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Poptávka po obráběcích a tvářecích strojích začíná konečně opět růst
Výpadky v dodávkách čipů ohrožují výrobu CNC a dalších obráběcích strojů

TNC 640 a Extended Workspace Compact
Okamžitý přehled
Digitální a síťově propojená výroba je založena na jedné straně na snadném přístupu k informacím o provozu stroje. Na
druhé straně představuje také přímý přístup ze stroje k dokumentaci, CAD souborům a technologickým údajům, které
jsou uloženy na různých pracovištích v síti. TNC 640 s rozšířeným pracovním prostorem (Extended Workspace Compact)
a 24” obrazovkou poskytuje dostatečnou pracovní plochu k souběžnému sledování prostředí obráběcího stroje
i síťových aplikací výroby. Údaje lze využít např. k úpravě CNC programu nebo přípravě obrábění.
HEIDENHAIN s.r.o.
Úhlové snímače

102 00 Praha 10, Česká republika
Lineární snímače

CNC řízení

Telefon +420 272 658 131
Indikace polohy

Dotyková měřidla

www.heidenhain.cz
Rotační snímače

Ing. Petr Borovan,

externí spolupracovník redakce

Doba
pokoronavirová
Před rokem jsem v úvodníku
k tematické příloze Technického týdeníku vyjádřil svůj dík a obdiv všem
bezejmenným pracovníkům oboru
obráběcích strojů a řezného nářadí za
to, že nesložili ruce do klína a svůj čas
věnovali smysluplné práci pro rozvoj
oboru, přežití firmy a přípravě pro
život v normálních podmínkách po
překonání pandemie. Úcta a vděk za
jejich práci přetrvává. Věřme, že po
prázdninách se nebude opakovat
situace z minulého podzimu a že se
v plné míře projeví pozitivní dopady
proočkování populace, že bude možné se osobně setkávat na dnech otevřených dveří, odborných sympoziích

a veletrzích. Již teď se můžeme těšit
na veletrh EMO v Miláně, avizovaný na 4.—9. října a na Mezinárodní
strojírenský veletrh v Brně, který byl
přesunut na listopad.
VDW, svaz německých výrobců obráběcích strojů, očekává ve výrobě
bod obratu, podložený statistikou za
uplynulé období. Propad objednávek
loňského roku nahradily údaje o 26%
růstu v prvním čtvrtletí letošního
roku oproti minulému období. Objem
tuzemských objednávek v Německu
zaznamenal nárůst o 10 %, zahraničních pak o 35 %, přičemž nejvyšší
požadavky docházejí z Číny. Za celý
rok 2021 očekává VDW růst produkce
o 6 % a lze předpokládat, že obdobné
tendence se projeví i u nás.
Problém, který je závažnější než
momentální omezení způsobená
epidemií koronaviru a se kterým
se všichni výrobci musí vyrovnat,
je nízká předvídatelnost a stabilita
podnikatelského prostředí, zásadním
způsobem ovlivňovaná aktivitami
pramenícími mimo výrobní sféru.
Bezprecedentní zadlužování států
podpoří výrazný růst inflace. Pokud
o ekonomických výsledcích výrobce
rozhoduje jeho schopnost dosáhnout
na dotace, vytváří se nejen korupční
prostředí, ale výrazně jsou poškozeni
ti, kteří je nedostali. Realizace řady
záměrů politických subjektů je odvislá od výsledků podzimních voleb
a zásadním způsobem může ovlivnit
podnikatelské prostředí. Direktivní
prosazování cílů uhlíkové neutrality,
související dramatické zvyšování ceny
a zhoršování dostupnosti elektrické
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energie nebo nerovné podmínky
úvěrování, ke kterému jsou tlačeny
financující banky, a to za situace, kdy
podobná omezení pro mimoevropskou konkurenci neplatí, podstatně
znevýhodňuje evropské výrobce.
V nestabilním prostředí se uživatel
těžko rozhoduje k nákupu drahého
stroje, nemá-li jistotu jeho návratnosti. Za těchto podmínek je předpokladem úspěchu pozorné sledování
situace na trhu, dostatečná flexibilita
výrobce a dostatečně dimenzovaný
technický rozvoj, který podporuje
image firmy a jehož výsledky přesvědčí zákazníka o výhodnosti uzavření kontraktu. Je nezbytné využívat
všech možností pro prezentaci firmy,
zdůrazňovat její stabilitu, výsledky
technického rozvoje a schopnost dodat výrobky, které uživateli přinesou
žádaný efekt. Digitální prezentace
představuje výraznou pomoc, ale
osobní kontakt je nenahraditelný
a nelze jej zanedbávat.
Pro financování nákupu nového
stroje lze využít i nekonvenční cesty — například věnovat část kapacity
nového stroje na výrobu dílců či vypracování softwaru pro jeho dodavatele. Možností je celá řada, pracovitých a vynalézavých lidí je v našich
firmách dost. Pro pasivitu v současné
době není místo a nebude ani v budoucnosti. Stará moudrost praví, že
připravenému štěstí přeje. Věřme,
že mezi českými výrobci obráběcích
strojů a řezného nářadí bude v dohledné době dost připravených, kteří
budou mít i nezbytnou trochu onoho
příslovečného štěstí.

Nové a vylepšené
funkce měření
a kontroly
Verisurf je jediný měřicí a kontrolní software určený pro ModelBased Definition (MBD) a postavený na CAD/CAM platformě.

To umožňuje větší kompatibilitu, integraci pracovního postupu a komplexnější řešení, která
zákazníci vyžadují. Ve verzi 2021
nabízí nové a vylepšené funkce zvyšující produktivitu měření a kontroly, od vytvoření CMM
plánu až po provedení, zejména pro pětiosý spínací dotykový
systém Renishaw PH20 a pětiosé
odměřovací systémy REVO. Uživatelé se také mohou těšit na další podporu CMM řadičů, vylepšení funkcí GD&T a aktualizovanou sadu Software Development
Kit (SDK) pro vlastní uživatelská rozhraní, integraci robotiky
a automatizaci procesů v celém
výrobním podniku. 

Globální nedostatek čipů
ohrožuje dodávky CNC strojů
Nedostatek čipů ohrožuje
výrobce obráběcích strojů
nejen přes omezování výroby na straně zákazníků, ale
i přímo. Analytik společnosti
Gartner Alan Priestley pro
server CNBC uvedl, že nedostatek čipů a polovodičových
součástek bude ohrožovat
dodávky strojů a zařízení minimálně do let 2023—2025
a povede i k celkovému zdražení vlivem nedostatku zboží.
Jak uvádí Financial Times,
lze předpokládat, že současný

nedostatek se dotkne všech
dodavatelů a výrobců, nejen
dodavatelů řídicích systémů
CNC strojů.
V souvislosti s nedostatkem čipů už např. společnost
Siemens avizuje prodloužení
dodacích termínů kompletních sad řídicích systémů
na 6—8 měsíců. Což logicky
povede ke zvýšení tlaku na konečnou cenu strojů. Je zřejmé,
že ve stejné situaci budou
po vyprodání skladových zásob i ostatní dodavatelé. 
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VDW hlásí konec špatných časů
V tiskové zprávě, zveřejněné 17. května, prohlásil
Dr. Wilfried Schäfer, obchodní ředitel VDW (Svaz německých
výrobců obráběcích strojů), že na základě statistických údajů za
1. čtvrtletí roku 2021 lze konstatovat příznivý obrat v ukazatelích,
charakterizujících situaci ve výrobě obráběcích strojů v Německu.
Dosavadní statistické údaje
jsou bezesporu hrozivé. Vlivem
koronaviru poklesl v roce 2020
celkový objem produkce v oboru
obráběcích strojů na 12 203 mil.
eur oproti 17 040 mil. eur v roce
2019. Objem realizovaných zakázek přitom poklesl z 12 080 mil.
eur na 8 600 mil. eur a výrobní kapacity tak byly vytíženy jen
na 70,9 %.

„Odvětví již několik měsíců cítí,
že nálada mezi zákazníky se zlepšuje. Nyní se to konečně projevuje v číslech,“ komentuje výsledek
Wilfried Schäfer, výkonný ředitel
VDW. Důvodem vysokého růstu
jsou však nízké počáteční hodnoty v prvním čtvrtletí roku 2020,
kdy v březnu poptávka z důvodu šíření pandemie covidu-19
prudce poklesla. Srovnání s prv-
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Pozitivní signály z poslední doby a postupně se zlepšující nálada výrobců i vývozců
se však nyní konečně promítly
do čísel statistik. Přesto, že objemové ukazatele za výrobu nedosahují úrovně předchozích let,
k zásadnímu obratu došlo v objemu uzavřených zakázek. V prvním kvartálu 2021 byly přijaty
zakázky za 3 280 milionů eur,
což představuje nárůst 26 %
oproti témuž období loňského
roku. Růst se týká jak zakázek
tuzemských (+10 %), tak exportních (+35 %). Na rostoucím exportu německých strojů se podílí především Čína, následovaná
Spojenými státy.
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2018

2019

2020

2021

ním čtvrtletím roku 2019 proto
poskytuje realističtější obrázek.
Zde jsou příchozí objednávky celkem 14 % pod úrovní v té době
a pouze o 1 % vyšší v zahraničí.
„Ještě nás tedy čeká dlouhá cesta,
než opět dosáhneme dobré úrovně,“ shrnuje Schäfer.
Rostoucí objem zakázek zavdává důvod také k optimistické předpovědi na celý rok 2021.
VDW očekává růst objemu produkce o 6 % oproti roku 2020,
tedy o něco lepší než za krizových let 2009/2010. Jakmile
dojde k narovnání dodavatelských řetězců ostatních zemí
a zvýší se jistota externích dodávek, bude růst ještě vyšší. 

Kompletní opracování pomocí
soustružnicko-vrtací jednotky
Rakouská společnost WFL Millturn Technologies se zaměřuje na stroje pro komplexní obrobení dílců kombinací soustružení a frézování včetně dodávky
technologie. Rodina jejích soustružnicko-frézovacích center
zahrnující širokou škálu modelů s označením M20—M200 je
charakteris tická pěti řízenými
osami a obráběním pomocí soustr užnicko-v rtací a f rézovací
jednotky.
Jednotlivé modely pokrývají možnosti práce s maximálními průměry soustružení v rozsahu 500 až 2 000 mm a délkami
mezi hroty 1 000 až 14 000 mm.
Při použití protivřetena jsou centra schopná kompletně opracovat
dílec ze šesti stran. Formou opce
lze získat další řízenou osu (U),
vhodnou pro plné využití poháně-

ných nástrojů, vyvrtávacích hlav,
speciálních vrtacích tyčí apod.
Další výrobní sortiment společnosti představují přesné soustru-

Rodina soustružnickofrézovacích center zahrnující
širokou škálu modelů
s označením M20—M200
je charakteristická pěti
řízenými osami a obráběním
pomocí soustružnicko-vrtací
a frézovací jednotky.
hy řady T se dvěma až čtyřmi řízenými osami, určenými pro plnění
nejvyšších požadavků při obrábění, včetně opracování za tvrda. 

Nová generace řezných materiálů
pro soustružení oceli
Boehlerit představil novou generaci řezných materiálů
pro soustružení, nabízejících vyšší výkon i hospodárnost.
Sladění inovací slinutého karbidu,
povlaku a řezné geometrie vylepšující odvod třísek stojí za vlastnostmi řezných jakostí BCP 10T, BCP
15T, BCP 20T a BCP 25T, které nabízejí vysoký výkon a provozní spolehlivost. Nově vyvinutý lamač třísek s modifikovanou fáskou potlačuje vznik vibrací a podporuje optimální odvod i dělení třísky.
Jakosti BCP 15T a BCP 25T jsou
opatřeny novým PVD povlakem
na bázi Al-Ti-N, který se vyznačuje vysokou houževnatostí a odolností proti teplotním vlivům, jeho
zlatá barva spolehlivě informuje
o postupujícím opotřebení. Urče-

ny jsou pro opracování malých dílců malou řeznou rychlostí a přerušovaným řezem.

Jakosti BCP 10T a BCP 20T mají
nový MT-Ti-CN dvouvrstvý CVD
řezný povlak, chránící proti otěru
i teplotním vlivům a jsou vhodné
pro vysoké rychlosti a nepřerušovaný řez. 

Modulární vrtáky Top Drill Modular X
pro obrábění nerezových ocelí a superslitin
Společnost WIDIA zavedla břitové destičky s novou geometrií MS
pro nejprodávanější vrtáky Top Drill
Modular X (TDMX). Díky tomu nyní
platforma TDMS nabízí tři provedení břitových destiček pro příslušné typy materiálů, které rozšiřují

možnosti aplikací této řady vrtáků
o vrtání šikmých vstupů a výstupů,
vrstvených plechů a průniků otvorů v nerezových ocelích, superslitinách, ocelích a litinách.
Geometrie je navržena pro práci v různých typech nerezových
ocelí a superslitin a podle výrobce
je vhodnou volbou pro zákazníky,

kteří hledají stabilitu a spolehlivost
v operacích obrábění ve všeobecném a energetickém strojírenství.
Lůžko vrtáku ve tvaru X a kuželové sedlo poskytují stabilitu v náročných aplikacích, přičemž destičku
lze snadno vyměnit bez nutnosti
demontáže nástroje z držáku. Tyto
konstrukční prvky eliminují nestabilní řezné podmínky vyskytující se
u běžně dostupných vrtáků, a současně umožňují vyšší posuvy a snižují celkové vedlejší časy i náklady.
V nedávném zákaznickém testu
bylo s TDMX osazeným břitovými
destičkami s novou geometrií dosaženo 60% zvýšení životnosti nástroje oproti konkurenčnímu řešení při
obrábění dílu z materiálu 13-8 Hyper
Chrome 110 KSI do hloubky 3× d při
řezné rychlosti 75 m/min.
Destičky všech tří provedení je
možné přeostřit a prodloužit tak
životnost nástroje. Vrtáky TDMX
jsou k dispozici v palcových i v metrických rozměrech v délkách 1,5× d,
3× d, 5× d, 8× d a 12× d a v rozsahu
průměrů od 16 do 40 mm. /tz/

Univerzální centrum a další inovace
Kombinací tuhé struktury
vertikálních frézovacích center
VF-5 s robustním vřetenem soustružnického centra ST-15 vzniklo VMT-750 — univerzální víceúčelové centrum s pěti řízenými
osami pro obrábění středně velkého komplexu dílů v jednom
nastavení.
Rozsah řízených os X/Y/Z činí
635/330/787°, otáčení vřetena v ose B pak 0—90° s interpolací nebo polohováním. Soustružnické vřeteno s upínacím
rozhraním A2-6, s výkonem
22,4 kW a maximálně 4 000 ot/

min je vhodné pro tyče do průměru 64 mm. Frézovací vřeteno s výkonem 14,9 kW vybavené rozhraním HSK-63A/T disponuje maximálně 8 100 ot/min.
Stůl má rozměry 1 372 × 610 mm.
Stroj je vybaven padesátimístným zásobníkem s automatickou výměnou nástrojů.
Haas Automation dále rozšířila řadu univerzálních pětiosých
vertikálních center rodiny VR-xx, která nyní obsahuje velikosti 8, 9, 11 a 14. Specifikou strojů
je upínání nástrojů do hlavy se
dvěma řízenými osami. 

∙ vyšší produktivita
∙ rozsáhlé možnosti automatizace

lysa@misan.cz
www.misan.cz
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Bezhroté brusky pro malosériovou výrobu
Kompaktní bezhroté brusky Danobat s konzolovou hlavou kotouče určené ke snížení ztráty tuhosti, která
se obvykle vyskytuje u hlavových konstrukcí tohoto typu, nabízejí uživateli vysokou flexibilitu a přesnost
spolu s minimálními seřizovacími časy. Mohou pracovat v režimu zapichovacího i průběžného broušení.

Přesnost nových strojů Danobat Estarta 175 a Estarta 250 podporuje lože z přírodního granitu
zaručující vysokou teplotní stabilitu zásluhou nižší tepelné vodivosti oproti litině. Lineární moto-

ry, použité pro potřeby pohonu
jednotlivých os a na diamantových orovnávačích zajišťují vysokou přesnost při profilování kol.
Optimální provedení interpolace obou os za pomoci skleně-

ných měřítek, která nepodléhají
mechanickému opotřebení, zajišťuje vysokou přesnost po celou
dobu životnosti stroje.
Formou opce nabízí výrobce
montáž stolu regulačního kotouče
umožňující efektivnější opracování dílců, vyžadujících jak broušení průměrů, tak rovinné broušení. V nabídce je také výběr z řady
f lexibilních automatizačních
řešení, dovolujících hospodárnou výrobu malých sérií. Brusky Estarta 175/250 charakterizují maximální průměr broušeného obrobku 40/150 mm
a brusné kotouče o rozměrech
508 × 175 × 304,0 mm, respektive 650 × 250 × 304,8 mm (vnější průměr × šířka × vnitřní průměr). 

CNC obrábění
plochých materiálů
Portálová fréza neboli CNC router je obráběcí stroj vhodný na deskové materiály, jako je dřevo, plast,
hliník a další. Pro svou variabilitu
je žádaný jak u drobných živnostníků, kteří chtějí více automatizovat svoji výrobu, tak u velkých
výrobních společností řešících produktivitu výroby.
Deskový materiál může být na
pracovní ploše upnut manuálně pomocí např. „T“ drážek nebo
může být CNC router vybaven
vakuovým stolem s vývěvou. Obrábění deskového materiálu zajišťuje
fréza upnutá do výkonného vřetena, které může být vybaveno automatickou výměnou nástrojů pro
snadnější obsluhu stroje. V případě
nároku na složitější obrábění může
být CNC router v pětiosém provedení a toto řešení umožňuje vřeteno polohovat ve všech směrech. 

Bezpečné obrábění obtížně obrobitelných povrchů
Společnost Sandvik Coromant uvádí na trh
nové nástrojové třídy pro soustružení žáruvzdorných slitin.
Dvě nové soustružnické nástrojové třídy vyvinula společnost Sandvik Coromant speciálně pro
obrábění žáruvzdorných materiálů (HRSA), které
se obvykle používají pro výrobu dílů letounu,
na jejichž vlastnosti jsou kladeny extrémní nároky.
Superslitiny na bázi niklu, železa nebo kobaltu pro
použití i při teplotách blížících se teplotě tavení
jejich základního kovu kladou vysoké nároky
na obrobitelnost.
Nástroje třídy S205 s povlakem nanášeným
chemickou depozicí z plynné fáze (CVD – Chemical Vapor Deposition) jsou určeny pro aplikace
v posledním stadiu obrábění součástí letadlových
motorů a díky vyšším řezným rychlostem nabízejí
vyšší produktivitu v polodokončovacích a dokončovacích aplikacích. Povlak vytvořený technologií
Inveio druhé generace poskytuje břitové destičce
vysokou odolnost proti opotřebení a dlouhou
životnost a k dalšímu zvýšení její odolnosti je využívána technologie následného zpracování,

www.techtydenik.cz

která mění její mechanické vlastnosti. Technologií
Inveio jsou na povrchu břitové destičky vytvořeny
těsně uspořádané pakety jednosměrně orientovaných krystalů, které fungují jako pevná a odolná
bariéra poskytující břitové destičce maximální
tepelnou ochranu, což se projevuje zvýšenou
odolností proti opotřebení boků a opotřebení
ve tvaru žlábku. Třída S205 se hodí pro obrábění
precipitačně vytvrzovaných niklových slitin a před-

obrobených povrchů a je určena pro obrábění
součástí, jako jsou disky turbín, kroužky a hřídele
letadlových motorů. Její obrovskou předností
ve srovnání s konkurenčními nástrojovými třídami
pro soustružení HRSA slitin jsou o 30 až 50 % vyšší
řezné rychlosti, které lze použít bez jakýchkoli
kompromisů z hlediska životnosti nástroje.
Nástroje třídy CC6165 se vyrábějí ze SiAlONové
keramiky, speciální skupiny vysoce žáruvzdor-

ných materiálů vyznačujících se vysokou
pevností za vysokých teplot. Jsou optimalizovány pro hrubovací a střední stadium obrábění
HRSA, jakož i pro tvarové obrábění a všeobecné
soustružnické aplikace. Podobně jako v případě
třídy S205 jsou typickými součástmi, při jejichž
obrábění nachází třída CC6165 uplatnění, disky
turbín, skříně, kroužky a ventily. Stejně jako její
předchůdce v nabídce společnosti Sandvik
Coromant, soustružnická nástrojová třída
CC6160, vyznačuje se i CC6165 zvýšenou
houževnatostí břitu, která jí umožňuje bezpečné
obrábění obtížněji opracovatelných povrchů
HRSA materiálů. Umožňuje také vyšší rychlost
úběru kovu, což přispívá ke zvýšení produktivity
a snížení nákladů na obrobenou součást.
Základní sortiment ve třídě S205 tvoří 36 položek, další budou doplněny v průběhu jara 2021.
Také keramická třída CC6165 je v souladu s požadavky různých průmyslových odvětví a nároky
kladenými různými obráběnými materiály
k dispozici pro více skupin sortimentu.
Strany 4—6 připravili PB a -mim

komerční prezentace

T505 — materiál s mimořádnou
odolností proti otěru
při soustružení litin
Japonská společnost Tungaloy, přední hráč mezi výrobci
nástrojů pro kovoobrábění, představila nový materiál T505
určený pro soustružení litin.
Stávající řezný materiál
T515, který si již stihl za dobu
své existence najít aplikace
mezi zákazníky, je optimálně
vybalancovaným materiálem
s mimořádnou otěruvzdorností a odolností proti křehkému
lomu. Je tak vhodný pro široký záběr aplikací s čistým až

Díky velmi tvrdé horní
vrstvě v kombinaci
s vrstvami Al2O3 a TiCN
bohaté na uhlík je
dosaženo mimořádné
odolnosti proti
opotřebení.
přerušovaným řezem litinových dílů. Nový materiál T505
má oproti předchozí variantě
vyšší tvrdost a poskytuje tak
lepší odolnost proti opotřebení při kontinuálním soustružení litiny vysokými řeznými
rychlostmi.
T505 je opatřen nejsilnější
vrstvou CVD povlaku o tloušťce přesahující 20 µm, což je 1,5×
více, než je síla stávajících CVD
povlaků. Díky velmi tvrdé hor-

ní vrstvě v kombinaci s vrstvami Al2O3 a TiCN bohaté na uhlík
je dosaženo mimořádné odolnosti proti opotřebení. Unikátní technologie povrchové úpravy PremiumTec společnosti
Tungaloy poskytuje finálnímu
povlaku destiček mimořádnou
lomovou houževnatost, a lze
tak tento nový materiál T505
využít i pro aplikace s přerušovaným řezem, což bylo u tradičních silnovrstvých CVD
povlaků velmi obtížné.
Nový karbidový základ, který byl také speciálně vyvinut
pro třídu T505, má o 160 % vyšší tepelnou vodivost ve srovnání se stávajícími druhy karbidových materiálů. Díky tomu
dochází k účinnějšímu odvodu
tepla z místa řezu při obrábění
vysokými řeznými rychlostmi,
což eliminuje nadměrné opotřebení hřbetu a vylamování
břitu.
Vysoce výkonné řezné materiály T505 a T515 přinášejí
zákazníkům zvýšení produktivity v široké škále aplikací
soustružení litiny — od vysokorychlostního kontinuálního
obrábění až po obrábění s přerušovaným řezem.
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Trh s obráběcími a tvářecími stroji má za sebou
těžké období, poptávka by však měla začít růst
V roce 2020 jsme zaznamenali další výrazné zhoršení výsledků oproti roku 2019
prakticky ve všech sledovaných parametrech. Export poklesl o 30 %, a import dokonce
o 37 %. V souhrnu za období 2019 a 2020 došlo oproti roku 2018 k poklesu exportu
o cca 50 %, to znamená na úroveň pokrizového roku 2010.
Výrazné zhoršení výsledků v oblasti obráběcích a tvářecích strojů přinesl už 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 komponent
a razantní nástup elektromobility stojí za nízkou
poptávkou po obráběcích strojích především
problémy subdodavatelů. K největším meziroč-

K nejvýznamnějším členům CECIMO patří strojírenské svazy Německa, Itálie, Švýcarska, Španělska, Rakouska, Francie a Velké Británie. SST
byl do CECIMO přijat již v roce 1996 a je doposud jediným členským svazem ze zemí bývalého
východního bloku.

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.

Budoucnost oboru obráběcích
a tvářecích strojů

Úspěchy českých firem z oboru
na tuzemských i zahraničních trzích

Obor obráběcích a tvářecích strojů zůstává základním kamenem celého strojírenství.

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 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 22%
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, následované 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. 

VÝVOZ A DOVOZ os A TS V ČR ZA 1. ČTVRTLETÍ 2010 — 1. ČTVRTLETÍ 2021
(v tis. eur, hs 8456—8463)
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ním propadům došlo v kategorii brusných 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 covidu-19.
Svaz strojírenské technologie je členem Evropského sdružení průmyslu výrobních strojů, známého pod zkratkou CECIMO. Toto sdružení
reprezentuje zájmy patnácti evropských zemí,
které se zabývají výrobou obráběcích a tvářecích
strojů a souvisejících technologií. Podíl CECIMO
na světové produkci těchto zařízení v současné
době činí cca 35 %.

www.techtydenik.cz

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

průmyslová automatizace a robotizace

vývoj trhu
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Česká účast na veletrzích
v letech 2020—2021

Ing. Oldřich Paclík, CSc.

České firmy se dosud zúčastňovaly většiny
hlavních světových výstav a veletrhů. V roce
2020 se však v důsledku pandemie covidu-19
situace 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 přetrvá minimálně po první polovinu roku. Hlavní událostí
letošního roku by měla být výstava EMO v Miláně, která je plánována na 4.—9. října. Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně by se měl konat
v mimořádném termínu 8.—12. listopadu 2021.

Je absolventem Fakulty strojní na ČVUT v Praze.
Začínal jako vývojový konstruktér skupin
obráběcích strojů v Kovosvit MAS, kde se
později postupně vypracoval na pozice
vedoucí konstrukčního rozvoje, technický ředitel
a obchodní ředitel. Následně pracoval také jako
obchodní ředitel firem TOS a Bluetech.
Od roku 2014 vykonává funkci ředitele a 1. místo
předsedy představenstva Svazu strojírenské
technologie.

Silné trendy a očekávání ovlivňující
obor obráběcích a tvářecích strojů

vány také nedostatkem kvalifikované pracovní
síly.

Po výrazných propadech v roce 2019 a 2020
se očekává, že rok 2021 přinese nárůst poptávky a produkce. Podle dat za 1. čtvrtletí 2021 jsou
však tržby i nové zakázky zatím výrazně nižší,
než tomu bylo v předchozích letech.
Za hlavní trendy lze považovat pokračující rozšiřování robotizace, automatizace, digitalizace a konektivity, známé jako Průmysl 4.0.
Roste význam nových technologií, z nichž je
na prvním místě aditivní výrobní technologie
představující 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 ovlivňo-

Inovace v oboru obráběcích a tvářecích
strojích a úkoly výzkumu a vývoje
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
(RCMT) při ČVUT 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 srpnu obdržíme od Českého statistického úřadu definitivní hospodářské výsledky našeho oboru za rok 2020. Očekáváme, že v důsledku pandemie covidu-19 uzavřeme loňský rok s čísly signalizujícími citelné zhoršení. V této složité situaci je
hlavním úkolem SST podpora marketingových
aktivit našich členů a 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.

Ing. Oldřich Paclík, CSc.
ředitel Svazu strojírenské technologie

Vývoz podle skupin Harmonizovaného systému
z ČR v 1. čtvrtletí 2021

dovoz podle skupin Harmonizovaného systému
z ČR v 1. čtvrtletí 2021

8463 — 0,73 %

8456 — 9,47 %

8463 — 5,01 %

8457 — 12,09 %

8462 — 21,33 %

8458 — 7,51 %

8461 — 5,58 %

8462 — 10,50 %
8461 — 9,65 %

8460 — 7,79 %
8460 — 32,09 %

8459 — 17,96 %

8456 — 19,57 %

8457 — 17,70 %

8459 — 5,57 %
8458 — 17,45 %

8456 obráběcí stroje, úběr pomocí laseru, ultrazvuku apod., 8457 obráběcí centra, obráběcí stroje stavebnicové pro obrábění kovů, 8458 soustruhy pro obrábění kovů,
8459 obráběcí stroje pro vrtání, vyvrtávání, frézování, řezání závitů, 8460 obráběcí stroje pro broušení, lapování, leštění apod. kovů, karbidů aj., 8461 obráběcí stroje
k hoblování apod., pily strojní aj. stroje na úběr kovů, 8462 tvářecí stroje k opracování kovů, buchary apod., obráběcí stroje k tváření, 8463 tvářecí stroje jiné, k opracování
kovů, karbiádů, cermetů (ne úběrem)

www.techtydenik.cz
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po
řešení
míru.
až
po
řešení
nana
míru.
ažVyužijte
po řešení
na míru.
potenciál
vašeho
Využijte
potenciál
vašeho
Využijte
potenciál
vašeho
soustruhu
maximum!
soustruhu
nana
maximum!
soustruhu na maximum!

schunk.com/equipped-by
schunk.com/equipped-by
schunk.com/equipped-by
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Největší obráběcí stroje na světě
nejsou jen zvětšeninou strojů klasických
Pro potřeby obrábění extrémně velkých dílců využívaných například v energetice, těžebním či
lodním průmyslu jsou navrhovány a dodávány obráběcí stroje, které se zcela vymykají jakýmkoliv
běžným měřítkům. Musejí si navíc poradit s řadou specifických problémů. Jsou proto předmětem
prestiže výrobců, uživatelů a někdy i států, kde pracují.
Zvládnout výrobu a dodávku
opravdu velkých obráběcích strojů je schopno jen několik výrobců
na světě, a je proto potěšující, že
se mezi ně řadí i výrobci z České
republiky.

Specifická problematika
extrémně velkých strojů
Velké stroje jsou vyráběny zásadně na zakázku a předpokládá se,
že budou v provozu několik dese-

i velkých obrobků ve fázi užívání.
V řadě případů je nezbytné postavit novou halu nebo upravit dopravní cesty. Orientační doba od prvého
kontaktu s dodavatelem do uvedení
stroje do provozu se pohybuje zhruba od tří do šesti let.
Konstruktéři řeší navíc i problémy,
s nimiž se výrobci malých strojů
nesetkávají. Musejí eliminovat vliv
gravitace na deformaci velkých dílců stroje ve všech jeho konfiguracích či vyrovnat se s velkými vzdá-

i v nynější době počítat s jejich včasným ručním odstraňováním tak,
aby nevznikaly nežádoucí místní
zdroje tepla.
Velké rozměry obrobku a jeho
obráběných ploch také často vedou
k nutnosti měnit řezný nástroj
během operace, neboť čas obrobení
přesahuje hranici životnosti nástroje. Tato výměna však nesmí mít
vliv na kvalitu a přesnost obrobené
plochy.
Výrazným zdrojem zvyšování
produktivity je snižování vedlejších
časů, např. při manipulaci s obrobkem. Zcela zvláštní problematiku
představuje ergonomie ovládání
stroje, budování pohyblivého stanoviště obsluhy včetně její ochrany
nebo dálkové sledování prostoru
vlastního obrábění.

Porovnání velikostí
Pro posouzení velikosti strojů slouží parametr pracovní prostor, charakterizovaný obvykle
zveřejněnými délkami pojezdů

v jednotlivých osách. V některých případech je však potřeba
sáhnout po údajích odvozených,
např. z uvedeného průjezdu mezi
stojany nebo pod příčníkem. Další nejasnosti pramení z modulárnosti staveb, kdy se délka pojezdu může v závislosti na počtu použitých modulů vedení pohybovat ve značném rozpětí.

Velké stroje

jsou vyráběny zásadně
na zakázku a předpokládá se,
že budou v provozu několik
desetiletí. Jenom vyjasnění
koncepce, stanovení
potřebné infrastruktury
a zajištění financování trvá
řadu měsíců.
Pojďme se podívat na konkrétní
příklady velkých strojů:
Profimill 3, portálový frézovací stroj, vyrobený společností
Waldrich Siegen, je zřejmě největším známým obráběcím strojem
na světě (obr. 1). Disponuje pracovním prostorem 7 776 m 3.  

Obr. 1: Frézovací centrum Profimill 3 (Waldrich Siegen)
tiletí. Jenom vyjasnění koncepce,
stanovení potřebné infrastruktury a zajištění financování trvá řadu
měsíců.
Je nezbytné promyslet i spolupráci mezi dodavatelem a uživatelem
na přípravě uvedení do provozu
včetně dělby zodpovědnosti — např.
při budování základů stroje. Silná
základová deska, zapuštěná v zemi
definuje tuhost stroje a snižuje vliv
teplotních deformací. Bývá silnější
než 3 000 mm. Je nutno řešit transport dílů stroje před jeho montáží

www.techtydenik.cz

lenostmi mezi senzory a rozváděčem. Velká hmotnost pohybujících
se komponent přesahuje možnosti valivého uložení a vyvolává nutnost minimalizovat mechanické tření. Řešením je hydrostatické
vedení vzájemně se pohybujících
dílců.
Vzhledem k univerzalitě stroje
a velkým objemům odebíraných třísek, které mohou vznikat prakticky
v celém pracovním prostoru stroje, je obtížné řešit jejich dokonalý
automatický odvod. Je proto nutno

Obr. 2: Těžké obráběcí centrum SKDY 150/160D (ČKD Blansko-OS)

VAŠE VÝZVA
Příliš velký počet jednoúčelových
nástrojů s krátkou životností
nebo s nízkou spolehlivostí
procesu.
NAŠE ŘEŠENÍ
Mimořádně univerzální nástroj
optimalizovaný pro aplikace
rohového frézování v široké
škále obráběných materiálů.

VAŠE VÝZVA
Nestabilní proces obrábění, který
ovlivňuje produktivitu výroby
a kvalitu součástí.

WWW.SECOTOOLS.COM

NAŠE ŘEŠENÍ
Nástroj s nízkými řeznými silami
a hladkým záběrem, který
při dlouhé životnosti zajišťuje
bezpečné frézování s vysokou
rychlostí úběru materiálu.

NOVÉ TURBO 16
PRVNÍ VOLBA
PRO ROHOVÉ FRÉZOVÁNÍ
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Průchod mezi stojany dosahuje 14 × 12 m a pojezd v ose X
má 54 m. Robustní stavba spolu s použitím hydrostatického vedení všech lineárních os

stolem. Obrobek může dosahovat rozměrů až 16 × 16 × 13,5 m
a hmotnost až 1 100 t. Pracovní
prostor stroje má 2 613 m 3 . Vodorovný a svislý vřeteník disponu-

Powerturn, vertikální obráběcí centrum s největším otočným
průměrem 14 m a výškou obrábění až 12 m, disponující pracovním prostorem 1 847 m 3 , vyrábí
firma Waldrich Coburg (obr. 3).
Využíván je převážně pro výrobu velkých kotoučových dílců
v energetickém průmyslu.
Droop+Rein T od firmy Starrag
je portálové obráběcí centrum
s pojízdným příčníkem, dvoustolové koncepce (stoly o průměru 9 m). S pojezdem 19 m v ose X,
9,5 m v ose Y dosahuje průchozí výšky pod portálem 7,15 m
a pracovního prostoru o velikosti 1 290 m 3 .
Vertimaster VME 10, jednostojanový svislý frézovací sou-

ní 6 m a pracovním prostorem
1 206 m 3 . Je koncipován pro
maximální přesnost a v ýkon
a díky modulární stavbě jej lze
snadno přizpůsobit požadavkům
zákazníka (obr. 4).
Profiturn H, horizontální soustružnický stroj firmy Waldrich
Siegen, se může chlubit opravdu
výjimečnými parametry: výkon
hlavního motoru činí 500 kW,
krouticí moment 400 000 Nm,
max. průměr soustružení dosahuje 7 m a délka obrobku až
30 m. Stroj je vybaven hydrostatickým vedením všech lineárních os, radiální házivost se
pohybuje jen okolo 5 µ m. Dodáván je i v provedení soustružnicko-frézovacím (obr. 5).

Obr. 3: Vertikální obráběcí centrum Powerturn (Waldrich Coburg)
zajišťuje uživateli trvalou přesnost a prakticky neomezenou
životnost.
Vertimaster 2 VMG 6-PS společnosti Schiess, soustružnicko-frézovací stroj koncepce dvojitého portálu (gantry), vykazuje ve směru osy X pojezd 50 m
a 8 m v ose Y. Průchozí výška
dosahuje 7 m a pracovní prostor
dosahuje velikosti 2 800 m 3 .
SKDY 150/160D, těžké obráběcí centrum, vyrobené v roce
2017 společností ČKD Blansko-OS, je dosud největším obráběcím strojem vyrobeným českou
firmou. Stroj se šestnácti řízeným osami je kombinací frézovacího portálu s karuselovacím

jí pracovním vřetenem s výsuvem 1 000 mm. Průřez smykadla
má 640 × 705 mm. Pojezd rámu
ve směru osy obsáhne 10 m. Stroj
je vybaven automatickou výměnou nástrojů, resp. soustružnických a rotačních adaptérů, které jsou uskladněny v regálovém
zásobníku nástrojů (obr. 2).
Vertiram 4000 — GT, vertikální soustružnicko-frézovací stroj
italské společnosti Pama, s typický mi pojezdy 30 m v ose X,
11,6 m v ose Y a 6,1 m v ose Z + W,
nabízí pracovní prostor velikosti
2 013 m 3 . Charakterizuje jej koncepce pojízdné gantry. Na přání
může být vybaven otočným stolem nahrazujícím pevný stůl.

Obr. 5: Soustruh Profiturn H (Waldrich Siegen)
www.techtydenik.cz

Obr. 4: Svislý jednostojanový soustruh Vertimaster VME 10 (Schiess)
struh značky Schiess, disponuje maximálním oběžným průměrem 16 m, výškou soustruže-

Droop+Rein G/GF, obráběcí
centrum značky Starrag a koncepce gantry, je standardně nabízeno
v provedení s pojezdy 30 m v ose
X, 13 m v ose Y, 4 m v ose Z a s pracov n í m pro store m ve l i ko s ti 1 560 m 3 . Na přání však může
být vyrobeno i s delším pojezdem
v ose X, uvedená velikost pracovního prostoru tedy není konečná.
PR III, horizontální vyvrtávačka křížového provedení od výrobce Union Chemnitz, má v ose X
maximální pojezd 40 m, v ose Y
10 m a 3,5 m ve směru W + Z. Velikost pracovního prostoru činí
1 400 m 3.

Ing. Petr Borovan

Flexibilní vrtání a
frézování - navrženo pro
snadnou automatizaci.

Jedna řídící platforma,
nekonečné možnosti.
FANUC ROBODRILL je vhodnou volbou pro
inteligentní automatizaci aplikací, v místech
kde má prostor cenu zlata. Společné rozhraní
zajišťuje bezproblémovou komunikaci mezi FANUC
ROBODRILLem a FANUC roboty.

KOMPLETNĚ NAVRŽENO A
VYROBENO V JAPONSKU.
WWW.FANUC.CZ
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Nový model Speedio W1000Xd1
Kdo požaduje vysokou produktivitu, kompaktní stroj a vynikající schopnosti obrábění oblasti HSC i snadné, intuitivní ovládání,
volí nový model Speedio W1000Xd1, který má v produkci firmy Brother nahradit centrum S1000X1. V tomto článku ukážeme
hlavní přednosti nejnovějšího obráběcího centra japonské firmy Brother.
Obráběcí centrum W1000Xd1 je
vybaveno řadou energeticky úsporných funkcí a může se pochlubit minimálním vlivem na životní
prostředí.
Označení nového modelu signalizuje, že stroj pracuje pod novým
řídicím systémem D00, o kterém se
podrobněji zmíníme dále. Pracovní

o čas výměny nástroje, čas potřebný k přechodu z režimu obrábění
do klidového režimu a čas polohování zásobníku a vřetena. Optimalizováno bylo řízení zásobníku i řízení
orientace vřetena pro zkrácení doby
indexace. Potřebné pohyby os probíhají současně s vlastní výměnou
nástroje, jak naznačuje obr. 5.

Jeden velký obrobek — hlava motoru náklad- Několik malých obrobků upnutých
v naklápěcím stole a dalším přípravku.
ního vozu — upnutý v naklápěcím stole
Dva technologické procesy

Obr. 1: Označení nového modelu W1000Xd1
Hned v úvodu chceme upozornit, že
se jedná o obráběcí centrum s vysokootáčkovým vřetenem s kuželem

pojezdy
X: 1 000 mm
Y: 500 mm

jsou značně zredukovány, takže uživatel může zkrátit dobu cyklu. I když
kuželi vřetena vel. 30 odpovídá rych-

průměr otočení
540 mm

Obr. 3: Velký pracovní prostor lze využít několika způsoby

Při použití vysokého stojanu
je vzdálenost konce vřetena
od plochy stolu 830 mm

Při použití zvýšeného stojanu
o 250 mm může být na stůl
upnut přípravek ø 540 mm

vel. 30. Právě tento parametr dovoluje obrábět trvale při 10 000 ot/min
při standardním provedení stroje. W1000Xd1 však lze dodat v opci
dosahující až 16 000 ot/min, případně v provedení se zvýšeným krouticím momentem při 10 000 ot/min.

Charakteristika stroje
Konstrukce stroje je kompaktní, ale
přitom nabízí velkou obráběcí plochu. S využitím vlastností vřetena
s kuželem vel. 30 je dovolena vysoká provozní rychlost a ztrátové časy

loběžné, štíhlé vřeteno, je tuhost vřetena dostatečná, takže může obrábět
širokou škálu materiálů.

komunikační box

20palcové kolo

prostor W1000Xd1 je opravdu velký,
což dokládají obr. 1 a 2. Příklady jeho
využití při upínání obrobků ukazuje následující obr. 3. Technologické
možnosti stroje přibližuje obr. 4.

Hlavní cíle vývoje W1000Xd1:
vysoká produktivita,
zkrácení ztrátových časů,
snadná ovladatelnost

pojezd v ose X: 1 000 mm
šířka stolu v ose X: 1 100 mm

Obr. 2: Rozměrová charakteristika W1000Xd1

www.techtydenik.cz

Několik malých obrobků upnutých v naklápěcím stole. Jeden technologický proces

zatížení stolu
400 kg

plocha stolu
šířka: 1 100 mm
hloubka: 500 mm

pojezd v ose Y: 500 mm
šířka stolu v ose Y: 500 mm

Jeden velký obrobek — automobilový rám

skříň inventoru

pouzdro baterií

Významným krokem ke zvýšení
produktivity byla optimalizace automatické výměny nástrojů (ATC).
Brother mluví o Non-stop-ATC. Jde

skříň konventoru

rám automobilu

olejová pánev

Na stroji jsou použity servopohony s rychlou reakcí na řídicí signál
(High-response servo), takže zrychlení i zpomalení posuvných pohybů stolu je plynulejší. Výsledkem
je zkrácení času výměny nástroje
z 0,8 s u S1000X1 na 0,6 s u modelu W1000Xd1. Podobně čas tříska-tříska byl zkrácen z 1,4 s na 1,2 s.
Absolutně se to může zdát málo, ale
vzhledem k počtu provedených ATC
za kusový čas je úspora znatelná,
zejména při hromadné výrobě.
Výsledky inovací jsou dobře patrné
při srovnání S1000X1 a W1000Xd1

regulační ventil

rám jízdního kola

Obr. 4
Příklady
obrobků
vyrobených
na Speedio
W1000Xd1

v sériové výrobě skříní alternátorů,
invertorů nebo převodovek. Bylo
naměřeno zkrácení výrobních časů
o 3 až 9 % ve prospěch W1000Xd1
v závislosti na množství prováděných operací a na velikosti obrobku.

ce často používané během výroby podle jejich účelu (nastavení,
obrábění, ATC) do jedné obrazovky
(obr. 6 a 7).
Nová aplikace podpory přinesla vylepšení provozuschopnos-

Obrábění velkého průměru díry
v materiálu S50C,
průměr díry 60 mm, hloubka 40 mm.

Obr. 5: Současné
polohování NC os
při ATC
Obr. 8: Zkouška výkonnosti stroje

Další úspory, až 10%, bylo dosaženo
zavedením nového, automatického režimu otevírání a zavírání dveří.
Podařilo se zvýšit rychlost této operace, a přitom dodržet bezpečnostní
standardy.
Zvláště výrazné je srovnání průměrných časů cyklu nového modelu
s vřetenem vel. 30 se stroji používajícími vřeteno vel. 40. Zde vycházejí časy asi o 30 % lépe při uvažování
výrobních programů pro frézování
a až o 60 % lépe pro programy vrtání
a závitování.

Nový řídicí systém
Již jsme se zmínili o novém řídicím systému D00, který centrum
W1000Xd1 používá. Jeho vývoj
sledoval hlavně myšlenku snadné ovladatelnosti a rychlé informovanosti obsluhy. Přiblížíme to
na několika obrázcích.
Stav výroby lze na obrazovce zkontrolovat na první pohled.
Řízení shromažďuje informaObrazovka řídicího systému
byla zvětšena z 12,1 na 15 palců

Obr. 6: Panel nového řídicího systému

tí a viditelností. Zatímco u staršího
modelu S1000X1 je nutné při seřizování automatické výměny nástrojů ATC používat dvě informační

čuje vysokou tuhostí nosné struktury. Lože, stůl i stojan byly oproti
modelu S1000X1 zesíleny.
Schopnost obrábět za těžkých
řezných podmínek demonstruje
Brother zkouškou na obr. 8. Maximální dovolená hmotnost nástroje byla zvýšena ze 3 kg na 4 kg. Je
možné upínat velké čelní frézy

zbývající čas obrábění
pracovní čítač
programový displej
stav nástroje
rychlý přístup
podpůrné aplikace

Obr. 7: Nová výchozí obrazovka
tabulky, nový model W1000Xd1 má
všechny potřebné informace uloženy v jediné tabulce. Nová podpůrná
aplikace pro ATC významně usnadňuje operátorovu práci.
Mechanická část nového obráběcího centra W1000Xd1 se vyzna-

Řízení používá dotykový panel.
Ovládání je podobné smart telefonu.
Displej je citlivý i při použití jemných
pracovních rukavic

a velké nástroje v držácích. Jako
opce je dodáváno provedení s přívodem procesní kapaliny o tlaku
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7 MPa. Stroj je tak připraven k vrtání hlubokých děr malých průměrů
a také k obrábění těžko obrobitelných materiálů, které vyžaduje velký průtok procesní kapaliny.
Důležitou vlastností W1000Xd1
jsou funkce zajišťující spolehlivost
obrábění. Patří sem monitoring
zatížení vřetena, detekce náhlého
zvýšení zátěže vřetena způsobeného defektem na obrobku nebo
nástroji. ATC monitoring systém
může detekovat chybné upnutí
nástroje, nebo dokonce jeho vypadnutí z držáku. Stroj je v takovém
případě okamžitě zastaven.
Doufáme, že uvedené údaje
o novém modelu Brother Speedio
W1000Xd1 zatím budou stačit, aby
si zájemci vytvořili dobrou představu o vlastnostech stroje. Podrobnosti poskytne obchodní zastoupení firmy Brother Industries Ltd.,
kterým je společnost Misan, s. r. o.,
sídlící v Lysé nad Labem.

www.misan.cz

Přehled základních údajů o novém obráběcím centru
firmy Brother W1000Xd1
Otáčky vřetena

10 000 min-1, opce: 10 000 min-1
High torque, opce: 16 000 min-1

Kapacita zásobníku nástrojů

14 ks / 21 ks

Rychloposuvy

osa X a Y 50 m/min, osa Z 56 m/min

Řezný posuv

X/Y/Z osy 30 m/min

Pojezdy (X × Y × Z)

1 000 × 500 × 300 mm

Pracovní plocha stolu

1 000 × 500 mm

Maximální zatížení stolu

300 kg (400 kg *)

Maximální délka nástroje

250 mm

Maximální průměr nástroje

110 mm

Maximální hmotnost nástroje

3,0 kg (4 kg**)

Chlazení středem nástroje (opce)

1,5 MPa/7MPa

Zvýšený stojan (opce)

o 150/250/350 mm

*Zrychlení os X/Y je třeba změnit. ** Indexovací rychlost zásobníku je třeba změnit.

www.techtydenik.cz
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Automatizovaný víceúčelový stroj GYROFLEX od
Společnost FUJI vyvinula automatizovaný víceúčelový stroj GYROFLEX
ke zvýšení efektivity a flexibility zpracování dílů. Toto inovativní strojní
řešení pomůže podstatně zvýšit produktivitu výroby a redukovat náklady.
Hlavní vřeteno s osou C
 Vřeteno a protivřeteno (obě s C-osou) se
pohybují na lineárním válečkovém vedení
v ose Z s maximální distancí 960 mm,
 obě vřetena mají stejnou velikost a stejnou
schopnost obrábění,
 je možné simultánní obrábění na obou
vřetenech i předávání dílů mezi vřeteny
při zachování přesnosti polohování,
 rychloposuv v ose Z umožňuje zkrácení
času předávání.
Vřeteno frézovacího nástroje

 Vřeteno frézovacího nástroje je namon-






Nový automatický víceúčelový stroj
GYROFLEX charakterizují následující
vlastnosti:
Kombinace procesů
Kapacita revolverových hlav 30 nástrojů
(každá po 15 kusech) a dalších 40 nástrojů
v zásobníku ATC umožňují zvýšenou funkčnost a flexibilitu při kombinovaném způsobu obrábění. Možnost kombinace obrábění
na jediném zařízení redukuje také celkovou
zabranou plochu.
Bezobslužný provoz integrovaným
robotem
Integrovaný robot pro rychlou manipulaci
s díly (nakládání a vykládání) a perfektní konstrukce dopravníku pro odvod třísek umožňují nepřetržitou a efektivní bezobslužnou
výrobu.
Hydraulické sklíčidlo robotu zabezpečuje opakovaně přesné upnutí těžkých dílů
a tím eliminuje případné chyby nakládání při
manuální obsluze.
Podpora programování
Systém ESPRIT 3D CAD/CAM umožňuje
snadné programování složitých dílů při kombinaci různých způsobů obrábění.

www.techtydenik.cz

Morfologie stroje

Nástrojová hlava s poháněnými nástroji
 15polohové nástrojové hlavy s poháněnými nástroji,
 nástrojové hlavy jsou vedeny vysoce
tuhými kluznými vedeními v osách X a Y,
 indexování hlav 0,4 s,
 hydraulické zpevňování nástrojových
hlav prostřednictvím křivkových spojek,
 poháněné nástroje určené pro těžké
obrábění,
 rychlost nástrojového vřetena:
max. 4 000 ot/min,
 výkon motoru nástrojového vřetena: 4,5 kW.




továno na tuhých kluzných vedeních
v osách X a Y,
je otočné v B-ose o 190° s dosahem k oběma soustružnickým vřetenům pohybujícím se v ose Z, což umožňuje aplikovat
různé způsoby obrábění,
kužel frézovacího vřetena Capto C6,
při soustružení frézovacím vřetenem jsou
nástroje a osa B fixovány pomocí křivkové spojky,
vysoce výkonné vřeteno frézovacího
nástroje,
rychlost vřetena: 12 000 ot/min,
výkon vřetena: 11 kW.

Automatický výměník nástrojů ATC

 zásobník automatického výměníku







nástrojů je umístěn v horní části stroje
pro snadný přístup a ovládání,
do zásobníku lze uložit 40 nástrojů,
doba výměny nástroje: 4 s,
maximální průměr nástroje: 130 mm,
délka nástroje: 300 mm,
hmotnost nástroje: 8 kg.

Vnitřní
struktura
stroje

japonské firmy FUJI
Tříosý portálový robot
 Integrovaný tříosý portálový robot lze využít
k automatickému nakládání a vykládání dílů
z periferních zásobníků na obou stranách
stroje,
 nakládací a vykládací smykadlo v ose Z
robotu je teleskopické, tím je snížena celková
operační výška stroje,
 hydraulické sklíčidlo robotu umožňuje přesné upínání a manipulaci s minimálními
požadavky na prostor díky inovativní konstrukci duální ruky,
 senzor potvrzení upnutí je k dispozici formou
opce.

Obráběcí stroje FUJI jsou správnou
volbou pro velkosériovou výrobu
Výhradním dovozcem japonských obráběcích strojů FUJI pro Českou republiku
a Slovensko je firma Newtech, s. r. o. Obráběcí stroje od firmy FUJI se vyznačují vysokou
přesností, jsou vybaveny vestavěnou robotickou automatizací, automatickým měřením

pro zajištění kontroly kvality během obrábění
a nejpřesnějšími upínacími zařízeními, to vše
od jediného dodavatele.
Obráběcí stroje FUJI jsou správnou volbou
pro procesy přesného a produktivního zpracování velkých objemů součástí s použitím nejen
v automobilovém průmyslu.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

www.newtech.cz

PŘEDSTAVUJEME VYSOCE PŘESNÁ
PĚTIOSÁ OBRÁBĚCÍ CENTRA
Kompletní řada pětiosých obráběcích center Rema Control se vyznačuje mimořádnou tuhostí konstrukce,
výkonnými vřeteny a dosahovanou vysokou přesností obrábění. Stroje jsou dostupné v různých
konfiguracích a rozměrech pro konkrétní potřeby obrábění jednotlivých zákazníků. Zároveň je k dispozici
řada automatizačních řešení a systémů pro výměnu palet.
obráběných dílů
• odPrůměry
500 mm do 3 000 mm.

Rozjezdy v podélném směru
450 mm – 2 500 mm,
v příčném směru 450 mm –
1 900 mm, ve svislém směru
Z 600 mm – 1 600 mm.

• Řídicí systémy Fanuc,

Siemens, Heidenhain.

www.newtech.cz tel.: +420 602162 426, e-mail: info@newtech.cz
www.techtydenik.cz
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Podrobně se s morfologií stroje lze seznámit
na webu výrobce https://newtech.cz/
velkoseriova-vyroba/fuji/horizontalni-soustruzeni/fuji-gyroflex, kde
je k dispozici bohatý obrazový materiál
s řadou detailních zobrazení.

Snadný přístup k oběma
vřetenům
zdvojenými
dveřmi
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obráběcí stroje a aditivní technologie

Aditivně s nadzvukovou rychlostí
Nové obráběcí centrum MPA 42 je výkonné a přesné, ale není na prodej. Pokud jde
o aditivní výrobu, je Hermle poskytovatelem služeb. Ví, co výrobci forem chtějí
— krátké doby cyklu a vysokou kvalitu dílů — a jak toho dosáhnout.
To, co se v novém zařízení MPA 42 od Hermle
realizuje, zní paradoxně: pracovní prostor stroje
třískového obrábění opouštějí polotovary s větší,
nikoliv s menší hmotností. Jak toto funguje, prozrazují tři písmena MPA zkracující název metody
nanášení kovového prášku (Metall-Pulver-Auftrag), kterou společnost Hermle uvedla na trh
zhruba před sedmi lety. S novou generací strojů získává proces generativní výroby podstatně
vyšší přesnost a rychlost.

Kromě ocelí pro obrábění za tepla a za studena
s vysokým obsahem uhlíku, běžných pro výrobu
nástrojů, se zpravidla používá také měď a ampcoloy [slitina na bázi mědi vyvinutá firmou Ampco
Metal — pozn. red.].

Směs materiálů pro vstřikovací formy
Měď odvádí teplo mnohem rychleji než zpracovávané nástrojové oceli. Pro konstrukci vstřiko-

tí. Mnoho materiálů se přídavkem tak zhutní, že
lze povrch dílů bez problémů vyleštit do vysokého lesku. HMG tedy splňuje i ty nejvyšší požadavky na vstřikovací formy.
Pomocí metody MPA mohou být do oceli nebo
mědi zabudovány, a tím do nástroje integrovány
funkční prvky jako topné dráty nebo senzory pro
monitorování teploty dutiny — ideální pro variotermní vedení teploty. Možnosti technologie MPA
se však vyplatí i jinde než při vstřikování. „V trysce na lepidlo vybavené například integrovanými topnými prvky si lepidla udržují ideální teplotu pro zpracování po celé šířce trysky. Senzor
v nástroji umožňuje skutečnou regulaci,“ vysvětluje Rudolf Derntl.

Od roku 2014 nabízí HMG své služby z Ottobrunnu
Nový stroj MPA 42 stojí ve firmě Hermle
Maschinenbau GmbH (HMG) v Ottobrunnu. Tato
stoprocentně dceřiná společnost firmy Maschinenfabrik Berthold Hermle AG působí od roku
2009 na bavorské základně a v průběhu let se
vyvinula v poskytovatele služeb pro aditivní
výrobu.
Ředitel společnosti Rudolf Derntl otevírá dveře zvukotěsného krytu zařízení
MPA 42, za kterými se skrývá silně upravené pětiosé obráběcí centr um ty pu
C 42 U. Do pracovního prostoru vedle vřetena vyčnívá tryska, ale není zde žádná stříkací
jednotka chladicího maziva. „Lavalova tryska
urychluje prášek a nastřeluje jej cíleně na upnutý
kovový polotovar,“ vysvětluje.
Přehřátá vodní pára a dusík, stejně jako geometrie trysek hrají důležitou roli v tom, aby prášek
dosáhl nadzvukové rychlosti a v důsledku deformace při nárazu se spojil s polotovarem. V zadní části zařízení je umístěn vyvíječ páry a pět
dopravníků prášku. Všechny nanášené materiály a polotovary mají stejnou tažnost: „Funguje
tak velmi mnoho kovů, protože nanášení je založeno na plastické deformaci. Proto musí být tvárný i povrch polotovarů,“ doplňuje ředitel firmy.

www.techtydenik.cz

vacích forem má proto rozhodující výhodu kombinace materiálů oceli a mědi: „Při aditivní výrobě dostaneme měď do částí nástroje, kde není
místo pro chladicí kanálky. Při vstřikování odvádí měděné jádro teplo do nejbližšího chladicího
kanálku mnohem rychleji než ocel. Uživatel tak
ušetří cenné sekundy při chlazení a zlepší se kvalita povrchu plastových dílů,“ vysvětluje Derntl.
Pět os obráběcího centra umožňuje téměř
jakoukoli orientaci paprsku prášku na vyráběný
díl a zajišťuje tak maximálně svobodné uspořádání. Chladicí kanálky mohou být vytvářeny i přímo
na zakřivených površích polotovaru. Tímto způsobem získají i větší vstřikovací formy chlazení v blízkosti obrysů, aniž se aditivně vyrábí celý díl. Jediným limitem je pracovní prostor stroje C 42 U.
„V závislosti na geometrii je limit velikosti pro
aditivní proces 600 mm do délky a do šířky. Díly
jsou však zpravidla menší,“ vysvětluje Derntl.
Stroj je také obzvláště vhodný pro výrobu válcových nebo kónických dílů, jako například chladicích pouzder pro předkomůrky. Nanášením
materiálu na rotující díl se účinně vyplňují kapsy
a kanálky a uzavírají se nástrojovou ocelí.
Kromě realizace efektivního chlazení nabízí
metoda MPA ještě další zajímavé možnosti použi-

Stroj MPA 42 kombinuje aditivní nanášení materiálu
s vysoce přesným třískovým obráběním

Po vyplnění chladicích kanálků kovovým
práškem rozpustným ve vodě následuje
další přídavek kovového prášku

Silnou stránkou společnosti HMG jsou znalosti toho, kde jsou účinné různé kombinace materiálů, jak co nejlépe rozmístit chladicí kanálky
a funkční prvky a jak vyrábět jednodílné tvářecí
nástroje. „Neprodáváme stroje, prodáváme know-how,“ vysvětluje ředitel firmy. Tým z Ottobrunnu radí konstruktérům vstřikovacích nástrojů,
využívá 3D modely a používá chladicí kanálek,
funkční prvek nebo kombinaci několika materiálů k optimalizaci vstřikovaných dílů, které se
později vyrábějí tímto nástrojem. „Jinými technologiemi by bylo jen obtížně možné dosáhnout
kratší doby cyklu a vyšší kvality dílů,“ zdůrazňuje Derntl

Software pro přídavky a úběry
Aplikační inženýři generují kód pro řízení stroje pomocí vlastního CAM softwaru. Ten obsahuje nejen pohyby po dráze, ale také množství prášku, určité teploty a změnu mezi metodou nanášení materiálu a frézováním. „Vzhledem k tomu,
že žádný výrobce CAD/CAM nedokázal naprogramovat speciální střídavý proces — frézování,
nanášení, frézování — napsali jsme si software
sami. To znamená, že můžeme kdykoli reagovat

na speciální požadavky zákazníků,“ dodává ředitel firmy. Jako by odborníci seděli vedle sebe.
Po dokončení přípravných prací odešle zákazník
svůj polotovar do společnosti HMG. „Až 95 % naší
práce je založeno na polotovaru, který si zákazník
může sám připravit na své fréze,“ vysvětluje zákaznický poradce Oliver Müller. Do Ottobrunnu přichází díl s vyfrézovanými chladicími kanálky nebo
kapsami pro nanášení mědi. Tým HMG zkontroluje přesnost rozměrů polotovaru, a zda byly dodrženy specifikace konstrukce. „Na kapsách nesmí být
například žádné zkosené hrany. Pro nanášení prášku potřebujeme ostré hrany,“ vysvětluje Müller.

Nyní začíná být horko
Před zahájením procesu přichází díl do topné
stanice a zahřívá se na teplotu asi 300 °C. Protože i když se materiál nesvařuje, nejde to úplně bez teploty: pro lepší tažnost je nutné zahřát
substrát i kovový prášek. Energie k urychlení
prášku se čerpá z vodní páry. Když obě komponenty projdou tryskou, prášek dosáhne potřebné
nadzvukové rychlosti. Aby teplota zůstala konstantní i během obrábění, MPA 42 ohřívá díl až
do posledního úběru třísek. „Tímto způsobem

Polotovar s kapsami naplněnými mědí — v dalším
kroku se uzavřou nanesením oceli

zabraňujeme teplotním gradientům, které způsobují napětí, praskliny nebo deformace,“ vysvětluje
Rudolf Derntl.
Při výrobním procesu se materiál střídavě nanáší a třískově obrábí. Po nanesení prášku se do nového materiálu vyfrézují detaily, jako jemná žebra,
chladicí kanálky se naplní kovovým materiálem
rozpustným ve vodě a nanášením metodou MPA
se zase uzavřou vrstvou oceli. „Výplňový materiál můžeme později vypláchnout ve vodní lázni,
a získat tak požadované dutiny,“ vysvětluje Müller.
S práškovým paprskem se dosahují rychlosti nanášení 200 až 400 cm3/hod, u mědi je možných
téměř 1 000 cm3.
„Náš nový stroj nás udržuje na aktuální technické úrovni a můžeme tak naši technologii MPA posunout na vyšší výkonnostní úroveň.
Je těžištěm naší nabídky služeb,“ zdůrazňuje ředitel firmy. Za důležité považuje realizovat všechny
procesy interně ve firmě — od poradenství, optimalizace a testování proveditelnosti až po analýzu materiálu a závěrečnou kontrolu kvality. „Díky
tomu jsme agilní a chráníme naše know-how
i know-how našich zákazníků.“

www.hermle.de

Pro optimalizaci využití stroje se polotovary před zahájením výroby zahřívají v topné stanici na procesní teplotu

Na zadní straně zařízení jsou
zabudované dopravníky prášku —
lze je pohodlně nakládat zvenku

Po nanesení prášku následuje
jemný výbrus

 Po vyfrézování kapes nanese stroj
C 42 U MPA měděný prášek. Na závěr
se opět ubere přebytečný materiál

Po integraci funkčních komponent do dílů pomocí metody
MPA převezme zákazník hotový tvar výrobku
www.techtydenik.cz
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automatizace

Automatizace pětiosého obrábění není snadná,
přináší však mnoho nezanedbatelných výhod
Pětiosý stroj je ze své podstaty vždy komplexnější než jednoduché tříosé obráběcí centrum, a to jak z hlediska programování a vedení nástroje, tak i vzhledem k řešení automatizace. A právě automatizace bývá v poslední době pro uživatele čím dál důležitější.
Pětiosé obrábění často zahrnuje výrobu mnoha
různých komponent o malých objemech a vyžaduje mnoho různých typů přípravků, obrobků
a programů. Proto se zřídkakdy hodí pro standardní automatizaci pomocí robotu obsluhujícího obrá-

Druhou klíčovou motivací je cena práce. Operátoři CNC strojů jsou vysoce kvalifikovaní,
proto je žádoucí minimalizovat počet opakujících se úkonů a maximálně zhodnotit odborné
úkony, jako je programování. Z výzkumů čas-

ovládací jednotka
chapadla

průmyslový robot
Fanuc M-série

dvojité chapadlo
světelná závora

Zpětná vazba od uživatelů také odhalila obavy, že automatizační řešení vyžadují komplexní nastavení a programování, pracovníci s příslušnou kvalifikací přitom v mnoha firmách
chybějí. Existuje však řada softwarových řešení,
jako Robot Setup Assist a Robot Cell Controller
od společnosti Mazak, která připojení a programování robotu usnadňují. Tyto programy, které
jsou součástí CNC, asistují při instalaci systému
a usnadňují také údržbu automatizačního aparátu. Pro zavedení automatizace tak již není nutností mít vlastní zaměstnance se zkušenostmi
s automatizací.
Jednou z možností, jak problém nedostatku
vlastních zkušeností vyřešit, je pořízení pětiosého automatizačního řešení na klíč, vybaveného robotem pro vkládání a odebírání obrobků. Například MA robot společnosti Mazak je
navržen tak, že dokáže vyměnit obrobek do pěti
minut, čímž nabízí okamžité navýšení produktivity. Software umožňuje rychlou výměnu plechů a robotických čelistí, což je ideální pro pětiosý provoz v malých dávkách.

Ekonomika vítězí

bezpečnostní
oplocení

skladování dílů
elektrická skříň

běcí stroj. Mnoho operátorů strojů také považuje
svou práci za nevhodnou pro automatizaci z důvodu obrábění převážně po menších sériích.
Z tohoto důvodu není automatizace pětiosého
obrábění příliš běžná. Kombinace hned několika makroekonomických faktorů, jako je rostoucí cena práce, neustálý tlak na vyšší produktivitu a nástup inovativních technologií, však vede
k potřebě tuto bariéru prolomit.

Potřeba automatizace roste
Jednou z hlavních motivací pro vývoj automatizačních řešení pro pětiosé obrábění je jejich
potenciál, tedy prodloužení výroby i do pozdějších hodin díky možnosti bezobslužného a celodenního provozu. Prodloužení provozní doby
obráběcího stroje z osmi hodin až na 24 hodin
představuje okamžité navýšení výrobní kapacity dílny, její produktivity a profitability. Při započítání víkendových směn může jít až o více než
čtyřnásobné navýšení kapacity.

www.techtydenik.cz

skladová jednotka

to vyplývá, že bez automatizace může operátor
trávit až 70 % svého času opakujícími se úkony,
které nevyžadují žádnou zvláštní kvalifikaci.
Jde například o upínání a odebírání přípravků,
obrobků a hotových výrobků.

Není to však jednoduché
Automatizaci pětiosého obrábění však brání
několik překážek. Mnoho stávajících pětiosých
strojů bývá řešeno tak, že automatizační řešení
by muselo být umístěno před strojem, čímž by
se omezil přístup operátora ke stroji. Tento faktor vzali v úvahu např. konstruktéři firmy Yamazaki Mazak při vývoji nové generace obráběcích
strojů, s níž zavedli možnost bočního nakládání. Pro automatizaci byla například specificky
navržena nová řada Mazak Integrex i-H, která
má plochý předek a vzadu umístěný zásobník.
To usnadňuje umístění automatizačního řešení,
např. kloubového robotu, před stroj, aniž se tím
omezí přístup operátora ke stroji.

Tou zdaleka největší překážkou automatizace
je ovšem dojem, že je drahá. Náklady na pořízení
automatizačních řešení, zvláště pak robotů, však
v poslední době výrazně poklesly, čímž se zkrátila jejich potenciální návratnost. Automatizace
může navíc výrazně navýšit produktivitu pětiosého obrábění. Automatizovaná řešení potenciálně prodlužují provozní dobu v bezobslužném režimu, a navíc umožňují redukovat neproduktivní dobu, po kterou stroj čeká, než operátor
dokončí jiné úkoly.
Robot, který je zcela přizpůsoben potřebám
obsluhy stroje, dokáže maximalizovat využití
technických zdrojů a zajistit nepřetržitou produkci bez přestávek pro nakládání materiálu.
Alternativní řešení v podobě samostatného operátora pro každý pětiosý stroj sice zachová stejnou úroveň produktivity, ale může negativně
ovlivnit vaši konkurenceschopnost a ziskovost.
V minulosti byla automatizace pětiosého obrábění spíše výjimkou než pravidlem. Pokud si ale
uživatelé chtějí zachovat konkurenceschopnost,
zajistit maximální profitabilitu a co nejrychlejší
návratnost svých investic do pětiosých strojů,
pak je nová generace strojů a automatizačních
řešení tou správnou cestou k úspěchu. Stačí se
podívat na vysokou produktivitu asijských národů, aby bylo evropským uživatelům jasné, co přinese budoucnost, pokud budou ochotni chopit
se příležitostí. /PK/

komerční prezentace

Japonská společnost Tungaloy rozšířila svou řadu nástrojů
s vyměnitelnými hlavičkami TungMeister o nové VBO a VBN
barelové frézovací hlavičky. Díky bočním řezným hranám
s velkým poloměrem umožňují tyto geometrie efektivní
dokončování a polodokončování tvarových ploch.

Nové barelové frézy pro pětiosé
frézování v řadě TungMeister
Současným řešením pro dokončování a polodokončování tvarových ploch je použití kulových
a toroidních monolitních fréz. Při
obrábění na pětiosých strojích
u složitých 3D komponent, jako
jsou lisovací formy a letecké díly,
však často nelze použít nástroje velkých průměrů. Zákazníci
jsou pak často nuceni uchýlit se
k nástrojům s malým průměrem

vhodný zejména pro polohrubování až polodokončování 3D tvarových ploch. Druhá zmíněná varianta VBO Long má větší rádius
řezné hrany, a je tedy ideální volbou pro dokončování. Geometrie
barelových fréz VBN byla navržena japonskými inženýry speciálně pro dokončování komplikovaných 3D tvarů např. oběžných kol
a lopatek, přičemž umožňuje pře-

a výrazně tak snížit vzdálenost
mezi jednotlivými průchody, aby
byli schopni dosáhnout co nejlepší kvality obrobeného povrchu. To
však vede k výrazné časové náročnosti při obrábění velkých ploch.
Barelové frézy, pojmenované
podle profilu řezné hrany, mohou
podstatně zvýšit tempo, a snížit
tak nutný počet drah při zachování odpovídající kvality obrobeného povrchu. Zvýšená rychlost
vede ke snížení průběhu opotřebení a prodloužení životnosti nástroje díky tomu, že barelová fréza vždy
obrábí svými obvodovými břity
s mimořádně velkým rádiem.
Společnost Tungaloy na trh uvádí dvě nové geometrie barelových
fréz VBO a VBN, jež jsou navrženy pro efektivní obrábění složitých 3D tvarů. Geometrii VBO
naleznete v portfoliu produktů
ve dvou typech, a to VBO Short
a VBO Long. VBO Short má menší obvodový poloměr břitu, a je tak

skočit procesy polodokončování
a zkrátit tím dobu obrábění. Nejnovější geometrie barelových fréz
v řadě TungMeister jsou vyrobeny z mimořádně odolného karbidu
AH715, který je svým charakterem
vhodný pro všechny druhy obráběných materiálů.
Řada nástrojů TungMeister byla
navržena s cílem co nejvíce zkrátit vedlejší ztrátové časy. Výměna
nástroje zde netrvá déle než jednu
minutu a seřizovací čas tak může
být zkrácen až na desetinu času,
nutného pro výměnu a seřízení
obvyklých monolitních nástrojů.
Obrovskou výhodou této produktové řady TungMeister je možnost utvořit přes 13 000 kombinací hlavička—těleso. Díky tomu
poskytují nástroje TungMeister
mimořádnou flexibilitu a umožňují najít řešení pro téměř každou
aplikaci.

www.tungaloy.com/cz/

NC4+ Blue
Nastavuje nový
standard v
měření nástrojů
www.renishaw.cz/nc4blue
+420 548 216 553
© 2021 Renishaw plc.
All rights reserved.
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Svět se mění, a proto ISCAR přináší nové nástroje NEOLOGIQ
V roce 2018 představila společnost ISCAR novou řadu řezných nástrojů LOGIQ, které znamenaly výrazný posun v produktivitě obrábění. Od té doby uběhly tři roky a svět, nevyjímaje strojírenství a obrábění,
se výrazně změnil a výrobce nástrojů, vždy určující úroveň oboru, musel na tyto změny reagovat.
Charakter dílců, které je nutno
obrábět, se mění a spolu s měnícím
se spektrem materiálů, z nichž jsou
vyrobeny, stoupá podíl ušlechtilých,
vysoce legovaných ocelí a nerezových ocelí i žáruvzdorných materiálů. A zdokonalují také technologie jejich výroby. Snižování počtu

ných nástrojů a zvýšit univerzalitu
jejich použití.
Postupuje digitalizace výroby,
vyvolávající potřebu „inteligentních
nástrojů“.
ISCAR NEOLOGIQ představuje
odpověď společnosti ISCAR na tyto
výzvy. Nové nástroje koncipované pro nové podmínky trhu jsou
obsaženy ve skupinách nástrojů
NEOLOGIQMILL pro frézování,
NEOLOGIQTURN pro soustružení,
NEOLOGIQGRIP pro zapichování
a NEOLOGIQDRILL pro vrtání; jejich
uvedení na trh podporuje řada marketingových aktivit společnosti.

Novinky ISCAR — webinář

Obr. 1: Oboustranné destičky z řady
LOGIQ-4-FEED FFX4 XNMU 08

Ve 20. týdnu tohoto roku proběhl pětidenní webinář společnosti
ISCAR ČR, s. r. o., pořádaný s cílem
seznámit technickou veřejnost
s novými nabízenými produkty.
Zájemci byli informováni o online
prodeji ve webshopu ISCAR (LOGIQ
e-Comm) včetně možností nabíze-

výrobních operací a menší objem
materiálu, který je při výrobě dílce
nutno odebrat, vedou ke zmenšování přídavků na obrábění a k vyšším
nárokům na přesnost.

ných novým poradcem pro výběr
nástrojů NEOITA (Neo Iscar Tool
Advisor). Představeny byly nové
nástroje skupin NEOLOGIQ i elektronické zdroje informací, jako jsou
webové stránky, elektronický katalog, e-mailing a sdílení informací na sociálních sítích, sloužící lepší
informovanosti zákazníků.

1. den: Elektronické
zdroje informací
Inovace se nevyhnuly ani webovým stránkám společnosti ISCAR.
Poskytují množství užitečných
informací o produktech zavedených
i nových a lze z nich čerpat pomoc
při řešení nastalých problémů; proto je účelné se s nimi blíže seznámit.
Formou videa byl účastníkům přiblížen obsah webových stránek ISCAR
a popsán přístup k potřebným informacím na jednotlivých podstranách. Zaujala zejména kapitola týkající se funkcí, nabízených elektronickým katalogem e-CAT.

HELICAL SLOTTING LINE

Změny odbytových
požadavků
Nepřehlédnutelné jsou dopady
nástupu elektromobility. Mění se
charakter i počet dílců, které je nutno pro elektromobil vyrobit a na tuto
změnu u jednoho z nejdůležitějších
odběratelů řezných nástrojů musí
dodavatel reagovat.
Důsledky epidemie koronaviru se
nevyhýbají ani uživatelům nástrojů. Musí se vyrovnat se zmenšujícími se dávkami i s tlakem na zkrácení času jejich dodání. Nekompromisní požadavek na zvýšení efektivnosti výroby a potřeba pružně
reagovat na požadavky odbytu
vedou k nutnosti snížit skladové
zásoby, zkrátit čas dodání potřeb-

www.techtydenik.cz

8

7

1
2

3

5

XNMU 13
XN

XNMU 09

Rozsah šířky drážky: 10–14 mm
Rozsah průměrů těles: 32–160 mm

Dále je na stránkách www.iscar.cz
možno nalézt informace o nových
nástrojích (tzv. NPA), aktuální PROMO nabídku a další užitečné nástroje, jako jsou výkon stoje, analyzér
geometrie, náhrady řezných materiálů nebo informace o příčinách
a postupu odstranění nežádoucího
nadměrného opotřebení nástroje.

R
Rozsah
h šířk
šířky drážky: 14–24 mm
Rozsah průměr
průměrů těles: 40–200 mm

Obr. 2: Destičky XNMU pro drážkovací frézu HELISLOT

Obr. 3: Destičky CXMG pro systém
LOGIQ-4-TURN
Z domovské stránky vede cesta i do NEOITA, což je inovovaný
nástrojový poradce ISCAR. Přímý
a ucelený přístup ke všem nabízeným funkcím poskytuje aplikace
ISCAR World.

2. den: Frézování
V oblasti vysokoposuvového frézování byla rozšířena řada LOGIQ-4-FEED o nástroje a nové oboustranné destičky FFX4 XNMU 08
o velikosti 8 mm s celkem čtyřmi
břity, které dovolují při hloubce řezu
2 mm maximální posuv až 1,4 mm/z
(obr. 1). Dodávají se s čtyřmi různými řeznými geometriemi, optimálně
přizpůsobenými obráběnému materiálu a montují se do čelních nástrčných fréz FFX4 FD...08 v průměrech
50—125 mm.
Řada drážkovacích fréz HELI
SLOT byla rozšířena o nové čtvercové oboustranné destičky s osmi
břity s označením XNMU dostupné ve vel. 9 a 13 mm. Drážkovací frézy HELISLOT s destičkou s řeznou
hranou ve šroubovici mají patentovaný tvar lůžka i destičky (obr. 2).
Tělesa jsou dostupná v těchto konfiguracích: oboustranné kotoučové
přírubové frézy (FDN), oboustranné kotoučové diskové frézy (SDN)
a stopkové frézy (ETS).

3. den: Soustružení
a zapichování
Pro systém LOGIQ-4-TURN byla
vyvinuta nová destička CXMG, která je charakteristická čtyřmi pozi-

nástrojů LOGIQ-F-GRIP s novým
upínacím blokem TGTBY-JHP pro
upichování v ose Y. Do bloků se upínají čtvercové planžety TANG-F-GRIP TGAQ (destičky TANG-GRIP)
a DO-F-GRIP DGAQ (destičky DO-GRIP) se čtyřmi lůžky (obr. 5). Třešničkou na dortu je potom možnost
použít pro planžety TANG-F-GRIP
(bez vnitřního chlazení) adaptér přídavného chlazení JETCROWN, směrující proud chladiva přímo na břit.
Inteligentní soustružení nástroji
s velkým vyložením nabízí řada antivibračních tyčí WHISPERLINE, rozšířená o tyče ø 80 mm nově dostupných v délce až 14 × D.

HIGH FEED

Y- A X I S

Osa Y

Vysokoposuvové frézy NEODO
jsou vybaveny oboustrannými čtvercovými destičkami s osmi řeznými
hranami a mají unikátní patentovaný
tvar. Jsou určeny pro přesné 90° frézování do max. hloubky 5 mm. Tvar
lůžka a destičky garantují vysokou
tuhost a stabilitu a cílený vnitřní přívod chladiva ke každému břitu zvyšuje produktivitu tohoto nástroje.
Řada výměnných hlavic systému
MULTI-MASTER byla rozšířena o hlavice jmenovitého průměru 32 mm,
schopných práce do hloubky 1 × D.
Nové jsou i soudečkové vyměnitelné
hlavice v průměrech 8, 10, 12 a 16 mm
pro produktivní frézování 3D tvarových ploch, kde je běžně dosahována až 75% úspora času oproti běžným
kulovým frézám.

4. den: Vrtání
Tříbřité vrtáky D3N z řady LOGIQ-3-CHAM jsou nově dostupné i v délce
8 × D a doplnily tak sortiment stávajících nástrojů v délkách 1,5 / 3 / 5 × D.
K dispozici jsou v průměrech
12—25 mm. Samostředicí geometrie
vrtacích hlavic H3P zaručuje přesný

Obr. 5: Upichovací systém z řady LOGIQ-F-GRIP TGTBY-JHP se čtvercovou
planžetou TGAQ
NEOGUN s vyměnitelnou destičkou
se dvěma vodicími ploškami. Dodávají se již od ø 8 mm.

5. den: Jak používat
e-shop ISCAR
LOGIQ e-comm, online objednávkový systém, umožňuje ve spolupráci s poradcem pro výběr nástrojů NEOITA a elektronickým katalogem ISCAR e-CAT rychle vybrat
a objednat optimální nástroj.
Na základě charakteristiky disponibilního stroje (typ, otáčky, výkon,
tuhost, upínání, chlazení atd.), obrá-

Obr. 4: Destička XNMG 70° z řady NEOTURN
tivními břity pro menší řezný odpor
a klidný řez (obr. 3).
Dále firma ISCAR uvedla na trh
novou řadu nástrojů NEOTURN.
U tohoto systému došlo ke spojení výhody ISO destiček CNMG
(s vrcholovým úhlem 80°) a DNMG
(55°) a vznikla zcela nová jedinečná destička XNMG s vrcholovým
úhlem 70° (obr. 4). Ta nabízí lepší přístup k profilu a umožňuje větší úhel
zapouštění do průměru. Je vhodná
pro všechny soustružnické aplikace.
ISCAR nově nabízí nástroje pro
upichování v ose Y. Jedním z nich
je systém TANG-GRIP s adaptérem
TAGPAD-Y. Vysokou produktivitu při upichování nabízí také řada

LOGI

THREE FLUTE

rozměr, polohu, kruhovitost a souosost otvoru a umožňuje i vrtání
do šikmé plochy (až do 12°).
Nové jsou i hlavice F3P s plochým
čelem pro otvory s rovným dnem
(obr. 6, 7). Další novinkou pro oblast
vrtání jsou nejmenší dělové vrtáky

běného materiálu, specifikace obráběcí aplikace a velikosti dávek jsou
poradcem doporučeny vhodné
nástroje z elektronického katalogu. Nechybějí aktuální informace
o dostupnosti a ceně nabídnutých
nástrojů ani možnost zvolený produkt objednat.
K dispozici jsou dále informace
o nových nástrojích, promoakcích,
správa objednávek i faktur. LOGIQ
e-Comm je logický a moderní způsob, jak nakoupit řezné nástroje
ISCAR.

Ing. Petr Borovan

3CHAM
CHAMDRILL

Hlavice F3P
s plochým čelem

Hlavice
i H3P
samostředící geometrie
1,5 × D
1,5
×D

33 ×× DD

55××DD

88××DD

Obr. 6, 7: Vyměnitelné hlavice řady LOGIQ-3-CHAM
www.techtydenik.cz
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Univerzální nástroje snižují náklady i zmetkovitost
V každém výrobním procesu je pro kteroukoli operaci nejlepším nástrojem takový, jenž
vyhovuje příslušnému vybavení, materiálům, specifikacím i výrobním plánům. Zejména
ve výrobě typu malého počtu výrobků s vysokou variabilitou ovšem efektivněji zajišťují
spolehlivý výkon v různých materiálech obrobků nástroje univerzální.
Pro posouzení skutečné úrovně kvality výrobního provozu bývá nejlepším ukazatelem místo, které je v rámci oddělení kontroly kvality
vyhrazeno pro výrobky vyřazené nebo určené ke znovuzpracování. Maximální ziskovost

v rámci velkých výrobních dávek. Při dlouhodobém nasazení v hromadné výrobě s dávkami v objemu stovek či tisíců kusů se rozhodně
vyplatí jednotlivé operace analyzovat, identifikovat faktory, které způsobují vznik neshod-

nárůst ceny obrobku až o 20 %. V souvislosti
s potřebou uvážení všech faktorů, které ovlivňují konečný výsledek, musí výrobní provozy optimalizovat veškerý sortiment používaných nástrojů. Jen tak lze totiž dosáhnout eliminace sekundárních procesů a víceprací.
V každém výrobním procesu je pro kteroukoli operaci nejlepším nástrojem takový,
jenž vyhovuje příslušnému vybavení, materiálům, specifikacím i výrobním plánům.
Některé provozy tráví nad volbou nástrojů
spoustu času — vybírají to nejlepší řešení pro
každý obráběný prvek a vynakládají vysoké částky za nástroje, které pak použijí jen
jednou či dvakrát. Univerzální nástroje při-

Turbo 16: nová
zajistí totiž pouze důsledná pozornost a snaha o eliminaci jakýchkoli nedostatků v kvalitě,
a to zejména v současné situaci výroby s malými objemy dávek a vysokou variabilitou (HMLV
— High-Mix Low-Volume). Jedním z klíčových
faktorů k dosažení celkové efektivity, kvality
a omezení nákladů je výběr správného nástroje
pro každou operaci.
Vzhledem k tomu, že obráběcí proces zahrnuje mnoho proměnlivých faktorů, které se navzájem ovlivňují, mohou i velmi pečlivě nastavené
řezné parametry přinášet neočekávané výsledky, kdy např. teplo naruší pevnost břitu nástroje
nebo zvolená metoda obrábění změní vlastnosti
v povrchové vrstvě materiálu obrobku. Pro minimalizaci těchto dopadů začne vyvstávat nezbytnost snižování nákladů — a analýzy cyklových
časů, materiálu i nástrojového vybavení mohou
poukázat na ztráty, které je třeba eliminovat.
Špatná volba nástroje nebo pořízení výbavy, kterou pracovníci neumějí správně používat, potom
představují náklady, které nelze kompenzovat.

Výběr nástroje se protíná s délkou
operací
Některé nástroje jsou vynikající pro krátké
operace, jiné zase vykazují vyšší výkonnost

www.techtydenik.cz

ných výrobků, a poté upravit výběr nástrojů a stanovit řezné parametry pro dosažení
opakovatelných výsledků s předvídatelnou
kvalitou.
Ve stále běžnější situaci současné výroby
HMLV je však prostor pro takové úpravy minimální, a navíc k tomu ještě krátký běh výroby
znásobuje dopady vzniku zmetků. Pokud se
jedná o výrobu jediného kusu, a ještě v krátkém časovém termínu, který prakticky znemožňuje získávat zkušenosti s novým materiálem nebo upravovat volbu nástrojů (byť
i „za pochodu“), mívá nevhodný nástroj skutečně zničující dopad. Pokud takový výrobek
nakonec neprojde kontrolou kvality, znamená
jeho nahrazení vysoké náklady, pokles spokojenosti zákazníka a prudký pád ziskovosti.
Kromě toho, že musí výkonnost nástroje odpovídat i délce trvání výroby, je třeba
zohledňovat také všechny procesy, které ziskovost snižují. Některé problémy s kvalitou se
totiž vztahují k tzv. skrytým nákladům, nebo
dokonce i zjevným, které však výrobní provozy ignorují a pohlížejí na ně jako na normální
důsledek obráběcích procesů. Pokud například bereme otřepy na obrobku jako samozřejmost, přehlížíme náklady na jejich odstraňování, které však klidně mohou způsobovat

V otázkách vysokých standardů
bezpečnosti procesů a dlouhé životnosti, při vzájemné rovnováze obou
těchto faktorů, vyniká nejvýznamnější
z nových nástrojů, uváděných na trh
v rámci aktuálního vydání novinek společnosti Seco: rohová fréza Turbo 16.
Rohové frézy Turbo s vyměnitelnými
břitovými destičkami patří dlouhodobě
mezi nejuniverzálnější nástroje v sortimentu Seco. Poprvé se objevily v roce 1996
a od té doby rychle posilovaly ve smyslu
rozměrových řad i variant řezných materiálů a geometrií břitových destiček. Obrovský
aplikační rozsah v možnostech obrábění
prakticky všech typů materiálů a využití
širokého spektra strategií činí z programu
nástrojů Turbo skutečný bestseller značky
Seco. V průběhu let samozřejmě docházelo na základě zkušeností s praktickým
využitím k úpravám v konstrukci a prove-

obráběcí nástroje

tom proces výběru usnadňují — základních
nástrojů nemusí být mnoho — a pak už se jen
přizpůsobují aktuálním potřebám určením
třídy řezného materiálu, geometrie, rychlosti
a posuvu. Je to daleko účinnější než hromadit
zbytečné prvky výbavy, které pouze zatěžují
rozpočet a jejichž využitelnost je celkově velmi nízká.

Univerzální nástroje nabízejí v HMLV
spolehlivý výkon
Výchozí úvahou, předcházející volbě geometrií, posuvů a rychlostí, bývá požadovaná výkonnost nástroje — zda vybrat ty, které
dosahují nejvyšší rychlosti úběru materiálu,
nebo takové, jež vykazují maximální životnost. Zde se vyplácí neuvažovat v intencích
jen jediného kritéria, ale snažit se o co nejlepší shodu možností konkrétního nástroje
s jeho využitím v celém spektru obráběcích
operací daného provozu. Zejména ve výrobě typu HMLV (malé počty kusů s vysokou

variabilitou) nabízejí univerzální nástroje spolehlivý výkon v různých materiálech
obrobků, což umožňuje potlačovat nekvalitu a zvyšovat opakovatelnost. Důmyslně využité univerzální nástroje mohou významně zvýšit spolehlivost procesů, zlepšit efektivitu vynaložených nákladů i zvyšovat
ziskovost.
Spolehlivého a efektivně využitelného
výkonu v širokém spektru obráběných tvarů
dokážou moderní všestranné nástroje dosahovat za použití správných parametrů a strategií prakticky ve všech materiálech — od oceli přes nerez a hliník až po titan a superslitiny.
Je to nejpřímější a osvědčená cesta pro úspěšné řešení soudobé situace ve výrobním průmyslu, tedy nároků na vysokou customizaci
jednotlivých produktů v krátké dodací lhůtě
(HMLV). Dobře aplikované nástroje a potřebnými znalostmi podpořené postupy a strategie obrábění umožňují udržovat pod kontrolou všechny faktory, které ovlivňují kvalitu
výroby. Univerzální nástroje se tak mohou
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v HMLV výrobě

Mobilní aplikace Seco Assistant
stát pro většinu výrobních provozů tou první
volbou pro dosažení produktivity i ziskovosti výrobních operací, včetně efektu zvýšení
kvality a potlačení zmetkovitosti.

Patrick De Vos, vedoucí programu
technického vzdělávání STEP Seco Tools
www.manufacturingtransformation.io

špičková rohová fréza od Seco Tools
dení frézovacích těles i destiček. Nejnovější
variantu tohoto sortimentu představují právě
frézy řady Turbo 16.
Díky vysoce optimalizované konstrukci
nabízejí tyto nástroje mimořádnou výkonnost v celé řadě aplikací i materiálů. Hladký
záběr a nízké řezné síly snižují spotřebu
energie i rychlost opotřebení břitů — životnost nástroje se v některých aplikacích
podařilo zvýšit dokonce až o 130 %. Frézy
Turbo 16 mohou zajistit i vysokou produktivitu — malá zubová rozteč vybraných
nástrojů zvyšuje rychlost úběru materiálu
až o 50 %. Díky široké nabídce broušených
i přímo lisovaných břitových destiček
nabízí řada Turbo 16 také výjimečnou
flexibilitu. Tělesa fréz v rozsahu průměrů od 25 do 250 mm (1 až 6 palců) jsou
vyrobena z korozivzdorné nástrojové oceli.
To přispívá i ke splnění kritéria udržitelnosti,
neboť nástroje pak není třeba povlakovat —
tím se zkracuje výrobní cyklus samotného
nástroje a současně odpadá ekologicky
náročný proces niklování. Standardem

jsou kanálky pro použití vnitřního chlazení
a připojovací části jsou kompatibilní
s prakticky všemi typy upínacích rozhraní
standardních rotačních držáků.
Název Turbo 16 vyjadřuje velikost břitových destiček této řady — funkční délka
bočních břitů, a tedy maximální možná
axiální hloubka řezu, je 16 mm. Destičky
jsou jednostranné, s pozitivní geometrií
a dvěma břity na každé z nich. Efektivní
řezná geometrie osazeného nástroje je
vysoce pozitivní, a dává tak frézám velmi
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široké možnosti využití ve smyslu strategií
obrábění. Další výhodou takové konfigurace je i snížená hladina hluku. Břitové
destičky Turbo 16 jsou pak vůbec prvními
produkty Seco, které jsou opatřeny štítky
DataMatrix, a dokazují, že nová generace
Turbo je skutečně připravena na digitální
budoucnost. Tyto kódy obsahují informace
o produktu a výrobní šarži a lze je snadno
načítat v nové aplikaci Seco Assistant.
www.secotools.com

www.techtydenik.cz
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S novým povlakem Tiger•tec Gold nastavuje společnost Walter
nové standardy v oblasti hospodárnosti a stability procesů.

Až o 75 % vyšší výkon při frézování
Nové materiály, nové geometrické parametry součástí, zvyšující se podíl využití víceosých obráběcích center s vysokou
dynamikou, ale nižší výkonová kapacita
patří mezi vlivy posledních několika let přinášejících velké změny do oblasti frézování. Pro strojírenské společnosti to v neposlední řadě znamená, že mnoho obráběcích
postupů a strategií je nutné přizpůsobit či

Tiger•tec WSP45G třídy Gold lze použít na více
typů materiálů — od oceli a nerezových ocelí až
po obtížně obrobitelné materiály
zcela přepracovat. Standardní výpočty pro
součást nebo stroj již neposkytují správné výsledky, což znamená, že produktivitu obráběcích procesů je třeba přehodno-

Jedinečný PVD povlak:
Vícevrstvý povlak vyrobený
z titan-aluminium nitridu
a oxidu hlinitého zajišťuje
maximální odolnost proti
působení tepla a opotřebení. Vylepšená krystalická
struktura oxidohlinitého
povlaku umožňuje nastavit
vyšší hodnoty řezných
parametrů

tit. Jedna věc se totiž společně s tím, jak
se postupně měnily materiály a součásti,
nezměnila. Tou je vysoký tlak na náklady
a kvalitu, a to nejen v oblasti automobilového průmyslu.
Nástroje jsou tedy důležitým předpokladem pro úspěšnou adaptaci na měnící se
požadavky, neboť výrobci neustále pracují
na optimalizaci svých výrobků. Zavedené
společnosti Walter se sídlem v Tübingenu
se s Tiger•tec WSP45G třídy Gold podařilo
přijít se skutečnou tržní inovací — řezným
materiálem, který lze použít na mnohé typy
materiálu od nerezových ocelí až po obtížně obrobitelné materiály a který při frézování za obtížných podmínek nabízí vysokou spolehlivost a efektivitu, například
v případě nestability upnutí nebo u hran
řezaných plamenem.

I při frézování za ztížených podmínek, v případě nestability upnutí nebo hran řezaných plamenem, jsou
vyměnitelné břitové destičky Tiger•tec WSP45G třídy Gold zárukou spolehlivosti a účinnosti
www.techtydenik.cz

Transformační procesy v konstrukci
letadel a automobilů jdou stále
hlouběji
S příchodem většího množství nových
materiálů je jednou z nejdůležitějších hna-

Při obrábění turbodmychadla vyrobeného ze
žáruvzdorné ocelolitiny se ve srovnání s předchozí třídou prodloužila životnost nástroje o 60 %.
Příklad použití u turbodmychadla, ISO M/1.4837:
Vc = 120 m/min, fz = 0,29 mm, ap = 3 mm,
ae = 50—78 mm, za sucha
cích sil výzva navrhnout mobilitu způsobem, který bude ekologický a neutrální
z hlediska klimatu. Čím má například vozidlo nižší hmotnost, tím méně energie má být
potřeba na jeho uvedení do pohybu. V oblasti e-mobility proto již dnes platí, že bez přítomnosti lehkých kovových součástí se není
možné posunout vpřed.
V oblasti konstrukce letadel se přísné požadavky na emise CO 2 odrážejí na obdobném
vývoji jako v automobilovém průmyslu.

To, co činí nové materiály tak náročnými na obrábění, je v první řadě kombinace
mechanických vlastností: nižší specifická
(měrná) hmotnost v kombinaci s vysokou
pevností, jako například u velmi silné titanové slitiny Ti555, která se používá ke spojování prvků při konstruování letadel. U slitin na bázi niklu, jako je Inconel 718, které
se používají při výrobě krytů motorů nebo
lopatek turbín, je výzvou vysoká tepelná
odolnost.
Tyto vlastnosti samy o sobě představují pro mnohé tradiční obráběcí stroje velké
překážky. Rovněž geometrické parametry
součástí jsou mnohdy poměrně složité.
Na hmotnosti lze tedy ušetřit i tak, že komponenty budou navrhovány co jednodušším způsobem, jak jen je to technicky možné. Stabilita se zajistí vhodnou kombinací
komplexních výztuží a dutin. U některých
komponent v leteckém průmyslu dochází v průběhu obráběcích prací k odstranění
více než 80 % výchozího materiálu.

Univerzální použitelnost dokonce
i u obtížně obrobitelných materiálů
V oblasti vývoje nových řezných materiálů si v posledních několika letech tübingenská firma Walter specializující se na obrábění již vybudovala mezi výrobci obráběcích strojů pozici technologického lídra.
S příchodem nové generace vyměnitelných
břitových destiček Tiger•tec WSP45G třídy
Gold je od listopadu 2020 na trhu výrobek,
který byl odpovědí jak na výzvy v oblasti
frézování obtížně obrobitelných materiálů
a hran řezaných plamenem, tak na výzvy
týkající se kruhové interpolace nebo velkého podílu přerušování v průběhu řezného
procesu.

Nové v y měn itel né bř itové dest ič k y
Tiger•tec jsou již úspěšně používány jedním z dodavatelů automobilů. U něj lze přímo porovnat výsledky mezi dříve používanými řeznými materiály a Tiger•tec Gold
WSP45G od firmy Walter. Na samotné stra-

bisher

WSP45G

Tiger•tec WSP45G třídy Gold vykazuje výrazně lepší vlastnosti, pokud jde o odolnost proti opotřebení
tegii frézování se nic nezměnilo. Obráběným předmětem je turbodmychadlo vyrobené ze žáruvzdorné ocelolitiny 1.4837.
Řezná rychlost (vc) dosahuje 120 m/min,
posuv (f z) 0,29 mm, hloubka řezu (a p) 3 mm
a šířka řezu (a e) 50—78 mm.
Frézování se provádí za sucha pomocí
heptagonové frézy. Výsledkem je, že v přímém porovnání s předchozí třídou se životnost nástroje prodloužila o 60 %.

Inovativní povlak výrazně snižuje
opotřebení
Rozdíl je zřetelně patrný na samotných
v y měn itel nýc h bř itov ýc h dest ič k ác h.

S příchodem nové generace vyměnitelných břitových destiček
Tiger•tec WSP45G třídy Gold je od listopadu 2020 na trhu výrobek, který
byl odpovědí jak na výzvy v oblasti frézování obtížně obrobitelných
materiálů a hran řezaných plamenem, tak na výzvy týkající se kruhové
interpolace nebo velkého podílu přerušování v průběhu řezného procesu.

Díky univerzálnosti nové třídy vyměnitelných břitových destiček mají z inovace prospěch ti zákazníci, u nichž dochází
k častým změnám obrobků a materiálů. Při
vývoji nového řezného materiálu sledovali strojní inženýři společnosti Walter především požadavky leteckého, kosmického
a automobilového průmyslu a také požadavky v oblasti všeobecného strojí renství.

Vysoká odolnost proti opotřebení a univerzální použitelnost WSP45G je možná díky
jedinečnému novému PVD povlaku. Vícevrstvý povlak vyrobený z titan-aluminium
nitridu a oxidu hlinitého zajišťuje maximální odolnost proti působení tepla a opotřebe-

Zatímco dříve používané vyměnitelné břitové destičky vykazovaly výrazné známky nepravidelného opotřebení až po velké trhliny, břity nových destiček Tiger•tec
Gold WSP45G od firmy Walter se opotřebovávají pravidelně a rovnoměrně. Spolehlivost procesu i přesnost rozměrů jsou zaručeny až do té doby, než břitovou destičku
vyměníte.

ní. Vylepšená krystalická struktura oxidohlinitého povlaku umožňuje nastavit vyšší
hodnoty řezných parametrů. Díky tomu lze
zvýšit řeznou rychlost až o 20 %, což se projeví i na delší životnosti nástroje, neboť díky
vysokému stupni tvrdosti povlaku na bázi
TiAlN se snižuje opotřebení hřbetních ploch.
Speciální dodatečná mechanická úprava
povrchu zvyšuje odolnost proti vzniku tepelných trhlin a chrání řeznou hranu před mikroskopickým odlupováním.
V případě frézování patří vznik tepelných
trhlin mezi běžné příčiny opotřebení. Dochází k nim vlivem změny teploty řezné hrany
na vstupu a výstupu z materiálu. To materiál vystavuje námaze, která vede k tvorbě
trhlin. V nejhorším případě dochází k vylomení břitu a celkovému selhání a degradaci
vyměnitelné břitové destičky. Pro zajištění
bezpečnosti celého procesu je proto okamžité rozpoznání opotřebení zvláště důležité.
U nových vyměnitelných břitových destiček Tiger•tec Gold od firmy Walter uživatelé
okamžitě rozpoznají, zda byla řezná hrana již
použita, a to díky lehkému zlatavému svrchnímu povlaku. To současně pomáhá zajistit,
že se všechny břity WSP45G skutečně použijí. U vyměnitelných břitových destiček
s tmavými povlaky často dochází k tomu,
že břity zůstanou nepoužité právě proto, že
jsou obtížně rozlišitelné od použitých.
Celkově vzato lze ve srovnání s již zavedenými vyměnitelnými břitovými destičkami
díky novým Tiger•tec Gold WSP45G od firmy Walter docílit zvýšení výkonu až o 75 %.

www.walter-tools.com
Foto: Walter AG

www.techtydenik.cz
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upínání

Specializovaný upínací systém nulového bodu
Moduly upínacího systému nulového bodu jsou již řadu let považovány ve výrobě za efektivní
optimalizaci přípravných časů. Univerzálně použitelné standardní upínací moduly v různých
velikostech dovolují téměř nekonečnou rozmanitost v upínacích řešeních. Nyní jde SCHUNK
ještě o krok dále: moduly speciálně navržené pro konkrétní průmyslová odvětví nebo oblasti
použití přenášejí výhody technologie do nových oblastí použití — od leteckého průmyslu
a aditivní výroby až po výrobu nástrojů a forem.
Ať se jedná o klasickou dílenskou výrobu, malosériovou výrobu, plně automatizovaný provoz
24/7, nebo výrobu nástrojů — modulární systém
VERO-S firmy SCHUNK poskytuje cenné služby v mnoha aplikacích. Kombinací v současné
době nejpokročilejším upínacím systémem nulového bodu SCHUNK VERO-S s jinými upínacími

do stroje. Během několika sekund jsou jednotlivá upínací zařízení, kompletně vybavené palety
nebo obrobky opatřené bezprostředními upínacími čepy s referenční přesností upevněny, umístěny a upnuty do stroje.
Samotný nastavovací proces probíhá mimo
stroj paralelně s obráběcí operací. Tím se zvyšu-

SCHUNK VERO-S
Aviation umožňuje
přímé upnutí
konstrukčních dílů
z oblasti leteckého
průmyslu bez deformací

přípravky vzniká standardizovaný stavebnicový
systém pro vysoce efektivní upínání obrobků.
Specialisté ze společnosti SCHUNK vycházeli
z různých typů strojů a vyvinuli systematiku, která velmi zjednodušuje výběr vhodných modulů.
Již dnes zahrnuje program více než 1 000 možných kombinací modulů. Od vysoce efektivních
zvyšujících se modulů přes vícestranné upínací věže, upínací palety, pneumatické a hydraulické upínací bloky, dvojité a multifunkční upínací systémy přes sklíčidla, řešení upnutí magnetickou technologií, moduly pro soustružení až po moduly pro automatizované zakládání

Vyhovující 3D upínací jednotky kompenzují
u VERO-S Aviation rozměrové a poziční odchylky
www.techtydenik.cz

je výkon, spoří náklady a eliminují chyby obsluhy během procesu upínání. S robotickými spojkami řady VERO-S NSR pro vysoce efektivní
robotickou výměnu palet na obráběcích strojích
v hmotnostní třídě od 1 do 1 000 kg a s celosvětově nejširším standardním programem uchopovacích komponentů na trhu umožňuje SCHUNK
navíc jedinečnou synergii v oblastech uchopování a upínání.

je vhodný při obrábění i při odstraňování otřepů,
měření a monitorování.
Pomocí individuálních plánů nastavení jsou
opakovatelná upnutí možná během nejkratší
možné doby. Centrální díly jsou totožné upínací ostrůvky, které umožňují přesné upnutí bez
deformací stejně jako obrábění bez kolizí, aniž
je nutné vyvinout manuální úsilí. Během obrá-

Rychlou výměnu podkladových desek ve 3D tisku
zajišťuje kompaktní upínací modul nulového
bodu SCHUNK VERO-S NES-AM mini. Může být
zcela integrován do stolu stroje a je vhodný pro
provozní teploty do 200 °C
bění se snižuje vnitřní napětí jednotlivých dílů
a dochází k tlumení vibrací.
Tajemství spočívá ve speciálním uložení upínacích jednotek, které mohou být upnuty pružinou a uvolněny pneumaticky. Místo toho, aby se
díly složitě demontovaly, jednoduše se přeruší
sevření, čímž se díl uvolní a následně může být
bezprostředně znovu upnut. Vhodné upínací jednotky zaručují, že změny délek související s teplotou jsou kompenzovány. S flexibilně použitelným
a tím pádem obrobkově nezávislým systémem
lze počet upnutí zřetelně redukovat. Současně se
snižuje úsilí při nastavování jednotlivých upnu-

Speciální program pro letecký průmysl
S VERO-S Aviation vnáší nyní SCHUNK svou
kompetenci upínacího systému nulového bodu
i do leteckého průmyslu. Především hliníkové
konstrukční díly jsou považovány za výzvu při
obrábění, jelikož uvolněné zbytkové napětí materiálu doposud zpomalilo produktivitu obrobků,
které jsou obvyklé dlouhé 1—10 m.
Po uvolnění obrobků musí být upnutí opětovně
nastavováno nebo kompletně nově přestavěno.
Právě zde přichází na řadu VERO-S Aviation: flexibilně použitelný program zajišťuje volný přístup
z pěti stran, definovanou upínací situaci, vysoké přesnosti opakovaní a polohování, geometrickou přesnost, stejně jako enormní vtahovací
a přídržné síly. Ovšem především je sníženo úsilí pro nastavení na minimum. Modulový systém

Rychlovýměnný modul VERO-S NSE-A3 138 byl
vyvinut speciálně pro automatizované aplikace
tí. Flexibilní přímé upnutí navíc minimalizuje
vibrace během obrábění, což má pozitivní vliv
na kvalitu povrchu a životnost nástroje.

Úspora přípravných časů při 3D tisku
Velmi krátké přípravné časy a vysokou
produktivitu ve 3D tisku slibuje kompletně utěsněný upínací modul nulového bodu

SCHUNK VERO-S NSE-AM mini 78-20, který je
koncipován speciálně pro využití v aditivní výrobě. Modul přenáší myšlenku bleskových nastavení, která byla vyzkoušena a testována při obrábění na strojích pro laserové svinování (SLS) a laserové tavení (SLM). S maximální provozní teplotou
200 °C je modul připraven speciálně pro systémy
s aktivním ohřevem. Jeho kompaktní rozměry
(ø 78 mm, výška 20 mm nad stolem stroje) zaručují optimální tok tepla k podkladové desce, tudíž

a automatizační technice vyvinul SCHUNK automatizační modul VERO-S NSE-A3 138. Pro bezpečnou výměnu obrobků a upínacích přípravků je automatizační modul vybaven výkonnou
funkcí odfukování, která během procesu výměny pečlivě čistí kontaktní plochu.
Kromě toho kuželová pružinová zátka zabraňuje vniknutí třísek nebo nečistot do výměnného
rozhraní. Enormní vtahovací síla 8 000 N, potažmo 28 000 N s aktivovanou funkcí turbo, stej-

SCHUNK VERO-S WDM-5X
zaručuje při pětiosém obrábění optimální přístupnost.
Upínací moduly jsou obsluhovány jednoduše šestistranným klíčem

po procesu rychlé výměny lze rychle dosáhnout
cílové teploty, která je požadována pro 3D tisk,
a rychle zahájit výrobu.
Modul, který je vhodný i pro práci v atmosféře
interního plynu a může s ním být provozován, lze
zcela integrovat do stolu stroje a libovolně kombinovat s dalšími moduly. Poloměry vkládání zjednodušují zakládání. Pro použití jako jednočinný
upínací modul má SCHUNK v nabídce také verzi s integrovaným antirotačním zařízením. Se
standardní integrovanou funkcí turbo dosahuje
modul vtahovacích sil až 1 500 N. Vlastní upnutí

ně jako vysoká rozměrová stabilita těla modulu
profituje z tuhosti automatizovaných rychlovýměnných řešení. Tímto způsobem mohou být
bezpečně absorbovány vysoké klopné momenty a boční síly. V závislosti na aplikaci lze moduly
kombinovat v libovolném počtu. Opakovatelná
přesnost výměny dosahuje < 0,005 mm.
Za účelem ovládání upínacích zařízení pomocí Plug-&-Work nabízí SCHUNK modul i s přenosem médií, který je určen pro kapaliny s přípustným tlakem systému do 300 barů. Pro použití
jako jednočinný upínací modul je automatizač-

Přímé upnutí — manuální
nebo pneumatické ovládání
Vedle osvědčené, pneumaticky ovládané řady
VERO-S WDP-5X, která je na trhu známá pod dřívějším označením VERO-S WDB, přináší nyní
SCHUNK na trh manuální pětiosý modulární
systém VERO-S WDM-5X. I nová řada umožňuje pomocí základních a nástavbových modulů
definovanou upínací situaci, spolehlivou simulaci a rovněž tak pětistranné vysoce efektivní obrábění bez kolizí.
Ovládání upínacích modulů probíhá bez potřeby médií a nezávisle na periferii stroje pouhým
šestistranným klíčem. Ke spojení jednotlivých
modulů mezi sebou nebo k odpovídajícím základním modulům postačí jediný šroub. Jelikož není
potřeba žádný stlačený vzduch, mohou být upínací moduly odpojeny bez pneumatického systému
a použity například na externích instalačních stanicích nebo na různých strojích. Díky flexibilnímu
upevňovacímu systému lze moduly kombinovat
s téměř všemi typy stolů stroje.
Pomocí různých redukčních desek je možné pětistranné obrábění bez rušivých kontur.
S adaptérem pro nastavení výšky lze upnout
rychle a jednoduše různé tvary obrobků. Kdo
by chtěl ještě větší komfort, ten si může vybrat
pneumatickou verzi VERO-S WDP-5X. Bez ohledu na výšku upínacích sloupů jsou přímé upínací moduly napájeny stlačeným vzduchem

Nastavovací proces

probíhá mimo stroj paralelně s obráběcí operací. Tím se zvyšuje výkon,
spoří náklady a eliminují chyby obsluhy během procesu upínání.

probíhá bez externího přívodu energie přes pružinu, upnutí je tvarové a samosvorné. I v případě náhlého poklesu tlaku zůstávají substrát nebo
základní desky bezpečně upnuty. Opakovatelná
přesnost upnutí je < 0,005 mm.
K otevření stačí pneumatický tlak 6 barů. Jelikož rozhraní modulu odpovídá rozhraní upínacích modulů VERO-S NSE mini 90-25 pro obráběcí stroje, mohou být konvenční vyrobené díly
včetně základní desky vyměněny bezprostředně na obráběcím stroji k následnému přepracování. Takto lze provést kontinuální procesní řetězec
od 3D tisku přes obráběcí stroj až k měřicímu stroji.

Automatizované zakládání do stroje
Speciálně pro automatizované zakládání
do obráběcího stroje i pro použití v manipulační

ní modul k dispozici také s antirotačním zámkem volitelně s přenosem nebo bez přenosu
médií. V automatizovaném provozu zajišťují středicí vložky s pružnými prvky opakovatelnou orientaci i maximální možnou bezpečnost procesu. S VERO-S NSE-A3 138 posouvá SCHUNK svůj program upínacích modulů
pro automatizované aplikace ještě dále. Paletizační modul VERO-S NSA plus se již několik let úspěšně používá pro automatizovanou
výměnu palet v obráběcích strojích. Zaručuje
vtahovací síly až 15 000 N a přídržné síly přes
100 000 N. Zatímco NSE-A3 následuje klasickou
konturu upínacích modulů VERO-S NSE plus
s vnitřním kuželem a byl speciálně vybaven pro
automatizované aplikace, je paletizační modul
NSA plus vybaven vnějším kuželem, který se
velmi snadno čistí.

Jednotlivé upínací moduly řady VERO-S WDM-5X
lze kombinovat bleskově použitím šestistranného
klíče na upínacích sloupech v libovolné výšce, a to
bez použití médií
prostřednictvím patentovaného přenosu médií
a zamčeny silovým a tvarovým uzamykacím
spojením s vtahovacími silami až 25 000 N (při
ovládacím momentu 50 Nm). K tomu slouží integrovaná vtahovací funkce pro maximální držení/upnutí, což zaručuje maximální stabilitu.

www.cz.schunk.com
Foto: SCHUNK
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Frézování dutin

Čtyři cesty, jeden cíl:
možnosti produktivního frézování kapes
V rámci webináře, který byl vysílán 28. dubna z Technického centra Ceratizit, představila
tato společnost formou praktických demonstrací vybrané nástroje včetně optimálních řezných
podmínek a moderní technologie programování v SolidCAM.
Efektivní vyhotovení dutiny
nebo kapsy není jednoduché,
to ví každý technolog. Existuje
několik výrobních strategií, kaž-

Hermle. Na jednom z nich probíhaly technologické ukázky a byl předveden CAM program SolidCAM
iMachining, který pro danou úlohu

Konstantní zatížení
řezného nástroje
Zástupce českého zastoupení společnosti Maschinenfabrik Berthold Hermle podal informace o vyráběných řadách pětiosých obráběcích center Hermle

po celém světě 27 000 obráběcích
strojů.
V Technickém centru pracuje pětiosé CNC centrum Hermle
C32 schopné simultánní práce ve všech osách. Vyznačuje se
minimálními teplotními dilatacemi, vysokou přesností a tuhostí díky koncepci portálového centra typu horní gantry, kde byl pro
zhotovení nosné soustavy využit
polymerbeton.
SolidCAM s technologií iMachining představuje technolo-

Dráhy generované technologií iMachining
Koncepce obráběcího centra Hermle C32
dá vykazuje jinou produktivitu i jiné další aspekty provedené operace. V rámci optimalizace výsledku je nezbytné pro každou z nich vybrat vhodný řezný
nástroj a použít správnou volbu
dráhy nástroje. S cílem zlepšit
informovanost technické veřejnosti o existujících možnostech
a nabídce produktů na trhu uspořádala koncem letošního dubna
společnost Ceratizit pro zájemce
webinář produktivního frézování nazvaný „4 kapsy — 4 způsoby“
věnovaný této problematice.
Z Technického centra Ceratizit
ve Velkém Meziříčí byly účastníkům představeny čtyři způsoby
efektivního hrubování uzavřených
hlubokých kapes pomocí monolitních stopkových fréz z nabídky
Ceratizit. Součástí webináře bylo
i představení obráběcích center

www.techtydenik.cz

automaticky řeší optimální posuv
a opásání nástroje v celé jeho
dráze.

High performance Linie a Perfor ma nce Lin ie. Neopom něl
s hrdostí připomenout, že společnost Hermle, která v současnosti zaměstnává v hlavním závodě na 1 200 zaměstnanců, do dneška nainstalovala

Čtyři způsoby efektivního hrubování uzavřených hlubokých kapes
pomocí monolitních stopkových fréz z nabídky Ceratizit

gii automaticky generované dráhy nástroje, která zajišťuje konstantní zatížení řezného nástroje tím, že dodržuje v kterémkoliv
místě dráhy stejný průřez třísky.
Nástroj tedy není vystaven žádným špičkám zatížení a je možné
jej vysoce zatěžovat, protože není
nutné brát ohled na vznik neplánovaného přetížení. Spirální
a trochoidní úseky dráhy na sebe
plynule navazují, všechny břity
nástroje po celé hloubce zanoření jsou zatěžovány rovnoměrně,
a tedy plně využívány.
Obrábění probíhá bez chyb a již
první vyrobený kus je vyroben
efektivně a bezpečně. Technologie dosahuje nejvyšší možné
životnosti nástrojů, účinně zabraňuje vibracím, zlepšuje kvalitu
obrobené plochy. Lze cíleně volit
přepnutí na nižší řezné parametry, tj. volit vyšší bezpečnost procesu pro delší bezobslužný režim
— např. o víkendech. Program je
ideální pro opracování těžkoob-

Stopková fréza rodiny SilverLine
robitelných materiálů a algorit- lehlivosti procesu a z toho plymus vzniku jedinečné dráhy je noucí předpokládané životnosti.
chráněn patentem.
Hrubovací fréza SilverLine N
při obrábění prvé kapsy pracovala v režimu HPC. Jako první
4 kapsy — 4 způsoby
bylo uskutečněno axiální zanoTechnologické možnosti zhoto- řování po šroubovici se sklonem
vení kapsy byly demonstrovány 3° do hloubky 1,5× d, následovana opracování čtyř kapes rozměru lo frézování tvaru kapsy řeznou
70 × 50 × 30 mm v bloku z nástro- rychlostí 160 m/min a posuvem
jové oceli X153CrMoV12 (ČSN na zub 0,057 mm ve dvou krocích.
19573), žíhaném na 900 MPa. Byly Úběr byl 139 cm 3/min a potřebný
použity stopkové frézy Silverline čas řezu činil 1 min a 29 s.
H r ubovac í f réza Si lverL i ne
a MonsterMill PCR UNI z nabídky
NR v y užitá pro dr uhou kapsu pracovala rovněž v režimu
Podle toho, čemu uživatel
HPC a se zanořením po šroubovici 3° do hloubky 1,5× d. Oprodává přednost, resp.
ti prvé kapse však byl při frézojaký výkon či tuhost má
vání tvaru kapsy stejnou řeznou
použitý obráběcí stroj, lze
rychlostí snížen posuv na zub
na 0,043 mm s cílem maximálzvolit strategie obrábění
ně dělit třísku kv ůli snadnézaměřené v prvé řadě
mu odstranění z kapsy — např.
v yfouknutím. Dosažený úběr
na spolehlivost procesu,
činil 105 cm 3 /min, a potřebpřesnost, životnost nástroje,
ný čas řezu se tak prodloužil na
kvalitu obrobené plochy
1 min a 41 s.
Zanořovací fréza MonsterMill
nebo eliminaci vibrací při
PCR UNI prokázala své schopopracování kapes zejména
nosti při opracování třetí kapsy.
Tentokrát byla demonstrována
v tenkostěnných obrobcích.
strategie odvrtávání materiálu
frézou do plné hloubky a následující odstranění zbylého materiálu bočním frézováním kontury
Ceratizit — frézy ø 10 mm se čtyř- stejným nástrojem. Proces tedy
mi zuby a s nerovnoměrnou HPC probíhal ve dvou krocích řeznou
geometrií, tedy s nerovnoměrnou rychlostí 180 m/min s posuvem
zubovou roztečí a proměnlivým na zub 0,065 mm. V tomto režimu práce postačil nejnižší výkon
stoupáním šroubovice ostří.
Frézy byly upnuty v upínačích obráběcího stroje (6,6 kW). DosaWeldon, s jištěním proti axiální- žený úběr činil 89 cm 3/min a čas
mu vysunutí. Pracovní zóna chla- řezu dosáhl 1 min a 59 s.
Zanořovací fréza MonsterMill
zena vnějším i vnitřním přívodem vzduchu. Jednotlivé strate- (nově s lamačem třísky) pracogie obrábění se hodnotily podle vala při zhotovování čtvrté kapčasu na obrobení kapsy, velikos- sy s využitím drah generovatí úběru, namáhání nástroje, spo- ných technologií iMachining.

Pro zanoření po strmé spirále 18°
do plné hloubky 30 mm (oproti
předchozím případům jen v jednom kroku na celou délku ostří)
pracovala fréza řeznou rychlostí
130 m/min a posuvem 0,057 mm
na zub. Poté tatáž fréza dokončila tvar kapsy trochoidní drahou
s bočním krokem Ae = 1,14 mm
při řezné rychlosti až 306 m/min
a posuvem na zub až 0,146 mm.
V tomto případě nejvyšší výkon
stroje dosáhl 11,1 kW, ale v důsledku použití nástroje s děleným
ostřím bylo zatížení stroje menší než u první kapsy a díky technologii iMachining, která nabízí
rovnoměrné zatížení nástroje, lze
předpokládat, že výsledná životnost nástroje bude nejvyšší. Úběr
materiálu při trochoidním frézová-

skin. Zanořovací fréza MonsterMill PCR UNI s lamačem třísky
prokázala svou schopnost pracovat při extrémním úhlu zanoření do 45°, dosahovat vysokého
úběru a současně docílit kvalitní obrobené plochy, čímž v řadě
případů eliminuje jinak nutné
dokončovací operace.
Webinář společnosti Ceratizit
věnovaný produktivnímu frézování prokázal, že k žádoucímu
výsledku vede více cest. Podle
toho, čemu uživatel dává přednost,
resp. jaký výkon či tuhost má použitý obráběcí stroj, lze zvolit strategie obrábění zaměřené v prvé
řadě na spolehlivost procesu, přesnost, životnost nástroje, kvalitu obrobené plochy nebo eliminaci vibrací při opracování kapes

zavrtání

frézování po rampě

Fréza MonsterMill PCR UNI při zhotovování drážky s úkosem
ní dosahoval 169 cm3/min a stopky
měřící čas řezu celé kapsy se zastavily na hodnotě 1 min a 51 s.

Spolehlivost, přesnost,
životnost…
Nové frézy rodiny SilverLine
vykazují vyšší spolehlivost díky
optimalizované geometrii jádra
a vyšší výkon, daný nejnovějším
typem řezného povlaku Dragon-

zejména v tenkostěnných obrobcích. Proto se vždy vyplatí konzultace s experty zkušené firmy, kteří mohou poradit, jakou strategii
frézování zvolit a které parametry procesu cíleně změnit, aby se
dosáhlo požadovaného výsledku.
Společnosti Ceratizit patří dík
za to, že na webináři na tyto možnosti upozornila a předvedla je.

Ing. Petr Borovan
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měřicí a řídicí technika

Od pravítka k řídicímu systému
I to vás může jednoduše napadnout, když vyslovíte HEIDENHAIN. Společnost DR. JOHANNES HEIDENHAIN totiž nabízí velmi
široké portfolio produktů, které se prolínají celou řadou průmyslových odvětví. Najdeme je v segmentu obráběcích strojů,
pohonů, automatizace, výroby výtahů, medicínské techniky, metrologie, robotiky, elektroniky a umí například zajistit i dokonale
přesné naklápění obřích teleskopů.
Celosvětově má společ nost
HEIDENHAIN více než osm tisíc
zaměstnanců a více než polovina z nich pracuje ve výrobním závodě a na centrále firmy v německém Traunreutu.
H EIDEN H A IN vša k nev y rábí
pouze řídicí systémy, ale i celou

rem nastavujeme výkon svému
stroji. Jednoznačně lze tvrdit,
že výběrem komponent ovlivníme kvalitu stroje velmi výrazně.
Jednotlivé skupiny produktového spektra HEIDENHAIN, které na stroji najdou své uplatnění,
si postupně rámcově představí-

Absolutní odměřování HEIDEHNHAIN pro dokonalou přesnost.
Úhlové odměřovací systémy najdete např. na otočných stolech a naklápěcích
hlavách obráběcích strojů. Ty větší typu ERA 8400 jsou používány
např. pro polohová měření azimutu a elevace u teleskopů

Řídicí systémy HEIDENHAIN

Rozmístění komponent HEIDENHAIN na obráběcím stroji
řadu dalších zajímav ých produktů. Pojďme se podívat tak
trochu pod pokličku, nebo chcete-li pod krytování, obráběcího
stroje.

Co je ukryto pod kapotou?
Tahle otázka se spíše hodí pro
milovníky rychlých aut zajímající se o „počet koní“ ukrytých pod
kapotou. Přesto je ale v úvodní
otázce ukrytý společný jmenovatel i pro nás, kteří stojíme nikoliv před závodním speciálem, ale
před obráběcím strojem. Ano,
správně, je to výkon. I po tomto stroji chceme, aby byl spolehlivý, rychlý a přesný. Právě toto
jsou vlastnosti, na jejichž základě HEIDENHAIN vyvíjí jednotlivé komponenty. Jejich výbě-

www.techtydenik.cz

me: řídicí systém, výkonové díly,
motory, odměřování, dotykové sondy a příslušenství. A jako
dodatek přidáme např. software
na vyhodnocování a vizualizaci
stavu strojů.

Potřebujete řízení pro frézku,
soustruh nebo ručně ovládané stroje? Společnost HEIDENHAIN nabízí kompletní produktovou řadu TNC řídicích systémů
pro frézky od těch nejjednodušších strojů až po vysoce sofistikovaná víceosá frézovací centra.
A víte, co je přesně ukryto pod
zkratkou TNC? Je to totiž taková malá německá slovní hříčka
— písmenko „T“ znamená „Tip“,
ovšem ve v ýzna mu „napiš“.

V označen í systému se tedy
ukrývá jeho základní poslání —
„napsat NC kód“.
V naší aktuální nabídce pro
f rézk y najdete ty to va r ia nty
systémů:
TNC 128 — pravoúhlý řídicí
systém, nabízí maximálně šest
os, z toho dvě konfigurovatelné jako vřeteno, díky analogovým výstupům je vhodný především jako dovybavení obráběcích strojů;
TNC 320 — pro jednoduché frézovací stroje, vrtačky a vyvrtá-

Rotační snímače HEIDENHAIN
převádějí rotační pohyby v digitální signály a spolehlivě snímají
hodnoty pro přesné zjištění
poloh a délek drah

vačky, nabízí maximálně šest os,
z toho dvě konfigurovatelné jako
vřeteno a jedná se rovněž o analogovou koncepci řídicího systému;
TNC 620 — pro tříosá frézovací centra, s širokou podporou
cyklů a dílenského programování, plně digitální koncept, nabízí
variantu vícedotykového displeje 19″ se strojním panelem nebo
provedení s dotykovou obrazovkou 15″ a klávesnicí, k dispozici
je maximálně osm os, z toho dvě
konfigurovatelné jako vřeteno;
TNC 640 — pro víceosá frézovací centra, multifunkční stoje s technologií frézování + soustružení, vysokorychlostní frézování, plně digitální koncept,
novinkou je vícedotyková obrazovka s postranním oknem 19″
nebo 24″, nabízí využití maximálně 24 os a z toho čtyři jsou
konfigurovatelné jako vřeteno.
Ne s m í m e z de p ro du k tově
zapomenout ani na frézovací
programovací stanice HEIDENHAIN, které běží ve VirtualBoxu
na operačním systému HEROS,

výkonné CNC pakety
chytrá přenosová technologie

kompaktní provedení
maximální výkon

jednoduchá montážní
a spojovací technika
efektivní diagnostika
Nová generace pohonů Gen3 nabízí vynikající funkční charakteristiky i optimalizované provedení
Má však ještě jeden důležitý
význam. Naprosto přesně podle
toho poznáte, že se jedná o řídicí
systém pro technologii frézování. Řídicí systémy pro soustruhy
mají typově jiná označení:

Komplexní soustružená součástka

a jsou tak věrným obrazem reálného řídicího systému. Práci
s nimi ocení nejen zkušení technologové v praxi, ale především
naše technicky orientované školy při přípravě studentů.
TNC systémy jsou vzestupně kompatibilní a to znamená, že i programy vytvořené na starších TNC systémech běží na vyšší verzi systému. Uživatel nemusí při přechodu
na jiný typ TNC řízení propadnout
panice, neučí se nic zásadně nového, pouze se seznámí s novými, rozšiřujícími funkcemi.
V úvodu k řídicím systémům
jsme rozklíčovali zkratku TNC.

MANUALplus 620 — je ideální variantou pro ručně a numer ic k y ovlád a né soust r u žen í,
kombinuje tak snadnou obsluhu
konvenčních soustruhů s přednostmi CNC strojů, v současném
provedení nabízí vícedotykový
15,6″ displej, pro konfiguraci je
zde k dispozici maximálně deset
os a z toho šest jako vřeteno;
CNC PILOT 640 — je varianta
pro plně automatické soustružení, typickým příkladem využití jsou soustružnická obráběcí centra pro obrábění komplexních rotačních dílců, vhodná
jako multitasking technologie

soustružení—frézování, hodí se
pro práci ve více kanálech (až tříkanálové stroje), obrábění s několika suporty současně, funkce
TURN PLUS usnadňuje sestavení
NC programu na základě zadání
kontury polotovaru a hotového
dílce. K dispozici je zde maximálně 24 os, z čehož lze šest konfigurovat jako vřeteno. K dispozici je
na výběr ze dvou variant dotykových obrazovek stejně jako TNC
640 — 19″ vícedotyková obrazovka nebo 24″ obrazovka, kde lze

Stejně jako frézovací systémy
mají i ty soustružnické svůj věrný obraz ve formě soustružnických programovacích stanic.
HEIDENHAIN se svou nabídkou
produktů nezapomněl ani na ručně ovládané stroje a pro tuto skupinu nabízí různé typy indikací
polohy pro zjišťování a zobrazení naměřených hodnot. Indikace polohy jsou použitelné všude
tam, kde se suport posunuje ručně. Umožňují produktivnější práci, šetří čas, a především zaručí

TNC640 — ovládací panel v černém designu s 24“ obrazovkou, která umožňuje
rozdělit pracovní plochu také pro postranní okno, vytváří elegantní a funkční celek
pohodlně využít funkce softwarové opce #133 Remote Desktop
Manager, a na jedné obrazovce
tak psát NC program, a zároveň
nahlížet do výkresu či sledovat
3D model dílce.

dodržení rozměrů vyráběných
dílců a zvyšují komfort při práci.
Zejména pro retrofity konvenčních strojů jsou vhodné indikace polohy typu ND280, ND5023,
ND7013 a POSITIP 8016.

www.techtydenik.cz
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měřicí a řídicí technika
Rozhýbejte stroj, ale přesně!
Tu nejzákladnější věc již máme
— na stroji máme zvolen řídicí systém a máme rozmyšleno,
co a jak budeme vyrábět, protože
jako úvodní krok jsme si do ruky
vzali technický výkres dílce. Ale

ší stroje a soustruhy, s řízením pro
4—5 os. Výkon zdroje se pohybuje mezi 15—30 kW. Modulární
měniče se skládají z řídicí jednotky, měničů, zdroje napětí, brzdného odporu a síťového filtru. Tyto
měniče jsou vhodné pro stroje až
se 24 osami.

Dotyková sonda TS 460 s ochranou proti nabourání, infračerveným a rádiovým přenosem signálu
tím to rozhodně nekončí. Potřebujeme sílu, která by systémem
pohnula, a navíc tak, aby veškeré
pohyby byly vedeny s maximální přesností. Produktů, které nám
s tím pomohou, nabízí HEIDENHAIN hned několik. Jsou to především motory, výkonové díly
a odměřování.
Protože potřebujeme pohybovat
jak posuvovými osami, tak osou
hlavního vřetena, je právě toto
základním parametrem pro rozdělení motorů. Synchronní osové motory (produktové označení QSY) jsou navrženy přímo pro
použití na osy u CNC obráběcích
strojů. Vyznačují se optimalizovaným hmotnostním momentem setrvačnosti, rovnoměrným
točivým momentem a vynikající
stabilitou rychlosti. Asynchronní vřetenové motory (produktové označení QAN) jsou k dispozici v různých verzích a výkonech.
Charakteristické jsou pro ně vysoké točivé momenty, díky čemuž
jsou vhodné pro vysoké zatížení
vřetena.
V závislosti na typu stroje jsou
dále k dispozici kompaktní nebo
modulární měniče. Kompaktní měniče jsou vhodné pro men-

www.techtydenik.cz

Aktuální novinkou jsou pohony třetí generace s produktovým
označením GEN3, které se vyznačují použitím inovativních a perspektivních technologií, jako je
nová sběrnice napájení, která
umožňuje jednoduchou a pohodlnou montáž nebo použití optických kabelů pro inteligentní technologii přenosu. Díky své konstrukci GEN3 nabízí menší rozměry, a tudíž není tak náročná
na zástavbový prostor v rozváděči
obráběcího stroje.
Neodmyslitelným doplňkem
výše uvedených komponent je
odměřování, které podporuje výše
uvedenou přesnost. Lineární
odměřování, známé pod názvem
„pravítka“, nabízí HEIDENHAIN
ve variantě jako zapouzdřené snímače, které jsou odolné proti vnějším vlivům, jako jsou třísky, prach
nebo chladicí emulze. Právě proto
jsou vhodné zejména pro použití
na CNC strojích. Na výběr mají uživatelé z absolutních a inkrementálních pravítek. Otevřené snímače extrémní odolnost nepotřebují
a nacházejí své uplatnění především v aplikacích v měřicích stanicích nebo polovodičovém průmyslu. Další skupinou, která se

nám stará o přesnost, jsou snímače
úhlové a rotační.
Úhlové snímače HEIDENHAIN
se vyznačují vysokou přesností až do oblasti zlomků úhlových
sekund a méně. Rozlišujeme celkem dva hlavní typy úhlových snímačů — zapouzdřené a modulární
odměřování. Zapouzdřené úhlové odměřování se díky své statické
a dynamické přesnosti doporučuje použít zejména pro přesné aplikace, např. otočné a vysoce přesné úhlové stoly, naklápěcí hlavy,
antény a teleskopy. Jako měřítko
slouží zpravidla kružnice se stupnicí s dělením DIADUR. Modulární úhlové snímače mají masivní ocelový nosič stupnice a pracují
bez vlastního uložení. Jsou určeny k montáži do strojních prvků
nebo přípravků. Proto se používají typicky na rychloběžných vřetenech, otočných stolech a naklápěcích osách. Dosažitelná přesnost
systému závisí na vystředění stupnice vůči uložení hnacího hřídele,
jeho házení a přesnosti otáčení.
Rotační snímače HEIDENHAIN s vlastním uložením a spojkou na straně statoru pracují s fotoelektrickým snímáním. Vyzna-

mické chování a vysokou vlastní
frekvenci.

Kontrola přesnosti,
sledování a vyhodnocování
stavu strojů
I když společnost HEIDENHAIN u nás známe především jako
výrobce řídicích systémů, metrologie je velmi významnou součástí výroby. Nepostradatelnou
součástí výbavy obráběcích strojů jsou dotykové sondy. Z široké
nabídky obrobkových sond jsou
to např. sondy 3. generace TS 460
pro frézky i soustruhy, s kolizní
ochranou a možností volby infra/
radio. Speciálně pro brusky je tu
novinka — sonda TS 750, s dvojitým těsněním, kompaktními rozměry a přesností snímání ±1 µm.
Nástrojové sondy jsou k dispozici
pod názvy TT 460, což je varianta
bez kabelu s upevněním na magnet
v pracovním prostoru nebo TT 160
— kabelová sonda. Díky dotykovým
sondám zajistíme sledování přesnosti výroby. Vyplatí se ale sledovat
i výrobu samotnou. Produkt, kterým přehled uzavřeme, je PC sofware pro sledování stavu výroby

StateMonitor — PC software pro sledování a vyhodnocování stavu strojů,
umožňuje propojení se systémy MES a ERP a nabízí jednoduchou a přehlednou vizualizaci
čují se snadnou montáží a malou
montážní výškou. Jejich rozsáhlé
oblasti použití sahají od jednoduchých měření až po regulaci polohy a otáček u elektrických pohonů.
Pro synchronní motory jsou k dispozici absolutní snímače a verze
s komutovanými stopami. Rotační
snímače s namontovanou statorovou spojkou vykazují dobré dyna-

— StateMonitor. Na základě sběru dat ze strojů můžeme v reálném
čase plynule vyhodnocovat, jak
efektivně je stroj využit, vypočítat
náklady na výrobu jednoho kusu
nebo série nebo například zajistit
prediktivní údržbu stroje.

www.heidenhain.com

Nástrojové sondy s modrým laserem
Běžné laserové nástrojové sondy využívají červený laserový paprsek. Sonda NC4+ Blue je první laserovou nástrojovou sondou s modrým laserem.
Bezdotykové laserové systémy pro měření nástrojů využívají laserový paprsek procházející mezi jednotkami vysílače a přijímače. Obě jednotky jsou umístěny v obráběcím stroji tak, aby každý řezný nástroj
mohl přejet napříč přes paprsek laseru.
Modrý laser má kratší vlnovou délku, která se projevuje lepším lomem světla a optimalizovanou geometrií laserového paprsku.

Umožňuje měření
velmi malých nástrojů

běžné lasery

Minimalizuje odchylky při měření
více nástrojů různých typů a rozměrů

NC4+ Blue

standardní přesnost

vyšší přesnost

V důsledku toho poskytuje NC4+ Blue skokovou změnu v přesnosti měření nástroje:
Měření prováděná systémem NC4+ Blue
poskytují věrné údaje o skutečných roz-

měrech použitých nástrojů. Tyto faktory
umožňují uživatelům vyrábět složité součásti mnohem přesněji a efektivněji než
kdykoli dříve.

Naměřená data odpovídají
skutečným rozměrům nástroje

Technologie modrého laseru významně zlepšuje přesnost měření jednotlivých
nástrojů vůči sobě.
Ruční nastavení nástrojů offline může být
časově náročné, nepřesné a vést k nákladným
chybám. Offline metody se spoléhají na externí měření a přenos nástrojů a dat do obráběcího stroje. Nastavení na stroji pomocí bezkontaktní nástrojové sondy NC4+ Blue tyto problémy eliminuje a umožňuje rychlé, automatické a přesné měření.

www.renishaw.cz

CNC obráběcí stroje www.profik a.cz
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Měření a diagnostika

Rádiový laserový skener m&h LS-R-4.8
zajistí efektivní korekce při obrábění
Divize Manufacturing Intelligence společnosti Hexagon uvedla na trh nový skener pro obráběcí stroje m&h LS-R-4.8.
Díky vysoce přesnému laserovému skeneru mohou uživatelé obrobek rychle a efektivně změřit, zanalyzovat a provést korekce,
zatímco je stále upnutý. Výsledky měření přinášejí do kontroly na obráběcích strojích nové úrovně rychlosti, přesnosti a flexibility
a zároveň minimalizují potřebu externích měřicích zařízení.

Laserový skener m&h LS-R-4.8
rychle a přesně zachycuje data
na lesklých i tmavých površích. Konstrukce je optimalizována pro drsné prostředí obráběcích strojů a velké zorné pole je ideální pro zachycení všech relevantních oblastí upnutého dílu. Snímá 40 000 měřicích
bodů/s (ve srovnání se současným
snímáním jednotlivých bodů tradičními dotekovými sondami) a poskytuje informace o celé součásti, niko-

liv pouze o vybraných jednotlivých
bodech. Uživatelé mohou vyhodnotit kvalitu výroby, zlepšit výrobní procesy včasnou identifikací problémů, lépe sladit další kroky v pracovním toku a hlouběji prozkoumat
kvalitu celé součásti.
Jeho intuitivní, vysoce funkční software je kompatibilní s řídicími systémy od společností Fanuc,
Siemens a Heidenhain a podporuje
měření až v pěti osách.

Laserový skener
m&h LS-R-4.8 poskytuje
následující výhody:

bodů. S tímto laserovým skenerem
mohou uživatelé rychle zachytit
kompletní data z povrchu a porovnat je s CAD modelem.

Vytváření přehledných
barevných map
Skener m&h LS-R-4.8 zaznamenává každou sekundu tisíce měřicích bodů. Umožňuje vizualizovat
data z povrchu ve snadno použitelných barevných mapách a porovnat výsledky s digitálním modelem součásti.

Přesné vyrovnání
Díky kompletnímu obrazu povrchu je snazší identifikovat jakékoliv chyby, které se vyskytnou
během výroby, jako například
nesprávné upnutí, a použít k jejich
vyřešení přesné vyrovnání.

Měření povrchů
nepravidelných tvarů
Měření povrchů nepravidelného
tvaru na obráběcím stroji obvykle zahrnuje vytvoření a analýzu mnoha jednotlivých měřicích

Reverzní inženýrství
Ne všechny díly mají 3D modely. Nový laser skener m&h LS-R4.8 je vytváří skenováním součásti přímo v obráběcím stroji, což
umožňuje exportovat výsledná
data jako stp-soubor a integrovat je
do CAD programu.

www.hexagonmi.com

Všechna měření na jednom místě
Za měřicí centrum, navržené podle koncepce Done-in-One, získala společnost
Klingelnberg ocenění v soutěži o nejlepší řešení Inovace 2021.
Koncepce Done-in-One zahrnuje všechny
procesy obrábění od vstupu surového
materiálu až po konečné obrábění — vše
na jediném stroji. Poskytuje možnost zkrátit dobu mezi objednáním a dodáním, zvýšit přesnost obrábění, zmenšit podlahovou
plochu a snížit počáteční náklady, provozní
výdaje, omezit požadavky na obsluhu
a zlepšit pracovní prostředí. Výsledkem je
to, že tato koncepce nejen zjednodušuje
výrobu, ale také zlepšuje celkové řízení.
Díky integraci řady inovovaných měřicích postupů, vyvinutých v posledních

www.techtydenik.cz

letech, především využití poslední
varianty dotykového měřicího systému
3D Nanoscan, je stroj schopen během
jednoho automatizovaného pracovního
cyklu rychle proměřit rozměry dílce,
jeho tvar, kritické obrysy a drsnost povrchu. Na jednom místě provede měřicí
operace, běžně prováděné na čtyřech
pracovištích, a tím šetří čas ustavení
proměřovaného dílce, výrobní plochu
a investiční náklady. Stroj lze s výhodou
použít při kontrole ozubených kol; jeho
předností je, že jej lze nasadit přímo
ve výrobním prostředí.
www.klingelnberg.com

Snadné řešení komplexní automatizace
pro mobilní stroje - X90
Kompletní portfolio: www.br-automation.com/mobile-automation
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Snadná implementace
Integrovaná bezpečnost
Rychlý vývoj

Jedinečný adaptér pro
přesný přívod chlazení

Rychlovýměnný adaptér chlazení
pro přesný přívod kapaliny do místa
řezu pro čtvercové upichovací planžety.
Prodlužuje životnost destičky. Bez potřeby
seřizování – rychlá výměna planžety.

200%
nárůst
ziskovosti
upichování

WORLD

App Store

Přesný přívod kapaliny
shora i zdola
vní chlazení
pro efektivní

Play Store

Stahujte nyní!
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