, Automation

Európska komisia a Bill Gates
budú spolupracovať.........................................…………..18

Naprostá čistota – nový robot KR DELTA
společnosti KUKA……………...................................……32

The European Commission and Bill Gates Will Cooperate

Absolute Cleanliness – the New KR DELTA Robot from KUKA

Osvedčená technológia na zváranie nielen
kotlových telies.…..……………............................………..34
Proven Technology for Welding not only Boiler Bodies

Komplexní automatický systém pro lepení
automobilových světlometů...........................………………37
Complex Automatic System for Gluing of Car Reflectors

Spolupráca FANUC a SNEF v medicínskom prostredí........38
Cooperation Between FANUC and SNEF in the Medical Working Environment

Digitálny podnik
Digital factory

Máte už pripravené výkupné?.........................................40
Do you already have a ransom ready?

4

|

3/2021 | www.leaderpress.sk

OBSAH
CONTENT

Logistika
Logistics

Inteligentní manipulace s břemeny………..................……..42
Intelligent loads handling

Log-in 2021 on-line z Prahy i Bratislavy………………….......44
Log-in 2021 online from Prague and Bratislava

Motorizáciu FIAT FIRE nahrádza nová rodina
motorov FCA GSE FIREFLY ……..........................……….56
The FIAT FIRE Motorization is Replaced by a New Family
of FCA GSE FIREFLY Engines

Environmentalistika
Environmentalistics

Jak bezpečně skladovat Li-Ion baterie?.………………………61
How to store Li-Ion batteries safely?

Veda, výskum, vzdelávanie
Science, Research, Education

Bezsnímačové metódy založené na injektovaní
signálu………………………….......................................…46
Sensorless Methods Based on Signal Injection

INOVATO: o budúcnosti bicyklovania aj premene
nápadu na úspešný biznis...............................................48
INOVATO: About the Future of Bike Cycling and Turning the Idea
into a Successful Business

Na „Fajnorke“ skonštruovali funkčný bager
na diaľkové ovládanie....................................................49
At the "Fajnorka" They Built a Functional Excavator with Remote Control

Aplikácia CAx technológií v zlievarenskom priemysle .……..50
Application of CAx Technologies in the Foundry Industry

Vzdelanie otvára aj zamknuté dvere.…………….…………….53
Education Opens Locked Doors as well

Hospodárske spektrum
Economic Spectrum

Parkovacie systémy..………………………..……..……………62
Parking Systems

MSV 2021 ukáže inovace pro průmysl budoucnosti...........70
MSV 2021 Will Show Innovation for the Industry of Future

Krížovka……………………….……………………………………71
Crossword

Zoznam publikujúcich firiem…………....………………………72
List of Publishing Companies

www.leaderpress.sk | 3/2021

|

5

REGISTER

 CEE Gmbh, organizačná zložka
Bojnická 3, 831 04 Bratislava
Tel.: +421 226 212 271
info.robotics.cz@kuka.com

www.kuka.com

Navrženo pro uvedení Vašich představ do reality
 KR 6 Agilus R 700
• Nové silnější motory
• Nová vnitrní kabeláž
• IP67 pro všechny varianty

• Montáž v jakékoliv pozici
• Ještě rychlejší pracovní cykly
• Konﬁgurovatelné připojení médií

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 – výdajné automaty – RECA MAXMOBIL

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

Dezinfekce aerosolem
Provádějte dezinfekci aerosolem prostřednictvím
zvlhčovacího systému merlin®!
DREKOMA, s.r.o., certiﬁkovaný zástupce pro ČR a SR
Pražská 636, 378 06 Suchol nad Lužnicí | +420 603 520 148 |+420 608 580 950 | info@drekoma.cz |www.drekoma.cz

PROFIKA
dodává a servisuje CNC stroje již od roku 1992!

REGISTER

PROFIKA ČECHY: Benátky nad Jizerou, +420 326 909 511; PROFIKA MORAVA: Nový Jičín, +420 739 619 787; PROFIKA SLOVENSKO: 962 04 Kriváň, +421 915 828 977
CNC stroje HYUNDAI WIA a SWISS TYPE dlouhotočné automaty HANWHA vše na www.profika.cz
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REGISTER

LOGI

THREE FLUTE

App Store Obchod Play

3CHAM
CHAMDRILL

ISCAR WORLD teraz na stiahnutie!

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

PREDAJ, SERVIS A TECHNICKÁ PODPORA PRE:
/ zváracie zdroje na ručné zváranie
/ zváracie zdroje na robotizované zváranie

/ automatizáciu zvárania
/ monitorovanie zváracieho procesu
/ plazmové rezacie zariadenia

/ zváracie príslušenstvo
/ technologické centrum

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

guehring@guehring.sk
www.guehring.sk

PARTNER PRE TIE NAJZLOŽITEJŠIE ÚLOHY V OBRÁBANÍ
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

OBJAVTE KOMPLETNÚ PONUKU PRE

PRIEMYSELNÚ AUTOMATIZÁCIU
FANUC Slovakia s.r.o.
Pri Jelšine 3636/ 1
949 01 Nitra
www.fanuc.sk

ǩ znižujeme náklady
ǩ zvyšujeme produktivitu
ǩ spoľahlivosť 99,99%
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TOP TÉMA DŇA
E x p o r t a i m p o r t s t ro j o v

Výsledky oboru obráběcích
a tvářecích strojů za rok 2020

a výhled na rok 2021
Ing. Oldřich PACLÍK, CSc., ředitel Svazu strojírenské technologie (SST), foto SST

V roce 2020 zaznamenal Svaz strojírenské technologie další výrazné zhoršení výsledků českých ﬁrem,
zabývajících se výrobou obráběcích a tvářecích strojů a souvisejících technologií, oproti roku 2019
prakticky ve všech sledovaných parametrech. Export poklesl o 30 procent. V souhrnu za období 2019
a 2020 došlo oproti roku 2018 k jeho poklesu o cca 50 %, to znamená na úroveň pokrizového roku
2010. Import poklesl dokonce o 37 %. Oﬁciální výsledky produkce za rok 2020 očekáváme v obdobných hodnotách jako v případě exportu.
Výrazné zhoršení výsledků přinesl již rok 2019. Hlavními příčinami
byl pokles poptávky po investičním zboží v Číně a strukturální změny
v evropském automobilovém průmyslu. Dalším rozhodujícím vlivem
bylo zhoršení obchodních vztahů mezi Čínou a USA. V automobilovém průmyslu, který řeší emisní limity spalovacích motorů, nedostatek
elektronických komponentů a razantní nástup elektromobility, stojí za

nízkou poptávkou po obráběcích strojích především problémy subdodavatelů. K největším meziročním propadům došlo v kategorii brousicích a tvářecích strojů, které se používají v automobilovém průmyslu
při výrobě spalovacích motorů a převodovek. Výsledky za rok 2020
jsou navíc již plně ovlivněny pandemií Covid – 19.

8456 – Stroje obráběcí, úběr pomocí laseru, ultrazvuk apod.; 8457 – Centra obráběcí, stroje obráběcí stavebnicové pro obrábění kovů; 8458
– Soustruhy pro obrábění kovů; 8459 – Stroje obráběcí pro vrtání, vyvrtávání, frézování, řezání závitů; 8460 – Stroje obráběcí pro broušení,
lapování, lestění apod. kovů, karbidů aj.; 8461 – Stroje obráběcí k hoblování apod., pily strojní a stroje na úběr kovů; 8462 – Stroje tvářecí
k opracování kovů, buchary apod., stroje obráběcí k tváření, 8463 – Stroje tvářecí jiné k opracovaní kovů, karbidů, cermetů (ne úběrem).
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Budoucnost oboru obráběcích a tvářecích strojů
Obor obráběcích a tvářecích strojů zůstává stále základním kamenem
celého strojírenství. Situace tohoto oboru zásadním způsobem ovlivňuje rozvoj dalších strojírenských odvětví, a tím i celého průmyslu. Je
charakteristický vysokou technickou úrovní a technologickou vyspělostí. Základními požadavky kladenými na obráběcí stroje jsou přesnost,
produktivita, bezpečnost a spolehlivost. V mnoha oblastech představují obráběcí stroje absolutní špičku. Jsou to například mechatronické
systémy, řídicí systémy, pohony vřeten a os, upínací a uchopovací technika, nástrojové a obrobkové sondy, zásobníky nástrojů a řada dalších
IT a technologických systémů. Naši výrobci používají pro své výrobky
komponenty od stejných výrobců jako jejich konkurenti. Tyto CNC stroje mohou být zapojeny do komunikačních struktur odpovídajících požadavkům konceptu Průmyslu 4.0. Přestože se dnes již uplatňují nové
technologie, jako například aditivní výroba, obrábění a tváření budou
ještě dlouho nejrozšířenějšími technologickými procesy ve strojírenství.
Z ekonomického hlediska je obrábění stále nejvýhodnější technologií
zejména v sériové a hromadné výrobě. U rozměrově nejpřesnějších
výrobků je obrábění nenahraditelné.

Úspěchy českých ﬁrem z oboru na tuzemských
i zahraničních trzích
Největší část produkce našich výrobců je určena na export. V roce
2020 byly našimi hlavními exportními teritorii Německo (23 %), Čína
(13 %), Rusko (10 %), Polsko (7 %), Slovensko (5 %) a USA (5 %).
V důsledku pandemie a dalších vlivů poklesl zejména export do Německa. Oproti roku 2019 meziročně mírně narostl podíl exportu do

Ing. Oldřich Paclík, CSc.
Číny a do Ruské federace. Tento objem však ve srovnání s exportem
v roce 2014 představuje pouze cca 30 %. Hlavním důvodem jsou
sankce EU v důsledku přetrvávajících politických sporů mezi EU a Ruskem. Mírný pokles vykázal také export do Polska. Polský trh se ale
dlouhodobě zvětšuje a je pro naše výrobce výhledově velmi zajímavý.
Vzhledem k vysokému podílu zpracovatelského průmyslu na hrubém
domácím produktu je pro české výrobce obráběcích a tvářecích strojů
velmi důležitý také domácí trh, na kterém lze nejlépe uplatnit konkurenční výhody blízkosti výrobních a servisních základen. Naši výrobci mají na tuzemském trhu asi dvaadvacetiprocentní podíl. V objemu
exportu je Česká republika na srovnatelné úrovni například s Rakouskem, Francií nebo Velkou Británií. V rámci členských zemí CECIMO
jsme, co se týče exportu, na 8. místě.
Z hlediska exportních komodit jsou na prvním místě brusky, následovány frézovacími stroji a obráběcími centry. Náskok brousicích strojů se
však výrazně snížil. Hlavním oborem nakupujícím strojírenské technologie je automobilový průmysl, respektive jeho subdodavatelé, výrobci
nástrojů a forem, dále pak obranný, letecký a energetický průmysl.
České ﬁrmy se dosud zúčastňovaly většiny hlavních světových výstav
a veletrhů. V roce 2020 se však v důsledku pandemie Covid – 19 si-
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E x p o r t a i m p o r t s t ro j o v
tuace výrazně změnila. Všechny významné výstavy plánované na rok
2020 byly zrušeny nebo se konaly
ve virtuální podobě. Po dlouhém
rozhodování byl nakonec zrušen
i Mezinárodní strojírenský veletrh
v Brně. V roce 2021 tato nepříznivá
situace potrvá minimálně v 1. polovině roku. Hlavní událostí letošního roku bude výstava EMO v Miláně, která je plánováná na 4.
– 9. října. Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně by se měl konat
v mimořádném termínu 8. – 12. listopadu 2021.

Trendy a očekávání
v oboru obráběcích
a tvářecích strojů
Po výrazném propadu v roce 2019
a 2020 se očekává, že rok 2021
přinese nárůst poptávky a produkce. Podle dat za 1. čtvrtletí 2021
jsou tržby i nové zakázky zatím
výrazně nižší než tomu bylo v předchozích létech.
Za hlavní trendy lze považovat pokračující rozšiřování robotizace,
automatizace, digitalizace a konektivity, známé jako Průmysl 4.0. Roste
význam nových technologií, z nichž
na prvním místě je aditivní výrobní
technologie, která představuje novou kvalitu ve výrobě speciálních
součástí a tvarově složitých struktur.
Velký vliv na další směřování oboru
obráběcích a tvářecích strojů bude mít také rozvoj elektromobility
a umělé inteligence. Náš obor je
závislý především na vývoji automobilového a leteckého průmyslu, energetiky a dalších oblastí strojírenství.
Doposud byly tyto trendy ovlivňovány také nedostatkem kvaliﬁkované
pracovní síly.

Inovace v oboru
obráběcích a tvářecích
strojů
Vysoká úroveň českých obráběcích
a tvářecích strojů je mimo jiné dána
inovační aktivitou většiny výrobců. K nejvýznamnějším domácím výrobcům patří například společnosti TOS VARNSDORF, KOVOSVIT MAS
Machine Tools, TAJMAC - ZPS, TOSHULIN, TOS Kuřim, FERMAT, Škoda MT a další. Základem jejich inovačních aktivit jsou vlastní konstrukční a vývojové kapacity, podporované spoluprací s vysokými školami,
například s Research Center of Manufacturing Technology CMT při
Českém vysokém učení technickém Praha, se Západočeskou univerzitou Plzeň, s Vysokým učením technickým Brno, nebo se samostatnými
výzkumnými pracovišti, jakým je například Výzkumný ústav textilních
strojů Liberec nebo Intemac v Kuřimi.

Priority SST
V roce 2020 očekáváme ve srovnání s rokem 2019 další citelné zhoršení výsledků oboru v důsledku pandemie COVID - 19. V souvislosti se
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známými makroekonomickými a geopolitickými problémy vyvolávajícími obavy investorů zejména v oboru automobilového průmyslu, ale
i v řadě dalších oborů, předpokládáme v roce 2020 pokles domácí
i zahraniční poptávky po obráběcích strojích. Podle aktuálních podkladů očekáváme pokles ukazatelů produkce a exportu oproti roku
2019 cca o 20 %. V této složité situaci je hlavním úkolem SST podpora
marketingových aktivit našich členů rozšiřováním možností jejich prezentace například formou částečně dotovaných výstav.
Z dalších oblastí považujeme za důležité také zapojení našich členských ﬁrem do projektů vzdělávání a podpory inovací. Trvalým úkolem pak zůstává propagace oboru s cílem prohloubit zájem mladých
lidí o studium a práci ve strojírenském průmyslu a zejména pak v našem oboru.
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TOP TÉMA DŇA
Automobilový priemysel

Automobilový priemysel je akcelerátorom
zelenej transformácie Európy.

Kde je Slovensko?
Zväz automobilového priemyslu (ZAP) SR, ilustračné foto Európska komisia

Európa je jednoznačne na ceste k zelenej transformácii, ktorej súčasťou je aj automobilový sektor.
Vyplýva to aj zo základného dokumentu Európskej
komisie „Green Deal“, ku ktorému sa pripojilo aj
Slovensko. Podľa Zväzu automobilového priemyslu
SR je tento akt zo strany Slovenskej republiky zatiaľ iba formálny. Prihlásenie sa k základným myšlienkam dokumentu znamená záväzok v podobe
realizovania zmien a úloh s cieľom rozvoja mobility
alternatívnych pohonov, budovania infraštruktúry,
dekarbonizácie výroby, digitalizácie, autonómneho
riadenia či kybernetickej bezpečnosti.
Zo záväzku Slovenska voči Európskej únii vyplýva podpora štrukturálnej
zmeny v oblasti pohonov v doprave a redukcia emisií. Vo väčšine štatistík sa
v súčasnosti Slovensko nachádza medzi poslednými krajinami v rámci Európskej únie. Za rok 2020 sa u nás predalo len 1 771 nabíjateľných vozidiel
M1, dosahujeme najvyššie emisie CO2 z nových osobných vozidiel (119,2
CO2 g/km). Lepšie na tom nie sme ani pri budovaní infraštruktúry. Momentálne je v SR v prevádzke rádovo 750 verejných nabíjacích bodov, do roku
2025 by ich malo byť 5 200 a do roku 2030 viac ako 20 000.
„Európski predstavitelia automobilového priemyslu považujú udržateľnosť
životného prostredia za viac ako ekologický záväzok, ide o hospodársku
budúcnosť Európy, jej súčasťou je aj Slovensko,“ hovorí Alexander Matušek,
prezident ZAP SR. „Samozrejmým predpokladom je, že nabíjacia infraštruktúra by mala byť napájaná z obnoviteľných zdrojov.“ K ďalším dôležitým
témam, ktoré vyplývajú z európskeho dohovoru, patria zelené riešenia v oblasti systému odpadového hospodárstva, budovanie kapacít na efektívne
zhodnocovanie odpadu, výskum nových technológií spracovania. „Zahraničné koncerny, ktoré investovali na Slovensku, prijali zásadné rozhodnutia
v oblasti dosiahnutia uhlíkovej neutrality do roku 2050. Bohužiaľ, vývoj posledných rokov ukazuje, že na Slovensku sa od týchto cieľov vzďaľujeme.
Ak budeme zhodnocovanie priemyselných odpadov realizovať v zahraničí,
určite to neprospeje konkurencieschopnosti Slovenska a jeho priemyslu,“ hovorí Alexander Matušek.

Témy súčasnosti
Zväz automobilového priemyslu aktívne presadzoval počas Covid krízy riešenia pre zachovania pracovných miest, hlavne tzv. kurzarbeit (opatrenie
3A z balíčka pomoci). Dobré výsledky tohto opatrenia boli základom pre
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vypracovanie systémového kurzarbeitu, ktorý prešiel korektne celým legislatívnym procesom. „Trvanie pomoci bolo prisľúbené do doby, kedy nadobudne platnosť zákon o kurzarbeite. Teraz dochádza k zásadnej zmene. Pomoc
sa začne riadiť regionálnym Covid automatom. Priemysel je však globálny.
Covid ustúpil na Slovensku, ale v krajinách našich dodávateľov zúri ďalej. Aj
čipovú krízu spôsobil Covid. Týmito opatreniami sa nám podarilo zachrániť
pracovné miesta a teraz ich znovu ohrozujeme. Naši členovia na valnom
zhromaždení žiadali toto rozhodnutie prehodnotiť a posunúť účinnosť zákona o kurzarbeite na skorší termín ako január 2022 a do tej doby pokračovať v súčasnej schéme 3A. Konkurencieschopnosti Slovenska to môže len
pomôcť,“ poznamenal prezident ZAP SR. Navrhli sme zavedenie pandemickej OČR a pandemickej PN, realizovali sa testovania vo ﬁrmách a štartuje sa
aj očkovanie v podnikoch.

Vývoj v uplynulom období
Počet vyrobených automobilov ovplyvnila pandémia koronavírusu. Za rok
2020 sa na Slovensku vyrobilo 990 598 vozidiel, čo je o 10,6 % menej
v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Slovensko aj naďalej zostáva svetovým lídrom vo výrobe automobilov, na 1 000 obyvateľov sa vlani vyrobilo
182 osobných motorových vozidiel. Podiel automobilovej výroby na priemyselnej výrobe SR bol za rok 2019 vo výške 51,5 %. V roku 2020 poklesol aj
počet zaregistrovaných nových osobných vozidiel. Celkovo sa registrovalo
76 305 vozidiel, čo je v porovnaní s rokom predtým pokles o 24,78 %. Pri
pohľade na registráciu vozidiel v rámci celého trhu vidíme taktiež pokles.
Za uplynulý rok sa celkovo registrovalo 84 909 vozidiel, pokles je vo výške 25,42 %. Pri individuálne dovezených vozidlách sú stále vysoké počty
registrácií starších automobilov. „V tejto súvislosti nás znepokojujú individuálne dovozy ojazdených vozidiel, kde podiel vozidiel starších ako 5 rokov
je viac ako 60 %. Takéto vozidlá nám určite nepomôžu znížiť celkové emisie
z dopravy. Oveľa udržateľnejším riešením je podľa nášho názoru dlhodobá
systémová podpora predaja bez- alebo nízko-emisných vozidiel, ktorá by
naopak tieto emisie znížila,“ dodáva Alexander Matušek.

Valné zhromaždenie ZAP SR
V stredu 16. 6. 2021 sa konalo pravidelné Valné zhromaždenie ZAP SR.
Jeho účastníci prerokovali aktuálne témy a diskusia sa zamerala na prípravu
strategických zámerov. Tohtoročné Valné zhromaždenie bolo volebné, rozšírený bol počet členov výkonného výboru ZAP SR. Na pozíciu prezidenta
Zväzu automobilového priemyslu Slovenskej republiky bol opätovne zvolený
Alexander Matušek.

3 ROKY
ZÁRUKA
NA VRETENÁ

OKUMA – vretená vydržia dlhšie
Každý stroj je taký produktívny, presný
a spoľahlivý, ako spoľahlivé a trvanlivé
je vreteno. I tento malý detail robí stroje
OKUMA výnimočnými. Sme presvedčení
na 100 %, že naše sústružnícke
a frézovacie vretená budú pracovať
bezchybne 36 mesiacov bez obmedzenia!
S kratšou životnosťou by ste nemali byť
spokojní.

One Source. First Choice.
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Volkswagen Slovakia
oslavuje, rekapituluje, napreduje
Text a foto Volkswagen Slovakia

Najväčšia ﬁrma na Slovensku, najväčší investor,
exportér aj prispievateľ do verejných rozpočtov
– Volkswagen Slovakia, oslavuje tridsaťročnicu
existencie. Pri tejto príležitosti navštívila v posledný májový deň bratislavský závod spoločnosti
aj prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová. Program jej návštevy bol zameraný na
udržateľnosť podniku s dôrazom na personálnu
a environmentálnu oblasť.
„Tridsaťročná história spoločnosti Volkswagen Slovakia je úspešným príbehom, za ktorým stoja tisícky zamestnancov. Viac ako 40 % z nich nám je
verných vyše 10 rokov, čo dokazuje stabilitu a spoľahlivosť podniku ako zamestnávateľa. Za tento čas získal bratislavský závod vysokú odbornú kompetenciu a dôveru zo strany koncernu, ktorá bola zhmotnená do mnohých
úspešných projektov,“ uvádza Dr. Oliver Grünberg, predseda predstavenstva a člen predstavenstva pre technickú oblasť vo Volkswagen Slovakia.

Spomienky Jozefa Uhríka
Pri príležitosti 30. výročia si na svoje pôsobenie zaspomínal aj zakladateľ
spoločnosti Dr. Jozef Uhrík, ktorý stál ako hlavná postava za príchodom
Volkswagenu na Slovensko. Na čele Volkswagen Slovakia bol do roku
2005. „Spomínam si, za akých podmienok sme štartovali celý tento veľký
proces, ktorý svojím spôsobom neovplyvnil len fabriku, ale ovplyvnil celé
Slovensko s tým, že automobilový priemysel sa stal u nás rozhodujúcim.
V tejto súvislosti by som si prial, aby osadenstvo a predstavitelia podniku
pokračovali v tom, čo sme my začali. Vývoj bude zaujímavý a treba pri ňom
brať do úvahy dve veci – otázku kvality a otázku nákladov produkcie, ktoré
sú nevyhnutné pre konkurencieschopnosť a sú základom úspechu. Vozidlá
sa vyrábať budú, ale vždy bude otázka, kde sa budú vyrábať a o tom budete rozhodovať vy,“ vyslovil posolstvo smerom k vyše 11 500 zamestnancom
Volkswagen Slovakia Dr. Jozef Uhrík.
Volkswagen Slovakia začínal v roku 1991 ako spoločnosť so stovkou zamestnancov v areáli bývalých Bratislavských automobilových závodov.
V tom čase sa začal vyrábať prvý model značky Volkswagen na Slovensku
– VW Passat. S príchodom nemeckej automobilky sa začal písať príbeh
modernej automobilovej produkcie na Slovensku. Úspech tohto smerovania
slovenského priemyslu dokazuje to, že počas troch desaťročí sa stalo Slovensko automobilovou veľmocou so suverénne najvyšším počtom vyrobených vozidiel na obyvateľa.
Volkswagen Slovakia v súčasnosti produkuje v Bratislave 9 modelov piatich
značiek. Investície do výroby a infraštruktúry dosiahli dosiaľ celkovo 4,6
miliardy eur.
Napredovanie a dlhodobú perspektívu spoločnosti naznačuje rozhodnutie prijaté dozornou radou koncernu koncom roka 2020. Do Bratislavy sa
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po vyše 30 rokoch vráti prvý model VW Passat a pribudne model ŠKODA
SUPERB. Naplánované investície v krátkodobom horizonte dosahujú 500
miliónov eur, s čím je spojené zabezpečenie zamestnanosti a vznik nových
približne 2 000 pracovných miest.

Prezidentka ocenila stabilitu a udržateľnosť
„Bolo nám veľkou cťou privítať v bratislavskom závode prezidentku Zuzanu
Čaputovú. Teší nás, že máme s prezidentskou kanceláriou spoločné ciele
v oblasti udržateľnosti. Na ceste k uhlíkovej neutralite musí byť v záujme
nás všetkých zlepšenie rámcových podmienok na Slovensku, a to najmä
v oblasti biodiverzity, infraštruktúry pre nabíjanie elektromobilov, bioplynu
či energetického zhodnocovania odpadu,“ povedal počas návštevy hlavy
štátu Dr. Oliver Grünberg.
V jednej z najväčších hál závodu predstavili prezidentke produkciu SUV
vozidiel značiek Volkswagen a Audi spolu s výrobou malých mestských
vozidiel.
Počas prehliadky výrobnej haly navštívila prezidentka moderné tréningové
centrum pre nových zamestnancov. Pozitívne vníma stabilitu spoločnosti, ktorá dáva už tri desaťročia prácu tisíckam živiteľov slovenských rodín a s potešením prijala správu o tom, že spoločnosť aktuálne hľadá stovky nových
zamestnancov a vďaka prideleniu novej investície vytvorí ďalšie dve tisícky
pracovných miest.
Cieľom VW Slovakia je udržateľnosť vo všetkých oblastiach. S tým súvisí
aj plnenie strategických cieľov v rámci životného prostredia. Podnik sa ako
súčasť celosvetového koncernu hlási k Parížskej dohode a jeho zámerom je
stať sa do roku 2050 uhlíkovo neutrálnou spoločnosťou v produktoch, aj pri
ich výrobe. Prezidentka ocenila ambiciózne plány spoločnosti a verí, že sa
stanú inšpiráciou pre celý sektor, ktorý je kľúčovým prvkom nášho hospodárstva a môže zohrať dôležitú úlohu pri transformácii slovenskej ekonomiky
na uhlíkovo neutrálnu.

30 udalostí histórie Volkswagen Slovakia
1. Príchod Volkswagenu na Slovensko (1991) – 12. marca bola uzavretá
základná dohoda o vytvorení novej spoločnosti a o podnikateľskom zámere medzi nemeckým koncernom Volkswagen AG, Bratislavskými automobilovými závodmi (BAZ) a vládou. Následne vznikol 30. mája Volkswagen
Bratislava, s. r. o..
2. Vianočný zázrak (1991) – Tri dni pred Vianocami bol v Bratislave kompletne ručne vyrobený úplne prvý Volkswagen Passat. Bol to tzv. kusovník
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– prvé auto, na základe ktorého sa rozbiehala predsériová a následne
sériová výroba. Ikonický biely Passat sa stal prvým automobilom vozového parku a slúžil aj ako tzv. expres kuriér, keď bolo potrebné zabezpečiť
urgentnú dodávku dielov. Toto vozidlo je dodnes súčasťou zbierky historických vozidiel bratislavského závodu.
3. Prvý Volkswagen s rodným listom „made in Bratislava“ (1992) – 14.
február sa zapísal do histórie ako štart sériovej produkcie vozidiel s logom
VW v Bratislave. Z linky zišiel prvý sériovo vyrábaný VW Passat a do júna
bolo vyrobených vyše tisíc kusov.
4. Passat dostal súrodenca (1994) – Do portfólia pribudol druhý model VW
Golf, ktorý zotrval v Bratislave až do roku 2005. V novom tisícročí sa však
už na trón dostali SUV vozidlá, ktoré tvoria základy slovenskej produkcie
dodnes.
5. Na scénu prichádzajú prevodovky (1994) – Deväťdesiate roky priniesli
aj začiatok sériovej výroby prevodoviek. Tie slovenské boli zabudované už
do viac ako 8 miliónov koncernových áut po celom svete.
6. Aby v tom (ne)bol Háčik (1996) – Koluje legenda, že za príchodom výroby SUV vozidiel na Slovensko stál Háčik. A nebola to hocijaká návnada.
Háčik je svetový unikát – štúdia terénneho vozidla, ktorá vzišla z vlastnej
iniciatívy zamestnancov bratislavského závodu. Koncept tohto vozidla vychádzal z Golfu III syncro a Golfu variant. Všetky jeho časti boli vyrobené
v Bratislave vrátane špeciálnych okien a interiéru. Výroba Háčika trvala
približne tri mesiace a na kompletnej výrobe sa vo fabrike podieľalo približne 20 ľudí.
7. Tretí z VW rodiny (1999) – Na sklonku tisícročia sa v Bratislave začal vyrábať model Volkswagen Polo. Zmena názvu ﬁrmy na Volkswagen Slovakia
naznačila expanziu spoločnosti mimo hlavného mesta.
8. Volkswagen smeruje na sever (2000) – V údolí Turčianskej kotliny, sa
rozbiehala výroba komponentov pre prevodovky, podvozky a neskôr aj
motory. Vznikol závod v Martine, ktorý aktuálne zamestnáva viac ako 800
ľudí a je jedným z najväčších zamestnávateľov v regióne.
9. Príchod novodobých Superstars (2001) – Začiatok najväčšieho investičného projektu v dovtedajšej histórii Volkswagen Slovakia. Padlo rozhodnutie, že v Bratislave sa bude vyrábať vlajková loď značky Volkswagen, model
Touareg. A spolu s ním čiastočne aj Porsche Cayenne, ktoré si na svoju veľkú
chvíľu muselo ešte pár rokov počkať. Zatiaľ sa na Slovensku začali montovať
karosérie, ﬁnalizovalo sa v nemeckom Lipsku.
10. Premiéra svetových hviezd (2002) – Chvíľa, keď spoza brán bratislavského závodu začali vychádzať prvé prémiové SUV vyrobené na Slovensku.
11. Hosť zo Španielska (2003) – Na krátky čas sa v Bratislave usídlila výroba modelu Ibiza sesterskej značky SEAT.
12. Prvý milión (2003) – Volkswagen Slovakia sa stal najväčším automobilovým výrobcom v histórii krajiny. Do roku 2003 vyrobil prvý milión vozidiel.
Do dnešného dňa ich počet ďaleko presiahol 6 miliónov.
13. Lakovňa (2003) – Po vyše desaťročí nastal čas na spustenie novej lakovne v samotnom srdci závodu.

14. Tretí do partie (2005) – Medzi SUV modely pribudol tretí model tretej
značky – špičkové Audi Q7.
15. Prvá Škodovka z Volkswagen Slovakia (2008) – Prvým modelom od
značky ŠKODA, ktorý sa vyrábal v Bratislave pod vlajkou Volkswagenu,
bola ŠKODA Octavia.
16. Aby mali príbehy dobrý koniec (2008) – Vznikla Nadácia Volkswagen Slovakia, ktorá doteraz prerozdelila takmer 9 miliónov eur na podporu
vzdelávania a ďalších významných dobročinných projektov.
17. Začiatok éry s veľkým E (2010) – Bolo vyrobené úplne prvé hybridné
vozidlo koncernu Volkswagen Touareg Hybrid, ktorý predstavoval základ
pre vývoj a výrobu čisto elektrických automobilov koncernu.
18. Príchod rodiny malých mestských vozidiel (2011) – Do Bratislavy prišiel
po SUV vozidlách ďalší veľký projekt – New Small Family. Rodinu malých
mestských áut vytvorili Volkswagen up!, ŠKODA CITIGO a SEAT Mii.
19. Zrodila sa elektrizujúca hviezda (2013) – Sériová výroba prvého elektrického vozidla koncernu Volkswagen. Elektrický motor a batériu zabudovanú do podvozku – oboje vyvinuté v rámci koncernu – dostal Volkswagen
e-up!
20. Gigantická sila lisovne (2013) – Do prevádzky bola uvedená novopostavená lisovňa, ktorej srdcom sa stal v tom čase najsilnejší lis v koncerne
s celkovou lisovacou silou 91 000 kN. Pre predstavu: takýto tlak by vznikol,
ak by sa na seba poukladalo 4 245 vozidiel Volkswagen Touareg, čo by
bola veža vysoká 7 km. Vyrábajú sa tu prevažne hliníkové vonkajšie pohľadové diely na bratislavské SUV modely, ale napr. aj kapota na Porsche
Macan.
21. Nový závod v Stupave (2014) – Otvorenie závodu Nástrojáreň SK.
V Stupave vyrábajú nástroje a prípravky pre výrobné závody po celom
svete.
22. Tam, kde tancujú roboty (2015) – Do popredia sa dostáva hliník a nové
spájacie technológie. Nová bratislavská karosáreň (investícia 600 miliónov
eur) sa zaradila medzi najmodernejšie na svete. Tisícka robotov v nej dnes
„tancuje“ okolo karosérií pre Volkswagen Touareg, Audi Q7 a Audi Q8.
23. Partner tisícok slovenských rodín (2015) – Od roku 2015 si Volkswagen
Slovakia drží počet zamestnancov stabilne ako spoľahlivý a zodpovedný
zamestnávateľ nad päťcifernou hranicou 10-tisíc zamestnancov.
24. Porsche kompletne zo Slovenska (2017) – Slovensko má dôveru luxusnej značky Porsche i celého koncernu a získalo do portfólia kompletnú
produkciu novej generácie Porsche Cayenne. Od roku 2017 tak odchádza
tento tátoš exkluzívne z Bratislavy do celého sveta na kolesách. Pre tretiu
generáciu bola postavená nová karosáreň a nová montážna hala (investícia 800 miliónov eur).
25. SUV refresh (2018) – Dlho na seba nenechala čakať ani nová generácia Volkswagen Touareg, ktorého výroba sa presťahovala do novej karosárne k modelom Audi. V tom istom roku prišiel do Bratislavy nový SUV
model – Audi Q8, rovnako vo všetkých motorizáciách vyrábané výlučne
na Slovensku.
26. Elektrické trojičky (2019) – V auguste sa začal sériovo vyrábať vynovený Volkswagen e-up! s väčším dojazdom a koncom roka dostali elektrický
pohon aj modely ŠKODA CITIGOe iV a SEAT Mii electric. V súvislosti so
záväzkom koncernu vykročiť smerom k uhlíkovej neutralite, postupne narastá podiel elektrických a plug in hybridných vozidiel vo výrobe.
27. Porsche dostalo parťáka (2019) – V segmente Porsche našiel svoj domov druhý model – príťažlivé Porsche Cayenne Coupé.
28. Elektrická ofenzíva (2020) – Koncom roka 2020 mali plug in hybridný
pohon už všetky kompletne vyrábané SUV z bratislavského závodu. Po novom aj Volkswagen Touareg a Audi Q8.
29. Šesť plus jedna (2020) – Svoju veľkú chvíľu na konci výrobnej linky
oslávilo 6. miliónte vozidlo. V Bratislave sa zároveň začal vyrábať 9. model, do segmentu New Small Family prišlo na ﬁnálnu montáž kompaktné
SUV ŠKODA Karoq.
30. Kruh sa uzatvára, legenda sa vracia (2020) – Do Bratislavy sa vráti
výroba modelu Volkswagen Passat a spolu s ním pribudne do portfólia aj
ŠKODA Superb. Koncom roka 2020 ohlásená investícia v objeme 500 miliónov eur bude zavŕšená v roku 2023 štartom produkcie nových generácií
uvedených modelov.
www.leaderpress.sk
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EKONOMIKA A FINANCIE
Ve ľ t r h y, v ý s t a v y

EMO MILANO 2021
– magický svet kovoobrábania
EMO MILANO

Od 4. do 9. októbra sa na výstavisku FieraMilano Rho uskutoční veľtrh EMO. Po dlhej
odmlke to bude prvé významné výstavnícke podujatie zamerané na spracovanie kovov.
Organizátori hlásia svoju pripravenosť v každom smere, svoju účasť už potvrdili stovky
vystavovateľov zatiaľ z 32 krajín sveta a návštevníci sa môžu tešiť na expozície v duchu
magického sveta spracovania kovov – ako zdôrazňuje slogan EMO MILANO 2021.
EMO MILANO 2021 je popredná svetová výstava v kovospracujúcom
priemysle, ktorú zastrešuje Európska asociácia výrobcov obrábacích strojov CECIMO a svojimi operačnými štruktúrami ju spoluorganizuje talianske
združenie výrobcov obrábacích strojov, robotov a automatizovaných systémov UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE.
Na EMO MILANO 2021, ktorý sa koná po dvoch ročníkoch veľtrhu EMO
v nemeckom Hannoveri, budú medzi produktmi a riešeniami prezentované
obrábacie stroje na tvárnenie a delenie kovov, výrobné systémy, podporné
technológie, roboty a automatizácia, riešenia pre vzájomne prepojené a digitálne továrne a aditívna výroba. Organizátori informujú, že koncept digitalizácie priemyslu budú na veľtrhu prezentovať dosiaľ najväčšou digitálnou
továrňou, aká bola kedy na výstavisku predstavená.
Aj vďaka tomu chce EMO MILANO prilákať kvaliﬁkovaných návštevníkov
podľa svojej tradície, ktorá potvrdzuje, že je svetovou výstavou pre subjekty
s rozhodovacou právomocou pri nákupoch výrobných technológií, keďže
až 81 % z celkových návštevníkov veľtrhu je tvorcom rozhodnutí (56 % sa
zúčastňuje nákupných rozhodnutí a 25 % o nich rozhoduje autonómne).
Prihlášky v čase neistoty
Aj keď sa zber prihlášok vystavovateľov na veľtrh začal v období mimoriadnej neistoty spôsobenej pandémiou a zdravotnou pohotovosťou, mnoho renomovaných spoločností už potvrdilo svoju účasť. V máji 2021 bolo medzi
vystavovateľmi, ktorí sa zúčastnia EMO MILANO 2021, zastúpených už
32 krajín. Zatiaľ najväčší záujem vystavovateľov hlási Taliansko, Nemecko, Taiwan, Španielsko, Japonsko, Švajčiarsko, Čína a Kórea. Zoznam sa
každým dňom rozširuje a nárast sa očakáva najmä v nasledujúcich letných
mesiacoch, v súvislosti s postupom očkovacej kampane po celom svete.
Luigi Galdabini, generálny komisár EMO MILANO 2021, v tejto súvislosti
uviedol: „Očakávania operátorov v tomto sektore sú veľmi vysoké, čo svedčí
o pevnom zámere výrobného sveta vrátiť sa k normálu. Zbierka prihlášok
na úrade sekretariátu veľtrhu rýchlo pokračuje. Očakávame však, že sa to
v najbližších týždňoch ešte zintenzívni, vďaka čoraz rozšírenejšej distribúcii
vakcín medzi globálnu populáciu.“
Oživenie a stimuly
Podľa prognóz spracovaných spoločnosťou Oxford Economics, po veľkom
poklese zaznamenanom v roku 2020, by mal rok 2021 priniesť celosvetové oživenie spotreby obrábacích strojov, ktoré by sa mala podľa očakávaní
zvýšiť na 62,7 miliárd eur (Ázia 35 miliárd eur, + 16,2 %; Európa 16 miliárd eur +13,3 %; Amerika 11 miliárd eur +14,5 %). Oživenie dopytu by
malo pritom pokračovať na všetkých sledovaných trhoch aj v roku 2022
a 2023. Pri podrobnejšom pohľade na Európu v roku 2021 sa očakáva,
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že investície do výrobných technológií v Taliansku vzrastú o 3,1 miliardy
eur, čo je 10,1 % a v Nemecku o 4,9 miliardy eur, čo predstavuje nárast
o 8,7 %. Trend rastu je potvrdený pre obe krajiny aj v dvojročnom období
2022 – 2023.
Talianska vláda navyše stanovila špeciálne daňové a úverové stimuly až
do výšky 50 %, pre talianske spoločnosti investujúce do nových obrábacích
strojov, robotov, automatizačných systémov 4.0 a digitálnych technológií
v rokoch 2021 a 2022. To znamená veľkú obchodnú príležitosť pre všetkých dodávateľov – vystavovateľov z celého sveta.
Zvládnuté opatrenia samozrejmosťou
Primeranú istotu, že situácia v Taliansku umožní, aby sa veľtrh mohol konať
bez výraznejších obmedzení, dokazuje aj skutočnosť, že od septembra bude FieraMilano Rho javiskom veľkých medzinárodných podujatí. Pred EMO
bude Miláno hostiť módne udalosti a uskutoční sa tu aj obrovská medzinárodná výstava nábytku Salone del Mobile, ktorá zrejme priláka milióny návštevníkov z celého sveta.
Organizátori to považujú za svedectvo o dôvere, ktorú hráči svetového
priemyslu vkladajú do návratu k normálu už v nasledujúcich mesiacoch.
Pripomínajú, že veľká pozornosť sa naďalej venuje bezpečnostnému a izolačnému plánu v súvislosti s Covid 19. Bezpečnostné protokoly sú už dobre
zavedené, pretože boli uvedené do praxe kvôli výstave BI-MU (výstava
organizovaná UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE v októbri 2020), ktorá sa
uskutočnila uprostred pandémie, ale bezpečne a bez akýchkoľvek osobitných problémov.
Pripravenosť pre všetkých
Organizáciu EMO MILANO 2021 zverila spoločnosť CECIMO prevádzkovým štruktúram združenia talianskych výrobcov obrábacích strojov, robotov a automatizačných systémov UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE. Vďaka
desaťročiam skúseností z organizácie šiestich predchádzajúcich ročníkov
svetovej putovnej výstavy EMO (1979, 1987, 1995, 2003, 2009, 2015)
a BI-MU budú pracovníci EMO MILANO pripravení pomôcť návštevníkom,
vystavovateľom a novinárom, ktorí sa zúčastnia na podujatí. Navrhujú služby, iniciatívy a aktivity špeciálne určené pre nich.
CECIMO už zverejnilo aj kalendár výstav, ktoré sa budú konať po EMO MILANO 2021. Po ďalších ročníkoch veľtrhu v Nemecku v roku 2023 a v roku 2025, sa EMO uskutoční opäť v Taliansku v roku 2027, čím sa potvrdí
stanovené časové obdobie, v ktorom sa Miláno a Hannover striedajú pri
organizácii svetového veľtrhu obrábacích strojov.
Aktualizované informácie a podrobnosti týkajúce sa veľtrhu
sú k dispozícii na: www.emo-milano.com.

i

LEGISLATÍVA Z BRUSELU

Európska komisia a Bill Gates

budú spolupracovať
Z podkladov EK spracovala Vlasta RAFAJOVÁ, foto EK

Predsedníčka Komisie Ursula von der Leyenová a Bill Gates predstavili začiatkom júna priekopnícke partnerstvo medzi Európskou komisiou
a platformou Breakthrough Energy, ktorého cieľom je podporiť investície do kritických klimatických technológií, vďaka ktorým bude možné
realizovať prechod na hospodárstvo s nulovou
bilanciou emisií.
Cieľom partnerstva je zmobilizovať v rokoch 2022 až 2026 nové investície v objeme až 820 miliónov EUR/1 miliardy USD, ktoré budú slúžiť na
vytvorenie veľkých komerčných demonštračných projektov v oblasti čistých
technológií. Vďaka uvedeným investíciám sa znížia náklady na tieto technológie a urýchli sa ich zavádzanie, čím sa zabezpečí výrazné zníženie
emisií CO2 v súlade s Parížskou dohodou. Cieľom tohto nového partnerstva
je investovať do portfólia projektov vznikajúcich v EÚ, ktoré sa vyznačujú
významným vplyvom, a to spočiatku v štyroch sektoroch s vysokým potenciálom pomôcť pri napĺňaní hospodárskych a klimatických ambícií stanovených
v Európskej zelenej dohode:
• čistý vodík,
• udržateľné letecké palivá,
• technológie slúžiace na priame zachytávanie CO2 z ovzdušia,
• dlhodobé uskladňovanie energie.
Vďaka partnerstvu tak dôjde k ďalšiemu rozvoju klimaticky inteligentných
technológií, ako aj k urýchleniu transformácie európskych priemyselných sektorov na odvetvia vyznačujúce sa udržateľnosťou.
Dekarbonizácia je príležitosť
Ako pri príležitosti oznámenia partnerstva uviedla predsedníčka Európskej
komisie Ursula von der Leyenová, Európska zelená dohoda je prostriedkom,
ktorý Európe pomáha dosiahnuť cieľ stať sa do roku 2050 prvým klimaticky
neutrálnym kontinentom. „Európa má zároveň významnú príležitosť na to,
aby sa stala kontinentom inovácií v oblasti klímy. Európska komisia teda v nasledujúcom desaťročí zmobilizuje obrovské investície do nových a transformujúcich sa priemyselných odvetví. Preto sa teším, že sa nám podarilo spojiť sily
s platformou Breakthrough Energy a že naše partnerstvo podporí podniky
a inovátorov v EÚ v záujme využívania prínosov technológií slúžiacich na
znižovanie emisií, ako aj v záujme vytvárania pracovných miest zajtrajška.“
Podľa Billa Gatesa, zakladateľa platformy Breakthrough Energy, je dekarbonizácia svetového hospodárstva najväčšou inovačnou príležitosťou, s akou
sa ľudstvo doteraz stretlo. „Európa bude zohrávať rozhodujúcu úlohu, keďže
už preukázala včasné a pevné odhodlanie angažovať sa v oblasti klímy, ako
aj dlhodobé vedúce postavenie na poli vedy, strojárstva či techniky. Vďaka
tomuto partnerstvu vytvorí Európa pevné základy pre budúcnosť s nulovými
emisiami – budúcnosť s čistými technológiami, ktoré budú spoľahlivé, dostupné a cenovo prístupné pre všetkých,“ doplnil.
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Perspektívne, ale drahé
Partnerstvo Európskej komisie a platformy Breakthrough Energy Catalyst sa
bude zameriavať na technológie, o ktorých je známe, že majú potenciál
znižovať emisie skleníkových plynov, no sú v súčasnosti príliš nákladné na to,
aby sa mohli realizovať vo veľkom meradle, a tak konkurovať etablovaným
technológiám využívajúcim fosílne palivá. Svet nemôže očakávať, že technológie sa budú vyvíjať izolovane. Na základe spojenia verejného a súkromného sektora s cieľom investovať do veľkých demonštračných projektov bude
toto partnerstvo slúžiť na pomoc pri znižovaní nákladov na tieto kritické technológie a pri urýchľovaní ich zavádzania do praxe, ako aj ich využívania.
Vedúce postavenie na poli vedy sa tak pretransformuje na pevné základy
udržateľných priemyselných odvetví budúcnosti. Podpora bude mať formu
ﬁnančných nástrojov a grantov.
Očakáva sa, že partnerstvo sa bude ﬁnancovať z prostriedkov EÚ, a to
z programu Horizont Európa a inovačného fondu v rámci Programu
InvestEU v súlade so zavedenými postupmi riadenia. Program Breakthrough
Energy Catalyst bude slúžiť na mobilizáciu rovnocenného ﬁnancovania vybraných projektov z prostriedkov pochádzajúcich zo súkromných zdrojov,
ako aj z dobročinných fondov. Partnerstvo bude otvorené aj pre vnútroštátne
investície členských štátov EÚ prostredníctvom Programu InvestEU alebo na
projektovej úrovni.
Breakthrough Energy Catalyst
Breakthrough Energy Catalyst je program, ktorého ambíciou je demonštrovať spôsoby ﬁnancovania, vytvárania a nakupovania nových riešení slúžiacich na podporu nízkouhlíkového hospodárstva. Cieľom tohto programu je
prepojiť verejný a súkromný sektor, a tak ﬁnancovať demonštračné projekty
v komerčnej fáze, ktoré sa týkajú kritických dekarbonizačných technológií.
Program bude riešiť otázky súvisiace s nedostatkom ﬁnančných prostriedkov,
ktorý bráni včasnému zavádzaniu týchto technológií. Zároveň poskytne štruktúru na urýchlenie ich komerčného uplatnenia.
Spočiatku sa z neho budú ﬁnancovať projekty týkajúce sa technológií: čistý vodík, udržateľné letecké palivá, priame zachytávanie CO2 z ovzdušia
a dlhodobé uskladňovanie energie. V budúcnosti sa budú ciele programu
Breakthrough Energy Catalyst týkať rozšírenia predmetného rámca o ďalšie
potrebné inovácie, ako je napríklad nízkouhlíková oceľ a cement. Partnerstvo
medzi Európskou komisiou a platformou Breakthrough Energy Catalyst bude
pomáhať pri napĺňaní ambície znížiť náklady na dekarbonizačné technológie tak, aby boli tieto alternatívy dostupné pre hospodárstva zo všetkých
končín sveta, ktoré sa usilujú o dekarbonizáciu.

Nový a silnejší

Schengenský priestor
Z podkladov EK spracovala Vlasta Rafajová

Európska komisia prednedávnom predložila novú stratégiu na posilnenie a zvýšenie odolnosti najväčšieho priestoru voľného cestovania na
svete – Schengenského priestoru.
Vnútorné hranice medzi schengenskými štátmi bez
kontrol nerozlučne patria k európskemu spôsobu života: takmer 1,7 milióna ľudí v jednom štáte Schengenu
býva a v inom pracuje. Ľudia si podľa slobôd, ktoré
im ponúka Schengenský priestor, usporiadali život
a každý deň prechádza 3,5 milióna z nich z jedného
štátu do druhého.
Pred 36 rokmi sa päť členských štátov dohodlo, že
odstránia kontroly na spoločných hraniciach. V súčasnosti je Schengenský priestor bez kontrol na vnútorných hraniciach domovom viac ako 420 miliónov
ľudí v 26 európskych štátoch. Tvoria ho všetky krajiny
EÚ okrem Bulharska, Rumunska, Chorvátska, Cypru
a Írska. Okrem toho doň patria štyri krajiny mimo EÚ:
Island, Nórsko, Švajčiarsko a Lichtenštajnsko.

Nová stratégia, nové pravidlá
Voľný tok ľudí, tovaru a služieb je dušou Európskej
únie a po kríze spôsobenej koronavírusom má byť
aj kľúčom k jej obnove. Novou stratégiou Komisia
sumarizuje výzvy, ktoré zasiahli Schengenský priestor
v posledných rokoch, a vytyčuje ďalší postup, ktorým
pomôže zachovať jeho výhody. Na zvládnutie súčasných výziev potrebujú členské štáty spoločné opatrenia na úrovni Únie.
Schengenské pravidlá sa musia prispôsobiť premenlivým výzvam, a preto ich treba aktualizovať. Predsedníčka von der Leyenová už vo svojom prejave o stave
Únie v septembri minulého roka oznámila, že Komisia predloží novú stratégiu budúceho schengenského
priestoru s cieľom zvýšiť jeho odolnosť. Východiskom
pre stratégiu boli rozsiahle konzultácie s poslancami
Európskeho parlamentu a ministrami vnútra, ktorí sa
zišli na zasadnutiach schengenského fóra v novembri
2020 a máji 2021.

Ciele stratégie
Zabezpečiť účinné riadenie vonkajších hraníc
EÚ nasadením stáleho zboru európskej pohraničnej
a pobrežnej stráže, ktoré sa už uskutočňuje; zabezpečením interoperability informačných systémov na
riadenie hraníc a migrácie do roku 2023; a pripravovaným návrhom o digitalizácii žiadostí o víza
a cestovných dokladov. Komisia takisto vyzýva spoluzákonodarcov, aby urýchlene prijali Nový pakt

o migrácii a azyle zameraný na skríning osôb prekračujúcich hranice bez povolenia.
Vnútorne posilniť Schengenský priestor, keďže pre
udržanie hraníc bez kontrol a kompenzáciu tohto
stavu má zásadný význam úzka spolupráca medzi
členskými štátmi na prevencii a potláčaní bezpečnostných hrozieb. K novým iniciatívam bude patriť aj
kódex policajnej spolupráce EÚ; modernizácia rámca na výmenu informácií o DNA, odtlačkoch prstov
a evidencii vozidiel a rozšírenie využívania vopred
poskytovaných informácií o cestujúcich na lety v rámci Schengenského priestoru. Po prijatí Nového paktu o migrácii a azyle sa stanoví aj spoločný prístup
k riadeniu migrácie, ktorý je dôležitým predpokladom
dobrého fungovania Schengenského priestoru.
Zlepšiť pripravenosť a riadenie. Komisia navrhla revíziu schengenského hodnotiaceho a monitorovacieho
mechanizmu. Zmeny sa budú týkať urýchlenia procesu hodnotenia a zavedenia zrýchleného postupu
v prípade závažných nedostatkov, ktoré by mohli
ohroziť Schengenský priestor ako celok. Väčší politický dôraz sa bude klásť aj na schengenské hodnotenia, keďže ich výsledky sa zahrnú do výročnej správy
o stave Schengenu a budú predmetom rokovaní
s Európskym parlamentom a Radou. V revidovanom
mechanizme sa zároveň zintenzívni monitorovanie
dodržiavania základných práv.
Komisia bude zvolávať aj pravidelné schengenské
fóra na podporu politického dialógu o riešení spoločných výziev na základe výročných správ o stave
Schengenu. S cieľom posilniť odolnosť schengenského priestoru voči závažným hrozbám Komisia neskôr
v tomto roku navrhne revíziu Kódexu schengenských
hraníc, ktorou chce zabezpečiť úzku koordináciu
a poskytnúť záruky, aby sa k opätovnému zavedeniu
kontrol na vnútorných hraniciach pristúpilo iba v krajnom prípade. Komisia predloží aj pohotovostný plán,
ktorý umožní opätovnú aktiváciu úspešného systému
zelených jazdných pruhov pre nepretržitú nákladnú
dopravu v prípade budúcich kríz.
Rozšíriť schengenský priestor. Budúcnosť Schengenu
musí zahŕňať rozšírenie priestoru na tie členské štáty
EÚ, ktoré ešte nie sú jeho súčasťou. Ide o legitímne
očakávanie krajín, ktoré sa považujú za pripravené
na pristúpenie, ale aj o ich právnu povinnosť.
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Utváříme novou éru
laserového řezání
nový 2D stroj Laser Genius+
od Prima Power

Nový 2D laserový stroj Laser Genius+ od Prima Power
Text a foto Prima Power

Řada 2D laserových strojů Prima Power byla rozšířena o nejnovější produkt, který byl navržen a vyvinut tak, aby vyhovoval potřebám neustále se vyvíjejícího trhu a stanovil nové standardy v rychlosti,
spolehlivosti a přesnosti: Laser Genius+.
Nový vláknový 2D laserový stroj Laser Genius+, kompletně navržený
a vyrobený v Itálii, byl vyvinut s využitím 40letých zkušeností Prima
Power a extrémně pragmatického přístupu zaměřeného na uspokojení
skutečných očekávání trhu. Ten vyžaduje vyšší výkon, efektivitu, kvalitu, snadné použití, automatizaci a inteligenci.
S rychlostí trajektorie os 180 m/min je Laser Genius+ jedním z nejrychlejších a nejproduktivnějších strojů na trhu. Stroj byl navržen tak,
aby co nejlépe využil dostupný výkon laseru.

15 kW. Stroj je navržen tak, aby měl úplnou kontrolu nad laserovým
procesem a aby dosáhl maximální spolehlivosti a kvality s veškerým
dostupným výkonem. Abyste mohli využít výhody vysokého výkonu,
potřebujete rychlý, tuhý a lehký stroj. Ve skutečnosti, stejně jako u aut,
koňská síla nestačí sama o sobě k dosažení vysokého výkonu, také záleží na odpružení, tuhém rámu a nízké hmotnosti. U laserového stroje
je to úplně stejné. Pro zkrácení doby cyklu je důležitý vynikající vztah
mezi tuhostí rámu a hmotností pohybujících se hmot. Právě tyto vlastnosti umožňují Laseru Genius+ jet neustále na plný výkon.

Produktová řada strojů Laser Genius+ zahrnuje velikosti 1530, 2040
a 2060 a může být vybavena vláknovým laserem o výkonu od 2 do

Nová laserová hlava byla navržena tak, aby optimálně řídila teplo
potřebné k roztavení silných plechů, a přitom zůstala chladná a čistá.
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To vše díky senzorům, které aktivně řídí proces řezání v reálném čase,
hermeticky izolované optice, zjednodušené mechanice a vysoce účinnému systému odsávání výparů.
Další důležitou výhodou stroje je jeho jedinečné rozvržení, které bylo
navrženo tak, aby zajistilo vynikající ergonomii a snadné použití a také co nejvíce využilo prostor.
Přístupnost byla vždy charakteristickým rysem strojů Prima Power, ještě
víc to platí pro Laser Genius+. Kabina je vybavena velkými posuvnými dveřmi, které lze pro maximální ergonomii umístit na pravou nebo
levou stranu nebo na obě strany.
Jeho půdorys je jeden z nejmenších na trhu a jednoduché rozvržení
integruje všechny prověřené servisní prvky do jednoho vyhrazeného
modulu, který je oddělený od pracovního prostoru stroje. To z něj činí
extrémně kompaktní systém plug & play s velmi rychlou instalací. Zahájení výroby trvá jen dva dny. Navíc jeho symetrické a reverzibilní
uspořádání umožňuje umístění stroje do jakéhokoli výrobního kontextu bez omezení logistických toků.
Přes svůj kompaktní layout má Laser Genius+ největší pracovní plochu
ve srovnání s ostatními 2D stroji dostupnými na trhu (rozsah os X, Y, Z:
3150 x 1600 x 150 mm pro model 1530 a 4320 x 2200 x 150 mm
pro model 2040).
Nová vláknová laserová hlava Prima Power je navržena pro vynikající
kvalitu a dynamiku řezu na všech materiálech a na zpracovatelných
tloušťkách s výkonem laseru až 15 kW.
Hlava se může pochlubit adaptivní optikou pro automatické řízení
ohniskové vzdálenosti a průměru pro rychlé, reaktivní a přesné měření odstupu, jedinou zaostřovací čočkou vyhovující všem výrobním
požadavkům, systémy ochrany Side Impact Protection Systems (SIPS)
a Optical Precision Control (OPC) a také zásuvkou pro ochranné sklo
pro snadnou kontrolu.
Monitorovací systémy Laseru Genius+ kontrolují celý proces. Například LISA (Light Intensity System Analyzer) kontroluje správnou funkci
parametrů procesu v reálném čase a funkce Check Optics umožňuje
plánovat údržbu ochranného skla, čímž minimalizuje prostoje.
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Stroj může být volitelně vybaven sadami Tech Suites, které zajišťují
další zkrácení doby cyklu a zároveň nabízejí vynikající kvalitu díky
inteligentnímu řízení pohybu hlavy a parametrům propalu a řezání.
Nový automatický měnič trysek má 20 stanic, což umožňuje použít
vždy nejvhodnější trysku.
Stroj lze plně integrovat s ERP systémy u zákazníka, čímž se maximalizuje efektivita a produktivita. Software řídí všechny fáze: od importu
výrobních zakázek vygenerovaných vaším systémem, přes automatické programování pomocí Prima Power CAM, plánování výroby a vytváření pracovních seznamů, které se načítají přímo do stroje, až po
sběr strojních dat o výrobě (vyrobené kusy, použité materiály) a výkon
(stav stroje, alarmy, doby zpracování), abychom mohli zákazníkovi
nabídnout všechna data potřebná pro systémy řízení výroby, a přitom
plně vyhovět všem požadavkům Industry 4.0.
Společnost Prima Power stojí vždy po boku svých zákazníků po celou
dobu životního cyklu produktu, proto bylo vyvinuto řešení založené na
konceptu IoT (internet věcí) z pohledu SAAS (Software As A Service).
Toto řešení je věnováno monitorování a pokročilé diagnostice velkého
množství reprodukčních dat o chování Laseru Genius+. Informace se
shromažďují na certiﬁkovaném cloudu, aby byly dobře zabezpečené
a jsou k dispozici technikům v servisních střediscích Prima Power. Ti
kontrolují chování stroje prostřednictvím naší webové aplikace Remote
Care a navrhují zákazníkům možnosti pro zlepšení výroby a poskytují
pomoc při řešení neočekávaných problémů.
Pro Laser Genius+ byla navržena nová 24” konzole se dvěma monitory s vysokým rozlišením a zjednodušené uživatelské rozhraní. Info
Panel stroje zobrazuje v reálném čase některá data, například podrobnosti o zpracovaných materiálech a spotřebě energie, což jsou
velmi užitečné informace pro operátory a vedoucí výroby.

Laser Genius+ 1530 a 2040 – stroj má inovativní reverzibilní uspořádání
www.leaderpress.sk
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Laser Genius+ s automatizačním řešením Compact Server pro krátkodobou bezobslužnou výrobu
Stroj je také vybaven třemi novými integrovanými softwarovými moduly: Optia slouží pro využití zbytkového materiálu, prostřednictvím
kamery stroje digitalizuje tvary zbytkového materiálu, což následně
snižuje množství odpadu. Wizard je podpůrný CAM systém, který
umožňuje vytvářet nová rozložení dílů na materiál a procesy nebo
upravovat ty stávající (pohybem, otáčením a mazáním kusů). 2D Editor je graﬁcký editor umožňující některé úpravy technologie (ruční
a automatické řezání, náběhy a mikromůstky).
Laser Genius+ je navržen pro nepřetržitou výrobu 24/7. Standardní dodávka obsahuje automatický plně elektrický měnič palet, který
až o 30 % zkracuje dobu cyklu ve srovnání s předchozími verzemi.
Vzhledem ke zvýšenému dynamickému výkonu stroje a optimálnímu
využití vysoce výkonných vláknových laserů je Laser Genius+ vynikající volbou pro integraci s širokou škálou automatizačních řešení, která
pokrývají všechny výrobní potřeby, a to i bez obsluhy. Stroj lze snadno připojit k automatizačním systémům Prima Power za účelem automatizace toků materiálu a obráběných dílů (nakládání, vykládání,
vybírání, stohování a skladování) a dalšího zvyšování produktivity.
Automatizační moduly lze integrovat i později s rostoucím objemem
výroby.

Compact Server je nejkompaktnější zařízení na trhu, je cenově dostupné a snadno použitelné. Je vhodné pro krátkodobou bezobslužnou výrobu, kde není požadován výrobní mix. Přidáním třetí palety je
možné nakládat a vykládat jak z manuální stanice, tak z automatické,
což zajišťuje vysokou ﬂexibilitu výroby. Combo Tower Laser je k dispozici s 1 nebo 2 multifunkčními a konﬁgurovatelnými věžemi, které jsou
optimálním řešením pro malé a střední objemy výroby. Night Train
je ﬂexibilní výrobní systém, který automatizuje celý výrobní proces
v jednom kroku, od plánování výroby až po reportování, ideální pro
nepřetržitou výrobu 24/7.
Laser Genius+ má všechny výhody strojů Prima Power, ale ještě více
je zdokonaluje a přibližuje potřebám zákazníků. Nabízí vynikající
úroveň produktivity, kvality a efektivity a zároveň zaručuje maximální
ergonomii a snadné použití pro obsluhu.

Více informací:
www.primapower.com
info@primapower.com

Prima Power
Prima Power je globální dodavatel high-tech
laserových technologií a technologií na zpracování plechu. Produktové portfolio Prima
Power je jedním z nejkomplexnějších v oboru a zahrnuje: stroje pro řezání, svařování
a vrtání laserem (2D/3D), vysekávací stroje,
stroje kombinující vysekávání s laserovým
řezáním, stroje kombinující vysekávání a stříhání, ohraňovací lisy, automatická ohýbací
centra a ﬂexibilní výrobní systémy (FMS).
Prima Power je strojírenská divize společnosti
Prima Industrie, která má více než 1700 zaměstnanců po celém světe, výrobní závody
v Itálii, Finsku, USA a Číně a vysoce specializovanou prodejní a servisní síť ve více než
80 zemích světa.
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Uchopovače

Výmena prsta
stlačením gombíka
Text a foto SCHUNK Intec s.r.o.

Spoločnosť SCHUNK rozširuje svoj sortiment
zameraný na rýchlu výmenu prstov uchopovačov.
Kým v prípade osvedčeného systému na rýchlu
výmenu prstov SCHUNK BSWS bol ešte potrebný
imbusový kľúč, tak pri novom manuálnom systéme BSWS-M postačuje už len stlačenie tlačidla,
po ktorom dôjde k mechanickému odisteniu
prsta a jeho okamžitému odpojeniu od uchopovača. Rovnako rýchlo a jednoducho prebieha aj
nasadenie nového prsta a jeho spojenie s uchopovačom stlačením tlačidla. Systém na rýchlu
výmenu prstov bez používania nástrojov tak
skracuje doby osádzania na minimum a zvyšuje
produktivitu a ﬂexibilitu celého automatizovaného
systému.

Ako ďalšiu pomôcku na upevnenie je možné teraz použiť voliteľne
dostupné vyrovnávacie kolíky a zodpovedajúci otvor pre vyrovnávací
kolík, aby sa napríklad v prípade asymetrických párov prstov zabezpečilo, že môžu byť namontované iba do správnej polohy.

Tri varianty na výber
Rovnako ako BSWS, aj systém rýchlej výmeny prstov bez použitia
nástrojov je k dispozícii v troch variantoch. Vo variante BSWS-BM
(sedem štandardizovaných veľkostí od 50 do 200) je vymieňacia mechanika integrovaná do základu, ktorý je zase pevne namontovaný
na základnej čeľusti uchopovača. Vymieňajú sa len prsty uchopovača.
Pri tomto variante je možné naďalej používať aj už existujúce prsty
uchopovačov SCHUNK, ktoré sú vybavené adaptérovými čapmi radu
BSWS-A. Druhý variant BSWS-URM (šesť veľkostí od 50 do 160) je
možné ľahko a modulárne integrovať do prispôsobených upevňovacích prstov. Blokovací mechanizmus sa tu dodáva ako sada na priamu inštaláciu do prstov uchopovača. Takto je možné na uchopenie
použiť celú dĺžku prsta, pretože základňa je eliminovaná. Tretí variant
BSWS-ABRM (šesť veľkostí od 50 do 160) obsahuje polotovary prstov s integrovaným mechanizmom výmeny, ktoré si môže zákazník individuálne prispôsobiť príslušnému uchopovaciemu obrysu. Všetky tri
varianty je možné univerzálne použiť na všetky prémiové uchopovače
SCHUNK, ako aj na množstvo ďalších uchopovacích modulov s prstovým rozhraním SCHUNK PGN-plus.
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Ľahko použiteľné: So systémom rýchlej výmeny prstov SCHUNK BSWS M
stačí stlačiť odisťovacie tlačidlo a prst uchopovača je možné vybrať. Pri
častých nastavovacích operáciách sa systém rýchlej výmeny oplatí vo veľmi
krátkom čase.

Možno použiť aj ako stacionárny
systém výmeny
Systém rýchlej výmeny prstov SCHUNK BSWS-M sa vyplatí nielen pri
rýchlej výmene prstov uchopovača, ale môže preukázať svoje silné
stránky aj v iných aplikáciách. Napríklad v stacionárnych aplikáciách
alebo pri použití na dopravnom systéme je možné obrobky rýchlo
odstrániť jednoduchým stlačením tlačidla a nahradiť iným variantom.
Intuitívny systém sa dá spoľahlivo použiť v akejkoľvek aplikácii bez
technického školenia.
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Jednoznačná signalizácia

stavov procesu

Text a foto Murrelektronik GmbH

Osvetľovacie systémy od spoločnosti
Murrelektronik ponúkajú optimálne riešenie pre
všetky požiadavky na signalizáciu a osvetlenie
Digitálna transformácia nesie so sebou rozsiahle zmeny. Výrobné procesy sa stávajú rýchlejšími, ﬂexibilnejšími a úspornejšími. Pre dosiahnutie čo najväčších úspor a najefektívnejšieho procesu je nevyhnutná
investícia do inteligentných riešení pre riadenie procesov a výroby.
Signalizačné stĺpiky a signálne lampy od Murrelektronik sú optimálnym riešením pre jednoznačnú signalizáciu na strojoch a zariadeniach vo výrobných podnikoch. Osvetľovacie telesá na strojoch umožňujú dokonalé osvetlenie v kvalite denného svetla.
Riešenia od spoločnosti Murrelektronik pre tieto aplikácie ponúkajú
prvotriedne výhody:
• LED technológia zabezpečuje vysoký svetelný výkon a zaručuje
dlhú životnosť zároveň s nízkou spotrebou energie.
• Murrelektronik ponúka ku všetkým variantom zásuvné riešenia ako
M8 alebo M12, ktoré umožňujú vykonať inštaláciu vo veľmi krátkom čase.
• Kompaktná jednotka svetiel a signalizačných stĺpikov umožňuje použitie v stiesnených priestoroch, napokon, miesto v strojoch a zariadeniach je väčšinou vzácnou komoditou.

Jednoznačné signály vďaka optimálnemu
svetelnému výkonu – signalizačné LED stĺpiky
Modlight Pro
Signalizačné LED stĺpiky Modlight Pro sa vyznačujú maximálnou
ﬂexibilitou vo výbere a zložení farieb. Signalizačné prvky v piatich
farbách sa dajú navzájom ľubovoľne kombinovať. Do signalizačného stĺpika možno integrovať aj
akustický signál s bzučiakovým
prvkom. Veľkou výhodou je skutočnosť, že počas celej doby prevádzky nie je potrebná žiadna
údržba.
Na jednoznačnú signalizáciu stavov procesu ponúka Murrelektronik signalizačný stĺpik Modlight70
Pro s rozhraním IO-Link. Toto zariadenie IO-Link sa dá zapojiť do

inštalácie strojov mimoriadne efektívne a bez náročného parametrizovania. Pre aplikácie, v ktorých je potrebné rozpoznávanie signálov
len na krátke vzdialenosti, je vhodný Modlight30.

Výkonné kompaktné samostatné svietidlá
– signálne LED lampy Comlight56
Signálne lampy novej línie Comlight56 sa
s modernými vysokovýkonnými LED postarajú v strojoch a zariadeniach o jednoznačné signály. Vďaka inovatívnemu výbrusu
prizmy svietia kompaktné svietidlá mimoriadne jasne. LED systémy sú obľúbené predovšetkým vďaka svojim nízkym prevádzkovým nákladom a veľmi dlhej životnosti.
Verzia Comlight56 IO-Link je vybavená
rozhraním O-Link. Kompaktné svietidlá poskytujú deväť rôznych vizuálnych efektov.
Kombinácia bzučiaka a ôsmich voliteľných
tónov upútava ešte viac pozornosti.

Dokonalé osvetlenie v kvalite denného svetla
– strojové LED svetlo Modlight Illumix
Svetlá strojových zariadení radu Modlight Illumix zabezpečujú optimálne
osvetlenie strojov a zariadení s LED
technológiou v kvalite denného svetla,
ktorá nevyžaduje údržbu a vyznačuje
sa dlhou životnosťou. Tieto svietidlá
sú vďaka svojej kompaktnej konštrukcii
dokonale vhodné na použitie v stiesnených priestoroch. Otočné montážne uholníky zabezpečujú pri montáži
svetiel dodatočnú ﬂexibilitu. Zásuvné konektory M8 a M12 zaisťujú
rýchlu a bezchybnú inštaláciu.
Modlight Illumix je dostupný v troch rôznych variantoch, z ktorých
každý spĺňa bezpečnostné parametre pre iný prevádzkový režim:
• Modlight Illumix Slim Line na použitie v sektore priemyselných
a technických zariadení.
• Modlight Illumix Classic Line na použitie v prostredí s chladiacimi
a mazacími prostriedkami, ako aj s odletujúcimi trieskami alebo
iskrami.
• Modlight Illumix Xtreme Line pre najnáročnejšie oblasti použitia
v sektore priemyselných a technických zariadení.
Zodpovedajúcu pripojovaciu techniku, ako aj sprievodný informačný
materiál nájdete v online-shope!

Murrelektronik Slovakia s.r.o.
Mýtna 48, 811 07 Bratislava, SLOVAKIA
Telefón +421 2 3211 1127, e-mail: info@murrelektronik.sk
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Nová technológia
od MITSUBISHI MATERIALS
vysoké rezné rýchlosti a perfektná odolnosť
V strojárskych ﬁrmách stale rastie
dopyt po zlepšovaní účinnosti obrábania a vyšších rezných rýchlostiach. Ďalej sa zvyšuje aj podiel využívania vysokopevných materiálov
pri výrobe strojných komponentov,
ktoré si vyžadujú nasadenie rezných nástrojov s vysokou odolnosťou proti opotrebovaniu. Takéto nástroje sú však všeobecne viac náchylné k nestabilite a lámaniu.
Ako odpoveď na nové požiadavky v technológiách
spoločnosť Mitsubishi Materials uvádza na trh
MC6115, novú triedu rezných doštičiek pre obrábanie ocele s povlakom CVD, ktorá spĺňa tak nároky
vysokorýchlostného obrábania, ako aj vynikajúcej
stability reznej hrany.
MC6115 tvorí kombinácia základného tvrdokovového substrátu s vysokou tvrdosťou a nového vonkajšieho povlaku Al2O3 so signiﬁkantne zlepšenou odolnosťou proti opotrebovaniu pri vysokých teplotách.
Má tiež vyššiu odolnosť proti vzniku trhliniek a stabilitu reznej hrany dosiahnutú technológiou super
TOUGH-GRIP. Takisto vykazuje zvýšenú adhéziu medzi jednotlivými vrstvami povlaku – Al2O3 a TiCN.

Technológia Super Nano Texture
Vylepšením konvenčnej technológie Nano Texture vo
výskumno-vývojovom centre spoločnosti Mitsubishi
Materials bola dosiahnutá vynikajúca riadená orientácia kryštálov povlaku Al2O3. Možnosť riadenej
kryštalizácie a orientácie smeru rastu kryštálov povlaku patrí medzi špičkové technologické vylepšenia,
ktoré zvyšujú odolnosť proti opotrebovaniu doštičky
a teda aj životnosť nástroja.
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ORIENTÁCIA KRYŠTALIZÁCIE

Zabraňuje opotrebovaniu a náhlemu lomu
Trhlinám, ktoré vznikajú v dôsledku nárazov pri procese nestabilného
alebo vysokorýchlostného sústruženia, sa u MC6115 zabraňuje znížením ťahového napätia povlaku. Trieda MC6115 znižuje namáhanie
v ťahu o 80 % v porovnaní s konvenčnými reznými doštičkami s povla-

kom CVD. Keď sa počas obrábania vytvárajú na povrchu povlakov
trhliny, šíria sa až do tvrdokovového substrátu doštičiek v dôsledku veľkého ťahového napätia v štruktúre povlaku. To vytvára jednu z hlavných príčin náhleho lomu doštičky. MC6115 má oveľa menšiu úroveň
napätia ako bežné CVD povlaky práve vďaka úprave kryštalizácie
vrstvy Al2O3, ktorá rozkladá silu nárazov
počas obrábania a chráni tak doštičky pred
náhlym zlomením.

Nová škála možností
Kombinácia špeciálneho tvrdokovového substrátu a povlaku odolného proti opotrebeniu
umožňuje rezným doštičkám triedy MC6115
vysoký výkon pri vysokorýchlostnom kontinuálnom aj prerušovanom reze, čo umožňuje
širší rozsah aplikácií sústruženia ocele až do
rezných rýchlostí okolo 480 m/min (Vc).
Rezné doštičky sú dodávané v zlatej farbe
– pre ľahkú identiﬁkáciu použitých hrán a sú
k dispozícii v 6 negatívnych geometriách:
CNMG, DNMG, SNMG, TNMG, VNMG
a WNMG, spolu s 11 rôznymi typmi utváračov triesok.

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
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Na konštrukcii záleží
Maximalizácia výkonu výrobnej linky
Text a foto ISCAR Ltd., preklad Lukáš LUKÁČ ISCAR SR

V súčasnej dobe moderných výrobných
technológií vyžadujú rôzne priemyselné
odvetvia rýchle a efektívne riešenia pre
hromadnú výrobu, a práve s týmto cieľom
boli navrhnuté výrobné linky. Výrobné
linky sa skladajú z niekoľkých zvyčajne
jednoúčelových strojov vybavených rôznymi typmi nástrojov pre rôzne operácie
obrábania, ako je sústruženie, vŕtanie,
frézovanie alebo vyvrtávanie. Každý
jednotlivý stroj môže byť vybavený niekoľkými vretenami s reznými nástrojmi pre
obrábanie rôznych povrchov obrobku, čo
znamená, že niekoľko desiatok nástrojov
môže pracovať súčasne.
Nastaviteľný trepanačný nástroj

Výrobné linky sú robustné stroje a možno ich použiť len na výrobu konkrétnych súčiastok. S rastúcim dopytom po ešte vyšších
počtoch sériovo vyrábaných dielov boli výrobné linky používané
špeciálne pre obrábanie malých súčiastok prevažne z tyčoviny. Aj
preto sú tieto stroje veľmi populárne.
Cieľom každej výrobnej linky je maximálne sproduktívniť masovú
výrobu, a tým logicky ušetriť nemalé ﬁnančné prostriedky. Výkon
linky závisí v nemalej miere na použití vhodného upínača a efektívneho nástroja. To je úloha, ktorá vyžaduje spoluprácu medzi
výrobcami strojov, výrobcami nástrojov a tiež užívateľmi strojov.
Čím užšia je ich spolupráca, tým bude zvolený nástroj efektívnejší. Priebežná spolupráca a komunikácia s poprednými výrobcami
strojov (MTB) poskytla spoločnosti ISCAR potrebné know-how
a skúsenosti s cieľom zlepšiť vývoj rezných nástrojov a držiakov
pre stroje vo výrobných linkách.
Podľa špecialistov MTB spoločnosti ISCAR závisí úspech na správnom návrhu a konštrukcii nástroja. Väčšina nástrojov je špeciálne
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konštruovaná a je komplikovaná kvôli zložitosti procesu obrábania, ktorý sa vyznačuje veľmi krátkymi cyklovými časmi. Kombinované nástroje dodržiavajú presné doby obrábacích cyklov
a znižujú počet nástrojov potrebných pre daný typ operácie.
Často ide o kombinované nástroje určené na súčasné vykonávanie
niekoľkých typov operácií, ako je vŕtanie, vyvrtávanie, zahlbovanie, zrážanie hrán, navŕtanie a ďalšie. Nástroje sú tiež vo väčšine
prípadov vybavené určitým mechanizmom, umožňujúcich ručné
„donastavenie“. Zložený nástroj musí umožňovať bezproblémový
odchod triesok z viacerých obrábacích zón naraz. To je hlavnou
požiadavkou pri jeho konštrukcii.
Kombinovaný nástroj pre vŕtanie, trepanačné vŕtanie a zrážanie
hrán zvyčajne obrába vnútorné a vonkajšie plochy súčasne. Tu
musí celková konštrukcia nástroja zaisťovať jeho vysokú tuhosť,
aby sa zabránilo nežiaducim vibráciám spôsobeným špeciﬁckým
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tvarom nástroja. Ten je potrebný pre súčasné obrábanie niekoľkých povrchov, najmä pri tých obrobkoch, ktoré majú komplikovanejší tvar.
Kombinovaný nástroj schopný vykonávať operácie vŕtania a vnútorné drážkovanie eliminuje potrebu ďalšieho nástroja a pozície
v stroji, čo šetrí celkové náklady a najmä znižuje cyklový čas. Pri
takomto type nástroja je zásadné, aby jeho konštrukcia zabránila zrážkam s ostatnými nástrojmi medzi jednotlivými operáciami
a uľahčila odchod triesok pri vnútorných operáciách.
Napríklad plunžrovacie operácie s priamym a spätným zrážaním
hrán sa zvyčajne vykonávajú postupne pomocou dlhých nástrojov.
Preto je nutné, aby konštrukcia nástroja mala dobrú tuhosť a tlmenie vibrácií.
Výber optimálnych rezných nástrojov a držiakov pre výrobné linky zvyčajne podmieňujú špeciﬁcké rozmery nástroja určené parametrami stroja, obmedzením zdvihu a bezproblémovým odvodom
triesok, aby bol zaistený nepretržitý výrobný cyklus. Spolupráca
medzi výrobcami strojov a nástrojov je nevyhnutná pre úspešné
plánovanie výrobných procesov a správny výber nástrojov. Od
počiatočného návrhu nástroja po fázu samotnej výroby s ním a dokonca až po povýrobnú optimalizáciu.
Prísnym výrobným toleranciám možno vyhovieť s integrálnymi
nástrojmi v kombinácii so stopkou CAMFIX alebo HSK. Nástroje
navrhnuté s nastavovacími mechanizmami tiež umožňujú dodržať
presné tolerancie a zároveň zabezpečujú stabilitu a tuhosť nástrojov aj kompletného výrobného procesu.
Rotačné a nerotačné nástroje pre tvarové obrábanie s doštičkami
ISCAR typu PENTA a polotovary doštičiek XNUW a FTB umožňujú skrátenie doby cyklu pri obrábaní komplikovaných tvarov pri
jednom prechode.

Nastaviteľný kombinovaný nástroj

Na obrábacích centrách býva zvykom, že operácie sústruženia, či
už vonkajšie alebo vnútorné sú často vykonávané nástrojom v osi,
ktorá je kolmá na stredovú os vretena stroja. V tomto prípade hovoríme o „Osi - U” – pojem, ktorý označuje tento spôsob upínania špeciálnych hláv a komplikovaných systémov upínacích blokov
a protizávaží. Rezný nástroj je upínaný buď do bloku, alebo priamo do upínacej hlavy.
Pre oba prípady sú k dispozícii integrálne aj modulárne nástroje
s upínaním CAMFIX, HSK, VDI a ďalšie na mieru konštruované nástroje prispôsobené potrebám zákazníka.
Hlavnými používateľmi výrobných liniek sú najmä veľkí výrobcovia
prevažne z automobilového, ropného, plynárenského a zdravotníckeho priemyslu a priemyselné odvetvia zaoberajúce sa výrobňou miniatúrnych súčastí. Dlhodobá a úspešná spolupráca ﬁrmy
ISCAR s týmito výrobcami pomohla skonštruovať, vyrobiť a uviesť
do praxe funkčné, vysoko produktívne a tiež spoľahlivé nástrojové
riešenia. Tento model určitej, dalo by sa povedať, symbiózy a partnerskej spolupráce medzi zákazníkom a výrobcom obrábacieho
stroja je obzvlášť nutný pri výbere rezných nástrojov pre výrobné
linky, kde je tak dôležitá rovnováha medzi produktivitou a nákladmi na kus.

Kombinovaný nástroj pre vŕtanie, zrážanie hrán a zarovnávanie
www.leaderpress.sk
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Společnost CERATIZIT uspořádala
druhý ročník online konference „It's Tool Time“
Text a foto CERATIZIT

Před šesti měsíci představila společnost CERATIZIT
zbrusu nový formát online vysílání pod názvem „It´s
Tool Time!“ zaměřené na novinky a inovace z oblasti
obrábění. Druhý ročník online konference proběhl
17. 6. 2021 a společným tématem série přednášek
a prezentací byla „Optimalizace výrobních procesů“.
Oproti minulému ročníku bylo vysílání simultánně tlumočeno do osmi
dalších jazyků, mezi nimiž letos nechyběly čeština a slovenština. Během
živého vysílání byla k dispozici textová diskuze, v níž všichni účastníci
mohli pokládat dotazy odborníkům ze společnosti CERATIZIT.
Celé vysílání bylo rozděleno do několika částí. Během úvodního vstupu nejprve Thierry Wolter, člen představenstva společnosti
CERATIZIT, účastníky seznámil s aktuálním stavem ﬁrmy, která se těší
z postupného uzdravování průmyslu z covidové krize. Další zástupci
společnosti pak představili šíři spektra produktů a služeb CERATIZITU
a novinky pro nejbližší období. Jednou z nich je vydání nového katalogu obráběcích nástrojů a upínacích technologií, který je platný od
1. 7. 2021 a zákazníci si ho mohou objednat již nyní na webových
stránkách společnosti. Další novinkou je nové, moderně vybavené

logistické centrum ﬁrmy, které díky vysoce digitalizovanému procesu
vychystávání nastavuje nejen nový technologický standard, ale také
zlepšuje kvalitu dodávek pro zákazníky.
Společně s vybranými zákazníky přiblížili systém ToolScope pro digitální monitoring obráběcích procesů a optimalizaci výroby, technologii 3D tisku speciálních součástí a nástrojů na míru a také spolupráci
s výrobcem jízdních kol Orbea a profesionálním cyklistickým teamem
CERATIZIT WNT Pro cycling.
Na hlavní část navazovali živé vstupy, které se hlouběji zaměřovaly
na konkrétní témata. V prvním se produktový manažer Uwe Schleinkoffer zaměřil na High dynamic turning s nástrojem FreeTurn, který
všichni znají již z minulého ročníku. Následovala praktická ukázka využití nástroje LiveTechPro na vzdálenou technickou podporu pomocí
audio a videohovoru a rozšířené reality. Ve třetím vstupu se představil výrobce jízdních kol, který vyrábí příhradový rám bicyklu frézováním z jednoho bloku hliníku. Na tomto příkladu spolupráce ﬁrma
CERATIZIT prezentovala individuální přístup k zákazníkovi, výhody
široké nabídky nástrojů a využití zkušeností z mnoha jiných oborů.
Poslední část byla věnována projektovému engineeringu a přímé
podpoře zákazníků, a to na příkladu spolupráce technického centra Ceratizitu s rakouskou společností Milltech, která vyrábí vysoce
přesné díly pro různá průmyslová odvětví včetně leteckého průmyslu.
Konkrétní projekt se týkal návrhu, testování a optimalizace výroby dílů
pro kosmický program.
Záznam celé online konference je nyní k dispozici na webových stránkách https://www.itstooltime.tv/en/landing-en/?redirect_to=https://
www.itstooltime.tv/
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Rekordný záujem o AMR roboty
Text a foto Mobile Industrial Robots

Mobile Industrial Robots (MiR), medzinárodný líder na trhu
autonómnych mobilných robotov (AMR), zaznamenal začiatkom tohto roku rekordný záujem. Predaj AMR robotov v prvom
štvrťroku roku 2021 bol o 55 % vyšší v porovnaní s rovnakým
obdobím v roku 2020 a spoločnosť tak dosiahla historicky najlepší prvý štvrťrok. Trh strednej a východnej Európy rástol ešte
výraznejšie, keď sa v porovnaní s 1. minuloročným kvartálom
zdvojnásobil.
Celosvetovo teraz pracujú s autonómnymi robotmi MiR už tisíce zamestnancov priemyselných ﬁriem vrátane napríklad Novo Nordisk,
Ford a Honeywell, kde optimalizujú logistické procesy. Medzi zákazníkov ﬁrmy aktuálne patria z veľkej časti nadnárodné podniky, ktoré
ďalej rozširujú svoje ﬂotily robotov MiR s cieľom automatizovať manipuláciu s materiálom a internú logistiku. Automatizácia a digitalizácia
sú považované za dôležité opatrenia vedúce k rozvoju výrobných
podnikov, ako počas pandémie Covid-19, tak v nadchádzajúcom
období. To je tiež jeden z dôvodov, prečo sa mnoho pilotných AMR
projektov zmenilo na nasadenie veľkých ﬂotíl s až 50 robotmi.
Automatizácia vnútropodnikovej dopravy sa veľmi rýchlo rozvíja
v automobilovom a elektronickom priemysle, AMR roboty ale stále

viac využívajú ﬁrmy z farmaceutického priemyslu, logistiky a FMCG.
Celosvetová pandémia spôsobila aj dramatický rozvoj čistiacich modulov pre roboty MiR, keďže sú roboty autonómne používané na
dezinfekciu kancelárií, nemocníc a ďalších verejných miest na elimináciu šírenia vírusu. Výrobcovia technológií navyše stále viac využívajú
integráciu robotických platforiem MiR do svojich existujúcich produktov tak, aby ich automatizačné riešenia boli mobilné a ﬂexibilné. Napríklad spoločnosť KEN Hygiene Systems automatizovala s využitím
robotov MiR plnenie a vyplachovanie dezinfekčných zariadení v nemocniciach.
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Naprostá čistota
nový robot KR DELTA společnosti KUKA poskytuje
zvláštní podporu tam, kde hygiena hraje zásadní roli
Text a foto KUKA CEE GmbH

KUKA posiluje své portfolio o kompaktní robot
s paralelním ramenem a poskytuje vysoce výkonného pomocníka ve výrobě za dobrou cenu.
Hygienický a s minimálními požadavky na údržbu
– to je nový KR DELTA od KUKA. Delta robot s paralelním kinematickým systémem je celý vyroben
z nerezové oceli a je obzvláště přesvědčivý při
náročných “pick and place” aplikacích v potravinářském průmyslu a balírenství – dokonce i při
přímém kontaktu s potravinami – ale také v elektronickém a farmaceutickém průmyslu.
Nový robot KR DELTA – v KUKA první svého druhu – nabízí vynikající
výkon za skvělou cenu. Od dubna 2021 je tento typ robota s nízkým
užitným zatížením nejnovějším členem rodiny produktů KUKA. Díky svému
paralelnímu kinematickému systému a malým rozměrům je robot KR DELTA obzvláště vhodný pro úkony uchop a umísti (pick-and-place). Vzhledem k tomu, že je celý vyrobený z nerezové oceli, je ideálně vhodný do
provozů v odvětvích s vysokými nároky na hygienu, například pro přímý
kontakt s potravinami nebo léky.
Navíc je robot KR DELTA navržen tak, aby vyhovoval minimálním požadavkům na údržbu: převodovka je uložena v pouzdře a kulové klouby
jsou vyrobeny ze samomazného materiálu.

Přesné uchopování a umisťování
Paralelní rameno robota může být naistalováno na strop a pracovat s vysokým stupněm přesnosti a dobou cyklu 0,5 vteřiny (podle referenčního standardu Small Adept Cycle) a zatížením 1 kilogram. Při dosažení
1 200 mm a kapacitě zatížení 6 kilogramů, nabízí robot KR DELTA prvotřídní výsledky v aplikacích třídění a balení.
Celé tělo robota KR DELTA je vyrobeno z nerezové oceli a proto je
odolné vůči teplotám a korozi. Se stupněm ochrany IP 67 pro celého

robota a IP 69K pro osu 4, se velmi snadno čistí a dezinﬁkuje – dokonce i při použití vysokotlakého čističe s tlakem až 100 kPA. Současně
vyhovuje nejpřísnějším požadavkům potravinářského průmyslu. Robot
KR DELTA bude mít od svého uvedení na trh certiﬁkaci TÜV o splňování
norem Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv USA a Německého kodexu
pro potraviny a krmiva.

Perfektní spojení s KUKA.PickControl
a KUKA.VisionTech
Malý robot je ovládán nejnovější řídící technologií od ﬁrmy KUKA –
KR C5 micro. Aby mohl provádět své úkoly ještě efektivněji, co se zdrojů
týče, lze u KR DELTA přepínat mezi různými výrobními scénáři, například
u sezónních variant balení. Je proto obzvláště vhodný pro spotřebitelský
průmysl, zejména pro rychle se pohybující spotřební zboží. K tomu využívá softwarový balíček KUKA.PickControl se sledováním dopravníku
a integrovaným zpracováním obrazu. V kombinaci s kamerou a softwarem KUKA.VisionTech, který rozeznává objekty i v nestrukturovaném
prostředí, mohou být pro robot KR DELTA nadeﬁnovány ještě ﬂexibilnější
aplikace od třídění až po nakládání různých předmětů.
V příštích deseti letech najdou roboti cestu do více a více průmyslových
odvětví. Vstupní podmínky jsou dostupnější – automatizace se stává jednodušší a vice intuitivní – a proto k dispozici mnohem vice lidem.
To platí i pro cílová odvětví robota KR DELTA.

O ﬁrme KUKA
KUKA je globální korporace se zaměřením na automatizaci s ročními zisky kolem 2,6 miliard eur a zhruba 14 000 zaměstnanci. Sídlí v německém
Augsburgu. Z pozice leadera v dodávání chytrých automatizačních řešení, nabízí KUKA svým zákazníkům vše od jediného zdroje. Od robotů
a buněk k plně automatizovaným systémům a jejich síťovému propojení v automobilovém průmyslu, elektronice, spotřebním zboží, maloobchodě
i zdravotnictví.
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_KR SCARA

KR SCARA
_ navržen pro maximální efektivitu výroby
Výkonný, rychlý a vysoce efektivní. Od montáže
malých dílů až po manipulaci nebo kontrolu – nové
ultra kompaktní roboty KR SCARA jsou vysoce
flexibilní a mají nízké náklady na provoz. Pracují
s extrémně krátkými dobami cyklu, nosností 6 kg
a dosahem 500 mm nebo 700 mm. Díky širokému
spektru integrovaných médií zvládají prakticky
jakýkoli úkol.

KUKA CEE GmbH, odštěpný závod
Pražská 239, 250 66 Zdiby, Česká republika
KUKA CEE GmbH, organizačná zložka
Bojnická 3, 831 04 Bratislava – mestská časť
Nové Mesto, Slovensko

www.kuka-robotics.com

Osvedčená technológia
na zváranie nielen kotlových telies
Vlasta RAFAJOVÁ, foto Valk Welding, Spanner SK, autorka

Považskobystrická spoločnosť Spanner SK, k.s., je vo viacerých ohľadoch pozoruhodnou ﬁrmou. Vekový
priemer takmer 70-ky tunajších zamestnancov je hlboko pod 40 rokov a úplne typické nie je ani to, aby sa
zabehnutá ﬁrma so stabilnou zákazkovou produkciou v oblasti kovoobrábania pre zahraničných odberateľov
intenzívne usilovala zmeniť svoje postavenie. To, čo je pre mnohé iné ﬁrmy cieľ, je pre Spanner SK medzikrok.
Už im nestačí byť iba spoľahlivým producentom, ktorý kvalitne vyrába podľa dodanej projektovej dokumentácie.
Chcú vyrábať aj svoje produkty – výsledky vlastného výskumu, vývoja i konštrukcie – a uspieť s nimi na minimálne európskom trhu. O tom, že to nie sú iba prázdne ambície, vypovedajú aj masívne investície do rozvoja
ﬁrmy v predchádzajúcich piatich rokoch. Jednou zo zatiaľ posledných je automatizácia zváracích procesov,
ktorej dodávateľom je špecialista na robotické zváranie – spoločnosť Valk Welding.
Spanner SK je súčasťou nemeckej skupiny Spanner Group s viac ako
60 ročnou tradíciou v strojárskom priemysle. Na Slovensku bola ﬁrma
založená v roku 2005 a od svojho založenia prešla výrazným vývojom
a premenou do súčasného stavu, kedy sa zaoberá komplexnou činnosťou výroby, spracovaním plechov, výrobou zváraných zostáv a montážnych celkov na kľúč, od návrhu dizajnu až po ﬁnálny výrobok.
Ako hovorí riaditeľ Spanner SK, Patrik Lišaník, zhruba 95 percent
tunajšej produkcie je určených na export, najmä do Nemecka a Rakúska. Len približne 30 percent z obratu Spanner SK (v roku 2020
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predstavoval 3,7 milióna eur), sa pritom realizuje v rámci skupiny
Spanner. Až 70 percent umiestňuje slovenská ﬁrma na trhu samostatne, vlastnými obchodnými aktivitami. Väčšina produkcie je určená pre
odvetvie energetiky, odpadové hospodárstvo, drevospracujúci priemysel, stavebníctvo...

Zváranie ako základ produkcie
Typickými produktmi kusovej či malosériovej zákazkovej výroby
Spanner SK sú kotly na biomasu, tepelné výmenníky, súčasti ﬁltrač-

ROBOTIKA, AUTOMATIZÁCIA
Zváranie
ných systémov, baliacich zariadení alebo zariadení slúžiacich na
zber, triedenie a recykláciu odpadov. „Spracovávame plech, zvárame, montujeme. Ponúkame buď ﬁnálne výrobky, alebo produkty v rôznom stupni rozpracovanosti. Takmer všetky konečné výrobky aj časti
výrobkov obsahujú zvárané zostavy, preto hovoríme, že zváranie je
pre nás základ produkcie a predstavuje gro našej pridanej hodnoty,“
vysvetľuje pohnútky ﬁrmy investovať do rozvoja zváracích technológií
jej riaditeľ.
Dodáva, že dôvodom automatizácie zvárania je aj dlhodobý nedostatok zváracieho personálu. „Potrebujeme vysokokvaliﬁkovaných
ľudí, tých aj máme, ale je problém nájsť nových. Tým, že sme v Považskej Bystrici a je tu niekoľko desiatok ďalších ﬁriem, ktoré zamestnávajú zváračov, je trh vyčerpaný,“ dopĺňa P. Lišaník.
Problematiku automatizovania zváracích procesov aj komunikáciu
s prípadnými dodávateľmi technológie – vrátane ﬁrmy Valk Welding
– začali v Spanner SK riešiť už v roku 2016. V tom istom roku však
vyhorela výrobná hala ﬁrmy a bolo nevyhnutné vybudovať výrobu
nanovo a de facto od nuly. Projekt sa tak, celkom prirodzene, odložil.
K jeho oživeniu došlo vlani a hneď sa ho podarilo aj veľmi rýchlo
zrealizovať.

Valk Welding dal najzodpovednejšiu ponuku
Štúdie robotizovaného zváracieho pracoviska si dal Spanner SK spracovať trom etablovaným ﬁrmám. Finálny výber dodávateľa technológie však podľa Patrika Lišaníka napokon nebol zložitý. „Ponuka od
Valk Welding bola, jednoducho povedané, technicky najzodpovednejšia. Od začiatku bola komunikácia medzi nami otvorená a riešenia, ktoré nám Valk Welding predkladal, sme považovali za rozumné
a kvalitné. Bolo pre nás veľmi dôležité, že majú realizované aplikácie
v podobných typoch prevádzok, ako sme my. To konkurenčným ﬁrmám chýbalo, predstavili nám síce isté referencie, ale tie sa orientovali skôr na veľké série, alebo napríklad na zváranie v automotive,“
objasňuje P. Lišaník.
Vo svojom novom technicko-technologickom zázemí v obci Paskov
neďaleko Ostravy, Valk Welding navrhuje, realizuje aj montuje robotické systémy, ktoré následne expeduje k zákazníkom. Do vlastných priestorov v Paskove sa Valk Welding presťahoval na prelome
rokov 2019 a 2020 z prenajatých priestorov v neďalekom Mošno-

ve. Príprava pracoviska pre Spanner SK tak bola jednou z prvých
zákaziek, ktoré realizoval Valk Welding vo svojich nových priestoroch.
Tie sa nakoniec ukázali, ako jedna z najdôležitejších predností ﬁrmy.
„Valk Welding nám veľmi rýchlo dokázal pripraviť na svojich zariadeniach produktové vzorky, ukázali nám, že to s ich technológiou ide.
Konkurenčné ﬁrmy to neponúkli, reálne nemali pracovisko, kde by ich
mohli urobiť. To bol jeden z hlavných dôvodov, prečo sme sa rozhodli
pre Valk Welding,“ dôvodí riaditeľ Spanner SK.
Samotná realizácia robotického zváracieho pracoviska netrvala podľa P. Lišaníka dlho. Od dodávky technológie po odovzdanie pracoviska to trvalo týždeň, do dvoch týždňov sa zvárali prvé kusy. „Dodržali
sa termíny, urobili sa školenia pre ľudí, a to aj napriek tomu, že všetko
komplikovala pandemická situácia,“ hovorí.

Druhé robotizované pracovisko do roka
Zváracie portálové pracovisko v Spanner SK tvorí priemyslový robot
Panasonic TL-1800WGH3 s integrovaným zváracím zdrojom. Robot
je zavesený na stojane – šibenici, ktorá sa pohybuje po pojazde dlhom osem metrov. Robot tak môže obsluhovať dve pracovné stanice. V jednej stanici je umiestnené polohovadlo, na ktorom sa zvárajú
komplikovanejšie výrobky zväčša kubických tvarov, druhá stanica je
rámová, kde sa môžu zvárať aj komponenty – zvarence s dĺžkou až
4,5 metra.
„Snažili sme sa celé toto pracovisko urobiť čo najuniverzálnejšie, aby
sme robotické zváranie dokázali využiť pre čo najviac našich produktov. Úmyselne sme ho preto čiastočne predimenzovali, hmotnostne aj
rozmerovo,“ vysvetľuje koncept robotizovaného pracoviska P. Lišaník.
Robotizované pracovisko je v riadnej dvojzmennej prevádzke od októbra 2020 a získané skúsenosti za ten čas potvrdzujú správnosť
rozhodnutia automatizovať a rovnako aj výber Valk Weldingu ako
dodávateľa.
„Zváranie robotom je zhruba 3 až 4 krát rýchlejšie, ako keď zvára
človek, ak máme na mysli čistý zvárací čas,“ opisuje p. Lišaník a dopĺňa, že vďaka tomu mohli zváračov odbremeniť od časti rutinných
aj fyzicky ťažkých zváracích operácií. „Zručných zváračov sme tak
presunuli na činnosti, ktoré robot nedokáže zrealizovať. Pôvodný po-
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čet zváračov sa pritom neznižoval, skôr chceme, aby nám – v rámci
možností trhu – ešte narástol. S automatizáciou nám pribudli navyše
operátori robotov a programátori, takže skôr soﬁstikovanejšie a lepšie
platené pozície. Významným prínosom je, že sa nám výrazne znížila
chybovosť zvárania. Tieto typy zvarov sa skúšajú tlakovo a v skúškach
sa nám ukázali podstatne lepšie výsledky pri robotickom zváraní ako
pri ručnom zváraní. Viac-menej konštantná vysoká kvalita, je jeden
z najväčších beneﬁtov robotického zvárania,“ vysvetľuje.
Celkovú spokojnosť s realizáciou robotizovaného pracoviska zrejme najlepšie ilustruje fakt, že v čase prípravy tohto článku uzavrela
spoločnosť Spanner SK zmluvu o dodávke druhého robotizovaného
pracoviska od Valk Welding, tentokrát špecializovaného na zváranie
tepelných výmenníkov. Hotové by malo byť na jeseň tohto roka. Podľa
P. Lišaníka opäť rozhodlo to, že Valk Welding predložil „najlepšiu
ponuku hodnoty za peniaze“.

Nové možnosti s ofﬂine programovaním
Robotizácia zvárania má v Spanner SK aj širší rozmer vzhľadom na
rozvojové plány ﬁrmy. Či bude druhé robotické pracovisko nadlho
posledným, ukáže podľa riaditeľa ﬁrmy až čas.
„Záleží to od vyťaženosti a naplnenosti zákazkovou výrobou. Otvárajú sa nám dvere aj k iným zákazníkom a možno aj k väčším sériám,
ktoré nám robotické zváranie umožní. K takým, ktoré sme doteraz
nerobili napríklad z nedostatku kapacít, či kvôli cene. Zvyčajne je to
tak, že keď máte nový stroj, ste najskôr radi, že beží, funguje bez
problémov a až následne sa ukáže, že vám vytvoril nové možnosti
– k novým zákazkám a zákazníkom. Aj s investíciou do prvého robotizovaného pracoviska od Valk Welding to tak bolo. Zákazník násobne
navýšil objemy, ktoré máme pre neho vyrobiť. Bez robotizovaného
pracoviska by to nešlo, kapacity boli limitované,“ uvádza P. Lišaník.
Aktuálne venujú pozornosť v Spanner SK ofﬂine programovaniu robotického pracoviska. „Začali sme ho využívať v zvýšenej miere až v poslednej dobe, keď sme sa naplno zžili s novým pracoviskom, zvládli
funkcionalitu robota, ktorá bola nová pre všetkých. Naším cieľom je
– a to aj v súvislosti s druhým objednaným zváracím robotom – pripraviť programy na celú produkciu, ktorú máme, akoby do zásoby.
Programátori už na tom pracujú, aby sme boli pripravení, keď príde
opakovaná zákazka. Tým, že sme zákazková malosériová výroba,

vieme, že sa nám už aj zákazku s päť a viac kusmi oplatí presúvať
na robotizované pracovisko. A myslím, že to bude aj jediná cesta do
budúcnosti,“ dopĺňa.
Keďže robotizácia zvárania priniesla so sebou nárast produkcie,
vznikla potreba prispôsobiť aj ostatné nadväzujúce operácie, aby
nevznikali úzke miesta vo výrobe. „Automatizovať budeme postupne
aj ďalšie operácie, zvažujeme napríklad robotické brúsenie po zváraní, ale aj investície do logistiky a zásobovania. Je to súčasť našej
stratégie. Masívne investujeme už päť rokov po sebe a ﬁrma postupne rastie. Aktuálne sa pripravujeme na výstavbu novej výrobnej haly.
Náš cieľ je postupne – do roku 2025 – pretransformovať časť našej
produkcie na vlastné výrobky a predávať ich pod značkou Spanner
SK. V roku 2019 sme sa začali zaoberať výskumno-vývojovými aktivitami so zameraním na vývoj vlastných strojových zariadení. V minulom roku nám Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj. Momentálne
náš výskum a vývoj nových produktov ﬁnancujeme z tržieb zo zákazkovej výroby. Vždy budeme vyrábať aj pre našich
odberateľov, ale chceme byť ﬁrmou, ktorá bude
mať aj vlastné produkty v oblasti odpadového
hospodárstva a energetiky a bude sa s nimi vedieť
presadiť na trhu, minimálne v rámci európskeho
priestoru. Zastávam názor, že slovenské ﬁrmy
majú mnoho inovatívnych nápadov a nemali by
sa tak báť ísť na trh s niečím vlastným. Predsa nechceme byť len výrobná dielňa pre západný svet.
My si to uvedomujeme, preto sa do toho púšťame
a uvidíme, nakoľko budeme úspešní,“ uzatvára P.
Lišaník.
Spoločnosť Spanner SK uviedla v minulom roku na trh
dva vlastné produkty – dezinfekčný stojan s displejom
a dezinfekčnú bránu. Hoci pôvodne chcela priniesť na
trh vlastný produkt z inej oblasti, kvôli pandémii operatívne zmenila plány. Oba produkty vznikli v Považskej Bystrici od prvotného nápadu, cez vývoj, konštrukciu, výrobu až po ﬁnálnu montáž a certiﬁkáciu. Firma
si na nich vyskúšala prakticky celú tvorbu nového
produktu, vrátane priemyselného dizajnu aj overenia
vlastných personálnych kapacít. Vďaka priaznivému
prijatiu oboch produktov u zákazníkov dnes v Spanner SK vedia, s čím môžu pri tvorbe ďalších vlastných
produktov počítať.
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Komplexní automatický systém

pro lepení automobilových světlometů
Veronika ŘEHÁKOVÁ, WAtech a.s.

Společnost zabývající se výrobou autoskel a komponent
pro automobilový průmysl, která je zároveň předním
celosvětovým dodavatelem osvětlení do osobních vozů,
potřebovala pro svou novou produkční kapacitu v zahraničí vyvinout komplexní automatický systém pro lepení
automobilových světlometů.

Kontinuální výroba ve vícesměnném provozu kladla značné nároky na stupeň automatizace, vývoj a sladění dílčích
operací do efektivního cyklu a vysokou kvalitu produkce.
Řešení vyvinuté ﬁrmou WAtech splnilo všechna tato kritéria.
Pro vývoj, projektování, konstruování dílů byly využity systémy 3D včetně modelování a vizualizace. Tím bylo dosaženo rychlého a bezchybného vývoje komponent systému
a technologie.
Bylo třeba vyvinout zakládací přípravky pro různé sady
a provedení světlometů, vyřešit trajektorie zakládání dílů
do přípravků, mezioperační pracovní pozice a manipulace
s díly. Také vyvinuté grippery a aplikátory nesené roboty
jsou unikátní. Před vlastním robotickým nanášením lepidla
speciální aplikátor ionizací očistí a plazmaticky aktivuje lepené plochy. Robotem nanášené lepidlo je ve speciálním
zařízení temperováno na technologickou hodnotu.
Po nanesení lepidla je světlomet dalším robotem kompletován a umístěn na vytvrzovací dopravník, který jej posouvá
k další operaci.
Robotické technologické pracoviště lepení světlometů má
nejvyšší stupeň automatizace procesu s kontinuálním sledováním technologických parametrů v průběhu procesu.
Kompletní instalaci systému a uvedení do provozu provedla
společnost WAtech.
Informace o nabízených produktech, technologiích a řadě
našich úspěšně zrealizovaných projektech naleznete na
www.watech.cz
www.leaderpress.sk
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Vysokor ýchlostná manipulácia s malými dielmi

Spolupráca FANUC a SNEF
v medicínskom prostredí
Text a foto FANUC

Spoločnosť FANUC je popredným svetovým výrobcom
priemyselných robotov, CNC riadiacich systémov a výrobných strojov (ROBODRILL, ROBOCUT, ROBOSHOT
a ROBONANO). Od roku 1956 je FANUC priekopníkom
vo vývoji numericky riadených strojov v automatizačnom
priemysle. S 264 pobočkami na celom svete a viac ako
8 000 zamestnancami ponúka FANUC hustú sieť v oblasti
predaja, technickej podpory, výskumu a vývoja, logistiky
a služieb zákazníkom. Vedúce postavenie spoločnosti
FANUC na trhu dokazuje aj nedávny predaj priemyselného robota s výrobným poradovým číslom 750 000.
FANUC Slovakia úspešne spolupracuje s viacerými systémovými integrátormi, ktorí sa postarajú o bezproblémovú implementáciu a prevádzku výrobných zariadení. Jedným z nich je aj spoločnosť SNEF Slovensko, ktorá je
dlhoročným integrátorom v oblasti programovania, robotizácie a elektrických inštalácií a spĺňa náročné štandardy nielen v rámci automobilového
priemyslu. Presadila sa aj v oblasti medicínskeho a papierenského priemyslu
či vo výrobe šperkov.
SNEF Slovensko – FIRAC prišla na Slovensko v roku 2004 spolu s trnavskou
automobilkou. Začala stavať na skúsenostiach svojich odborníkov a rozširovať svoje kapacity a možnosti, čoho výsledkom bol vznik samostatného
mechanického dizajnového oddelenia. Práve to bolo chýbajúcim kúskom do
skladačky, aby mohla ﬁrma dodávať komplexné riešenia podľa požiadaviek
zákazníka a v súlade so svojou stratégiou „mať všetko pod jednou strechou“.
Aktuálne pre SNEF v oblasti vývoja automatizácie pracuje viac ako 40 odborníkov z celkových vyše 70 pracovníkov ﬁrmy.

Referenčný príklad z medicínskeho prostredia
Jednu z mnohých úspešných realizovaných robotických aplikácií spoločnosť
SNEF predstavila podrobnejšie: „Vo ﬁrme z medicínskeho prostredia sme
navrhli vlastný systém otočného podávania a zakladania komponentov do

Finálna realizácia u zákazníka
blistrov. Vstupný materiál nie je rozmerovo stály, ako sme zvyknutí z automobilového priemyslu, čo bola jedna z veľkých výziev pre tento projekt. Jeden zo vstupných materiálov je farbený tvarovaný tenkostenný hliník dvoch
rozmerov. Jeho podávanie sme vyriešili prostredníctvom vysokokapacitných
vibračných zásobníkov. Ďalšie dva komponenty tvorila tvarovaná bavlna
v podobe bavlneného ﬁltra a tampónu, čiže komponenty nestálych rozmerov a s veľkou mierou prachového odpadu z bavlny. Kľúčovou výzvou tohto
projektu však bola rýchlosť zakladania komponentov. Zákazníkom požadovaná kapacita bola deﬁnovaná výkonom 40 000 kusov za 7,5 hodiny, to
znamená uloženie 16 dielov pod 10 sekúnd. Pred samotnou aplikáciou sme
využili spoluprácu a profesionálne vzťahy s naším dlhoročným partnerom
v oblasti robotiky – ﬁrmou FANUC, ktorá nám zabezpečila a zapožičala
menšieho robota z radu M-1iA. Vďaka tomu sme si v malom preverili funkčnosť nami vyvinutej aplikácie. Výsledky boli nad očakávania dobré.
Po interných testoch a predvedení aplikácie zákazníkovi sme v spolupráci
s ﬁrmou FANUC našli vhodného robota FANUC M-2iA/3SL, ktorý kvôli
extrémnej rýchlosti zakladania a jeho dosahu splnil prísne rýchlostné limity v nami vytvorenej simulácii. Roboty sme zoradili za sebou do linky na
pevnostných rámoch. O zásobovanie dielmi sa starajú vibračné zásobníky (pri produkte z hliníku) a vibračné dosypové zásobníky, ktoré jednotlivé
komponenty postupne presýpajú na nami vyvinutý sekvenčne otáčaný stôl.
Z neho potom robot s pomocou VISION 2D Fanuc vyselektuje vhodné kusy
na odoberanie a s pomocou prísavky ukladá jednotlivé diely na správnu pozíciu do baličky, do presne vytvarovaných blistrov. Pri presune pritom otáča
komponent z hliníka a tiež aj tampón do presne deﬁnovanej pozície, aby bol
správne uložený v predtvarovanej fólii. Operátor má za úlohu dosypať tri
druhy komponentov pri vyzvaní svetelnou a zvukovou signalizáciou. Všetko
je precízne zosynchronizované. Automatizovaná linka je v prevádzke nepretržite. Štatistiky sú posielané do nadradeného systému ﬁrmy a je možný aj
náhľad online.
Okrem iných projektov momentálne pracujeme aj na vývoji linky na balenie
striekačiek pre očkovanie. Tie budeme následne odlaďovať v našich priestoroch a doručovať zákazníkovi, aby sme pokryli veľký dopyt po tomto druhu
výrobných kapacít.“

Roboty FANUC zo série delta
Kompaktná séria M-2 delta robotov je určená najmä na vysokorýchlostnú
manipuláciu s malými dielmi. Táto séria vysokorýchlostných montážnych robotov disponuje až 6 osami, je maximálne ﬂexibilná vďaka extrémne
nastaviteľným polohám a všestrannosti pohybov na
úrovni ľudskej ruky.
Robot delta M-2iA/3SL disponuje 4 osami a dutým zápästím, je schopný dosiahnuť vysokú rýchlosť
a ponúka veľký pracovný priestor na zvýšenie produktivity pri užitočných zaťaženiach do 3 kg.

3D dizajn
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Máte už pripravené
výkupné?
Kybernetická bezpečnosť je pre priemysel nevyhnutnosťou
Text GEDIS Distribution, foto GE Digital

Predstavte si, že časť prenosovej sústavy by bola
napadnutá hackermi a nedostupná. Obyčajné
smartmetre by sa resetovali, vypli, alebo by napríklad nahrávali dáta len polovicu času reálneho
použitia, a teda by zaznamenali len polovicu
spotreby. Výrobné zariadenia na linke pre výrobu
áut by prestali vykonávať činnosti, na ktoré boli
naprogramované, zariadenia riadiace životné
funkcie pacientov na jednotke intenzívnej starostlivosti by zmenili svoje nastavenia. Dosť desivá
predstava...
40
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Faktom však je, že prenosová sústava sa môže stať po útoku hackerov
nedostupnou. V klasickom svete informačných technológií sa chránime pred stratou dát, vo svete prevádzkových technológií je potrebné
chrániť sa pred stratou kontroly nad riadením prevádzkových technológií. Nedávne problémy americkej spoločnosti Colonial Pipeline sú
toho veľmi dobrým príkladom.

Kompletné riešenie „In One Box”
Kybernetickú bezpečnosť možno zabezpečiť rôznymi spôsobmi.
OpShield je riešenie spoločnosti GE Digital pre kybernetickú bezpečnosť prevádzkových technológií (Operational Technology – OT).
OpShield poskytuje kompletný prehľad siete prevádzkových zariadení, posilňuje OT prevádzkový poriadok na úrovni komunikačného,
monitoruje a blokuje škodlivé aktivity a nechcené výpadky, a tak zabezpečuje pre vaše OT bezpečnosť a prevádzku.
Súčasné možnosti riešení v oblasti kybernetickej bezpečnosti sú naozaj pestré. Riešenie od spoločnosti GE Digital je však ako jedno

DIGITÁLNY PODNIK
B e z p e č n o s ť p re v á d z k o v ý c h t e c h n o l ó g i í
z mála aj kompletné. Keďže každé riešenie vyžaduje niekoľko HW
zariadení alebo SW modulov, nemenej dôležité ako „kompletnosť“
je aj použitie takých HW komponentov, ktoré boli primárne navrhnuté
a vyrobené pre využitie v priemysle a zodpovedajú požiadavkám na
konkrétne prevádzkové podmienky (teploty, napájanie, krytie, atď...).

založené na HTML. Užívateľ vykonáva potrebné úkony veľmi intuitívnym spôsobom, bez potreby Command line, len pomocou internetového prehliadača.

Prístup k riešeniu
1. krok – Inspect
Predovšetkým je potrebné porozumieť tomu, ako sa správa naša sieť,
čo presne sa v nej nachádza, čo sa v nej deje a aké činnosti vykonávajú jednotliví užívatelia. Prvý krok – Inspect, by sa teda dal voľne
preložiť ako prieskum siete, jej nastavení a prevádzky, pričom obsahuje tri základné časti:
• Baselining – iniciálne popísanie siete, vytvorenie protokolu detailne
popisujúceho existujúci stav, čo predstavuje základ pre neskoršie
špeciﬁkácie bezpečnostných stratégií,
• Protocol Inspection engine – asi najvýznamnejšia vlastnosť, pre natívne deﬁnované protokoly vykonáva detailnú inšpekciu, slúži na
tvorbu predpisov povolených parametrov pre ktoréhokoľvek užívateľa,
• Threat Intelligence – kontrola komunikácie, pravidelná aktualizácia
škodlivých paketov a podobne.
2. krok – Enforce
Nasadenie potrebných odporúčaní a komponentov do prevádzky:
• Segmentácia siete – tvorba uzavretých oblastí s vlastnou deﬁníciou
ochrany, tvorba subsietí, logických celkov bez ohľadu na fyzické
umiestnenie,
• Tvorba white list – deﬁnícia oprávnených užívateľov.

Na bezpečnosť treba myslieť vopred
Každá sieť potrebuje vhodný prístup na zaistenie požadovanej bezpečnosti. Napríklad keď sieťová komunikácia a prístupy nespĺňajú
požadované parametre, musia dnes spoločnosti vyžadovať ﬁrewall
s deep packet inspection aplikovanú na priemyselné protokoly pre
lepšiu bezpečnosť a lepší prehľad nad sieťou. Významné analytické
spoločnosti, ako napríklad Gartner, vždy zdôrazňujú dôležitosť získania a schválenia rozpočtu pre bezpečnosť pri budovaní moderných
technológií. Samozrejme vopred, ešte predtým než nastanú nečakané
problémy. Projekty s budovaním moderných technológií majú vždy
pozitívnu ROI (Return of Investment - návratnosť investícií), takže ani
navýšenie rozpočtu o náklady na bezpečnosť nemá nikdy významný
dopad na ROI. Na druhej strane však odkladanie investícií na bezpečnosť na neskoršie obdobie môže znamenať aj podstatne vyššie
výdavky na vyriešenie dôsledkov spôsobených prípadným bezpečnostným incidentom. Preto treba mať na mysli zahrnutie nákladov na
zaistenie bezpečnosti už do rozpočtu projektov na modernizovanie
prevádzok.

Gedis Distribution
autorizovaný distribútor GE Digital
pre Slovenskú a Českú republiku
3. krok – Protect
Tretím krokom je uvedenie celého riešenia do prevádzky a následne samotná prevádzka. Samozrejme aj v tomto kroku je potrebné
vykonávať rôzne činnosti, ktoré na základe predchádzajúcich dvoch
krokov poskytujú požadovanú úroveň bezpečnosti:
• Kontinuálny monitoring siete – s kontrolou prevádzky, s možnosťou
zasahovania do komunikácie, respektíve bez zasahovania do prevádzky,
• Intrusion Prevention system – IPS je klasická funkcia sieťových
ochrán, slúži na odhaľovanie anomálií v sieťovej komunikácii a blokuje podozrivé pakety,
• Deep Packet Inspection – kontrola komunikácie, vyhodnocovanie
správnosti aj reálnych príkazov, ochrana pred uvedením zariadenia
do nekontrolovateľného a neriaditeľného stavu,
• Pokročilé uchovávanie záznamov – uchovávanie monitoringu siete
a všetkých anomálií, všetky logované dáta sú dostupné cez riadiacu konzolu v SIEM (Security Information and Event Management)
systémoch,
• Konﬁguračný nastroj pre tenkého klienta (HTML) – konﬁgurácia
sa vykonáva cez komfortné, zabudované užívateľské rozhranie,

Úspešné projekty potrebujú úspešných a spoľahlivých partnerov.
V spoločnosti Gedis Distribution budujeme efektivitu, rozvoj
a komfort našich klientov na odborných znalostiach, progresívnych
technologických inováciách a vysoko profesionálnych službách.
Vďaka našim dlhoročným skúsenostiam v oblasti distribúcie
informačných technológií vám dokážeme priniesť jednoduché
riešenia aj na zložité problémy.
Gedis Distribution s.r.o.,
Haburská 49/A, 821 01 Bratislava Slovenská republika

www.ge.com/digital
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Inteligentní manipulace

s břemeny

Text a foto TOKA INDEVA

Série LIFTRONIC AIR: Poslední generace průmyslových manipulátorů z řady INDEVA
Kombinují sílu tradičního pneumatického manipulátoru s inteligencí značky INDEVA. Jejich zvedací síla je pneumatická, je však řízena elektronicky. Hodí se ke zvedání vyosených anebo velmi těžkých břemen. Modely jsou dostupné od 80 do 320 kg a dodávají se pro montáž na sloup,
strop nebo nadzemní kolejnici. Ve srovnání s tradičními pneumaticky řízenými manipulátory nabízí Liftronic Air důležité výhody, které pomáhají zlepšit bezpečnost, ergonomii a produktivitu.
Balancéry jsou elektronicky a pneumaticky řízené systémy stálého
vyvažování hmotnosti břemene do stavu „beztíže“. Umožňují jednoduchou manipulaci s břemenem až do hmotnosti 320 kg, při které je námaha redukována na minimum a břemeno kopíruje pohyb
lidského ramene.

Scaglia, založená v roku 1939, vyvinula koncem 70-tých let vyvažovač LIFTRONIC, revoluční systém na manipulaci se zátěžemi. Jako
výrobce manipulačních zařízení byla společnost jedním z prvních
podniků, které byly certiﬁkovány podle ISO 9001:2000. Aby se dále
podporoval růst podniku a aby se zákazníkům nabídl ještě kvalitněj-

NOVINKA: Nový Liftronic® Easy-6
standarní nekonečný otoč nástrojové hlavy
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ší výrobek a výkonnější servis, byla v roce 2004 založena Scaglia
INDEVA SpA. Dnes se ﬁrma považuje za vedoucí společnost na trhu
a za technologického lídra v oblasti konstrukce a výroby průmyslových manipulačních zařízení. Centrální výrobní středisko se nachází
v městě Brembilla, vzdáleném 50 km od Milána.

Inteligentní manipulace
Firma vyrábí manipulační zařízení nazývané také Intelligent Devices for Handling nebo jednoduše INDEVA. Kromě pneumatických
manipulátorů se specializuje i na elektronicky ovládané zařízení. Při
elektronických manipulátorech byla běžná pneumatická technologie
nahrazena moderní mikroprocesorovou technologií. Tím se eliminují
některá omezení a dosahuje se vyššího stupně efektivnosti. Tyto zařízení umožňují plynulé, rychlé a přesné pohyby břemene a disponují
plnoautomatickým rozpoznáváním zátěže.

I v nebezpečném prostředí
Manipulační zařízení série PN jsou ovládána pneumaticky. Jsou to
spolehlivé, robustní balancéry s pevným vertikálním ramenem. Umožňují manipulovat se zátěží až 320 kg, která se uchopí mimo svého
těžiště. Všechny vyvažovací série PN mohou být, podle směrnic EU
94/9 a 1999/92 dodány na použití v prostředí ohroženém výbuchem s odstupňováním podle norem ATEX.

Zastoupení pro Českou republiku:
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:
Marek Galánek – TOKA
Generála Viesta 28, 911 01 Trenčín
Mobil: +421 911 325 580
indeva.sk@toka.de, www.sk.toka.de

Sloupové, stropní, kolejnicové...
Balancéry se vyrábějí v sloupovém, stropním, kolejnicovém provedení. Je možné je ukotvit na pojízdných jeřábech nebo na zdvihacích
vozících Liftruck. Břemeno se může uchopit magnetickým, mechanickým nebo vakuovým nástrojem, podle potřeb a k úplné spokojenosti
zákazníka.

Lineární balancér Liftronic

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
www.leaderpress.sk
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Log-in 2021 on-line

z Prahy i Bratislavy
Text a foto ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.

Logistické fórum Log-in se tentokrát kvůli pandemii nemohlo konat fyzicky, proto se logistická
událost jara konala v on-line světě. Fórum Log-in
2021 bylo poprvé nejenom on-line, ale i česko-slovenské, což znamená, že logističtí profesionálové měli šanci slyšet ty nejlepší případové studie
a příklady z každodenní praxe v logistice z obou
zemí. Do programu se zapojilo 38 řečníků a účastníci zhlédli 17 inspirativních prezentací. Log-in
sledovalo v přímém přenosu 313 logistických
profesionálů, je tedy vidět, že zájem o logistické
inovace je velký i při pandemii.
V úvodu fóra přivítali účastníky Jeffrey Osterroth a Tatiana Koššová za
Atoz Group a za generální partnery Jakub Holec a Branislav Jendek (108
Agency). Řečníci přednášeli živě ve studiích v Praze a v Bratislavě, čeští
a slovenští logističtí profesionálové se připojili on-line. Přestože se fórum
konalo on-line, nechyběly různé možnosti pro interakce mezi účastníky
a řečníky, případně partnery. Prostřednictvím aplikace Slido mohli lidé
řečníkům pokládat otázky nebo odpovídat na sérii anket.

Velká poptávka po skladech
První panelová diskuse byla zaměřena na trendy ve světě skladů, na top
investice a vliv pandemie na vývoj developmentu. V bratislavském studiu

se setkali Svetozár Rohoň (Contera) a Jakub Pelikán (Mountpark), ke kterým se přidali z pražského studia Jan Palek (GLP) a Jakub Kodr (CTP).
Do debaty se zapojili i Jan Franek (Heineken Slovensko) a Jakub Velko
(108 Agency). Např. společnost Heineken Slovensko započala již před
pandemií obnovu distribučního systému s cílem optimalizace a kvality
skladových prostor.
Jakub Velko připomněl, že před rokem všichni byli opatrní, nikdo nevěděl,
co bude. „Poptávka po potravinách, ale i logistice, však neustávala, právě naopak, po nárůstu e-commerce segmentu nás klienti informovali, že
byznys se skladovými prostory roste. Bylo to vidět i na podepsaných
smlouvách či na pronajatých prostorách,“ řekl Jakub Velko. Ján Franek
podotkl, že štěstí přeje připraveným. Heineken Slovensko začal již před
pandemií obnovu distribučního systému s cílem optimalizace a zkvalitnění
skladových prostor.
Diskutující se shodli, že sklady nejsou jen obyčejnými halami s regály
a špatným osvětlením. Naopak, při přípravě nových skladů hledají developeři možnosti pro inovace a kladou důraz na aspekty, jakými jsou praktičnost pro každodenní logistické činnosti, udržitelnost, variabilita či příjemné
pracovní prostředí. Podle Jakuba Pelikána je třeba sledovat trendy, kterými
jsou automatizace, robotizace, internet věcí, senzory a trvale udržitelný
rozvoj. „K tomu patří i 3D tiskárny a sběr dat. Právě tyto trendy potáhnou
inovace v rámci skladů,“ konstatoval Jakub Pelikán.

„Hustější“ intralogistika
Petr Švejnoha ze Stow ČR se ve své prezentaci zaměřil na téma zvýšení
efektivity intralogistiky pomocí inovativního vysokohustotního skladování.
Jako příklad uvedl systém Atlas 2D od společnosti Stow. Jedná se o zaskladňovací a vyskladňovací systém pro blokové skladování v kanálech.
2D radioshuttle dokáže měnit svoji polohu v rámci podlaží na základě
příkazů z řídicího systému. Petr Švejnoha uvedl: „2D shuttle se v drtivé
většině případů implementuje v souvislosti s širší automatizací. Není řízen
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dálkovým ovladačem, ale WMS systémem. Cílem 2D shuttlu je optimalizace využití skladové plochy a dále efektivní, rychlý a spolehlivý způsob
zakládání a expedice palet.“

„Papírový“ sklad minulostí
Zajímavé informace přinesla případová studie o řízeném skladu ve společnosti UBC, kterou prezentovali Pavel Motan (K2 atmitec) a Martin Tomašík
(UBC). Zaměřili se na to, jak zvýšit rychlost expedice, omezit počet chyb
a snížit náklady na vychystání. Byla popsána spolupráce zahrnující výměnu celého informačního systému a zavedení řízeného skladu. Celková
investice činila zhruba tři miliony korun. Pavel Motan sdělil: „Před zavedením systému se vše ze skladu vydávalo podle papíru a nebyly popsány
lokace. Lidé leccos dlouze hledali. Když bylo třeba v rámci odpolední
směny něco dochystat na ráno, skladníci museli být v práci déle, než původně měli. Nyní skladníci vše stíhají, navíc v době, kdy roste sortiment,
který je velmi různorodý.“ Dodejme, že např. na příjmu byl zaveden tzv.
inteligentní čárový kód. Z Prahy zazněla také prezentace Jakuba Ditricha
(ekolo.cz) zaměřená na novinku v ČR: depo, které v loňském roce začalo
fungovat na pražském Těšnově. Depot.Bike soustřeďuje hned několik přepravních společností, které tu mají dedikovaná místa, v nichž kurýři přebírají zásilky a rozvážejí je na elektrokolech zejména v centru metropole.
Díky úspěchu projektu začala doprava cargo-biky zajímat i další hráče.
Elektrokolo garantuje dojezd minimálně 60 km. Za půl roku bylo v rámci
pilotního provozu doručeno přes 30 000 zásilek.

Šetrné budovy, potenciál brownﬁeldů…
Další vystoupení bylo zaměřeno na inovace v developmentu. Lenka Matějíčková (Arcadis Czech Republic) a Pavel Sovička (Panattoni) hovořili
o cestě k uhlíkové neutralitě skladů. Projekt distribučního centra e-commerce společnosti Real Digital v Panattoni Parku Cheb South je reálnou
ukázkou toho, co je dnes v této oblasti možné. Demolice zdevastovaného
areálu chebských strojíren, 90% recyklace stavebního a demoličního odpadu a ekologicky šetrná výstavba moderní haly, v níž se splachuje dešťovou vodou, stíní předokenními žaluziemi a jejíž okolí zdobí hmyzí hotel
i venkovní posilovna pro zaměstnance. To je jen část parametrů, které
přispěly k pozici nejšetrnější průmyslové budovy světa podle nejnovějších
standardů BREEAM 2016 New Construction. „Certiﬁkace pro nás není
marketing. Je důležité ukázat světovým ﬁrmám, že se u nás staví kvalitní
udržitelné budovy,“ konstatuje Pavel Sovička.

Automatická identiﬁkace pomocí RFID
Online fórum v bratislavském studiu ukončila přednáška Mariána Osúcha,
který svou pozornost zaměřil na RFID. Jak upozornil, RFID umožňuje automaticky identiﬁkovat větší množství položek během milisekund a odbourat
tak potřebu jakéhokoli manuálního skenování. Pomocí RFID bran nebo
vysokozdvižných vozíků s RFID lze sledovat nejen výrobky nebo materiál,
ale i aktiva společnosti, jako jsou palety, plastové přepravky, kovové regály a jiné vratné přepravní obaly. „Můžete také kontrolovat naložení zásilky
do kamionu a eliminovat nesprávné dodávky, které způsobují dodatečné
ﬁnanční nebo časové náklady,“ vysvětlil Marián Osúch.

Jak inovovat poslední míli?
Fórum Log-in bylo zakončeno z Prahy panelovou diskusí na téma Jak
inovovat poslední míli v čase bezprecedentního rozmachu e-commerce.
V rámci ní vystoupili: Martin Marek (DoDo Czech), Daniel Mareš (Wedo), Luboš Moravec (Zásilkovna), Vladislav Krasický (Nay, Electroworld)
a Martin Kasa (Pilulka Lékárny). Během více než hodinové diskuse byla
řeč o budoucnosti automatických výdejních boxů, zákaznickém chování
na internetu, které proﬁlovala pandemie covid-19, nebo způsobech doručování a měření úrovně poskytovaného servisu.
Jeden z dotazů účastníků se týkal toho, zda můžeme předpokládat nějaký
nový způsob doručování. „Už řadu let zaznamenáváme pokusy o doručování do kufrů aut či pokusy s chytrými zámky, kdy má kurýr kód a díky
němu může doručit například do garáže rodinného domu. Doručování
drony nebude otázkou blízké budoucnosti, ale myslím si, že bude možné používání autonomních dopravních prostředků,“ předpokládá Daniel
Mareš s tím, že autonomní vozy by zavážely výdejní boxy. Martin Kasa
uvedl: „Myslím si, že e-commerce čeká velmi pozitivní budoucnost. Vidím
ji ve výdejních boxech, jejich počet se výrazně zvýší. Dále vzniknou home
boxy, tedy dodávání do garáže, kufru auta a podobně. Důležité je, že
home boxy budou sloužit i pro reverzní logistiku.“

Fórem Log-in nic nekončí

Zbourat starou halu, nebo ji rekonstruovat? V posledních pěti letech se
v souvislosti s developmentem stále častěji skloňují brownﬁeldy. Právě
o nich mluvil ve své prezentaci Jaroslav Kaizr (Demaco). Popsal, jak lze
vhodným způsobem nemovitost rekonstruovat, aby revitalizované území
generovalo přidanou hodnotu pro uživatele i investora. Jaroslav Kaizr
popsal konkrétní realizaci rekonstrukce. Jednou z jejích výhod bylo, že
nájemné nižší o 20 % (ve srovnání s novou výstavbou) zajistilo rychlý
předpronájem.

I v době pandemie Log-in osvědčil, že je inovativní a ﬂexibilní a dokáže
on-line hostit stovky účastníků. Log-in však není pouze fórum, ale pokračuje v různých kanálech celý rok. Stále jsou otevřené nominace na Ocenění
Log-in, která budou vyhlášena na galavečeru logistických inovací v rámci
kongresů Eastlog a Slovlog. A náměty lze hledat také v „bance logistické
inspirace“ na www.projektlogin.com, na stránkách časopisů SL a v měsíčních newsletterech. Na konci roku se souhrn nejlepších inovací na českém
a slovenském trhu objeví v Ročence Log-in.
Ti, kteří letošní Log-in nestihli, mají stále šanci. Stačí se doregistrovat
na www.log-in.cz nebo www.log-in.sk a následně zhlédnout kompletní
záznam ve FullHD.
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Bezsnímačové metódy
založené na injektovaní signálu
Ing. Michal DUHANČÍK, Ing. Dominik GOJDAN, doc. Ing. Štefan GAŠPÁR, PhD

Zvýšenie spoľahlivosti, presnosti, rýchlosti a v neposlednom rade aj zníženie celkovej ceny a veľkosti pohonu sa v dnešnej dobe stalo celkom jasným
cieľom výskumu v oblasti elektrických pohonov.
Z tohto dôvodu sa vývoj riadenia elektrických pohonov stále viac zameriava na vylepšovanie bezsnímačových riadiacich techník všetkých druhov
elektrických motorov. Sú to práve tie prvky, ako
mechanické snímače polohy, respektíve snímače
otáčok, ktoré zvyšujú nároky na mechanickú
konštrukciu a rozmery pohonu, a to hlavne pri
pohonoch menších výkonov.
Injektovanie spojitého signálu
Pre injektovanie spojitého signálu s cieľom sledovania nesúmernosti rotačných elektrických strojov všeobecne platí, že implementácia týchto metód
je v porovnaní s injektovaním diskrétnych signálov jednoduchšia, no proces
na získavanie informácie o polohe sledovaných nesúmerností pri spracovaní odoziev signálu je náročnejší. Následne prezentujeme niekoľko základných metód.
Injektovanie synchrónne pulzného signálu
Ide o metódu vyznačujúcu sa injektovaním pulzného spojitého prúdového
signálu. Autor tejto metódy je Blaschke. Metóda využíva saturačný efekt
magnetického obvodu. Ako odozvu na injektovanie prúdového impulzu by
bolo vhodné merať odozvy rotorových prúdov kvôli presnému získaniu polohy rotora. No pri klietke nakrátko to z konštrukčného hľadiska nie je možné.
Ako opisuje Blaschke [1], existuje však možnosť získať dôležité informácie
o vektore toku pri malých frekvenciách, a najmä pri nulovej frekvencii, pomocou vektorov statorových napätí a prúdov. Musíme však dbať na to, aby
frekvencia injektovania bola dostatočne vysoká k pracovnej frekvencii stroja, čo v oblasti nízkych otáčok nie je problém dosiahnuť. Táto metóda však
nefunguje úplne spoľahlivo, ak je stroj nasýtený. Z hľadiska strát je vhodné
používať túto metódu len v prípadoch, keď je to nevyhnutné.
Injektovanie vysokofrekvenčného signálu
Odlišnosť tejto metódy spočíva v tom, že injektovaný signál nie je prúdový,
ale napäťový. Dôvodom je, že je omnoho jednoduchšie injektovať napäťové signály ako prúdové. Injektovanie tohto signálu prebieha v sústave
zviazanej so statorom a je uskutočnené za pomoci prídavného napäťového
zdroja. Tento injektovaný signál je nasuporponovaný na základné napätie
s frekvenciou od 500Hz do 2kHz.
Zero-sequence technique
Táto metóda je založená na odhade polohy magnetického toku vo vzduchovej medzere pomocou tretej harmonickej zložky statorových napätí.
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Základ tejto techniky tvorí meranie nulovej zložky napätia, ktorá sa objaví
v asynchrónnom motore pri bežnej prevádzke medzi uzlom do hviezdy
zapojeného a ﬁktívnym stredom DC obvodu meniča, ktorá je dôsledkom
saturačných javov motora a injektovania vysokofrekvenčného napäťového
signálu[2].

Injektovanie diskrétneho signálu
Ako bolo vyššie spomínané, injektovanie spojitého signálu, s cieľom estimácie nesúmerností motora, či už magnetických alebo geometrických, je
zložitejšie ako pri injektovaní kontinuálneho signálu. Hlavne preto, že je
potrebná presná synchronizácia injektovania signálu a spätného merania či
už prúdových, alebo napäťových odoziev na tento signál[5]. Je však potrebné spomenúť, že získaný signál vykazuje vyššiu kvalitu, a tým aj presnejšiu
informáciu o polohe danej nesúmernosti. V nasledujúcom texte sa venujeme
základným metódam, ktoré pracujú na tomto princípe injektovania.
Zero sequence voltage
Táto metóda je založená na princípe injektovania diskrétnych napäťových
impulzov a následnom meraní odoziev na tieto impulzy vo forme meraní
fázových napätí. To znamená meranie napätí medzi svorkami jednotlivých
cievok a uzla do hviezdy zapojených vinutí. Z toho vyplýva, že táto metóda
je obmedzená len na použitie motorov zapojených do hviezdy[3].
Zero sequence current
Metóda Zero sequence current je založená na podobnom princípe. Taktiež
sa na injektovanie používa napäťový signál. Meranie odozvy sa už neuskutočňuje v meraní napätia, ale v meraní nulového prúdu, ako tomu nasvedčuje názov. Vzhľadom na to je táto metóda obmedzená len na zapojenie
do trojuholníka. Diskrétne napäťové impulzy opäť vytvárajú prudké nárasty
prúdov, a tým vytvárajú aj zmenu ich derivácií vplyvom nesúmernosti motora. V [4] je bližšie dokázaný princíp merania týchto derivácií s cieľom sledovania nesúmerností motora, či už vplyvom saturácie magnetického jadra,
alebo drážkovaním rotora.
INFORM
Názov tejto metódy bol odvodený z jej principiálnej podstaty – INdirect
Flux detection by On-line Reactance Measurment, čo môžeme preložiť ako
nepriama detekcia magnetického toku motora pomocou meraní reaktancií
motora počas normálnej prevádzky pohonu. Bola vyvinutá rakúskym autorom Schroedlom a v podstate táto metóda slúži ako základ pre všetky metódy pracujúce na princípe injektovania diskrétnych napäťových signálov
a merania odoziev na tieto impulzy v podobe prúdových diferencií alebo
priamo prúdových derivácií.

Spracovanie nameraného signálu
Predchádzajúce podkapitoly poukazovali na niekoľko typov injektovania
signálu a merania odoziev na tieto signály, s cieľom bezsnímačového riadenia elektrických pohonov. Tieto signály je potrebné nasledovne podrobiť
analýze s cieľom detekcie polohy magnetického toku daného pohonu.
HC – Harmonická kompenzácia
Táto metóda využíva to, že každá nesúmernosť sa dá popísať troma veličinami: amplitúda, frekvencia a fázový posun voči napájaciemu signálu,
pomocou ktorých je možné danú nesúmernosť identiﬁkovať a eliminovať.
V praxi to nie je až také jednoduché, pretože táto trojica veličín je závis-
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lá na pracovnom bode stroja, a to preto, že aj magnetické asymetrie sú
na tomto pracovnom bode závislé. Ak chceme pomocou tejto metódy
identiﬁkovať a následne eliminovať napríklad nesúmernosť spôsobenú
saturáciou, je potrebné postupovať tak, ako je to zobrazené na blokovej
schéme (obr. 1.1).

Obr 1.3 Synchrónna ﬁltrácia

Obr 1.1 Harmonická kompenzácia
Ako je vidieť, na spracovanie a elimináciu potrebujeme dva signály. Signál,
ktorý nesie užitočnú informáciu o polohe rotora, ale tiež aj informáciu o polohe nesúmerností, ktoré chceme eliminovať. Druhý signál predstavuje polohový signál riadiacej veličiny, voči ktorej chceme zisťovať, vyššie spomenuté
tri veličiny. Tým signálom môže byť napríklad poloha statorového toku[6].
SpF – Priestorové ﬁltrovanie
Vstupom do tejto metódy sú opäť dva signály. Prvý je polohový signál, ktorý nesie informáciu o polohách nesúmernosti motora, a druhý signál, ktorý
obsahuje informáciu o polohe toku alebo o polohe priestorového vektora
statorového prúdu alebo napätia [8]. Táto metóda je schopná pracovať automaticky, bez zásahu užívateľa tak, že hodnoty hľadanej nesúmernosti sú
ukladané do pamäte na základe priestorového vektora statorového prúdu.
Celý proces zápisu do pamäte je obdobný ako v predchádzajúcej metóde
a to takým spôsobom, že motor je opäť riadený v rýchlostnom móde v motorickom a generátorickom režime pre rôzne režimy zaťaženia.

Následne danú vetvu transformujeme do dq sústavy rotujúcou rýchlosťou
ke, kde e je okamžitá rýchlosť priestorového vektora statorového napätia.
Teraz už daná nesúmernosť nie je pulzujúceho charakteru, ale po transformácii je to jednosmerná veličina. Ostatné nesúmernosti je potrebné odstrániť
dolno-priepustným ﬁltrom nastaveným na veľmi nízku frekvenciu (0,5Hz). Jednosmernú veličinu môžeme spätne transformovať do pôvodného stavu, kde
daný signál opisuje už len kmitavý charakter danej nesúmernosti.
LMDEM – Eliminačná metóda vyžadujúca malý pamäťový priestor
Táto metóda vznikla ako kombinácia metód HC a SyF[6]. Dôvodom bolo
to, že metóda HC využíva veľký pamäťový priestor a metóda SyF nie je
schopná spoľahlivo fungovať pri nulových otáčkach. Princíp tejto metódy
môžeme bližšie popísať pomocou blokovej schémy na obrázku (1.4).

Obr 1.4 Filtrovanie metódou LMDEM

Obr 1.2 Priestorové ﬁltrovanie
Synchrónne ﬁltre
Táto metóda [7] funguje na odlišnom princípe ako dve predchádzajúce.
Princíp tejto metódy, ktorej blokové znázornenie je na obrázku (1.3), je
nasledovný. Vstupom do tejto metódy je už len signál, v ktorom chceme
eliminovať určitú nesúmernosť, respektíve niekoľko nesúmerností, ktoré majú
k-násobnú frekvenciu, ako je pracovná frekvencia statorového napätia. Polohový signál potom rozdelíme na niekoľko vetiev, a to podľa toho, koľko
k-harmonických nesúmerností potrebujeme eliminovať.

Opäť sa snažíme eliminovať nesúmernosť spôsobnú saturáciou. Po transformácii do dq sústavy rotujúcou k-e je pomocou dolno-priepustného ﬁltra daná nesúmernosť transformovaná ako jednosmerná veličina, ktorej amplitúda
je závislá od zaťaženia motora, teda od momentotvornej zložky statorového prúdu Isq. Na základe hodnoty tohto prúdu sú dq zložky polohového
signálu zapisované do tabuľky pri zmenách záťaže v určitom otáčkovom
rozsahu, v motorickom aj generátorickom režime.

Záver
Tento výskum poukazoval na niekoľko typov injektovania signálu a merania
odoziev na tieto signály, s cieľom bezsnímačového riadenia elektrických
pohonov. Existuje viacero spôsobov ako nameraný signál spracovať, s cieľom estimácie polohy určitých nesúmerností stroja. V daných podkapitolách
sme stručne zhrnuli niekoľko metód, ako možno spracovať tieto namerané
signály.
Tento článok vznikol s podporou projektu VEGA 1/0116/20.
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Consoli, G. Scarcella and A.Testa, „A New Zero-Frequency Flux-Position Detection Approach for Direct-Field-Oriented-Control Drives“, IEEE Transactions on Industry Applications, zv.36, č.3, máj/jún 2000,
s. 797-804; [3] J. Holtz, H. Pan, „Acquisition of Rotor Anisotropy Signals in Sensorless Position Control Systems“, IEEE 2003; [4] C. Caruana, G. M. Asher, J. Clare, „ Sensorless Flux Position Estimation
at Low and Zero Frequency by measuring Zero-Sequence Current in Delta Connected Cage Induction Machines”, CD-ROM, IEEE IAS Annual Meeting, Salt Lake City, 2003; [5] MAKYŠ P.: Polohový
servopohon s asynchrónnym motorom bez snímača na hriadeli. Dizertačná práca, EF Žilina, September 2006; [6] TASKE N., ASHER G.M., SUMMER M., BRADLEY K.J. :Sensorless position estimation
for symmetric cage induction motor under loaded conditions. Con. Rec. IEEE –IAS Annual meeting, Rome Italy, október 2000, zv. 33, č. 35, s. 1835-1841; [7] MAKYŠ P., ASHER G.M., SUMMER M.,
GAO Q., VITTEK J., :Shaft sensorless speed control of induction motor drive. Článok prijatý na konferenciu EPE-PEMC´06, Portorož, Slovenia; [8] HOLTZ J., PAN H. : Elimination of saturation effects in
sensorless position controlled induction motors. IEEE IAS 2002, Pittsburg
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Inovácie

INOVATO
o budúcnosti bicyklovania
aj premene nápadu na úspešný biznis
Text a foto INOVATO

Skupina nadšencov z oblasti bicyklov a bicyklovania sa stretla na konferencii BIKING FUTURE,
ktorú zorganizovalo združenie INOVATO, aby si
odovzdali svoje skúsenosti a prediskutovali nové
trendy. Slovensko začína s výrobou vlastných e-bikov svetovej kvality, inovátori predstavili technológiu 3D tlačených bicyklov, nové trendy v dizajne
a nové biznis modely.
InovaMeet
Jedným zo známych mien v oblasti inovácií na Slovensku je aj Ján
Košturiak, ktorý ako prezident spoločnosti INOVATO dostal úvodné
slovo. Predstavil nové biznis modely v oblasti e-bikov 3S – Sales (predaj), Sharing (zdieľanie) a Service (servis). Richard Likavčan (zo spoločnosti Dema) predstavil nové trendy a vývoj trhu bicyklov. „Každý
vývoj prinesie aj množstvo slepých uličiek, ale to k vývoju patrí. Nové
témy priniesli nové výzvy,“ povedal Likavčan. Veľkú príležitosť vidí vo
výrobe a vývoji elektrobicyklov a detských bicykloch, ktorých predaj
sa zvýšil o 30 %, to sú jeho víťazi na toto obdobie.
Lukáš Bárta (BP Lumen) predstavil zmeny a príležitosti v cyklistickom
biznise. Boom zaznamenala e-komercia. „Za posledný polrok, bola
jediná možnosť predávať bicykle a elektrobicykle len cez internet
a všetci predajcovia aj napriek tomu hlásili nárast,“ tvrdí.
Prvý 3D tlačený bicykel na Slovensku predstavil Patrik Paul (Kinazo
design), ktorý sa už dlhé roky venuje priemyselnému dizajnu. Prezentoval rôzne možnosti dizajnu bicyklov a velomobilov nielen na Slovensku, ale na celom svete, a tiež možnosť výroby bicyklov na mieru ako
nový možný trend.
„Ja vidím priestor v dizajne a bicykli do každého počasia,“ poznamenal Ľubomír Švec (ŠVEC GROUP). Ako skúsený podnikateľ v strojárskej oblasti a spoluzakladateľ inovačného centra odovzdával svoje
rady v oblasti podnikania a prototypovania, keďže mu už cez prsty
prešlo niekoľko projektov.
Jednou zo zaujímavostí je aj slovenský skladací bicykel pre rodiny
s deťmi, ktorý môže „rásť“, teda sa dokáže prispôsobiť všetkým členom rodiny. Dušan Mandulak (SHARVAN) odprezentoval svoj projekt
už ako hotový biznis model a bicykle sa od budúceho roka začnú
predávať na slovenskom trhu. Jednou zo zaujímavostí je aj to, že 70%
komponentov si vyrábajú sami. Farebnosť bicykla si môže užívateľ vybrať, novinkou je totiž možnosť výmeny farebného krytu.
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Druhým zaujímavým podujatím, ktoré v poslednom čase zorganizovalo združenie INOVATO, bolo stretnutie odborníkov z oblasti inovácií pod názvom InovaMeet, kde viac ako 40 účastníkov diskutovalo
o tom, ako premieňať myšlienky na riešenia a funkčné biznisy a aké sú
zdroje ich ﬁnancovania. Hovorilo sa aj o patentovo-právnej ochrane,
európskych a národných fondoch na podporu inovácií a o tom, ako
na Slovensku prekonať zaostávanie v inováciách.
S prezentáciami vystúpili Ján Košturiak (prezident INOVATO), Ivan
Filus (BIC Bratislava), Vladislav Novák (EOS Innovazioni), Jaroslav
Noskovič (Centrum vedecko-technických informácií SR) a Tomáš Varadínek (SIEA).
Účastníci stretnutia sa kriticky vyjadrili k administratíve a pomalému
postupu vládnych organizácií pri riešení tejto oblasti. Na jednej strane
sa konštatuje, že sú k dispozícii miliardy eur na rozvoj inovácií, väčšina
účastníkov podujatia však bola pomerne neinformovaná a neschopná
dostať sa k týmto zdrojom ﬁnancovania.
V ďalšej časti stretnutia boli prezentované nové inovačné projekty
a formy spolupráce. Boli tu predstavené tri projekty v štádiu realizácie
alebo ukončenia (vzdelávacia platforma Teemea od ﬁrmy Touch4IT,
strojové učenie v kombinácii s počítačovým videním pre dve oblasti:
poisťovníctvo a detekciu zubných kazov od ﬁrmy ASTON ITM, a tiež
systém Manipulate to Light od ﬁrmy M2M Solutions).
V rámci prezentácie potenciálnych nápadov sa diskutovalo o sieťovaní MSP a automatizácii zberu rajčín.
Podobné diskusie a prezentácie projektov budú pokračovať na festivale INOFEST 2021, ktorý sa uskutoční 23. až 24. 9. 2021.
INOVATO o.z. je inovačné centrum spájajúce ľudí a technológie.
V INOVATE zdieľame navzájom znalosti a snažíme sa inováciami
zlepšovať svet. Je to silný subjekt, ktorý vytvára ekosystém so schopnosťou generovať kvalitné a úspešné nápady a riadi inovačné projekty.
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Na „Fajnorke“
skonštruovali funkčný bager
na diaľkové ovládanie
Diana Mareková Theizlová, DiS.art, foto SPŠS Bratislava

Stredná priemyselná škola strojnícka (SPŠS)
na Fajnorovom nábreží v Bratislave v rámci
hodnotenia ročníkových prác zažíva veľkú radosť.
Jej študenti využili svoje dlhoročné vedomosti
a skonštruovali funkčný bager.
Stredná priemyselná škola strojnícka na Fajnorovom nábreží sa v týchto dňoch pýši veľkolepým výsledkom svojich absolventov. Vo svojej
práci traja spolužiaci, Martin H., Jakub V. a Patrik S., spojili vedomosti
o princípoch pneumatických systémov, 3D tlače, programovania.
Ich výsledkom, za pomoci spolupráce s japonskou spoločnosťou
SMC, je funkčný model bagra, ktorý je možné ovládať manuálne
diaľkovým ovládaním, alebo naprogramovať jeho činnosť pomocou
Arduina – programovateľného open-source mikropočítača. Mechanické komponenty bagra sú tvorené z hliníkových ramien a menších
súčiastok tlačených 3D tlačiarňou (vrátane bagrovej lyžice).
Spoločnosť SMC, ktorá so školou spolupracuje už piaty rok, prišla
s myšlienku zapojenia viacerých žiakov do spomínaného projektu.

Výber študentov bol na samotnom učiteľovi. Pneumatické komponenty
zabezpečila spoločnosť SMC, návrh, konštrukciu a elektrické riadenie
si študenti konštruovali sami.
Okrem spomenutých súčiastok spoločnosť SMC poskytuje študentom
aj modelové súčiastky pre odbornú učebňu mechatroniky a e-learningový software, ktorý žiaci využívajú na odborných predmetoch a na
odbornom anglickom jazyku.

Študenti zostrojili bager za približne 4 mesiace
„Hlavný problém pri projekte sme mali so stláčaním vzduchu a voľbou
správneho tlaku. Aj preto sme sa rozhodli pre použitie iných ventilov.
Pandémia a momentálna situácia nám tiež nehrala do kariet, ale aj
napriek tomu sa nám podarilo projekt dokončiť,“ objasňuje priebeh
realizácie Martin.
„Ocenenie znamená pre nás veľa. Nečakali sme, že tento projekt zožne taký úspech. Primárnou motiváciou v tomto roku sa stalo absolvovanie maturít a odovzdanie projektu na reprezentačné účely školy. Bola
to jednoznačne výzva takto spolupracovať s ﬁrmou SMC, čo nám ešte
viac dodalo istotu a podporu, ale samozrejme, zo začiatku sme mali
obavy, či to vyjde podľa našich predstáv,“ dodávajú Jakub a Patrik.
Všetci traja študenti sa zhodujú, že ocenenie nie je len o materiálnych
veciach, ale hlavne o vedomostiach a praxi, ktorú im tento projekt a škola dali. Poďakovanie patrí najmä učiteľom Kornelovi Lisému a Tomášovi
Lukáčovi za spoluprácu a ochotu pomôcť. Aj keď sa to v pandémii dalo
len cez internet, vždy keď mali problém, spoločne ho vyriešili.
Títo žiaci by určite predstavili svoju prácu verejne na už známom podujatí Vedecký veľtrh, ktorý sa však v dôsledku pandémie nekoná už
druhý rok. Vynaliezavosť a šikovnosť študentov patrične ocenil nielen
riaditeľ školy, Ing. Felix Dömény, ale aj zástupcovia ﬁrmy SMC.
„Som hrdý na svojich študentov v takýchto momentoch, a musím povedať, že je to veľká motivácia nielen pre ostatných študentov našej
školy, ale aj pre mňa samotného,“ dodáva Felix Dömény.

O škole
Stredná priemyselná škola strojnícka na Fajnorovom nábreží je jedna z najstarších škôl na Slovensku. Bola založená v školskom roku
1903/1904. Počas jej existencie túto školu úspešne dokončilo asi
12-tisíc študentov. Školu navštevovali aj mnohé známe osobnosti, ako
napríklad spisovateľ Dobroslav Chrobák, herec Roman Luknár, hokejisti
Vladimír Dzurilla, Marián Šťastný, futbalisti Vladimír Weiss starší a Lukáš
Pauschek, triatlonista Richard Varga a ďalší.
V kooperácii ministerstiev školstva vo Francúzsku a na Slovensku a s aktívnou pomocou PSA Peugeot Citroën vzniklo v škole centrum moderných strojárskych technológií. Škola úzko spolupracuje s vysokými
školami, hlavne SjF STU v Bratislave, dbá na úzke prepojenie teórie
a praxe, kooperuje s viacerými podnikmi v regióne. Má úspešný tím
„RC Fajnorka“, ktorý má svoj vlastný model auta na hybridný vodíkovo-elektrický pohon. Je členom EfVET – organizácie, ktorá združuje školy
a inštitúcie poskytujúce odborné vzdelávanie z celej Európy.
www.leaderpress.sk
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Aplikácia CAx technológií
v zlievarenskom priemysle
Text a foto Ing. Dominik GOJDAN, Ing. Michal DUHANČÍK, doc. Ing. Štefan GAŠPÁR, PhD.

Nové perspektívy v oblasti tlakového liatia patria k moderným prístupom v TPV, a to
aplikáciám simulačných zlievarenských programov. Článok je zameraný na využitie CAx
technológií v zlievarenskom priemysle, matematické modely v simulačných programoch
a najčastejšie využívané simulačné programy a ich konštrukciu. V závere je technologické
porovnanie simulačných programov z hľadiska využitia pre jednotlivé výpočty.
Úvod
V dnešnej dobe je možné pozorovať trendy, ktoré smerujú v rámci
progresívnych technológií k súladu medzi ekonomickou efektívnosťou a ekologizáciou výroby aj kvôli neustále zvyšujúcemu sa tlaku
na ochranu pracovného a životného prostredia. Technológie CA sú
počítačové systémy používané vo všetkých procesoch výroby od návrhu komponentov, simulácie, plánovania výroby až po montáž, skladovanie a expedíciu pomocou CAD/CAE/CAM. Termín simulácia
znamená správanie sa fyzického alebo abstraktného systému pomocou modelovaného systému, ktorý zjednodušuje vykonávaný proces.
Prietok kovu do formy je v podstate hydrodynamický proces, v čase
výmeny tepla s prostredím a prebiehajúcimi chemickými reakciami na
voľnom povrchu a vo vnútri kovu. Rozhodujúci význam pre procesy
so zmenami teplôt, resp. pre výpočty pomocou tepla počas zlievarenského procesu majú predovšetkým termofyzikálne dáta. Ďalším
predpokladom, pre vyšetrenie priebehu teplôt je znalosť špeciﬁckých
vlastností daných materiálov, platných z hľadiska noriem. Počítačová
simulácia je nový postup, ktorý dáva technológovi možnosť overiť si
správnosť navrhnutého výrobného postupu odliatku ešte pred samotnou výrobou vzoriek odliatkov. Namiesto metódy skúška – omyl má
zlievač možnosť vidieť priebeh nielen plnenia formy, ale aj priebeh
tuhnutia odliatku a chladnutia celej sústavy forma – odliatok. Numerická simulácia zlievarenských procesov v posledných rokoch získala
pevné miesto medzi nástrojmi pre optimalizáciu navrhovaných technológií výroby odliatkov. Vďaka využívaniu týchto programov dochádza
k prehĺbeniu všeobecného povedomia o možnostiach a účeloch simulácie. Kto pracuje v oblasti matematického modelovania, musí poznať
nielen riešenú technológiu výroby, ale musí mať tiež určité počítačové
zručnosti a takisto sa musí orientovať v oblasti termodynamických procesov a fyziky materiálov. Numerická simulácia zlievarenských procesov je spracovaná pre väčšinu bežne využívaných technológií výroby
odliatkov. Keďže výskum a vývoj v oblasti softvéru sa neustále vyvíja,
sú možnosti a presnosti výpočtov neustále zdokonaľované.

Matematické modely v simulačných
programoch
Základom vedecko-technických výpočtov pre potrebu technického
rozvoja sú riešenia známych diferenciálnych rovníc matematickej
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fyziky. Najväčší význam medzi približnými numerickými metódami
získala metóda konečných prvkov, ktorá sa rýchlo presadila pri riešení úloh z oblasti pružnosti a pevnosti, a tiež pri úlohách z oblasti
teplotných polí a všeobecne potenciálnych a nestacionárnych úloh.
Rozvoj výpočtovej techniky umožnil zavedenie novodobých výpočtových metód.
Metóda konečných diferencií – FDM
Pre použitie metódy konečných diferencií (The ﬁnite differences
method) nepochybne hovoria dva dôležité argumenty. Prvým z nich
je jednoduchosť pri programovaní a numerickej realizácii a druhým
dôvodom je relatívna jednoduchosť v nelineárnych matematických
modeloch. Medzi nevýhody tejto metódy patrí problém s aproximáciou okrajových podmienok na jednotlivých častiach hraníc, ktoré nie
sú vhodne použiteľné na rozdelenie hustej siete, zhoršenie presnosti
aproximovaného riešenia pre sieť s rôznym odstupom uzlov a nakoniec nevyhnutnosť relatívne hustého časového kroku.
Metóda – CVM
Control volume method – CVM je zvláštnou modiﬁkáciou FDM, ktorá je používaná pri výpočtoch teplotného a látkového prenosu. Aj
keď táto metóda nie je úplne akceptovaná po matematickej stránke
z dôvodu odvolávania sa na intuitívne postupy a môže mať problémy
s konvergenciou, predsa sa s jej pomocou v numerických aplikáciách
riešia aj veľmi komplikované úlohy, a to s vysokou kvalitou výsledkov,
ktoré boli následne potvrdené experimentálnymi metódami. CVM
transformuje rôznorodé technické úlohy, ako napríklad model makroskopickej segregácie či určenie zmrštenia a vznik dutín v odliatku.
Metóda konečných prvkov – FEM
Metóda konečných prvkov (The ﬁnite element method) predstavuje
modernú, vysoko efektívnu numerickú metódu pre riešenie technických
a vedeckých úloh. V súčasnosti je považovaná za jednu z najúčinnejších približných metód pre riešenie problémov popísaných diferenciálnymi rovnicami. Hlavnou výhodou FEM je, že umožňuje dokonale
aproximovať skúmané teleso, a že celý výpočtový proces je možné
zautomatizovať na počítačoch:
• interpolácia vstupných dát
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• zostavenie sústavy algebraických rovníc
• vyriešenie sústavy algebraických rovníc
• odhady chýb
• graﬁcké znázornenie výsledkov.
Vývoj smerom k osobným počítačom a CAD systémom ešte zvýšil význam tejto metódy, ktorá je začleňovaná medzi CAD systémy a tvorí
jeden zo základným blokov moderného počítačového navrhovania.

vo virtuálnom try-out softvérovom prostredí sa modeluje pomocou
nelineárnych časovo premenlivých PDR. Priestorové rozdelenie procesov a meracích prvkov ako priestorovej časti riadiacej syntézy, je
riešené na základe experimentálnych úloh. Syntéza adaptívnej kontroly v časovej závislosti sa uskutočňuje pomocou riadiacej sústavy
s koncentrickými parametrami.
MAGMAsoft

Konštrukcia simulačných programov
využívaných v zlievarenskom priemysle
Simulačný softvér sa skladá z modulov, ktoré sú usporiadané tak, aby
mohol prebehnúť simulačný výpočet. Obsahuje moduly preprocessing, mainprocessing a postprocessing. Databázy najnovších simulačných programov obsahujú hodnoty fyzikálnych veličín v závislosti
od teploty, ako je tepelná vodivosť, merná tepelná kapacita, hustota,
súčiniteľ prestupu tepla atď. Návrh zlievarenskej technológie závisí
od skúseností a vedomostí konštruktérov, technológov a zlievačov.
S rýchlym vývojom výpočtovej techniky je numerická simulácia novým nástrojom pri návrhu a optimalizácii zlievarenských procesov. Je
preukázané, že zavedenie výpočtovej techniky pre zlievarenské modelovanie znamená 40% úsporu času pri návrhu odliatku, 30% úsporu času potrebnú na overenie výsledkov v laboratóriách a prináša
o 25 % zvýšenú vyťaženosť z celkového procesu. Simulácie prebiehajú v troch krokoch:
• preprocessing – príprava geometrie odliatku a formy
• mainprocessing – vykoná výpočet plnenia dutiny formy, tepelného
poľa počas liatia, tuhnutia a chladnutia
• postprocessing – zoradí a zobrazí výsledky na obrazovke.

Program MAGMAsoft je kompletný a výkonný nástroj v oblasti analýzy kovového liatia, tuhnutia, predpovede výskytu chýb, výpočtu napätia a deformácií. Môže sa použiť na zlepšenie kvality odliatkov,

Obr. 2 Vtokový systém v programe MAGMAsoft

Najčastejšie využívané simulačné programy
ProCAST

ProCAST je simulačný softvér pracujúci na základe analýzy konečných prvkov (FEA), ktorá slúži na zníženie výrobných nákladov
a skrátenie dodacej lehoty, na návrh foriem a na zlepšenie celkovej
kvality procesu odlievania. V procese ProCAST sa dodáva komplexný mikromodel, ktorý umožňuje špeciﬁkovať proﬁly mikroštruktúry,
ako aj mechanické vlastnosti vrátane medznej hodnoty pevnosti
v ťahu a tvrdosti. Mikromodel spolu so širokou termodynamickou
databázou je spojený s modelom pórov, ktorý vedie k presnej
predpovedi zmršťovacích schopností. Proces liatia a kryštalizácie

deﬁnovanie teploty v ktorejkoľvek technologickej časti, optimalizácie
podmienok odlievania, získanie informácií o štruktúre materiálu, a tým
zvýšenie produktivity a zníženie cien odliatkov. MAGMAsoft je simulačný program založený na simulácii toku tepla, napätia materiálu
a simulácii zmien štruktúry pri tuhnutí. Systém umožňuje používanie
chladičov, exotermických obložení a výplní. Programový systém je
založený na princípe riešenia, umožňuje pracovať s existujúcimi CAD
dátami väčšiny systémov. Množstvo optimalizačných postupov vedie
k značnému zníženiu nepodarkovosti, urýchleniu výroby a optimalizácii konštrukcie formy.

Obr. 1 Numerická simulácia
teplotného poľa v skúšobnom
prostredí ProCAST
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SIMULOR

Programový systém SIMULOR je navrhnutý pre počítačovú simuláciu gravitačného,
nízkotlakového a vysokotlakového odlievania do pieskových a kovových foriem
od plnenia vtokovej sústavy
až po vychladnutie odliatku.
Vzhľadom na praxou overenú prepracovanosť, presnosť a spoľahlivosť modulu
plnenia je vhodný aj pre simuláciu liatia tenkostenných
odliatkov. Výpočtový modul
zohľadňuje dvojfázové prúdenie, čo je dôležité napr. pri posudzovaní vplyvu
protitlaku vzduchu vo forme pri jej plnení. Pomocou
simulácie je možné odhaliť akékoľvek nedostatky
v nesprávne navrhnutom
odvzdušňovacom systéme.
Výsledkom simulácie je rozloženie teploty, tlaku, rýchlosti a ďalších premenných
v jednotlivých časových krokoch procesu plnenia a tuhnutia odliatku.

Technologické porovnanie simulačných
programov
V poslednom desaťročí počítačová simulácia pozitívne ovplyvnila
celkový proces v zlievarenskom priemysle, hlavne výslednú kvalitu
odliatkov, rýchlejšie riešenie technologických problémov a skrátenie
nastavovacích časov. Na tento účel bol vyvinutý celý rad programových súborov. Spoločnosti zapojené do vývoja a predaja simulačných
programov vydávajú veľké úsilie na uspokojenie požiadaviek zákazníkov. Snaha dosiahnuť výrazné zvýšenie produktivity a zrýchlenie
inovačného procesu vedie k využitiu výsledkov simulácie aj v iných
procesoch. Ide o úsilie, vytvoriť simulácie v informačných a optimalizačných technológiách, ktoré možno využiť vykonávanými analýzami.
Všetko vedie k vytvoreniu určitého virtuálneho testovacieho prostredia,

Obr. 3 Simulácia tuhnutia odliatku

ktoré umožní maximálne zlepšenie produktu v priebehu inžinierskeho
dizajnu a prototypu výroby.

Záver
Článok predstavuje základnú stavbu simulačných programov pre CAx
podporu v zlievarňach. Súčasne predstavuje najčastejšie používané
simulačné programy u nás i v oblasti strednej Európy a robí ich porovnanie. Podľa Tab. 1 a na základe porovnania v nej vykonaného,
s ohľadom na užívateľské prostredie je v podmienkach našich zlievarní i v prostredí vysokých škôl možno vyhodnotiť program MAGMA
ako najvýhodnejší.
Tento článok vznikol s podporou projektu VEGA 1/0116/20.

Tab. 1 Porovnanie simulačných programov

Zoznam použitej literatúry: [1] PAŠKO, J. – GAŠPÁR, Š.: Experimental monitoring of HB hardness and ultimate tensile strenght UTS of pressure of Al-Si
castings depending on the increase pressure changes. In: Advanced Materials Research, Vol. 711, 2013, p. 272-275, ISSN 1022-6680; [2] PAŠKO, J.
– GAŠPÁR, Š.: Technological Factors of Die Casting , 1. vyd. Lüdenscheid : RAM-Verlag, 2014. 93 s. ISBN 978-3-942303-25-5; [3] RUŽBARSKÝ, J. –
PAŠKO, J. – GAŠPÁR, Š.: Techniques of Die Casting, 1. vyd. Lüdenscheid : RAM-Verlag, 2014. 199 s. ISBN 978-3-942303-29-3; [4] MALIK, J. – PAŠKO,
J. – FUTÁŠ, P. – GAŠPÁR, Š.: Špeciálne technológie v zlievarenstve, TU HF Košice, 2010, p. 187, ISBN 9788055303970
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Vzdelanie otvára

aj zamknuté dvere

Iveta FROLKOVÁ, foto SjF ŽU v Žiline

„Strojárstvo je neoddeliteľnou súčasťou nášho života, dotýka
sa každého z nás. Stroje výrazne uľahčujú život, a preto rozvoj
tejto oblasti v symbióze s ďalšími technickými disciplínami, je
nevyhnutnou budúcnosťou nás všetkých. A to nehovoríme len
o automobilovom priemysle, ktorý je dnes motorom slovenskej
ekonomiky, ale aj o ďalších, pre chod hospodárstva dôležitých,
odvetviach,“ hovorí dekan Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity
v Žiline (SjF ŽU) prof. Dr. Ing. Milan Sága (na snímke).

História Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline siaha do roku
1953, kedy bola jednou z piatich samostatných fakúlt novozaloženej
Vysokej školy železničnej v Prahe. Po presune do Žiliny prešla viacerými zmenami. Aká je v súčasnosti jej štruktúra a čo všetko môže študentom ponúknuť?
V súčasnosti na Strojníckej fakulte študuje viac ako 1 100 študentov
vo všetkých formách štúdia. Jej brány už opustilo viac ako 10 000 absolventov. Aktuálne fakultu tvorí desať odborných katedier, na ktorých
pracuje 24 profesorov, viac ako 32 docentov a desiatky odborných
asistentov a výskumníkov, ktorí v spolupráci s ostatnými pracovníkmi
fakulty a univerzity zabezpečujú pedagogický a vedecko-výskumný

proces. Uchádzači o štúdium si môžu vybrať zo 6 bakalárskych, 10
inžinierskych a 8 doktorandských plne akreditovaných študijných
programov. Ponúkame im tiež prácu a výskumné aktivity v laboratóriách jednotlivých katedier, honorovanú prax vo výrobných podnikoch
doma i v zahraničí.
Vzdelávanie musí ísť ruka v ruke s vedou a výskumom. Len tak je možné zabezpečiť komplexné a kvalitné vzdelanie...
Pre rozvoj v oblasti vedy a techniky má fakulta k dispozícii desiatky
laboratórií a viacero špecializovaných počítačových učební, pros-
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tredníctvom ktorých sa zabezpečujú aplikácie najmodernejších
technológií a poznatkov výskumu do technickej praxe. V centre odborného záujmu fakulty sú určite priemyselné technológie a z nich
odvíjajúce sa špeciﬁcké oblasti, ako sú technológie virtuálneho
modelovania a počítačovo podporovaný experimentálny výskum
výrobných technológií a materiálového inžinierstva. Našou prioritou je kvalitný absolvent, to je pridaná hodnota univerzity z pohľadu celospoločenských potrieb. A na to, aby bol kvalitný, musí
získať informácie o najnovších poznatkoch vedy a výskumu. Vzdelanie, veda a výskum musí ísť naozaj ruka v ruke a odzrkadľovať
najnovšie poznatky nielen v technike, ale tiež musí reﬂektovať na
moderné aplikácie z IT sektoru. Aj keď, pohrať sa so súčiastkou
len v hlave a dať myšlienku ceruzkou na papier, má svoj význam,
najmä z pohľadu predstavivosti a hľadania nekonvenčného technického riešenia.
Štúdium strojárstva je nepochybne náročné. Aké percento z prijatých študentov ho aj absolvuje?
Na bakalárskom stupni sme mali úspešnosť absolventov do 40
percent. No aj vďaka zavedeným opatreniam na báze otvoreného systému komunikácie učiteľ – študent sa ju podarilo zvýšiť
na 60 percent, čo je na technických odboroch veľmi slušné číslo.
Na inžinierskom štúdiu sa dostaneme až k 95 percentám. Absolvent bakalárskeho štúdia, už vie, čo chce, má svoje smerovanie,
je zorientovaný, s vlastnou ambíciou. Približne 80 percent našich
študentov má už počas štúdia brigádu, najčastejšie v odbore. Vo
ﬁrmách projektujú, pracujú na rôznych technológiách, jednoducho
prepojenie s praxou je na tejto úrovni veľmi intenzívne. Môžem
skonštatovať, že naši absolventi sú vo ﬁrmách žiadaní. Mnohí študenti, ktorí prídu z iných univerzít ako bakalári a v štúdiu pokračujú
u nás, kvitujú priateľské prostredie a empatiu vyučujúcich, ktorá im
v minulosti chýbala.

Práca s najmenšími

Máte prehľad o umiestnení vašich absolventov v praxi? Aké percento mieri do zahraničia?
Máme vskutku neobvyklý záujem o našich absolventov. Súvisí to
s nedostatkom inžinierov strojárskeho zamerania v reálnej priemyselnej praxi. Slovensko je síce priemyselná krajina, paradoxne
však zápasí s nedostatkom konštruktérov a strojárov všeobecne.
Po IT oblastiach sú to najvyhľadávanejšie profesie. Aj preto naši
MSV Nitra
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absolventi nemajú problém s uplatnením. Nemalá časť z nich získa
prácu v zahraničí, čo je na škodu nášho priemyslu, ďalší sa uplatnia
na Slovensku vo veľkých zahraničných ﬁrmách a spoločnostiach. Sú
však aj takí, ktorí sa neboja a svoju invenciu berú ako kapitál a otvárajú si vlastné ﬁrmy.
Je prepojenie s praxou jednou z najdôležitejších úloh, ktoré fakulta
intenzívne rozvíja?
Potreba efektívneho transferu pokrokových technológií a nových informácií medzi fakultou a priemyselnou sférou v činnosti našej fakulty dominuje. Ak by som mohol byť konkrétny, rád by som spomenul
výbornú spoluprácu so spoločnosťou Schaefﬂer Slovensko, s ktorou
okrem iného, pripravujeme spoločné pracovisko zamerané najmä na
rozvoj praktických zručností našich študentov. Mnohí sa už pripravujú na prácu v tejto spoločnosti v rôznych oblastiach. Firma sa k nám
hlási a prepojenie s fakultou je naozaj silné. Dobrá spolupráca je
i s Tatravagónkou, a.s., Poprad. Máme tam výrazné zastúpenie našich absolventov, keďže naše študijné programy sú zamerané, napríklad, aj na oblasť koľajových vozidiel. Podarilo sa realizovať viacero
projektov v spolupráci s externým partnerom, pričom my sme riešili
zložité problémy súvisiace i s patentovou ochranou. Našou cestou
je cez partikulárne riešenia pomáhať získať inovácie komplexných
systémov našich partnerov a tým získať pridanú hodnotu. Potvrdzuje
to aj výskumná činnosť fakulty, ktorá pre takúto spoluprácu vytvára
široký priestor. Výsledky základného výskumu predstavujú riešenia
budúcnosti, čo znamená, že vymyslíme niečo, čo sa nebude aplikovať hneď. Tento výskum súvisí s publikovaním a udržaním si vysokého kreditu z pohľadu hodnotenia vedy výskumu. Na druhej strane
musíme realizovať kvalitný priemyselný výskum. Možno povedať, že
od Popradu po Trenčín a od Prievidze na sever máme s ﬁrmami najvýraznejšiu spoluprácu, s niektorými takmer každodennú, ako je to,
napríklad, so žilinskou ﬁrmou Elmax, a.s. Ale je toho, samozrejme,
oveľa viac.
Sám ste absolvent tejto fakulty, môžete teda porovnávať. Do akej miery, podľa vás, ovplyvňujú štúdium všade prítomné informačné technológie, takmer neobmedzené možnosti získavania poznatkov?
Študentov to veľmi ovplyvňuje. Paradoxne využívaním týchto možností
často strácajú na vlastnej invencii a schopnosti tvoriť hlavou. Pri toľkom
množstve informácií a možností, nemajú čas na proces hlbšej analý-
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zy daného problému a skĺznu do procesu vyhľadávania na internete.
Majú softvér na 3D zobrazenie, simulovanie rôznych procesov, vedia
to používať, no negatívum je v tom, že často nevedia s takým množstvom informácií pracovať a objektivizovať to s realitou. Nie všetko
na internete je pravdivé a nie všetko, čo tam je im skutočne pomôže.
Často je to akási medvedia služba, ktorá ich zavedie do slepej uličky.
Treba však povedať, že pripravenému človeku súčasný trend výrazne
pomôže napredovať.
Žilina je strojársky región, dopyt ﬁriem po kvaliﬁkovaných strojárskych
profesiách neutícha, cítite to na zvýšenom počte prihlásených študentov?
Paradoxne to má skôr konštantný, prípadne máličko klesajúci trend.
Ak študijný program nemá v názve niečo súvisiace s IT, v princípe naň
študenti ťažko reagujú. Aj keď ponúkame študijné programy bohaté
na využívanie IT, napríklad automatizované výrobné systémy, založené na umelej inteligencii, digitálny podnik, počítačové konštruovanie a podobne. Predsudky si však študenti nesú aj zo stredných škôl
a z domu, kde sa predstava stavebníckych a strojárskych profesií stále
spája s nie práve komfortným pracovným prostredím. Dnes to tak určite nie je. Aj ﬁrmy, najmä z okolia Žiliny, si uvedomujú potrebu zvyšovania kvaliﬁkácie, čo nás núti hľadať podmienky a cesty ako im vyjsť
v ústrety. Pripravujeme preto aj kurzy pre potreby strojárskej praxe,
takpovediac, ušité na mieru.
Automatizácia výroby, zavádzanie umelej inteligencie – to všetko na
jednej strane uľahčuje ľuďom prácu, na druhej strane im ju však aj
berie ...
Strojárstvo môžeme z určitého uhla pohľadu rozdeliť na produktové
alebo procesné. Produktové predstavuje, zjednodušene povedané,
konštrukciu a návrh nových výrobkov. Procesné vychádza najmä
z podpory výroby, aplikovania moderných postupov, zavádzania
automatizácie atď. V budúcnosti nás, pravdepodobne, čaká celospoločenský problém. Rýchly vývoj procesného strojárstva, môže mať za
následok situáciu, ktorú možno v skratke zhrnúť do otázky: „Čo s človekom, ako ho zamestnať?“ My ľudia sme síce prispôsobiví, ale aj
naša inteligencia a ﬂexibilita má svoje limity. Pôjde zrejme o celospoločenský problém, ktorý nasledujúce generácie budú musieť riešiť. Určite nás, naše deti a vnúčatá čakajú nové veľké výzvy a rozhodnutia.
Verme, že budú humánne.
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Motorizáciu FIAT FIRE
nahrádza nová rodina motorov
FCA GSE FIREFLY
Text a foto František KUPEC, Michal FABIAN

O legendárnych motoroch radu FIAT FIRE (Fully
Integrated Robotized Engine) od turínskeho Fiatu
sme písali nedávno. Svoju kariéru ukončili vlani,
najmä kvôli emisiám, po odslúžených tridsiatichpiatich rokoch, počas ktorých schádzali z výrobných liniek. Fiat však nástupcu predstavil už
dávnejšie a postupne ho teraz implementuje do
svojich nových, ale aj modernizovaných modelov.
Nové motory z rodiny GSE (Global Small Engine)
sa označujú obchodne ako Fireﬂy a kombinujú
hneď niekoľko zaujímavých technologických špecifík. Zároveň Fiat stihol predstaviť viacero verzií
a už od začiatku jeho produkcie ide o globálne
využívaný motor, prispôsobiteľný pre lokálne trhy.
Nová technika je prispôsobená aj pre spoluprácu
s elektromotormi.

Obr. 1 Atmosférický motor z rodiny GSE 1.0 Fireﬂy [1]

333 cm3. Konštruktéri tu skombinovali riešenia použité v motoroch ako
Pentastar V6, Hemi V8 a Tigershark a z každého niečo pridali pre lepšie
vlastnosti novej malej svetlušky (z angl. ﬁreﬂy). [1]

Debut v Južnej Amerike
Emisné normy hýbu automobilovým svetom a výrobcovia sú nútení hľadať riešenia, ako sa predpisom prispôsobiť. Množstvo automobiliek si
našlo cestu prostredníctvom použitia motorov s troma valcami. Riešenie
nie je nové, veď prvý sériový trojvalec tu bol už v päťdesiatych rokoch
20. storočia v automobile IFA F9. U motoristov prevládajú často oprávnené predsudky o ich výdrži, ale aj o tom, že nie sú pre jazdenie tak
príjemné ako štvorvalce z minulých dôb. Vývoj motorov sa však zdokonaľuje rovnako ako technológia výroby. Výrobcovia vedia presne
identiﬁkovať nepriaznivé vplyvy a následne ich veľmi dobre eliminovať.
Výsledkom je, že s trojvalcami už zažívame rozhodne príjemnejšie chvíle za volantom ako, povedzme, pred desiatimi rokmi.
Ak ide o počet valcov, Fiat bol väčšinou fanúšikom párneho počtu a stále vyrába aj jedinečný preplňovaný dvojvalec SGE (Small Global Engine) s označením TwinAir. Iba nedávno však automobilka začala, po
prvýkrát vo svojej histórii, vyrábať aj trojvalec a vďaka stavebnicovému
princípu z neho v súčasnosti už netradične vznikol aj väčší štvorvalec.
Uniﬁkované riešenie umožňuje vyrábať oba motory na jednej výrobnej
linke. Motory majú zhodný stavebnicový prvok – valec, ktorý má objem
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Motory nového radu Fireﬂy, navrhnuté „na čistom liste papiera“, sa prvýkrát verejnosti predstavili v roku 2016. Najprv debutovali v Južnej Amerike ako nástupcovia radu Fire pre tamojší model Fiat Uno. Predstavené
boli atmosférické verzie s pomerne zaujímavými parametrami. Trojvalec s objemom 999 cm3 dosahuje výkon 53 kW (72 koní) pri 6 000
otáčkach a krútiaci moment 102 Nm pri 3 250 otáčkach. Štvorvalec
s objemom 1 332 cm3 má výkon 74 kW (101 koní) pri 6 000 otáčkach
a maximum krútiaceho momentu 134 Nm dosiahne pri 3 500 otáčkach.
Trojvalec aj štvorvalec majú vŕtanie 70 mm a zdvih 86,5 mm.
Tieto verzie dokážu spaľovať nielen benzín, ale aj etanol, ktorý je
v Južnej Amerike obľúbeným palivom. Na ten dokonca dosahujú ešte lepšie výkonové parametre – v prípade trojvalca 57 kW (77 koní)
a 107 Nm, a v prípade štvorvalca až 80 kW (109 koní) a 139 Nm.
Fiat deklaruje výdrž motorov na 240 000 najazdených kilometrov
bez servisného zásahu. Toľko má totiž vydržať reťaz poháňajúca rozvodový mechanizmus. Po jej výmene môže motor pokojne fungovať
ďalej. Fiat upozorňuje na to, že priebehy krútiaceho momentu a výkonu oboch motorov majú jemnú podobnosť s prepĺňanými agregátmi
(obrázky 2 a 3). [1][2][3]
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Nasťahoval sa hliník

Obr. 2 Parametre slabšieho 1.0 Fireﬂy [2]

Obr. 3 Parametre silnejšieho 1.3 Fireﬂy [2]

Blok motora a hlava valcov sú vyrábané z hliníka, vďaka čomu sú,
v porovnaní s ekvivalentným agregátom, vo výsledku o 7 kilogramov
ľahšie a svoju optimálnu pracovnú teplotu dosiahnu rýchlejšie. Zberné
výfukové potrubie je integrované do hlavy valcov, čo ďalej znižuje náklady na výrobu a v prevádzke urýchľuje zahrievanie katalyzátora na
pracovnú teplotu. Skúsenosti s integráciou výfukového potrubia motor
preberá z radu Pentastar. Brazílska verzia má kľukovú skriňu a sitko na
olej z ocele, aby sa nepoškodili v prípade stretu s prekážkami. Ojnice
sú vyrobené zo zliatiny hliníka a graﬁtu pre nízku hmotnosť a zníženie
trenia. [2]

Obr. 6 Rez hlavou motora Fireﬂy (vľavo) a spodná časť hlavy motora Fireﬂy
(vpravo) [2]

Rovnako ako Hemi V8 a Pentastar V6 používa motor Fireﬂy variabilné
časovanie svojho jediného vačkového hriadeľa pomocou systému CVCP
(Continuous Variable Cam Phaser). Ten umožňuje lepšie využiť výkon
a znížiť tak spotrebu paliva. Systém dokáže pri miernom zaťažení a konštantnej rýchlosti oneskoriť vačkový hriadeľ až o 60°. Takýmto oneskorením sa zvýši expanzný pomer tak, že nasávací ventil ostane dlhšie
otvorený aj po spodnej úvrati. Znížia sa tak čerpacie straty. Zmes zapaľujú irídiové sviečky NGK s optimalizovaným tvarom elektródy. [1][2]

Obr. 4 Krivka dostupnosti krútiaceho momentu pri jednotlivých otáčkach
(1.0 Fireﬂy) v porovnaní s konkurenciou [2]

Obr. 7 CVCP – systém časovania ventilov prostredníctvom jediného vačkového hriadeľa [2]

Obr. 5 Krivka dostupnosti krútiaceho momentu pri jednotlivých otáčkach
(1.3 Fireﬂy) v porovnaní s konkurenciou [2]

Fiat tieto motory ladil pre čo najlepšie využitie už v nízkych otáčkach.
Zodpovedá tomu, okrem použitia dvojventilovej techniky, aj maximum
krútiaceho momentu, dostupné už v strede použiteľného pásma otáčok. Keďže dostatočnú energiu dodávajú v režime nižších otáčok, sú
aj úspornejšie. [2]

Reťaz v záujme vyššej spoľahlivosti
Zaujímavosťou je použitie len 2 ventilov na jeden valec. Dôvodom je optimalizácia rýchlosti a stability spaľovania. Spaľovacie komory motorov
GSE sú tvarované na základe presných výpočtov a simulácií, vďaka ktorým dosahujú lepší tok vzduchu ako niektoré motory so štyrmi ventilmi
na jeden valec. Agregáty, ktoré lepšie „dýchajú“, dávajú viac energie,
a to potvrdzujú výsledné parametre (obrázky 4 a 5).

Rodina motorov Fireﬂy používa na pohon rozvodového mechanizmu
odolnejšiu reťaz. Fiat takto chce dosiahnuť ešte vyššiu spoľahlivosť a nižšiu hlučnosť, ako to bolo v prípade motorov FIRE. Hlučnosť Fiat znižuje
pre brazílske verzie aj tým, že palivo smerujúce k motoru pri teplotách
nižších ako 5° pod nulou ohrieva pomocou výhrevných teliesok v palivovej lište.
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používali motory FIRE. Deformácie by mohli spôsobiť zníženie životnosti piestov a zvýšenie trenia, čím by sa nedosahoval požadovaný
výkon. Ďalším prvkom, ktorý eliminuje deformácie a znižuje trenie
medzi piestom a valcom, je vychýlená os kľukového hriadeľa o 10
milimetrov oproti osi valcov. Riešenie pochádza z motorov Tigershark
a napomáha tiež v dosiahnutí jedného z najvyšších kompresných pomerov – 13,2:1 v Ottovom cykle bez spôsobenia klepania. Aktuálne
možno agregáty z rodiny GSE Fireﬂy nájsť v brazílskych modeloch
Uno, Mobi, Argo, Cronos a Strada. [2]
Obr. 8 Oproti motorom FIRE používa nová rodina GSE Fireﬂy reťazou poháňaný rozvod [2]

Do Európy trochu inak
Na pokračujúci vývoj motorov v roku 2016 Fiat upozornil už pri debute dvojventilových atmosférických verzií. Onedlho, v roku 2018, sa
nový rad motorov GSE Fireﬂy dostal aj na starý kontinent. Vplyvom
prísnych emisných limitov boli konštruktéri nútení zapracovať a prišli
s niekoľkými technologickými odlišnosťami od juhoamerickej verzie.
Vŕtanie, zdvih a objem valca ostali zachované. Pribudlo množstvo
komponentov. Okrem turbodúchadla, napríklad aj recirkulácia výfukových plynov, dva ventily pre každý valec a MultiAir technológia.

Vyrába sa v Poľsku

Obr. 9 Vysoký kompresný pomer je dosiahnutý aj vďaka riešeniu kľukového
hriadeľa [2]

Všetky motory GSE Fireﬂy používajú konštrukčné riešenie „open
deck“. To znamená, že v hlave valcov možno nájsť väčšie chladiace
medzery medzi jednotlivými valcami motora. Výhodou je, že valec
trpí menej na deformácie, v porovnaní s „closed deck“ riešením, aké

Európsky agregát je už celohliníkový, vrátane olejovej vane. Na rozdiel od brazílskej verzie však obsahuje tenké oceľové vložky valcov.
Trojvalec váži 93 a štvorvalec 100 kilogramov. Výrobu blokov motora
zabezpečuje ﬁrma Teksid špičkovou technológiou tlakového liatia hliníka v závode Carmagnola na severe Talianska, kde sa počíta s výrobnou kapacitou 800 000 kusov ročne. Bloky sú následne dodávané
do poľského závodu v Bielsko-Biala, kde sa kompletizujú všetky európske motory Fireﬂy už od 15. mája 2018. Umiestnenie výroby v Poľsku
je strategickým krokom, aj keď to tak na prvý pohľad nevyzerá. Prvými
modelmi, ktoré motory Fireﬂy dostali, sa stali Fiat 500X a Jeep Renegade. Tie sa zatiaľ vyrábajú v talianskom Melﬁ, no v druhej polovici
roka 2022 sa s výrobou nástupcov týchto modelov a novej Alfy Romeo počíta už vo Fiate v Tychách, kde aktuálne smeruje investícia vo
výške 2 miliárd eur. [6][7]

Obr. 10 Aktuálne Argo je na trhu od roku 2017, vlani prešlo modernizáciou [4]

Obr. 12 Prepĺňaný štvorvalec GSE Fireﬂy [6]

Konštrukčné zmeny

Obr. 11 Aj Fiat Cronos sa pri pohone spolieha na rodinu motorov Fireﬂy [5]
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Aj v prípade štvorventilovej techniky sa zachoval jeden vačkový hriadeľ s variabilným časovaním výfukových ventilov systémom CVCP.
Oproti brazílskym motorom je ovládanie sacích ventilov zabezpečené
inovatívnym spôsobom. Používa sa tu v súčasnosti už tretia generácia

VEDA, VÝSKUM, VZDELÁVANIE
K o n š t r u k c i a m o t o ro v
technológie MultiAir, ktorú Fiat predstavil ako revolúciu v zážihových
motoroch v roku 2009. Klasický vačkový hriadeľ tu nahrádzajú elektrohydraulické aktuátory, ktoré dokážu otvárať a zatvárať sacie ventily
úplne nezávisle od polohy vačkového hriadeľa. Výsledkom je presnejšie nastavená cirkulácia vzduchu vo valcoch, menej pohyblivých častí
a vyššia odolnosť a spoľahlivosť. [6]

ľuje benzín, ﬁlter zachytáva sadze. Pri jazde s uvoľneným plynovým
pedálom dochádza k samovoľnému vypaľovaniu ﬁltra. Napomáhajú tomu použité technológie časovania ventilov, ktoré umožňujú
nasať motoru vzduch a poslať ho až do rozpáleného výfuku. Priebežne sa tak ﬁlter regeneruje pri bežnej jazde bez toho, aby o tom
vodič vedel. [2]

Atmosférický mild hybrid

Obr. 13 Opis prepĺňanej verzie motora GSE Fireﬂy [2]

Európske verzie prišli najprv ako preplňované. Slabší trojvalcový litrový agregát s objemom 999 cm3 Fiat najskôr predstavil s výkonovými parametrami 88 kW (120 koní) pri 5 750 ot./min-1 a 190 Nm
krútiaceho momentu pri 1 750 ot./min-1. V súčasnosti sa už ponúka
aj slabšia verzia pre Fiat Tipo s maximálnym výkonom 74 kW (101
koní) pri 5 000 ot./min-1 a 190 Nm krútiaceho momentu, dostupného už pri 1 500 ot./min-1. Silnejší štvorvalec s objemom 1 332
cm3 existuje vo viacerých verziách. Používa sa ako samostatný pohon alebo v kombinácii s elektromotorom. Najslabšou jednotkou je
verzia s výkonom 96 kW (130 koní) pri 4 750 ot./min-1, strednou
verzia s výkonom 110 kW (150 koní) pri 5750 ot./min-1 a najsilnejšou verzia so 132 kW (180 koní) pri 5750 ot./min-1. Všetky 1,33
litrové GSE Fireﬂy motory majú najvyšší krútiaci moment 270 Nm,
dostupný už pri 1 560 otáčkach za minútu. Kombináciu spaľovacej
jednotky a elektromotora možno zatiaľ nájsť v modeloch Jeep Renegade a Compass. [9]

Napriek tomu, že Fiat nedávno predstavil čisto novú elektrickú päťstovku, venoval sa aj staršej dvojici Fiat 500 (na trhu od roku 2007)
a Panda (na trhu od roku 2012), ktorým tiež doprial nový motor
z radu GSE Fireﬂy. Pre lepší obchodný úspech dvojicu modelov obdaril veľkými nápismi hybrid, no v skutočnosti sú to najjednoduchšie
mild hybridy, ktoré nedokážu jazdiť samostatne na elektrinu. Princíp
hybridnej techniky spočíva v tom, že pri štartovaní a rozjazdoch
z križovatiek v mestách spaľovaciemu motoru pomáha BSG (Belt
Starter Generator) prenosom cez drážkový remeň. Energia pochádza z malej 12V lítium-iónovej batérie s kapacitou 11 Ah, ktorá je
umiestnená pod sedadlom vodiča. Tá sa nabíja veľmi rýchlo vďaka
rekuperácii počas spomaľovania a brzdenia, a motoru potom pri
rozjazde krátkodobo pomáha výkonom 3,6 kW (5 koní) a určitou
silou krútiaceho momentu (výrobca neuvádza presný údaj). BSG zároveň nahrádza štartér a alternátor. Vďaka tomu je motor ako celok
ľahší a štartovanie pri využití systému Štart&Stop plynulejšie a bez
vibrácií. Tak, ako je už dnes štandardom, batéria pre mild hybridnú
sústavu a klasická štartovacia batéria sú tu nabíjané len pri spomaľovaní a brzdení motorom.

Obr. 15 Fiat Panda a 500 v uvádzacej edícii Hybrid Launch s 1.0 BSG Fireﬂy motorom [11]

Obr. 14 Fiat Tipo 2021 používa najnovšiu verziu litrového Fireﬂy [10]

Konštruktéri použili pre oba agregáty menšie turbodúchadlo typu
„twin scroll“ s malou zotrvačnosťou a vlastným chladiacim okruhom,
ktorý funguje aj po vypnutí motora. Vlastný chladiaci okruh má aj medzichladič stlačeného vzduchu, pretože sa nachádza za motorom,
blízko nasávacieho potrubia, čo urýchľuje reakcie na pokyn plynového pedálu. S cieľom dosiahnutia spoľahlivosti a robustnosti boli prototypy motora podrobené viac ako 75 000 hodinám virtuálnej analýzy
a 60 000 hodinám testov na skúšobných staniciach. Vývoj tiež zahŕňal päť miliónov najazdených kilometrov po celom svete v rôznych
podmienkach. [1]
Motory používajú na rozdiel od predchodcov FIRE už priamy vstrek
benzínu, čo vynucuje použitie ﬁltra pevných častíc. Kým motor spa-

Európska atmosférická verzia s objemom 999 cm3 používa len
2 ventily na valec. Jej maximálny výkon je 51 kW (70 koní) pri
6 000 ot./min-1 a krútiaci moment 92 Nm pri 3 200 ot./min-1. Jediný
vačkový hriadeľ tu poháňa taktiež reťazový rozvod so životnosťou
240 000 kilometrov. Motor síce nie je tak pružný ako preplňované
verzie, no vďaka nadštvorcovej konštrukcii má dostatok sily už v nízkych a stredných otáčkach. Motor používa nepriame vstrekovanie
paliva do dlhého nasávacieho potrubia. Kompresný pomer je znížený na 12:1 a Fiat sa snažil pružnosť kompenzovať aj štandardne
dodávanou 6 stupňovou manuálnou prevodovkou. Šiesty stupeň tak
motor robí použiteľným aj na diaľničnú rýchlosť, kde poteší nižšia
spotreba paliva vďaka konštrukčnému riešeniu chladenia výfukových
zvodov. Spaliny tu, vďaka nemu, nie je potrebné pred vstupom do
katalyzátora chladiť dodatočným obohacovaním zmesi. Uloženie
motora s prevodovkou je v modeloch Panda a 500 posunuté o 40
milimetrov nižšie k ceste, čím konštruktéri znížili aj ťažisko automobilov. [12]
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V súčasnosti už nové motory z rodiny GSE Fireﬂy nájdeme v európskych modeloch Fiat 500, Panda, Tipo a 500X. Okrem nich možno
agregáty nájsť aj v Jeepe Renegade a Compass. Dôsledkom spojenia koncernov FCA a PSA do skupiny Stellantis nie sú jasné ďalšie
kroky v rozšírení motorov do ďalších modelov. A to najmä z toho
dôvodu, že FCA plánuje niekoľko nových modelov postaviť na francúzskych základoch. V príprave je ešte nová objemová verzia motora Fireﬂy s objemom 1,5 litra, ktorá by mala debutovať v novej Alfe
Romeo Tonale na jeseň roku 2021. Nechajme sa teda prekvapiť,
akú kariéru nové motory rozbehnú a do akých modelov sa napokon
dostanú. Ich charakter je na jazdu veľmi príjemný, zvlášť pri trojvalcoch sa Fiat výborne popasoval s vibráciami, preto rozhodne stoja
za vyskúšanie. V prípade štvorvalcových verzií ide skutočne o motory so skvelou pružnosťou a ochotou reagovať na pokyn vodiča.
V priloženej tabuľke 1 sú všetky doposiaľ predstavené a vyrábané
agregáty z rodiny GSE Fireﬂy. [13]
Obr. 16 Pohľad na atmosférický trojvalec 1.0 Fireﬂy s BSG systémom

Článok bol vypracovaný s podporou projektu VEGA 1/0110/18.

Tab. 1
Technické charakteristiky
motorov GSE Fireﬂy

Literatúra: [1] Allpar.com, Fireﬂy (GSE): Little Four Cylinder Engines for FCA, [online] [cit 02-01-2021]. Dostupné na internete: <https://www.allpar.com/
threads/ﬁreﬂy-gse-little-four-cylinder-engines-for-fca.229921>; [2] FCA Brasil, New GSE Fireﬂy, design and development [interný materiál]; [3] Motorchase.
com, Fiat presents the new Fireﬂy (GSE) engines in Brazil, [online] [cit 07-12-2020]. Dostupné na internete: <https://motorchase.com/en/2016/09/ﬁat-presents-the-new-ﬁreﬂy-gse-engines-in-brazil>; [4] i1.wp.com, Dostupné na internete: < https://i1.wp.com/dl.img-news.com/dl/img/s4/dl/2020/09/FIAT-Argo-2021-is-updated-will-it-be-the-model.img.jpeg?ﬁt=%2C&ssl=1 >; [5] Obrázok č. 11. Dostupné na internete: <https://s1.cdn.autoevolution.com/images/news/
gallery/2018-ﬁat-cronos-sedan_1.jpg>; [6] fcagroup.com, A look at the 1.0 and 1.3 FireFly Turbo engines on the new Jeep Renegade and Fiat 500X [online]
[cit 09-12-2020]. Dostupné na internete: <https://www.fcagroup.com/stories/emea/en-us/Pages/ﬁreﬂy_engines.aspx>; [7] Autožurnál.com, FCA oznámilo
veľkú investíciu. V Poľsku budú vyrábať nový Jeep, Fiat a Alfa Romeo [online] [cit 02-01-2021]. Dostupné na internete: <https://autozurnal.com/fca-oznamilo-velku-investiciu-v-polsku-budu-vyrabat-novy-jeep-ﬁat-a-alfa-romeo>; [8] Autožurnál.com, Fiat prezradil viac o nových motoroch [online] [cit 03-01-2021].
Dostupné na internete: <https://autozurnal.com/ﬁat-prezradil-viac-o-novych-motoroch>; [9] Wikipédia, Fiat Global Small Engine [online] [cit 04-01-2021].
Dostupné na internete: <https://en.wikipedia.org/wiki/Fiat_Global_Small_Engine>; [10] www.auto-illustrierte.ch, Dostupné na internete: <https://www.auto-illustrierte.ch/assets/cache/1920/700/media/Galerien/Fiat_Tipo_Life_Cross/Tipo_00.jpg>; [11] preview.netcarshow.com, Dostupné na internete: <https://
www.netcarshow.com/Fiat-Panda_Hybrid-2020-1024-08.jpg>; [12] Autožurnál.com, TEST: Fiat 500 1.0 BSG hybrid [online] [cit 06-01-2021]. Dostupné na
internete: <https://autozurnal.com/test-ﬁat-500-1-0-bsg-hybrid-2020>; [13] Moparinsiders.com, Is a 1.5-liter Fireﬂy engine GSE in the works? [online] [cit 3101-2021]. Dostupné na internete: https://moparinsiders.com/is-a-1-5-liter-ﬁreﬂy-engine-gse-in-the-works
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Jak bezpečně skladovat

Li-Ion baterie?
DENIOS s.r.o.

Již více než 30 let se společnost DENIOS zabývá vývojem a výrobou produktů pro bezpečnou
manipulaci a skladování olejů, hořlavin, pohonných hmot, odpadů a jiných nebezpečných
látek.
V široké nabídce DENIOSu naleznete komplexní řešení pro předpisové
skladování a manipulaci s nebezpečnými látkami, samotnými záchytnými
vanami z oceli nebo plastu různých velikostí počínaje a skladovacími kontejnery, určenými pro vnější i vnitřní umístění, konče. Velmi žádanými produkty z DENIOS sortimentu jsou také bezpečnostní skříně na nebezpečné
látky, podlahové plošiny a sorbenty. Portfolio produktů završují individuální projekty v podobě ucelených skladovacích systémů podle zadání a potřeb zákazníka, které zároveň splňují legislativní požadavky na správné
skladování nebezpečných chemických látek.
Možná jste již sami zaznamenali, že se v poslední době čím dál častěji hovoří o problematice bezpečného skladování a manipulace s Li-Ion bateriemi, a to jak novými, tak i nějakým způsobem poškozenými. Nabízí se tedy
otázka, jak bezpečně skladovat Li-Ion baterie? Pro bezpečné skladování
baterií se na trhu pomalu začínají objevovat vhodná řešení a ani na tomto
poli nezůstává společnost DENIOS pozadu. Součástí DENIOS sortimentu
jsou např. speciální protipožární skříně na baterie v různých provedeních
nebo speciální boxy na baterie se zhášecím granulátem PyroBubbles, které zajišťují dostatečnou bezpečnost při přepravě baterií.

Protipožární skříně na Li-Ion baterie
Bezpečnostní skříně na Li-Ion baterie s oboustrannou požární odolností
90 minut jsou vyvinuty pro bezpečné aktivní či pasivní skladování lithium-iontových baterií s malým až středním výkonem a odpovídají normám
EN 14470-1 a EN 1363-1. Pro bezpečné uložení, tj. pasivní skladování,
nových či použitých Li-Ion baterií jsou určeny bezpečnostní skříně typu
SafeStore, které odpovídají normě EN 14470-1 a samozřejmě se pyšní
90minutovou požární odolností.
Bezpečnostní skříně typu SmartStore s požární odolností 90 minut jsou
oproti tomu vhodné pro tzv. aktivní skladování, kdy lze Li-Ion baterie nejen bezpečně uskladnit, ale zároveň i nabíjet. Tento typ skříně na Li-Ion
baterie má zabudovaný zhášecí systém s elektrickou požární signalizací
a inteligentní monitorování stavu nabíjení. Skříně SmartStore jsou vybaveny jednofázovými, případně třífázovými zásuvkami pro nabíjení baterií
přímo z elektrické sítě.
Pro skladování většího množství baterií lze navrhnout a vyrobit technicko-bezpečnostní kontejner, který bude pro tyto účely speciálně upraven.

PyroBubbles a boxy na skladování Li-Ion baterií
Pro bezpečnou přepravu především poškozených Li-Ion baterií jsou navrženy zvláštní plastové a nerezové boxy naplněné PyroBubbles granulátem, které jsou k dostání v různých velikostech. PyroBubbles je důmyslný
zhášecí prostředek na pevné a kapalné hořlaviny třídy požárů A, B, D a F.
DENIOS plastové a nerezové boxy s PyroBubbles granulátem, určené na
přepravu a skladování Li-Ion baterií, disponují UN schválením pro přepravu poškozených Li-Ion baterií.

A jak to celé funguje?
Poškozenou baterii jednoduše uložíme před uzavřením boxu do PyroBubbles granulátu tak, aby jím byla ze všech stran bezpečně obklopena.
Pokud se baterie uložená v boxu v průběhu skladování vznítí, bezpečně
uvnitř boxu vyhoří, což je doprovázeno vyvedením reakčních plynů v podobě kouře zpod uzavřeného víka boxu. PyroBubbles granulát nedá
následně ohni šanci, do několika minut se postará o jeho udušení a kouř
přestane být patrný.
Podrobnější informace
a celkovou nabídku skříní a boxů na baterie naleznete na
https://www.denios.cz/.
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Parkovacie systémy
Iveta FROLKOVÁ, foto Žilinská parkovacia spoločnosť

Dopravná obsluha takmer v každom meste dosahuje hranicu únosnosti. Zvyšujú sa nároky na ohľaduplnosť k životnému prostrediu, neustále rastú požiadavky obyvateľov na komfort pri premiestňovaní.
To sú dôvody, prečo je nevyhnutné systematicky a komplexne riešiť parkovanie. Slovenská parkovacia
asociácia (SPA) je organizácia, ktorej hlavným cieľom je vytváranie
podmienok pre mobilitu, najmä z pohľadu zabezpečenia obslužnosti
a funkčnosti priestoru. Zakladateľmi sú tri organizácie – Žilinská parkovacia spoločnosť (ŽPS), Bratislavská parkovacia služba a Mestský
parkovací systém Bratislava. Postupne sa rozrastala o ďalšie mestá
a už 16 rokov je členom Európskej parkovacej asociácie (EPA), ktorá
existuje už 40 rokov.
O komplexnom riešení parkovania v mestách hovoríme s prokuristom
Žilinskej parkovacej spoločnosti, zakladajúcim členom Slovenskej
parkovacej asociácie a jej podpredsedom, Ing. Milanom Taškom (na
snímke).
Porozprávali sme sa aj o tom, akú úlohu hrá v tejto oblasti automatizácia, či sa Slovensko môže porovnávať s ostatnými európskymi krajinami a akým smerom sa uberajú slovenské mestá.
Aj vďaka členstvu v EPA máte prehľad o nových trendoch a skúsenostiach v oblasti parkovacích systémov. Ako je na tom Slovensko?
Čo sa týka technológií, v porovnaní s Európou vôbec nezaostávame. V oblasti systémových záležitostí, ako je výstavba parkovacích
domov alebo regulácia, je vyspelá Európa určite vpredu. Najmä
disciplína národa je niekde úplne inde. V zahraničí pochopili, že regulácia parkovania musí byť v celom meste. Nepoznajú, napríklad,
sídlisko v našej podobe. Tam niekto vlastní nájomný dom a vie, že
nájomníkov bude mať vtedy, keď v suteréne bude mať 20 parkovacích miest. Jeden majiteľ rozhoduje o jednom probléme, ktorý je
rovnaký pre 20 bytov. Rozhodne, či tam budú úložné priestory, alebo parkovacie miesta. U nás má o takom dôležitom probléme, ako
je parkovanie pre obytný dom, rozhodovať 100 majiteľov bytov a tí
sa určite nedohodnú. Tak, ako existuje spoločenstvo vlastníkov bytov,
mohlo by existovať aj spoločenstvo majiteľov garážových alebo parkovacích priestorov. Súkromníci by si na sídlisku za vlastné prostriedky vybudovali parkovací dom, mesto by poskytlo za minimálnu cenu
pozemok a celú správu, zimnú údržbu, energie, by si riešilo takéto
spoločenstvo.
Myslíte si, že obyvatelia slovenských sídlisk sú na takéto riešenia pripravení?
Myslím, že áno. Ak by aj majiteľ v budúcnosti predával byt s dvomi parkovacími miestami, určite by bol záujem oň vyšší. S takouto
myšlienkou by ale malo prísť mesto. Keďže tvrdí, že nie sú pros-
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triedky na budovanie parkovacích domov, nech sa iniciatívy chopia súkromníci. Mesto bude mať vyriešenú reguláciu parkovania
a nemusí do toho, okrem pozemku, vkladať vôbec nič. Súkromní
prevádzkovatelia zakúpia rampový systém, automatické pokladne,
signalizáciu, zabezpečia starostlivosť. Išlo by o domy pre 60, maximálne 100 vozidiel. Filozoﬁa budovania menších parkovacích
domov zohľadňuje opúšťanie parkovacích priestorov v čase dopravnej špičky. Teda čas, kedy odíde prvé a následne posledné
vozidlo, pretože všetci sa potrebujú dostaviť do práce a za povinnosťami v približne rovnakom čase, čo by sa pri väčšom množstve automobilov skomplikovalo. Vhodné sú na to staré nevyužité
priestory – podzemné nikomu neprekážajú, nadzemné môžu mať
zelené strechy a podobne.
Ľudia sú naučení priviezť sa autom takmer ku vchodu. Vo svete sa
predsa len viac zapája do mobility aj hromadná doprava...
Žiadny systém parkovania sa nevyrieši bez toho, aby sme ľudí nevrátili späť do hromadnej dopravy. Tá však musí premávať každé tri,
päť minút, pri väčšom počte zastávok. Prostriedky takejto dopravy sú
kvalitne vybavené, v dobrom technickom stave. Pri obchodných centrách (OC), ktoré sú aj v blízkosti sídlisk alebo na okrajoch miest, je
už vybudovaných veľa parkovísk. Mesto by sa teda mohlo dohodnúť
s ich majiteľmi, aby polovica takejto plochy počas dňa slúžila ako
záchytné parkovisko a v noci, kedy zíva prázdnotou, by sa využila
na parkovanie väčších automobilov alebo druhých, tretích, štvrtých
vozidiel, ktoré rodiny majú. Nie je potrebné budovať ďalšie záchytné
parkoviská, pretože v každom meste ich je dostatok. Mesto môže ponúknuť pult centrálnej ochrany, hliadkovanie mestskej polície, zimnú
údržbu, verejné osvetlenie, teda zameniť nájom za tieto služby mesta,
ktoré musí tak či tak vykonávať.
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Ľudia si často riešenie parkovania zamieňajú za výber parkovného.
Je to naozaj tak?
Pri regulácii sa záujem sústreďuje na čo najvyšší obrat vozidiel na jedno parkovacie miesto. Zahraničné parkovacie domy takto hodnotia
jeho využitie. Najvyššie je 6 – 7 vozidiel na miesto počas dňa, predovšetkým počas vianočných alebo veľkonočných sviatkov. Tento záujem máme aj my. Aby si každý, kto zaparkuje, vybavil čo má a opustil
parkovacie miesto. Pre ľudí, ktorí zaparkujú auto a celý deň sú v práci,
nemá význam toto parkovné zaplatiť. Zmyslom zonácie parkovania
je jeho regulácia. Dá sa to cenou alebo časom. Časová regulácia sa
využíva v parkovacích priestoroch pred úradmi, počas spoločenských
obradov, kde je, napríklad, hodina zdarma, aby si ľudia mali možnosť
za ten čas vybaviť svoje záležitosti. Cenová regulácia predstavuje gro
parkovania v celej Európe. Zmyslom je odsúvať vozidlá z parkovacieho miesta, zabrániť ich parkovaniu počas celého dňa. Progresívny výber parkovania spočíva v tom, že prvá hodina je za základnú cenu,
druhá za dvojnásobnú, tretia za trojnásobok. Cieľom je, aby vodič
zaparkoval, vybavil si čo potrebuje a umožnil parkovanie ďalšiemu
vozidlu. OC majú veľké parkoviská, pretože bez parkovania sa nakupovať nedá. Pri regulácii parkovného je dôležité, aby sa hneď na začiatku zainvestovalo do ďalších parkovacích priestorov, aby v tej časti,
kde budeme regulovať, bolo k jednému bytu aspoň jedno parkovacie
miesto. Ďalšou dôležitou súčasťou ﬁlozoﬁe parkovania by malo byť to,
že peniaze, ktoré sa vyberú z parkovania, by sa mali vrátiť späť do
systému dopravy na opravy chodníkov, asfaltových plôch, parkovacích
miest. To sa, žiaľ, v slovenských mestách nedeje. Svetlým príkladom je
malé české mesto Chomutov, ktoré dokázalo z týchto ﬁnancií pripravovať projektovú dokumentáciu, čerpať eurofondy, budovať parkovacie
domy. Výber parkovného predstavuje nemalé ﬁnančné prostriedky, no
len 10 – 20 percent sa vráti späť do tohto systému.
Regulácia parkovania je možná prostredníctvom dopravných značiek,
ale ľuďom je potrebné umožniť parkovné aj komfortne uhradiť. Čo
tomu napomáha?
To je, samozrejme, jednou z priorít. Nie sú to len parkovacie automaty, platby cez ne patria medzi najstaršie spôsoby úhrady parkovného.
Mali by ale umožňovať platbu kartou, mobilnými aplikáciami. V Euró-

pe už to takto funguje, na Slovensku najviac v tejto oblasti pokročilo
mesto Trenčín, ktoré na to vyčlenilo prostriedky aj z mestského rozpočtu. Dôležitú úlohu v tejto ﬁlozoﬁi zohráva postava primátora mesta, ktorý sa musí stotožniť so systémom regulácie. Systémov na platbu
parkovného v akýchkoľvek priestoroch existuje množstvo. V momente
zaparkovania ťuknutím do mobilu a bez navyšovania parkovného.
Užívateľ nemusí isť fyzicky k automatu, obslúži sa z auta, z čakárne
u lekára, z úradu, môže takto parkovanie nielen uhradiť, ale si ho aj
predĺžiť. Potrebný je len zastrešujúci softvér, ktorý zabezpečí, aby
všetky informácie o uhradení parkovného boli sústredené a posunuté na mestskú políciu do vozidiel, ktoré sú vybavené čítačkami EČV
a ktoré kontrolujú či vozidlo má parkovné uhradené. Z celého systému
regulácie parkovania, najmä z kontrolnej činnosti, je potrebné vylúčiť
človeka. Je ovplyvniteľný, kamerová čítačka nie. Existuje trend parkovacie automaty neumiestňovať do tesnej blízkosti centra mesta. Tam
by sa malo parkovné uhrádzať cez mobilné aplikácie. Tí, ktorí sa boja
takýchto spôsobov platby, by mali možnosť uhrádzať poplatky fyzicky mincami v parkovacích automatoch ďalej od centra.
Automatických systémov parkovania v mestách je viacero. Je myšlienka ich zjednotenia reálna?
Príkladom uvedenia takejto myšlienky do praxe je mesto Hong Kong.
Okrem domácej dopravy je v ňom aj vysoká miera automobilového
turizmu. Stávalo sa, že rôznorodá platba na rampách a v automatických pokladniach spôsobovala rady, ktoré zdržiavali vodičov.
Vedenie mesta vyhlásilo súťaž o zjednotenie parkovacích systémov
v parkovacích domoch a víťaz súťaže dostal od mesta dotáciu vo výške napr. 50 percent. Uľahčila sa tak situácia pri úhradách, zamedzilo
sa hromadeniu vozidiel pri rampách a v parkovacích priestoroch. Určite by stálo za to nasledovať tento príklad pri zavádzaní mestských
parkovísk.
Ostaňme chvíľu v sídle SPA, v Žiline. Kedy sa začalo v tomto meste
systematicky riešiť parkovanie a čo bolo základným impulzom, aby sa
situácia riešila komplexne?
Hlavnou myšlienkou takéhoto riešenia parkovania, začalo v roku
2003, bola regulácia vozidiel, ktoré vo veľkom množstve celoden-
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ne parkovali v centre mesta. Po schválení projektu mestským zastupiteľstvom sa začala realizovať prvá etapa. V roku 2005 sa rozšírila
zóna parkovania o ďalšie územie, tentoraz už na základe podnetu
obyvateľov. Videli, že vodiči, ktorí nechcú za parkovanie platiť, posúvajú sa tesne za hranicu spoplatneného územia. Obyvatelia štvrte
v tesnej blízkosti centra sa rozhodli, že chcú rozšíriť zónu parkovania
o ich územie a eliminovať tak dopravu v nej. Podstatou je totiž regulácia parkovania, nie výber parkovného. V roku 2012 sme zaviedli tzv.
progresívny výber parkovného s tým, že prvá hodina je za základnú
cenu, druhá a každá ďalšia hodina je za o 100 percent vyššiu cenu.
Aké typy zariadení bolo nevyhnutné zabezpečiť, ktoré krajiny vás inšpirovali?
Celú prípravu regulácie robila pražská spoločnosť, ktorá mala skúsenosti nielen z Českej republiky, ale i zo zahraničia. V Prahe využívali
automaty, ktoré ešte stále prevádzkujeme u nás, tzv. DG4, ktoré ešte
donedávna boli osadené, napríklad, na Václavskom námestí a kde
boli ešte staršie automaty DG3. Každá takáto technológia sa v začiatkoch stretáva s vandalizmom. Toto sú francúzske automaty, ktoré
Francúzi vyvinuli do takej miery, že ak niekto hodil petardu dovnútra,
povyskakovali tlačiarne lístkov z kolajničiek a po niekoľko minútovom
vyčistení stroj pracoval spoľahlivo ďalej. S úsmevom povedané, aktivita francúzskych vandalov je ďaleko väčšia, takže voči slovenskému
vandalovi sú naozaj odolné. Myslím, že sme si dali dobre poradiť
a nestavili sme už pred 18 rokmi na lacnú verziu automatov. Samozrejme, že už prešli inováciou a mnohé náhradné diely do týchto radov sa už nevyrábajú.
Je teda potrebné inovovať?
Automat musí spĺňať niekoľko kritérií. Mal by byť sieťovo prepojený,
aby sa v ňom dalo platiť nielen platobnými kartami, ale i snímaním
QR kódu či mestskou alebo inou platobnou kartou. Musí byť teda
zapojený v systéme platieb, čo tento starší automat neumožňuje, ale
nové áno. Zadávajú sa evidenčné čísla vozidiel (EČV) priamo v parkovacom automate, čo uľahčuje prácu užívateľov. Nemusí chodiť
s parkovacím lístkom znova do auta a môže parkovanie zaplatiť aj
cez mobilný telefón. Automaty, do ktorých sa zadáva EČV, sú osadené v Bratislave, Bytči, Trenčíne, Praha ich má niekoľko tisíc. Musia
spĺňať oveľa vyššie kritériá a je nevyhnutné, aby sme sa tomuto trendu
prispôsobili. To si vyžaduje vysokú investíciu.
Pristavme sa pri zadávaní evidenčného čísla. Akú má funkciu?
Uľahčuje najmä kontrolnú činnosť. Veľké mestá cez kamerové čítačky
evidenčných čísel kontrolujú či vozidlá majú uhradené parkovanie.
EČV sú zatiaľ zadávané len na parkovacie karty pre obyvateľov – rezidentov, ale pre návštevníkov vychádza parkovací lístok z automatu

bez zadania EČV. Kontrola sa potom uskutočňuje prostredníctvom
vozidla, ktoré má kamerové čítačky, ale i ručný skener, ktorými zistí
či má vozidlo zaplatené parkovné. Ušetrí sa nielen množstvo práce
mestskej polície, ale eliminuje sa priamy kontakt priestupcu s policajtom, čo v súčasnosti aj z pohľadu epidemiologickej situácie, je veľmi
dôležité. Tento spôsob už funguje v Košiciach, Trenčíne, skúšobne v
Martine. V Rakúsku a v Česku už v rámci objektívnej zodpovednosti
na dokazovanie stačí videozáznam z kamerovej čítačky EČV. V Prahe
majú päť vozidiel s kamerovou čítačkou, Trenčín má jedno. Objektívna zodpovednosť sa do 30. 4. 2021 vzťahovala iba na dynamickú
dopravu. Ak niekto neuhradil diaľničný poplatok, kamery na diaľnici
ho zosnímali a vlastník vozidla dostal pokutu. Slovenská parkovacia
asociácia vyvíjala niekoľko rokov tlak, aby sa zákon o objektívnej
zodpovednosti rozšíril aj o statickú dopravu, t. z i na parkovanie. Od
1.5.2021 sa tak stalo. Vynikajúceho partnera v tejto oblasti sme našli
v Únii miest Slovenska, ktorá po nástupe primátora Trenčína do jej vedenia, pomohla toto presadiť. Takže mestá, ktoré majú vozidlá s čítačkou a nové automaty so zadávaním EČ, budú mať situáciu uľahčenú.
Na Slovensku majú automaty so zadávaním EVČ v Košiciach, Trenčíne, Bratislave, skúšobne v Martine. Bude im teda stačiť zabezpečiť
automobily čítačkou. Ako je na tom Žilina?
Tu zohráva úlohu aj politická vôľa. My na to, ako ﬁrma, pripravení
sme. Rokovali sme o dodávke parkovacích automatov, boli sme si ich
pozrieť priamo u výrobcu vo Francúzsku, poznáme skúsenosti z Prahy, Bratislavy, Trenčína, Košíc. Všetky tieto mestá, vrátane Žiliny, sú
členmi Slovenskej parkovacej asociácie, no každé mesto rieši parkovanie samostatne, pretože má vlastného prevádzkovateľa.
S kým po technickej stránke spolupracuje Žilinská parkovacia spoločnosť?
Spolupracujeme s ﬁrmou Scheidt & Bachmann, ktorá na Slovensku
postupne vytvorila veľkú pobočku a zamestnáva stovky ľudí. Stavili
sme na nich najmä kvôli servisu a dobrému menu. Boli sme prvá spoločnosť, ktorá montovala tento systém na Slovensku. Veľmi sa nám to
oplatilo, pretože ich prístup k servisu, údržbe a opravám je promptný
a spoľahlivý. Ideálne by bolo, keby mesto dotovalo niektoré parkoviská, ktoré by mali rovnakú technológiu ako má momentálne Žilinská
univerzita, pretože konatelia spoločnosti sú jej absolventmi a na jej
pôde skúmajú rôzne iné prístupové média. Ďalším príkladom hodným
nasledovania je OC Mirage. Tam prešli z obyčajných lístkov na žetóny, ktoré majú v sebe čip so všetkými hodnotami – čas príchodu,
cena. Pokiaľ sa na vjazde minú, presypú sa z výjazdu a nevytvára
sa žiadny odpad. Pri prepočtoch sa investícia do žetónov s čipom
v porovnaní so skladacími lístkami vrátila za šesť mesiacov. Trúfam
si povedať, že s partnerom ako Scheidt & Bachmann by zavedenie
jednotného parkovacieho systému v meste bolo oveľa jednoduchšie
ako kdekoľvek inde.
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Európski investori vnímajú,
že hospodárstvo SR ide správnym smerom
Text a foto Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora

Európski investori na Slovensku očakávajú v tomto
roku oživenie konjunktúry: v hospodárstve celkovo,
rovnako ako v ich vlastnom podnikaní. Zároveň stúpla
spokojnosť s lokálnymi podmienkami v krajine. Vyplýva to z aktuálneho prieskumu, ktorého sa zúčastnilo
116 ﬁriem. Veľká väčšina z nich by na Slovensku
investovala znovu.
Prieskum sa realizoval v marci a apríli 2021 a zorganizovali ho obchodné
a priemyselné komory zo šiestich európskych štátov pôsobiace na Slovensku. Z celkového počtu 116 zúčastnených ﬁriem, tvorili podniky vlastnené
subjektmi z iných európskych krajín 86 %. Približne 57 percent v prieskume
zahrnutých ﬁriem pôsobí v priemysle, 16 % v obchode a 27 % v službách.
Hospodárska situácia a očakávania
V čase prieskumu sa Slovensko nachádzalo ešte v čiastočnom lockdowne,
preto hodnotenie situácie slovenského hospodárstva značilo na strane investorov nespokojnosť. Len osem percent z opýtaných situáciu hodnotí ako
dobrú. Naproti tomu, na ďalší vývoj celkového hospodárstva sa ﬁrmy pozerajú optimistickejšie. Peter Lazar, prezident AHK Slowakei, vysvetľuje: „Tri
z desiatich podnikov už vidia svetlo na konci tunela.“ S lepšími výsledkami
vo vlastnom biznise v ďalšom priebehu tohto roka počíta dokonca 38 percent opýtaných ﬁriem. Tento pozitívny trend potvrdzujú aj ďalšie indikátory:
40 percent investorov očakáva nárast ich celkového obratu; viac ako štvrtina
podnikov jasne počíta s nárastom pri obrate v exporte (29 %), investičných
výdavkoch (29 %), ako aj pri rozširovaní pracovnej sily (27 %). „Týmito číslami sa znovu dostávame na úroveň pred krízou,“ podotýka prezident AHK
P. Lazar. „Začína sa hospodárske zotavenie, parametre sa nezhoršili. Investori však dôkladne sledujú politický vývoj,“ myslí si Christian Kügerl, rakúsky obchodný radca v SR.
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Mzdy, hospodárska politika, nedostatok ľudí
V porovnaní s prudkým vývojom v rokoch 2018 a 2019 sa ako dôsledok
pandémie zmiernil tlak na mzdové náklady. Podniky v aktuálnom roku
rátajú s miernym nárastom mzdových nákladov, ktorý predstavuje v priemere 4,3 %. „Pôjde však len o krátku pauzu,“ domnieva sa Peter Lazar.
Štyri z desiatich podnikov očakávajú silnejší nárast mzdových nákladoch,
a preto vnímajú veľké riziko pre vývoj podnikania v nadchádzajúcich dvanástich mesiacoch.
Dôvodom je nedostatok odborných pracovných síl na Slovensku. Pre
takmer 47 percent opýtaných predstavuje nedostatok personálu jednu
z najväčších hrozieb v ďalších dvanástich mesiacoch. Na prvom mieste
však stojí hospodársko-politická situácia. Vzhľadom na skúsenosti počas
lockdownu v tomto smere veľké riziko vidí viac ako každý druhý podnik
(2021: 54 %; 2020: 24 %).
Dôsledky koronapandémie
Prieskum sa osobitne venoval aj hospodárskym dôsledkom pandémie. Podľa neho v súčasnosti takmer štvrtina podnikov (24 %) znovu dosiahla obrat
z obdobia pred koronou, do konca roka sa tento podiel zvýši pravdepodobne na vyše 40 percent. Viac ako polovica ﬁriem však predkrízovú úroveň dosiahne až v roku 2022 alebo neskôr.
Dlhodobým dôsledkom krízy môže byť transformácia globálnych dodávateľských reťazcov. V rámci prieskumu uviedol približne každý druhý podnik,
že uvažuje o čiastočnom nahradení doterajších dodávateľov, alebo hľadá
nových. Pritom sa ako cieľový región uvádzala najmä stredná a východná
Európa, veľa investorov chce znovu staviť aj na dodávateľov zo západnej
Európy. „Tento výsledok sa zhoduje s našimi rozhovormi s podnikmi z Nemecka,“ vysvetľuje prezident AHK. „Slovensko získalo ako obstarávací trh
pre nemecké ﬁrmy evidentne na atraktivite.“
Slovensko ako investičná lokalita
Pri hodnotení kvality lokality sú európski investori naďalej zajedno. Slovensko vyniká, čo sa týka členstva v EÚ, produktivity a pripravenosti zamestnancov podávať výkony, platobnej disciplíny, dostupnosti a kvality lokálnych
dodávateľov, ako aj kvaliﬁkácie zamestnancov. V tomto smere dopadlo
hodnotenie podobne pozitívne ako v predošlých rokoch.
K väčším posunom naopak došlo pri kritériách, ktoré sú tradične hodnotené negatívne. Od spustenia prieskumu v roku
2004 sa na prvom mieste v zozname problémov umiestňoval
boj proti korupcii. Tento faktor získal po prvý raz umiestnenie
v stredovom poli. Aj v oblastiach daňovej politiky, výstavby
infraštruktúry, efektívnosti verejnej správy, transparentnosti
verejného obstarávania, prístupu k verejným prostriedkom
ﬁnančnej podpory a v oblasti právnej bezpečnosti udeľujú
európski investori na Slovensku jednoznačne lepšie známky
ako v minulých rokoch. „Podniky hodnotia reformnú politiku
vlády ako pozitívny signál pre krajinu,“ komentuje Peter Lazar. Naopak, účastníci prieskumu považujú za momentálne
najväčšie slabiny politickú stabilitu a predvídateľnosť hospodárskej politiky. Prevažná väčšina opýtaných podnikov z európskeho zahraničia (83 %) by sa pre Slovensko ako miesto
pre svoje investície rozhodla aj dnes – je to najväčší podiel
od roku 2016.
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Smart Cabinet zvyšuje výkonnosť
3D tlačiarní BCN3D
Spoločnosť Elvira, popredný dodávateľ 3D technológií a prevádzkovateľ portálu Abc3D, predstavila Smart Cabinet (SC), doplnok ekosystému
3D tlačiarní radu BCN3D Epsilon. Smart Cabinet poskytuje užívateľom
3D tlačiarní Epsilon W50 a Epsilon W27 spoľahlivé a vlhkosti odolné

úložisko cievok ﬁlamentov, záložný zdroj UPS na zaistenie prevádzky pri
výpadku prúdu a ďalšie beneﬁty pre operátora 3D pracoviska. Smart
Cabinet je ponúkaný a dodávaný ako integrované riešenie spoločne
s tlačiarňami radu Epsilon, alebo ako samostatný doplnok k už existujúcim strojom. Jeho kľúčovou výhodou je úložisko cievok ﬁlamentov, ktoré
chráni materiál na tlač pred nežiaducou vlhkosťou a zároveň ho vysuší.
Tento proces účinne udržuje ﬁlament suchý a v optimálnej kondícii na
tlač.
„Nové zariadenie predstavuje ďalšie rozšírenie možností 3D tlačiarní
BCN3D Epsilon a zvyšuje ich výkonnosť,“ povedal Jan Šmejcký, riaditeľ
spoločnosti Elvira. „Prináša riešenie častých požiadaviek našich zákazníkov, pretože udržuje a reguluje vlhkosť prostredia pre ﬁlamenty v optimálnej úrovni na 3D tlač. Neprerušiteľný zdroj napájania (UPS) navyše
chráni prácu za všetkých okolností a eliminuje riziká vedúce k strate tlačovej úlohy v dôsledku výpadku prúdu alebo kolísania napätia.“
Predstavenie Smart Cabinet nadväzuje na ohlásenie nového radu 3D
tlačiarní Epsilon W50, W27 a Sigma D25 v októbri 2020, ktorý otvoril
nové príležitosti a možnosti v konštrukcii, prototypovania a výrobe. Plne
uzavreté stavebné komory radu Epsilon predurčujú tlač prakticky celej
súčasnej ponuky materiálov tlačových strún (ﬁlamentov). Tlačiť sa dá zo
špeciálne teplotne, chemicky a mechanicky odolných, náročných technických materiálov.

MiR predstavil riešenie prepravy
nákladných vozíkov

Zdroj: Elvira, MiR

Spoločnosť Mobile Industrial Robots (MiR), medzinárodný líder na trhu
autonómnych mobilných robotov (AMR), uvádza MiR250 Hook, unikátne
AMR riešenie automatizovanej internej prepravy nákladných vozíkov. MiR
Hook 250 je nadstavbový modul pre najrýchlejší a najkompaktnejší robot
MiR250 s jednoduchou a efektívnou navigáciou v prostrediach s vysokou
koncentráciou osôb. Nové a patentované robotické vlečné zariadenie je
aktualizovanou verziou MiR Hook z roku 2016. Robustnosť a presnosť nového zariadenia zodpovedá rýchlemu produktovému vývoju, ktorý sa odvtedy u tohto dánskeho výrobcu mobilných robotov uskutočnil.
Na celom svete sú každý deň na pracoviskách ručne presúvané tisícky vozíkov medzi rôznymi oddeleniami. Mnoho organizácií by rado optimalizovalo svoju internú logistiku, zvýšilo tak produktivitu a ziskovosť a zároveň
uvoľnilo zamestnancov na úlohy s vyššou hodnotou namiesto obyčajnej
manuálnej prepravy produktov z bodu A do bodu B. Spoločnosť MiR s novým produktom MiR250 Hook túto potrebu napĺňa. Užívateľsky prívetivá
technológia jednoducho automatizuje internú prepravu naložených vozíkov s hmotnosťou až do 500 kg.

MiR250 Hook sa automaticky pripojí k vozíku a dopraví ho na miesto
určenia bez akejkoľvek ľudskej asistencie. Modul rozširuje škálu aplikácií
AMR robota. Konštrukcia nového riešenia je vzhľadom na jeho využitie
v priemyselnom prostredí robustná. Pohybuje sa rýchlosťou až 2 m za sekundu, pričom sa naviguje bezpečne a efektívne. Počet vozíkov, ktoré môže MiR250 Hook zapojiť a odtiahnuť na rôzne miesta, nie je obmedzený,
pričom zároveň ide o vozíky rôznych veľkostí a výšok.
Rýchlosť, ﬂexibilita a priemyselná konštrukcia nového riešenia MiR250
Hook významne optimalizuje pracovné postupy.

„Automatizácia internej prepravy rôznych druhov vozíkov a prepravných
klietok, ktorú spoločnosti, logistické centrá a nemocnice v súčasnosti používajú, je nenáročná, zvládnuteľná a ekonomická. Nemusíte upravovať
tvar vozíkov ani kupovať nové typy, MiR250 Hook prostredníctvom QR či
AprilTags kódov vie vyhľadávať a pripojiť sa k takmer akémukoľvek druhu
vozíkov,“ hovorí Søren E. Nielsen, prezident spoločnosti MiR.
Vďaka patentu novej generácie robotov MiR Hook, je ﬁrma v súčasnosti jediným celosvetovým výrobcom AMR robotov s vlečným riešením.
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ŠKODA AUTO testuje okuliare pre
rozšírenú realitu na údržbu a školenia
ŠKODA AUTO testuje aplikáciu rozšírenej reality (AR) pre údržbu strojov,
zariadení a výrobných liniek. Okuliare HoloLens pripomínajú holograﬁcké
obrázky príručiek, kontrolných zoznamov údržby a ďalších dokumentov
pred očami užívateľa. Pohľad cez okuliare je možné zdieľať s kolegami
počas videohovorov na technických rokovaniach a školeniach.
Miroslav Krupa, vedúci riadenia značky ŠKODA AUTO, vysvetľuje: „V tomto pilotnom projekte využívame technológiu rozšírenej reality. Chceme využiť jej potenciál na ďalšie zefektívnenie údržby a servisu našich strojov

a zariadení a ešte viac minimalizovať potenciál chýb. Vďaka týmto okuliarom majú technici všetky potrebné informácie priamo pred sebou a môžu
sa plne sústrediť na vykonávanú činnosť. Okuliare HoloLens tak uľahčujú
našim zamestnancom prácu a zvyšujú bezpečnosť. Tento nástroj umožňuje
ﬂexibilne si vymieňať informácie s kolegami v iných lokalitách alebo v rôznych časových pásmach. Okuliare najviac dodávajú každodennej práci
atraktívne interaktívne prvky a inšpirujú tak mladých kandidátov k výberu
technickej profesie.”
Oddelenie Centrálneho technického servisu ŠKODA AUTO FabLab v rámci
aktuálneho pilotného projektu testuje použitie technológie rozšírenej reality
pri údržbe systémov. Počas videohovorov môžu technici pomocou okuliarov
HoloLens sprostredkovať svoj pohľad na stroj a priamo sa poradiť s kolegami, ktorí nie sú na mieste. Okuliare je možné použiť aj k prenosu technickej
dokumentácie a ďalších pracovných materiálov ostatným partnerom.
AR okuliare je možné využiť aj k zobrazeniu hologramov príručiek, kontrolných zoznamov alebo pokynov počas technickej údržby. Potom, čo zamestnanci naskenujú QR kód na príslušnom stroji, uložené dokumenty ich
interaktívne prevedú krok za krokom údržbárskymi prácami s fotograﬁami
a videami. Takto majú technici vždy obe ruky voľné. Akonáhle je pracovný
krok dokončený, technik ho gestom ruky zaškrtne v holograme. Technológia rozšírenej reality znižuje pravdepodobnosť chýb, umožňuje ﬂexibilnejšie servisné intervaly a urýchľuje údržbu. Ďalšie servisné požiadavky sú
hlásené internému systému prostredníctvom prepojenia WLAN. Okuliare
HoloLens taktiež výrazne uľahčujú opravy – vďaka videonávodom už nie
je potrebné hľadať rozsiahle technické príručky.

Do ponuky HoppyGo pribudla
elektrická ŠKODA ENYAQ iV

HoppyGo sa na Slovensku od uvedenia stáva populárnou aplikáciou, ktorá si každodenne získava čoraz viac fanúšikov. Pribúdajú prenajímatelia
aj používatelia služby. Nová ŠKODA ENYAQ iV, ktorú si nadšenci elektromobility môžu vyskúšať, sa pýši bohatou technologickou a bezpečnostnou
výbavou a revolučným spracovaním interiéru, ktorý čerpá inšpiráciu vo
svete bývania. Vďaka tejto kombinácii tak vznikol unikátny plnohodnotný
rodinný elektromobil, ktorý navyše prejde 520 km na jedno nabitie podľa
normy WLTP. V technologickej výbave vozidla nechýba množstvo šikovných
asistentov či podpora pre Apple CarPlay a Android Auto prostredníctvom
veľkého 13-palcového infotainment systému, ktorý je navyše možné ovládať hlasom. V teste nezávislého združenia Euro NCAP získalo toto nové
elektrické SUV najvyššie hodnotenie piatich hviezdičiek. So ziskom 86 %
z maximálne možného počtu bodov ide o jedno z najbezpečnejších vozidiel, ktoré je v súčasnosti k dispozícii. ŠKODA ENYAQ iV zaujala pri svojej
premiére aj na udeľovaní cien „Red Dot“ svojím emocionálnym a výrazným
dizajnom a získala prestížne ocenenie za znamenitý produktový dizajn.
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V službe HoppyGo, v prípade elektromobilu, dostáva zákazník vozidlo
s plne nabitou batériou a denným maximom 200 km, ktoré je započítané v cene požičania. V tej je automaticky zahrnuté aj havarijné poistenie
a asistenčné služby. Stačí sa iba zaregistrovať cez web HoppyGo alebo
aplikáciu pre Android a iOS. V službe HoppyGo, ktorá spadá medzi inovačné projekty mobility ŠKODA AUTO DigiLab, je na Slovensku už zaregistrovaných 3 000 prenajímateľov so 100 vozidlami.

Zdroj ŠKODA AUTO

Šoféri, ktorí si túžia vyskúšať nový revolučný elektromobil ŠKODA ENYAQ
iV, tak môžu po novom urobiť aj prostredníctvom HoppyGo – obľúbenej
platformy pre zdieľanie áut. Čerstvá novinka pribudla do ponuky zdieľaných automobilov vo verzii s najsilnejšou 80 kW batériou a dojazdom viac
než 520 km. Elektromobil je možné vyskúšať zatiaľ v Bratislave, Žiline, Ružomberku a Košiciach.
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Kia Slovakia už vyrobila 4 milióny vozidiel
konala Kia Slovakia v roku 2012 a každé tri roky pridávala k nemu ďalší
milión. V týchto dňoch, už zišli z výrobných liniek, ktoré sú schopné vyrábať až osem rôznych modelov, celkovo štyri milióny vozidiel. Vyrábané
sú tu všetky modely z rodiny Ceed - Ceed, Ceed GT, Ceed Sportswagon,
ProCeed, XCeed ako aj posledné tri generácie modelu Sportage.
„Len vďaka úsiliu našich výrobných operátorov, všetkých zamestnancov
a dodávateľov sa nám podarilo dosiahnuť neuveriteľný míľnik v našej histórii. Kia Slovakia je dlhodobo symbolom vynikajúcej kvality, efektívnosti,
bezpečnosti a moderných technológií, čo potvrdzujú úspechy našich modelov v Európe,” poďakoval zamestnancom Kia Slovakia Seok-Bong Kim,
prezident a výkonný riaditeľ Kia Slovakia

Výrobný závod značky Kia na Slovensku zaznamenal významný výrobný míľnik vo svojej histórii vyrobením štvormiliónteho vozidla, ktorým sa
24. mája stal model Kia Sportage.
Kia Slovakia spustila sériovú výrobu vozidiel v roku 2006 a pomáha pri
rozširovaní značky Kia v Európe. Hranicu milión vyrobených vozidiel pre-

Kia Slovakia patrí medzi významných výrobcov a exportérov na Slovensku, zamestnáva 3 700 ľudí, ktorým vypomáhajú moderné roboty. Nedávna investícia vo výške 70 miliónov eur umožňuje vyrábať a montovať
nové benzínové motory, ako odpoveď na meniace sa požiadavky trhu. Kia
vyrába veľmi efektívne benzínové motory doplnené o 1,6 litrový naftový
„Smartstream“ motor.

Kia Europe a Uber uzavreli partnerstvo
pre európsku e-mobilitu
Spoločnosti Kia Europe a Uber oznámili prelomové partnerstvo v oblasti
elektrickej mobility, ktoré urýchli zavedenie pokročilých plne elektrických
vozidiel (BEV= battery electric vehicles) v Európe, vďaka čomu budú mestá
čistejšie a tichšie.
Spoločnosť Kia v rámci tohto partnerstva poskytne vodičom spoločnosti
Uber svoje najmodernejšie BEV vozidlá – vrátane ocenených modelov
e-Niro a e-Soul.

Zdroj Kia Slovakia, Kia Europe

Cieľom spoločnosti Uber ako jedného z popredných poskytovateľov mobility v Európe je výrazné zníženie uhlíkových emisií v celom svojom vozidlovom parku a do roku 2030 sa plánuje stať platformou pre mobilitu
s nulovými emisiami. V záujme splnenia tohto cieľa sa spoločnosť Uber zaviazala, že do roku 2025 bude mať v uliciach najväčších európskych miest,
ako je Londýn, Paríž či Amsterdam, až 130-tisíc aktívnych vozidiel BEV.
Obe spoločnosti ďalej posilnia svoje strategické spojenectvo, v rámci ktorého ponúkne Kia svoje najmodernejšie BEV vozidlá minimálne na 20 európskych trhoch, vrátane Slovenska a ČR.
Model Kia e-Niro je vďaka svojej všestrannosti, hospodárnosti a vysokej
konštrukčnej kvalite, ako aj sedemročnej záruke, považovaný za dokonalé
riešenie pre tento sektor, pretože spĺňa požiadavky tak vodičov spoločnosti
Uber, ako aj ich zákazníkov.

Spoločnosti Kia a Uber v rámci širšej kompetencie partnerstva vypracujú
spoločnú marketingovú a vzdelávaciu kampaň na ďalšiu propagáciu BEV
vozidiel pre vodičov spoločnosti Uber. Spoločnosť Kia zároveň ponúkne
vodičom skúšobné jazdy, aby im umožnila vyskúšať si na vlastnej koži jej
plne elektrické vozidlá bez emisií.

Kia e-Niro vďaka reálnemu dojazdu 454 kilometrov v prípade verzie
s výkonom 64 kWh a elegantnej karosérii v štýle crossoveru ponúka plnú
funkčnosť BEV vozidla s nulovými emisiami v spojení s praktickým využitím.
V kabíne sa snúbi moderný dizajn s veľkorysým a mohutným vnútorným
priestorom spolu so špičkovou konektivitou a technológiou informačno-zábavných systémov, ktorá dopĺňa hnaciu sústavu vyznačujúcu sa nulovými
výfukovými emisiami. Lítiovo-iónový polymérový akumulátor modelu e-Niro
sa nabije na 80 percent kapacity už za 54 minút pomocou rýchlonabíjačky s výkonom 100 kW na jednosmerný prúd (DC).

Spoločnosť Kia sa pri vývoji zameriava na popularizáciu BEV vozidiel –
ťažiskového prvku svojej transformačnej stratégie s názvom „Plán S“. Svoju
globálnu ponuku produktov plánuje posilniť 11 novými modelmi BEV, ktoré
chce uviesť na trh do roku 2026, pričom sedem z nich bude vyvinutých
na základe pokročilej globálnej elektrickej modulárnej platformy E-GMP.
Medzi tieto nové modely bude patriť rad osobných automobilov, športové
úžitkové vozidlá (SUV) i viacúčelové vozidlá (MPV) z viacerých segmentov,
pričom každé z nich bude vybavené špičkovými technológiami v odvetví na
podporu rýchleho nabíjania a diaľkovej jazdy.
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MSV 2021 ukáže inovace
pro průmysl budoucnosti
Michal SVOBODA, Veletrhy Brno, a.s.

Brány Mezinárodního strojírenského veletrhu se opět otevřou v listopadu letošního roku. Mezi stěžejní témata
se zařadí digitalizace průmyslu a pozornost bude věnována také 3D tisku, který v současnosti zaznamenává
významný vzestup. Inovativní průmyslové technologie budou k vidění od 8. do 12. 11. 2021 na výstavišti v Brně.
Řešení pro průmysl budoucnosti

Doprava, logistika a cirkulární ekonomika

V uplynulém roce došlo k zásadnímu urychlení zavádění digitálních
technologií do průmyslové praxe. „Nejnovější služby a produkty v oblasti digitalizace podniků budou k vidění ve speciální expozici Digitální továrna 2.0, která se na MSV představí již podruhé. Hlavním
tématem tohoto projektu bude technologická transformace české ekonomiky. Prezentovat se zde budou prototypy chytrých autonomních
strojů a zařízení s ohledem na vazby související s ﬁremním prostředím,“ uvedl Michalis Busios, ředitel MSV. Zájemci poznají i principy
kooperace mezi zaměstnanci a umělou inteligencí a budou se moci
seznámit s možnostmi využití blockchainu. Součástí bude také digitální stage, která nabídne prostor pro diskuzi, včetně online přenosu.
Uskuteční se i druhý ročník mezinárodní konference zaměřené na
otázku zvládnutí digitální transformace ﬁrmy a následného digitálního
propojování ﬁrem vedoucí ke zvýšení efektivity.

Souběžně s MSV se v letošním roce uskuteční veletrhy Transport a Logistika a Envitech. První z dvojice veletrhů se zaměří na novinky z oblasti automatizace a digitalizace logistiky. Prezentovat se budou opět
i ﬁrmy nabízející specializovaný software a IT řešení pro logistiku. Hlavním tématem veletrhu Envitech bude cirkulární ekonomika neboli systém
opětovného využívání materiálů, které udržujeme v oběhu co nejdéle.
Tato problematika se řadí k prioritám udržitelného rozvoje v Evropské
unii a spočívá především v zodpovědném zacházení se zdroji a optimalizaci výrobních procesů.

3D tisk i investiční příležitosti
Letošní MSV se zaměří také na aktuální téma 3D tisku. „Firmy působící
v tomto oboru zásadně pomohly v době nedostatku ochranných pomůcek, což bychom na veletrhu rádi akcentovali,“ doplnil Busios. Prostor
bude věnován také prezentaci start-upů. Právě ty jsou motorem inovací a zároveň zajímavými investičními příležitostmi. Konat se bude také
tradiční soutěž Zlatá medaile MSV o nejlepší exponáty. V průběhu veletrhu se chystá i rozsáhlý doprovodný program reagující na aktuální
témata v průmyslu.
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Osobní kontakt je základem
úspěšného byznysu
Ztráta osobních kontaktů v době pandemie potvrdila, že veletrhy jsou
nejen pro průmysl nepostradatelné. Obchodní a marketingový význam
MSV prokázal i průzkum mezi vystavovateli, kteří vnímají strojírenský
veletrh za ﬁremně důležitou prezentaci umožňující efektivní osobní jednání se stávajícími i novými zákazníky a partnery. „Vnímáme značnou
poptávku ﬁrem po konání veletrhu, vystavovatelé se chtějí opět osobně
setkat. Ukazuje se, že virtuální akce nemohou nahradit fyzický veletrh,
který je založen na emocích a budování osobních vazeb. Online nástroje mohou fungovat jen jako doplněk, který zefektivní fyzickou návštěvu veletrhu. Snažíme se pracovat například na rozvoji našeho online
katalogu, který umožní lepší prezentaci ﬁrem a jejich exponátů ještě
před samotným začátkem veletrhu,“ sdělil Busios.

KRÍŽOVKA
Hrajte o cenu od spoločnosti
Milí priatelia, cenu do letnej krížovky ai magazine venovala spoločnosť ISCAR, ktorú poznáte ako výrobcu veľmi kvalitných nástrojov pre všetky druhy
operácií obrábania. Vašou úlohou je tento raz doplniť slogan aktuálnej reklamnej kampane: Dostaňte sa z bludiska vďaka .... dokončenie v krížovke.
Ak nám pošlete správne znenie tajničky spolu so svojím menom, adresou a telefónnym číslom na emailovú adresu redakcie: leaderpress@leaderpress.sk do
26. augusta 2021 zaradíme vás do žrebovania o kvalitný mestský ruksak s reklamnými predmetmi od ﬁrmy ISCAR. Meno vyžrebovaného lúštiteľa uverejníme
v ai magazine č. 4/2021, ktoré vyjde v septembri.
Správne znenie tajničky z májového vydania ai magazine o balíček reklamných predmetov ﬁrmy LIFTEC znie: LIFTEC – rozdiel je v prístupe. Spomedzi
správnych lúštiteľov sme vyžrebovali pani Zdenku Hrabovcovú zo Žiliny. Gratulujeme!
redakcia ai magazine
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Vodorovne
A: áno po rusky; slovenský hokejista; osirela
B: 1. časť tajničky; ledaže
C: holandský futbalový brankár; opaky dní; chemická značka Rádia; hrob (knižne); Air transport
Europe
D: EČV Kežmarok; krajina v Strednej Afrike; mužské meno; mulica; National Aerospace Laboratory
E: úrok po rusky; nočný motýľ aj značka sporáka; riaka v Nemecku; cudzie ženské meno obalu
F: lietadlo (hovorovo); odvod branca (zastarane); doska s otvormi
G: Nový Zéland; on po nemecky; živočíšny tuk; stará francúzska drobná minca; rieka v Rusku
H: záliv geograﬁcky; symetrála; 2.časť tajničky
I: psovitá šelma; United Nations Ofﬁce in Angola; nočné podniky; bengálske platidlo
J: rímska dvojka; francúzsky pilot F1; český hokejista; otravný bodavý hmyz
K: anglický zápor; opak tlaku; s.r.o. po taliansky; druh normy; sklad obilia
L: ženské meno; politický nesúhlas; ronenie (básnicky); pero po anglicky; povzdych
M: Komora veterinárnych lekárov; Iveta (domácky); mesto na Fidži; trasľavý strom
N: český zápor; ocot po maďarsky; meno Ježiša v Koráne; parafa anonyma; chvost po česky
O: 3. časť tajničky; babylonský boh vody; fínska dĺžková miera; pokyny, návody

Zvisle
1: kotúč; stabilný extrovert; chemická značka niklu
2: rímsky boh blahobytu; dezinfekčný prostriedok; Ilustrated Oxford Dictionary; dedina
3: posoť; sídlo v Dánsku; plakať (básnicky); cudzie mužské meno
4: značka ventilátorov; ostrov v Iónskom mori; školské sedenie
5: stredoveký majetok; mesto v USA; zdvihák hovorovo
6: model automobilu Daewoo; oddelenie služieb pre občana; volanie o pomoc; kapitoly
7: bašanský kráľ; to po anglicky; poľský básnik; tu máš; výsmech
8: polotma; Asociácia nemocníc Slovenska; Kainov brat; plemeno
9: inam po česky; záliv v Japonsku; kórejská dynastia; usadlosť v severských krajinách
10: umelý zavodňovací kanál; ulož trasením; deväť po anglicky
11: tropický jašter; riečisko; staršia jednotka sily
12: medvedík čistotný; model automobilu Fiat; majiteľ (právnicky)
13: jednotka rádioaktivity; stromoradie; vinohrad
14: úzka doska; prvá časť rigorózneho; New American Library; stupeň kambria
15: vlk z Knihy džunglí; ta; meno Adriána; skupiny mladých (zastarane)
Pomôcky: Og, Alec, Onega, sou, Ohi, aled, Ea, Svatoš, Sar, Nadi, Ana
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