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Autonomní 
optimalizace procesu
prostřednictvím datové komunikace 
v reálném čase, procesní analýzy 
a optimalizace parametrů.
Hydraulický upínač nástrojů

Plus při vybavení 
Vašeho obráběcího centra.
Zefektivněte Váš proces obrábění 
díky nejkratším přípravným časům 
a vysoké flexibilitě upínacích 
systémů firmy SCHUNK. schunk.com/equipped-by
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Přesný a účinný chladicí 
systém pro řezné stroje 
s posuvnou hlavou
ACS je patentovaný chladicí systém pro ekonomické 
zapichování, upichování a soustružení pomocí SA a SE 
zapichovacích systémů.

Jedním z hlavních úkolů 
při řezání kovů je efektiv-
ně odvádět obrovské teplo 
v řezné zóně. To je docela 
výzva, zvláště při soustru-
žení, kde dochází k nepře-
tržitému kontaktu mezi 
řeznou hranou a obrob-
kem. S chladicí technologií 
ACS vyvinutou a patento-
vanou společností ARNO 
Werkzeuge je chladicí ka-
palina vedena přímo podél 
sedla vložky. Řezná vložka 
je tak optimálně chlazena, 
chladicí kapalina vystu-
puje v řezné zóně, smývá 
třísku a zajišťuje i účinný 
odvod třísky.

Společnost ARNO vyvi-
nula praxí již osvědčený 
systém ACS ve  dvou va-
riantách: U varianty ACS1 
je proud chladicí kapaliny 
veden podél sedla břitové 
destičky v kanálu chladicí 
kapaliny a vystupuje přímo 
v oblasti řezu. Chladicí ka-
palina pak efektivně prochází pod třís-
ku a optimálně ji vyplachuje z oblasti 
řezu. To výrazně snižuje opotřebení 
a významně prodlužuje životnost dráž-
kovacích a upichovacích nástrojů.

U varianty ACS2 je kanál chladicí 
kapaliny v sedle břitové destičky pro-
pojen s druhým proudem chladicí ka-
paliny s optimalizovaným prouděním 

zespodu na  bok nástroje. Nejnovější 
vývoj nabízí tento kanál chladicí ka-
paliny s trojúhelníkovým výstupem, 
který přivádí chladicí kapalinu přes 
celou šířku vložky až k okraji. U ACS2 
je otevřený prostor chlazen i zespodu. 
Výsledkem je v průměru o 300 % delší 
životnost a také vyšší rychlost a spo-
lehlivost procesu. /mm/

TGS dodala firmě Alstom 
obráběcí technologie 
za 100 milionů korun

Strojírenská společnost TGS zprostředkovala 
dodávku tří obráběcích technologických 
center španělského výrobce Nicolás Correa 
do českolipského závodu Alstom. Stroje 
pomohou zefektivnit a modernizovat technologii 
obrábění podvozků pro kolejová vozidla. Hodnota 
realizace přesáhla 100 milionů korun.

Českolipský závod na výrobu vlaků 
patří k rodinnému stříbru českého 
průmyslu. První vlaky z tehdejší 
Severočeské vozovny a strojírny 
Česká Lípa vyrazily na  koleje už 
v roce 1918. Dnes továrnu průmys-
lové čtvrti Dubice vlastní francouz-
ský výrobce vlaků Alstom a spe- 
cializují se zde na výrobu součástek 
a dílů pro příměstské vlaky, tramva-
je, metro a další kolejová vozidla. 
S bezmála 1 300 zaměstnanci jde 
o jednoho z největších zaměstna-
vatelů v Libereckém kraji. 

Společnost TGS podle vyjád-
ření majitele Pavla Diviše musela 

v  rámci návrhu projektového 
a technologického řešení vybrat 
klíčové momenty ovlivňující kvali-
tu a efektivitu výroby a ty ošetřit, 
aby chování strojů, personálu, pro-
gramů i všech obslužných proce-
sů bylo bezpečné a nevyžadovalo 
nesystémové zásahy techniků 
nebo managementu. Plynulost 
výroby je v případě tak velkého 
výrobku, jako je podvozek vlaku, 
velmi podstatným parametrem 
pro navazující procesy a logistiku. 
To vše by nyní obráběcí pracoviš-
tě mělo prokázat v efektivitě celé 
výroby.  /ft/

ACS1 — chlazení s podmýváním třísek — proud chladicí 
kapaliny je veden přímo podél sedla břitové destičky 
a vystupuje v oblasti řezu, tříska je odplavena a opti-
málně odstraněna

ACS2 — zdvojené řešení — kromě kanálu chladicí 
kapaliny na sedle břitové destičky (1) dopadá zespodu 
na volný povrch drážkovací vložky (2) druhý proud 
chladicí kapaliny; výrazně tak zvyšuje životnost

chladicí kanál 1

chladicí kanál 1

chladicí 
kanál 2

informační povinnost: tímto informujeme subjekt údajů o právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 sb.,  
o ochraně osobních údajů, tj. zejména o tom, že poskytnutí osobních údajů společnosti business media cz s.r.o. se sídlem praha 5, nádražní 762/32 je dobrovolné, že subjekt údajů má právo k jejich přístupu, dále má právo v případě 
porušení svých práv obrátit se na úřad pro ochranu osobních údajů a požadovat odpovídající nápravu, kterou je např. zdržení se takového jednání správcem, provedení opravy, zablokování, likvidace osobních údajů, zaplacení peněžité 
náhrady jakož i využití dalších práv vyplývajících z § 11 a 21 tohoto zákona.

issn 2336-7830

Obráběcí stroje a příslušenství
Vychází jako pravidelná příloha časopisu Technický týdeník, ale je distribuována také samostatně. Obsahuje komerční prezentace.  
Šéfredaktor: Ing. Michael Málek, michael.malek@bmczech.cz, mobil: + 420 731 425 246; Redaktorka: Mgr. Kristina Kadlas Blümelová, kristina.kadlas.bluemelova@bmczech.cz
Inzerce: Ing. Tamara Raidová, tamara.raidova@bmczech.cz, tel.: +420 602 216 957; Ing. Bohumil Nedvěd, bohumil.nedved@bmczech.cz, tel.: +420 770 143 426 
Vydavatel: Business Media CZ, s. r. o., Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5; www.technickytydenik.cz
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Nové technologické centrum pro laserové 
technologie na severozápadě Milána
Společnost Yamazaki Mazak otevřela v Miláně nové technologické centrum (ETC) 
specializované na využívání laserových technologií.

ETC Mazak bude vyvíjet aktivity s celoevropskou působností. Jeho založení je 
dáno rozvojem laserových technologií v evropském prostoru a stoupajícími pro-
deji souvisejících výrobních zařízení. Mimo předvádění špičkových strojů na řezání 
laserem z nabídky Yamazaki Mazak a příslušného školení se zde bude provádět 
údržba řezacích hlav včetně čištění příslušné optiky a vývoj a ověřování nových 
technologií.

V rámci otevření centra se návštěvníci mohli seznámit s řezacími stroji Optiplex 
3015 NEO S-15 s  inovativní technologií tvarování paprsku pro  jeho optimální 
tvar i průměr, s  novou řezací hlavou MTC3, novým řídicím systémem Mazatrol 
Smooth  LX či s FG-220, nejnovějším strojem s  vláknovým laserem, určeným 
pro produktivní a ekonomické řezání trubek nebo otevřených profilů. Mimo to bylo 
možno zhlédnout i známé stroje Optiplex 3015 Nexus Fiber 6 kW nebo OPTIPLEX 
3015 FIBER III s výkonem 10 kW a CST automatizací.  /PB/

© Yamazaki Mazak

Vybavení pro mikrovrtání a frézování v těžko 
přístupných prostorech
Iscar uvádí na trh Spinjet Micro 90, nový přístroj 
pro provádění mikrovrtacích a frézovacích operací 
v těžko přístupných prostorech.

Spinjet Micro 90 sestává pouze 
ze  šesti dílců, upíná se válcovou 
stopkou ø 10 mm do kleštinového 
upínače v obráběcím stroji (ve vře-
tenu nebo revolverové hlavě) a je 
poháněn tlakovou kapalinou, po-
užívanou pro  chlazení a mazání 
řezných nástrojů s  přívodem tě-
lem nástroje. Při  tlaku kapaliny 
25 bar dosahuje rychlost upnutého 

mikronástroje až 35 000 ot/min, 
při 40 bar pak až 53 000 ot/min. 

Používané mikronástroje se upí-
nají pomocí mikrokleštin TJS M90 
Collet 1,6 až TJS M90 Collet 3,175. 
Limity prováděného obrábění: 

• maximální ø vrtání 2,0 mm, 
• závitování M3,
• frézování dmax = 3,0 mm, 
• ae = 0,1× d, ap = 0,1× d. /PB/

Obrábění v omezeném 
prostoru a s automatickou 
výměnou palet
Vysoce výkonné obráběcí centrum Acura 65 přesvědčí 
zejména tam, kde je potřeba v omezeném prostoru 
obrobit obrobek z několika stran s vysokou přesností.

Vertikální pětiosé obráběcí cent-
rum Acura 65, vyráběné německou 
rodinnou firmou Hedelius, spolu 
s blokem automatizované výměny 
palet Marathon (je rovněž vyráběn 
v  několika provedeních firmou 
Hedelius) představují pro kusovou 
nebo malosériovou výrobu ideální 
řešení automatizace na malém zá-
stavbovém prostoru.

Vysoce výkonné vertikální cen-
trum Acura 65 charakterizuje 
kužel vřetena SK40, BT40 nebo 

HSK A63, maximální rotace do-
sahuje 24 000 ot/min, velikost 
pojezdů v  jednotlivých osách 
X/Y/Z = 700/650/600 mm. Otočný/
naklápěcí stůl je pro  trvalou přes-
nost uložen z obou stran.

Řízení stroje může být svěřeno 
systémům Heidenhain TNC640 
nebo Sinumerik 840 D.

V  zásobníku nástrojů může být 
uloženo standardně 65 nástrojů, 
volitelně až 245. Palety s upnutým 
obrobkem se zakládají do  stroje 

postranním oknem s  průchodem 
900  mm, takže přístup k  pracov-
nímu prostoru stroje zůstává ne-
rušen. Během upínání dílce v  pří-
pravném prostoru je poloha palet 
pneumaticky fixována pro  snazší 

upínání; upínání usnadňuje ob-
sluze výška horní hrany palety 
nad podlahou 956 mm. V  případě 
nutnosti lze větší dílce zakládat je-
řábem shora, po  odsunutí krycích 
panelů. /PB/ 

© Hedelius
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REVOLUCE V OBRÁBĚNÍ

www.cnc-invest.cz

Nový automa� cký soustruh Ci� zen MIYANO ANX-42SYY kombinuje rychlost, všestrannost a přesnost 
na jednom stroji. Poprvé je revolverový soustruh vybaven technologií LFV pro oscilační obrábění pro 

op� malizaci lámání třísky.

Y2

Y1

X2

X3
X1

Z2

Z3
Z1

CNC invest.indd   1 09.06.2022   20:26:42

Rychle a hospodárně k nejvyšší kvalitě obrobeného povrchu
Na letošním veletrhu Grinding 
Hub představil japonský výrob-
ce brusek, společnost Okamoto, 
brousicí stroje, které disponují 
inovativní technologií broušení 
ploch, profilů a dokončovacího 
obrábění. 

Maximální dosahovaná rovin-
nost je nezbytnou podmínkou 
vysoké výsledné kvality povr-
chu. Jako příklad mohou sloužit 
brusky na plocho série Okamoto 
ACC. Bruska ACC CA3 určená 
k broušení rovinných ploch a pro-
filů je vybavena řízením FANUC 
ovládajícím tři hlavní osy a až 
pět os pomocných, které slouží 
k ovládání orovnávačů a dělicích 
aparátů.

Volitelně mohou být stroje 
osazeny inteligentním řízením 
Okamoto „IQ“, které se nejlépe 
hodí pro  všechny tvary brou-
sicích kotoučů a všechny typy 
brousicích cyklů. Koncept inteli-
gentního softwaru dovoluje rych-
lé zadávání parametrů brousicího 

kotouče a optimálních řezných 
parametrů a orovnávacích dat po-
mocí dotykové obrazovky.

Zrcadlovou kvalitu povrchu 
i na  drobných dílcích s  nerovin-

ným nebo složitě přístupným 
povrchem lze docílit lapováním 
pomocí dokončovacího systému 
Okamoto Aerolap. Automatický 
systém využívá speciální suspenze 

„Multicone“ obsahující abrazivní 
částice definovaného tvaru včetně 
diačástic a dosahuje zrcadlovou 
kvalitu několikrát rychleji než srov-
natelné technologie. /PB/

© Okamoto
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Absolutní snímače, které obstojí 
v náročném prostředí obráběcích strojů
Uzavřené optické lineární absolutní enkodéry Fortis odolají vibracím, prachu 
i kapalinám ve velmi náročných pracovních podmínkách.

Mezi inovacemi představenými v dub-
nu na veletrhu MACH 2022 v anglic-
kém Birminghamu zaujala mezi jinými 
řada uzavřených optických lineárních 
absolutních odměřovacích pravítek 
Fortis vhodných pro použití v nároč-
ných prostředích průmyslových stro-
jů. My jsme si o těchto zajímavých a dů-
ležitých součástech obráběcích strojů 
povídali s Josefem Slámou, ředitelem  
českého a slovenského zastoupení 
Renishaw, už na loňském MSV (viz zá-
znam na VeletrhyVirtualne.cz v sekci 
Stálá expozice/Reportáže z MSV 2021). 
Významným rysem těchto prvků je 
vysoká odolnost vůči vniknutí kapal-
ných i pevných kontaminantů. Těleso 
pravítek tvoří extrudované pouzdro 
s podélně upevněnými, do sebe zapa-
dajícími břitovými těsněními a utěs-
něnými koncovkami. Čtecí hlava sní-
mače je s pohyblivou částí lineární osy 
obráběcího stroje spojena ocelovou 
planžetou, která se pohybuje mezi 
břitovými těsněními po délce sníma-
če. Lineární pohyb osy stroje způsobí 
relativní pohyb čtecí hlavy podél ab-
solutní stupnice měřítka, aniž dochází 
k mechanickému kontaktu.

vysoká odolnost
Zákazníci si mohou vybrat ze dvou 

typů extrudovaných profilů, aby 
vyhovovaly daným prostorovým 
požadavkům. Lineární pravítko 
Fortis-S představuje odměřovací sys-
tém standardních rozměrů, dodávaný 
v délkách od 140 mm do 3 040 mm. 
Montážní otvory v tělese pravítka 

umožňují snadnou instalaci a pří-
mou záměnu za existující odměřo-
vací systémy. Pravítka Fortis-N, do-
dávaná v délkách měření od 70 mm 
do 2 040 mm, mají kompaktní profil 
užšího průřezu a umožňují montáž 
odměřování do omezeného prosto-
ru. Tento model lze upevnit přímo 
k obrobenému povrchu prostřed-

nictvím dvou montážních otvorů 
v koncových krytkách nebo pomocí 
montážní lišty, která zajišťuje vyšší 
tuhost.

Absolutní pravítka Fortis mají ro-
bustní konstrukci, odolnou v širokém 
rozsahu mechanickým rázům a vib-
racím. Všechna pravítka instalovaná 
s montážní lištou, jsou dimenzovaná 
na zatížení až 30 g. To je zárukou spo-
lehlivého měření i v nejnáročnějších 
dynamických podmínkách.

Kromě extrudovaného pouzdra 
jsou snímače chráněny proti znečiš-
tění ještě další úrovní utěsnění. Čtecí 
hlava (která se pohybuje uvnitř zatěs-
něného pouzdra) je sama o sobě utěs-
něna na stupeň krytí IP67, zamezující 
kontaminaci kapalinami, třískami 
a dalšími nečistotami. Zdokonalené 
utěsnění pouzdra pravítka navíc 
zmenšuje spotřebu stlačeného vzdu-
chu, snižuje provozní náklady a pro-
dlužuje životnost systému.

kompAtibilitA A snAdné použití
Pravítka jsou kompatibilní s řadou 

komunikačních protokolů včetně 
BiSS C, BiSS Safety, Siemens DRIVE-
CLiQ, FANUC, Mitsubishi a Panasonic. 
Připojovací rozměry pravítek zaručují 
montážní kompatibilitu s celou řadou 
alternativních současných i starších 
systémů.

Pro instalaci pravítek není na rozdíl 
od obvyklých metod nutné žádné dia-
gnostické zařízení. Patentovaná nasta-
vovací LED dioda a pečlivě navržené 
instalační příslušenství jsou zárukou 
pro správnou a intuitivní instalaci na 
první pokus, která je podstatně rychlej-
ší než u mnoha konvenčních systémů, 
a to i ve stísněných prostorech.

Pro zvýšenou funkčnost lze pomocí 
standardního USB konektoru připojit 
Advanced Diagnostic Tool ADTa-100 
k počítači se spuštěným softwarem 
Renishaw ADT View. Intuitivní soft-
ware nabízí přístup k vyspělým dia-
gnostickým informacím, včetně klíčo-
vých výkonových parametrů snímače, 
například hodnotě intenzity signálu po 
délce osy. Záznam instalačních dat lze 
uložit pro budoucí referenci výrobce 
i uživatelů stroje. /-mim/

absolutní stupnice

hranol rozdělující 
paprsek

kolimační 
čočka

čočka 
detektoru

vysokorychlostní 
detekční sestava

světelný zdroj 
s vysokou intenzitou

okénko čtecí hlavy

© Renishaw

© Renishaw
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Není stroj jako stroj aneb 
Užitek pro zákazníka na prvém místě
Pořízení nového obráběcího stroje představuje pro zákazníka nejen velkou investici, 
ale často také značné riziko v případě, že hrozí změna požadavků jeho odběratelů. 
Zavádění elektromobility nebo nové legislativní požadavky, dané potřebou ochrany 
životního prostředí proto mohou způsobovat odkládání investic do doby, než budou 
vyjasněny podmínky na straně odběratelů, respektive než bude zaručen odbyt dílců, 
na jejichž zhotovování se má zamýšlený nový stroj podílet. Řada předních světových 
výrobců obráběcích strojů proto přichází s řešeními, která tato rizika snižují.

Řada výrobců strojů či dodavatelů 
souvisejících periferií nabízí zaří-
zení, jejichž použitím lze snižovat 
náklady na  výrobu realizovanou 
na  dotyčném stroji, a to i v přípa-
dě, že jsou pořízena a ke stroji im-
plementována dodatečně. Přínosy 
těchto zařízení nejsou jen čistě 
ekonomické povahy, ale zvyšují 
také flexibilitu stroje a tím uživateli 
poskytují nezanedbatelnou konku-
renční výhodu včetně schopnosti 
se vyrovnat s rychle se měnícími 
požadavky trhu. Flexibilita stroje 
a možnost snadného dodatečného 
přizpůsobení požadavkům rychle 
se měnícího trhu navíc snižuje ri-
ziko, že nově pořízený stroj nebude 
mít předpokládané využití a zmen-
šuje obavy před jeho pořízením, 

z čehož profituje i dodavatel stroje 
či zařízení. Kromě hardwarových 
zvýhodnění však dovedou výrob-
ci a dodavatelé poskytnout i řadu 
nehmotných benefitů, prostředků 
a opatření ke snížení rizik nevhod-
ného nákupu. 

opAtření z oblAsti 
finAncování

Společnost DMG Mori kupříkladu 
nabízí ke  svým strojům možnost 
financování PAYZR (pay with zero 
risk — platba s  nulovým rizikem), 
co je v  podstatě pronájem plně 
vybaveného, funkce schopného 
stroje způsobem EaaS (equipment-
-as-a-service — zařízení jako služba). 
Zákazník platí fixní měsíční popla-
tek, stanovený na základě hodnoty 

stroje, ceny dopravy k uživateli, 
uvedení do provozu, proškolení ob-
sluhy a údržby, k němuž se přičítává 
variabilní poplatek podle odpraco-
vaných hodin stroje. Při  uzavření 
smlouvy si zákazník vybírá dobu 
platnosti (12/24/36 měsíců), kterou 
může kdykoliv o dalších 12 měsíců 
prodloužit. Následně má možnost 
stroj za  stanovených podmínek 
vrátit nebo jej odkoupit. Tento způ-
sob pronájmu eliminuje počáteční 
investiční náklady, snižuje rizika 
daná turbulencemi na trhu, je flexi-
bilní a naprosto transparentní.

To zájemci o CNC stroje Haas mají 
možnosti ovlivnit cenu výběrem 
vybavení, zajištění opcí, a přede-
vším pak volbou splátek rozlože-
ných na 36, 48 nebo 60 měsíců.

Mazak ve spolupráci s finančním 
partnerem SG Equipment Finance 
Czech nabízí výhodné financo-
vání s  pevnou úrokovou sazbou 
a 60  splátkami včetně pojištění All 

risk. Součástí nabídky je také pora-
denství ohledně použití vlastních 
a jiných zdrojů, jakož i možností 
využití dotačních programů.

Pomoc při  hledání optimálního 
způsobu financování pořizovaného 
stroje poskytuje svým zákazníkům 
rovněž společnost Misan.

opAtření z oblAsti softwAru
Současné řídicí systémy musejí 

být schopny vykonávat řadu funk-
cí, které uživateli přinesou úsporu 
nákladů nebo jinou konkurenční 
výhodu. Musejí nejen efektivně 
řídit definovanou dráhu nástroje, 
ale také umožnit v paralelním čase 
vypracovat program pro  zhotove-
ní následující součástky. Indikují 
stav stroje, jeho detailní vytížení 
a komunikují s  nadřízenou dato-
vou úrovní. Provádějí simulační, 
antikolizní procesy s optimalizací 
rozměrové přesnosti, výsledné 
kvality povrchu, produktivity nebo 
spotřeby energie. Je nezbytné, 
aby jimi bylo možné ovládat také 
další prvky, např. spolupracující 
průmyslový robot, zařízení mani-
pulující s  obrobky či integrovaná 
pracoviště kontroly, případně opla-
chu. Vyžadována je uživatelsky 
příjemná obsluha, což si vynutilo 
nástup velkorozměrových doty-
kových obrazovek a dialogového 
programování.

Řídicí systém Haas © Haas Automation

Program 3D Smart Pro © Nakamura-Tome
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Žádoucí je možnost dodatečné 
implementace funkcí, které ne-
byly známy v  době uvedení stroje 
na  trh. A to těch, které byly vyvi-
nuty po uvedení stroje do provozu, 
i pocházejících od třetích stran.

Pro osazení stroje řídicím systé-
mem existují dvě filozofie, přičemž 
každá má své výhody i nevýhody:

První spočívá ve  vybavení stroje 
systémem od specializovaného vý-
robce, což uživateli umožňuje vol-
bu na základě vlastních preferencí, 
a možnost vytvářet více méně ho-
mogenní sestavu systémů se všemi 
výhodami z toho plynoucími.

V  řadě případů však výrobci 
strojů veškeré rozhodující kom-
ponenty vyvíjejí a vyrábějí sami, 
aby měli kvalitu dodávaných za-
řízení plně pod  kontrolou (např. 
Okuma nebo Haas). Vybavují tak 
stroje vlastními řídicími systémy, 
což jim usnadňuje zavádění kon-
krétních sofistikovaných funkcí 
přinášejících nemalé konkurenční 
výhody. Některé z nich si probere-
me podrobněji:

Nakamura-Tome nabízí pro  své 
stroje jako novinku program 3D 
Smart Pro Al, který automaticky 
analyzuje 3D CAD model a určí 
geometrii, dráhu řezu, potřebné 
nástroje, řezné podmínky a sled 
operací. Následně vytvoří CNC 
program od polotovaru po konečný 
obrobek. Výsledkem je úspora času 
programátora, eliminace možných 
chyb a optimalizace produktivi-
ty procesu. Program NT Thermo 
Navigator vytváří automaticky 
model nutných teplotních kom-
penzací s  cílem zvýšit přesnost 
obrobeného dílce. Pro  celkovou 
podporu výroby jsou pak nabíze-
ny programy NT Work Navigator, 
Soft Work Pusher nebo Soft Quill 
Pusher (pro detekci polohy poloto-
varu, zajištění přesného zasunutí 
dílce do  sklíčidla pro  jeho exaktní 

axiální polohu nebo totéž pro stře-
dový suport). Výrazné zvýšení 
bezpečnosti procesu a zamezení 
vzniku škod z kolize zajistí funkce 
Airbag. Ta dokáže během mikrose-
kundy reverzovat pohyb v ose, po-

kud dojde k  nežádoucímu dotyku 
spojenému s přetížením. Originální 
IoT software Nakamura-Tome NT 
Smart Sign pro digitální továrnu za-
hrnuje (prostřednictvím internetu) 
funkce vizualizace továrny, stavu 
stroje, přehledu připojených stro-

jů, alarmu, odstraňování poruch 
a prediktivní údržby jednotlivých 
strojů. Funkce jsou zajišťovány 
pomocí programů FANUC. Díky 
možnostem aktualizací programu 
je lze zavádět i dodatečně, po jejich 

uvedení na trh, resp. po zakoupení 
stroje. O softwarových funkcích 
Optimalizace programu, Oscilační 
obrábění, Tlumič vibrací, Flex Arm 
a Duální bezpečnostní systém jsme 
už psali v Technickém týdeníku 
2022/1. 

Tornos využívá pro  programo-
vání a komunikaci se strojem sou-
bor programů a funkcí Tisis. Z jeho 
zajímavých funkcí lze jmenovat 
ACB (active chip breaker — aktivní 
oddělovač třísek), jejíž podstata 
tkví v  zavedení vibrací v  aktivní 
posuvové ose, synchronizovaných 
s  otáčkami vřetena, čímž realizuje 
periodické zeslabení až přerušení 
vznikající třísky. Funkce tak řeší 
problémy s obráběním materiálů 
majících sklon k  vytváření dlouhé 
třísky. Ta zhoršuje obrobený po-
vrch, namotává se na nástroj nebo 
obráběný dílec a často ji lze jen 
velmi těžko odstranit z pracovního 
prostoru. K  dalším, s  výhodou vy-
užívaným funkcím systému patří 
snadné programování, monitoring 
stroje a zvýšení jeho energetické 
efektivnosti.

Mazak v  rámci souboru funkcí 
Smooth Technology, tj. chytrého, 
jemně přizpůsobeného obrábění, 
nabízí nové klíčové funkce ke zlep-
šení produktivity a nákladovosti vý-
roby. Patří sem např. IPM (intelligent 
pocket milling — inteligentní frézo-
vání dutin) pomocí optimalizace 
dráhy nástroje a řezných podmínek 

Funkce Soft Quill Pusher © Nakamura-Tome Dělení třísek nízkofrekvenční vibrací (ACB)  © Tornos

Řídicí systémy FANUC © FANUC

Rotační sklopný stůl Haas Trunion TR-310  © Haas Automation
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tak, aby byl zachován konstantní 
úhel záběru nástroje a dosaže-
no jeho rovnoměrného zatížení. 
Výsledkem je snížení doby cyklu 
až o 60 %. Funkce SCC (smooth 
corner control — chytré zpracování 
rohu) zkracuje čas cyklu pomocí 
optimalizace zrychlování a zpoma-
lování v rozích. VAC (variable acce-
leration control) optimalizuje osová 
zrychlení pro kombinaci os v rám-
ci bloku programu a funkce SMC 
(smooth machining configuration) 
konfiguruje jemné efektivní obrá-
bění v závislosti na aktuální operaci 
(hrubování, dokončování atd.).

Okuma nabízí rovněž řadu funk-
cí zvyšujících bezpečnost proce-
su, zkrácení cyklu i kvalitu práce. 
V  rámci opatření na  zlepšení ob-
rábění jsou k  dispozici antikolizní 
systémy či koncept tepelné pří-
větivosti stroje, který na  jedné 
straně minimalizuje generované 
teplo a na  druhé prostřednictvím 
kontrolních mechanismů eliminu-
je vliv tepla, jehož vzniku nebylo 
možno zabránit. Výsledkem je ne-
jen vyšší přesnost výroby, ale také 
odpadá zahřívací běh stroje na po-
čátku směny. Funkce Machining 
Navi detekuje nástup vibrací 
a doporučí takovou změnu otáček 
vřetena, při  níž vibrace pominou. 
Automatické pětiosé odlaďování 
chyb pak kompenzuje drobné roz-
měrové chyby vznikající pozvol-
na během provozu stroje pomocí 
„chytrého“ měření. Zapomenout 
nelze ani na  optimalizační funkci 
Servonavi, eliminující chyby roz-
měru v  důsledku obrábění velmi 
těžkých dílců nebo soubor progra-
mů pro  zavádění pokrokové sofis-
tikované technologie. 

nástrojové vybAvení
Uživatel si může s ohledem na ná-

klady, flexibilitu a potřebu operativ-
ně reagovat na požadavky trhu vy-
bírat ze široké nabídky dodavatelů 
nástrojů. Omezujícími aspekty jsou 
v podstatě jeho ochota akceptovat 
výši skladových nákladů, schop-
nost odhadnout požadavky odbě-
ratelů a získání dostatečných in-
formací o nabídce. V turbulentním 
tržním prostředí, kdy požadavky 
zákazníků nelze s dostatečnou spo-
lehlivostí předvídat, je výhodné dát 
přednost univerzálním řezným ja-
kostem a modulárním nástrojům, 
jejichž použití nezvyšuje zásadně 
skladové zásoby a umožňuje oka-
mžitou reakci dodavatele.

Okamžité přenastavení na mění-
cí se potřeby zamýšlených operací 
a dosažení potřebné produktivity 
dovolují rovněž mechatronické 
nástroje. 

Důležitá je také správná volba 
strategie obrábění. Například, zda 
budou pro zhotovování závitů vy- 

užívány strojní závitníky jako 
striktně jednoúčelové nástroje, 
nebo volba padne na  výrobu zá-
vitů pomocí závitových fréz vy-
kazujících vysokou produktivitu 
a dovolujících použít jeden nástroj 
pro více druhů závitů.

Rozhodujícím aspektem je do-
statečná informovanost o vlast-
nostech a schopnostech každého 
typu nástrojů, které přicházejí 
v úvahu.

dodAtečná 4. A 5. osA stroje
Zvýšit technickou úroveň stá-

vajícího stroje lze jeho dodateč-
ným vybavením čtvrtou a pátou 
řízenou osou. K tomu účelu slou-
ží univerzální rotační a sklopné 
rotační stoly montované na  stůl 
frézovacího centra, ovládané jeho 
řídicím systémem. Sklápění před-
stavuje osu A, rotace stolu vyba-
veného příslušnými upínacími 
drážkami zajistí osu B.

Zvláště obsáhlá je nabídka společ-
nosti Haas Automation zahrnující 

celkem 19 velikostí rotačních sto-
lů rodiny HRT (ø 100—1 000 mm), 
dvě velikosti rotačních stolů TH 
s  průchozí osou, pět velikostí let-
mo uložených sklopných rotač-
ních stolů TRT (ø  70—310  mm), 
šest velikostí oboustranně ulože-
ných sklopných rotačních stolů 
TR (ø  160—500 mm) a konečně 
indexovatelné sklopné stoly vy-
bavené 1—4 rotačními deskami na-
stavitelnými s přesností ±60“ (úh-
lových vteřin). Tato zařízení jsou 
ovládána systémem Haas řídícím 
i samotný obráběcí stroj. Některá 
z  uvedených zařízení se dodávají 
jako rychloběžná, přičemž vyso-
ké otáčky stolu lze využít také 
pro  provádění soustružnických 
operací.

Řízené rotační stoly nabízí 
např. DMG Mori, japonské firmy 
Kitagawa a Nikken či tchajwan-
ská TRJ Precision Technology. 
Výhodou použití výrobků specia-
lizovaných dodavatelů je, že jsou 
nabízeny s několika typy řídicích 

Upínací přípravek Hofmeister © Hofmeister

Robotizovaná buňka Mazak © Yamazaki Mazak
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systémů volitelných podle prefe-
rencí uživatele.

Další možností, jak zvýšit po-
čet řízených os stroje, je použití 
specializovaného automatizova-
ného přípravku, který mívá cha-
rakter sklopného stolu a je řízen 
rovněž řídicím systémem stroje, 
na  němž je nasazen. Může být 
vybaven řadou funkcí, např. mě-
řením, oplachem, sušením nebo 
cílenou změnou upínacích prvků, 
konfigurovaných tak, aby bylo 
možno postupně zajistit všechny 
potřebné operace na  obráběném 
dílci. Tyto přípravky se vyrábějí 
na  zakázku, přinášejí velké úspo-
ry, avšak míra jejich univerzality 

je podstatně nižší než u zařízení 
vyráběných sériově. Jako příklad 
lze uvést řízené upínací příprav-
ky, které společnosti Misan nebo 
Hofmeister navrhují a vyrábějí 
na  míru konkrétních požadavků 
odběratele.

robotizAce
Robotizace představuje osvěd-

čenou cestu ke  zvyšování mož-
ností využití stroje, snižování 
pracnosti a zajištění práce v  bez-
obslužné směně automatickou 
manipulací s  obrobky v  reakci 
na  vyšší poptávku. Většina reno-
movaných výrobců a dodavatelů 
strojů takováto řešení nabízí.

V  nabídce jsou kupříkladu ro-
boty integrované do  pracovního 
prostoru soustružnického nebo 
brousicího centra dodávané např. 
společnostmi Okuma či Emag. 
Výhodou je značná flexibilita a za-
chování půdorysné plochy stroje. 
Naopak k  nevýhodám patří malý 

dosah robotického ramena a prak-
ticky absence možnosti dodateč-
né montáže.

Naopak robotizované buňky do-
datečně doplňované k  soustruž-
nickým či frézovacím strojům, 
nabízené řadou výrobců strojů 
nebo specializovaných dodavate-
lů jako DMG Mori, Feedio, Haas, 
Halter, Mazak, Okuma, Profika 
a dalších, doznaly velkého rozší-
ření. Je možné je podle potřeby 
přistavovat i k  různým strojům, 
řešit tak požadavky okamžitého 
navýšení kapacity daného stroje. 
Snadno je lze přizpůsobit různým 
vyráběným dílcům úpravou nebo 
výměnou úložného místa a změ-

nou chapadla (možná je také jeho 
automatická výměna). Efektivitu 
příznivě ovlivní náhrada jedno-
duchého chapadla chapadlem 
dvojmístným.

Činností externích robotů lze 
posílit obsluhu dalších pracovišť 

strojního nebo obslužného cha-
rakteru (čištění, kontrola, oplach, 
popis); uvedení do provozu je zá-
ležitostí hodin, maximálně něko-
lika málo dnů. Vhodnou volbou 
průmyslového robotu lze vyřešit 
otázku kompatibility jeho řídi-
cího systému a systému stroje. 
Problémem může být naopak hor-
ší přístup do pracovního prostoru 
stroje, komplikující kinematiku 
robotu. Portálové zakladače (DMG 
Mori, Doosan, Mazak, Okuma, 
Profika, Takisawa) vyžadují často 
přístup do  pracovního prostoru 
stroje shora a jejich dodatečná im-
plementace nebývá jednoduchá. 
Náročnost na podlahovou plochu 
v tomto případě zvyšují jen úložná 
místa polotovarů či obrobků.

Technických řešení se již nabízí 
celá řada. S výjimkou vytváření 
automatických výrobních linek 
pomocí robotů představují ro-
botizované zásobníky palet nej- 

efektivnější prostředky robotizace 
z  hlediska velikosti a hmotnosti 
manipulovaných dílců, i z  pohle-
du množství skladovaných dílců, 
a tedy možné délky bezobsluž-
ného provozu. S  tím souvisí také 
požadavek na  dostatečnou kapa-
citu zásobníku nástrojů ve  stroji, 
aby disponibilní životnost jed-
notlivých nástrojů neomezovala 
velikost smysluplné zásoby dílců. 
Takovéto robotizované zásobníky 
palet dodávají jako sériové výrob-
ky velcí výrobci obráběcích strojů 
(DMG Mori, Haas, Okuma).

Ne vždy lze ovšem robotický 
systém připojit ke  stroji doda-
tečně, a s  připojováním výrobků 
třetích stran bývají problémy způ-
sobené špatnou kompatibilitou 
řídicích systémů stroje a robo-
tické buňky. Obzvláště v  případě 
nárazových potřeb vyšší kapacity 
jednotlivých strojů bývá využití 
mobilního robotického pracovi-
ště přemísťovatelného k  různým 
stojům podle aktuálních potřeb 
velmi výhodné. Příkladem mo-
bilního robotického pracoviště je 
Robostack, systém robotu a víceú-
čelového úložného místa vyrábě-
ný společností Profika.

dAlší komponenty 
zvyšující efektivitu  
drAhého stroje

V nabídce je také řada pracovišť 
vyráběných sériově specializova-
nými dodavateli (kontrola a mě-
ření, oplach, popis); kupříkladu 
Haas nově nabízí mobilní pracovi-
ště třískového hospodářství.

Petr Borovan

Integrovaný robot Okuma Armroid © Okuma

Robotizovaný zásobník palet Haas © Haas Automation 

Mobilní robotické pracoviště Profika © Profika
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Aktuální trendy v oboru 
obráběcích strojů
Obor obráběcích strojů prochází velkými změnami, které možná nejsou vidět 
na první pohled, o to více však na ně musejí výrobci z této oblasti reagovat.

Požadavky na  obráběcí stroje se 
v důsledku postupných změn svě-
ta okolo nás mění a výrobci strojů 
na to reagují, aby si zajistili potřeb-
nou konkurenceschopnost. Čtyři 
z  probíhajících trendů jsou úzce 
spojeny zejména s průmyslem:

Prvním z  nich jsou zvyšující se 
nároky na výrobu a výrobky v hlav-
ních užitných parametrech. Do této 
oblasti spadají růst požadavků na ja-
kost výroby, růst výrobního výkonu 
a produktivity, zlepšování energe-
tické a ekonomické efektivnosti, 
zvyšování spolehlivosti funkční 
i procesní a rostoucí nároky na zá-
kaznickou individualizaci a dopro-

vodné služby z oblasti digitalizace, 
monitorování a diagnostiky.

Druhým trendem je zpřísňující 
se legislativně-regulatorní podni-
katelské prostředí. Do  této oblasti 
spadají hlavní evropské předpi-
sy, jako jsou GDPR (obecné naří-
zení o  ochraně osobních údajů) 
a REACH (registration, evaluati-
on, authorisation and restriction 
of chemicals — chemická politika 
Evropské unie). V  kombinaci se 
zvyšující mezinárodní konkurencí 
tak rostou rizika přesunu výroby 
mimo ČR a ohrožení regionální ne-
závislosti. Na  první pohled méně 
viditelnými dopady je klesající 

zájem o práci a zejména podnikání 
v  průmyslu, což s  sebou následně 
nese i pokles zájmu o technické 
vzdělávání a kariéru mladých lidí 
v této oblasti.

Třetím nezpochybnitelným tren-
dem je rozvoj a implementace 
digitálních technologií, automati-
zace výrobních a řídicích procesů, 
uplatňování konceptu Průmysl 4.0 
v  průmyslové výrobě. S  tím jsou 
úzce spojeny změny v potřebách 
profesních znalostí a dovedností. 
Dopad těchto změn je do  celoži-
votního vzdělávání na  úrovni pra-
covníků i na  úrovni sekundárního 
a terciárního vzdělávání.

Čtvrtým trendem je uplatňování 
principů oběhového hospodářství 
spojené s tlakem na snižování ma-
teriálové náročnosti, maximální 
využívání odpadních surovin, re-
cyklace a recyklovatelnost. po delší 
době se tak do technických oblastí 
vrací témata znovupoužitelnosti, 
opravitelnosti a prodlužování ži-
votnosti strojů a zařízení. 

Další čtyři trendy jsou společ-
né všem oborům lidské činnosti 
a průmysl na ně musí též reagovat. 
Pátým trendem je tak potřeba za-
jištění zdrojů a surovin (tzv. critical 
raw materials) a tím spojené hle-
dání jejich náhrady za dostupnější 
suroviny a jejich zpracování.

Šestým trendem je plnění ambi-
cí a požadavků v oblasti ochrany 
klimatu. Dekarbonizace průmyslu, 
dopravy a energetiky, energetické 
úspory a zvyšování energetické 
účinnosti jsou zesílenými poža-
davky, které společně se sedmým 
trendem, kterým je snižování dal-
ších negativních vlivů na  životní 
prostředí (např. ochrana biologic-
ké rozmanitosti, ambice nulového 
znečištění pro  prostředí bez toxic-

Příklad ucelené datové komunikace mezi více výrobními stroji firmy Klingenberg: hlavním strojem výrobního systému je bruska na ozubení, která je doplněna přípra-
vou nástrojů a postprocesní kontrolou jakosti výrobků



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 
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kých látek a další), vedou techniky 
ve  výzkumu a vývoji k  vytváření 
nových technologií a výrobních 
postupů.

Osmým trendem je růst péče o lid-
ské zdraví a růst investic do lidské-
ho zdraví. To souvisí s  uvědomě-
ním si faktu, že celá kvalita lidského 
života je při prodlužujícím se věku 
dožití silně ovlivněna zdravotním 
stavem člověka, který je nutno ce-
loživotně chránit a zlepšovat.

Výše uvedených osm megatrendů 
se pochopitelně promítá i do  kon-
strukce a provozu obráběcích stro-
jů, které musí naplnit i „tradiční“ 
požadavky na  přidanou hodnotu 
pro  uživatele a cenově konkuren-
ceschopné řešení. Aktuální trendy 
v  oboru můžeme ukázat na  extra-
polaci poznatků ze  světových vý-
stav EMO 2017, 2019, 2021.

trendy v oblAsti stAvby 
obráběcích strojů

Tlak na  nerostoucí výslednou 
cenu strojů vede v kategorii středně 
velkých a velkých obráběcích strojů 
k upevňování konceptu modularity 
a stavebnicovosti strojů, které zů-
stávají významnou cestou ke  sní-
žení výrobních nákladů při zacho-
vání velké variability v možnostech 
naplnění požadavků zákazníků. 
V  souvislosti s  modularitou do-
konce do  stavby výrobních strojů 
pronikají pojmy z automotive, kdy 
stroje mají sdílené platformy (lože, 
stojany), které jsou osazovány 
funkčními moduly (vřeteníky, vře-
tenové hlavy, pracovní stoly).

Trvajícím trendem je multifunkč-
nost strojů. Typy technologií in-
tegrovaných ve  strojích se stále 
rozvíjejí. V  případě strojů s  více 
třískovými technologiemi je tren-
dem integrovat broušení. V  tomto 
směru multifunkční stroje na  bázi 
frézek i soustruhů možná v  blízké 
době uberou část aplikačního seg-
mentu brusek. Specifickým seg-
mentem se staly stroje pro hybridní 
výrobu — tedy stroje, které umož-
ňují v jednom pracovním prostoru 
integrovat technologie třískového 
obrábění a technologie aditivní. 
Používané aditivní technologie 
jsou na  bázi prášku nebo drátu ta-
veného laserovým paprskem (LMD 
— laser metal deposition) nebo drá-
tu taveného elektrickým obloukem 
(WAAM — wire arc additive manu-
facturing). Hybridní výrobní stroje 
jsou používány pro  malosériovou 
výrobu dílců, kde kombinace klade-
ní materiálu a jeho řízeného úběru 
umožňuje realizovat dílce s vnitřní-
mi dutinami, vytvářet polotovary 
specifického tvaru s malými přídav-
ky nebo realizovat ucelené opravá-
renské technologie. Ve vazbě na to 
jsou více nabízeny specializované 
CAM moduly pro  aditivní výrobu. 
Zatím omezená je však nabídka 
integrovaných prostředí, v  nichž 
by technolog mohl operace aditiv-
ní a subtraktivní snadno plánovat 
a kombinovat.

V případě komponent obráběcích 
strojů se rozrůstá nabídka senzoric-
kých komponent. Ty slouží dvěma 
účelům: pro  sběr dat potřebných 

pro  sledování stavu komponenty 
a pro  monitoring výrobního pro-
cesu. V  prvním případě se jedná 
např. o lineární nebo rotační vali-
vá uložení doplněná senzory vib-
rací, senzory teploty aj. Snímače 
jsou používány nejen pro kontrolu 
stavu komponenty, ale též pro op-
timalizaci mazání. Tento přístup 

umožňuje snížit spotřebu celko-
vého objemu použitého maziva. 
Monitoring provozu stroje i zatíže-
ní komponent umožňuje variabilně 
řídit čas výměny a oprav některých 
hlavních uzlů, což ve výsledku opět 
snižuje finanční náklady i ekologic-
kou zátěž. Evropští a zejména ja-
ponští výrobci obráběcích strojů se 
zaměřují na standardní implemen-
taci řady dílčích řešení pro snížení 
energetické náročnosti provozu 
stroje, jako je např. důsledné použí-
vaní tzv. power save modů, moder-
nizace osvětlení, snižování spotře-
by tlakového vzduchu, proměnlivé 
nastavení provozu kapalinových 
agregátů (hydraulická čerpadla, čer-
padla emulze) a využití komponent 
s vyšší energetickou účinností.

AutomAtizAce výroby: 
zAjištění toku mAteriálu

Zaměření vývoje ve stavbě obrábě-
cích strojů jde směrem ke snazší in-
tegraci automatizace zajišťující tok 
hmoty. Tím je myšlen tok nástrojů 
a polotovarů a obrobků. Vývoj je mo-
tivován požadavky řady zákazníků 
na  bezobslužný provoz obráběcích 

strojů i v  případě malých výrob-
ních sérií. Typicky, na jednu směnu 
s obsluhou navazují dvě směny, kdy 
stroj pracuje bezobslužně v automa-
tickém cyklu. Tento přístup snižuje 
hodinovou sazbu stroje, což přispí-
vá k nákladově konkurenceschopné 
výrobě. V  řadě případů umožňuje 
efektivnější využití kapacity stro-
je z důvodu nedostatku operátorů 
pro vícesměnný provoz. Na posled-
ní výstavě EMO 2021 byly všechny 
vystavené stroje vybaveny velkoka-
pacitními zásobníky nástrojů, pale-
tovými výměníky nebo zakladači 
dílců a palet. U mnoha firem bylo 
vidět ve  srovnání s  rokem 2019, že 
vývoj strojů byl zaměřen na  snazší 
integraci většího spektra automati-
začních zařízení.

Ukázka robotického ramena s malokapacitním zásobníkem polotovarů/dílců; manipulační zařízení lze snadno přistavit 
ke stávajícím strojům

Ukázka technologické palety firmy 
Georg Fischer: paleta je nosičem 
dílce a zajišťuje opakovanou přesnost 
upnutí v různých strojích zajišťujících 
dílčí výrobní operace. Paleta má QR 
identifikaci a lze tak zajistit sledování 
kvality výroby každého vyráběného 
dílce

V některých případech již došlo k integraci robotu 
do pracovního prostoru stroje, kde robot zajišťuje nejen 
manipulaci s dílci, ale též některé pomocné operace 
(např. řízené polohování trysky emulze pro chlazení 
místa řezu). 



Samostatnou kapitolou je nasa-
zení robotů ve  výrobní automa-
tizaci. V  některých případech již 
došlo k  integraci robotu do  pra-
covního prostoru stroje, kde robot 
zajišťuje nejen manipulaci s  dílci, 
ale též některé pomocné operace 
(např. řízené polohování trysky 
emulze pro  chlazení místa řezu). 
Průkopníkem je v  tomto směru 
firma Okuma se svým konceptem 
Armroid. Na poslední výstavě EMO 
bylo možno vidět roboty v  pra-
covním prostoru též u firem Biglia 
a Nakamura Tome.

dAtA ve výrobě A tok 
informAcí

Nepřehlédnutelná změna se kon-
tinuálně již delší dobu děje v oblasti 
dat z výroby. Data z řídicích systé-
mů strojů i z  přídavných snímačů 
jsou využívána k několika druhům 
analýz. První oblastí je sledová-
ní efektivnosti využití kapacity 
stroje (OEE — overall equipment 
effectiveness). OEE je komplexní 
parametr, který obsahuje nejen 
údaje o kapacitním vytížení stroje, 
ale též o počtu vyrobených kusů 
s  ohledem na  plán. Pro  uživatele 
jsou tyto výsledky společně s ana-
lýzou zdrojů prostojů základním 
nástrojem pro  zvýšení efektivity 
výroby. Výrobci strojů na  to rea-
gují integrací standardizovaných 
komunikačních rozhraní (OPC 
UA, MT Connect aj.) umožňujících 
komunikovat s  nadřazenými SW 
monitoringu výroby. Mezi zdroje 
informací o statusu výroby nepatří 
jen řídicí systém, ale též tzv. inteli-
gentní komponenty strojů. Jedná se 
obvykle o uzly, které obsahují sní-
mače a mají možnost síťové komu-

nikace. Příkladem jsou např. vře-
tenové upínací jednotky nástrojů 
s komunikací IO-link nebo snímače 
kvality emulze od  firem FuchsOil 
nebo LiquidTool. Tato komunikace 
probíhá typicky s  periodou v  řádu 
jednotek sekund nebo delší.

Druhou oblastí je zpracování tzv. 
vysokofrekvenčních dat, což jsou 
data z přídavných snímačů, senzo-
rických komponent a senzorických 
nástrojů (s frekvencí snímání obvyk-
le v jednotkách kHz) a data z řídicího 
systému (data s  periodou snímání 
v nižších jednotkách ms). Tato data 
jsou využívána nejen pro  analýzu 
stavu stroje, ale zejména pro  ne-
přímou analýzu jakosti výroby, 
kontrolu opotřebení nástrojů apod. 
Výsledné informace stroj předává 
konkrétním částem systému říze-
ní výroby (MES — manufacturing 
execution system), který na  zákla-
dě toho může plánovat servisní 
odstávky stroje. Tento softwarový 
svět tak úzce propojuje řadu oblastí 
vázaných na provoz stroje, přípravu 
procesu i zajištění řady podpůrných 
procesů. Data se tak stávají klíčo-
vým faktorem zvyšování efektivity 
výroby. Jednotlivá SW řešení jsou 
enablerem nových byznysových 
modelů. To vše je důležitým fakto-
rem pro udržení výroby v Evropě.

Článek vznikl s podporou projektu 
Technologická platforma strojírenská 
výrobní technika v rámci řešení projek-
tu CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_105/0018877.

Doc. Ing. Petr Kolář, Ph.D., 
Ing. Jan Smolík, Ph.D., 
Ústav výrobních strojů a zařízení 
(RCMT), Fakulta strojní, 
ČVUT v Praze

Stroj Weldprint 2. generace firmy Kovosvit MAS kombinující pětiosé frézování 
a WAAM; jedná se o jediný stroj pro hybridní výrobu vyvinutý a vyráběný v ČR

© 2021 Renishaw plc. 
All rights reserved.
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KOMERČNí PREZENTACE

CMZ dvouvřetenové  
CNC soustruhy řady TTS
Závěrem minulého roku uvedla firma CMZ na trh řadu výkonných vícevřetenových 
soustružnických center TTS pro práci z tyčového materiálu. 

Stroje TTS jsou nejmenšími modely 
v CMZ sortimentu vícevřetenových 
soustružnických center a jsou k dis-
pozici ve čtyřech velikostech podle 
průměru vstupního materiálu 38, 
46, 52 a 66 mm.

přesnost, opAkovAtelnost, 
spolehlivost A výkon

Ideální jsou pro  obrábění složi-
tých soustružených a frézovaných 
dílů. Je to dáno jejich přesností, 
opakovatelností a spolehlivostí 
a také výkonnými poháněnými ná-
stroji, které jsou schopné pracovat 
na maximální výkon bez časového 
omezení. To vše znamená, že stroje 
jsou obzvláště vhodné pro velkoob-
jemové obrábění dílů z tyčí. 

Variantně jsou stroje koncipová-
ny s  jednou nebo dvěma 24polo-
hovými revolverovými hlavami, 
které se hydraulicky zpevňují po-
mocí křivkových spojek velkého 
průměru tak, aby byla zajištěna 
vysoká stabilita a přesnost. Každá 
hlava je vybavena dvěma motory, 

které působí nezávisle a zajišťují 
vysokou míru manévrovatelnosti 
i obráběcího výkonu. První mo-
tor umožňuje rychlé indexování 
nástrojových pozic 30° za  150 ms 
a 180° za 440 ms. Druhý motor po-
hání nástroje rychlostí až 12 000 
ot/min (13 kW, 26,8 Nm). U obou 
revolverů je k dispozici zdvih osy 
Y v  rozsahu ±31 mm. Skutečnost, 
že revolvery jsou kompletně chla-
zeny olejem, navíc umožňuje ne-
přetržitou práci v  maximálních 
otáčkách. 

Hlavní vřeteno i protivřeteno 
jsou vybaveny výkonnými inte-
grovanými synchronními motory. 
Jejich charakteristiky byly vybrány 
s  cílem dosáhnout maximální vý-
konnosti a produktivity při  obrá-
bění. Vřetenové motory s vysokým 
krouticím momentem zkracují 
dobu akcelerace na polovinu. Např. 
TTS-46 dosáhne 5 000 ot/min 
za 1,75 s. Osa vřetena odolává nad-
měrnému ohřevu díky tomu, že ro-
tor synchronního motoru je perma-

nentním magnetem zabraňujícím 
nekontrolované cirkulaci proudu, 
která by jinak mohla způsobit ne-
žádoucí zahřívání. Vysokou tepel-
nou stabilitu dále zajišťuje olejové 
chlazení synchronního motoru 

i ložisek. Zvýšená tuhost, přesnost 
a trvanlivost vřeten jsou podpoře-
ny schopností válečkových ložisek 
poskytovat vysoké tlumení proti 
vibracím i extrémní odolnost proti 
nárazům.

tři nástroje součAsně
Jednou z možností soustruhů TTS 

s pevnou hlavou je využití koníku 
připojeného k  protivřetenu s roz-
jezdem v  osách X a Z. TTS umož-
ňuje začlenění koníku nad nebo 
pod vřeteno. Práce s protivřetenem 
posunutým pod  hlavní vřeteno 
výrazně snižuje riziko vzájemné in-
terference obou revolverů a vřeten, 
a usnadňuje programování i seříze-
ní. Možnost práce s koníkem navíc 
znamená, že stroj může dokončit 
díl v protivřetenu, zatímco mezi 
hlavním vřetenem a koníkem pro-
bíhají jiné operace.

Tříkanálové CNC řízení stroje 
umožňuje současný běh tří progra-
mů s odpovídajícími korekcemi. 
Protivřeteno (osy X3 a Z3) může 
pracovat ve  třetím kanálu CNC 
ve složeném režimu s horní a dolní 
revolverovou hlavou. Další mož-
ností je práce se dvěma revolvery 
a třemi CNC kanály, což poskytuje 
flexibilitu při  programování více 
aplikací, které využívají tři nástroje 
současně.

Mezi výhody možnosti využívat 
tři nástroje tímto způsobem patří 
současné vrtání pomocí dvou vře-
ten bez omezení programování 
a dále možnost soustružit libovolný 
tvar v pomocném vřetenu, zatímco 
stejná revolverová hlava pracu-
je na  hlavním vřetenu. Zmíněná 

Soustruh řady TTS

Práce se vřetenem posunutým v ose X mimo střed
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CMZ kompletní řada soustruhů pro všechny aplikace a rozsahy obrábění

www.newtech.cz
tel.: +420 602 162 426 

info@newtech.cz

Točná délka od 400 mm do 3200 mm

Stroje pro produktivní velkosériovou výrobu s protivřetenem a dvěma revolverovými hlavami

Průchod vřeten od 52 mm do 180 mm

KOMERČNí PREZENTACE

konstrukční řešení si kladou za  cíl 
výrazné zkrácení cyklového času 
obrábění.

jednoduchost A rychlost
Stroje řady TTS mohou být pova-

žovány za  konkurenci strojů s  po-
hyblivým vřeteníkem. Jejich seří-
zení je však mnohem jednodušší 
a rychlejší. 

Osy X3 a Z3 na  tomto dvouvře-
tenovém CNC soustruhu nabízejí 
řadu možností obrábění: 
�� pracovat s protivřetenem posu-
nutým mimo střed,
�� pracovat s koníkem,
�� obrábět se dvěma revolvery 
na stejném vřetenu,
�� řezat současně třemi nástroji (su-
perponované obrábění),

�� vyvážené obrábění (balanced 
cutting) s nástroji v horní a spod-
ní hlavě proti sobě,
�� oscilační obrábění (snadné 
lámání třísky) je k  dispozici 
na  obou revolverech a obou 
vřetenech,
�� obrábět dlouhé díly díky mož-
nosti pojezdu protivřetena 
v ose X.

Svými charakteristikami se 
stroje řady TTS řadí mezi špičku 
v oblasti strojů s více vřeteny a re-
volvery a možná v  některých ob-
lastech nastavují i novou základ-
nu pro  porovnávání výkonnosti 
a produktivity.

Ing. Ivan Kinkor 
Newtech, s. r. o.

Základní struktura stroje TTS

Revolverová hlava
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Existuje uživatelsky 
dokonalý CNC stroj? 
Vývoj každého sériově vyráběného produkčního obráběcího stroje začíná dokonce 
i desítky let před jeho uvedením na trh. Na začátku vždy stojí zadání odvíjející se 
od potřeb zákazníků, tedy majitelů firem. Existuje však technologie, která by splnila 
nejen požadavky na produkci, ale také nároky techniků a servisního týmu? Stroje 
řady KF-II výrobce Hyundai WIA by měly zadání dokonalého stroje bezezbytku 
naplnit, a to v příznivé cenové hladině. Jeho výhody přiblíží společnost Profika, která 
je jeho výhradním dealerem pro český a slovenský trh, na kterých působí již 30 let.

Při vývoji jakéhokoliv CNC stroje 
se potkávají dva pohledy. Majitele 
výrobního závodu zajímá výhradně 
cena, návratnost a životnost pořizo-
vané technologie. Přístup produkč-
ního týmu, který je obvykle složen 
z  technologa, seřizovače, obsluhy, 
údržby a pomocných profesí, bývá 
zpravidla diametrálně odlišný. Tím 
spíše, když se velice často funkce 
kumulují a přenášejí na  jediného 
schopného pracovníka. 

Oba tyto pohledy mají samozřej-
mě svou relevanci a je třeba mezi 
nimi najít průsečík. „Vybraný stroj 
tak musí splňovat nároky majitele 
i produkčního týmu, který se s tech-
nologií denně setkává přímo ve vý-
robě, řeší servis, opravy, ale i uživa-
telskou přívětivost. Skvělé řešení 
přináší nová série KF-II od  společ-
nosti Hyundai WIA. Základ strojů 
tvoří jednolité lože z vyzrálé šedé 
litiny zabezpečující vysokou tu-
host a přesnost při  obrábění. Svou 
mohutnou konstrukcí jsou před-
určeny pro  třísměnný nepřetržitý 
provoz, ale z důvodu jednoduché-
ho programování v češtině jsou 
mnoha uživateli využívány i v ma-
losériových provozech a nástrojár-
nách,“ představuje novinku Jakub 
Kaufman z Profiky. Ta momentálně 
ve  svém showroomu v  Benátkách 
nad Jizerou zájemcům představuje 
vertikální centrum KF5600II.

co vyžAduje produkční tým
Technici od  stroje očekávají ne-

kompromisní kvalitu v  následují-
cích krocích:
�� Stroj musí umět zpracovat vše, 
co programátor ovládá, naprogra-
muje a od stroje očekává. 

�� Stroj musí disponovat uživatel-
sky jednoduchým dialogovým 
programováním (u řídicího soft-
waru FANUC to je Manual Guide, 
u systému Siemens pak Shop Mill 
anebo Shop Turn; oba musí pro-
gramátorovi co nejvíce pomáhat 
vytvářet jednotlivé programy; 
výhodou je zautomatizované 
podpůrné programování, které 
řada KF-II stejně jako dialogové 
programování nabízí).
�� Stroj musí být především hmot-
ný a dostatečně dimenzovaný 
(Hyundai WIA CNC KF 5600 II 
využívá při  hmotnosti upína-
če a obrobku 1 000 kg naplno 
rychloposuvy 36 m/min; to 
už vyžaduje opravdu skvělou 
techniku). 
�� Zapotřebí jsou také snadný 
a efektivní servis, jednoduchá, 
účinná obsluha a možnost rych-
lých změn (především rychlé 
odkrytování a snadný přístup 
ke všem stěžejním prvkům stroje 
řady KF-II jsou pro kvalitní servis 
klíčové). 

�� Důležitá je také extra kvalita po-
suvových komponentů (KF 5600 
II již používá místo kuličkových 
valivých vedení předepnuté ve-
dení válečkové, které disponuje 
velkou tuhostí a opakovatelným 
polohováním).
�� A nesmíme zapomenout na  mi-
nimalizaci teplotní distorze ani 
na  zvýšení tuhosti a přesnosti 
metodou dvojitě kotveného po-
suvového šroubu.

ekonomické výhody Aneb co 
potěší mAjitele 

Klient, kterým je obvykle ředitel 
či majitel závodu, si při koupi CNC 
stroje přeje jediné — mít co nejlev-
nější, ale zároveň nejkvalitnější 
stroj, který bude rychle a stabilně 
produkovat dané množství ob-
robků v požadovaném standardu. 
Řada KF-II zde má hned několik 
výhod, kromě skvělého poměru 
mezi cenou a výkonem nabízí 
i dokonalé přizpůsobení stroje 
danému provozu či možnost po-
užití velkého množství příslu-
šenství pro maximální efektivitu 
výroby. 

Stroje řady KF-II lze dovybavit 
ručním oplachem obrobků, což je 
pro stroj vždy lepší a levnější než 
používat drahý tlakový vzduch. 

Výhodou pro  obsluhu a seřizo-
vače u CNC frézovacích center 
je mnohonástrojový zásobník 
a především vysoce spolehlivý 
a rychlý systém výměny nástro-
jů. U strojů řady KF-II je rychlost 
výměny nástroje (řez-řez) 3,2  s. 
Pozor na  srovnání s  konkurencí, 
protože jiní výrobci uvádějí zavá-
dějící hodnotu samotné výměny 
(T-T nástroj-nástroj). Tedy bez 
zpomalení, zastavení a zrychlení 
vřetena.

Další doplňkové příslušenství 
dle zvyklostí v  dané výrobě je 
možné. Výhodou pro  konečného 
uživatele je schopnost dodavate-
le stroje instalovat podobné sys-
témy vlastními techniky.

Velikou ekonomickou výhodou 
je také snadné automatizování 
strojů řady KF-II, a tím výrazné 
zefektivnění výroby, která má 
za  následek rychlejší návratnost 
investice do celé technologie.

www.profika.cz

Profika, s. r. o.
Společnost byla založena v roce 1992, 
letos tak slaví 30. výročí od svého vzni-
ku. Působí na  českém i slovenském 
trhu, na obou je výhradním dealerem 
známých a kvalitních jihokorejských 
značek Hyundai WIA a HANWHA 
Precision Machinery. Kromě technic-
kých řešení nabízí i školení obsluhy, 
servis a další přidružené služby z ob-
lasti strojírenství, a především CNC 

strojů, na které se specializuje. Rozvíjí 
rovněž oblast robotiky, včetně řešení 
na míru a vývoje vlastních robotických 
buněk.

Svůj showroom má v Benátkách 
nad Jizerou a odborníci z Profiky rádi 
zodpovědí veškeré dotazy.

Obráběcí stroj KF5600II z řady KF-II výrobce Hyundai WIA
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Klíčové poznatky o nových elektroerozivních drátových 
řezačkách FANUC ROBOCUT α-CiC wire EDM
Stefan Raff, vedoucí prodeje společnosti FANUC ROBODRILL, ROBOCUT, 
ROBONANO Europe, v krátkém rozhovoru odhaluje výhody nových EDM 
(electric discharge machining) řezacích strojů. 

Proč se společnost FANUC pus-
tila do  vývoje nové řadu dráto-
vých EDM ROBOCUT?

Neustále kontrolujeme poža-
davky trhu, vyvíjíme nové funkce 
a zlepšujeme výkonnost produk-
tů, abychom uspokojili zákazníky. 
Stejná cesta vedla také k  vývoji 
nového stroje ROBOCUT α-CiC. 
U tohoto výrobku jsme změnili 
mechanickou konstrukci, abychom 
dosáhli ještě vyšší přesnosti a stabi-
lity řezání. 

Faktory, jako jsou stabilita a spo-
lehlivost, budou vždy tvořit ústřed-
ní pilíř filozofie společnosti FANUC 
— pomáhat našim strojům běžet 
dalších 20, 25, 30 let.

Vyvinuli jsme pochopitelně také 
nové řízení stroje. ROBOCUT α-CiC 
využívá řadu nových technolo-
gií, například efektivnější řezání 
s novou mechanickou strukturou 
a s pokročilejším usnadněním jeho 
použití zákazníky. Optimalizace 
ovládacích obrazovek usnadňuje 
práci i nováčkům. Operátoři mohou 
například jednoduše stisknutím 
tlačítek plus nebo minus upravit 
výkon stroje pro konkrétní aplikaci. 

Jaké jsou podle vašeho názo-
ru tři hlavní výhody nového 
ROBOCUT α-CiC?

Určitě kompenzace chyb. 
ROBOCUT α-CiC je vybaven spe- 
ciální továrně kalibrovanou kom-
penzační mřížkou po celé ploše sto-
lu X-Y. Mnoho drátových EDM stro-
jů měří pouze jednou, uprostřed, se 

všemi údaji o přesnosti převzatými 
z této jediné příčné čáry. ROBOCUT 
α-CiC má tuto schopnost přes-
nosti v každém bodě křížení sítě. 
Nezáleží na  tom, kam zákazník 
položí obrobek na stůl, výsledkem 
bude stejná úroveň optimální přes-
nosti, což je velmi důležité.

Další významné vylepšení se týká 
řezání kuželem. Dříve vyžadovalo 
nastavení kuželového řezání urči-
té odborné znalosti, zatímco nyní 
je velmi jednoduché díky použití 
základního přípravku vedeného 
pokyny na obrazovce. Tato funkce 
usnadňuje obsluze nastavení vodi-
čů bez odborné pomoci.

Vyvinuli jsme také novou mecha-
nickou strukturu pro  náš systém 
AWF (automatic wire feed). Nový 
horní a dolní drátěný vodicí blok 
a podávací jednotka podporují ješ-
tě vyšší spolehlivost a další impro-
vizaci použití. Tím se zkracuje doba 
potřebná pro  nastavení a údržbu 
stroje.

Mnoho zákazníků až po  náku-
pu stroje zjišťuje, nakolik se je-

jich požadavky v průběhu času 
mění. Jak jim investice do  no-
vého FANUC ROBOCUT může 
pomoci tyto změny zvládnout?

Přestože dodáváme řešení, které 
bude splňovat počáteční potřeby 
našich zákazníků, můžeme je také 
vylepšovat nebo upravovat kon-
figuraci v souladu s vyvíjejícími 
se výrobními požadavky. Může jít 
o instalaci nebo odstranění další 
osy prostřednictvím otočného sto-
lu ROBOCUT CCR, změnu generá-
toru z MF2 na PCD, nebo dokonce 
o nasazení automatizace. Vždy tu 
budeme pro  zákazníka a podpoří-
me ho podle potřeby.

Každý stroj se občas porouchá. 
Co společnost FANUC v  tako-
vém případě dělá, aby pomohla 
zákazníkům obnovit provoz co 
nejrychleji?

Poruchovost našich modelů 
ROBOCUT je velmi nízká, ale k pro-
blémům vyžadujícím naši podporu 
pochopitelně v jednotlivých přípa-
dech dochází a pak musí být obno-
vení funkčnosti rychlé. ROBOCUT 

α-CiC prostřednictvím obrazovky 
CNC s  předstihem podává uživa-
teli informace o situacích, které by 
mohly nastat, čímž napomáhá stra-
tegiím prediktivní údržby. Pro další 
urychlení lze na  obrazovce CNC 
zobrazit také fotografie nebo videa, 
která názorně pomáhají provést 
opravu interně. Zkracování doby 
prodlev mezi poruchou (MTBF) 
a opravou bylo a je vždy velkou 
ambicí společnosti FANUC.

Jak rychle společnost FANUC 
v případě nepředvídaných pro-
stojů reaguje?

„Služba na  prvním místě“ je 
hlavním zákaznickým principem 
naší společnosti. Ať už požada-
vek na  servis dorazí odkudkoli 
z Evropy, servisní technik společ-
nosti dorazí k zákazníkovi v prů-
měru do 19 hodin od nahlášení. To 
v průměru představuje pouhých 
26 hodin od  zavolání po  úspěšné 
dokončení veškerých oprav všech 
typů produktů FANUC.

Zkombinujte tuto kvalitu slu-
žeb s kvalitou našich výrobků 
a jasně uvidíte výhodu, kterou 
nový ROBOCUT α-CiC společnosti 
FANUC nabízí.

www.fanuc.eu/cz

Stefan Raff

EDM drátořez FANUC ROBOCUT α-C600iC

KOMERČNí PREZENTACE
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Společnost GROB 
automatizovala 
výrobu CNC strojů 
pro automobilový průmysl
Systém NX CAM pomáhá automatizovat procesy 
návrhu a programování na CNC, zkracuje dobu 
programování a snižuje počty používaných nástrojů.

GROB-Werke GmbH & Co. KG 
(GROB)  je rodinná firma, která je 
předním producentem výrobních 
zařízení a CNC strojů pro  automo-
bilový průmysl — od univerzálních 
obráběcích strojů až po  plně auto-
matizované výrobní a montážní 
systémy.

Aktuálně čelí několika obchod-
ním výzvám, např.:
�� potřebám návrhu špičkového 
vybavení v  oblasti automobilové 
výroby,

�� využití standardizace k řízení 
vysoké úrovně úprav na míru po-
třeb zákazníka,
�� nalézání opory v  rámci globální 
spolupráce projektantů,
�� snaze zachovat si vedoucí postave-
ní na vysoce konkurenčním trhu.
Společnost GROB vděčí za  svůj 

úspěch z velké části schopnosti 
předvídat a rychle reagovat na pro-
měnlivé trendy trhu díky vyso-
ké míře automatizace. S  pomocí 
softwarového portfolia Xcelerator 

společnosti Siemens mohou její 
odborníci navrhovat, projektovat 
a vyrábět vybavení a CNC stroje 
pro automobilový průmysl.

AutomAtizAce cnc strojů 
v Automobilovém průmyslu 
s pomocí nX cAm

Projektanti firmy GROB využívají 
NX k vytvoření digitálního dvojče-
te každého výrobního stroje a linky. 
K automatické tvorbě CNC progra-
mů s pomocí obrábění založeného 
na  funkcích používají rovněž NX 
CAM. Programátoři si tak mohou 
zhotovit knihovnu pravidel obrá-
bění, která obsahuje standardní 
typy vyvrtávaných otvorů, definice 
kapes a povrchů včetně nástrojů 
potřebných k obráběcím operacím. 
Před odesláním CNC programů 
do obráběcích strojů simulují kom-
pletní obráběcí procesy díky simu-
laci obrábění v systému NX CAM, 
což následně zajistí bezchybnou 
výrobu ve vlastním provozu.

Pro lepší spolupráci si projektanti 
vyměňují 3D modely mezi jednotli-
vými výrobními závody a jako cent-
rální informační centrum používají 

software Teamcenter. Tyto modely 
jsou pak naprogramovány na  CNC 
v  daném místě, což usnadňuje 
úpravu CNC programů v  jednotli-
vých závodech podle dostupných 
zdrojů a vybavení.

Použití systému NX CAM pro ob-
rábění na  základě funkcí pomoh-
lo firmě automatizovat procesy 
návrhu a programování na  CNC. 
Automatické rozpoznávání prvků, 
které dokáže rozpoznat 95 % stan-
dardních typů otvorů GROB a 70 až 
80 % dalších prvků, zkrátilo dobu 
programování CNC o 30 % a výrazně 
snížilo počet různých používaných 
nástrojů.

siemens.cz/sinumerik

Projektanti společnosti GROB používají k plánování, návrhu, validaci a CNC pro-
gramování nástroje Tecnomatix Plant Simulation, NX CAD, NX CAM a Teamcenter
 © GROB

© GROB

Kovoobráběči se v září opět sejdou ve Stuttgartu 
Mezinárodní veletrh kovoobrábění AMB se vrátí do svého pravidelného cyklu a bude 
se konat opět ve stuttgartském veletržním centru od 13. do 17. září 2022. 
Významní vystavovatelé z kovoob-
ráběcího a zpracovatelského průmy-
slu předvedou své inovace a další 
vývoj zainteresovaným profesionál-
ním návštěvníkům během pěti dnů 
konání veletrhu AMB ve Stuttgartu. 
Na  výstavní ploše přesahující 
120  000 m2 představí více než 
1 500 vystavovatelů inovace a další 

vývoj v oblasti obráběcích a tváře-
cích strojů, přesných nástrojů, mě-
řicích systémů, kontroly kvality, 
robotů, manipulace s nástroji, prů-
myslového softwaru, komponentů 
a příslušenství. Veletrh je podporo-
ván Asociací německých výrobců 
nástrojů (VDMA) a Sdružením ně-
meckých výrobců obráběcích strojů 

(VDW). V současné době je zde regis-
trováno 31 % mezinárodních vysta-
vovatelů na  29 % výstavní plochy. 
Nejvíce mezinárodních vystavova-
telů přichází z Itálie (7 %), Švýcarska 
(6 %) a Španělska (2 %). 

Doprovodný program se letos 
zaměří na digitální řešení optimali-
zující procesy a nabízející podporu 

pro  výzvy v  podobě udržitelnosti 
a nedostatku kvalifikovaných pra-
covníků. Vedle stále dominujících 
témat, kterými jsou Průmysl 4.0 
a zlepšení účinnosti, bude kladen 
důraz také na  hybridizaci strojů, 
software, IT bezpečnost, zvyšo-
vání inteligence strojů a simulace 
kompletního obrábění. Odpovědi 
na  komplexní požadavky poskyt-
nou přednášky, fóra a konference 
doprovodného programu. /pk/



Series
nejuniverzálnější špičková lineární obráběcí centra

• k dispozici více vřetenových motorů 
• vysokorychlostní válečkové vedení ve všech osách
• zlepšená kvalita zátěžového vřetena pro nejpřesnější obrábění
• lepší uživatelské pohodlí, díky použití nejnovějších systémů Fanuc   
• sloupy z jednoho kusu litiny, možnost zvolení potřebné výšky osy „Z“
• rozšířené možnosti zpracování třísek použitím horního vynašeče s cyklováním

PROFIKA s.r.o. 
Průmyslová 1006, 294 71 Benátky nad Jizerou,
e-mail: stroje@profika.cz, servis@profika.cz
Pobočky (prodej a vlastní servis): 
Morava: Nový Jičín, Slovensko: Kriváň
www.profika.cz

Popis Jednotka KF4600II KF5600II KF6700II
Velikost stolu /nosnost mm/kg 1050x460/600 1250x560/1000 1500x670/1300
Kužel vřetena/poč. nástrojů Typ/ks BBT40/30std./40 opce BBT40/30std./40 opce BBT40/30std./40 opce
Rozjezdy X/Y/Z mm 900/460/520 1 100/560/520 1 300/670/635
Rychloposuvy X/Y/Z m/min 36/36/30 36/36/30 36/36/30

Řídicí systém Otáčky/min 
 

Výkon motoru
(Max./Trvale)

Krouticí moment
(Max./Trvale)

HYUNDAI WIA 
FANUC
SMART PLUS

8000/10000ot/min
8000 ot/min (KF6700II)

8000 ot/min (vys. moment)
12000 ot/min
15000 ot/min

18,5/11kW
18,5/15 kW
15/11 kW

18,5/11 kW
18.5/11 kW

118/52,5 N.m
118/71,6 N.m
286/143 N.m
118/52,5 N.m
118/52,5 N.m

HYUNDAI-iTROL
HEIDENHAIN 
FANUC 31i-B

12000 ot/min 16,2/8,5 kW 119,7/63 N.m
12000 ot/min 17/10 kW 108,6/63,7 N.m
20000 ot/min 22/18,5 kW 98/80 N.m

Nejmodernější vysokorychlostní obráběcí centrum s velkým pracovním prostorem. 
Vertikální frézovací centrum navržené společností HYUNDAI WIA s dlouholetými zkušenostmi z automotive výroby. 
Naše stroje jsou určené pro maximální produktivitu při zachování výborné tuhosti a přesnosti.

Inz Profika k použití A4.indd   2 31.05.2022   10:12:08
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V Misanu automatizují pracoviště na míru potřeb zákazníků
Tlak na ekonomiku výroby, zvyšování produktivity a maximalizaci doby 
bezobslužného provozu zvyšuje poptávku po hledání pokročilých řešení 
automatizace vyvíjených a zdokonalovaných na míru potřeb konkrétních firem.  

Dovozce japonských obráběcích 
strojů společnost Misan, podobně 
jako každý jiný subjekt zabývající se 
podobnou činností, zprvu pro  své 
zákazníky zajišťoval jen nezbytná 
školení obsluhy, technické poraden-
ství a potřebný servis. Postupem 
doby si však vytvořil kádr kvalifiko-
vaných a kompetentních spolupra-
covníků a vybudoval novou mon-
tážní halu, čímž vytvořil podmínky 
pro  převedení všech obslužných 
činností na podstatně vyšší úroveň. 
V  současné době může na  základě 
vyhodnocení provedených analýz 
nabídnout zákazníkům nejen při-
způsobení stroje konkrétním úko-
lům, pro něž byl zakoupen, ale také 
zvýšení jeho ekonomické efektiv-
nosti cestou zvyšování produktivity 
nebo prodlužováním doby možné-
ho bezobslužného provozu. Pro pl-
nění těchto cílů je Misan schopen 
provést potřebné ekonomické roz-
bory, které vedou k návrhu optimál-

ního řešení automatizace, zajistit 
konstrukci a výrobu nezbytných pří-
pravků, kompletovat navržená pra-
coviště s  využitím dodávek třetích 
stran (např. roboty, kontrolní a mě-
řicí stanoviště), hotové pracoviště 
sestavit, uvést do provozu, odzkou-
šet, prokázat splnění požadovaných 
parametrů a předat je zákazníkovi. 

Pojďme se společně podívat 
na vybraná řešení, které dnes může 
Misan zákazníkům nabídnout.

sofistikovAné příprAvky
Za zvláštní typ přípravku, který je 

zhotovován na  míru potřeb zákaz-
níka, lze považovat vícepolohová 
chapadla (koncové efektory) rame-
ne robotu, navržená pro  konkrétní 
výrobek a typ použitého průmys-
lového robotu. Vícepolohové ucho-
povače mohou vyjmout dílec z upí-
nače stroje po jeho obrobení z jedné 
strany, otočit jej a upnout znova 
pro opracování z druhé strany. Šetří 

tím čas operace a jinak potřebný me-
zisklad částečně obrobených dílců 
(obr. 1). Podle potřeby je lze vybavit 
i jednoduchými přídavnými funkce-
mi, jako např. ofukem pro  očištění 
dílce nebo dotlakem pro jeho správ-
né usazení v přípravku. Zobrazené 
chapadlo pracuje v  jednoduché 
robotické buňce, tvořené CNC sou-
struhem a jedním robotem.

Sofistikované přípravky, které vý-
razně zvyšují produktivitu strojního 
pracoviště, představují v  podstatě 
přidanou další řízenou osu stroje. 
Mohou být v jedno- i vícemístném 
provedení. Mimo bezpečné upnu-
tí obráběného dílce zajišťují řadu 
dalších funkcí, např. oplach dílce 
po provedené třískové operaci, kon-
trolu provedených operací nebo 
změnu způsobu upnutí dílce tak, 
aby bylo možno jej opracovat z více 
stran (obr. 2). V uvedeném případě 
jde o jednomístný upínací přípravek 
na  paletě umístěné na  sklopném 

stole v  pracovním prostoru CNC 
centra Brother. Přípravky mohou 
být upínány na  křížový stůl stroje, 
využívat sklopný otočný stůl nebo 
být montovány na vyměnitelné pa-
letě — např. u CNC obráběcích center 
Brother v provedení QT (s dvoupolo-
hovým otočným stolem). Ovládány 
jsou řídicím systémem stroje.

robotizovAné výrobní buňky
Pro zakládání a odebírání obrobku 

využívají vhodný typ průmyslové-
ho robotu, který může též sloužit 
jako propojení několika souvise-
jících obslužných pracovišť, jako 
jsou např. oplach, kontrola, změna 
polohy dílce apod., s CNC strojem. 
Nejjednodušší případ představuje 
jeden stroj, obsluhovaný jedním 
robotem (např. oblíbená buňka tvo-
řená obráběcím centrem Brother 
a robotickým systémem Halter 
Load Assistant s jedním robotem, 
který zakládá a odebírá dílce).

Ve složitějších případech může 
jednu buňku tvořit více strojů včet-
ně obslužných pracovišť, úložné 
regály a místa pro ukládání neshod-
ných dílců. Všechna místa lze také 
obsluhovat podle potřeby více ro-
boty. Z realizovaných buněk osaze-
ných jedním strojem lze uvést buň-
ku sestávající se z obráběcího centra 
Brother S700X1 s jedním robotem, 
buňku tvořenou centrem Brother 
R450X1, robotem a zásuvkovým 
zásobníkem, buňku sestavenou 
ze soustruhu Okuma L200e-M, ro-
botu a využívající 2D kameru nebo 
robotizované pracoviště pětiosého 
svislého centra MU-4000V, které 
zakládá robot osazenými paletami 
z regálového zásobníku.

Obr. 1: Vícepolohové chapadlo robotu obsluhujícího buňku 
s CNC soustruhem

Obr. 2: Upínací přípravek pro jednopaletové 
CNC centrum Brother

Obr. 3: Buňka realizovaná z obráběcího centra Brother TC-32BNQT, myčky a dvou 
obslužných robotů 

Obr. 4: Buňka realizovaná z CNC soustruhu LT2000, dvou obráběcích center 
Brother, dvou robotů a dvou zásobníků
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Ze složitějších řešení, využíva-
jících větší počet pracovišť, resp. 
robotů, slouží za  příklad buňka 
skládající se z  jednoho obráběcího 
centra Brother TC-32BNQT, jedné 
myčky a dvou obslužných robotů 
(obr. 3) nebo robotická buňka, se-
stávající z  CNC soustruhu Okuma 
LT2000EXII, dvou obráběcích cen-
ter Brother, dvou průmyslových ro-
botů a dvou zásuvkových zásobní-
ků, které lze zakládat z prostoru vně 
buňky (obr. 4). Použitím vhodného 
softwaru a hardwaru lze provádět 
i výměnu chapadla, která je pod-
mínkou změny opracovávaného 
dílce bez zásahu obsluhy, a tím pro-
dloužit režim práce bez obsluhy.

Nejčastěji jsou používány robo-
ty značek ABB, FANUC či Yaskawa 
s  nosností vesměs okolo 20 kg. 
Podle potřeby je lze opatřit 2D nebo 
3D kamerou pro  rozpoznání tvaru 
a polohy (resp. správného založení 
správného obrobku). V  současné 
době představují robotické buňky 
nejběžnější řešení automatizace.

robotizovAné výrobní linky
Robotizované linky propojují 

několik obráběcích strojů a even-
tuálně další související pracoviště 
(např. popis, kontrola, oplach) pro-
střednictvím jednoho nebo více 
průmyslových robotů a vhodného 
dopravního systému. K  nim jsou 
přičleněna příslušná zakládací mís-
ta polotovarů, mezioperační úložiš-
tě rozpracovaných dílců a zakládací 
či odebírací místa hotových obrobe-
ných dílců nebo dílců neshodných. 

Největší v Misanu realizovanou za-
kázkou tohoto typu je robotická lin-
ka ML10 (obr. 5) s půdorysnou plo-
chou 12,3 × 21,2 m, tvořená čtyřmi 
identickými robotickými buňkami 
RC10R-MSN s vlastním řídicím sys-
témem a myčkou hotových dílců. Ta 
tvoří univerzální komorový odmaš-
ťovací stroj s příslušenstvím a váleč-
kovými dopravníky propojujícími 
jednotlivá pracoviště linky. Linka 

je jako celek řízena nadřazeným ří-
dicím systémem, využívajícím vý-
stupy řídicích systémů robotických 
buněk. Buňky a myčka jsou samo-
statně ovládanými celky, integrova-
nými do společného prostoru linky 
pomocí dopravních válečkových 
modulů, vzájemně spolupracují 
prostřednictvím zmíněného nadřa-
zeného řídicího systému zajišťují-
cího funkci linky jako celku včetně 
vybraných bezpečnostních funkcí. 

Linka je koncipována pro automa-
tickou výrobu rozličných přesných 
prizmatických dílců, vyráběných 
z lehké slitiny. Charakterizuje ji vyso-
ká míra univerzality a hodinový vý-
kon cca 240 kusů podle typu zhoto-
vovaného dílce. Vstup dílců do linky 
je realizován ručně, orientovaným 
zakládáním ve čtyřech řadách vedle 
sebe do  gravitačního skluzu každé 
buňky, odkud je po čtyřech odebírá 

robot vybavený čtyřmístným chapa-
dlem a funkcí čištění dílců ofukem.

Manipulační jednotku tvoří iden-
tifikovatelné koše, v nichž jsou dílce 
uloženy v rastru, aby je mohl zaklá-
dat i odebírat čtyřmístným chapa-
dlem opatřený robot každé buňky. 
Dle typu zhotovovaného dílce je 
lze vyhotovit v jedné buňce a v tom 
případě po  dokončení obráběcích 
operací s nimi koš pokračuje přímo 
k myčce. Pokud pro kompletní obro-

bení dílce nestačí jedna buňka, koše 
probíhají i dalšími buňkami tak, 
aby bylo možno doplnit chybějící 
operace. Z  každé buňky jsou dílce 
odebírány ke  kontrolnímu měření 
podle předem stanoveného plánu, 
posouzení obsluhy nebo na  zákla-
dě strojem automaticky indikované 
poruchy řezného nástroje. 

Buňky se skládají ze  dvou souse-
dících CNC center Brother R450X1 
vybavených otočnými dvoupoloho-
vými zakladači palet se čtyřmístný-
mi upínacími přípravky, jedním uni-
verzálním robotem ArcMate 120iC, 
skluzem vybraných dílců k  měřicí-
mu místu, skluzem neshodných ob-
robků, otáčecí stanicí a dopravníky, 
které buňku propojují s páteřním 
dopravníkem (obr. 6). Každá buňka 
je vybavena vlastním ovládacím pa-
nelem a ovládacím panelem dráhy. 
Robot očistí dílce stlačeným vzdu-
chem, ukládá je do  čtyřmístného 
přípravku, kde provede kontrolu 
správného dosednutí dílce. Po obro-
bení dílce z jedné strany je čtveřice 
dílců přesunuta z přípravku do otá-
čecí stanice a otočena o 180°, založe-
na do přípravku a po kontrole upnutí 
obrobena z druhé strany. Po obrobe-
ní z druhé strany jsou dílce robotem 
uloženy do  přepravního koše a ten 
přemístěn na  páteřní dopravník. 
Poté koš pokračuje k obrábění v další 
buňce nebo přímo k myčce a po očiš-
tění a odmaštění je koš s hotovými 
dílci přesunut k vykládacímu místu.

Petr Borovan 
Foto: Misan

Obr. 6: Dispozice robotické buňky 
RC10R-MSN
1/ ovládací panel buňky
2/ vstupní dveře
3/ světelná závora — vysílač
4/ Brother 1
5/ skluz měření
6/ Brother 2
7/ NG skluz
8/ ovládací panel dráhy
9/ vstupní skluz
10/ ochranné oplocení
11/ robot
12/ otáčecí stanice
13/ vstupní dveře
14/ světelná závora — přijímač

1 2
3

4

5

6

7

8
9

10

11 12

13

14

Obr. 5: Linka osmi obráběcích center Brother R450X1
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KOMERČNí PREZENTACE

Automatizace jako 
cesta k větším 
zakázkám
Společnost BWB-Betschart, specialista  
na povrchové úpravy a třískové obrábění, 
rozšířila svou kapacitu a flexibilitu díky investici 
do automatizovaného stroje C 32 U. Jak moc se to 
vyplatilo, se ukázalo už v lednu 2021: využití kapacit 
raketově vzrostlo, stejně jako požadavky na přesnost. 
Bez nového zařízení Hermle by švýcarská společnost 
musela zrušit více než polovinu svých zakázek.

BWB-Betschart AG je specialista 
na  povrchové úpravy. Švýcarská 
společnost se k obrábění dostala 
zhruba před 20 lety — v reakci na po-
ptávku po  hliníkových komponen-
tech pro  výrobu nábytku. Pokles 
tržeb ve  švýcarském nábytkářském 
průmyslu tehdy způsobil pozdvi-
žení. Místo výrobců nábytku se tak 
na  BWB začali obracet zákazníci 

se zájmem o povrchovou úpravu, 
kterým chyběla kapacita ve vlastním 
třískovém obrábění. Nábytkářský 
průmysl dnes proto v  portfoliu 
BWH nehraje téměř žádnou roli. 
Místo toho je u firmy specializované 
na hliník častěji poptávána výpomoc 
při potížích s kapacitou.

Postupem času však rostl počet 
zakázek na  CNC obrábění natolik, 

že přestala dostačovat personální 
kapacita. „Museli jsme pracovat 
na  2—3 směny a využívat zaměst-
nance z jiných oblastí. Pro  menší 
počty kusů nebo pro nové zakázky 
nám však kvalifikovaní odborníci 
dlouhodobě chyběli,“ vysvětluje 
Thomas Furger, vedoucí CNC ob-
rábění v BWB-Betschart. Pomoci 
mělo automatizované pětiosé ob-

ráběcí centrum od  firmy Hermle: 
C  32 U včetně robotického systému 
RS 2 pro automatickou manipulaci 
s paletami a obrobky. 

Kromě intuitivního ovládání, spo-
lehlivosti a vysoké přesnosti stroje 
Hermle rozhodovalo jednotné 
sladění celkového řešení. „Neměli 
jsme zkušenosti s automatizací, 
abychom sehnali dvě nezávislé 
firmy a vysvětlili oběma, co potře-
bujeme,“ vysvětluje Furger. „Tady 
máme vše z jednoho zdroje. Pokud 
něco nefunguje, přijde Hermle 
a problém vyřeší.“

skok ve vytížení
Stroj C 32 U je v provozu od  léta 

2020, od  ledna 2021 však vytížení 
náhle vzrostlo na  více než 90 %. 
„Bez tohoto stroje bychom tehdy 
museli odříci více než polovinu ob-
jednávek. Navíc jsme u některých 
dílů potřebovali vysokou přesnost,“ 
zdůrazňuje Furger. Až do  května 
2021 běželo frézovací centrum 
Hermle o sobotách, nedělích a svát-
cích. Nyní se situace uklidnila, takže 
BWB-Betschart má opět kapacitu 
pro nové zakázky. Thomas Furger se 
teď díky zvolnění hodlá se svými za-
městnanci zaměřit na  optimalizaci 
pracovních procesů. „Automatizace 
znamená flexibilitu, takže můžeme 
předefinovat naše procesní postu-
py. Pryč od stoického zpracovávání 
zakázek, směrem ke konstruktivní-
mu myšlení,“ říká Furger. 

Díky stroji C 32 U s robotickým systémem RS 2 je firma BWB-Betschart v kantonu Nidwalden atraktivnějším 
zaměstnavatelem

BWB-Betschart frézuje pouze hliník — včetně komponentů pro automatizaci 
laboratoří
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Jedním z cílů Thomase Furgera 
a jeho týmu je minimalizovat pro-
stoje, dosahovat očekávané přes-
nosti a schopnost pružně reagovat 
na sériové i jednotlivé zakázky. Až 
v průběhu roku si navíc uvědomi-
li, co to znamená mít ve  strojo-
vém parku pětiosé obráběcí cent-
rum z Gosheimu: „Noví zákazníci 
k nám přicházeli s objednávkami, 

které bychom dříve nemohli při-
jmout kvůli požadované přesnosti 
nebo nedostatku kapacity. S auto-
matizací jsme konkurenceschop-
nější vůči sousedním zemím 
a stáváme se atraktivnější jako 
zaměstnavatel — i díky robotu,“ 
vyjmenovává Furger. „Jsem si jist, 
že investice se v mnoha ohledech 
vyplatí.“ 

Vaše požadavky bereme vždy vážně a uděláme všechno pro to, 
aby váš stroj fungoval – ať už osobně na místě, či prostřednictvím 
dálkové diagnostiky nebo naší horké linky. Servis Hermle nasta-
vuje měřítka v oboru. Potvrzují to naši zákazníci, tisk a dokonce i 
naše konkurence.

Servis.

Maschinenfabrik Berthold Hermle AG, 
pavel.nemecek@hermle.cz, martin.skukalek@hermle.sk

www.hermle.cz

Satis-
faction 
Guar-
antor.

KOMERČNí PREZENTACE

Robotický systém RS 2 udržuje stroj C 32 U díky automatické manipulaci s paleta-
mi a obrobky v provozu i v noci a o víkendu

Zleva doprava: programátoři Tobias Halter a Ulrich Breitenberger, Christian 
Simon, oblastní vedoucí prodeje firmy Hermle AG (Švýcarsko), a Thomas Furger, 
vedoucí CNC obrábění u firmy BWB-Betschart
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Inovativní produkty HIWIN s vysokou 
přidanou hodnotou pomáhají dostát 
nárokům na inteligentní výrobu
„HIWIN jako první celosvětově přináší inteligentní 
kuličkové šrouby i4.0 BS, dále pak otočné stoly 
s torzními motory a harmonické převodovky Datorker,“ 
říká v rozhovoru Jonathan Chiu, Business Development 
Manager společnosti HIWIN.

Jaké jsou nejsilnější stránky 
značky HIWIN na  globálním 
trhu a jaké jsou konkurenční vý-
hody jejích produktů a řešení?

HIWIN je světovým lídrem v ob-
lasti řízení pohybu pomocí kulič-
kových šroubů a lineárních vede-
ní, což jsou klíčové komponenty 
ve všech průmyslových odvětvích. 
Kromě toho společnost HIWIN na-
bízí jako pokročilejší řešení lineární 
a torzní motory. Špičkou v nabídce 
pak jsou modulární produkty, jako 
jsou lineární polohovací systémy, 
harmonické převodovky Datorker 
a rotační stoly s přímým pohonem. 

HIWIN je také průkopníkem 
na poli používání prediktivní tech-
nologie ve svých inteligentních ku-
ličkových šroubech i4.0 pro pokro-
čilé obráběcí stroje. Mimo uvedené 
disponujeme i nemalým know-
-how, které pokrývá veškeré druhy 
průmyslových robotů.

Inovativní produkty HIWIN s vy-
sokou přidanou hodnotou pomá-
hají našim zákazníkům dostát ná-
rokům na inteligentní výrobu. Díky 
široké škále řešení, která našim 
zákazníkům můžeme poskytovat, 
mohou uživatelé výrazně zvyšovat 
svou produktivitu a implemen-
tovat chytrou automatizaci. To 
jsou konkurenční výhody značky 
HIWIN.

Jaká je globální obchodní struk-
tura skupiny HIWIN a v koli-
ka zemích jsou její produkty 
dostupné?

HIWIN má dceřiné společnosti 
v USA, Německu, Japonsku, České 
republice, ve  Švýcarsku, Itálii, 
Singapuru, Koreji a Číně. S více 
než 200 distribučními místy jsme 
schopni zajistit vysoce kvalit-
ní dodávky a údržbu ve  více než 
40  zemích.

Jaké nové produkty a řešení 
pod  názvem HIWIN do  Evropy 
přinášíte?

HIWIN jako první celosvěto-
vě přináší inteligentní kuličkové 
šrouby i4.0 BS, dále pak otočné 
stoly s torzními motory (TMRT) 
a harmonické převodovky Datorker 
(DT). Nesmíme opomenout ani náš 
nový servopohon E1, který zastává 
klíčovou roli v rozšiřování nabídky 
našich řešení.

Jaké jsou nejsilnější strán-
ky a výhody těchto nových 
produktů?

HIWIN i4.0 BS® je první inteli-
gentní kuličkový šroub na  světě. 
Kombinuje výhody multifunkč-
ního senzoru pro  detekci vibrací 
a teploty s přínosem speciálně vy-
vinutého algoritmu. Pomocí naší 
aplikace mohou uživatelé sledovat 

stav každého stroje v reálném čase, 
aby bylo možné provádět predik-
tivní údržbu. Tím se lze vyhnout 
neočekávaným odstávkám stroje, 
dosahovat jeho vysokého vyu-
žití při  souběžné úspoře energie 
a ochraně životního prostředí.

HIWIN je jediný tchajwanský 
a jeden z pouhých dvou asijských 
výrobců, kteří jsou schopni vyrá-
bět otočné stoly s torzními moto-
ry (TMRT). TMRT stůl je vybaven 
vodou chlazeným momentovým 
motorem s přímým pohonem, ve-
stavěnými ložisky vysoké tuhosti 
a přesnosti, absolutním odměřo-
vacím systémem a výkonným brz-
dným systémem. HIWIN TMRT 
stoly se instalují v mnoha špičko-
vých čtyř- a pětiosých obráběcích 
strojích. Ve  srovnání s mechanic-
ky indexovaným stolem má TMRT 
stůl vyšší rychlost i vyšší krouticí 

KOMERČNí PREZENTACE

HIWIN i4.0 BS® je první inteligentní kuličkový šroub 
na světě. Kombinuje výhody multifunkčního senzoru 
pro detekci vibrací a teploty s přínosem speciálně 
vyvinutého algoritmu. 



moment. Vyhovuje nárokům roz-
manitých čtyř- i pětiosých obrábě-
cích strojů a dramaticky zlepšuje 
přesnost obrábění i produktivitu.

Výhody harmonické převodov-
ky HIWIN Datorker (DT) spočíva-
jí ve  vysoké přesnosti, účinnosti 
a  torzní tuhosti a v nízkém rozbě-
hovém momentu. Tyto převodovky 
jsou široce používány v robotice, 
zařízeních pro  automatizaci, polo-

vodičových zařízeních, obráběcích 
strojích a v mnoha dalších průmys-
lových odvětvích. Ve srovnání s kon-
kurencí může HIWIN poskytnout 
kompletní řešení dodávky převo-
dovky HIWIN Datorker a potřebné-
ho příslušenství v jednom setu.

Jednou z důležitých novinek jsou 
naše servoovladače a servomotory 
nové generace — E1. Díky nejnověj-
ší hardwarové struktuře a algorit-
mu poskytuje E1 při řízení pohybu 
skvělý výsledek. Uživatelsky přívě-
tivé prostředí a stabilní komunikač-
ní protokol EtherCAT šetří zákazní-
kovi obrovské množství času a úsilí. 
Speciální funkce, jako je ovládání 
gantry systému, multimotion con-
trol (intuitivní grafické prostředí 
pro nastavení jednoduchých polo-
hovacích sekvencí na  základě DI/
DO), funkce tuneless (automatické 
ladění pohonu) a podobné doplňky, 
umožňují flexibilní a široké využití 
naší polohovací techniky. Spojení 

lineárního nebo rotačního systému 
HIWIN s pohonem E1 je pro  naše 
uživatele perfektním řešením.

Jakým způsobem budete pod-
porovat tyto nové produkty, 
aby byly na  evropském trhu 
úspěšné?

V HIWIN myslíme globál-
ně a jednáme lokálně. Zavedli 
jsme komplexní školicí program 

pro všechny naše evropské dceřiné 
společnosti, pobočky a distributory. 
Zaměřujeme se jejich prostřednic-
tvím na to, abychom našim zákaz-
níkům nabídli kompletní řešení. 
Nový produkt posiluje naši pozici 
na trhu. 

Společnost HIWIN si stanovila za 
cíl neustále se zlepšovat. Naše pro-
dukty a naše servisní služby jsou 
v každém okamžiku a za všech okol-
ností plně konkurenceschopné.

Jak HIWIN reaguje na  aktuální 
situaci na  trhu, zejména na  ne-
dostatek materiálů a elektro-
nických čipů?

Společnost HIWIN má po  celém 
světě řadu schválených dodava-
telů. Díky nim máme zajištěno 
bezproblémové dodání potřeb-
ných materiálů i elektronických 
součástí.

www.hiwin.cz

KOMERČNí PREZENTACE

Tungaloy Accelerated Lines - Leading in Innovation

www.tungaloy.cz

Dopředné i zpětné soustružení, profi lování
a čelní soustružení JEDINÝM NÁSTROJEM

Dva typy destiček pro velkou 
variabilitu použití.                     
Oboustranné 6-břité destičky 
s úhlem špičky 35° nebo 80°. 

80° úhel špičky

35° úhel špičky

Jednou z důležitých novinek jsou naše servoovladače 
a servomotory nové generace — E1. Díky nejnovější 
hardwarové struktuře a algoritmu poskytuje E1 při řízení 
pohybu skvělý výsledek. 
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Specialisté firem Teximp a FANUC předváděli zájemcům 
aktuální možnosti obráběcích strojů a jejich automatizace 
V rámci svých tradičních dnů otevřených dveří společnost Teximp předvedla v chodu 
širokou paletu obráběcí strojů, které společnost do ČR dováží, v řadě případů 
dokonce v podobě robotizovaných pracovišť s pomocí robotů FANUC. Svou nabídku 
ovšem prezentovaly i další spolupracující firmy.

Pokud někdo pomýšlí na  zakou-
pení obráběcího stroje z  nabídky 
jednoho z největších výrobců CNC 
strojů na světě, americké firmy Haas 
Automation, nejlepší způsob, jak se 
v její rozsáhlé nabídce orientovat 
a vybrat optimální řešení, plně vy-
hovující záměrům uživatele, je na-
vštívit některý ze  dnů otevřených 
dveří společnosti Teximp, která 
stroje zmíněné značky do  České 
republiky dováží a jež rovněž po-
skytuje potřebný servis.

Jen pro  ilustraci — nabídka CNC 
strojů Haas zahrnuje více než 
30  typů CNC vertikálních frézek 
s  kuželem vřetena velikosti 40, 
na  15 typů s  velikostí kužele 50, 
30 typů CNC soustruhů a dále CNC 
vrtací a závitovací obráběcí centra, 
CNC horizontální frézky i další stro-
je. U všech lze prostřednictvím voli-
telného vybavení dále modifikovat 
stroje podle potřeb zákazníka a na-
bídnout vynikající poměr užitné 
hodnoty vůči ceně, jímž jsou stroje 
Haas známy.

Během dnů otevřených dve-
ří, konaných ve  dvacátém týdnu 

letošního roku, se navíc podob-
ná akce konala i v  novém sídle 
společnosti FANUC Czech, vzdá-
leném jen několik minut chů-
ze od  Technologického centra 

Teximp a během jediného dne tak 
zde bylo možné získat také infor-
mace o možnostech automatizace 
pomocí robotů FANUC. Oproti mi-
nulým akcím, pořádaným společ-

ností Teximp, byla totiž tentokrát 
výrazně vyšší pozornost věnována 
modernizaci strojních pracovišť po-
mocí průmyslových robotů, zejmé-
na právě z produkce firmy FANUC.

obráběcí stroje hAAs
Robotická buňka Haas s robotem 

FANUC M-10i/D12 představuje zá-
kladní modul, kterým lze vybavit 
frézovací i soustružnické stroje 
Haas. Vyznačuje se softwarovou 
kompatibilitou s  řídicími systémy 
strojů a vysokou variabilitou úlož-
ných systémů.

UMC 500 SS, představitel rodiny 
cenově přístupných univerzálních 
pětiosých frézek rodiny UMC v pro-
vedení „super speed“, disponuje 
12 000 ot/min (s opcí 15 000 ot/min) 
na  vřetenu, vyššími rychlostmi 
rychloposuvu i kratšími časy vý-
měny nástroje oproti standardní-
mu provedení.

VC 400 SS, speciální tříosé verti-
kální centrum, rovněž v provedení 
„super speed“, je příkladem mož-
ností, jak zvýšit produktivitu stroje 
podle filozofie firmy Haas. Pokud si 
zákazník vybere tento stroj, může 
volit mezi variantou vybavenou 
dvoumístným výměníkem palet či 
provedením se šestimístným pale-
tovým zásobníkem.

Cenově výhodná vertikální CNC 
frézka VF 4 SS (provedení „super 

Robotizovaná buňka Haas s robotem FANUC M-10i/D12 © autor

Univerzální obráběcí centrum Haas UMC 500 SS © Haas CNC soustruh ST 15 © Haas



29

Ob
rá

bě
cí

 st
rO

je
 a

 př
ísl

uš
en

st
ví

prezentAční Akce

www.technickytydenik.cz

speed“) se zvýšenými rychlostmi 
posuvů oproti standardu, jejíž vře-
teno s přímým pohonem nabízí až 
12 000 ot/min, byla předváděna 
s robotem FANUC M-10i/D10L. Ten 
plně využíval možnosti nabízené 
bohatě dimenzovaným vstupem 
do  pracovního prostoru. K  vysoké 
užitné hodnotě tohoto stroje přispí-
vá také boční zásobník s kapacitou 
50 míst.

Oblíbený typ kompaktního CNC 
soustruhu ST 15 byl vystavován 
rovněž s  obslužným robotem 
FANUC, tentokrát v  podobě mo-
delu M-10i/D5L umožňujícím bez-
obslužný provoz pracoviště. Stroj 
disponuje dvanáctimístnou revol-
verovou hlavou a je nabízen také 
v provedení s prodlouženým ložem 
či s řízenou osou Y.

obráběcí stroje 
nAkAmurA tome

NTY3-150 je kompaktní multi-
funkční soustružnické centrum 
s  ložem se sklonem 60°, určené 
pro vysoce produktivní práci s bez-
konkurenční rychlostí. Disponuje 
třemi revolverovými hlavami, při-
čemž dvě jsou horní a jedna dolní, 
všechny 24polohové se 12 poháně-
nými pozicemi. Na všech třech hla-
vách je k dispozici osa Y. K vysoké 
produktivitě přispívá možnost si-
multánního obrábění na vřetenech 
vpravo i vlevo.

Kompaktní CNC soustruh SC-102X2 
je vybaven horním 24polohovým 
revolverem s osou Y, pohonem ná-
strojů a spodním devítipolohovým 
revolverem pro  pevné nástroje. 

Protivřeteno se pohybuje v podélné 
ose Z2 a příčné X2, a umožňuje tak 
současné obrábění s hlavním vřete-
nem z horního revolveru. Zastupuje 
jednodušší stroje z nabídky společ-
nosti Nakamura Tome.

obráběcí stroje mAtsuurA
Přesné vysokorychlostní verti-

kální obráběcí centrum VX-1000 
nabízí rychlost až 20 000 ot/min 
na  vřetenu. Ke  standardnímu vy-

bavení patří kompaktní automa-
tický výměník nástrojů s  kuželem 
BT 40 se 30 pozicemi. Na  přání 
lze získat řetězový zásobník až se 
60 pozicemi. 

obráběcí stroje tornos
Swiss GT 32 zastupoval jedno-

dušší řadu soustružnických dlou-
hotočných automatů řady Tornos 
Swiss GT, které umožňují obrábění 
i bez vodicího pouzdra. Stroje jsou 
dodávány s  kompletním balíkem 
standardního vybavení za  kon-
kurenceschopné ceny. Vystavený 
stroj charakterizuje šest lineárních 
os, hlavní vřeteno i protivřeteno 
s osou C, držáky pro pevné nástroje 

a tři poháněná nástrojová vřetena. 
Průchod vřetenem 32 mm, celkem 
40 nástrojových pozic.

roboty A koboty fAnuc
Předváděný kobot FANUC CRX-

10iA/L demonstroval alespoň část 
schopností kolaborativních robotů 
značky, především však působil 
jako účinný poutač dnů otevřených 
dveří, které se konaly jen o několik 
kroků dále v novém technickém 
centru společnosti.

nástroje pro obrábění 
A měření 

Iscar a Walter — přední světoví 
hráči v  oboru řezného nářadí — 
nemohli na  výstavní ploše, kterou 
měli k  dispozici, ani zdaleka před-
vést veškeré své schopnosti. Jejich 
přítomnost však návštěvníkům 
akce připomínala jejich existenci 
a vyzývala potenciální zájemce 
k bližšímu kontaktu.

Zastoupení japonské společnosti 
Mitutoyo, specializované na  high-

-tech řešení problematiky nároč-
ných úloh přesného měření, zaujalo 
návštěvníky předvedením nového 
3D CNC souřadnicového měřicího 
stroj MiStar 555 s  měřicím rozsa-
hem X/Y/Z = 570/500/500  mm. 
Charakterizuje jej vysoká odolnost 
vůči pracovnímu prostředí dovo-
lující provádět provozní kontroly 
mimo laboratoř, v  těsné blízkosti 
obráběcího centra. Lze jej využít 
pro automatizaci výrobního cyklu 
a dosažení vysoké kvality a stabi-
lity procesu díky možnosti auto-
matického přenosu naměřených 
dat zpět do obráběcího stroje Haas 
a možnosti tak průběžně korigo-
vat nežádoucí rozměrové odchyl-
ky výrobku, vzniklé v  průběhu 
procesu.

Společnost Prove Tech CZ pre-
zentovala vysoce produktivní 
metodu termického odhrotování 
menších, tvarově složitých dílců, 
vyráběných ve  velkých sériích. 
Jedná se o metodu, která odstra-
ňuje ostřiny zejména v  těžko 
přístupných místech jejich krát-
kodobým vystavením vysoké 
teplotě, vzniklé zapálením směsi 
kyslíku a plynu v  tlakové komo-
ře. Protože expozice vysokým 
teplotám trvá pouze několik mi-
lisekund, nedochází ke  změnám 
vlastností materiálu dílce, a nežá-
doucím způsobem nejsou ovliv-
něny ani rozměry. Potenciálním 
zákazníkům nabízí společnost 
odhrotování dílců formou práce 
na zakázku.

Petr Borovan

Obráběcí centrum Matsuura VX-1000 © Matsuura Kobot FANUC CRX-10iA © FANUC

Pracovní prostor stroje Nakamura Tome NTY3-150 © Nakamura Tome
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Jažlovický přídavek k veletrhu EMO Milano
Pod názvem EMO Encore se v květnu letošního roku v Technologickém centru 
Yamazaki Mazak uskutečnil den otevřených dveří. Už samotný název akce naznačil, 
že se její pořadatel hodlá zaměřit především na novinky, které představil odborné 
veřejnosti na veletrhu EMO Milano 2021.

Společnost Yamazaki Mazak 
ve  svém technologickém cent-
ru v Jažlovicích u Prahy odborné 
veřejnosti prezentovala a v  praxi 
i předvedla řadu novinek více či 
méně spjatých s  veletrhem EMO 
Milano 2021. 

A jak už na  obdobných akcích 
bývá dobrým zvykem, spoluúčast 
nabídla také svým partnerům, je-

jichž předmět podnikání s vystavo-
vanými stroji úzce souvisí. Alespoň 
v  kostce se tak mohli přítomní 
seznámit s  nabídkou výrobců řez-
ného nářadí Ceratizit, Iscar a Seco, 
s  příslušenstvím značek Arno, 
Conrad, EWS, Tapmatic a Hainbuch 
dovážených brněnskou společnos-
tí TMC CR a v neposlední řadě také 
s  nabídkou společnosti Renishaw, 

která se specializuje na  vysoce 
přesnou metrologii a s  ní souvise-
jící produkty.

Nepřehlédnutelná byla nabídka 
robotů a automatizačních řešení 
italské mezinárodní společnosti 
Comau, zprostředkovaná firmou 
SoliCAD, která zde prezentovala 
také nástroj pro simulaci robotizo-
vané výroby od společnosti Visual 
Components.

Exponáty ilustrovaly současné 
trendy: zlepšování služeb zákaz-
níkům, rozvoj používání průmy-
slových robotů včetně kolabo-
rativních, vytváření podmínek 
pro  bezobslužný provoz využívá-
ním řady typů zásobníků, které do-
volují umístění více typů obrobků 
a tím umožní automatizaci výroby 
i malých sérií, požadavky na nabíd-
ku kompaktních strojů s malým zá-
stavbovým prostorem a směrování 
nabídky i k začínajícím uživatelům, 
dávajícím přednost jednodušším 
strojům se snadnou obsluhou. 

cnc v prAktických ukázkách
Tříosé vertikální CNC stroje byly 

na  akci zastoupeny novým kom-
paktním vertikálním obráběcím 
centrem VCE-600 navrženým 

pro  vysoký výkon, snadnou ob-
sluhu a příznivý poměr užitné 
hodnoty a ceny. Jeho trvalou 
vysokou přesnost zajišťuje funk-
ce tepelného štítu a válečko-
vá vedení os X, Y a Z s  pojezdy 
1  200  ×  600  ×  600  mm. Osazeno 
je řídicím systémem Mazatrol 
SmoothEz s intuitivním ovládáním 
přes 15" dotykový displej. Vřeteno 
charakterizuje nástrojové rozhra-
ní MAS BT-40, resp. CAT  40 s  až 
12 000 ot/min a výkonem 18,5 kW.

Dalším reprezentantem této ka-
tegorie strojů je vertikální obráběcí 
centrum VC-PRIMOS 400 L, které 
lze díky jeho kompaktním rozmě-
rům s výhodou zařazovat do linek. 
Disponuje vřetenem s  rozhraním 
MAS BT-30, resp. HSK-A50 o vý-
konu 9 kW a až 12 000 ot/min, po-
jezdy v  osách X, Y a Z v  rozsahu 
500 × 400 × 350 mm a řídicím sys-
témem Mazatrol SmoothC.

pětiosá multifunkční 
obráběcí centrA

Další novinka, vertikální obráběcí 
centrum Variaxis i800 NEO s pěti si-
multánně řízenými osami, disponu-
je řídicím systémem nové generace 
Mazatrol Smooth Ai [využívá umě-
lou inteligenci k optimalizaci řezných 
podmínek — pozn. red.], má zvětšený 
pracovní prostor na ø 800 × 630 mm 
a dovoluje tak oproti předchůdci 
opracovávat větší obrobky. Pojezdy 

v lineárních osách doznaly zvětšení 
na 750 × 890 × 600 mm a usnadňují 
obrobení více dílců na jedno upnu-
tí či použití složitějších upínacích 
přípravků. V základní konfiguraci je 
osazeno vřeteno s  rozhraním MAS 
BT-50 s až 10 000 ot/min a s výko-
nem 37 kW. Kapacita nástrojového 
zásobníku poskytuje 30 míst, voli-
telně ji lze ovšem rozšířit až na 360 
pozic.

Obráběcí centrum VCE-600 © Yamazaki Mazak

Kolaborativní robot 
Comau Racer 5 
© Comau

Obráběcí centrum VC-PRIMOS 400 L © Yamazaki Mazak
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Variaxis i300 AWC — vertikální 
obráběcí centrum rovněž s  pěti si-
multánně řízenými osami — je navr-
ženo pro  bezobslužné opracování 
více typů přesných dílců v malých 
až středních sériích. Stroj charak-
terizuje velkokapacitní zásobník 
nástrojů a obrobků AWC s auto-
matickou výměnou. Do zásobníku 
lze usadit 145 nástrojů (na přání až 
505) a až 32 (na přání až 40) upína-
čů obrobků. Jde o speciální palety 
s  rozměry do  ø 350 × 315 mm, jež 
jsou upínány na  otočný stůl stroje 
prostřednictvím rozhraní Capto C8 
nebo HSK-A100. Pojezdy stroje v li-
neárních osách X, Y a Z činí 350, 550 
a 510 mm. Standardní vřeteno je 
vybaveno nástrojovým rozhraním 
CAT-40 nebo HSK-A63. To disponu-
je maximem 12 000 ot/min a výko-
nem 22 kW. Stroj je osazen řídicím 
systémem Mazatrol Smooth Ai.

soustruhy A inovAtivní 
nástroje 

V kategorii soustruhů byl v  pro-
vozu předváděn stroj Integrex i250 
HST, nejnovější generace soustruž-
nicko-frézovacího centra s frézová-
ním pomocí  osy B. Frézovací jed-
notka s  rozsahem natočení ±120° 
disponuje 12 000 ot/min, na přání 
je k mání také 20 000 ot/min. Stroj 
je koncipován pro  integraci řady 
automatizačních prvků počínaje 
zásobníkem tyčí přes nakládání 
a odebírání obrobků robotem až 
po automatickou výměnu sklíčidla 
podle potřeb nově vyráběného díl-
ce. K dispozici jsou různé typy vře-
ten pro frézovací jednotku. Stroj je 

vybaven novou spodní revolvero-
vou hlavou s 12 pozicemi pro pohá-
něné nástroje. Standardní zásobník 
nástrojů má kapacitu 38 míst (na 
přání až 112). Stroj je i zde ovládán 
systémem Mazatrol Smooth AI.

Během předvádění nás zaujala 
práce se soustružnickým nástrojem 
FreeTurn firmy Ceratizit. Nástroj 
byl upnut ve  vřetenu frézovací 
hlavy, která pomocí jeho poloho-
vání v  ose C zajišťovala potřebné 
nastavení nástroje během obrábění 
v různých místech povrchu obrob-
ku rotačního tvaru.

Evropskou premiérou si na  akci 
prošel jednoduchý kompaktní 
soustruh QTE-200SG se dvěma ří-
zenými osami, integrovaným elek-
trovřetenem a dvanáctipozicovým 
bubnovým revolverem, navrženým 
pro  vysoký výkon. Průchod tyče 
vřetenem dosahuje 51 mm a veli-
kost obrobku může mít až ø  290 
× 680 mm. Předností stroje je velký 
pracovní prostor, usnadňující nasa-
zení nakládacích a odebíracích ro-
botů. Je-li stroj vybaven robotickým 
zakládacím systémem EZ Loader 

10, který využívá kolaborativní ro-
bot Fanuc CRX-10iA/L se šesti říze-
nými osami, dosahem ramena 1 418 
mm a nosností 10 kg (obr. 5), užitná 
hodnota tohoto stroje se díky snad-
né obsluze a možnosti dlouhého 
bezobslužného provozu ještě zvýší.

roboty comAu
Společnost Robix Automation je 

od roku 2018 distributorem robotů 
italské firmy Comau s globální pů-
sobností, která se zabývá vývojem 
a výrobou průmyslových robotů 
již od roku 1978. Ke kompetencím 
společnosti Robix Automation pa-
tří prodej robotů zmíněné značky, 
jejich uvádění do  provozu, servis 
i programování. V  technologic-
kém centru vystavovala střední 
robot řady NJ a kolaborativní robot 
Racer  5 a informovala o nabídce 
souvisejícího softwaru.

digitální službA
Novinkou byla také představená 

služba Mazak iConnect, která spo-
juje zákazníky a jejich stroje přímo 
se společností Yamazaki Mazak. 

Po zaregistrování mohou zákazníci 
jejím prostřednictvím získat detail-
ní informace k  jednotlivým stro-
jům, stáhnout si manuály, zobrazit 
historii servisu, stáhnout si vybrané 
softwary nebo si prohlédnout často 
pokládané dotazy. Prostřednictvím 
— podle tvrzení zástupců firmy — 
bezpečného spojení nabízí moni-
toring produktivity, diagnostiku 
výkonu, službu „manažer údržby“ 
a další rozsáhlou nabídku služeb 
určených pro  správu informací 
k  provozu strojů Mazak. V  rámci 
individuálního nastavení získá 
zákazník náhled na  data provozu 
jednotlivých strojů v reálném čase, 
správu dat, vzdálenou podporu 
pro diagnostiku či aplikační podpo-
ru. Významné usnadnění vzdálené 
diagnostiky a asistovaného pro-
vádění servisních zásahů mohou 
přinést „chytré“ brýle Ayes, jejichž 
prostřednictvím může servisní 
technik provést klienta potřebný-
mi operacemi, aniž přitom musí být 
přítomen u stroje fyzicky. 

Petr Borovan

Obráběcí centrum Variaxis i300 AWC © Yamazaki Mazak Zakládání stroje QTE-200SG systémem EZ Loader 10 © Yamazaki Mazak

Unikátní nástroj Ceratizit FreeTurn v akci © Ceratizit 
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Rádiová sonda TP-R-400 je všestrannou a kompaktní 
novinkou s jedinečnými vlastnostmi
Divize Manufacturing Intelligence společnosti Hexagon představila novou rádiovou 
sondu TP-R-400, která je unikátní svou modularitou a uživatelsky přívětivou 
konstrukcí. Je navržena pro použití na malých strojích nebo v aplikacích s omezeným 
prostorem. Navzdory kompaktním rozměrům lze pro dosažení maximální flexibility 
a efektivity použít širokou škálu různých nástavců a konfigurací stylusů. Lze ji tak 
optimálně přizpůsobit jakýmkoliv požadavkům a aplikacím na obráběcím stroji.  

TP-R-400 je první sondou na  trhu 
vybavenou osvětlovacím prsten-
cem, který obepíná tělo sondy a in-
dikuje tak aktuální podmínky výko-
nu a činností. Dává upozornění jako 
„system ready“ (systém připraven), 
„battery low“ (slabá baterie), „pro-
bing“ (snímání) a zefektivňuje tak 
výrobní proces okamžitým přístu-
pem k těmto důležitým informacím.

Lze ji ovládat pomocí doteko-
vého snímače a přehledný displej 
a ikony umožňují intuitivní ovlá-
dání. Bezpečnostní funkce, jako je 
uzamčené nastavení, chrání jednot-
ku před nechtěným přenastavením. 
Technologie MDR (multi data rate) 
nabízí vysoké přenosové rychlosti 
a přenos informací v co nejkratším 
čase.

Díky technologii AFS (automatic 
frequency select) jsou frekvenční 
rozsahy rádiového pásma 2,4 GHz 
průběžně skenovány tak, aby byl 
zajištěn automatický výběr dílčích 
frekvencí bez rušivých signálů. To 

zajišťuje rychlý a bezproblémový 
přenos v rámci systému a zabraňu-
je rušení ze strany systémů WLAN 
nebo jiných rádiových zdrojů.

Se samostatnou základovou 
deskou lze navíc sondu TP-R-400 

přestavět na seřizovač nástrojů TS-
R-400. Ten lze namontovat do pro-
storu stroje, aby vyhovoval různým 
potřebám kontroly. Může být při-
pevněn k otočnému stolu pomocí 
drážkové matice nebo přichycen 
na magnetickou základnu. Kdykoliv 
je možné jej vyjmout a přenést na-
příklad do jiného obráběcího stroje.

Jako sonda se používá k efektiv-
nímu určování složitých geometrií 
s přísnými tolerancemi. Jako seřizo-
vač měří také jednotlivé řezné hrany 
a detekuje zlomení nástroje. Měření 
lze provádět jak staticky, tak dyna-
micky. Měřicí signály jsou bez ruše-
ní přenášeny rádiovým přenosem 
na velké vzdálenosti až do přijímače. 
To zaručuje zefektivnění procesu. 

Sondu i seřizovač lze používat za-
měnitelně a díky tomuto dvouúče-
lovému systému lze identifikovat 
a odstraňovat výrobní problémy již 
v rané fázi výrobního procesu.

www.hexagonmi.com

hexagonmi.com

Nový mobilní inspekční 
systém s kobotem
Rostoucí požadavky na monitorování procesů 
a dokumentaci daly podnět k myšlence vyvinout 
řešení pro automatizované mobilní měření 
skládající se z 3D skeneru, kobotu, rotační plotny 
a intuitivního softwaru.

Společnost IBS Quality představila na  letošním veletrhu Control 
2022 ve Stuttgartu nový PAM (portable automated measurement) 
systém, který pro  proměřování, skenování a kontrolu v  automa-
tickém režimu využívá kolaborativní robot řízený integrovaným 
softwarem Verisurf. 

Software umožňuje plánování, provádění potřebných analýz 
a vyhotovení zprávy o výsledku měření. Systém se dodává v balíč-
ku obsahujícím kompletní hardware včetně mobilního rotačního 
pracovního stolu, softwaru, uvedení do provozu a servisu. Zahrnuje 
i přípravky nutné pro instalaci senzorů. Je navržen pro použití v dí-
lenském prostředí a odpovídá požadavkům Průmyslu 4.0. /PB/ Systém PAM obsahuje 3D skener, kobot, otočný stolek a intuitivní software © IBS Quality
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Fascinováni technologiemi
Drží-li většina lidí v ruce nový, kosmeticky dokonalý, funkční výrobek, zpravidla 
nepřemýšlí o technologii výroby. My ano.

Rozhlédněte se okolo sebe a podí-
vejte se na předměty, které vás kaž-
dý den obklopují, jichž se dotýkáte 
a jaké využíváte při své práci nebo 
zábavě, jinýma očima: počítačová 
myš, mobilní telefon, plastový ke-
límek, spona bezpečnostního pásu 
v  autě. Zaměřte se na kterýkoliv 
z  těchto předmětů a uvědomte 
si, že se jeho výroba neobešla bez 
CNC obrábění. Někdy to byl výro-
bek sám, někdy forma, do které byla 
vstříknuta plastová směs. Vždy to 
však byly obráběcí nástroje a obrá-
bění, které těmto předmětům daly 
tvar a rozměry.

„NC4 nám umožňuje kontrolo-
vat stav drobných řezných nástro-
jů, které používáme při výrobě 
velmi přesných součástí našich 
motorů. Bez laserových nástrojo-
vých sond Renishaw by naše stro-
je mohly pracovat s  poškozeným 
ostřím. Důsledky pro kvalitu vý-
roby by byly katastrofální“ Ducati 
(Itálie).

Přesnost dílů vyráběných CNC ob-
ráběním závisí na mnoha proměn-
ných. Přesnost rozměrů nástroje 
použitého k  obrábění je v  soustavě 
stroj-nástroj-obrobek hned druhou 
nejdůležitější proměnnou. Průměr 
a délka nástroje jsou základními úda-
ji, bez kterých nelze obrobek v poža-
dovaných rozměrech vůbec vyrobit. 
A změna těchto parametrů v průbě-
hu obrábění, byť v řádu jednotek mi-

krometrů, může významně ovlivnit 
kvalitu výsledného výrobku.

Bezkontaktní nástrojové sondy 
Renishaw NC4 umožňují přesné 
vysokorychlostní měření nástrojů 
na jakémkoliv typu CNC obráběcích 
strojů. Změření nástroje, porovnání 
naměřených hodnot s  očekáva-
nými, automatická kompenzace 
odchylek, automatické rozhodnutí 
stroje o vyřazení aktuálního ná-

stroje a použití nástroje sesterské-
ho, automatické rozhodnutí stroje 
o přerušení dané operace z důvodu 
kritické poruchy nástroje – to všech-
no jsou benefity, které nástrojové 
sondy nabízejí. Benefity, jejichž 
hodnotu lze snadno přepočítat na 
reálné peníze, úspory či zisk.

Automatické ustavení nástro-
jů pomocí nástrojové sondy NC4 
propůjčuje obráběcím strojům 
inteligenci potřebnou pro vlastní 
rozhodování při bezobslužném vý-
robním provozu.

Detekce nástrojů již od ø 0,03 mm 
s opakovatelností ±0,5 μm umožňu-
je nekompromisně kvalitní produk-
ci dílců „správně na první pokus“.

Rychlá instalace, snadné používá-
ní a minimální požadavky na údrž-
bu jsou umocněny množstvím apli-
kací pro chytré telefony. Software 
navíc zajistí opravdu rychlé, intui-
tivní programování měřicích cyklů.

Nejzajímavější jsou ovšem uni-
kátní technologie ukryté uvnitř: 
modrý laserový paprsek a chytrý 
mechanismus, který dokonale 
utěsní sondu v  době, kdy vypnete 
přívod stlačeného vzduchu. Jste-
li také fascinováni technologiemi, 
NC4 najdete na stránkách společ-
nosti Renishaw.

www.renishaw.cz

KOMERČNí PREZENTACE

Geometrie GUP-V zvládá více 
soustružnických aplikací 
Nová břitová destička Beyond Evolution 
GUP-V rozšiřuje řadu aplikací upichování, čelního 
a podélného soustružení také o kopírování.

Kennametal představil novou 
univerzální zapichovací a kopíro-
vací pozitivní geometrii (GUP-V) 
rozšiřující jeho zapichovací 
a upichovací platformu Beyond 
Evolution. Přidáním nové jedno-
stranné břitové destičky ve  tva-
ru V nyní může řada Beyond 
Evolution pokrýt větší množství 
aplikací než dříve a pomůže uše-
třit náklady na nástroje.

„Spolu s ostatními geometriemi 
břitových destiček mohou nyní 

uživatelé zapichovat, upichovat 
a čelně i podélně soustružit širo-
kou škálu materiálů jediným ná-
strojovým systémem. Jednoduše 
řečeno, pokud zákazník využívá 
pro své potřeby v oblasti soustru-
žení systém Beyond Evolution, 
nepotřebuje nic dalšího. Systém 
je zcela univerzální,“ říká Robert 
Keilmann, produktový manažer 
Kennametalu.

Stejně jako ostatní břitové destič-
ky Beyond Evolution, také kopíro-

vací destička GUP-V využívá paten-
tovanou konstrukci lůžka Triple-V, 
která se vyznačuje kontaktem na 
horní, spodní a zadní straně des-
tičky, čímž poskytuje výjimečnou 
tuhost, jejímž výsledkem je vysoká 
kvalita povrchu při dokončování 

a rozměrová přesnost při nejvyšších 
úběrech materiálu. 

Všechny typy břitových destiček Beyond Evolution se vyznačují lůžkem 
Triple-V: pevné sevření na zadní (1) i na horní a spodní straně (2) poskytu-
je maximální stabilitu, zvláště při operacích vícesměrového soustružení 
a  kopírování © Kennametal

1

2
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Chytrý na kvadrát:  
nový upínač nástrojů iTENDO2

Frézování, zahlubování nebo mikroobrábění S— inteligentní upínač nástrojů iTENDO 
již prokázal své využití v řadě aplikací. Nyní přichází na trh jeho nástupce: iTENDO2 
je kompaktnější, výkonnější a nabízí podstatně více možností využití. Díky svému 
menšímu provedení může nahradit standardní upínače nástrojů v poměru 1 : 1 a tím 
také vyhodnocovat sériové činnosti. Navíc zvýšeným počtem otáček najde své 
uplatnění v oblastech letecké techniky a mikroobrábění. 

iTENDO2 zaznamená, pokud není 
něco při obráběcím procesu v pořád-
ku, například pokud nastanou vyso-
ké vibrace, stopy chvění, nebo po-
kud dokonce hrozí zlomení nástroje. 
Chytrý upínač vybavený snímačem, 
baterií a vysílačem zaznamenává 
vibrace přímo na  nástroji. Pokud 
se změní stav břitu nebo nástroje, 
může díky uzavřené regulační smyč-
ce reagovat v reálném čase a zabránit 
poškození obrobku nebo nástroje.

Již iTENDO, předchůdce inovo-
vaného upínače, vynikal v mnoha 
oblastech použití při  klasickém 
frézování i mimo něj. iTENDO2 
nyní otevírá dveře ještě více mož-
nostem: se zvýšenou maximální 
rychlostí 30  000 ot/min nabízí 
rozsáhlé množství použití v le-
teckém průmyslu, při  zpracování 
skla, v automobilovém průmyslu 
a lékařské technice. Své kvality 
prokazuje i v náročných sériových 

činnostech, neboť díky svému op-
timalizovanému tvaru může na-
hradit standardní upínač nástrojů 
kus za  kus. Tím pádem není po-
třeba nové naprogramování stroje. 
Jeho rušivá kontura je srovnatel-
ná se standardními upínači. Nové 
 iTENDO2 je od  října 2021 k dispo-
zici ve  velikosti TENDO HSK_A 63 
v průměru 20 × 90. Menší průměry 
jsou zajištěny použitím redukčních 
pouzder. 

Pro snadný vstup do  monitorova-
cích procesů nabízí firma SCHUNK 
iTENDO2 ve  třech různých startova-
cích sadách. Ty splňují různé poža-
davky uživatelů na  využití dat. Se 
sadou iTENDO2 pad je uvedení do pro-
vozu zvláště rychlé. Chytrý upínač 
nástrojů obdrží zákazník v kufru pří-
mo s tabletem. To znamená: zapojit, 
připojit k tabletu a proces může začít. 
Pomocí přiložené aplikace může uži-
vatel všechny důležité údaje zobrazit 
přímo na  tabletu a použít je k para-
metrizování a analyzování. Důraz je 
kladen na  transparentnost a snadné 
optimalizování procesů, aby se za-
bránilo oscilacím. Tím lze dosáhnout 
nejen lepších povrchů, ale i podstat-
ně delší životnosti nástrojů. Na jaře 
roku 2022 uvedl SCHUNK na  trh 
 iTENDO2 easy connect. Díky datové-
mu rozhraní mohou zákazníci se spe-
cializovanější verzí nejen sledovat své 
procesy, ale také je a jejich stroje mo-
nitorovat. Plánovaná sada  iTENDO2 
pro  nabízí ještě více možností: díky 
plné integraci stroje mohou uživatelé 
s tímto zařízením dokonce řídit pro-
cesy v reálném čase. 

schunk.com
U varianty iTENDO2 pad obdrží zákazník chytrý upínač nástrojů v kufru přímo s tabletem. Přes přiloženou aplikaci mohou 
uživatelé transparentně monitorovat a optimalizovat svůj obráběcí proces © SCHUNK

Kompaktnější a výkonnější. S novým 
iTENDO2 mohou uživatelé snadno 
sledovat své obráběcí procesy
 © SCHUNK
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Tungaloy představuje nové 
CBN destičky pro závitování 
kalených dílů
Mezi celou řadou novinek, s nimiž neustále přichází 
inovativní japonská společnost Tungaloy, jsou nové 
CBN destičky pro soustružení závitů.

Komplexní řada nástrojů pro  zá-
vitování Tungaloy TungThread 
nabízí širokou škálu závitových 
destiček a těles, které pokrývají 
aplikace od  obecného závitování 
na CNC soustruzích přes jemné zá-
vitování přesných dílů obráběných 
na soustruzích švýcarského typu až 
po  vysoce přesné prémiové závity 
pro trubkové spoje OCTG.

Řada závitových destiček s čás-
tečným 60° profilem byla doplněna 
o dvě nové destičky třídy BX330, 
a to 1QP-16ER60-014-SP a 1QP-

16ER60-020-SP, které jsou opatře-
ny pájenými břity z CBN.

Soustružení závitů u kalených mate-
riálů může být při použití povlakova-
ných břitových destiček ze  slinutého 
karbidu problém: břit se rychle opo-
třebovává již před dokončením celého 
profilu závitu, což omezuje použití vět-
ších posuvů a hloubek řezu pro zvýše-
ní produktivity. Ze  všech CBN mate- 
riálů, které jsou doménou společnosti 
Tungaloy, poskytuje třída BX330 nej-
vyváženější kombinaci odolnosti proti 
opotřebení i lomu. Je vhodná pro odo-

lávání trvalému a velkému zatížení, 
které hraje významnou roli při  sou-
stružení závitů u kalených dílů.

Díky standardnímu tvaru destiček 
16ER lze nové závitové destičky 
s CBN používat ve stávajících těle-
sech TungThread. Nové destičky 
tak řeší potřeby zákazníků s ohle-
dem na  produktivní a nákladově 
efektivní závitování kalených dílů 
díky široké škále těles a destiček 

pro soustružení závitů. Tato novin-
ka je vhodnou náhradou za pomalé 
broušení závitů, jenž je v současné 
době preferovanou metodou výro-
by závitů u kalených dílů.

Více informací o novinkách 
pro zvýšení produktivity i rentabi-
lity vám rádi poskytnou obchodní 
zástupci společnosti Tungaloy.

www.tungaloy.cz

Vícesměrný soustružnický systém AddMultiTurn 
pro maximální produktivitu a hospodárnost nástrojů
Společnost Tungaloy představila v rámci kampaně 
ADDForce nový systém AddMultiTurn. Ten je zcela 
novým konceptem soustružnických nástrojů s unikátní 
geometrií břitových destiček a držáků nástrojů. Velkým 
benefitem tohoto řešení je možnost vícesměrného 
soustružení s maximální produktivitou a hospodárností. 

Nové nástroje AddMultiTurn jsou 
vysoce flexibilní v operacích sou-
stružení povrchu, čela i tvarové-
ho soustružení ve  více směrech. 
Výhodou konstrukce je možnost 
soustružení vysokým zpětným 
posuvem. Tato univerzálnost je 
správným řešením pro optimaliza-
ci drah nástroje a předpokladem 
pro snížení vedlejších časů. Oproti 
konvenčním soustružnickým ná-
strojům tak zákazníkovi poskytuje 
vyšší produktivitu. Tvar destiček 
AddMultiTurn dosahuje mnohem 
menšího úhlu vstupu a tvoří tenčí 
třísky s vyšší efektivitou obrábění. 
Díky geometrii a delšímu břitu des-
tičky je také lépe rozloženo zatížení 

i vznikající teplo, což přispívá k pro-
dloužení životnosti destiček.

AddMultiTurn využívá dva typy 
břitových destiček v závislosti 
na aplikaci, přičemž oba jsou v eko-
nomickém oboustranném provede-
ní s celkem šesti břity: břitové des-
tičky 6C-TOMG-TM s úhlem čela 80° 
jsou určeny pro střední až hrubova-
cí soustružení a břitové destičky 
6V-TOMG-TSF s úhlem čela 35° jsou 
vhodné zejména pro  dokončovací 
soustružení. Oba typy břitových 
destiček umožňují zpětný způsob 
soustružení. To vede ve  výrobě 
k vyšší produktivitě a snížení nákla-
dů na obrábění ve srovnání s běžný-
mi ISO soustružnickými destičkami. 

Destičky AddMultiTurn lze rovněž 
standardně použít pro  dopředné 
soustružení stejně, jako jsme zvyklí 
u ISO soustružnických destiček.

Jedinečná konstrukce bezpeč-
ného upínacího systému Y-PRISM 
zajišťuje pevné a bezpečné upnutí 

destičky při  vysoce produktivním 
vícesměrném soustružení. Výhody 
těchto nástrojů tak přispívají zá-
kazníkům ke  zvýšení efektivity 
obrábění a snížení nákladů pro-
střednictvím integrace obráběcích 
procesů. 

Břitové destičky 6C-TOMG-TM s úhlem čela 80° jsou určeny pro střední až 
hrubovací soustružení a břitové destičky 6V-TOMG-TSF s úhlem čela 35° zejména 
pro dokončovací soustružení

Díky standardnímu tvaru destiček 16ER lze nové závitové destičky s CBN použí-
vat ve stávajících tělesech TungThread

KOMERČNí PREZENTACE
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Nový zlatý standard na soustružení

O 50 procent delší životnost nářadí 
s Walter Tiger·tec Gold
Odborníci na obrábění z Tübingenu uvádějí na trh vyměnitelné břitové destičky 
Tiger·tec® Gold na soustružení. Nová třída destiček oproti předchozím špičkovým 
vyměnitelným destičkám určeným k tomuto použití Walter Tiger·tec® Silver nabízí 
o 50 % delší životnost při soustružení ocelových dílů a při obrábění feritické/
martenzitické nerezové oceli, šedé litiny a tažné železné litiny.

Soustružení představuje asi 25  % 
všech procesů obrábění kovu. 
Navyšování životnosti hrany ná-
stroje a  spolehlivosti procesu na-
bízí výrazné úspory na  každém 
dílu, a  to zejména v  hromadné 
a  sériové výrobě, která čelí velké-
mu tlaku na  cenu, jako například 
v automobilovém průmyslu. Je-li 
potřeba obrábět různé materiály, 
jako je tomu často u  všeobecného 
strojírenství, snižuje univerzálně 
použitelný soustružnický nástroj 
dobu potřebnou k  přípravě k  prá-
ci, náklady na  nástrojové vybave-
ní a  riziko chybovosti. Kombinace 
obou požadavků se doposud zdála 
prakticky nemožná. Dokonalost 
není kvůli fyzickým omezením 
dosažitelná, a  přesto se odborníci 

na obrábění, jako je například tým 
vedený Jörgem Drobniewskim, ve-
doucím oddělení na vývoj řezných 
materiálů, a Gerdem Kussmaulem, 
vedoucím produktovým manaže-
rem pro soustružení u společnosti 
Walter, stále snaží k  tomuto cíli 
přibližovat. U těchto projektů mají 
kromě překonávání konstrukčních 
výzev prioritu potenciální výhody 
pro zákazníky.

Jörg Drobniewski vysvětluje daný 
proces: „Produkty značky Walter, 
které jsou na trhu méně než pět let, 
představují 30  % prodejů. U  řez-
ných materiálů se snažíme jednou 
za každých 6—7 let uvést na trh no-
vou generaci, která umožní výrazný 
růst produktivity. Naším cílem je 
navýšení o 30 až 40 %. S novou ge-

nerací řezného materiálu Tiger·tec® 
Gold na  soustružnické aplikace 
jsme nyní dosáhli o  50  % delší ži-
votnosti. A to nejen v rámci našich 
vlastních testů. Nové vyměnitelné 
břitové destičky již v  reálných vý-
robních podmínkách používá více 
než 130 zákazníků a ti potvrzují, že 
dosahují výrazně vyšší efektivity.“

Při vývoji nové generace řezného 
materiálu na  soustružení uděla-
la společnost Walter více, než jen 
změnila individuální parametry 
předchozí třídy řezného materiálu 
Tiger·tec® Silver nebo upravila stá-
vající materiály řezných nástrojů 
Tiger·tec® Gold. Řada Tiger·tec® Gold 
na soustružení naopak představuje 
zcela novou třídu. Jediné, co má s fré-
zovacími nástroji společné, je její ná-

zev a koncept: název Tiger·tec® Gold 
nesou řezné materiály nejvyšší třídy 
společnosti Walter. Nejdůležitějším 
parametrem výrazně delší život-
nosti nářadí, kterou nová třída sou-
stružnických destiček nabízí, je nově 
navržené povlakování. 

mimořádná odolnost proti 
opotřebení A houževnAtost 
díky inovAtivnímu novému 
složení povlAku

Na první pohled vypadá jako 
klasický povlak CVD složený z kar-
bonitridu titanu (TiCN) a  oxidu 
hlinitého (Al2O3). Zkratka CVD zna-
mená chemická depozice z plynné 
fáze (chemical vapour deposition). 
Zásadní rozdíl oproti klasickému 
povlaku využívanému i  ostatními 
dodavateli je ve speciální struktuře 
a vyrovnání vrstvy TiCN.

U  povlaku CVD je běžně vysoce 
strukturovaná pouze vrstva oxidu 
hlinitého. U  povlaků soustružnic-
kých nástrojů Walter Tiger·tec® 
Gold to však platí i pro vrstvu kar-
bonitridu titanu. To znamená, že 
jsou krystalograficky provázány 
jak krystality ve vrstvě oxidu hlini-
tého, tak v karbonitridu titanu. Tato 
velmi výrazná pilířovitá struktura 
zvyšuje homogenitu, a tedy i stabi-
litu celého povlaku. To v praxi vede 
k značné redukci opotřebení hřbetu 
a vzniku trhlin.

Společnost Walter strukturu TiCN 
navíc opatřila několika vrstvami, 

Vyměnitelné břitové destičky Tiger·tec® Gold lze používat při velkosériové výrobě, ale i ve všeobecném strojírenství, jako je 
zobrazeno v tomto příkladu © Walter AG

TiN
Al2O3

MT-TiCN

Vícevrstvý povlak čekající na patent: 
na gradientním karbidovém substrátu 
je vrstva vysoce strukturovaného, 
vícevrstvého MT-TiCN, vrstva vysoce 
strukturovaného Al2O3 a vrchní nátěr 
zlaté barvy © Walter AG
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díky kterým jsou nové vyměnitelné 
soustružnické destičky Tiger·tec® 
Gold ještě houževnatější a odolněj-
ší vůči tvoření trhlin. Při  pohledu 
přes rastrovací elektronový mikro-
skop je zřejmé, že poslední třetina 
vrstvy se vyznačuje třemi malý-
mi přechody mezi jednotlivými 
vrstvami. Celá vrstva je díky tomu 
elastičtější a  s  lepšími vlastnostmi 
zbytkového pnutí. Výsledkem je 
tlumicí efekt při styku řezné hrany 
s  materiálem. To se ukázalo jako 
výhoda zejména v případě, kdy ná-
stroj musí do  dílu vstupovat opa-
kovaně, například při čelním obrá-
bění ozubených kol nebo obrábění 
kovaných nábojů kol. Společnost 
Walter si tuto zcela novou inovativ-
ní strukturu vrstvy TiCN nechala 
patentovat. 

tři fáze pro dokonAlý povrch
Nová třífázová dodatečná úpra-

va povlakovaných vyměnitelných 
břitových destiček umožňuje zá-
kazníkům využívat plný potenciál 

nového povlaku CVD. Nové destič-
ky Tiger·tec® Gold procházejí třemi 
fázemi:

Během první se brousí styčné 
povrchy destičky. Tím se vylepšu-
je pozitivní uzamčení lůžka, díky 
čemuž je lépe zajištěno, a snižují se 
také vibrace, které během soustru-
žení vznikají nebo se na  destičku 
přenášejí.

Ve druhé fázi je destička vystave-
na ofuku s  vysokým tlakem. Tím 
na  povlaku a  okrajových zónách 
karbidového substrátu vznikne 
zbytkové pnutí, které ještě více vy-
lepšuje odolnost vůči tvoření trhlin 
a houževnatost.

Poslední fází je abrazivní mok-
ré ofukování čelní plochy a  řez-
né hrany. To ještě více vylepšuje 
vlastnosti zbytkového pnutí a od-
straňuje TiN, které má negativní 
dopad na  tření, zejména při  ob-
rábění litiny. V  důsledku toho si 
hřbet vyměnitelné břitové destič-
ky uchovává svou zlatou barvu. 
Nejen že dobře vypadá; ale zlatá 

barva na neopotřebovaných povr-
ších je snadno odlišitelná od tma-
vých, opotřebených řezných 
hran, a  to zejména na  místech se 
špatnou viditelností. Díky tomu 
se značně snižuje riziko opakova-
ného používání již opotřebených 
řezných hran nebo naopak vyne-
chání ještě nepoužitých.

Společnost Walter uvedla na  trh 
tři třídy vyměnitelných břitových 
destiček Tiger·tec® Gold v  listo-
padu  2021: WPP10G, WPP20G 
a  WPP30G jsou určeny zejména 
na klasické soustružení oceli v au-
tomobilové sériové výrobě, napří-
klad při  obrábění hnacích hřídelí, 

kol či přírub. Břitové destičky lze 
používat při  obrábění za  mokra 
i za sucha. Třída WPP30G je vhod-
ná zejména na  přerušované řezy. 
Kromě toho lze tyto třídy používat 
na obrábění tvárné litiny s grafitem 
(GGG) či šedé litiny (GG) a na hru-
bování feritické/martenzitické ne-
rezové oceli. V nabídce bude 21 růz-
ných geometrií, včetně speciálních 
geometrií na optimální lámání třís-
ky u nízkouhlíkaté oceli s dlouhou 
třískou (MP3) nebo geometrií vyvi-
nutých speciálně na  přerušované 
řezy (RP7).

www.walter-tools.com
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 Vysoce strukturované krystality ve vrstvě Al2O3 a TiCN zaručují mimořádnou 
odolnost proti opotřebení na hřbetu a proti vzniku trhlin (nalevo běžná vrstva, 
napravo: Tiger·tec® Gold) © Walter AG

Zkouška životnosti nástroje Tiger·tec® Gold — nástrojová ocel: nové vyměnitelné 
břitové destičky Tiger·tec® Gold CNMG120412-RP5 WPP10G vykazují o 50 % 
delší životnost v 56NiCroMoV7 [1.2714] s pevností v tahu Rm 1 020 N/mm2 (řezná 
data: Vc: 250 m/min, f: 0,3 mm, ap: 2,5 mm) © Walter AG

Závitové frézy se zvýšenou odolností proti vibracím
Walter uvádí na trh závitovou frézu TS620 Supreme, která představuje novou kvalitu ve zhotovování vnitřních 
závitů frézováním.

Fréza Walter TS620 Supreme dispo-
nuje vnitřním přívodem chladicího 
média, které spolehlivě odvádí třís-
ky i při vysokých posuvech na zub. 
Víceřadé provedení snižuje řezné 
síly i velikost odtlačení nástroje 
a přispívá k větší stálosti rozměrů.

Jádrem technologie DeVibe, která 
účinně potlačuje vznik vibrací nástro-
je, je stabilizující fazetka, která zmen-
šuje úhel na  břitu a de facto nástroj 
podepírá. Nasazení této technologie 
dovoluje používat vyšší řezné para-
metry a docilovat lepší kvalitu obro-
beného povrchu zejména při zhoto-
vování jemných metrických závitů.

Nástroje jsou opatřeny řezným 
povlakem Walter WB10TJ pro opra-

cování materiálů ISO P, M, K, N a S 
do 48 HRC. Dodávají se pro metrické  

závity velikostí M4—M20 a pro závity  
UNC 5/16 a UNF 5/16. /PB/

Závitová fréza TS620 Supreme © Walter AG
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KOMERČNí PREZENTACE

Nové nástroje v oblíbených řadách 
fréz FRANKEN MULTI-CUT a TOP-CUT
Vývojové oddělení společnosti FRANKEN vyslyšelo 
přání zákazníků a zaměřilo se na rozšíření svých 
oblíbených řad. HPC hrubovací frézy FRANKEN MULTI-
CUT jsou nyní k dispozici s novým systémem povlaku 
s výrazně lepšími užitnými vlastnostmi a i novými 
frézami určenými pro vysoce výkonné hrubování 
bočním úběrem. Univerzální frézy FRANKEN TOP-CUT 
se rovněž dočkaly rozšíření v podobě lichých průměrů, 
pětizubých variant, ale zejména fréz pro obrábění 
hlubokých kapes a podél stěn.

Nový systém povlaku (tedy kom-
binace nového typu povlaku AlCr 
a povrchových úprav) poskytuje 
frézám řady MULTI-CUT výrazně 

vyšší životnost (řádově o desítky, 
ale i stovky procent oproti původ-
ní variantě fréz s povlakem TiAlN). 
Zákazníci v  mnoha zemích včet-
ně České republiky v krátké době 
ověřili benefity nové generace fréz 
MULTI-CUT. Obratem tak mohl 
být spuštěn nový vývojový cyk-
lus, který přinesl pěti- a šestizubé 
nástroje, jejichž síla se ukáže 
při bočním frézování či při užívání 
moderních strategií trochoidního 
frézování. Kombinace asymetric-
kého hrubovacího profilu, spe- 
ciální mikrogeometrie řezného 
ostří a nového systému povlaku 
poskytuje vysokou životnost, pro-
duktivitu, ale i klidný řezný proces 
bez vibrací v širokém spektru obrá-
běných materiálů.

Častým požadavkem zákazní-
ků je nabídka univerzálních fréz. 
Řada fréz TOP-CUT reaguje přesně 
na  tuto potřebu a přináší tak bo-
hatou nabídku fréz různých pro-
vedení pro  obrábění většiny běž-
ných materiálů obrobků. Aktuálně 
dochází k dalšímu rozšíření již tak 
širokého sortimentu o frézy lichých 
průměrů, o pětizubé frézy (ideální 
pro  frézování bokem či trochoid-
ní frézování), ale zejména o frézy 
pro kapsy hluboké až 6× d dostup-
né v  běžných průměrech monolit-
ních nástrojů. Krček fréz v  délce 
6× d a ostří dlouhé 2× d umožňuje 
hrubovat i dokončovat stěny a dno. 
Při takto velkém vyložení nástrojů 

dochází zpravidla k jejich otlačová-
ní. Fréza TOP-CUT má proto ostří 
zakončené rádiusovým přechodem 

do  krčku nástroje, díky němuž se 
zahlazují vizuální stopy po průcho-
du nástroje na povrchu obrobku.

Ing. Lukáš Novák 
www.emuge-franken.cz

Čelní ostří pětizubé HPC hrubovací 
frézy FRANKEN MULTI-CUT nové 
generace

Rádiusový přechod ostří na krček frézy 
FRANKEN TOP-CUT

Nová čtyřzubá fréza FRANKEN TOP-CUT pro použití v hlubokých kapsách

Šestizubá HPC hrubovací fréza FRANKEN MULTI-CUT nové generaceSortiment fréz FRANKEN TOP-CUT



Autonomní 
optimalizace procesu
prostřednictvím datové komunikace 
v reálném čase, procesní analýzy 
a optimalizace parametrů.
Hydraulický upínač nástrojů

Plus při vybavení 
Vašeho obráběcího centra.
Zefektivněte Váš proces obrábění 
díky nejkratším přípravným časům 
a vysoké flexibilitě upínacích 
systémů firmy SCHUNK. schunk.com/equipped-by
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5stranné kompletní
obrábění při jednom upnutí
Manuální upínací systém

 KSX

Až 90%
úspora přípravných časů
Upínací systém nulového bodu

INTELIGENTNÍ ŘEŠENÍ PRO DIGITÁLNÍ 
BUDOUCNOST VE VÝROBNÍCH PROVOZECH

Jak zvýšit produktivitu 
CNC výroby

Chcete zvýšit produktivitu výroby komponent s pomocí obráběcích 
strojů? Provozovat CNC stroje na maximální výkon? Optimalizovat 
přípravu CNC úloh a automatizovat výrobu? Propojit stroje a využít 
data z obráběcích procesů ke zvýšení produktivity? Pak využijte 
portfolio Siemens Machine Tool Systems určené pro obráběcí stroje 
k maximálnímu zvýšení produktivity výroby.
 

siemens.cz/sinumerik
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