IMPLLEMEN
NTAČN
NÍ AKČ
ČNÍ PLÁ
ÁN OB
BORU
STR
ROJÍREENSKÉ VÝRO
OBNÍ TECHN
T
NIKY
Veřejjný dokumeent pro prezzentaci na In
nternetu

Prah a, prosinec 2010

IMPLEMENTAČNÍ AKČNÍ PLÁN OBORU STROJÍRENSKÉ VÝROBNÍ TECHNIKY

2

IMPLEMENTAČNÍ AKČNÍ PLÁN OBORU STROJÍRENSKÉ VÝROBNÍ TECHNIKY

Části

IAP „Obráběcí stroje“ pro období 2011‐2015
Strana 23 – 86

IAP „Tvářecí stroje“ pro období 2011‐2015
Strana 87 ‐ 124

3

IMPLEMENTAČNÍ AKČNÍ PLÁN OBORU STROJÍRENSKÉ VÝROBNÍ TECHNIKY

Obsah
Úvod ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10
IAP pro obráběcí stroje a technologie obrábění…………………………..…………………………………..………… 22
1.

Technologie obrábění ................................................................................................................... 24
1.1.

Řezné nástroje ....................................................................................................................... 25

1.1.1.

(T01) Řezné materiály a povlaky .................................................................................... 25

1.1.2.

(T02) Zdokonalování konstrukce řezných nástrojů........................................................ 26

1.2.

Řezný proces ......................................................................................................................... 27

1.2.1.

(T03) Optimalizace řezného procesu ............................................................................. 27

1.2.2. (T04) Modelování a sledování řezného procesu včetně optimalizace zatížení nástroje
zdokonalenými experimentálními technikami ............................................................................. 28
1.2.3.

(T05) Procesní kapaliny a ekologizace obrábění ............................................................ 29

1.2.4. (T06) Výzkum vhodných řezných podmínek pro obrábění těžkoobrobitelných
materiálů....................................................................................................................................... 30
1.2.5.
1.3.

Výkon obrábění ..................................................................................................................... 32

1.3.1.

(T08) Matematické modelování pro návrh technologie výkonného obrábění ............. 32

1.3.2.

(T09) Stabilita řezného procesu při víceosém obrábění ................................................ 33

1.3.3.

(T10) Diagnostické metody pro návrh technologie výkonného obrábění ..................... 34

1.4.

NC programování .................................................................................................................. 35

1.4.1.

(T11) Metody tvorby postprocesorů pro víceosé NC stroje .......................................... 35

1.4.2.

(T12) Simulace a verifikace NC programů ...................................................................... 36

1.4.3.

(T13) Optimalizace NC kódu .......................................................................................... 37

1.4.4.

(T14) Výzkum speciálních problémů výroby tvarově složitých obrobků ....................... 38

1.5.

4

(T07) Adaptivní řízení řezného procesu ......................................................................... 31

Nekonvenční obrábění .......................................................................................................... 39

1.5.1.

(T15) Hybridní technologie ............................................................................................ 39

1.5.2.

(T16) Výzkum možností nahrazení třískového obrábění laserovými technologiemi .... 40

IMPLEMENTAČNÍ AKČNÍ PLÁN OBORU STROJÍRENSKÉ VÝROBNÍ TECHNIKY

2.

Stavba obráběcích strojů .............................................................................................................. 41
2.1.

Koncepce stojů a pohonů ...................................................................................................... 42

2.1.1.

(T17) Multifunkční stroje ............................................................................................... 42

2.1.2.

(T18) Rekonfigurovatelné stroje .................................................................................... 43

2.1.3.

(T19) Nekonvenční koncepce strojů a pohonů pohybových os ..................................... 44

2.1.4.

(T20) Vývoj strojů s více pracovními nástroji v řezu ...................................................... 45

2.2.

Komponenty, skupiny a hlavní nosná struktura.................................................................... 46

2.2.1.

(T21) Rozšiřování technologických možností komponent strojů .................................. 46

2.2.2.

(T22) Zvyšování přesnosti stavby strojů......................................................................... 47

2.2.3.

(T23) Unifikace komponent a metody pro jejich výběr ................................................. 48

2.2.4.

(T24) Konstrukce se zvýšeným tlumením vibrací........................................................... 49

2.2.5.

(T25) Nekonvenční materiály pro obráběcí stroje ......................................................... 50

2.2.6.

(T26) Predikce vlastností dílců obráběcích strojů z nekonvenčních materiálů ............. 51

2.2.7.

(T27) Technologické postupy pro zpracování nekonvenčních materiálů pro stavbu
obráběcích strojů a jejich komponent ........................................................................... 52

2.2.8.

(T28) Vývoj technických prostředků pro zvyšování řezných rychlostí nástrojů malých
průměrů pro frézování ................................................................................................... 53

2.3.

Matematické modely strojů a jejich verifikace ..................................................................... 54

2.3.1.

(T29) Virtuální modely strojů a obrábění....................................................................... 54

2.3.2.

(T30) Monitorování zátěžných spekter pohonů a vřeten .............................................. 55

2.3.3.

(T31) Modely mechanické stavby OS pro optimalizační úlohy ...................................... 57

2.3.4.

(T32) Moderní výpočtové a návrhové postupy nosných struktur a pohonů ................. 58

2.4.

Ecodesign............................................................................................................................... 59

2.4.1.

(T33) Snižování energetické náročnosti obráběcích strojů............................................ 59

2.4.2.

(T34) Ecodesign – Snižování spotřeby materiálu a řešení otázky likvidace OS ............. 60

2.5.

Spolehlivost a bezpečnost ..................................................................................................... 61

2.5.1.

(T35) Bezpečnost, spolehlivost a kvalita strojních uzlů a komponent........................... 61

5

IMPLEMENTAČNÍ AKČNÍ PLÁN OBORU STROJÍRENSKÉ VÝROBNÍ TECHNIKY

2.5.2.

(T36) Analýza rizik při konstrukci strojů ......................................................................... 62

2.5.3.

(T37) Analýza rizik při provozu strojů ............................................................................ 63

2.6.

3.

Automatizace a bezobslužnost.............................................................................................. 64

2.6.1.

(T38) Rozvoj automatizace a bezobslužnosti výroby ..................................................... 64

2.6.2.

(T39) Autonómní výroba ................................................................................................ 65

Řízení a inteligence ....................................................................................................................... 67
3.1.

3.1.1.

(T40) Přídavné odměřovací systémy u obráběcích strojů ............................................. 68

3.1.2.

(T41) Odměřování polohy středu nástroje a jeho integrace do řízení .......................... 69

3.1.3.

(T42) Nové strategie pro zvýšení přesnosti dráhového řízení ....................................... 70

3.1.4.

(T43) Adaptivní řízení pohonů s kompenzací dynamiky stroje a odchylek polohy
nástroje .......................................................................................................................... 71

3.1.5.

(T44) Potlačování vibrací s využitím nestandardních softwareových i hardwareových
prostředků a řízeným rozbíháním pohonů .................................................................... 72

3.1.6.

(T45) Spolehlivější a snazší nasazení senzorů/ aktuátorů ............................................. 73

3.1.7.

(T46) Kompenzace nepřesností víceosých frézovacích center ...................................... 74

3.2.

Teplotně‐mechanické chování .............................................................................................. 75

3.2.1.

(T47) Eliminace tepelných deformací obráběcích strojů pomocí inteligentního řízení
chlazeni .......................................................................................................................... 75

3.2.2.

(T48) Predikce teplotních deformací stroje a jejich kompenzace ................................. 76

3.2.3.

(T49) Měření a kompenzace deformací vřetene a nástroje .......................................... 77

3.3.

6

Řízení a mechatronika ........................................................................................................... 68

Monitorování a diagnostika .................................................................................................. 78

3.3.1.

(T50) Monitorování funkcí a vlastností stroje ................................................................ 78

3.3.2.

(T51) Bezsenzorová diagnostika .................................................................................... 80

3.3.3.

(T52) Bezdrátová senzorika............................................................................................ 81

3.3.4.

(T53) Pokročilé vyhodnocování signálů ......................................................................... 82

3.3.5.

(T54) Zdokonalení vzdálené diagnostiky a zajištění bezpečnosti při provádění testů na
dálku ............................................................................................................................... 83

IMPLEMENTAČNÍ AKČNÍ PLÁN OBORU STROJÍRENSKÉ VÝROBNÍ TECHNIKY

3.4.

Samostatnost a jednoduchost............................................................................................... 84

3.4.1.

(T55) Jednoduchá a bezpečná obsluha obráběcích strojů............................................. 84

3.4.2.

(T56) Koncepce Plug‐and‐Produce................................................................................. 85

3.4.3.

(T57) Inteligentní obráběcí stroje .................................................................................. 86

IAP pro tvářecí stoje a technologie tváření…………………………………………………………………………….…….87
4.

Technologie tváření ...................................................................................................................... 90

4.1. Výzkum a vývoj nových postupů modelování a simulací pro optimalizaci technologických
procesů ......................................................................................................................................... 92
4.1.1.

(T58) Výzkum a vývoj nových postupů pro simulace v plošném tváření ....................... 92

4.1.2.

(T59) Výzkum a vývoj metod hodnocení tvářitelnosti kovových materiálů v plošném
tváření ............................................................................................................................ 93

4.2.

4.2.1.

(T60) Výzkum a vývoj zvyšování přidané hodnoty zápustkových výkovků .................... 94

4.2.2.

(T61) Výzkum a vývoj metod přesného kování .............................................................. 95

4.3.

Výzkum a vývoj nekonvenčních technologií tváření ............................................................. 96

4.3.1.

(T62) Výzkum a vývoj dutinového kování polotovarů z neželezných kovů ................... 96

4.3.2.

(T63) Výzkum a vývoj tváření těžkotvařitelných slitin titanu, niklu, hořčíku a wolframu .
........................................................................................................................................ 97

4.4.

Výzkum a vývoj technologií tváření a integrováním prvků termomechanického zpracování ..
............................................................................................................................................... 98

4.4.1.

(T64) Tváření za poloohřevu .......................................................................................... 98

4.4.2.

(T65) Řízené Termomechanické zpracování kovových materiálů ................................. 99

4.5.

5.

Výzkum a vývoj technologií přesného tváření zastudena ..................................................... 94

Zdokonalení ostatních technologií tváření.......................................................................... 101

4.5.1.

(T66) Příčné klínové válcování ..................................................................................... 101

4.5.2.

(T67) Výzkum a vývoj metod zvyšování životnosti tvářecích nástrojů ........................ 102

4.5.3.

(T68) Výzkum a vývoj nových konstrukčních a materiálových koncepcí pro tvářecí
nástroje ........................................................................................................................ 103

Stavba tvářecích strojů ............................................................................................................... 104

7

IMPLEMENTAČNÍ AKČNÍ PLÁN OBORU STROJÍRENSKÉ VÝROBNÍ TECHNIKY

5.1. Stroje s mimořádně velkými výkony na zpracování velkorozměrných a vysoce hmotných
výrobků ....................................................................................................................................... 106
5.1.1.

(T69) Řešení specifik při projektech a konstrukci velkých kovacích hydraulických lisů
pro volné kování o silách 100‐200 MN ........................................................................ 106

5.1.2.

(T70) Řešení pohonů velkých kovacích lisů o pracovní síle 100‐200 MN – uspořádání
pohonů, typy pohonů .................................................................................................. 107

5.1.3.

(T71) Vývoj výsuvného otočného stolu pro otáčení výkovků (pop‐up table) pro
hmotnosti 200‐300 tun ................................................................................................ 108

5.1.4.

(T72) Ovládací systémy, (hydraulické a elektrické) pro ovládání a řízení procesu kování
velkých kovacích lisů o síle 100‐200 MN...................................................................... 109

5.1.5.

(T73) Programové kování pro kovací celky o silách 100‐200 MN ................................ 111

5.1.6.

(T74) Zmenšování energetické náročnosti hydraulických lisů ..................................... 113

5.2.

Stroje a zařízení pro kusovou nebo malosériovou výrobu .................................................. 114

5.2.1.

(T75) Konstrukční řešení nových a zlepšování technických parametrů stávajících
stojanů velkých mechanických lisů. ............................................................................. 114

5.2.2.

(T76) Zmenšování energetické náročnosti mechanických lisů .................................... 115

5.3.

Zařízení pro dělení materiálu s využitím moderních technologií ........................................ 116

5.3.1.
5.4.

Stroje na zpracování plastů, keramiky a dalších nekovových materiálů............................. 117

5.4.1.

(T78) Zvyšování užitných vlastností kalandrovacích výrobních linek .......................... 117

5.4.2.

(T79) Výkonná a přesná výroba plastových fólií kombinovaným vytlačováním a
válcováním (technologie roll‐head) ............................................................................. 118

5.5.

Stroje na zhutňování materiálů ........................................................................................... 119

5.5.1.
5.6.

8

(T77) Řešení problematiky dělení materiálu stříháním ............................................... 116

(T80) Řešení problematiky strojů na zhutňování materiálů ........................................ 119

Stroje a zařízení stavěné s využitím nekonvenčních materiálů .......................................... 120

5.6.1.

(T81) Studium možnosti využití nekonvenčních materiálů v konstrukci tvářecích strojů .
...................................................................................................................................... 120

5.6.2.

(T82) Virtuální modely nosných dílů tvářecích strojů se zaměřením na okrajové
podmínky výpočtu........................................................................................................ 121

5.6.3.

(T83) Virtuální modely pohyblivých dílů tvářecích strojů se zaměřením na okrajové
podmínky výpočtu........................................................................................................ 122

IMPLEMENTAČNÍ AKČNÍ PLÁN OBORU STROJÍRENSKÉ VÝROBNÍ TECHNIKY

5.6.4.

(T84) Stojany lisů z ocelí o vyšší pevnosti .................................................................... 123

Závěr………………………………………………………………………………………………………………………………………… 124

9

IMPLEMENTAČNÍ AKČNÍ PLÁN OBORU STROJÍRENSKÉ VÝROBNÍ TECHNIKY

Úvod
Zpracování Implementačního akčního plánu (IAP) je druhou etapou řešení projektu
„Technologická platforma strojírenská výrobní technika“ operačního programu „Podnikání
a inovace“ programu „Spolupráce – Technologické platformy“. Druhá etapa projektu v délce trvání
12 měsíců roku 2010 navazuje na první etapu, řešenou v roce 2009, jejímž výsledkem byla
„Strategická výzkumná agenda oboru strojírenská výrobní technika“, na kterou IAP navazuje a ze
které důsledně vychází.
Účelem IAP je definovat konkrétní aktivity, kroky a požadavky na implementaci výzkumných
témat, návrhů a potenciálu technologického vývoje popsaných ve SVA. Jedná se v podstatě
o obecný výzkumný program oboru strojírenské výrobní techniky (konkrétně oboru obráběcích
a tvářecích strojů) na roky 2012 – 2015. Dokument je koncipován ve dvou částech totožné struktury
a sice první část pro obráběcí stroje a technologie obrábění, obsahující 57 témat a druhá část pro
tvářecí stroje a technologie tváření s 27 zpracovanými tématy.
Poslední, třetí etapou projektu bude realizace IAP. Jejím cílem bude uskutečnit akční
implementační plán zejména společnou přípravou projektů výzkumu a vývoje na roky 2012 až 2015.
Zde se bude jednat o společnou přípravu hlavního výzkumného projektu Výzkumného centra pro
strojírenskou výrobní techniku a technologii (VCSVTT) a dále pak o přípravu společných
projektů výrobních podniků s výzkumnými organizacemi s cílem zajistit maximální státní podporu
oborových projektů a rovněž i o zajištění podpory z různých programů EU. Kromě VCSVTT se
předpokládá, že se do řešení témat výzkumu a vývoje, specifikovaných v IAP zapojí i další pracoviště
vysokých škol a AV ČR.
Tento Implementační akční plán byl zpracován ve VCSVTT za široké spolupráce s řadou
odborníků z průmyslu obráběcích a tvářecích strojů a vysokých škol a byl rovněž oponován.
Připomínky oponentů byly v IAP zohledněny.
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Téma
výzkumu

Vázané Úkoly
VaV

Oblasti výzkumu

Směry výzkumu

Struktura IAP pro Obráběcí stroje – Seznam Témat VaV

Navrhovatelé (první je
odpovědným autorem)

Technologie obrábění
Řezné nástroje
(T01) Řezné materiály a povlaky
(T02) Zdokonalování konstrukce řezných nástrojů
Řezný proces
(T03) Optimalizace řezného procesu

Zeman, Švábek, Řasa,
Váňa
Zeman, Švábek, Řasa,
Váňa
Zeman, Karel, Váňa

(T04) Modelování a sledování řezného procesu včetně
optimalizace zatížení nástroje zdokonalenými
experimentálními technikami

Zeman, Švábek, Řasa,
Vavruška, Janda,
Konečný

(T05) Procesní kapaliny a ekologizace obrábění

Zeman, Karel, Malý

(T06) Výzkum vhodných řezných podmínek pro obrábění Zeman, Švábek, Řasa,
těžkoobrobitelných materiálů
Karel, Malý
(T07) Adaptivní řízení řezného procesu
Bach, Souček, Zeman,
Burian, Fornůsek,
Kekula, Konečný
Výkon obrábění
(T08) Matematické modelování pro návrh technologie
výkonného obrábění
(T09) Stabilita řezného procesu při víceosém obrábění

(T10) Diagnostické metody pro návrh technologie
výkonného obrábění
NC programování
(T11) Metody tvorby postprocesorů pro víceosé NC
stroje
(T12) Simulace a verifikace NC programů
(T13) Optimalizace NC kódu
(T14) Výzkum speciálních problémů výroby tvarově
složitých obrobků
Nekonvenční obrábění
(T15) Hybridní technologie
(T16) Výzkum možností nahrazení třískového obrábění
laserovými technologiemi
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Kolář
Rybín, Bach, Janota,
Janda, Vavruška,
Fornůsek, Kolář
Kolář, Janota

Vavruška, Janda,
Konečný, Fornůsek,
Rybín
Rybín, Vavruška, Janda,
Fornůsek, Konečný
Veselý, Šindler,
Vavruška
Rybin, Janda, Fornusek,
Vavruska
Švábek, Ambrož,
Bičišťová
Švábek, Ambrož,
Bičišťová

1
1, 2, 3

4, 20, 21, 22
5

18, 16
16
94,95,96, 6, 15

6, 56, 100
9

13, 6, 56

11, 36

12
14
8, 27

23, 24
28
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Stavba strojů
Koncepce strojů a pohonů
(T17) Multifunkční stroje
(T18) Rekonfigurovatelné stroje
(T19) Nekonvenční koncepce strojů a pohonů
pohybových os
(T20) Vývoj strojů s více pracovními nástroji v řezu

Kolář, Ondráček, Holkup,
Smolík
Kolář, Ondráček

32, 67

Švéda, Souček, Smolík

40, 46

Kolář

30,31

34

Komponenty, skupiny a hlavní nosná struktura
(T21) Rozšiřování technologických možností komponent
strojů
(T22) Zvyšování přesnosti stavby strojů

Holkup, Ondracek,
Moravec, Smolík
Ondráček, Holkup

33, 65, 52

(T23) Unifikace komponent a metody pro jejich výběr

Holkup, Ondráček

65, 31, 33

(T24) Konstrukce se zvýšeným tlumením vibrací

Holkup, Kulíšek, Smolík

(T25) Nekonvenční materiály pro obráběcí stroje

Kulíšek, Kolář, Švéda,
Smolík
Kulíšek, Smolík

59, 58

Kulíček, Dvořák, Smolík

60, 58

Rybín, Kekula, Konečný,
Zeman
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46, 47, 48

(T30) Monitorování zátěžných spekter pohonů a vřeten

Sulitka, Veselý, Hornych,
Matyska, Smolík
Rybář, Švéda

(T31) Modely mechanické stavby OS pro optimalizační
úlohy
(T32) Moderní výpočtové a návrhové postupy nosných
struktur a pohonů

Sulitka, Holkup, Horejš,
Švéda, Smolík
Veselý, Holkup, Sulitka,
Rybář, Šindler, Smolík

(T26) Predikce vlastností dílců obráběcích strojů z
nekonvenčních materiálů
(T27) Technologické postupy pro zpracování
nekonvenčních materiálů pro stavbu obráběcích strojů a
jejich komponent
(T28) Vývoj technických prostředků pro zvyšování
řezných rychlostí nástrojů malých průměrů pro frézování
Matematické modely strojů a jejich verifikace
(T29) Virtuální modely strojů a obrábění

Ecodesign
(T33) Snižování energetické náročnosti obráběcích
strojů
(T34) Ecodesign – Snižování spotřeby materiálu a
řešení otázky likvidace OS
Spolehlivost a bezpečnost
(T35) Bezpečnost, spolehlivost a kvalita strojních uzlů a
komponent
(T36) Analýza rizik při konstrukci strojů
(T37) Analýza rizik při provozu strojů

Automatizace a bezobslužnost
(T38) Rozvoj automatizace a bezobslužnosti výroby
(T39) Autonómní výroba

Smolík, Švéda, Píč

39
38, 6
58

51, 20, 62, 63,
67, 74, 76, 78
55
57, 54

49

Kulíšek, Smolík

50, 53

Kolář, P. Blecha

61, 62, 63

P.Blecha

62, 63, 83, 86

P.Blecha

62, 63, 83, 86

Kolíbal, Kolář

64

Bach, Trmal

101
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Řízení a inteligence
Řízení a mechatronika
(T40) Přídavné odměřovací systémy u obráběcích strojů
(T41) Odměřování polohy středu nástroje a jeho
integrace do řízení
(T42) Nové strategie pro zvýšení přesnosti dráhového
řízení
(T43) Adaptivní řízení pohonů s kompenzací dynamiky
stroje a odchylek polohy nástroje
(T44) Potlačování vibrací s využitím nestandardních
softwareových i hardwareových prostředků a řízeným
rozbíháním pohonů

Švéda, Smolík
Švéda, Strakoš, Smolík
Souček, Novotný
Souček, Švéda, Veselý,
Strakoš, Smolík
Souček, Novotný

(T45) Spolehlivější a snazší nasazení senzorů/ aktuátorů Chvojka, Burian, Švéda,
Veselý, Novotný
(T46) Kompenzace nepřesností víceosých frézovacích
Bach, Trmal, Svoboda,
center
Vyroubal, Burian,
Morávek, Sedláček
Teplotně-mechanické chování
(T47) Eliminace tepelných deformací obráběcích strojů
pomocí inteligentního řízení chlazeni
(T48) Predikce teplotních deformací stroje a jejich
kompenzace
(T49) Měření a kompenzace deformací vřetene a
nástroje
Monitorování a diagnostika
(T50) Monitorování funkcí a vlastností stroje
(T51) Bezsenzorová diagnostika
(T52) Bezdrátová senzorika
(T53) Pokročilé vyhodnocování signálů
(T54) Zdokonalení vzdálené diagnostiky a zajištění
bezpečnosti při provádění testů na dálku
Samostatnost a jednoduchost
(T55) Jednoduchá a bezpečná obsluha obráběcích
strojů
(T56) Koncepce Plug-and-Produce
(T57) Inteligentní obráběcí stroje
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37, 41, 43
41, 91
92
41, 44, 87, 88,
91, 92, 93, 97
92, 93, 41, 44

77, 74
45

Hornych, Horejš, Mareš,
Kohút
Horejš, Mareš, Kohút,
Hornych, Vyroubal,
Smolík

35, 74, 90

Horejs, Holkup, Švéda,
Mareš

42, 37, 35

Bach, Chvojka, Burian,
Janota
Burian, Chvojka
Burian, Chvojka
Chvojka, Novotný
Chvojka, Burian

74,75

Bach, Svoboda
Smolík, Švéda
Bach, Souček, Svoboda,
Burian, Novotný, Veselý,
Sulitka, Švéda,
Vavruška, Chvojka

35, 45, 42

78, 82, 94, 95
79, 82, 77
81
82

83, 84, 85, 86,
26
102, 103
89
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Vazba IAP na SRA
Úkoly výzkumu a vývoje v oboru (dle kap. 5. dokumentu SRA)
Následuje výčet úkolů výzkumu a vývoje identifikovaných ve strategii oboru SRA (dokument
STRATEGICKÁ VÝZKUMNÁ AGENDA OBORU STROJÍRENSKÉ VÝROBNÍ TECHNIKY). Tyto úkoly jsou
očíslovány, aby bylo možné uvádět vazbu IAP na tyto úkoly. Úkoly jsou shodné jako v SRA, ale
číslování je nyní nově přidáno právě pro zavedení vazby SRA a IAP.

A) Výrobní technologie
č.
úkolu
1
2
3

4

5

6
7

8

9

10
11
12

Zdokonalené řezné nástroje (priorita 1)
Zdokonalování geometrie břitu včetně utvářečů třísek, řezných materiálů a povlaků. Zvýšení
stability řezu, trvanlivosti břitu nástroje a kvality obrobeného povrchu.
Zdokonalení upnutí nástrojů i řezných destiček, nástrojových upínačů a rozhraní. Zdokonalení
chlazení.
Simulace funkce nástroje ve fázi jeho návrhu, a simulace dopadu technologie s daným
nástrojem na životní prostředí (vzhledem k jeho životnosti a spotřebě energie a chladiva).
Optimální řezné podmínky (známých, ověřených technologií obrábění) (priorita 1)
Optimalizace řezných podmínek z hlediska minima nákladů, maximální produktivity výroby,
maximální dosahované jakosti povrchů. Predikce životnosti nástrojů, stability řezu, energetických
nároků na obrábění a dopadů na životní prostředí.
VaV matematických modelů řezného procesu, zdokonalování experimentálních technik pro
analýzu řezného procesu a tvorba software pro spolehlivou a rychlou optimalizaci řezných podmínek
dle zvolených kritérií. Rozšíření CAM o optimalizaci řezných podmínek již ve fázi návrhu obrábění.
Optimalizace řezných podmínek s využitím širších znalostí o dynamickém chování nástroje,
vřetene, stroje, obrobku s cílem zvýšení výkonnosti a využití instalovaného výkonu.
Využívání ekologických řezných kapalin a maziv.
Technologie výroby tvarově náročných obrobků (priorita 1)
Spolehlivý a produktivní návrh technologie výroby tvarově náročných obrobků, jako např.
turbínových kol, lopatek, forem, zápustek a medicínských implantátů. Zaměření VaV na maximální
využití existujících CAM systémů, strategie obrábění, konfigurace postprocesorů, měření a
vyhodnocování výsledků pro zpětné ovlivnění technologie obrábění.
VaV řezných nástrojů pro obrábění otevřených a uzavřených tvarových ploch. Analýza stability
řezného procesu při čtyř a víceosém obrábění.
Tvorba standardů pro výměnu dat a zdokonalenou komunikaci mezi CAM technologiemi
obecně a obráběcím strojem s cílem efektivnějšího využití stroje a zkrácení času přípravy a ladění
technologie.
(Pro období 2016-2020)
VaV tvorby a generování postprocesorů pro víceosé NC stroje, multifunkční a hybridní stroje.
Zdokonalování simulace a verifikace řídících NC programů a technik jejich experimentálního
ověřování na tvarově náročných dílech.
Výzkum vlivu mechaniky a řízení obráběcího stroje na dosahovanou jakost povrchu a
přesnost rozměrů obrobku (priorita 1)
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13

14
15

VaV zjednodušeného popisu statických, dynamických a tepelných vlastností stroje pro
praktické technologické využití v rámci přípravy technologie a CAM procesu. Využití výsledků měření
vlastností stroje i výstupů virtuálních modelů pro technologické účely, resp. zdokonalený návrh
technologie.
Optimalizace NC kódu s ohledem na dynamické vlastnosti stroje, vřetene, pohonů a řídicího
systému.
Výzkum vlivu vlastností strojů a jejich proměny s časem, teplotou, zatížením, změnou
kinematické konfigurace os atd. na nestabilitu řezu a přesnost obrábění.
Výzkum nových technologií třískového obrábění pro zvýšení výkonnosti obrábění nebo
jakosti povrchu (priorita 2)

16

17
18
19

20

21
22

Vývoj a výzkum v oblasti vysokých řezných rychlostí, vysokých úběrů, hloubkových metod
obrábění, obrábění bez použití kapaliny, obrobitelnosti nestandardních materiálů (kompozitů,
keramických konstrukčních materiálů, neželezných slitin, obrábění tvrdých a kalených materiálů atd.).
Zvyšování rychlostí obrábění, frézování nad 1000m/min, broušení nad 100m/s, vývoj
konstrukce vřeten pro velmi vysoké rychlosti.
Optimální využití řezných kapalin - přívod do místa řezu, volba množství a pracovního tlaku,
zařízení a technologie pro jejich přípravu, sběr, filtraci, čištění, obnovování, výměnu a monitorování.
Výzkum minimálního chlazení (MQL).
Predikce integrity povrchu vzhledem ke stavu soustavy S-N-O-P a průběhu procesu.
Snižování výrobních nákladů (priorita 2)
VaV systematických metod pro sledování výrobních nákladů při obrábění a souvisejících
procesech výroby. Systémy pro monitorování využití a trvanlivosti břitu nástrojů, průběhu výroby,
výrobních časů a využití strojů, systémy evidence procesů nad obrobkem.
Snižování výrobních nákladů obráběcích strojů s využitím optimalizace technologie obrábění
(druh nástrojů, speciální nástroje, řezné podmínky, řezné kapaliny, CAM strategie, upínání a výměna
obrobků, atd.).
Vyjádření vlivu snižování nákladů na výslednou kvalitu výroby.
Hybridní technologie vycházející z obrábění resp. z OS (kombinace více druhů
technologií) (priorita 2)

23

Nahrazování několika dosud oddělených procesů jedním (např. třískové obrábění + povrchové
úpravy, texturování, kalení, nanášení povlaků, měření součásti vše na jedno upnutí během jednoho
procesu), eliminaci dodatečných operací (leštění, odjehlení, čištění, apod.) a s nimi spojených
vedlejších časů.

24

Integrace a kombinace tradičních třískových technologií s vysoce přesnými nebo vysoce
výkonnými technologiemi (laser, elektronový paprsek, voda, EDM apod.) za účelem dosažení
optimální kombinace požadované přesnosti a výkonnosti.

25
26
27

28
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Podpora správného technologického využívání strojů (priorita 3)
VaV softwarových prostředků pro podporu obsluhy při přímém ovládání a programování stroje,
i při oddělené technologické přípravě výroby na stroji.
Kvalitní pravidelná školení, tréninky ovládání a využívání strojů. Simulace a trénink řešení
havarijních situací (troubleshooting).
Metody a prostředky pro efektivní využívání C složitých, víceosých CNC strojů pro kusovou
výrobu.
Výzkum nových procesů nahrazujících třískové obrábění (priorita 3)
Laserové aplikace, spékání, plátování, rychlé formování a další technologie výroby dílce s
konečným tvarem a jakostí s vyšší produktivitou a nižšími náklady než při výrobě třískovým
obráběním.

IMPLEMENTAČNÍ AKČNÍ PLÁN OBORU STROJÍRENSKÉ VÝROBNÍ TECHNIKY

29

Metody Rapid Prototyping pro kusovou výrobu, ale také pro případné uplatnění ve větších
sériích.
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B) Stavba strojů

30
31
32
33
34

35
36
37
38
39
40

41
42
43
44
45

46

Univerzálnost a multifunkčnost strojů (priorita 1)
Rozvoj schopností strojů plnohodnotně provádět více druhů obrábění. Schopnost
plnohodnotně soustružit i frézovat, nebo frézovat a brousit, atp. Zmenšení potřebného počtu
obráběcích strojů pro výrobu jedné součásti, menší podíl manipulace, zkrácení vedlejších časů,
minimalizace znovu ustavování obrobků, maximální souběh prováděných procesů a operací.
Vývoj komponentů a koncepcí strojů umožňujících maximální multifunkčnost stroje.
Snadná rekonfigurovatelnost strojů na základě požadavků zákazníka. Jeden stroj, sestavený
ze základních modulů, bude možné např. jednou připravit jako primárně soustružnický stroj a podruhé
jako primárně brousící stroj.
Rozšiřování technologických možností strojů (otáčky, momenty, výkony) a jejich příslušenství
(nástroje, hlavy, stoly, řezná prostředí).
Vývoj strojů s více pracovními nástroji v řezu. Integrace různých mechanických procesů v
jednom stroji. Zvyšování souběhu více procesů nad jedním obrobkem.
Zvyšování přesnosti strojů (priorita 1)
Eliminace tepelných deformací nosných soustav obráběcích strojů, protékané a skrápěné
rámy, chlazené pohony, symetrické konstrukce, softwarová kompenzace, inteligentní řízení chlazení s
cílem zvýšení přesnosti.
Stroje pro velmi přesné obrábění obecných tvarových ploch (čtyřosé a pětiosé stroje). Řešení
problému přesnosti při prostorové transformaci ve čtyřech a více osách.
VaV metod integrace a využití přídavných odměřovacích systémů pro stálé měření deformací
stroje.
Konstrukce s vyšší absorpcí či eliminací vibrací (s vyšší statickou a dynamickou tuhostí s
použitím nových materiálů s vyšším tlumením).
Zvyšování přesnosti samotné stavby stroje (přesnost dílců, komponentů a montáže). Velmi
přesné komponenty a prvky vedení a pohonů.
Výzkum nekonvenčních uspořádání strojů a pohonů pohybových os jako například plovoucího
principu a kombinovaných pohonů, vývoj relevantních matematických modelů.
Mechatronické zdokonalování vlastností strojů (priorita 1)
Nové techniky pro měření polohy středu nástroje a jejich integrace do řídicích algoritmů stroje.
Uplatnění přídavných odměřovacích systémů založených především na optickém a laserovém
principu, který umožňuje měřit geometrii skeletu stroje za chodu a přiblížit se ideálu měření přímé
polohy konce nástroje.
Měření a kompenzace deformací vřetene a predikce deformací nástroje a obrobku.
Měření a samokompenzace automaticky zjišťovaných tepelných a statických deformací stroje.
Vývoj účinných hardwarových (aktivní dynamické hltiče) i softwarových prostředků pro
potlačování nežádoucích vibrací stroje, nástroje i obrobku.
VaV metod pro využití všech pohybových os u víceosých strojů pro kompenzace přesnosti
stroje. Řešení problému prostorových kompenzací závislých na kinematické konfiguraci pohybových
os, na zatížení stroje a na teplotně-mechanickém stavu stroje.
Virtuální testování a obrábění (priorita 1)
Komplexní dynamická simulace strojů zahrnující simulační modely mechanické stavby stroje,
pohonů, agregátů, řízení a dalších obslužných systémů, náhradu CNC systému. Simulace a predikce
chování stroje při reálném obrábění v reálném výrobním procesu.

47

Simulace zahrnující model řezného procesu, model vřetene, nástroje a obrobku a umožňující
ve spolupráci s komplexním dynamickým modelem stroje realizovat virtuální obrábění a inspekci
virtuálně obrobeného povrchu.

48

Predikce a ověření výsledků výroby společně s její optimalizací již v návrhovém stádiu.
Přizpůsobení řízení k mechanické stavbě stroje.
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49

50
51
52
53
54
55
56
57

58

59
60

61
62
63

64

65
66

Ecodesign strojů (priorita 1)
Snižování energetické náročnosti obráběcích strojů, pohonů i ostatních systémů stroje,
využívání moderních elektronických prvků - rychlé výkonové tranzistory s min. tepel. ztrátami zvýšení modulační frekvence proudu, snižování akustických emisí stroje, snižování znečištění okolí
průsaky, odpařováním a exhalacemi.
Snižování potřeby užitého množství materiálů na strojích a řešení otázky ekologické likvidace
obráběcích strojů.
Monitorování zátěžných spekter pohonů s cílem poskytnutí relevantních dat pro jejich
dimenzování. Cílem je optimální návrh pohonu z hlediska instalovaných příkonů.
Optimalizace elektromagnetických obvodů motorů užívaných v OS.
Využívání obecně ekologických postupů při výrobě OS, volbě užitých materiálů a volbě
komponent. Zjednodušení likvidace nebo recyklace OS a jejich komponent.
Optimalizace při vývoji strojů (priorita 2)
Zvyšování statické a dynamické tuhosti (skelet, vřeteno, pohony).
Simulace mechanické stavby zahrnující základ stroje, uložení, skelet a strukturálně významné
skupiny s cílem získávat informaci o statické tuhosti, modálních vlastnostech, teplotně-mechanickém
chování stroje a energetické spotřebě.
Rozšíření optimalizace i na oblast obrobků, přípravků, nástrojů a nástrojových držáků.
Využití moderních optimalizačních nástrojů, technik a postupů. Rozšířené využití
topologických, parametrických a stochastických metod u virtuálních modelů strojů a komponentů.
Nekonvenční materiály (priorita 2)
Využití lehkých (málo hmotných) materiálů s vysokou tuhostí a vyšším tlumením. Cílené
zvyšování dynamické tuhosti a tlumení strojů a jejich komponentů při snížení spotřeby energie.
Využití nekonvenčních materiálů a materiálových struktur (lamináty, keramika, sendviče, lehčený
polymerbeton, hybridní materiály).
Predikce vlastností dílců z nekonvenčních materiálů a vývoj metod pro testování těchto
materiálů (zkoušky relevantní pro oblast OS).
Vývoj metod pro zpracování nekonvenčních materiálů a návrh směrnic, doporučení a postupů
pro jejich použití v konstrukci OS.
Nástroje pro dosažení vysoké spolehlivosti (priorita 2)
VaV vysoce spolehlivých a přesných komponentů, jednotek a uzlů (kul. šrouby, vedení,
ložiska, krytování, převodovky, atp.). Vývoj komponentů spolehlivých ve funkci i v parametrech.
Systémy pro řízení spolehlivosti, včetně nástrojů pro zpětnou vazbu ze servisních zásahů do
konstrukční kanceláře vedoucí k neustálému zvyšování spolehlivosti stávajících konstrukčních řešení.
Zahrnutí spolehlivostních aspektů již ve vývojové fázi nového stroje.
Bez obslužnost a automatizace (priorita 2)
VaV technologií pro maximální stupeň automatizace a bez obslužnosti výroby. Výkonné a
přesné manipulátory pro výměnu obrobků, nástrojů, systémy pro automatické měření rozměru a
poškození nástrojů, systémů pro vynášení třísek a úklid pracovního prostoru, zajištění dlouhodobé
bez obslužnosti a automatizace stroje.
Jednoduchost konstrukce a unifikace dílců, skupin a komponent (priorita 3)
Unifikace dílců a komponentů s cílem minimalizovat rozdílnost užívaných komponent při
zachování velmi dobrých statických a dynamických vlastností strojů.
Citlivostní analýzy zaměřené na užitečné sjednocení komponentů, snižování ekonomických
nákladů při zachování vysokých užitných hodnot stroje.
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67

68
69
70
71
72
73

VaV modulů pro snadno rekonfigurovatelné a multifunkční stroje dle požadavku zákazníka (ve
fázi, kdy zákazník specifikuje požadavky na stroj před jeho vývojem, koupí a instalací).
Spolupráce a PLM (Product Lifecycle Management) (priorita 3)
Rozšiřování spolupráce mezi podniky, rozšiřování sdílení know-how při budování větších
sdružení výrobců OS. Obchodování se znalostmi (know how) jakožto s produktem a hodnotou.
Ochrana duševního vlastnictví.
Metody a nástroje pro posílení globálního vývoje (např. zabezpečená síťová práce partnerů v
rámci projektů).
Nástroje pro návrh, analýzu a řízení stavu obráběcích strojů po celou dobu jejich technického
života (od výchozího koncepčního návrhu až po fyzickou likvidaci).
Podpora oboru ze strany vyšších autorit (priorita 3)
Podpora státu při rozvoji strategických investic a obchodu.
Podpora bankovního sektoru při podnikání.
Dodržování požadavků bezpečnosti a zabezpečení, aby např. nikdo nemohl prodávat na trhu
EU stroje, které nesplňují požadavky norem a standardů bezpečnosti a v budoucnu i ecodesignu.

C) Inteligence strojů
74

Monitorování a vyhodnocení funkcí a vlastností stroje (priorita 1)
Sběr a schraňování dat o prováděných procesech (především současný záznam
odbavovaného NC kódu a záznam měření z diagnostických čidel např. na vřetenu a také záznam
měření proudů na pohonech).

75

VaV znalostních systémů. Rozpoznávání trendů a zákonitostí (metody, které dokážou z
měřených dat, především z měření vibrací, teplot a proudů vyhodnocovat stav měřeného systému a
predikovat poruchy, chyby a nutnost údržby). Algoritmy pro vyhodnocení aktuálních i budoucích stavů
stroje, nástroje a upínače.

76

Sdílení informací a zkušeností získaných z více strojů a více řešených technologií. Jejich
využití pro optimalizaci výroby a procesů. Shromažďování a zpracování globálních informací
(dlouhodobě zaznamenávané znalosti, celosvětové zkušenosti z oblasti výroby). Systémy pro řízení
spolehlivosti stroje a řezného procesu (včetně řezných nástrojů). Zpětná vazba ze servisních zásahů
a provozu stroje do oddělení vývoje strojů a oddělení aplikační technologie.
Měření a diagnostika strojů - zdokonalené, rozšířené a nové metodiky měření (priorita 1)

77

Spolehlivější a snazší nasazení senzorů/aktuátorů založené na kombinaci nebo dalším
zpracování v současné době již dostupných a řízených dat/signálů (povede ke snížení počtu zdrojů
poruch).

78

Identifikace a extrahování užitečných dat a informací z instalované senzoriky a technologie na
stroji. Tzv. "bezsenzorová diagnostika", sběr dat a jejich vyhodnocení z existujících signálů a
informací ve stroji bez další přidané senzoriky (low - cost diagnostika).

79

Bezdrátová senzorika a robustní přenos signálů z pohyblivých, rotujících nebo vzdálených
částí.

82

Senzorika a způsoby měření se zvýšenou robustností, odolná vůči znečištění, kapalinám,
rušení, přepětím, chybnému zapojení.
Pokročilá vyhodnocovací elektronika, signálové procesory, zpracování dat v blízkosti senzoriky
a následný digitální přenos dat.
Zdokonalení metod vzdálené diagnostiky a měření na strojích, zajištění bezpečnosti při
provádění testů a měření na dálku.

83

Jednoduchost a bezpečnost pro obsluhu (priorita 1)
Snadno obsluhovatelné stroje s nízkými nároky na kvalitu obsluhy a její znalosti a zkušenosti,
samo-vysvětlující ovládání stroje, technologie schopné včasné detekce chyb.

80
81
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84
85
86

87

88

Podpora a asistence technických pracovníků při plánování i provádění údržby, při kontrolních
měřeních vlastností strojů a seřizování strojů.
Usnadnění obsluhy a programování multifunkčních strojů. Vedení obsluhy při ovládání stroje.
Zvyšování bezpečnosti stroje pro lidskou obsluhu, eliminaci poškození stroje, nástroje, upínače
a obrobku. Systémy vyhodnocující nárůst rizik při specifickém využívání stroje, nebo při specifické
technologii, manipulaci s obrobky a nástroji, atp. "Online" vyhodnocování rizik, kontakt s obsluhou a
údržbou a její varování.
Samočinné přizpůsobování parametrů stroje (priorita 2)
Adaptivní řízení pohonů zohledňující změny dynamického chování stroje při změně polohy
pohybových os.
Automatické nebo asistované ladění parametrů pohonů a CNC systému pomocí aktivního
měření na stroji a online identifikace dynamických vlastností stroje. Adaptivní řízení stroje zohledňující
konkrétní pracovní podmínky a zadání s cílem maximalizovat přesnost při dokončování a výkon při
hrubování. Monitorování obrobku a zdokonalování diagnostiky strojů se zaměřením na pohony.

89

Řízení založené na umělé inteligenci a schopnosti autonomní kalibrace, predikce, učení a
samo-optimalizace při probíhajícím procesu. Na vyšší úrovni se jedná o rozšíření schopnosti strojů
poučit se ze získaných zkušeností: reakční schopnost a výkon strojů tak s časem poroste.

90

Adaptivní přizpůsobování režimu periferií (chlazení, vynašeče třísek, vysokotlaké agregáty,
atd.) k aktuální výrobní operaci.

91
92

93

94
95
96

97
98

Pokročilé metody zpětnovazebního řízení pohonů (priorita 2)
Identifikace a kompenzace odchylek polohy TCP v důsledku poddajnosti nosné struktury a její
interakce s pohony. Řízení pohonů s cílem minimalizovat chyby dynamiky stroje.
Nové strategie pro zvýšení přesnosti dráhového řízení, přesahující dnes běžnou kaskádní
regulaci. Otevřenost pro aplikaci nestandardních a méně rozšířených řídicích systémů.
Řízené rozbíhání pohonů za účelem snížení vybuzených vibrací. VaV metod vlivu regulace
pohonů posuvů na samobuzené kmitání při obrábění. Využití nestandardních signálů a měření (např.
přímé měření zrychlení, měření polohy nástroje, měření vibrací na nosné struktuře) pro zdokonalení
regulace.
Adaptivní řízení řezného procesu (priorita 3)
On-line monitorování řezného procesu. Sběr a schraňování dat o prováděných procesech,
rozpoznávání trendů a zákonitostí a vývoj metod pro volbu optimálních řezných podmínek přímo
během obrábění (beze změny NC kódu).
Přizpůsobovací on-line algoritmy ke zvýšení přesnosti a výkonnosti (měření a zasahování do
řezných podmínek a řiditelných vlastností).
Výzkum zjednodušených modelů řezného procesu běžících v reálném čase, které budou
online zpřesňovány během procesu obrábění a které umožní návrh lepších a optimalizovaných
řezných podmínek během procesu obrábění.
Měření a monitorování charakteristik obrobku (při obrábění a po obrobení) (priorita 3)
Přesné in-procesní měření rozměrů obráběných dílců přímo ve stroji.
Výzkum a vývoj metod pro měření geometrických charakteristik obrobku a vlastností jeho
povrchu (především drsnost, struktura, příp. tvrdost, povrchová napětí) po obrábění nebo po
jednotlivých úsecích obrábění.

99

Výzkum technik pro rozpoznávání trendů a zákonitostí a vývoj rozhodovacích algoritmů
optimálních řezných podmínek jednak přímo na stroji, ale také v off-line režimu v CAM prostředí před
znovugenerováním optimalizovaného NC kódu.

100

Výzkum vlivu modálních a statických charakteristik obrobku a jeho upnutí na dosažitelné
výsledky na obrobku.
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Autonomní výroba (priorita 3)
VaV koncepcí a technik pro autonomní výrobu, kde je zadání výroby automaticky následováno
samostatnou přípravou strojů zapojených do výrobního procesu, automatickou aktivací
dodavatelského řetězce, výrobou a samo-kontrolou obrobků (integrovaná kontrola kvality výroby).
Plug-and-play technologie a Plug-and-produce technologie (priorita 3)
VaV technologií a nástrojů pro realizaci a uplatnění koncepce Plug-and-play, resp. Plug-andProduce pro jednotlivé komponenty, senzory, uzly strojů, prvky pohonů, ale i celých strojů.
Minimalizace seřizovacích časů strojů i celých výrobních celků (podniků).
VaV Plug and Produce komponentů a jednotek.

IAP PRO OBRÁBĚCÍ STOJE A TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ

IMPLEMENTAČNÍ AKČNÍ PLÁN OBORU STROJÍRENSKÉ VÝROBNÍ TECHNIKY

1. Technologie obrábění
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IMP
PLEMENTAČN
NÍ AKČNÍ PLÁN
N OBORU STRO
OJÍRENSKÉ VÝ
ÝROBNÍ TECHN
NIKY

1.1.

Řezné nástro
oje

1.1
1.1. (T01) Řezné ma
ateriály a povlaky
Navrhovattel
 Ing. Paavel Zeman
n, Ph.D., Ing. Romann Švábek,
Ing. Jaro
oslav Řasa, CSc., Ing. Jiřří Váňa, (VCCSVTT)
Vazba tém
matu na SRA
RA
(U:1)
ometrie břřitu včetně utvařečů
 Zdokonalování geo
třísek, řezných materiálů a povlaaků… (A‐
zdokonaalené řeznéé nástroje‐2)
Vlastní od
dborné zho
odnocení přínosu
p
tém
matu pro
obor a prů
ůmysl v ČR
 Zlepšen
né vlastnostti řezných materiálů
m
a povlaků po
ovedou k možnosti dalššího zvyšovvání řezných
h
podmín
nek, což máá přímou so
ouvislost s vvýslednou produktivito
p
ou výroby čči s velikosttí výrobních
h
nákladů
ů. Bohužel řešení toh
hoto témattu je svým zaměřením
m bližší prro vědecká pracovištěě
s chemickým, fyzikkálním a maateriálovým zaměřením
m či zaměře
ením na nannotechnologie. VCSVTTT
zde můžže figurovat jako partner pro expperimentáln
ní testováníí nově vyvinnutých variant řezných
h
materiáálů, povlaků a nástrojů..
 Přínosem pro obo
or by mělyy být takéé pravidelné publikace
e z výsledkků výzkumu
u, které byy
napomááhaly interp
pretaci výsledků výzkuumných úko
olů, a tedy rychlejším u přenosu novinek do
o
průmyslové praxe.
Doporučen
ný řešitel


(např. VŠCCHT); výrob
VCSSVTT; chem
micko‐technologická výýzkumná pracoviště
p
bci řezných
h
násttrojů; výro
obci ochran
nných povlaaků; centrum ICDAM
M ČVUT; přříslušné útvary AVČR
R;
tech
hnické univeerzity v ČR

Technologie obrábění
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IMP
PLEMENTAČN
NÍ AKČNÍ PLÁN
N OBORU STRO
OJÍRENSKÉ VÝ
ÝROBNÍ TECHN
NIKY

1.1
1.2. (T02) Zdokona
alování ko
onstrukce
e řezných nástrojů
Navrhovattel


Ing. Pavel Zeman, Ph.D
D., Ing. Ro man
Šváb
bek, Ing. Jaaroslav Řasaa, CSc., Ingg. Jiří
Váň
ňa, (VCSVTT)

Vazba tém
matu na SRA
RA
(U:1, 2, 3)


Zdo
okonalováníí geometrie
e břitu včeetně
utvaařečů třísek. Zvýšení stability řřezu,
trvaanlivosti břitu
b
nástroje a kvvality
obro
obeného po
ovrchu. (A‐ZZdokonalenné řezné násstroje‐2)



Zdo
okonalení upnutí
u
násstrojů i řeezných destiček, násstrojových upínačů a rozhraníí.
Zdo
okonalení ch
hlazení. (A‐ZZdokonalen é řezné násstroje‐3)



Simulace funkcce nástroje ve
v fázi jehoo návrhu, … . (A‐Zdokon
nalené řeznéé nástroje‐3
3)

Vlastní od
dborné zhodnocení přřínosu tém
matu pro ob
bor a prům
mysl v ČR
 Optimalizace postu
upů při návvrhu, vývoj i a výrobě prototypů nových řezzných nástrrojů umožn
ní
zlevněn
ní jejich výro
oby, stejně jako zkráceení času me
ezi návrhem
m nástroje a jeho zařaazením mezzi
komerčně nabízené produktyy. Integracee nových ko
onstrukčních
h prvků pakk napomůže k dalšímu
u
zvyšováání produktiivity výrobyy nebo snižoování výrobn
ních nákladů v obrobnáách.
Doporučen
ný řešitel
•
VCSSVTT; výrobcci řezných nástrojů;
n
vý robci nekon
nvenčních materiálů
m
a výrobci kom
mpozitních
dílů; AVČR; Ústav mateeriálového inženýrství na ČVUT FSSI v Praze; Část
Č tématuu: „…simulaace dopadu
n
na
n životní prrostředí (vzh
hledem k je
eho životnossti a spotřebě energie
technologiee s daným nástrojem
a chladiva)..“ řešit až po
o roce 2016
6
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IMP
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NÍ AKČNÍ PLÁN
N OBORU STRO
OJÍRENSKÉ VÝ
ÝROBNÍ TECHN
NIKY

1.2.

Řezný proces

1.2.1. (T03) Optimaliizace řezn
ného proccesu

Navrhovattel
 Ing. Pavel Zeman
n, Ph.D., In
ng. Tomáš KKarel, Ing. Jiří
VCSVTT)
Váňa, (V
Vazba tém
matu na SRA
RA
(U: 4, 20, 21, 22)

•
Optimalizace řeezných pod
dmínek z hleediska miniima nákladů, maximál ní produktivity výrobyy,
maximální dosahované jakosti povrchů. Preedikce živottnosti nástrrojů, stabiliity řezu, en
nergetických
h
nároků na obrábění a dopadů na životnní prostřed
dí. (A‐Optim
mální řeznéé podmínkyy známých
h,
ověřených ttechnologií obrábění‐1)
•
VaV
V systematických meto
od pro sleddování výro
obních nákladů při obbrábění a souvisejících
s
h
procesech výroby. Sysstémy pro monitorová
m
ání využití a trvanlivostti břitu násttrojů, průběhu výrobyy,
výrobních ččasů a využžití strojů, systémy
(A‐Snižován
s
evvidence pro
ocesů nad obrobkem.
o
ní výrobních
h
nákladů‐2)
•
Snižžování výrob
bních nákladů obráběccích strojů s využitím optimalizace
o
e technologgie obráběn
ní
(druh násttrojů, speciální nástro
oje, řezné podmínkyy, řezné ka
apaliny, CA
AM strateggie, upínán
ní
a výměna o
obrobků, atd
d.). (A‐Snižo
ování výrob ních náklad
dů‐2)
•
Vyjáádření vlivu
u snižováníí nákladů na výsledn
nou kvalitu výroby. (A
A‐Snižování výrobních
h
nákladů‐2)
Vlastní od
dborné zhodnocení přřínosu tém
matu pro ob
bor a prům
mysl v ČR
 Připraveený optimaalizační mod
del umožní rychlou a relativně je
ednoduchouu optimalizaci řezného
o
procesu
u v každém výrobním podniku
p
zabbývajícím se obráběním
m. Přínosem
m tak budou buď úsporyy
ve výrobních náklaadech, nebo
o optimálníí plynulost a produktivvita výroby pro zajištěn
ní konkrétn
ní
zakázkyy.
Doporučen
ný řešitel
•
VCSSVTT; ekono
omicky zamě
ěřené VŠ neebo ústavy na VŠ (napřř. ČVUT FS ‐ Ú 12 138; VŠE
V FM);;
technicky zaměřené VŠŠ a jejich jednotlivé so učásti (napřř. ČVUT FSI ‐ Ústav obrrábění, VUT
T Brno ‐
Ústav strojíírenské tech
hnologie); uživatelé
u
vý robních stro
ojů a výrobní podniky v ČR.

Technologie obrábění
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IMP
PLEMENTAČN
NÍ AKČNÍ PLÁN
N OBORU STRO
OJÍRENSKÉ VÝ
ÝROBNÍ TECHN
NIKY

1.2.2. (T04) Modelov
vání a sleedování ře
ezného procesu vččetně opttimalizace
e
alenými ex
xperimen
ntálními teechnikam
mi
zatíženíí nástroje zdokona
Navrhovattel
 Ing. Pavvel Zeman, Ph.D., Ing. Roman Šv ábek, Ing.
Jaroslavv Řasa, CSc., Ing. Petr Vavruška,
V
Inng. Michal
Janda, Ing. Petr Konečný, (VCSSVTT)
Vazba tém
matu na SRA
RA
(U: 5)
 VaV m
matematickkých modelů řezného procesu, zdokonalová
ání experim
mentálních technik pro
o
analýzzu řezného procesu a tvorba sofftware pro spolehlivou a rychlouu optimalizzaci řezných
h
podm
mínek dle zvvolených krritérií. Rozšííření CAM o optimalizzaci řeznýchh podmínek již ve fázzi
ální řezné poodmínky (zn
námých, ově
ěřených tecchnologií ob
brábění‐1)
návrhu obrábění. (A‐Optimá
Vlastní od
dborné zhodnocení přřínosu tém
matu pro ob
bor a prům
mysl v ČR
 Řešení výzkumnéého tématu
u povede ke zkráce
ení vedlejšších časů, zvýšení bezpečnostti
a produ
uktivity výro
oby, nižší zmetkovitos
z
sti a optimálnímu vyu
užití řeznýchh nástrojů při výroběě.
Nasazen
ní pokročilýých simulaččních a měěřících technik a imple
ementace ppotřebních zařízení do
o
obráběccích strojů a řezných nástrojů
n
povvede k men
nší manipulaci s obrobbky a zvýšen
né přesnostti
výroby. To vše půjd
de realizovaat i u obráběění tvarově složitých so
oučástí.
Doporučen
ný řešitel
•
VCSSVTT; matem
matické ústaavy (např. ČČVUT FS ‐ Ú 12 101, UK
K MFF, AVČRR); výrobci strojů
s
ných nástrojjů; uživateléé výrobních strojů (obe
ecně); uživaatelé strojů zabývající
(obecně); vvýrobci řezn
se výrobou tvarově slo
ožitých dílů;; dodavateléé laserových technolog
gií; výrobci a dodavatelé řídících
CAD/CAM softwarů.
s
systémů a C
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IMP
PLEMENTAČN
NÍ AKČNÍ PLÁN
N OBORU STRO
OJÍRENSKÉ VÝ
ÝROBNÍ TECHN
NIKY

1.2.3. (T05) Procesníí kapalinyy a ekolog
gizace obrrábění
Navrhovattel
 Ing. Pavvel Zeman, Ph.D., Ingg. Tomáš K arel,
Ing. Jan Malý, (VCSSVTT)
Vazba tém
matu na SRA
RA
(U: 16, 18)
•
…, o
obrábění beez použití kapaliny,
k
… . (A‐
Výzkum no
ových technologií třísko
ového obráábění
pro zvýšen
ní výkonnossti obráběn
ní nebo jakkosti
povrchu‐2)
Vlastní od
dborné zhodnocení přřínosu tém
matu pro ob
bor a prům
mysl v ČR
 Stále rozšířenější obrábění těžkoobrobbitelných a nekonvenčních maateriálů máá vzhledem
m
k relativvně velkým výrobním nákladům
n
taaké velký po
otenciál pro
o jejich snížeení. Podmín
nkou je všakk
volba o
optimálních
h pracovnícch podmínnek včetně důležitého
o aspektu optimálníh
ho řezného
o
prostřed
dí. Snahy o ekologizacci výroby buudou navíc v budoucnu stále sílitt a stále se budou takéé
zpřísňovvat normy na
n nezávadnost řeznýcch prostředí z hlediska životního pprostředí a zdravotních
h
rizik sp
pojených s jejich užívváním. Někkteré nekonvenční materiály moohou navícc na určitáá
prostřed
dí nevhodn
ně reagovatt (měď, koompozitní materiály).
m
Je proto třřeba na po
oli obráběn
ní
těchto materiálů provést rozsáhlý výýzkum, abyy mohlo následovat
n
jak zvyšovvání kvalityy
uktivity výro
oby, tak i zle
epšování ek onomických
h ukazatelů výroby.
a produ
Doporučen
ný řešitel
•
VCSSVTT; chem
micko‐techn
nologická vvýzkumná pracoviště (např. VŠŠCHT); výrobci strojů
ů
nabízející zzákazníkům odladěné technolog ie; uživatellé obráběcíích strojů; výrobci a dodavateléé
procesních kapalin; výýrobci a dod
davatelé řezzných nástro
ojů; techniccké univerzitty v ČR.
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IMP
PLEMENTAČN
NÍ AKČNÍ PLÁN
N OBORU STRO
OJÍRENSKÉ VÝ
ÝROBNÍ TECHN
NIKY

1.2.4. (T06) Výzkum
m vhod
dných
brobitelný
ých materriálů
těžkoob

ře
ezných

podmínek
p
k

pro

obrábění

Navrhovattel
 Ing. Pavvel Zeman, Ph.D., Ing. Roman Švvábek, Ing.
Jaroslavv Řasa, CSc., In
ng. Tomášš Karel,
Ing. Jan Malý, (VCSSVTT)
Vazba tém
matu na SRA
RA
(U: 16)
 Vývoj a výzkum v oblastii vysokýchh řezných
rychlosttí, vysokých úběrů, hloubkovýcch metod
obráběn
ní, obráběn
ní bez použití kapalinyy, obrobitelnosti nesta
andardních materiálů (kompozitů
ů,
keramicckých konsttrukčních materiálů,
m
neeželezných slitin, obráb
bění tvrdýc h a kalenýcch materiálů
ů
atd.). (A
A‐Výzkum nových
n
tech
hnologií třískkového obrrábění pro zvýšení
z
výko
konnosti obrrábění nebo
o
jakosti p
povrchu‐2)
Vlastní od
dborné zhodnocení přřínosu tém
matu pro ob
bor a prům
mysl v ČR
 V reálných provvozech ob
broben buude stále větší pro
ocento op erací provváděno naa
těžkoob
brobitelných
h
a
ne
ekonvenčníích
mate
eriálech. Znalosti
možností obráběn
ní
těžkoob
brobitelných
h materiálů
ů, včetně voolby vhodnýých řezných
h nástrojů ((s definovaným břitem
m
i brousíccích kotouččů), řezných
h podmínekk a řezného prostředí, povede
p
ke zzlepšení eko
onomických
h
ukazateelů výroby, produktivity
p
y obrábění i lepší výsledné jakosti obrobku.
 Kromě ttřískových technologií
t
bude speciffikována také možnostt a výhodnoost nasazeníí speciálních
h
technologií (laser), případně je
ejich kombiinace s třískkovým obráběním.
ný řešitel
Doporučen
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VCSSVTT; výrob
bci obrábě
ěcích strojůů (obecně); výrobci a dodavateelé řezných nástrojů;
uživvatelé výrob
bních strojů a podniky zzpracovávající těžkoob
brobitelné m
materiály.

IMP
PLEMENTAČN
NÍ AKČNÍ PLÁN
N OBORU STRO
OJÍRENSKÉ VÝ
ÝROBNÍ TECHN
NIKY

1.2.5. (T07) Adaptivn
ní řízení řřezného procesu
p
Navrhovattel
•
Docc. Ing. Pavel Bach, CSc, Doc. Ing. PPavel
Souček, CScc, Ing. Paveel Zeman, Ph.D., Ing. D
David
Burian, Ingg. Tomáš Fornůsek, Ing. J. Kekkula,
Ing. Petr K
Konečný, Ing. Petr Fojtů (a ddalší
s relevantním příspěěvkem a s patřiččnou
kompetenccí). , (VCSVTTT)
Vazba tém
matu na SRA
RA
(U: 6, 15, 944, 95, 96)
•
Viz Výrobní teechnologie: 1.) Optim
malizace řezzných podm
mínek s vyyužitím širších znalosttí
o dynamickkém chován
ní nástroje, vřetene, stroje, obrrobku s cílem zvýšen í výkonnossti a využittí
instalovanéého výkonu.
•
Viz Inteligencee strojů, od
ddíl Adaptivvní řízení řezného
ř
prrocesu: 2.) On‐line monitorován
m
ní
řezného p
procesu. Sb
běr a schrraňování ddat o provváděných procesech,
p
rozpoznávvání trendů
ů
a zákonitosstí a vývoj metod
m
pro volbu
v
optim
málních řezn
ných podmínek přímo během obrrábění (bezee
změny NC kódu). 3.) Přizpůsobo
ovací on‐linee algoritmyy ke zvýšen
ní přesnostii a výkonno
osti (měřen
ní
a zasahování do řeznýých podmín
nek a řiditeelných vlasttností). 4.) Výzkum zjeednodušenýých modelů
ů
řezného procesu běžžících v reálném časee, které budou
b
onlin
ne zpřesňoovány běhe
em procesu
u
obrábění, a které um
možní návrh
h lepších a optimalizo
ovaných řezzných podm
mínek běhe
em procesu
u
obrábění.
ny s časem
m,
•
Viz Výrobní teechnologie: 5.) Výzku m vlivu vlastností strojů a jejicch proměn
teplotou, zzatížením, změnou kiinematické konfiguracce os atd. na nestabbilitu řezu a přesnost
obrábění.
Vlastní od
dborné zhodnocení přřínosu tém
matu pro ob
bor a prům
mysl v ČR
 Čeští výýrobci obráběcích stro
ojů se probllému stability obráběn
ní a využití instalovaného výkonu
u
věnují při zkouškách inovovaných kkonstrukcí. Využívají metodiku zkoušky obráběním
m
vypraco
ovanou ve VÚOSO
V
jako
o interní noormu. Nenaabízejí žádn
ný z HW neebo SW násstrojů, kteréé
byly vyvvinuty pro potlačení nestability
n
ppři obráběn
ní. Avšak an
ni zahraničnní firmy to nevyužívajíí.
Pravděp
podobně pro technickké nebo ppraktické ko
omplikace a vysokou cenu. Pro
oto by bylo
o
přínosem vyvinoutt levné zaříízení spoluppracující s NC,
N které by
b adaptibillitu procesu
u z hlediskaa
stabilityy zajistilo au
utomaticky. Přitom by bbylo velkým
m přínosem i bez onlinee zpřesňováání modelu.
Doporučen
ný řešitel
•
VCSSVTT; matem
matické ústaavy (např. ČČVUT FS ‐ Ú 12 101, UK
K MFF, MU A
AVČR); výro
obci strojů
(obecně); vvýrobci CNC
C řídicích sysstémů; firm y zabývajícíí se vývojem
m software; uživatelé výrobních
v
strojů (obecně)
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1.3.

Výko
on obráb
bění

1.3.1. (T08) Matema
atické mo
odelováníí pro náv
vrh techn
nologie vý
ýkonného
o
ní
obráběn
Navrhovattel


Ing. Pettr Kolář, Ph.D., (VCSVTT)

Vazba tém
matu na SRA
RA
(U: 6, 56, 1000)
 Optimalizace řezn
ných podm
mínek s vvyužitím
širších zznalostí o dynamickém
m chování nnástroje,
vřetenee, stroje, obrobku s cílem zvýšení
výkonno
osti a využití instalovaaného výkoonu. (A‐
Optimální
řezné
podmínky
(znnámých,
ověřenýých technologií obrábě
ění)‐1)
 Výzkum
m vlivu modálních
h a staatických
charakteristik obrrobku a jeho upnutíí na dosaažitelné výsledky na obrobku. (C‐Měřen
ní
a monittorování chaarakteristik obrobku (ppři obráběníí a po obrob
bení)‐3)
 Rozšířen
ní optimalizzace (staticcké a dynam
mické tuho
osti) na oblast obrobkků, přípravkků, nástrojů
ů
a nástro
ojových držááků. (B‐Optimalizace ppři vývoji strrojů‐2)
Vlastní od
dborné zhodnocení přřínosu tém
matu pro ob
bor a prům
mysl v ČR
 Současn
né metody modelován
ní a měření obráběcích
h strojů se zaměřují
z
přředevším naa zlepšován
ní
vlastnosstí strojů. Při
P ladění konkrétní teechnologie je
j však nutné zohlednnit i vlastno
osti nástrojee
a obrob
bku, což vyyžaduje rozzvoj mode lovacích te
echnik a nové způso by měření modálních
h
vlastnosstí soustavyy stroj‐násttroj‐obrobeek. Výsledke
em by měly být použžitelná dopo
oručení pro
o
zkrácen
ní času potřeebného pro
o vhodné naastavení celé
é obráběcí technologie
t
e.
Doporučen
ný řešitel


VCSSVTT; výrobcci strojů nabízející zákaazníkům odladěné tech
hnologie

(texty beze změny, pouze vyměně
ěn obrázek na začátku)
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1.3.2. (T09) Stabilita řezného procesu při
p víceossém obráb
bění
Navrhovattel
 Doc. Ingg. Jaroslav Rybín,
R
CSc., Doc. Ing. Paavel Bach,
CSc., In
ng. Miroslaav Janota, Ph.D., Ingg. Michal
Janda, Ing. Petr Vavruška,
V
In
ng. Tomáš Fornůsek,
T)
Ing. Petr Kolář, Ph.D., (VCSVTT
matu na SRA
RA
Vazba tém
(U: 9)
o
ottevřených
 VaV řezzných násttrojů pro obrábění
a uzavřeených tvarových plocch. Analýzaa stability
řezného
o procesu při čtyř a víceosém obrábění. (A‐Technologie výrobby tvarově náročných
h
obrobků
ů‐1)
Vlastní od
dborné zhodnocení přřínosu tém
matu pro ob
bor a prům
mysl v ČR
 Studium
m řezného procesu z hlediska sttability je velice žádo
oucí téma, zejména u víceosého
o
obráběn
ní tvarově složitých
s
plo
och; je prot o nezbytné
é, kromě teo
oretické prááce, věnovaat pozornost
i experimentům naa úrovni opracování reeálných dílů zadaných potřebami
p
ppraxe při pllném využittí
zkušeno
ostí z této oblasti. Toto téma see týká prakkticky všech
h uživatelů a výrobců obráběcích
h
strojů zzabývajících
h se víceo
osým obrábběním. Výssledky řeše
ení by bylyy nesporně
ě celkovým
m
přinosem pro oblaast obráběccích strojů. Zároveň ovšem
o
řešen
ní této prooblematiky představujee
očnou úlohuu s ne vždyy zaručeným
mi výsledkyy ve smyslu plné shodyy
časově i znalostně velmi náro
ostupů a výýsledků. Pokud by však tato probblematika byla
b alespoň
ň
teoreticckých a praktických po
z části ú
úspěšně řeššena, předsstavovaly bby dobře aplikovatelné
é výsledky s přímým uplatněním
m
v průmyyslové praxii.
Doporučen
ný řešitel
VCSVTT; m
matematickéé ústavy (n
např. ČVUTT FS ‐ Ú 12
2 101, UK MFF, MU AVČR); výrobci strojů
ů
nabízející záákazníkům odladěné technologie;; uživatelé strojů
s
zabývvající se výrrobou tvaro
ově složitých
h
dílů
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1.3.3. (T10) Diagnosstické m
metody pro návrh
h techno
ologie vý
ýkonného
o
ní
obráběn
Navrhovattel


Ing. Miroslav Janota, Ph.D., In
ng. Petr Koláář, Ph.D.,
(VCSVTTT)

Vazba tém
matu na SRA
RA
(U: 6, 13, 566)
 VaV
popisu
p
sstatických,
zjednodušeného
v
sstroje pro
dynamicckých a teepelných vlastností
praktickké technolo
ogické využžití v rámc i přípravy
technologie a CAM
M procesu.. Využití výýsledků mě
ěření vlastn
ností strojee i výstupů virtuálních
h
modelů pro tech
hnologické účely, res p. zdokonaalený návrrh technoloogie. (B‐Un
niverzálnost
a multiffunkčnost sttrojů‐1)
 Optimalizace řezných podmínek s využžitím širších
h znalostí o dynamickkém chování nástrojee,
vřetenee, stroje, obrobku s cíle
em zvýšení vvýkonnosti a využití insstalovanéhoo výkonu. (A
A‐Optimáln
ní
řezné podmínky (zn
námých, ovvěřených tecchnologií ob
brábění)‐1)
 Výzkum
m vlivu mod
dálních a statických
s
charakterisstik obrobku a jeho uupnutí na dosažitelnéé
výsledkyy na obrob
bku. (C‐Mě
ěření a mo nitorování charakterisstik obrobkku (při obrrábění a po
o
obroben
ní)‐3)
Vlastní od
dborné zhodnocení přřínosu tém
matu pro ob
bor a prům
mysl v ČR
 Jak ukáázaly světovvé výstavy IMTS 20088 i EMO 2009, největtší potenciáál pro tvorrbu přidanéé
hodnotyy a zvýšen
ní konkuren
nčního odsstupu od asijských
a
výýrobců je v zákaznickké přípravěě
technologií. Aby bylo možn
no technollogii upravvovat na stroji,
s
je nnutno mít uživatelskéé
diagnosstické nástroje, které
é technoloogovi napoví, kterým směrem provádět ev. změnyy
v techno
ologii.
Doporučen
ný řešitel
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VCSSVTT; výrob
bci strojů nabízející
n
záákazníkům odladěné technologiee; uživatelé
é výrobních
h
stro
ojů

IMP
PLEMENTAČN
NÍ AKČNÍ PLÁN
N OBORU STRO
OJÍRENSKÉ VÝ
ÝROBNÍ TECHN
NIKY

1.4.

NC prrogramo
ování

1.4
4.1. (T11) Metody tvorby
t
po
ostproceso
orů pro víceosé NC
C stroje
Navrhovattel
 Ing. P
Petr Vavrruška, Ingg. Michall Janda,
Ing. Petr Konečný, Ing. Tomášš Fornůsek,, Doc. Ing.
Jaroslavv Rybín, CScc., (VCSVTT)
Vazba tém
matu na SRA
RA
(U: 11, 36)
g
postproceesorů pro
 VaV tvvorby a generování
víceosé NC stroje, multifunkčční a hybriddní stroje.
(A‐Tech
hnologie výroby tvarově
t
nnáročných
obrobků
ů‐1)
 Stroje p
pro velmi přesné
p
obráábění obecnných tvarovvých ploch (čtyřosé a pětiosé stroje). Řešen
ní
problém
mu přesnostti při prosto
orové transsformaci ve čtyřech a více
v osách. (B‐Zvyšování přesnostti
strojů‐11)
Vlastní od
dborné zhodnocení přřínosu tém
matu pro ob
bor a prům
mysl v ČR
 Řešené téma velmi výrazně ovvlivňuje vyuužitelnost disponibilnícch funkcí obbráběcích sttrojů zvláštěě
s více řřízenými ossami a více
eprofesníchh center a jejich řídiccích systém
mů při výro
obě tvarověě
složitých
h dílů. Zvyššování přesn
nosti při výýrobě na vícceosých obrráběcích strrojích v rám
mci reálných
h
možnosstí při generování NC programů ppředstavuje
e v současnosti velmi žžádanou a dosud úzcee
probádaanou oblasst. Určitá omezení ppři automattizované tvvorbě NC programů, způsobenáá
univerzáálností CA
AM systém
mů, by prroto měla být odstraněna poomocí posstprocesorů
ů,
orientovvaných nejeen na geom
metrickou, aale i technollogickou ob
blast tak, abby bylo minimalizováno
o
množstvví geometrických a technologickýcch chyb vzn
nikajících při výrobě.
Doporučen
ný řešitel


VCSSVTT; matem
matické ústtavy (např. ČVUT FS ‐ Ú 12 101, UK
U MFF, MU
U AVČR); výýrobci strojů
ů
(nap
př. Tajmac ZPS, Kovosvvit MAS, attd.); výrobci řídicích syystémů; uživvatelé strojjů zabývajíccí
se vvýrobou tvarově složitých dílů; ffirmy jejich
hž produktyy jsou napřř. kompressorová kolaa,
difu
uzory, rozváděcí kola, atd.
a (např.: PPBS Turbo Velká
V
Bíteš, ČZ Strakonnice, atd.)
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IMP
PLEMENTAČN
NÍ AKČNÍ PLÁN
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1.4
4.2. (T12) Simulace
e a verifik
kace NC prrogramů
Navrhovattel
 Doc. In
ng. Jaroslavv Rybín CSSc., Ing. Peetr Vavruškka,
Ing. Micchal Janda,, Ing. Tomáš Fornůseek, Ing. Pe
etr
Konečnýý, (VCSVTT))
Vazba tém
matu na SRA
RA
(U: 12)
 Zdokonalování sim
mulace a verifikace řídících NC
N
program
mů a technik jejich experimenttálního ově
ěřování na
a tvarově náročných dílech. (A
A‐
Technollogie výrobyy tvarově náročných o brobků‐1
Vlastní od
dborné zhodnocení přřínosu tém
matu pro ob
bor a prům
mysl v ČR
 Téma see velmi výraazně týká vlastní
v
využiitelnosti dissponibilních
h funkcí souučasných CA
AM systémů
ů
a jejich
h příslušnýcch nadstave
eb při výroobě tvarovvě složitých
h dílů a v řadě přípaadů, zvláštěě
u rozměěrných a těžžkých dílů (unikátní
(
výýrobky), je verifikace
v
celého výrobbního postu
upu jedinou
u
možnou
u cestou ověěření reálno
osti výroby zvoleným postupem
p
a disponibilnním zařízeníím.
 Uveden
nými simulacemi docháází k výraznné eliminacii neprodukttivních časůů obráběcích center přři
odlaďovvání úvodníích kusů kažždé další zakkázky.
 Docházíí k výraznému sníženíí rizika mnoohdy finanččně náročnýých a tedy nežádoucích kolizních
h
stavů o
obráběcích center
c
při reálné výroobě, neboť je minimalizováno m nožství chyyb, které see
mohou při program
mování vyskkytnout.
 Zvyšováání produktiivity a konkurenceschoopnosti firem
m.
Doporučen
ný řešitel
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VCSSVTT; ústavyy zabývajícíí se mecha nikou, mecchatronikou a řízením (např. ČVU
UT FS ‐ Ú 12
2
105, UTIA AVČ
ČR); matem
matické ústaavy (např. ČVUT FS ‐ Ú 12 101,, UK MFF, MU AVČR);
výro
obci strojů nabízející zákazníkům
m odladěné
é technolog
gie; firmy zabývající se vývojem
m
softtware; uživaatelé strojů zabývající se výrobou tvarově slo
ožitých dílůů; firmy co jako výrobn
ní
prosstředek vyu
užívají víceosá či multipprofesní (soustružnicko
o/frézovací)) obráběcí centra

IMP
PLEMENTAČN
NÍ AKČNÍ PLÁN
N OBORU STRO
OJÍRENSKÉ VÝ
ÝROBNÍ TECHN
NIKY

1.4
4.3. (T13) Optimaliizace NC k
kódu
Navrhovattel
• Ing. JJan Vesellý, Ph.D.,
Ing. Petr Vaavruška, (VC
CSVTT)

Jaroslav

Šindler,

Vazba tém
matu na SRA
RA
(U: 14)
k
s ohle
edem na ddynamické
 Optimalizace NC kódu
vlastnossti stroje, vřetene, pohonů a řídicího
systému
u. (A‐Výzkum vlivu mechaniky a řřízení obráb
běcího stroje
e na dosahoovanou jakost povrchu
u
a přesno
ost rozměrů
ů obrobku‐1
1)
Vlastní od
dborné zhodnocení přřínosu tém
matu pro ob
bor a prům
mysl v ČR
 Navržen
né téma sp
padá do obllasti obráběění tvarově
ě složitých ploch,
p
předdevším obráábění forem
m
(velká produkce zejména v automobbilovém průmyslu) a lopatkovvých kol (energetický
(
ý
a autom
mobilový prrůmysl). Hlavním přínnosem bude řízená míra
m
kvalityy a přesnossti obrobků
ů
vzhledeem k času ob
brábění pro
ostřednictví m vícekriteriální optim
malizace NC kódu.
Doporučen
ný řešitel
VCSVTT; ússtavy zabývaající se mecchanikou, m
mechatronikou a řízením
m (např. ČV
VUT FS ‐ Ú 12
1 105, UTIA
A
AVČR); mattematické ústavy
ú
(napřř. ČVUT FS ‐ Ú 12 101, UK MFF, MU
M AVČR); vvýrobci strojů nabízejíccí
zákazníkům
m odladěné technologie; firmy zabbývající se vývojem
v
software; uživvatelé strojjů zabývajíccí
se výrobou tvarově slo
ožitých dílů;; výrobci strrojů pro tvarově složité
é obrábění

Technologie obrábění

 37

IMP
PLEMENTAČN
NÍ AKČNÍ PLÁN
N OBORU STRO
OJÍRENSKÉ VÝ
ÝROBNÍ TECHN
NIKY

1.4
4.4. (T14) Výzkum
m speciá
álních prroblémů výroby tvarově složitých
h
ů
obrobků
Navrhovattel
 Doc. Ingg. Jaroslav Rybín, CSc., Ing. Michhal Janda,
Ing. Tom
máš Fornůseek, Ing. Petrr Vavruška, (VCSVTT)
Vazba tém
matu na SRA
RA
(U: 8, 27)
 Spolehliivý a produ
uktivní návrh
h technologgie výroby
tvarově náročnýých obro
obků, jakoo např.
turbínovvých kol, lopatek, forem, zápustek
a mediccínských im
mplantátů. Zaměření V
VaV na maaximální vyyužití exist ujících CAM
M systémů
ů,
strategie obráběníí, konfiguraace postproocesorů, mě
ěření a vyh
hodnocovánní výsledků pro zpětnéé
ovlivněn
ní technologgie obráběn
ní. (A‐Technnologie výro
oby tvarově náročných obrobků‐1)
 Metodyy a prostřed
dky pro efe
ektivní využžívání složittých, víceossých CNC sstrojů a víceprofesních
h
center p
pro kusovou
u výrobu. (A
A‐Podpora ssprávného technologic
t
kého využívvání strojů‐3)
Vlastní od
dborné zhodnocení přřínosu tém
matu pro ob
bor a prům
mysl v ČR
 Ve strojjírenské výrobě se stáále intenzivvněji prosazzují jednak obráběcí ceentra s min
nimálně 5‐tti
řízeným
mi osami, jed
dnak multip
profesní cenntra, dovolu
ující opraco
ovat i tvarovvě značně náročné
n
dílyy
na jedn
no upnutí (ttím zaručit jednak vyššší cílovou přesnost
p
a jednak výzznamně zkrátit vedlejšší
časy výroby). Tyto
o trendy jso
ou velmi inttenzivní a jejich
j
respe
ektování je podmínkou
u nejen pro
o
onkurencí, ale dosažeení dnes požadované
p
é
udrženíí kroku úrrovně výroby se zahhraniční ko
produkttivity výro
oby. Uplatnění této vyspělé výrobní techniky
t
m
musí být podpořeno
o
i odpovíídajícími so
oftwarovými produkty;; jejich příprava a rozvvíjení (včetnně personállní přípravyy)
je potom
m nezbytno
ou součástí jak zaváděnní této techniky do pro
ostředků applikovaných u domácích
h
výrobců
ů, ale je nezzbytnou sou
učástí i u výývozní produkce s vyso
okou přidan ou hodnoto
ou. Mnohdyy
lze konsstatovat, žee technické prostředkyy, v současn
né době zavváděné, přeedstihují svo
ou mocnosttí
odbornéé schopnossti personálního zajišttění; tak do
ochází k de
egradaci vyybavení a dosahovaný
d
ý
výsledek je pod možnostm
mi disponiibilního vyybavení jak z hledisska technických, takk
i prograamových prrostředků. Dodávání
D
jaak systémovvých, tak i uživatelskýých program
mů v oblastti
víceosýcch a multiprofesních obráběcích
o
sstrojů a cen
nter předsta
avuje špičkoovou produkci v oblastti
výrobníí techniky.
Doporučen
ný řešitel


 38

VCSSVTT; výrob
bci strojů (o
obecně); výýrobci řeznýých nástrojů; výrobci CNC řídicícch systémů;
uživvatelé výrob
bních strojů (obecně); ddodavatelé CAD‐CAM systémů
s

IMP
PLEMENTAČN
NÍ AKČNÍ PLÁN
N OBORU STRO
OJÍRENSKÉ VÝ
ÝROBNÍ TECHN
NIKY

1.5.

Neko
onvenčn
ní obrábění

1.5
5.1. (T15) Hybridníí technolo
ogie
Navrhovattel
 Ing. Ro
oman Šváb
bek, Ing. Petr
P
Ambroož, Ing. Radka
Bičišťovvá, (VCSVTT)
Vazba tém
matu na SRA
RA
(U: 23, 24)
ování několika dosud oddělených
o
dním
 Nahrazo
procesů jed
(např. třískové obrábění + povrcchové úpravy,
texturovvání, kalení, nanášeníí povlaků, m
měření sou
učásti
vše na jjedno upnutí během je
ednoho proocesu), elim
minaci
dodateččných operací (leštěníí, odjehlení,, čištění, ap
pod.)
nimi
as
spojených
vedleejších
časů.
č
(A_Výro
obní_techno
ologie‐
Hybridn
ní_technologie_vycházející_z_obráábění_resp._z_OS_(kombinace_vííce_druhů_
_technologiíí
‐2))
 Integracce a komb
binace trad
dičních třísskových tecchnologií s vysoce přřesnými ne
ebo vysocee
výkonnýými techno
ologiemi (laser, elektroonový paprrsek, voda, EDM apodd.) za účele
em dosažen
ní
optimállní kombinace požžadované přesnosti a výkon
nnosti. (A_
A_Výrobní_ttechnologie‐
ní_technologie_vycházející_z_obráábění_resp._z_OS_(kombinace_vííce_druhů_
_technologiíí
Hybridn
‐2))
dborné zhodnocení přřínosu tém
matu pro ob
bor a prům
mysl v ČR
Vlastní od
 Vytvořeení možných návrhů kombinací
k
ttřískového obrábění s laserovým
mi technologgiemi, kteréé
bude možno zavád
dět v průmyyslových poddnicích. Dálle pak sníže
ení rozdílu m
mezi vyspělýými zeměm
mi
a Česko
ou republikou v této
o perspekt ivní oblasti hybridnícch technoloogií. Výsled
dky umožn
ní
optimallizovat výro
obní procesyy, dosáhnouut zlepšení kvality výro
obků a snížeení výrobníích nákladů
ů.
Výsledkky výzkumu budou prů
ůběžně konnzultovány s výrobci obráběcích a tvářecích strojů, abyy
bylo zajištěno uplatnění v průmyslu.
Doporučen
ný řešitel


VCSSVTT; výrobcci strojů (ob
becně); uživvatelé strojů
ů vyrábějící hi‐tech výrrobky

Technologie obrábění
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IMP
PLEMENTAČN
NÍ AKČNÍ PLÁN
N OBORU STRO
OJÍRENSKÉ VÝ
ÝROBNÍ TECHN
NIKY

1.5
5.2. (T16) Výzkum možnosttí nahrazení třísko
ového ob
brábění la
aserovými
ogiemi
technolo
Navrhovattel
 Ing. Rom
man Švábek, Ing. Petrr Ambrož, I ng. Radka
Bičišťovvá, (VCSVTT)
Vazba tém
matu na SRA
RA
(U: 28)
 Laserovvé aplikacee, spékáníí, plátovánní, rychlé
formováání a další technologie
e výroby díílce s konečným tvare
em a jakosttí s vyšší prroduktivitou
u
a nižším
mi nákladyy než při
p
výroběě třískovýým obráb
běním. (A_
A_Výrobní_ttechnologie‐
Výzkum
m_nových_p
procesů_nah
hrazujících__třískové_ obrábění‐3
o
Vlastní od
dborné zhodnocení přřínosu tém
matu pro ob
bor a prům
mysl v ČR
 Vytvořeené databááze pracovvních podm
mínek laserových tecchnologií bbude možn
no zavádět
v průmyyslových po
odnicích a zvýšit tím prroduktivitu a ekologičn
nost výrobyy (soli při kaalení apod.)).
Pří návrhu, konstrrukci a výrobě obráběěcích a tváářecích stro
ojů bude m
možné použžít modern
ní
materiáály (kompozzity, titanové slitiny aatd.), jejich
hž obráběníí usnadní llaser. Dále pak řešen
ní
tohoto úkolu umo
ožní snížen
ní rozdílu m
mezi vyspě
ělými země
ěmi a Českkou republiikou v této
o
perspekktivní oblassti. Výsledkky pomoho u optimalizzovat výrob
bní procesyy, dosáhno
out zlepšen
ní
kvality vvýrobků a snížit
s
výrobn
ní náklady ppři realizaci náročných, zejména m
malosériovýých zakázekk.
Výsledkky výzkumu
u by mělyy být okam
mžitě realizovány ve výrobě, kkterá svým
m výrazným
m
proexpo
ortním zam
měřením po
odpoří obchhodní bilan
nci České republiky. LLaser umožžňuje příméé
zapojen
ní do výrobn
ní linky a tím
m zkracovánní časů pro manipulaci
m
s obrobky.
Doporučen
ný řešitel
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VCSSVTT; výrob
bci strojů (obecně); výrobci řezzných násttrojů; uživaatelé výrob
bních strojů
ů
(obeecně); výrobci laserovýých technol ogií

IMPLEMENTAČNÍ AKČNÍ PLÁN OBORU STROJÍRENSKÉ VÝROBNÍ TECHNIKY

2. Stavba obráběcích strojů

Stavba obráběcích strojů
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IMP
PLEMENTAČN
NÍ AKČNÍ PLÁN
N OBORU STRO
OJÍRENSKÉ VÝ
ÝROBNÍ TECHN
NIKY

2.1.

Konccepce sto
ojů a po
ohonů

2.1
1.1. (T17) Multifun
nkční strojje
Navrhovattel
 Ing. Pettr Kolář, Ph.D., Ing. Miroslav Ond ráček, Ph.D
D.,
Ing. Tomáš Holku
up, Ph.D., Ing.
I
Jan Sm
molík, Ph.D
D.,
(VCSVTTT)
Vazba tém
matu na SRA
RA
(U: 30, 31)
 Rozvoj sschopností strojů plnoh
hodnotně pprovádět vícce
druhů o
obrábění. Scchopnost plnohodnotn
p
ně soustružžit
i frézovvat, nebo frézovat
f
a brousit, at p. Zmenšení
potřebn
ného počtu
u obráběcíích strojů pro výrob
bu
jedné so
oučásti, meenší podíl manipulace, zkrácení vedlejších čassů, minimaliizace znovu
u ustavován
ní
obrobků
ů, maximáln
ní souběh prováděnýc
p
ch procesů a operací. (B‐Univerzá
(
álnost a multifunkčnost
strojů‐11)
 Vývoj kkomponenttů a konce
epcí strojů umožňujících maxim
mální mult ifunkčnost stroje. (B‐
Univerzálnost a mu
ultifunkčnosst strojů‐1)
Vlastní od
dborné zhodnocení přřínosu tém
matu pro ob
bor a prům
mysl v ČR
 Multifunkčnost a in
ntegrace op
perací jsou jjednoznačně dlouhodo
obým trendeem, který však českým
mi
výrobci příliš systéémově řeše
en. Navrženné výzkumn
né cíle a prraktické výsstupy by měly
m
pomocci
rozšířen
ní multifunkkčnosti nabíízených stroojů.
Doporučen
ný řešitel


 42

VCSSVTT; výrobci multifunkčních strojjů (např. TA
AJMAC‐ZPS, TOS Kuřim
m, Kovosvit,, TOS Hulín
n,
Stro
ojírna Tyc, TOS a.s., ČKD
Č
Blanskko a další firmy
f
s ambicí nabízett multifunkkční stroje);
výro
obci kompo
onent a uniiverzálních konstrukčn
ních celků; výrobci nekkonvenčních materiálů
ů
a výýrobci kompozitních dílů
d (např. CompoTech
h Plus, LA Compositee); uživatelé
é výrobních
h
stro
ojů (obecně)

IMP
PLEMENTAČN
NÍ AKČNÍ PLÁN
N OBORU STRO
OJÍRENSKÉ VÝ
ÝROBNÍ TECHN
NIKY

2.1
1.2. (T18) Rekonfig
gurovatel né stroje
Navrhovattel
 Ing. Petr Kolář, Ph.D.,
P
Ing. Miroslav O
Ondráček,
Ph.D., (V
VCSVTT)
Vazba tém
matu na SRA
RA
(U: 32, 67)
 Snadná rekonfigurovatelnostt strojů naa základě
požadavvků zákaznííka. Jeden stroj,
s
sestavvený ze zákkladních modulů, bud e možné např. jednou
u
připraviit jako primárně sou
ustružnický stroj a podruhé
p
jako primárnně brousíccí stroj. (B‐
Univerzálnost a mu
ultifunkčnosst strojů‐1)
 VaV mo
odulů pro snadno reko
onfigurovat elné a multtifunkční sttroje dle poožadavku záákazníka (vee
fázi, kdy zákazník specifikuje
e požadavkky na stroj před jeho vývojem, koupí a instalací). (B‐
Jednodu
uchost konsstrukce a un
nifikace dílcců, skupin a komponent‐3)
Vlastní od
dborné zhodnocení přřínosu tém
matu pro ob
bor a prům
mysl v ČR
 Téma směřuje ke snižování objemu
o
fireemních inve
estic do vývvoje, ale přři zajištění potřebného
o
nebo věětšího objemu vývojovvých prací. Dále nabízíí některé nové prodej ní varianty strojů. Obaa
body tak mohou býýt významným východiiskem pro upevnění
u
a posílení
p
pozzice na trhu
u.
Doporučen
ný řešitel


VCSSVTT; ekono
omické ústaavy (např. ČČVUT FS ‐ Ú 12 138; VŠE
V FM); výýrobci strojjů (obecně);
výro
obci kompo
onent a univverzálních k onstrukčnícch celků; uživatelé výroobních strojjů (obecně)

Stavba obrááběcích stro
ojů
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IMP
PLEMENTAČN
NÍ AKČNÍ PLÁN
N OBORU STRO
OJÍRENSKÉ VÝ
ÝROBNÍ TECHN
NIKY

2.1
1.3. (T19) Nekonve
enční kon cepce strojů a pohonů pohyybových os
o
Navrhovattel
 Ing. Jiřří Švéda, Doc. Ing. Pavel Souuček, DrSc..,
Ing. Jan Smolík, Ph.D., (VCSVTT
T)
matu na SRA
RA
Vazba tém
(U: 40, 46)
m nekonvenčních uspořřádání strojjů a pohonů
ů
 Výzkum
pohybových os jakko napříklaad plovoucíího principu
u
h
a kombinovaných pohonů, vývoj rrelevantních
matemaatických modelů.
m
(B
B‐Zvyšováníí přesnostti
strojů‐11)
 Komplexní dynamická simulaace strojů zzahrnující simulační modely
m
mecchanické staavby strojee,
pohonů
ů, agregátů
ů, řízení a dalších obbslužných systémů,
s
náhradu
n
CN
NC systému
u. Simulacee
a predikkce chován
ní stroje přři reálném obrábění v reálném
m výrobním
m procesu. (B‐Virtuáln
ní
testování a obráběění‐1)
Vlastní od
dborné zhodnocení přřínosu tém
matu pro ob
bor a prům
mysl v ČR
 Nekonvvenční konccepce strojů a pohonnů pohybovvých os přředstavuje potenciál pro zvýšen
ní
dosažiteelných paraametrů sou
učasných o bráběcích strojů,
s
a to
o nejen vee smyslu do
osažitelných
h
přesnosstí, ale takéé ve smyslu
u produktivvity výroby.. Hlavní cha
arakteristikkou těchto koncepcí jee
netradičční konfigu
urace pohybových os a pohonů
ů s důrazem na snížeení vlivu nežádoucích
n
h
dynamicckých účinkků.
 Hlavním
m přínosem pro obor/p
průmysl je s amotný výzzkum v obla
asti nových koncepcí sttrojů a jejich
h
pohonů
ů, který je vyyužitelný v průmyslu
p
přři navrhováání strojů s vysokými
v
náároky.
Doporučen
ný řešitel
VCSVTT; ússtavy zabývaající se mecchanikou, m
mechatronikou a řízením
m (např. ČV
VUT FS ‐ Ú 12
1 105, UTIA
A
AVČR); mattematické ústavy
ú
(napřř. ČVUT FS ‐ Ú 12 101,, UK MFF, MU
M AVČR); vvýrobci stro
ojů (Tajmac‐
ZPS, TOS Ku
uřim, Kovossvit MAS); výrobci
v
CNCC řídicích sysstémů (MEFFI, Siemens)); výrobci ko
omponent a
univerzálních konstrukčních celkků; výrobci nekonvenččních materriálů a výroobci kompo
ozitních dílů
ů
(např. CompoTech Plus, LA Composite); uživaatelé výrob
bních strojů (obecně)
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IMP
PLEMENTAČN
NÍ AKČNÍ PLÁN
N OBORU STRO
OJÍRENSKÉ VÝ
ÝROBNÍ TECHN
NIKY

2.1
1.4. (T20) Vývoj strrojů s vícee pracovn
ními nástrroji v řezu
u
Navrhovattel
 Ing. Petr Kolář, Ph.D, (VCSVTT)
matu na SRA
RA
Vazba tém
(U: 34)
 Vývoj sstrojů s více
v
pracovvními násttroji v řezzu.
Integracce různých mechanickkých proce sů v jedno
om
stroji. ZZvyšování souběhu
s
vícce procesůů nad jedníím
obrobkeem. (B‐Univverzálnost a multifunkččnost strojů
ů‐1)
Vlastní od
dborné zhodnocení přřínosu tém
matu pro ob
bor a prům
mysl v ČR
 Zvyšováání produkttivity obrábění pomoocí paraleln
ní práce vííce nástrojjů je trend
d, na kterýý
zareago
ovali již i někteří češtíí výrobci. PProblematikka je však širší
š
a zahrrnuje nejen
n nákladověě
přiměřeené řešení konstrukčn
ních probléémů, ale především
p
problémy spojené s aplikačním
m
nasazen
ním. Protože nyní v ČR
R neexistujee podpora těchto aplikací, je kažždý případ řešen
ř
až přři
předáníí stroje zákaazníkovi, z čehož mohoou plynout problémy.
p
Doporučen
ný řešitel


VCSSVTT; výrob
bci strojů s více nástrroji v řezu
u (TOS Varnsdorf, TO
OS Kuřim, Tajmac‐ZPS
T
S,
Kovvosvit MAS, TOS a.s.); výrobci
v
CNCC řídicích sysstémů; výro
obci CAM syystémů

Stavba obrááběcích stro
ojů
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IMP
PLEMENTAČN
NÍ AKČNÍ PLÁN
N OBORU STRO
OJÍRENSKÉ VÝ
ÝROBNÍ TECHN
NIKY

2.2.

Komp
ponenty
y, skupin
ny a hla
avní nossná struk
ktura

2.2.1. (T21) Rozšiřov
vání techn
nologický
ých možno
ostí komp
ponent strrojů
Navrhovattel
 Ing. Tomáš Holku
up, Ph.D., Ing. Mirosllav Ondráčček,
M
Ing. Jan SSmolík, Ph.D.,
Ph.D., Ing. Jan Moravec,
(VCSVTTT)
Vazba tém
matu na SRA
RA
(U: 33, 52, 665)
 Rozšiřovvání techno
ologických možností sstrojů (otáččky,
momen
nty, výkonyy) a jejich příslušensství (nástro
oje,
hlavy, sttoly, řezná prostředí). (B – Univerrzálnost a multifunkčno
m
ost strojů – 1)
 Optimalizace elektromagneticckých obvoddů motorů užívaných
u
v OS (B‐Ecoddesign strojů‐1)
 Unifikacce dílců a komponen
ntů s cílem
m minimalizzovat rozdílnost užívaaných kom
mponent přři
zachováání velmi dobrých sttatických a dynamickkých vlastn
ností strojůů. (B – Jednoduchost
konstrukce a unifikkace dílců, skupin
s
a kom
mponent – 3)
Vlastní od
dborné zhodnocení přřínosu tém
matu pro ob
bor a prům
mysl v ČR
 Rozšiřovvání techn
nologických možností komponent strojů (lineárních a rotačníích ložisekk,
kompon
nent pohyb
bových os, motorů, appod.) zvyšo
ováním jejicch užitnýchh vlastnostíí jako: maxx.
rychlostt/otáčky, tu
uhost, únossnost, nízk é pasivní odpory,
o
výkkon, krout.. momenty apod., máá
přímý p
pozitivní vlivv na většinu
u žádaných parametrů stroje (výro
obní výkon,, přesnost, spolehlivost
a jakostt obrobků). Důležitým parametrem
p
m kompone
entu je však stále jeho ccena.
 Správnéé pochopen
ní příčin nerovnoměrn osti chodu motorů, je
ejich následdné potlačení znamenáá
dosažen
ní vyšší přessnosti a jako
osti obráběnní, snížení oteplování
o
motoru
m
a snnížení elmagg. emisí.
Doporučen
ný řešitel
 VCSVTT;; ústavy zab
bývající se mechanikou
m
u, mechatro
onikou a řízzením (napřř. ČVUT FS ‐ Ú 12 105
5,
UTIA AVČR
R); matemattické ústavyy (např. ČV
VUT FS ‐ Ú 12 101, UK
K MFF, MU
U AVČR); výýrobci strojů
ů
(obecně); vvýrobci CNC
C řídicích sysstémů; výroobci kompon
nent a univerzálních koonstrukčnícch celků
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2.2.2. (T22) Zvyšován
ní přesno
osti stavby
y strojů
Navrhovattel
 Ing. Mirroslav Ondráček, Ph.D
D., Ing. Tom
máš Holkup
p,
Ph.D., (V
VCSVTT)
Vazba tém
matu na SRA
RA
(U: 36)
 Zvyšováání přesnostti samotné stavby strojje (přesnosst
dílců, komponenttů a mon
ntáže). Ve lmi přesné
é
nenty a prvkky vedení a pohonů. (B
B – Zvyšován
ní přesnosti strojů – 1)
kompon
Vlastní od
dborné zhodnocení přřínosu tém
matu pro ob
bor a prům
mysl v ČR
 Vyšší přřesnost dílců, komponent a monttáže může snížit
s
náklad
dy na odladdění stroje po montážii.
Bude sn
nazší nastavvit geometrrické komppenzace v říídicím systé
ému, nebudde nutné ře
ešit korekcee
úhlů nattočení a bude možné se
s zaměřit nna kompenzzace teplotn
ních deform
mací.
Doporučen
ný řešitel
 VCSVTT;; výrobci strojů
s
(obe
ecně); výroobci komponent (nap
př. KSK Kuuřim) a univerzálních
h
konstrukčních celků; uživatelé
u
strrojů zabývajjící se výrob
bou velmi přřesných dílůů

Stavba obrááběcích stro
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2.2.3. (T23) Unifikace kompon
nent a me
etody pro jejich výb
běr
Navrhovattel
 Ing. Tom
máš Holkup
p, Ph.D., Ingg. Miroslav Ondráček,
Ph.D., (V
VCSVTT)
Vazba tém
matu na SRA
RA
(U: 65, 31, 333)
 Unifikacce dílců a kom
mponentů s cílem
minimalizovat rozzdílnost užžívaných koomponent při zacho
ování velm
mi dobrých statických
h
mických vlaastností strrojů. (B – Jednoduch
host konstrukce a uunifikace díílců, skupin
n
a dynam
a kompo
onent – 3)
 Vývoj kkomponentů a konce
epcí strojů umožňujíccích maximální multiffunkčnost stroje.
s
(B ‐
Univerzálnost a mu
ultifunkčnosst strojů ‐ 1 )
ologických možností sstrojů (otáčky, momen
nty, výkonyy) a jejich příslušenstv
p
ví
 Rozšiřovvání techno
(nástrojje, hlavy, sto
oly, řezná prostředí).
p
( B – Univerzzálnost a mu
ultifunkčnosst strojů – 1)
1
Vlastní od
dborné zhodnocení přřínosu tém
matu pro ob
bor a prům
mysl v ČR
 Výběr kkomponent pro výrobn
ní stroje je nnutně spoje
en s potřebou kompro misu. Stupe
eň unifikacee
kompon
nent a dílů na stroji pak obvykle ppřímo souvisí s nižšími pořizovacím
mi náklady, ale horším
mi
výslednými mechaanickými vlaastnostmi, vvazby mezi oběma oblastmi jsou však obvykkle vnímányy
spíše in
ntuitivně. Navrhovaný
N
ý přístup vyyužívající citlivostní
c
analýzy si kklade za cííl: a) nalézt
efektivn
ní stupeň unifikace,
u
který předsttavuje ekon
nomicky op
ptimální řeššení z pohlledu celého
o
životníh
ho cyklu stro
oje, a b) nap
pomáhat přři volbě kom
mponent a hodnocení
h
jjejich vlivu na celkovou
u
užitnou hodnotu sttroje. Mode
elem navržeená řešení je
e pak nutné
é testovat v praxi.

ný řešitel
Doporučen
 VCSVTT;; ekonomickké ústavy (n
např. ČVUT FS ‐ Ú 12 138; VŠE FM); výrobci sttrojů (obecně); výrobcci
komponentt a univerzáálních konsttrukčních ceelků
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2.2.4. (T24) Konstruk
kce se zvýýšeným tllumením vibrací
v
Navrhovattel


Ing. Tomáš Holkup
p, Ph.D., Ingg. Viktor Kuulíšek, Ing. Jan
J
Smolík, Ph.D., (VCSSVTT)

Vazba tém
matu na SRA
RA
(U: 38, 6)
ukce s vyšší absorpcí či eliminací vvibrací (s vyyšší
 Konstru
staticko
ou a dynam
mickou tuh
hostí s pouužitím novýých
materiáálů s vyšším
m tlumením)). (B_Zvyšovvání přesno
osti
strojů_11)
 Optimalizace řezn
ných podm
mínek s vyuužitím širšíích
znalostíí o dynam
mickém cho
ování nástrroje, vřeten
ne,
stroje, o
obrobku s cílem
c
zvýšení výkonno sti a využitíí instalovan
ného výkonuu. (A_ Optimální řeznéé
podmín
nky (známýcch, ověřenýcch technoloogií obráběn
ní)_1)
Vlastní od
dborné zhodnocení přřínosu tém
matu pro ob
bor a prům
mysl v ČR
 Schopno
ost nosné struktury
s
sttroje absorbbovat či elim
minovat vib
brace za proovozu má pozitivní
p
vlivv
na jeho
o přesnost a výkonnost. V praxi však panu
ují značné nejistoty ohhledně a) kvantifikacee
tlumeníí, b) lokalizaace oblastí, ve kterých k útlumu vibrací
v
doch
hází, c) vzájeemné interrakce těchto
o
oblastí, d) posouzeení jejich relativního vvýznamu a konečně e)
e možnostíí jak tlumen
ní efektivněě
Po důkladn
ném experim
mentálním a teoretickkém studiu bude možžné dělat kompetentn
ní
zvýšit. P
konstrukční doporučení sledu
ující zvýšeníí schopnostti stroje abssorbovat vibbrace a zvýýšit tím jeho
o
ost.
přesnosst a výkonno
Doporučen
ný řešitel
 VCSVTT;; Zkušebna VUOS;
V
ústavy zabývajíccí se mechaanikou, mecchatronikouu a řízením (např.
(
ČVUTT
A
matematické úústavy (napřř. ČVUT FS ‐ Ú 12 1011, UK MFF, MU AVČR);
FS ‐ Ú 12 1105, UTIA AVČR);
výrobci strrojů (obecn
ně); výrobcci nekonvennčních matteriálů a výrobci
v
kom
mpozitních dílů (napřř.
CompoTech
h Plus, LA Composite)
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2.2.5. (T25) Nekonve
enční matteriály pro
o obráběc
cí stroje
Navrhovattel
 Ing. Vikktor Kulíšek, Ing. Petr Kolář, Ph.D
D., Ing. Jiří
Švéda, IIng. Jan Smo
olík, Ph.D., (VCSVTT)
Vazba tém
matu na SRA
RA
(U: 58)
motných) materiálů
 Využití lehkých (málo hm
s vysoko
ou tuhostíí a vyšším
m tlumením
m. Cílené
zvyšováání dynamiccké tuhosti a tlumení sstrojů a jejicch kompone
entů při sníížení spotře
eby energiee.
Využití nekonvenččních mate
eriálů a m
materiálovýcch struktur (lamináty,
y, keramikaa, sendvičee,
lehčenýý polymerbeeton, hybrid
dní materiálly). (B–Neko
onvenční materiály‐2)
Vlastní od
dborné zhodnocení přřínosu tém
matu pro ob
bor a prům
mysl v ČR
 Použití nekonvenččních materriálů v konsstrukci OS není
n
v souččasné doběě příliš rozšířené. Je to
o
dané z části sku
utečností, že techniččtí pracovníci nemajjí potřebnéé znalosti pro prácci
s nekon
nvenčními strukturami
s
, také cenaa výsledného výrobku
u je často vyšší než u tradičních
h
konstrukcí. Zvládnutí technologickýchh, konstru
ukčních a výpočtářsských znallostí prácee
s nekon
nvenčními materiály
m
a jejich správvná aplikacce může přinést velkouu konkurenční výhodu
u,
neboť u
umožní dosááhnout vyššší přesnosti,, produktivity či jakosti na obrobk u.
Doporučen
ný řešitel
 VCSVTT;; výrobci strojů (Tajmaac ZPS, a.s. , TOS Varnsdorf a.s., Strojírna Tyyc s.r.o., Errwin Junkerr,
TOSHULIN, a.s.); výrob
bci nekonve
enčních maateriálů a výrobci
v
kom
mpozitních ddílů (např. CompoTech
h
Plus, LA Composite)
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2.2.6. (T26) Predikce
e vlastno
ostí dílců obráběcíích strojů
ů z nekon
nvenčních
h
álů
materiá
Navrhovattel
 Ing. Vikttor Kulíšek, Ing. Jan Sm
molík, Ph.D.,, (VCSVTT)
Vazba tém
matu na SRA
RA
(U: 58, 59)
 Predikcee vlastno
ostí dílců z nekonnvenčních
materiáálů a vývojj metod pro testováání těchto
materiáálů (zkouškyy relevantní pro oblastt OS). (B–
Nekonvvenční mateeriály‐2)
 Využití lehkých (m
málo hmotných) mat eriálů s vyysokou tuh
hostí a vyšš
šším tlumením. Cílenéé
zvyšováání dynamiccké tuhosti a tlumení sstrojů a jejicch kompone
entů při sníížení spotře
eby energiee.
Využití nekonvenččních mate
eriálů a m
materiálovýcch struktur (lamináty,
y, keramikaa, sendvičee,
lehčenýý polymerbeeton, hybrid
dní materiálly). (B–Neko
onvenční materiály‐2)
Vlastní od
dborné zhodnocení přřínosu tém
matu pro ob
bor a prům
mysl v ČR
 Zvýšení produktiviity, přesnossti a jakostti na obrob
bku jsou přřirozeným zzáměrem výrobců
v
OSS.
Jedna z cest jak tyyto parame
etry zkvalitnnit je ve vhodné aplika
ací nekonveenčních maateriálů. Pro
o
správnýý návrh no
ově koncipo
ovaných díílců je rozzhodující zn
nalost chovvání těchto
o materiálů
ů
a schopnost je efekktivně mode
elovat pro vvýpočty ať už
u samotných dílců nebbo celého OS.
O
Doporučen
ný řešitel
 VCSVTT;; ústavy zab
bývající se mechanikou
m
u, mechatro
onikou a řízzením (napřř. ČVUT FS ‐ Ú 12 105
5,
UTIA AVČR
R); matemaatické ústavvy (např. ČČVUT FS ‐ Ú 12 101,, UK MFF, MU AVČR
R); zkušebn
ní
laboratoře (např. Zkuššebna VUOSS, s.r.o.); výýrobci neko
onvenčních materiálů a výrobci ko
ompozitních
h
CompoTech
h Plus, LA Co
omposite); ZČU FAV
dílů (např. C
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2.2.7. (T27) Techno
ologické postupy
y pro zpracován
z
ní nekon
nvenčních
h
álů pro sta
avbu obrá
áběcích sttrojů a jejich komp
ponent
materiá
Navrhovattel
 Ing. V
Viktor Ku
ulíšek, Ingg. Milan
Ing. Jan Smolík, Ph.D., (VCSVTT
T)

Dvořák,

Vazba tém
matu na SRA
RA
(U: 58, 60)
 Vývoj metod prro zpracovvání nekonnvenčních
materiáálů a návrh směrnic, do
oporučení a postupů
pro jejicch použití v konstrukci OS. (B–Nekkonvenční
materiáály‐2)
 Využití lehkých (m
málo hmotných) mat eriálů s vyysokou tuh
hostí a vyšš
šším tlumením. Cílenéé
zvyšováání dynamiccké tuhosti a tlumení sstrojů a jejicch kompone
entů při sníížení spotře
eby energiee.
Využití nekonvenččních mate
eriálů a m
materiálovýcch struktur (lamináty,
y, keramikaa, sendvičee,
lehčenýý polymerbeeton, hybrid
dní materiálly). (B–Neko
onvenční materiály‐2)
Vlastní od
dborné zhodnocení přřínosu tém
matu pro ob
bor a prům
mysl v ČR
 Kompozzitní materriály a hyb
bridní strukktury nejsou doposud
d (zvláště v ČR) přílišš rozšířenéé.
Důvodeem je nejen problematiický návrh, ale i výrobaa dílů a náslledné připoojování k dalším částem
m
konstrukce. Zvládn
nutí problem
matiky lepe ní velkých, tvarově slo
ožitých ploc h, obrábění kompozitů
ů
a mech
hanických spojů by um
možnilo ko nstruovat a dále nab
bízet high‐teech řešení obráběcích
h
strojů.
Doporučen
ný řešitel
 VCSVTT;; ústavy zab
bývající se mechanikou
m
u, mechatro
onikou a řízzením (napřř. ČVUT FS ‐ Ú 12 105
5,
(
ČVUTT FS ‐ Ú 12 138; VŠE FM
M); výrobci strojů (TOSSHULIN a.s..,
UTIA AVČR); ekonomiccké ústavy (např.
T
ZPS, a.s.); zkuš ební laboraatoře (např. Zkušebna VUOS, s.r..o.); výrobcci
Strojírna Tyyc, s.r.o., Tajmac
nekonvenčních materiiálů a výrob
bci kompozi tních dílů (n
např. Comp
poTech Pluss, LA Compo
osite); VZLÚ
Ú,
a.s.
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2.2.8. (T28) Vývoj tecchnických
h prostředků pro zvyšování
z
í řezných
h rychlosttí
ů malých průměrů pro frézo
ování
nástrojů
Navrhovattel
 Doc.Ing. Jaroslav Rybín, CSSc., Ing. Joosef Kekulla,
Ing. Petr Konečný, Ing. Pavel Zeman,
Z
Ph.D
D, (VCSVTT))
Vazba tém
matu na SRA
RA
(U: 17)
 Zvyšováání rychlostti obráběn
ní, frézovánní nad 100
00
m/min, broušení nad 100 m/s,
m vývoj a konstrukcce
vřeten p
pro velmi vysoké
v
rychlosti. (A‐Výzzkum novýcch
technologií třískového ob
brábění ppro zvýše
ení
výkonno
osti obrábění nebo jakosti povrch u‐2)

Vlastní od
dborné zhodnocení přřínosu tém
matu pro ob
bor a prům
mysl v ČR
 Nasazen
ní těchto vřeten
v
při výrobě souučástí, jejicchž tvarová složitost, nebo mate
eriál budou
u
vyžadovvat aplikaci vysokých řezných
ř
rychhlostí, umo
ožní uživatelům značněě rozšířit technologickéé
možnossti jejich sttrojů. Nem
méně význa mným přín
nosem těch
hto zařízenní je pozitiivní vliv naa
produkttivitu výrobního systém
mu.
 Možnosst použití vřřetene v zássobníku násstrojů pouzze pro vybra
ané operacee, s použitím regulačn
ní
jednotkky, která bud
de obsahovvat akční čleen a řídicí algoritmus bude vykonáávat PLC stro
oje.
 Celkovýým přínosem
m je rozšíře
ení výrobnícch schopno
ostí uživatelů disponujíících těmito
o zařízením
mi
a zvýšen
ní konkuren
nceschopno
osti výrobců .
Doporučen
ný řešitel
 VCSVTT;; výrobci strojů nab
bízející zákaazníkům odladěné
o
te
echnologie;; výrobci komponent
a univerzáln
ních konstrrukčních ce
elků; uživattelé strojů zabývající se výrobouu velmi pře
esných dílů;
uživatelé sttrojů zabývaající se výro
obou tvarovvě složitých
h dílů; zapojjení externíích odbornííků; V rámcci
VCSVTT řeešit provedení přídavn
ných vřeteen s turbin
novým pohonem pro technologii frézován
ní
s hlavním ccílem ‐ dod
držení před
depsané řeezné rychlosti pro násstroje malýých průměrrů. Variantaa
s elektropo
ohonem by vyžadovala kooperaci více skupin
n a podniků z důvodu vvětší složito
osti systému
u
(pohon, chllazení, řízen
ní).
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2.3.

Matematické
é modelly strojů
ů a jejich
h verifik
kace

2.3.1. (T29) Virtuálníí modely sstrojů a ob
brábění
Navrhovattel
 Ing. Maatěj Sulitkaa, Ph.D, In
ng. Jan Veeselý, Ph.D
D.,
Ing. Tom
máš Horn
nych, Ing. Vojtěchh Matyskka,
Ing. Jan Smolík, Ph.D., (VCSVTT
T)
Vazba tém
matu na SRA
RA
(U: 46, 47, 448)
 Komplexní dynam
mická simu
ulace stroj ů zahrnujíící
simulační modely mechanickké stavby sstroje, pohonů, agreg
gátů, řízeníí a dalších obslužných
h
systémů
ů, náhradu CNC systé
ému. Simuulace a pred
dikce chová
ání stroje při reálném
m obráběn
ní
v reálnéém výrobním
m procesu. (B‐Virtuálníí testování a obrábění‐‐1)
 Simulacce zahrnujíccí model řezzného proceesu, model vřetene, ná
ástroje a obbrobku a um
možňující vee
spoluprráci s komp
plexním dyn
namickým m
modelem sttroje realizo
ovat virtuállní obráběn
ní a inspekcci
virtuáln
ně obrobenéého povrchu
u. (B‐Virtuá lní testován
ní a obráběn
ní‐1)
 Predikcee a ověření výsledků
ů výroby sspolečně s její optim
malizací již v návrhovvém stádiu
u.
Přizpůso
obení řízeníí k mechanické stavbě stroje. (B‐V
Virtuální testování a obbrábění‐1)
Vlastní od
dborné zhodnocení přřínosu tém
matu pro ob
bor a prům
mysl v ČR
 Uplatněění metodiky tvorby propojenýých modelů
ů se v pra
aktických pprůmyslových úlohách
h
postupn
ně prosazujje, a to zejména ve ffázi vývoje OS. Řada vlastností strojů tak nemusí být
zjišťována sérií čassově náročn
ných testů nna skutečné
ém stroji. Z tohoto pohhledu se jevví další vývo
oj
pojených m odelů směřřující k vytvvoření Virtuuálního mo
odelu strojee,
a rozšiřřování stávaajících prop
umožňu
ujícího simu
ulace virtuáálního obrábbění jako velmi
v
vhodn
né. Je možnno očekávat významnéé
časové a finanční úspory, pokud se oddladění nasstavení říze
ení stroje ppro obrábě
ění provedee
pomocí virtuálního
o modelu. Bude možžno zjistit výsledný čas
č obráběnní, přesnosst a kvalitu
u
obrobku
u v závislossti na nastavení regulaace, řídicího
o systému a použitéhoo NC kódu. Předejde see
složitém
mu iteračníímu postup
pu seřizováání a hledáání optimá
álních technnologických
h a řídicích
h
parameetrů na reáln
ném stroji.
Doporučen
ný řešitel
VCSVTT; ússtavy zabývaající se mecchanikou, m
mechatronikou a řízením
m (např. ČV
VUT FS ‐ Ú 12
1 105, UTIA
A
AVČR); maatematické ústavy (naapř. ČVUT FS ‐ Ú 12
2 101, UK MFF, MU AVČR); výrrobci strojů
ů
( Tajmac – ZZPS, Strojírn
na TYC, Kovvosvit MAS, TOS Kuřim
m a další); výýrobci CNC řídicích systémů; firmyy
zabývající sse vývojem software
s
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2.3.2. (T30) Monitoro
ování zátěěžných sp
pekter pohonů a vřřeten
Navrhovattel


Ing. Pavvel Rybář, In
ng. Jiří Švéd
da, (VCSVTTT)

Vazba tém
matu na SRA
RA
(U: 20, 51, 662, 63, 67, 74, 76, 78)
 VaV systematických metod pro sledováníí výrobních
nákladů
ů při obrábění a sou
uvisejících procesech
výroby. Systémyy pro monitorován
m
ní využití
ů, průběh u výroby,
a trvanlivosti břittu nástrojů
výrobníích časů a využití
v
stro
ojů, systémyy evidence
procesů
ů nad obrob
bkem.
(A‐Snižo
ování výrobních náklad
dů‐2)
 Monitorování zátěěžných spe
ekter pohoonů s cílem
m poskytnutí relevanntních dat pro jejich
h
dimenzo
ování. Cílem
m je optimální návrh poohonu z hle
ediska installovaných přříkonů.
(B‐Ecodesign strojů
ů‐1)
 Systémyy pro řízen
ní spolehlivo
osti, včetněě nástrojů pro zpětnou vazbu zee servisních
h zásahů do
o
konstrukční kanceláře vedoucí k neustáálému zvyšo
ování spole
ehlivosti stáávajících ko
onstrukčních
h
řešení.
(B‐Násttroje pro do
osažení vyso
oké spolehliivosti‐2)
 Zahrnuttí spolehlivo
ostních aspe
ektů již ve vvývojové fázzi nového sttroje.
(B‐Násttroje pro do
osažení vyso
oké spolehliivosti‐2)
 VaV mo
odulů pro snadno reko
onfigurovat elné a multtifunkční sttroje dle poožadavku záákazníka (vee
fázi, kdyy zákazník specifikuje
s
požadavky
p
nna stroj před jeho vývo
ojem, koupí a instalací).
(B‐Jednoduchost ko
onstrukce a unifikace ddílců, skupin
n a kompon
nent‐3)
 Sběr a sschraňován
ní dat o pro
ováděných pprocesech (především
(
současný zzáznam odb
bavovaného
o
NC kódu
u a záznam měření z diagnostickýých čidel např. na vřete
enu a také zzáznam měření proudů
ů
na poho
onech).
(C‐Monitorování a vyhodnoce
ení funkcí a vvlastností stroje‐1)
 Sdílení informací a zkušenosttí získaných z více stro
ojů a více ře
ešených tecchnologií. Jejich využittí
pro op
globálních
ptimalizaci výroby a procesů. Shromažď
ďování a zpracování
z
h informaccí
(dlouho
odobě zaznaamenávané
é znalosti, ccelosvětové
é zkušenostti z oblasti výroby). Systémy
S
pro
o
řízení sspolehlivostti stroje a řezného pprocesu (vččetně řezných nástroojů). Zpětná vazba zee
servisníích zásahů a provozu sttroje do odddělení vývoje strojů a oddělení
o
applikační tech
hnologie.
(C‐Monitorování a vyhodnoce
ení funkcí a vvlastností stroje‐1)
 Identifikkace a extrahování užitečných daat a informací z instalo
ované senz oriky a technologie naa
stroji. TTzv. "bezseenzorová diagnostika",, sběr dat a jejich vyyhodnoceníí z existujíccích signálů
ů
a inform
mací ve stroji bez další přidané sennzoriky (low
w ‐ cost diag
gnostika).
(C‐Měřeení a diagno
ostika strojů
ů ‐ zdokona lené, rozšířené a nové metodiky m
měření‐1)
Stavba obrááběcích stro
ojů
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Vlastní odborné zhodnocení přínosu tématu pro obor a průmysl v ČR
 Výrobci obráběcích strojů získají přehled o použití strojů a budou moci tyto znalosti promítnout
do jejich konstrukce. Na základě těchto znalostí budou moci zákazníkovi nabídnout stroj
optimalizovaný pro jeho typ výroby tak, aby byl zachován kompromis mezi energetickou
spotřebou a spolehlivostí. Dojde tak k významnému zlepšení zpětné vazby mezi konstrukcí stroje
a zákazníkem.
Již dnes jsou v řídicích systémech dostupné veškeré údaje potřebné pro stanovení zátěžných
spekter. Bohužel vlivem nedostatečné otevřenosti řídicích systémů lze s těmito údaji pracovat jen
velmi omezeně. Pokud by se podařilo nalézt způsob, jakým dostatečně rychle získávat hodnoty
aktuálních proudů, bylo by možné vytvořit algoritmy, které by mimo zátěžných spekter detekovaly
kolize a případně odhadovaly termíny nutné údržby.
Doporučený řešitel
 VCSVTT; ústavy zabývající se mechanikou, mechatronikou a řízením (např. ČVUT FS ‐ Ú 12 105,
UTIA AVČR); výrobci strojů (např. Kovosvit Sezimovo Ústí, aj.); výrobci CNC řídicích systémů (MEFI,
Siemens, aj.) ; uživatelé výrobních strojů (obecně)
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2.3.3. (T31) Modely mechanic
m
cké stavby
y OS pro optimaliza
o
ační úlohy
y
Navrhovattel
 Ing. Matěj Sulitka, Ph.D, Ing. Tomáš
T
Holkkup, Ph.D.,
Ing. Otaakar Horejšš, Ph.D., Ingg. Jiří Švédaa, Ing. Jan
Smolík, Ph.D., (VCSSVTT)
matu na SRA
RA
Vazba tém
(U: 55)
 Simulacce mechanické stavby zahrnující základ stro
oje, uložení, skelet a sstrukturálně
ě významnéé
skupinyy s cílem získávat in
nformaci o statické tuhosti,
t
mo
odálních v lastnostech
h, teplotně‐
mechan
nickém chovvání stroje a energetickké spotřebě
ě. (B‐Optima
alizace při vvývoji strojů
ů ‐ 2)
Vlastní od
dborné zhodnocení přřínosu tém
matu pro ob
bor a prům
mysl v ČR
 Možnosst vhodnějšší tvorby velkých
v
MKKP modelů struktur OS
O pro opttimalizační úlohy zvýšší
potenciál pro rychllejší a účinn
nější návrh sstrukturálně optimalizovaných skkupin a dílců
ů stavby OSS.
Nové po
ostupy moh
hou rovněž umožnit úččinné posouzení vlastn
ností vybranných optim
malizovaných
h
dílců vee vazbě na řadu případn
ně alternatiivně zvažovvaných navazujících skuupin stavby stroje.
 Otázka spotřeby energie
e
při procesu obbrábění je velmi
v
aktuální ve vazb ě na téma ekodesignu
u
strojů. Simulace spotřeby en
nergie motoorů pohonů
ů prostředn
nictvím virttuálních mo
odelů strojů
ů
malizovat energetickou náročnost provozu
p
stroje.
umožní lépe optim
 Teplotn
ně‐mechaniccké MKP modely strojůů jsou vhod
dným nástro
ojem pro opptimalizaci mechanickéé
strukturry z hlediskaa její teplotní deforma ce.
Doporučen
ný řešitel


VCSSVTT; matem
matické ústtavy (např. ČVUT FS ‐ Ú 12 101, UK
U MFF, MU
U AVČR); výýrobci strojů
ů
(TOS Varnsdorrf, Tajmac – ZPS, Stroojírna TYC, TOS Kuřim
m, Kovosvit MAS, TOSH
HULIN, ČKD
D
nsko a další)
Blan

Stavba obrááběcích stro
ojů
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2.3.4. (T32) Modern
ní výpočttové a ná
ávrhové postupy nosných strukturr
nů
a pohon
Navrhovattel
 Ing. Jan
n Veselý, Ph
h.D., Ing. Tomáš Holk up, Ph.D.,
Ing. M
Matěj Sulitkka, Ph.D., Ing. Paveel Rybář,
Jaroslavv Šindler, Ing. Jan Smolík, Ph.D., (V
VCSVTT)
Vazba tém
matu na SRA
RA
(U: 54, 57)
ů. Rozšířenéé využití top
pologických
h,
 Využití moderních optimalizaččních nástroojů, technikk a postupů
delů strojůů a kompo
onentů. (B‐
parameetrických a stochasticckých metood u virtuálních mod
Optimalizace při výývoji strojů‐‐2)
 Zvyšováání statické a dynamiccké tuhostii (skelet, vřřeteno, pohony). (B‐O
Optimalizace při vývojji
strojů‐22)
Vlastní od
dborné zhodnocení přřínosu tém
matu pro ob
bor a prům
mysl v ČR
 Konstru
ukční a výpočtové pro
ogramy tvořří dnes sou
učást většin
ny firem zaabývajících se vlastním
m
návrhem
m a konstrukcí strojů.. Přinesly vvyšší míru flexibility
f
a převzaly znnačný podd
díl rutinních
h
výpočettních úkonů
ů. Tento tre
end zcela j istě pokraččuje. Je nuttné dále roozvíjet takovvé postupyy,
které dovolí zmap
povat větší oblast možžných řešen
ní v krátkém
m čase (řáddově dny) a nabídnou
u
pouze o
optimální ob
bálku koneččných variannt.
Doporučen
ný řešitel
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VCSSVTT; ústavyy zabývajícíí se mecha nikou, mecchatronikou a řízením (např. ČVU
UT FS ‐ Ú 12
2
105, UTIA AVČ
ČR); matem
matické ústaavy (např. ČVUT FS ‐ Ú 12 101,, UK MFF, MU AVČR);
výro
obci strojů (obecně);
(
výýrobci kompponent a un
niverzálních
h konstrukčnních celků

IMP
PLEMENTAČN
NÍ AKČNÍ PLÁN
N OBORU STRO
OJÍRENSKÉ VÝ
ÝROBNÍ TECHN
NIKY

2.4.

Ecode
esign

2.4
4.1. (T33) Snižován
ní energettické náro
očnosti ob
bráběcích
h strojů
Navrhovattel
 Ing. Jan
n Smolík, Ph.D.,
P
Ing. Vlastimil PPíč, Ph.D.,
Ing. Jiří Švéda, (VCSSVTT)
matu na SRA
RA
Vazba tém
(U: 49)
 Snižování energeetické náročnosti oobráběcích
strojů, pohonů i ostatnícch systém ů stroje,
využíván
ní moderních elektron
nických prvkků ‐ rychlé výkonové
v
tranzistory s min. tepel. ztrátami ‐
zvýšení modulačníí frekvence proudu, s nižování akkustických emisí strojee, snižován
ní znečištěn
ní
mi. (B‐Ecodessign strojů‐1)
okolí průsaky, odpaařováním a exhalacem
Vlastní od
dborné zhodnocení přřínosu tém
matu pro ob
bor a prům
mysl v ČR
 Je nezb
bytné se v tématu energetické
e
é spotřeby zorientova
at na záklladě vlastn
ních měřen
ní
a vlastního výzkum
mu. Přejímání inform
mací z literratury a článků je needostačujíccí, a pokud
d
nevznikknou vlastn
ní původní výsledky a argumen
nty, pak ne
ebude oboor schopen adekvátněě
reagovaat na požadavky zákazn
níků ani na nnové legislaativní požad
davky.
 Konkréttní technickké řešení té
ématu umožžní získat nejen
n
marke
etingový nááskok před konkurencíí,
ale přispěje také skutečně
s
k naplňováníí koncepce trvalé udržžitelnosti, kkterá je pře
edpokladem
m
další existence.
Doporučen
ný řešitel
 VCSVTT;; ústavy zab
bývající se mechanikou
m
u, mechatro
onikou a řízzením (napřř. ČVUT FS ‐ Ú 12 105
5,
UTIA AVČR
R); ekonomické ústavyy (např. ČV
VUT FS ‐ Ú 12 138; VŠE FM); výýrobci strojů (obecně));
výrobci CNC řídicích systémů; výrobci nekonnvenčních materiálů
m
a výrobci koompozitních
h dílů (napřř.
CompoTech
h Plus, LA Composite); uživatelé vvýrobních sttrojů (obecn
ně)

Stavba obrááběcích stro
ojů
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2.4
4.2. (T34) Ecodesign – Sni žování sp
potřeby materiálu
u a řešen
ní otázky
y
likvidacce OS
Navrhovattel
 Ing. Vikttor Kulíšek, Ing. Jan Sm
molík, Ph.D.,, (VCSVTT)
Vazba tém
matu na SRA
RA
(U: 50, 53)
nožství matteriálů na sttrojích
 Snižování potřeby užitého mn
ologické likvvidace obrá běcích strojjů. (B–
a řešeníí otázky eko
Ecodesign strojů‐1)
obě OS, volbě užitýcch materiáálů a volběě
 Využívání obecně ekologickýých postuppů při výro
kompon
nent. Zjedno
odušení likvvidace neboo recyklace OS a jejich komponennt. (B–Ecode
esign strojů‐
1)
Vlastní od
dborné zhodnocení přřínosu tém
matu pro ob
bor a prům
mysl v ČR
 Vzrůstajjící legislatiivní tlaky na
n udržení ttrvalého ro
ozvoje se odráží v pottřebě oboru
u výrobních
h
strojů vvyvíjet a vyyrábět produkty ekologgicky šetrné ve všech fázích své ho života. Tyto otázkyy
nelze přřehlížet, a tudíž
t
je nutn
né začít přippravovat od
dborníky v ČR,
Č kteří buudou schopni efektivněě
hodnotiit dopady navrhovanýých strojů na životní prostředí. Zároveň jee vhodné vyvíjet
v
nováá
technickká řešení, která
k
umožn
ní snižováníí ekologické
é zátěže ať už z hledisska nižšího potřebného
o
množstvví materiálu
u na výrobu komponennt OS, tak z hlediska jejich následnné recyklace
e.

Doporučen
ný řešitel
VCSVTT; ússtavy zabývaající se mecchanikou, m
mechatronikou a řízením
m (např. ČV
VUT FS ‐ Ú 12
1 105, UTIA
A
AVČR); eko
onomické ússtavy (např. ČVUT FS ‐ Ú 12 138; VŠE FM); chemicko‐teechnologická výzkumnáá
pracoviště (např. VŠCH
HT); výrobcii strojů (obeecně); výrob
bci kompon
nent a univeerzálních ko
onstrukčních
h
celků; uživaatelé výrobn
ních strojů (obecně)
(
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2.5.

Spole
ehlivostt a bezpe
ečnost

2.5
5.1. (T35) Bezpečnost, spoleehlivost a kvalita sttrojních u
uzlů a kom
mponent
Navrhovattel
 Ing. Pettr Kolář, Ph..D., Doc. Ingg. Petr Bleccha, Ph.D.,
(VCSVTTT)
Vazba tém
matu na SRA
RA
(U: 61, 62, 663)
 VaV vyssoce spoleh
hlivých a přřesných ko mponentů, jednotek a uzlů (kuliičkové šrou
uby, vedeníí,
ložiska, krytování, převodovkyy, atp.). Vývvoj kompon
nentů spolehlivých ve ffunkci i v paarametrech
h.
(B‐Nástroje pro dosažení vyso
oké spolehlivvosti‐2)
 Systémyy pro řízen
ní spolehlivo
osti, včetněě nástrojů pro zpětnou vazbu zee servisních
h zásahů do
o
konstrukční kanceláře vedoucí k neustáálému zvyšo
ování spole
ehlivosti stáávajících ko
onstrukčních
h
řešení. ((B‐Nástrojee pro dosaže
ení vysoké sspolehlivostti‐2)
 Zahrnuttí spolehlivo
ostních asp
pektů již ve vývojové fázi
f nového
o stroje. (B‐‐Nástroje pro dosažen
ní
vysoké sspolehlivosti‐2)
Vlastní od
dborné zhodnocení přřínosu tém
matu pro ob
bor a prům
mysl v ČR
 Hodnoccení bezpeččnosti, spolehlivosti a kvality stro
ojů a jejich
h uzlů ve vvazbě na výývoj nových
h
produkttů a ve vazbě na predikci a snižoování náklad
dů na vývoj a provoz sstroje jsou významným
v
m
konkureenčním fakttorem. V do
obě, kdy asijjští výrobci konkurují především
p
s e stroji s nízzkou cenou
u,
je potřeeba se soustředit na sn
nižování nákkladů spoje
ených s vývo
ojem strojůů domácích producentů
ů
při zacchování vyysoké úrovně jejichh kvality. Tím může být naapř. podpo
ora vysokéé
provozu
uschopnostii tuzemskýcch strojních zařízení.
Doporučen
ný řešitel


VCSSVTT; výrob
bci strojů; výrobci
v
kom
mponent a univerzálních konstrukkčních celků; uživateléé
výro
obních strojjů

Stavba obrááběcích stro
ojů
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2.5
5.2. (T36) Analýza rizik při k
konstrukcci strojů
Navrhovattel


Doc. Ing. Petr Bleccha, Ph.D., (VCSVTT)

Vazba tém
matu na SRA
RA
(U: 62, 63, 883, 86)
 Systémyy pro řízen
ní spolehlivo
osti, včetněě nástrojů
pro zp
pětnou vazzbu ze servisních záásahů do
konstrukční kanceeláře vedo
oucí k neeustálému
zvyšováání spolehliivosti stávaajících konsstrukčních
řešení. (B‐Nástro
oje pro dosažení vysoké
spolehliivosti‐2)
 Zahrnuttí spolehlivo
ostních asp
pektů již ve vývojové fázi
f nového
o stroje. (B‐‐Nástroje pro dosažen
ní
vysoké sspolehlivosti‐2)
 Snadno obsluhovatelné stroje
e s nízkýmii nároky naa kvalitu obsluhy a jejíí znalosti a zkušenostii,
samo‐vyysvětlující ovládání
o
strroje, technoologie scho
opné včasné
é detekce cchyb. (C‐Jednoduchost
a bezpeečnost pro obsluhu
o
‐1)
 Zvyšováání bezpečn
nosti stroje pro lidskouu obsluhu, eliminaci
e
po
oškození st roje, nástro
oje, upínačee
a obrob
bku. Systém
my vyhodnocující nárrůst rizik při
p specifickém využív
ívání stroje
e, nebo přři
specifické technologii, manip
pulaci s obbrobky a nástroji,
n
atp
p. "Online"" vyhodnoccování rizikk,
kontaktt s obsluhou
u a údržbou a její varovvání. (C‐Jedn
noduchost a bezpečnoost pro obslu
uhu ‐1)
Vlastní od
dborné zhodnocení přřínosu tém
matu pro ob
bor a prům
mysl v ČR
 Hodnoccení bezpeččnosti, spolehlivosti a kvality stro
ojů a jejich
h uzlů ve vvazbě na výývoj nových
h
produkttů a ve vazbě na predikci a snižoování náklad
dů na vývoj a provoz sstroje jsou významným
v
m
konkureenčním fakttorem. V do
obě, kdy asijjští výrobci konkurují především
p
s e stroji s nízzkou cenou
u,
je potřeeba se soustředit na sn
nižování nákkladů spoje
ených s vývo
ojem strojů domácích producentů
ů
při zacchování vyysoké úrovně jejichh kvality. Tím může být naapř. podpo
ora vysokéé
provozu
uschopnostii tuzemskýcch strojních zařízení.
Doporučen
ný řešitel
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VCSSVTT; ekono
omické ústaavy (např. ČČVUT FS – Ú 12 138; VŠE
V FM); výýrobci strojů
ů (například
d
TOSSHULIN, a.ss.; TOS Varnsdorf; TO
OS Kuřim – OS, a.s.; KOVOSVITT MAS, a.s.); výrobcci
kom
mponent a univerzálníc
u
ch konstrukččních celků;; uživatelé výrobních
v
sttrojů (obecně)

IMP
PLEMENTAČN
NÍ AKČNÍ PLÁN
N OBORU STRO
OJÍRENSKÉ VÝ
ÝROBNÍ TECHN
NIKY

2.5
5.3. (T37) Analýza rizik při p
provozu strojů
s
Navrhovattel


Doc. Ing. Petr Bleccha, Ph.D., (VCSVTT)

Vazba tém
matu na SRA
RA
(U: 62, 63, 883, 86)
 Systémyy pro řízen
ní spolehlivo
osti, včetněě nástrojů
pro zp
pětnou vazzbu ze servisních záásahů do
konstrukční kanceeláře vedo
oucí k neeustálému
zvyšováání spolehliivosti stávaajících konsstrukčních
řešení. (B‐Nástro
oje pro dosažení vysoké
spolehliivosti‐2)
 Zahrnuttí spolehlivo
ostních asp
pektů již vee vývojové
fázi novvého stroje. (B‐Nástroje
e pro dosažžení vysoké spolehlivossti‐2)
 Snadno obsluhovatelné stroje
e s nízkýmii nároky naa kvalitu obsluhy a jejíí znalosti a zkušenostii,
samo‐vyysvětlující ovládání
o
strroje, technoologie scho
opné včasné
é detekce cchyb. (C‐Jednoduchost
a bezpeečnost pro obsluhu
o
‐1)
 Zvyšováání bezpečn
nosti stroje pro lidskouu obsluhu, eliminaci
e
po
oškození st roje, nástro
oje, upínačee
a obrob
bku. Systém
my vyhodnocující nárrůst rizik při
p specifickém využív
ívání stroje
e, nebo přři
specifické technologii, manip
pulaci s obbrobky a nástroji,
n
atp
p. "Online"" vyhodnoccování rizikk,
kontaktt s obsluhou
u a údržbou a její varovvání. (C‐Jedn
noduchost a bezpečnoost pro obslu
uhu ‐1)
Vlastní od
dborné zhodnocení přřínosu tém
matu pro ob
bor a prům
mysl v ČR
 Hodnoccení bezpeččnosti, spolehlivosti a kvality stro
ojů a jejich
h uzlů ve vvazbě na výývoj nových
h
produkttů a ve vazbě na predikci a snižoování náklad
dů na vývoj a provoz sstroje jsou významným
v
m
konkureenčním fakttorem. V do
obě, kdy asijjští výrobci konkurují především
p
s e stroji s nízzkou cenou
u,
je potřeeba se soustředit na sn
nižování nákkladů spoje
ených s vývo
ojem strojůů domácích producentů
ů
při zacchování vyysoké úrovně jejichh kvality. Tím může být naapř. podpo
ora vysokéé
provozu
uschopnostii tuzemskýcch strojních zařízení.
Doporučen
ný řešitel


VCSSVTT; ekono
omické ústavy (např. ČV
VUT FS ‐ Ú 12
1 138; VŠE
E FM); výrobbci strojů (o
obecně);
výro
obci CNC říd
dicích systém
mů; uživateelé výrobnícch strojů (ob
becně)

Stavba obrááběcích stro
ojů
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IMP
PLEMENTAČN
NÍ AKČNÍ PLÁN
N OBORU STRO
OJÍRENSKÉ VÝ
ÝROBNÍ TECHN
NIKY

2.6.

Autom
matizacce a bezo
obslužn
nost

2.6
6.1. (T38) Rozvoj automatiza
ace a bezobslužnosti výrobyy
Navrhovattel
 Prof.Ingg. Zdeněk Kolíbal, CSSc., Ing. Peetr Kolář,
Ph.D., (V
VCSVTT)
Vazba tém
matu na SRA
RA
(U: 64)
 VaV tecchnologií pro maximáln
ní stupeň auutomatizace
e a bezobslužnosti výrooby. Výkonné a přesnéé
manipulátory pro výměnu ob
brobků, ná strojů a sp
peciální obrrábění, systtémy pro automatické
a
é
měření rozměru a poškození nástrojů, syystémy pro vynášení třřísek a úklidd pracovníh
ho prostoru
u,
zajištění dlouhodob
bé bezobslu
užnosti a auutomatizace
e stroje. (B‐B
Bezobslužnoost a autom
matizace‐2)
Vlastní od
dborné zhodnocení přřínosu tém
matu pro ob
bor a prům
mysl v ČR
 Automaatizace výro
obních proccesů je klíčeem k dalším
mu zvyšován
ní produktivvity výroby a snižován
ní
provozn
ních nákladů. Dodávkaa stroje s auutomatizacíí dnes znam
mená další ssamostatno
ou projekčn
ní
práci, ktterá trvá reelativně dlou
uho. Nové iintegrované
é automatizzační prvky se zlepšeno
ou funkcí byy
měly zkrátit čas a snížit
s
cenu návrhu
n
celé ho systému
u.
Doporučen
ný řešitel
 VCSVTT;; ekonomickké ústavy (n
např. ČVUT FS ‐ Ú 12 138; VŠE FM); výrobci sttrojů (obecně); výrobcci
bízet ucele
ená autom atizační ře
ešení; doda
avatelé a integrátoři v oblastti
strojů s aambicí nab
automatizaace a robotiky (např. Blumenbeck
B
ker Prag s.rr.o.; Sonete
ech s.r.o. a další); VUT
T Brno FSI ‐
Ústav UVSSSR
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2.6
6.2. (T39) Autonóm
mní výrob
ba
Navrhovattel
 Doc. Ingg. Pavel Bacch, CSc., Do
oc. Pavel So uček, CSc,
Ing. Ond
dřej Svobod
da, Ph.D., In
ng. David Buurian, Ing.
Lukáš N
Novotný, Ingg. Jan Vese
elý, Ph.D., I ng. Matěj
Sulitka, Ph.D., Ing.. Jiří Švéda,, Ing. Petr Vavruška,
Ing. Pettr Chvojka,, Ph.D., a další dle oodbornosti
a zájmu
u. (VCSVTT)
Vazba tém
matu na SRA
RA
(U: 101)
 Viz Inteligence stro
ojů, řádek 101.,
1
citace : VaV konce
epcí a technik pro autoonomní výrrobu, kde jee
zadání vvýroby auto
omaticky náásledováno samostatno
ou přípravo
ou strojů zappojených do
o výrobního
o
procesu
u, automatiickou aktivaací dodava telského ře
etězce, výro
obou a sam
mo‐kontrolo
ou obrobků
ů
(integro
ovaná kontrrola kvality výroby).
v
 Téma so
ouvisí i s pro
ojektem Mo
onitorováníí vlastností strojů.
s
Vlastní od
dborné zhodnocení přřínosu tém
matu pro ob
bor a prům
mysl v ČR
 Vývoj aautonómnícch strojů propojitelnných do autonómníc
a
mi
h výrobnícch systémů je velm
ambició
ózní téma. Ve světě je řešení zzatím na počátku.
p
V Centru see zatím o tématu an
ni
neuvažo
ovalo, vyjm
ma návrhů
ů EU proj ektu INMA
AT, který měl za ccíl započít s úvaham
mi
o inteliggentním obráběcím strroji, který bby nutně musel mýt autonómní cchování. Bu
ude nutnosttí
spoluprracovat s externími
e
pracovišti, zzatím neznáámými. Pře
edpokládám
me však, že
e to budou
u
áběcí strojee. Je nutné najít i dalšší
pracovišště vyjmenovaná v náávrhu projeektu „Inteliggentní obrá
akadem
mická pracoviště v ČR nebo v cizzině, která se tímto zabývají
z
a pokusit se o navázán
ní
spoluprráce.
 Téma vyyžaduje důkkladnou rešerši obdobnných řešeníí ve světě!! Ta zatím neení k dispozici.
 Myšlenkky autonóm
mních strojjů by se ddalo využít k vývoji informačníhho systému
u (databázee
s možno
ostí spolupráce s obslluhou). Nem
musel by to být ihned systém rrozhodující bez zásahu
u
obsluhyy o procesu
u, ale poskkytující techhnické informace obslluze a dílennskému maanagmentu
u.
Funkce systému byy se blížily tomu, co j e popsáno v návrhu projektu
p
„M
Monitorován
ní vlastnosttí
strojů“. Data by byla sbírán
na na pokyyn probíhaajícího NC programu (NC kódu) v určitých
h
intervalech. Základ
dními veličinami by m
mohly být vibrace,
v
teploty, příkoony pohonů, čistý čass
obráběn
ní apod.
Postup:


Dop
plnit rešeršší naše zn
nalosti jednnotlivých dílčích
d
tém
mat tak, a bychom byli schopn
ni
kom
munikovat s externími pracovišti
p
a formulovat pro ně zad
dání! Vytipoovat tato prracoviště! T:
T
2012.

Stavba obrááběcích stro
ojů
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Doporučený řešitel
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VCSVTT; ekonomické ústavy (např. ČVUT FS ‐ Ú 12 138; VŠE FM); výrobci strojů (obecně);
výrobci CNC řídicích systémů; ve spolupráci s pracovišti, která se již touto problematikou
zabývají i v jiných oborech.

IMPLEMENTAČNÍ AKČNÍ PLÁN OBORU STROJÍRENSKÉ VÝROBNÍ TECHNIKY

3. Řízení a inteligence
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IMP
PLEMENTAČN
NÍ AKČNÍ PLÁN
N OBORU STRO
OJÍRENSKÉ VÝ
ÝROBNÍ TECHN
NIKY

3.1.

Řízen
ní a mecchatroniika

3.1
1.1. (T40) Přídavné
é odměřo vací systé
émy u obrráběcích sstrojů
Navrhovattel
 Ing. Jiřří Švéda, Ing. Jan Smolík,
S
Phh.D.,
(VCSVTTT)
Vazba tém
matu na SRA
RA
(U 37, 41, 443:)
 VaV meetod integraace a využiití přídavnýých odměřo
ovacích systtémů pro sttálé měřen
ní deformaccí
stroje. ((B‐Zvyšován
ní přesnosti strojů‐1)
 Nové teechniky pro měření polohy středuu nástroje a jejich integ
grace do říddicích algorritmů strojee.
Uplatněění přídavnýých odměřo
ovacích sysstémů založžených před
devším na optickém a laserovém
m
principu
u, který um
možňuje mě
ěřit geomettrii skeletu stroje za chodu a přibblížit se ide
eálu měřen
ní
přímé p
polohy koncce nástroje. (B‐Mechatrronické zdo
okonalováníí vlastností sstrojů‐1)
 Měření a samokom
mpenzace automaticky
a
y zjišťovanýých tepelnýých a static kých deformací strojee.
(B‐Mech
hatronické zdokonalovvání vlastnoostí strojů‐1))
Vlastní od
dborné zhodnocení přřínosu tém
matu pro ob
bor a prům
mysl v ČR
 Hlavním
m přínosem vyvíjených technik proo průmysl v ČR je možnost zvýšenní přesnosti obráběcích
h
strojů aautonomním
mi měřícími zařízenímii bez nutno
osti radikáln
ního zásahuu do vlastní konstrukcee
stroje. Zvýšení přeesnosti obrrábění je ddoprovázeno
o radikálním
m nárůstem
m produktivity, kdy jee
ek pro fináální obrábě
ění a minim
malizována nutnost op
pakovaného
o
snížen požadavek na přídave
obráběn
ní po rozměěrové a geometrické koontrole obro
obku.
 Z hlediska oboru výrobních
h strojů přřináší nasazení přídavvných odm
měřování taaké zvýšen
ní
e a tím i kom
mpenzaci statické tuhosti mechan ické struktu
ury.
odolnossti proti porruchové síle
Doporučen
ný řešitel
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VCSSVTT; ústavyy zabývajícíí se mecha nikou, mecchatronikou a řízením (např. ČVU
UT FS ‐ Ú 12
2
105, UTIA AVČ
ČR); výrobcci strojů (TO
OS Varnsdo
orf, TOS Ku
uřim, ČKD Blansko); výrobci
v
CNC
C
řídiccích systém
mů; výrobci nekonvennčních matteriálů a výrobci
v
kom
mpozitních dílů (napřř.
Com
mpoTech Plus, LA Composite); užiivatelé strojjů zabývajíccí se výroboou velmi přesných dílů
ů;
výro
obci a dodavatelé opticckých prvkůů a ostatních
h komponent odměřovvání

IMP
PLEMENTAČN
NÍ AKČNÍ PLÁN
N OBORU STRO
OJÍRENSKÉ VÝ
ÝROBNÍ TECHN
NIKY

3.1
1.2. (T41) Odměřov
vání polo hy středu
u nástroje
e a jeho in
ntegrace do
d řízení
Navrhovattel
 Ing. Jiří Švéda, Ingg. Petr Strakoš, Ing. Jaan Smolík,
Ph.D., (V
VCSVTT)
Vazba tém
matu na SRA
RA
(U: 41, 91)
o měření po
olohy středuu nástroje
 Nové teechniky pro
a jejich
h integracee do řídicícch algoritm
mů stroje.
Uplatněění přídavných odm
měřovacích systémů
založených předevvším na op
ptickém a laserovém principu, který umožžňuje měřit geometriii
skeletu stroje za chodu a přiblížit see ideálu měření
m
přímé polohyy konce nástroje. (B‐
Mechattronické zdo
okonalováníí vlastností strojů‐1)
 Identifikkace a kom
mpenzace od
dchylek pollohy TCP v důsledku poddajnosti
p
i nosné stru
uktury a jejjí
interakcce s pohony. Řízení po
ohonů s cíllem minimaalizovat chyyby dynamiiky stroje. (C‐Pokročilé
(
é
metodyy zpětnovazebního řízení pohonů‐ 2)
Vlastní od
dborné zhodnocení přřínosu tém
matu pro ob
bor a prům
mysl v ČR
 Využitím
m informacce o poloze
e TCP lze m
minimalizovvat vznik polohové
p
oddchylky TCP od všech
h
zdrojů. Výsledkem je pak vyšší kvalita ob robeného povrchu
p
i jeho přesnostt. Použitím pokročilých
h
metod řízení efektivně využívajících i nformaci o poloze konce
k
násttroje je možné zvýšit
b
jejicch chodu, ktteré vedou na vyšší prroduktivitu za jednotku
u
dynamiccké parameetry strojů během
času přii současném
m dodržení požadavků na výsledno
ou kvalitu a přesnost.
Doporučen
ný řešitel
 VCSVTT;; ústavy zab
bývající se mechanikou
m
u, mechatro
onikou a řízzením (napřř. ČVUT FS ‐ Ú 12 105
5,
UTIA AVČR)); matematické ústavy (např. ČVU
UT FS ‐ Ú 12 101, UK MFF, MU AVČČR); výrobcii strojů (TOSS
Varnsdorf, Kovosvit MAS,
M
Tajmacc‐ZPS); výroobci CNC říd
dicích systé
émů; uživateelé strojů zabývající
z
see
výrobou veelmi přesn
ných dílů; výrobci
v
a dodavatelé
é optických
h prvků a ostatních komponent
odměřován
ní

Řízení a inteligence
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3.1
1.3. (T42) Nové stra
ategie pro
o zvýšení přesnostii dráhovéého řízeníí
Navrhovattel
 Doc. Ing. Pavvel Souče
ek,
Ing. Lukkáš Novotnýý, (VCSVTT)

DrSc.,,

Vazba tém
matu na SRA
RA
(U: 92)
nteligence sstrojů
Téma jee zařazeno v kap.5C ‐ In
podkap. " Pokročiléé metody zp
pětnovazebbního řízení pohonů", priorita
p
2
Další náávaznosti:
 5B – Staavba strojů, podkap. „M
Mechatroni cké zdokonalování vlasstností strojjů“
Vlastní od
dborné zhodnocení přřínosu tém
matu pro ob
bor a prům
mysl v ČR
 Hlavním
m přínosem
m těchto technik pro průmysl v ČR je pote
enciální moožnost zlep
pšení kvalityy
výroby p
při současném zvýšeníí produktivitty.
Doporučen
ný řešitel
 VCSVTT;; ústavy zab
bývající se mechanikou
m
u, mechatro
onikou a řízzením (napřř. ČVUT FS ‐ Ú 12 105
5,
UTIA AVČR
R); výrobci strojů
s
(obecně); výrobbci CNC řídicích systém
mů; uživateelé strojů zabývající see
výrobou veelmi přesnýcch dílů
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IMP
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NÍ AKČNÍ PLÁN
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OJÍRENSKÉ VÝ
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3.1
1.4. (T43) Adaptiv
vní řízen
ní pohonů s kom
mpenzací dynamik
ky stroje
e
hy nástroj e
a odchylek poloh
Navrhovattel
 Ing. Pavel Součekk DrSc., In
ng. Jiří Švééda, Doc.,
hD., Ing. Pe
etr Strakoš,, Ing. Jan
Ing. Jan Veselý Ph
Smolík, Ph.D., (VCSSVTT)
Vazba tém
matu na SRA
RA
(U: 41, 44, 887, 88, 91, 92,
9 93, 97)
 Adaptivvní řízení pohonů zohledňujíccí změny
dynamicckého chovvání stroje při změně polohy po
ohybových os.
o (C‐Samoočinné přizzpůsobován
ní
parameetrů stroje‐2
2)
 Automaatické nebo
o asistovan
né ladění pparametrů pohonů a CNC systéému pomoccí aktivního
o
měření na stroji a online iden
ntifikace dyynamických vlastností stroje. Zdokkonalování diagnostikyy
strojů see zaměřením na pohon
ny. (C‐Samoočinné přizp
působování parametrů stroje‐2)
Vlastní od
dborné zhodnocení přřínosu tém
matu pro ob
bor a prům
mysl v ČR
 Hlavním
m přínosem vyvíjených technik proo průmysl v ČR je potenciální možžnost snížen
ní nároků naa
kvalifikaaci obsluhyy výrobních
h zařízení při současném zvýšení kvality výroby. Stroje s plněě
automaatickým laděěním param
metrů a adaaptivním řízzením jsou navíc přínoosné také pro
p výrobcee
výrobníí techniky vee smyslu sn
nazšího uveddení stroje do provozu
u. Pokročilé principy monitorován
m
ní
obrobku
u přímo ve stroji přinášší mimo jin é možnosti dalšího výrrazného zpřřesnění výro
oby s nižším
m
podílem
m zmetků. Hlavní výhodou je naavíc vylouččení chyby opakovate lnosti upnu
utí obrobku
u
a snížen
ní časové a odborné
o
nááročnosti geeometrické kontroly.
Doporučen
ný řešitel
 VCSVTT;; ústavy zab
bývající se mechanikou
m
u, mechatro
onikou a řízzením (napřř. ČVUT FS ‐ Ú 12 105
5,
UTIA AVČR
R); výrobci strojů (obe
ecně); výrobbci CNC říd
dicích systé
émů; firmy zabývající se vývojem
m
software; u
uživatelé výrobních stro
ojů (obecněě); uživatelé
é strojů zab
bývající se výýrobou velm
mi přesných
h
dílů; uživateelé strojů zaabývající se výrobou tvvarově složitých dílů

Řízení a inteligence
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IMP
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NIKY

3.1
1.5. (T44) Potlačov
vání vibra
ací s využžitím nesttandardn
ních softw
wareových
h
h prostřed
dků a řízeným rozb
bíháním p
pohonů
i hardwareových
Navrhovattel
 Doc. Ing. Pavel Souček,
Ing. Lukkáš Novotnýý, (VCSVTT)

DrSc.,

Vazba tém
matu na SRA
RA
(U: 92, 93, 441, 44)
 Téma jee zařazeno v kap.5C ‐ In
nteligence sstrojů
po
odkap. " Po
okročilé mettody zpětnoovazebního řízení poho
onů ", prioriita 2
Vlastní od
dborné zhodnocení přřínosu tém
matu pro ob
bor a prům
mysl v ČR
 Jedná sse o nosnéé téma výýzkumu v oobráběcích strojích, vyžadující
v
zzapojení ko
onstruktérů
ů,
odbornííků na poho
ony a jejich řízení, měřeení a diagno
ostiku, prog
gramování i technologii obrábění.
Doporučen
ný řešitel
 VCSVTT;; výrobci strojů (obecně); výýrobci CNC
C řídicích systémů; výrobci komponent
a univerzáln
ních konstrukčních celků
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IMP
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OJÍRENSKÉ VÝ
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3.1
1.6. (T45) Spolehliv
vější a sna
azší nasazzení senzorů/ aktu
uátorů
Navrhovattel
 Ing. Pettr Chvojka Ph.D.,
P
Ing. David
D
Buria n, Ing. Jiří
Švéda, Ing. Jan Veselý, In
ng. Lukáš Novotný,
(VCSVTTT)
Vazba tém
matu na SRA
RA
(U: 74, 77)
 Spolehliivější a snaazší nasazen
ní senzorů//aktuátorů
založené na komb
binaci nebo
o dalším zzpracování
v součassné době již dostu
upných a řízených
dat/sign
nálů (poveede ke sn
nížení počttu zdrojů
poruch)). (Téma 82))
 Úzké p
provázání s velkým počtem téémat VaV
(zejmén
na na téma 74 a 77). Nelze
N
řešit ssamostatně
ě, některé závěry budoou proto op
pakovány i v
dalších ttématech.
Vlastní od
dborné zhodnocení přřínosu tém
matu pro ob
bor a prům
mysl v ČR
 Nasazen
ní většího počtu
p
senzo
orů a komp lexního zprracování dat zvyšuje u žitnou hodnotu strojee,
zároveň
ň však i jeho
o cenu. Nab
bídka taktoo osazeného
o stroje s fu
ungujícími m
mechatronicckými prvkyy
je presttižní záležito
ostí každéh
ho výrobce a do jisté míry
m odráží jeho schoppnosti zvlád
dat modern
ní
technologie. Tyto stroje se zřejmě
z
nebbudou prod
dávat ve ve
elkém, ale zvládnuté principy lzee
rychle zúročit ind
dividuálním
m jednání se zákaznííkem o re
ealizaci stoojů na mírru (osazen
ní
m
diagnosstických a mechatronic
kých prvků dle přání záákazníka).
 Realizacce zmíněnýcch modelovvých případ ů (studií) vyystaví ucele
enou znalosstní bázi vyu
užitelnou vee
fázi kon
nstrukce stro
oje („těmto
o chybám je nutné se vyhnout a to
o např. tímtoo způsobem
m“).
Doporučen
ný řešitel
 VCSVTT;; výrobci strojů (obecně); výýrobci CNC
C řídicích systémů; výrobci komponent
a univerzáln
ních konstrukčních celků; výrobci senzoriky a mechatron
nických prv ků.

Řízení a inteligence

 73

IMP
PLEMENTAČN
NÍ AKČNÍ PLÁN
N OBORU STRO
OJÍRENSKÉ VÝ
ÝROBNÍ TECHN
NIKY

3.1
1.7. (T46) Kompenzace nepřřesností víceosých
v
frézovaccích center
Navrhovattel
 Doc. Ing. Pavel Baach, CSc, Ing. Ondřej Svoboda,
Ph.D., In
ng. Jiří Vyro
oubal, Ing. David
D
Buriaan, Martin
Moráveek, Ing. Petr Sedláček, Ph.D.,
P
(VCSV
VTT)
Vazba tém
matu na SRA
RA
(U: 45)
 Viz Stavvba strojů, řádek
ř
59., ciitace: VaV m
metod pro
využití všech pohybových os u víceosých
(frézovaacích) strojů pro kompenzace neepřesností
stroje. Ř
Řešení prob
blému prosttorových koompenzací
závislých na kinem
matické kon
nfiguraci poohybových
os, na zzatížení stro
oje a na teplotně‐mecchanickém
stavu sttroje.
Vlastní od
dborné zhodnocení přřínosu tém
matu pro ob
bor a prům
mysl v ČR
 Čeští výýrobci obráběcích stro
ojů se prob lémům pře
esnosti trvale věnují. PPožadavky na
n přesnost
strojů však stále stoupají a navíc sse přidružily problém
my s 5‐osýými stroji, jmenovitěě
s transfo
ormací sou
uřadnic, urččením přessné polohy středů rottačních os v pracovníím prostoru
u
stroje a dynamickýými chybami. I částečnéé řešení tém
matu by pro
oto bylo přínnosem.
ný řešitel
Doporučen
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VCSSVTT; matem
matické ústtavy (např. ČVUT FS ‐ Ú 12 101, UK
U MFF, MU
U AVČR); výýrobci strojů
ů
(obeecně); výrobci CNC řídicích systém
mů; uživatelé výrobních strojů (obbecně); uživvatelé strojů
ů
zabýývající se výýrobou tvarově složitýcch dílů

IMP
PLEMENTAČN
NÍ AKČNÍ PLÁN
N OBORU STRO
OJÍRENSKÉ VÝ
ÝROBNÍ TECHN
NIKY

3.2.

Teplo
otně‐me
echanick
ké chov
vání

3.2.1. (T47) Elimina
ace tepellných defformací obráběcícch strojů
ů pomocí
ntního řízzení chlazzeni
inteligen
Navrhovattel
 Ing. Jan Hornych
h, Ing. Ottakar Horeejš, Ph.D,
Ing. Martin Mareš, Ing. Peter Kohút,
K
(VCSSVTT)
Vazba tém
matu na SRA
RA
(U: 35, 74, 990)
 Eliminacce tepelnýcch deformaací nosnýchh soustav
obráběccích strojů,, protékané
é a skrápěěné rámy,
chlazené pohon
ny, symetrické koonstrukce,
softwarrová kompenzace, inteligentnní řízení
chlazení s cílem zvýýšení přesnosti. (B‐ Staavba strojů‐ Zvyšování přesnosti sttrojů‐ 1)
 Sběr a sschraňován
ní dat o pro
ováděných pprocesech (především
(
současný zzáznam odb
bavovaného
o
NC kódu
u a záznam měření z diagnostickýých čidel např. na vřete
enu a také zzáznam měření proudů
ů
na poho
onech) (C‐ In
nteligence strojů‐
s
Monnitorování a vyhodnoce
ení funkcí a vlastností stroje‐
s
1)
 Adaptivvní přizpůso
obování režimu periferrií (chlazeníí, vynašeče třísek, vysookotlaké aggregáty). (C
C‐
Inteligence strojů‐ Samočinné přizpůsoboování param
metrů stroje
e‐ 2)
Vlastní od
dborné zhodnocení přřínosu tém
matu pro ob
bor a prům
mysl v ČR
 Hlavním
m přínosem
m je zvýšen
ní dlouhodoobé pracovvní přesnosti strojů bbez nutnostti zásadních
h
konstrukčních změěn. Tím bu
ude dosaže no vyšší ko
onkurencesschopnosti běžně prod
dukovaných
h
ozšíření stávajících a zzískání novýých znalosttí
typů strrojů. Nemaalou hodnottu představvuje také ro
v oboru
u obráběcích
h strojů.
Doporučen
ný řešitel
 VCSVTT;; ústavy zab
bývající se mechanikou
m
u, mechatro
onikou a řízzením (napřř. ČVUT FS ‐ Ú 12 105
5,
UTIA AVČR); výrobci sttrojů nabíze
ející zákaznííkům odlad
děné techno
ologie (Kovoosvit MAS a.s.);
a
výrobcci
CNC řídicích
h systémů; uživatelé sttrojů zabývaající se výro
obou velmi přesných
p
díílů
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3.2.2. (T48) Predikce teplotnícch deform
mací stroje
e a jejich k
kompenzzace
Navrhovattel
 Ing. Ottakar Horejš, Ph.D., Ing. Martiin Mareš,
Ing. Peter Kohút, Ing. Jan Hornych, Ing. Jiří
Vyroubaal, Ing. Jan Smolík,
S
Ph.D
D., (VCSVTTT)
Vazba tém
matu na SRA
RA
(U: 35, 45, 442)
 Eliminacce tepelnýcch deformací nosných soustav obráběcích strojů, protékkané a skráápěné rámyy,
chlazené pohony, symetrické
é konstrukc e, softwaro
ová kompen
nzace, intelligentní říze
ení chlazen
ní
s cílem zvýšení přesnosti. (B‐ Zvyšování
Z
ppřesnosti strrojů‐1)
 VaV meetod pro vyu
užití všech pohybových
p
h os u víceosých strojů pro kompeenzace přesnosti strojee.
Řešení p
problému prostorovýc
p
h kompenz ací závislých na kinematické konffiguraci pohybových oss,
na zatížžení stroje a na teplotně‐mechannickém stavvu stroje. (B‐
( Mechat ronické zdo
okonalován
ní
vlastnosstí strojů‐1))
 Měření a kompen
nzace defo
ormací vřettene a pre
edikce defo
ormací násstroje a ob
brobku. (B‐
Mechattronické zdo
okonalováníí vlastností strojů‐1)
Vlastní od
dborné zhodnocení přřínosu tém
matu pro ob
bor a prům
mysl v ČR
 Hlavním
m přínosem predikce te
eplotních d eformací sttroje je možžnost ovlivnnění přesno
osti stroje jižž
v konstrrukční fázi (optimalizacce konstrukkce).
 V případě teplotníích kompen
nzací dojdee k výrazné
ému zvýšení dlouhodoobé pracovn
ní přesnostti
strojů bez nutnosti zásaadních koonstrukčnícch změn. Tím buude dosažženo vyššší
nosti běžně produkovanných typů strojů.
s
konkureenceschopn
Doporučen
ný řešitel
 VCSVTT;; ústavy zab
bývající se mechanikou
m
u, mechatro
onikou a řízzením (napřř. ČVUT FS ‐ Ú 12 105
5,
UTIA AVČR
R); výrobci strojů nabízející záka zníkům odladěné technologie (TTAJMAC‐ZPS, a.s., TOSS
VARNSDOR
RF a. s. či KOVOSVIT
K
MAS);
M
výrobbci CNC říd
dicích systém
mů; uživateelé strojů zabývající see
výrobou veelmi přesnýcch dílů
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3.2.3. (T49) Měření a kompen
nzace defo
ormací vře
etene a náástroje
Navrhovattel
 Ing. Ottakar Horejjš, Ph.D., Ing. Tomášš Holkup,
Ph.D., In
ng. Jiří Švéd
da, Ing. Martin Mareš, ((VCSVTT)
Vazba tém
matu na SRA
RA
(U: 42, 35, 337)
 Měření a kompenzace deformací vřetene
a predikkce deformaací nástroje
e a obrobku . (B‐ Mechaatronické zd
dokonalovánní vlastnosttí strojů‐1)
 Eliminacce tepelnýcch deformací nosných soustav obráběcích strojů, protékkané a skráápěné rámyy,
chlazené pohony, symetrické
é konstrukc e, softwaro
ová kompen
nzace, intelligentní říze
ení chlazen
ní
s cílem zvýšení přesnosti. (B‐ Zvyšování
Z
ppřesnosti strrojů‐1)
 VaV meetod integraace a využiití přídavnýých odměřo
ovacích systtémů pro sttálé měřen
ní deformaccí
stroje. ((B‐ Zvyšován
ní přesnostii strojů‐1)
Vlastní od
dborné zhodnocení přřínosu tém
matu pro ob
bor a prům
mysl v ČR
 Hlavním
m přínosem
m tématu je
e dlouhodoobé zvýšen
ní dosažitelné provoznní přesnostti výrobních
h
strojů, llepší využití potenciálu
u jejich meechanické sttavby, zvýše
ení jakosti a spolehlivosti výrobyy.
Tím bud
de dosaženo
o vyšší konkkurenceschoopnosti běžžně produko
ovaných typpů strojů v ČR.
Č
Doporučen
ný řešitel
 VCSVTT ve spoluprááci s výrobcci strojů nabbízející zákaazníkům odladěné techhnologie (TA
AJMAC‐ZPSS,
RF a. s.; výrobci kompponent (zejména vřete
en) a univeerzálních ko
onstrukčních
h
a.s. či TOS VARNSDOR
s výrobou vvelmi přesn
ných dílů
celků; uživaatelé strojů zabývající se
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3.3.

Moniitorován
ní a diaggnostika
a

3.3.1. (T50) Monitoro
ování fun
nkcí a vlasstností strroje
Navrhovattel
 Doc. Ingg. Pavel Bacch, CSc, Ing.. Petr Chvojjka, Ph.D.,
Ing. Daavid Burian
n, Ing. Miroslav Janotta, Ph.D.,
(VCSVTTT)
Vazba tém
matu na SRA
RA
(U: 74, 75)
díl Inteligence strojů, řádky
ř
74, 774, citace:
 Viz odd
Sběr a sschraňován
ní dat o pro
ováděných pprocesech
(předevvším součassný záznam
m odbavovaaného NC
kódu a zzáznam měěření z diagn
nostických ččidel např.
na vřettenu a takké záznam měření p roudů na
systémů.
pohoneech).
VaaV
znalo
ostních
Rozpozn
návání trendů a zákonitostí (metoody, které dokážou
d
z měřených
m
daat, především z měřen
ní
vibrací, teplot a prroudů vyho
odnocovat sstav měřeného systém
mu a predikkovat porucchy, chyby a
nutnostt údržby). Algoritmy
A
pro
p vyhodnnocení aktu
uálních i bu
udoucích sttavů stroje,, nástroje a
upínačee.
Vlastní od
dborné zhodnocení přřínosu tém
matu pro ob
bor a prům
mysl v ČR
 Čeští vvýrobci obrráběcích sttrojů částeečně nakup
pují vřetena (rychlobběžná s inttegrovaným
m
motorem), částečn
ně si je vyráábí (klasickáá, pomalubě
ěžná). Naku
upovaná, vyysokootáčko
ová vřetenaa
ěhu. Vyskyttují se požaadavky ochrany vřeten
n
mají již adekvátní ochranu proti studennému rozbě
proti náásilnému zaacházení. Přříslušná zařřízení jsou poměrně
p
ná
ákladná a zzvyšují neúm
měrně cenu
u
stroje. Proto také bylo v Cen
ntru vyvinuuto zařízeníí typu „Black‐box“, ktteré je nízkkonákladovéé
a plní occhrannou fu
unkci.
 Bylo by tedy přínossem vyvinout nějaký koomplexní syystém monitorování sttavu strojů. Podmínkou
u
však je jeho nízká cena. Znam
mená to vyuužít stávajíccích senzorů
ů na strojíchh, zejména teploměrů
ů,
ale i naapř. odměřo
ování poloh
h a pod. Orrientovat se
e v aktuální nabídce nnové cenovvě dostupnéé
senzorikky (např. kapacitní akcelerometrry, jednoduché DSP). Cena
C
by m usela být konkurenčn
k
ní
vzhledeem k cenám
m zařízení domácích di agnostickýcch firem na
apř. ADASH,, disponujíccích na trhu
u
dokonalým monito
orovacím systémem.
 Implementace znaalostních syystémů do řízení a provozu obrá
áběcího strooje je jistě kvalitativn
ní
skok v u
užitné hodn
notě stroje, ovšem vykooupený rozssáhlým vývo
ojem a expeerimenty. Dodnes
D
jsmee
nepřesvvědčili českéého zákazníka o potřeebě diagnosstiky v obr. stroji a přeesvědčit jej o výhodách
h
stroje sse znalostn
ními systém
my a autom
matizovaným
m vyhodno
ocováním sttavu stroje
e a predikccí
poruch je mnohem
m složitější úkol. Jde teedy zřejmě o práci bezz přímého ppropojení na
n poptávku
u
a finančční možnostti zákazníka a tak je třeeba k tématu přistupovvat.
 78
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 Využití všech dat ze senzorů ukládaných v ŘS (proudy, otáčky, teploty) a ev. využití
automatizovaného vyhodnocování trendů, nebo dokonce běh znalostních systémů si žádá
sdílení PC s ŘS. Do tohoto sdíleného prostoru by také dodávala data nízkonákladová jednotka.
Zjistit bezproblémovou komunikaci a robustnost aplikace je nelehký úkol.
Doporučený řešitel


VCSVTT; výrobci strojů (obecně); výrobci CNC řídicích systémů; firmy zabývající se vývojem
software; uživatelé výrobních strojů (obecně)
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3.3.2. (T51) Bezsenzo
orová dia
agnostika
Navrhovattel
 Ing. Daavid Burian, Ing. Petr Chvojkka Ph.D.,
(VCSVTTT)
Vazba tém
matu na SRA
RA
(U: 78, 82, 994, 95)
 Identifikkace a extrahován
ní užitečnných dat
a inform
mací z instaalované sen
nzoriky a teechnologie
na stro
oji. Tzv. "beezsenzorováá diagnostiika", sběr
dat a jeejich vyhodnocení z exxistujících ssignálů a infformací ve stroji bez ddalší přidan
né senzorikyy
(low ‐ cost diagno
ostika). (C ‐ Měření a diagnostika strojů ‐ zdokonaleené, rozšíře
ené a novéé
metodikky měření – 1, Téma 78
8)
 Zdokonalení meto
od vzdálené diagnosttiky a měřření na strojích, zajiištění bezp
pečnosti přři
prováděění testů a měření na dálku. (C ‐ Měření a diagnostika strojů ‐ zzdokonalené, rozšířenéé
a nové m
metodiky měření
m
– 1, Téma
T
82 )
 On‐line monitorovvání řeznéh
ho procesuu. Sběr a schraňování
s
í dat o proováděných procesech
h,
rozpozn
návání trendů a zákon
nitostí a výývoj metod
d pro volbu
u optimálníích řezných
h podmínekk
přímo b
během obráábění (beze změny NC kódu). (C ‐ Adaptivní řízení řeznéého procesu
u – 3, Témaa
94)
 Přizpůso
obovací on‐line algoritmy ke zvýýšení přesn
nosti a výko
onnosti (měěření a zassahování do
o
řezných
h podmínek a řiditelnýcch vlastnosttí). (C ‐ Adap
ptivní řízeníí řezného prrocesu – 3, Téma 95)
Vlastní od
dborné zhodnocení přřínosu tém
matu pro ob
bor a prům
mysl v ČR
 Použití bezsenzoro
ové diagnostiky, je zam
měřeno před
devším na maximální
m
zzvýšení užittné hodnotyy
strojů nižší cenové kategorie a pro stroje,, které jsou již nasazen
ny v provozuu.
pracující strroje může být
b instalacee přídavných senzorů komplikovan
k
e pro ně SW
W
 Pro již p
ná, proto je
řešení vvhodnou volbou.
 Výsledn
ným efektem
m je maxim
malizace vyu žití stroje, úspora
ú
nákladů a příroodních zdrojů současněě
se zvýšeením zisku uživatele
u
i výrobce
v
strooje.
Doporučen
ný řešitel
 VCSVTT;; výrobci strojů (obecně); výrrobci CNC řídicích systémů;
s
vvýrobci kom
mponent a
univerzálních konstru
ukčních celků; particippace VCSV
VTT zejména při plněění primárn
ní báze dat
(výpočty, m
měření, znalosti různoro
odých vazebb navzájem se ovlivňujících, filozoofie celého systému).
s
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3.3.3. (T52) Bezdráto
ová senzorrika
Navrhovattel
 Ing. Daavid Burian, Ing. Pe
etr Chvojkka, Ph.D.,
(VCSVTTT)
Vazba tém
matu na SRA
RA
(U: 77, 79, 882)
 Bezdráttová senzorrika a robu
ustní přenoos signálů
z pohyb
blivých, rotu
ujících nebo
o vzdálenýc h částí. (C
‐ Měřeení a diagnostika strrojů ‐ zdookonalené,
rozšířen
né a nové metodiky
m
mě
ěření – 1, Tééma 79)
 Zdokonalení meto
od vzdálené diagnosttiky a měřření na strojích, zajiištění bezp
pečnosti přři
prováděění testů a měření na dálku. (C ‐ Měření a diagnostika strojů ‐ zzdokonalené, rozšířenéé
a nové m
metodiky měření
m
– 1, Téma
T
82)
 Spolehliivější a snazzší nasazeníí senzorů/a ktuátorů zaaložené na kombinaci
k
nnebo dalším
m zpracován
ní
v současné době již dostupných a řízenýcch dat/signálů (povede
e ke sníženíí počtu zdro
ojů poruch)).
(C ‐ Měřření a diagn
nostika strojjů ‐ zdokonaalené, rozšíířené a nové
é metodiky měření – 1,
1 Téma 77)
Vlastní od
dborné zhodnocení přřínosu tém
matu pro ob
bor a prům
mysl v ČR
 Neustálé požadavky zákazníkků ke zvyšoování výkonnosti OS vede k přeetěžování jednotlivých
j
h
celků. V současné době, kdy není
n
prostoor na odpovvídající zkou
ušky, je zásttavba a správné využittí
senzorikky jediným řešením, jak zjistit sstav stroje. Na základ
dě znalosti potřebných údajů lzee
modifikkovat progrramy, rychlosti, správ ně volit náástroje a řezné podm
mínky a hlaavně dostat
zpětnou
u vazbu pro konstrukci dalších stroojů. Tím lze posoudit, zda
z má danáá konstrukcce výkonovéé
rezervy,, nebo je již překraččuje. Je vě cí konkrétn
ní aplikace, zda použžít bezdráto
ovou, nebo
o
drátovo
ou variantu senzoriky.
Doporučen
ný řešitel
 VCSVTT;; výrobci strojů
s
(obecně); výro bci kompo
onent a un
niverzálních konstrukččních celků
ů;
uživatelé vvýrobních strojů
s
(obe
ecně); speccializovaná pracoviště na ČVUT FEL; někte
erá z firem
m
zabývajících
h se vývojem
m elektroniky na zakázzku (Honeyw
well, Amit, Aura,
A
NASA
A..)
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3.3.4. (T53) Pokročilé vyhodn
nocování signálů
s
Navrhovattel
 Ing. Peetr Chvojkaa, Ph.D., Ing.
I
Lukáš Novotný
(výpomoc), (VCSVTTT)
Vazba tém
matu na SRA
RA
(U: 81)
ocovací ele
ektronika, signálové
 Pokročilá vyhodno
proceso
ory, zpracování dat v blízkosti ssenzoriky.
Okamžitté použití vyhodnocen
v
ných dat na místě (nap
př. pro řízen
ní) nebo náásledný digittální přenoss
dat (pro
o monitoring). (Úkol 81
1).
 Úzké prrovázání s velkým
v
poččtem tématt VaV (prakticky veškerá témata měření a diagnostiky)
d
).
Nelze řeešit samostaatně některré závěry buudou proto opakoványy i v dalších ttématech.
Vlastní od
dborné zhodnocení přřínosu tém
matu pro ob
bor a prům
mysl v ČR
 Nejednáá se o samo
ostatné VaV
V téma, ale ppouze o násstroj k dosažení cílů v oostatních té
ématech.
 Význam
mné je následné využití elektron iky v individuálních případech
p
m
monitoringu
u. Tj. řešen
ní
praktickké aplikace, nikoli vývoj. Součinnoost s tématyy 101 až 107
7.
Doporučen
ný řešitel
 VCSVTT;; ústavy zab
bývající se mechanikou
m
u, mechatro
onikou a řízzením (napřř. ČVUT FS ‐ Ú 12 105
5,
UTIA AVČR
R); výrobci strojů (obe
ecně); výrobbci CNC říd
dicích systé
émů; firmy zabývající se vývojem
m
software; u
uživatelé výýrobních strrojů (obecnně); firmy zabývající
z
se vývojem a programo
ováním DSP
P
a DAQ systéémů; VCSVTTT pouze jako uživatel finálních prroduktů.
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3.3.5. (T54) Zdokona
alení vzdá
álené dia
agnostiky a zajištěění bezpeččnosti při
ění testů na
n dálku
provádě
Navrhovattel
 Ing. Pettr Chvojka, Ph.D., Ing. David Buri an,
(VCSVTTT)
Vazba tém
matu na SRA
RA
(U: 82)
 Zdokonalení meto
od vzdálené diagnosttiky
a měřen
ní na strojích, zajištění bezpečnostti při provád
dění testů a měření naa dálku. (Úko
ol 82).
 Úzké prrovázání s velkým
v
počtem témat V
VaV (zejména na téma 78 a 79). N
Nelze řešit samostatně
s
ě,
některéé závěry bud
dou proto opakovány
o
i v dalších té
ématech.
Vlastní od
dborné zhodnocení přřínosu tém
matu pro ob
bor a prům
mysl v ČR
 Jde o ko
ompetitivní záležitost. Nabídka koomplexní dáálkové diagn
nostiky stroj
oje zvyšuje jeho užitnou
u
hodnotu
u. Podmínkkou úspěšné
é realizace jje navázáníí spojení (co
ož není sam
mozřejmostíí) – je nutnéé
správněě nastavit přístupová práva
p
pro diiagnostika na
n straně zákazníka. Z hlediska syystémového
o
tedy neení rozdíl mezi zaveden
ním diagno stiky do strroje sloužícíí pro analýzzu v místě stroje a pro
o
vzdálený přístup. Jinými
J
slovyy, rozšíří‐li se diagnosstika samotného strojee, rozšíří se
e i možnostti
vzdálené diagnostiky (za výše uvedených podmínek komunikace, sdílení daat s ŘS atd.)).
m HW pro vzdálenou
v
s v ČR zab
bývá řada ffirem, jde o standardn
ní
 Vývojem
komunikacii a správu se
dostupn
né prvky. Cíílem j optim
málně využítt stávající možnosti
m
HW
W.
 Součinn
nost s tématty 101 až 10
07.
Doporučen
ný řešitel
 VCSVTT;; výrobci sttrojů (obeccně); výrobbci CNC řídicích systém
mů; firmy zabývající se vývojem
m
uživatelé výrobních stro
ojů (obecněě); firmy zab
bývající se vývojem
v
zařřízením pro komunikacci
software; u
a vzdálenou
u správu; výývojářské fiirmy diagnoostických syystémů; VCSSVTT pouzee jako uživatel finálních
h
produktů a zadavatel vývoje,
v
know how diaggnostické an
nalýzy.

Řízení a inteligence
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3.4.

Samo
ostatnosst a jedn
noducho
ost

3.4
4.1. (T55) Jednoducchá a bezp
pečná obssluha obráběcích sstrojů
Navrhovattel


Doc. In
ng. Pavel Bach, CSc, In
ng. Ondřej Svoboda,
Ph.D. a další dle od
dbornosti a zájmu., (VCCSVTT)

Vazba tém
matu na SRA
RA
(U: 26, 83, 884, 85, 86)
 Viz Inteeligence strojů: 1.) Snaadno obslu hovatelné
stroje s nízkými nároky
n
na kvalitu
k
obsl uhy a její
znalosti a zkušeno
osti, samo‐‐vysvětlujícíí ovládání
stroje, ttechnologiee schopné včasné
v
deteekce chyb.
2.) Podp
pora a asistence technických praccovníků při plánování i provádění údržby, při kontrolních
h
měřenícch vlastností strojů a seřizovvání strojů. 3.) Usna
adnění obssluhy a programován
ní
multifun
nkčních stro
ojů. Vedeníí obsluhy ppři ovládání stroje. 4.) Zvyšování bezpečnostti stroje pro
o
lidskou obsluhu, elliminaci pošškození strooje, nástroje
e, upínače a obrobku. Systémy vyyhodnocujíccí
nárůst rizik při specifickém
s
využívání stroje, ne
ebo při sp
pecifické teechnologii, manipulacci
s obrobky a nástro
oji, atp. "O
Online" vyhoodnocování rizik, kontakt s obsluuhou a údržbou a jejjí
varován
ní.
 Viz Tech
hnologie: 5.)
5 Kvalitní pravidelná školení, tré
éninky ovládání a využžívání strojů. Simulacee
a trénin
nk řešení havarijních sittuací (troubbleshooting).
Vlastní od
dborné zhodnocení přřínosu tém
matu pro ob
bor a prům
mysl v ČR
 Toto tééma je úzcce spjato s konkrétníími provedeními strojjů. Je tudížž třeba spolupracovat
individu
uálně s výro
obci strojů. Obecně ússpěšné zvláádnutí či jen prohloubbení této problematikyy
přispějee ke zvýšení kvality nabízených sl užeb tuzem
mskými výro
obci svým zzákazníkům. Dále skýtáá
potenciál pro vytvvoření prostředků a podkladů pro system
matickou výýuku užívání složitých
h
obráběccích strojů, což přispějje k rozvojii průmyslovvé výroby v ČR s velkoou přidanou hodnotou
u
(kompleexní obrobkky, složité technologie , víceosé obrábění) a to v důsleddku zkvalitn
nění znalosttí
a schopností praco
ovníků v pod
dnicích.
Doporučen
ný řešitel
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VCSSVTT; výrobci strojů (obecně); výrrobci CNC řídicích
ř
systtémů; firmyy zabývající se vývojem
m
softtware
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3.4
4.2. (T56) Koncepcce Plug‐an
nd‐Producce
Navrhovattel
 Ing. Jan Smolík, Ph.D, Ing. Jiří Švéda,
Š
(VCSSVTT)
Vazba tém
matu na SRA
RA
(U: 102, 1033)
 VaV ttechnologií a nástrrojů pro realizaci
a uplatn
nění koncepce Plug‐and‐play, reesp. Plug‐
and‐Pro
oduce pro jeednotlivé ko
omponentyy, senzory,
uzly strrojů, prvky pohonů, ale i celých strojů. Minimalizace seřizovacícch časů stro
ojů i celých
h
výrobníích celků (po
odniků). (C‐‐ Plug‐and‐pplay technologie a Plug
g‐and‐produuce technologie‐3)
 VaV Plu
ug and Pro
oduce komponentů a jednotek. (C‐ Plug‐and‐play tecchnologie a Plug‐and‐
producee technologgie‐3)
Vlastní od
dborné zhodnocení přřínosu tém
matu pro ob
bor a prům
mysl v ČR
 Téma jee významnéé a zajímavé
é především
m pro velké výrobce
v
s vě
ětší sériovoostí strojů, ale
a současněě
s větší šíří produkktových řad
d strojů. Tééma system
maticky smě
ěřuje k jednnodušší a spolehlivějš
s
ší
montáži a oživován
ní strojů s vysokým
v
stuupněm elim
minace lidské chyby (v oblasti ladě
ění regulacee
a param
metrů ŘS). To je spojeno se zryychlením montáže
m
a oživování
o
s minimalizací potřebyy
kvalifiko
ovaných po
ohonářů a expertů nna CNC. Dalším
D
z přřínosů je m
možnost přřenést část
odpovědnosti a pro
oblémů na stranu doddavatele kom
mponentů, který by m
musel některré vlastnostti
nentu zjistitt, změřit, po
opsat, ručit za ně a zavést je do „p
paměti a ko munikace“ příslušného
o
kompon
kompon
nentu.
Doporučen
ný řešitel
 VCSVTT;; ústavy zab
bývající se mechanikou
m
u, mechatro
onikou a řízzením (napřř. ČVUT FS ‐ Ú 12 105
5,
UTIA AVČR
R); výrobci strojů (obe
ecně); výroobci CNC říídicích systtémů (MEFFI, BECKHOFFF); výrobcci
komponentt a univerzáálních konsttrukčních ceelků (VUES, ESSA); firmy zabývajícíí se vývojem
m software.

Řízení a inteligence
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3.4
4.3. (T57) Inteligen
ntní obráb
běcí stroje
e
Navrhovattel


Doc. Ing. Pavel Bach, CSc, Do
oc. Pavel So uček, CSc,
Ing. Ond
dřej Svobod
da, Ph.D., In
ng. David Buurian, Ing.
Lukáš N
Novotný, Ingg. Jan Vese
elý, Ph.D., I ng. Matěj
Sulitka, Ph.D., Ing.. Jiří Švéda,, Ing. Petr Vavruška,
Ing. Pettr Chvojka,, Ph.D., a další dle oodbornosti
a zájmu
u., (VCSVTT)

Vazba tém
matu na SRA
RA
(U: 89)
 Viz Inteeligence strojů, řádekk 89., citacce: Řízení
založené na uměllé inteligen
nci a schoppnosti auto
onomní kalibrace, preedikce, učení a samo‐
optimallizace při probíhajícím
p
m procesu. N
Na vyšší úrrovni se jed
dná o rozšííření schopnosti strojů
ů
poučit sse ze získanýých zkušeno
ostí: reakčnní schopnostt a výkon sttrojů tak s ččasem porosste.
Vlastní od
dborné zhodnocení přřínosu tém
matu pro ob
bor a prům
mysl v ČR
 Vývoj umělé inteligence je v prvé řadě vvelká teore
etická výzva
a, kterou m
málokterý te
echnik můžee
přejít beez povšimn
nutí. Je to te
est naší vlaastní intelige
ence. Je to ale i praktiická výzva. Inteligentn
ní
mechan
nismus stro
oje může neúnavně a velmi rychle plnit úkoly, na ktteré již lidsská obsluhaa
nestačí.. Motivací pro
p vývoj in
nteligentníhho obráběcího stroje může
m
být třřeba jen prrostá radost
z dokon
nalé konstru
ukce mechaanismu. Činnnost či lépe
e „chování“ takového m
mechanismu, vnímámee
i jako esstetické zážitky.
 Obor obráběcích strojů
s
má k inteligencci velmi blíízko. NC řízzení, i ve ssvé dnešní podobě, jee
mozkem
m schopným
m velmi slo
ožitých výs ledných úkkonů v místtě obráběnní. Stroje fu
ungují zcelaa
automaaticky, do zn
načné míry mohou moonitorovat svůj stav. Zavedení
Z
um
mělé inteliggence, kteráá
by napřř. umožnila učení strojje, by nepoochybně přisspělo k povvýšení úrovnně oboru. Pro
P průmyssl
obráběccích strojů ČR by to byl velký kkvalitativní skok, kterýý by určitěě přinesl i úspěchy naa
světovýých trzích.
 Vývoj inteligentníího stroje musí býtt organizo
ován ve spolupráci strojařů, kybernetiků
ů
a elektrroniků.
Doporučen
ný řešitel
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VCSSVTT; ústavyy zabývajícíí se mecha nikou, mecchatronikou a řízením (např. ČVU
UT FS ‐ Ú 12
2
105, UTIA AVČ
ČR); matem
matické ústaavy (např. ČVUT FS ‐ Ú 12 101,, UK MFF, MU AVČR);
výro
obci strojů (obecně);
(
výrobci CNCC řídicích sysstémů; firm
my zabývajíccí se vývojem
m softwaree;
uživvatelé výrrobních sttrojů (obeecně); specializovaná
á pracoviiště na ČVUT FELL

IAP PRO TVÁŘECÍ STOJE A TECHNOLOGIE TVÁŘENÍ

IMPLEMENTAČNÍ AKČNÍ PLÁN OBORU STROJÍRENSKÉ VÝROBNÍ TECHNIKY

Oblasti výzkumu

Směry výzkumu

Struktura IAP pro Tvářecí stroje – Seznam Témat VaV

Téma
výzkumu

Navrhovatelé (první je
odpovědným autorem)

Technologie tváření
Výzkum a vývoj nových postupů modelování a simulací pro optimalizaci technologických
procesů
(T58) Výzkum a vývoj nových postupů pro simulace v plošném
Čermák, Tatíček
tváření
(T59) Výzkum a vývoj metod hodnocení tvářitelnosti kovových
Čermák, Tatíček
materiálů v plošném tváření
Výzkum a vývoj technologií přesného tváření zastudena
(T60) Výzkum a vývoj zvyšování přidané hodnoty zápustkových
výkovků
(T61) Výzkum a vývoj metod přesného kování

Čermák

Výzkum a vývoj nekonvečních technologií tváření
(T62) Výzkum a vývoj dutinového kování polotovarů z neželezných
kovů
(T63) Výzkum a vývoj tváření těžkotvařitelných slitin titanu, niklu,
hořčíku a wolframu

Čermák, Kupka

Čermák, Vančura

Nový, Dlouhý

Výzkum a vývoj technologií tváření s integrováním prvků termomechanického zpracování
(T64) Tváření za poloohřevu
Novotný, Kopřiva
(T65) Řízené Termomechanické zpracování kovových materiálů
Zdokonalení ostatních technologií tváření
(T66) Příčné klínové válcování

Nový, Hauserová
Novotný, Kopřiva

(T67) Výzkum a vývoj metod zvyšování životnosti tvářecích nástrojů Novotný, Kopřiva
(T68) Výzkum a vývoj nových konstrukčních a materiálových
Šuchmann, Nový
koncepcí pro tvářecí nástroje
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Tvářecí stroje
Stroje s mimořádně velkými výkony na zpracování velkorozměrných a vysoce hmotných výrobků

(T69) Řešení specifik při projektech a konstrukci velkých kovacích
hydraulických lisů pro volné kování o silách 100-200 MN
(T70) Řešení pohonů velkých kovacích lisů o pracovní síle100-200
MN – uspořádání pohonů, typy pohonů
(T71) Vývoj výsuvného otočného stolu pro otáčení výkovků (pop-up
table) pro hmotnosti 200-300 tun
(T72) Ovládací systémy, (hydraulické a elektrické) pro ovládání a
řízení procesu kování velkých kovacích lisů o síle 100-200 MN
(T73) Programové kování pro kovací celky o silách 100-200 MN

Volena
Volena
Volena
Volena
Volena

(T74) Zmenšování energetické náročnosti hydraulických lisů

Čechura

Stroje a zařízení pro kusovou nebo malosériovou výrobu
(T75) Konstrukční řešení nových a zlepšování technických
parametrů stávajících stojanů velkých mechanických lisů
(T76) Zmenšování energetické náročnosti mechanických lisů

Čechura
Čechura

Zařízení pro dělení materiálu s využitím moderních technologií
(T77) Řešení problematiky dělení materiálu stříháním

Zalaba

Stroje na zpracování plastů, keramiky a dalších nekovových
materiálů
(T78) Zvyšování užitných vlastností kalandrovacích výrobních linek

Círek

(T79) Výkonná a přesná výroba plastových fólií kombinovaným
vytlačováním a válcováním (technologie roll-head)

Círek

Stroje na zhutňování materiálů
(T80) Řešení problematiky strojů na zhutňování materiálů
Stroje a zřízení stavěné s využitím nekonvenčních materiálů
(T81) Studium možnosti využití nekonvenčních materiálů
v konstrukci tvářecích strojů
(T82) Virtuální modely nosných dílů tvářecích strojů se zaměřením
na okrajové podmínky výpočtu
(T83) Virtuální modely pohyblivých dílů tvářecích strojů se
zaměřením na okrajové podmínky výpočtu
(T84) Stojany lisů z ocelí o vyšší pevnosti

Zalaba

Hlaváč
Hlaváč
Hlaváč
Jopek
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4. Technologie tváření

 90

IMPLEMENTAČNÍ AKČNÍ PLÁN OBORU STROJÍRENSKÉ VÝROBNÍ TECHNIKY

Témata výzkumu v rámci základního směru
výzkumu „Technologie tváření“
Vazba témat IAP na SVA
Základní směr výzkumu „Technologie tváření“ byl pro účely přípravy IAP strukturován do celkem
pěti zpracovávaných oblastí výzkumu. V dokumentu SVA bylo formulováno celkem 9 oblastí
výzkumů v tomto směru, ale na základě detailního projednání s průmyslem TS byly podrobně
rozpracována pouze témata výzkumu v nejperspektivnějších oblastech výzkumu. V následujícím
výčtu oblastí jsou kurzívou vyznačeny ty oblasti výzkumu, které nebyly podrobněji rozpracovány.
Naopak si podrobná příprava IAP vynutila zařazení nové oblasti výzkumu „Zdokonalení ostatních
technologií tváření“. V následující části dokumentu IAP tedy máme základní směr výzkumu
„Technologie tváření“ rozdělen do celkem pěti oblastí výzkumu a do jedenácti výzkumných témat.

Oblasti výzkumu v rámci směru výzkumu „Tvářecí technologie“:
1. Výzkum a vývoj nových postupů modelování a simulací pro optimalizaci technologických
procesů
2. Výzkum a vývoj technologií přesného tváření zastudena
3. Výzkum a vývoj nekonvečních technologií tváření
4. Výzkum a vývoj technologií tváření s integrováním prvků termomechanického zpracování
5. Výzkum a vývoj technik vysokorychlostního tváření
6. Výzkum a vývoj technologií vedoucích k získání nekonvečních struktur a vynikajících
kombinací mechanických a fyzikálních vlastností
7. Výzkum a vývoj tváření kapalným médiem
8. Výzkum a vývoj termomechanického hlubokého tažení plechů
9. Výzkum a vývoj technik pro výrobu nanostrukturních materiálů
10. Zdokonalení ostatních technologií tváření

Technologie tváření
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4.1.
Výzku
um a vý
ývoj nov
vých po
ostupů modelov
m
vání a simulací
s
í
prro optim
malizaci technollogickýcch proce
esů
4.1
1.1. (T58) Výzkum
m a vývojj nových postupů
ů pro sim
mulace v plošném
m
tváření
Navrhovattel
 Doc. In
ng. Jan Čerrmák, CSc. Ing. Franttišek
Tatíček,, (FS ČVUT v Praze, Ústtav strojírennské
technologie)
krétních prroblémů
Popis konk
Verifikace výsledků simulací v konfronntaci
s reálnými lisovacími procesy, s ohledem na
výrobu tvarrově složitějších součásstí.
Vytváření d
databází maatematickéh
ho chování m
materiálů nejběžněji
n
používanýchh v lisovnách
h s ohledem
m
na rozptyl m
mechanickýých hodnot příslušné jaakosti materiálu.
Virtuální sleedování tváářitelnosti zp
pracovávanných materiáálů při reáln
ných lisovaccích podmín
nkách.
Vlastní od
dborné zhodnocení přřínosu tém
matu pro ob
bor a prům
mysl v ČR
V reálných podmínkácch českého průmyslu lze v přípaadě vhodné
ého použití simulačníh
ho softwaru
u
z
příprravný čas nna zavedeníí sériové výýroby produuktů plošné
ého tvářeníí.
výrazným zzpůsobem zkrátit
Rovněž je m
možné defin
novat vliv okrajových ppodmínek na lisovací proces a mír u jejich vlivu při změněě
lisovacích podmínek (vliv teploty na změěnu viskozitty tažných olejů běhhem lisován
ní). Je tedyy
bezpodmín
nečně nutnéé pochopit aplikační
a
moožnosti dan
ných softwarů pro zcelaa specifická použití.
Doporučen
ný řešitel
FS ČVUT v P
Praze, Ústavv strojírenskké technoloogie, MecassESI s.r.o., lissovna Škod aAuto, a.s.
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4.1
1.2. (T59) Výzkum
m a vývo j metod hodnoce
ení tvářittelnosti kovových
h
álů v plošn
ném tvářeení
materiá
Navrhovattel
 Doc. Ingg. Jan Čerm
mák, CSc. Ing. Františekk Tatíček,
(FS ČVU
UT v Praze, Ústav
Ú
strojírrenské techhnologie)
Popis konk
krétních prroblémů
Univerzálníí metodikaa pro hod
dnocení pllastických
vlastností technických materiállů nebyla doposud
jasně
j
defin
nována. Exiistuje řada zkušebníchh metod,
které od
dpovídají danému procesu tváření.
Aplikovatellnost jejich
h výsledků při změnně stavu
napjatosti, či teplottně deform
mačních p odmínek,
zejména v objemové tváření, je omezená. JJedná se zd
de o vliv prostorovéhoo stavu napjatosti pro
o
materiálovýý model elaastický‐elastticko‐plasticcký, nikoli je
en tuhoplasstický.
V případě hodnocení tvářitelnossti v plošnéém tváření je situace rovněž koomplikovaná. Doposud
d
nejužívanějjší zkouškou
u je zkouškka tahem. V tomto příípadě je vzorek vystavven jednoosému stavu
u
napjatosti při nízké rychlost
r
deformace. N
Nepříjemnou skutečno
ostí je všakk fakt, že materiál
m
přři
zkoušce taahem se jeeví plastičtě
ější, než jee v reálném
m lisovacím
m procesu. Objektivní hodnocen
ní
lisovaných materiálů proto
p
závisí na odzkouššení v lisovaacím nástrojji.
Další zkouššky hodnocení tvářitellnosti jsou technologiccké zkouškyy např. zkoouška podle
e Erichsenaa,
Engelhardto
ova – Grosssova, různé
é kalíškovaccí zkoušky a řada dalšícch, které dooplňují zkou
ušku tahem
m.
Výsledkem těchto zko
oušek není jednoznačnně kvantifikkovatelná tvářitelnost.. Univerzáln
ní metodikaa
(zkouška) p
pro hodnocení tvářite
elnosti v růůzných nap
pěťově‐defo
ormačních ppodmínkách
h, která byy
zodpověděla, je‐li danýý materiál pro
p dané poodmínky liso
ování vhodn
ný či nevhoddný, neexistuje.
Vlastní od
dborné zhodnocení přřínosu tém
matu pro ob
bor a prům
mysl v ČR
Schopnost jasně kategorizovat daný
d
materriál (i přes rozptyl me
echanickýchh hodnot, které
k
normyy
schvalují) b
by pomohlaa k výraznějššímu zefekttivnění výro
obního proccesu a volbbě vhodného materiálu
u
pro lisovacíí proces v podmínkách plošného ttváření.
Vytvoření o
odborné daatabáze těchto materiáálů a stano
ovení doplňujících paraametrů pro
o hodnocen
ní
tvářitelnostti. Jak již byylo uvedeno
o, je nutné specifikovaat materiályy nejen poddle jakosti materiálu
m
naa
základě ch
hemického složení a mechanickýých hodnott, ale také
é z hlediskaa podmínekk lisovacího
o
procesu. JJe nutné provést kategorizaci těchto vlivů,
v
kdy se jedná o tvářen
ný materiáál
(mikrostrukkturu, veliko
ost a rozložžení vměstkků, tvar a velikosti zrn, citlivost nna deformačční rychlostt,
jakost
j
povrrchu plechu), stav nástroje (materriál, úprava povrchu, te
eplota) nasttavení technologických
h
podmínek ((teplota liso
ovacího procesu, tlak ppřidržovače,, počet a rozmístění brrzdících lišt, mazání) alee
rovněž dalšší vlivy jako je vliv ustavvení nástřihhu v nástroji.
Doporučen
ný řešitel
FS ČVUT v P
Praze, Ústavv strojírenskké technoloogie, MecassESI s.r.o., lissovna Škod a Auto, a.s..
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4.2.

Výzku
um a vý
ývoj tech
hnologiíí přesné
ého tvářření zasttudena

4.2.1. (T60) Výzkum
m a vývojj zvyšová
ání přida
ané hodn
noty zápu
ustkových
h
ů
výkovků
Navrhovattel
 Doc. Ingg. Jan Čerm
mák, CSc. (FSS ČVUT v Pr aze,
Ústav sttrojírenské technologie
e)
Popis konk
krétních prroblémů
Zápustkovéé výkovky jsou
j
poloto
ovary, kteréé se
liší od ho
otových so
oučástí o technolog ické
přídavky a přídavky naa obrábění, které je nuutné
následné o
odebrat. Ko
onečný tvar dané souččásti
je
j z hlediskka požadovaané rozměrrové a tvarrové
přesnosti i kvality povvrchu dosažen obráběnním.
Čím menší budou příd
davky, tím menší budee spotřeba materiálu, nižší výrobbní náklady a tím vyššší
bude přidaná hodnotaa výkovku.
Z hlediska zvyšování konkurence
eschopnostti a snižováání nákladů na výkovvky je snaaha vytvořit
v
ab
by následovval minimáln
ní podíl obrráběcích opperací. Sníže
ením podílu
u
kováním taakový tvar výkovku,
obrábění see rovněž zkrrátí doba výýroby.
Vlastní od
dborné zhodnocení přřínosu tém
matu pro ob
bor a prům
mysl v ČR
Vyšší přidané hodnotyy výkovků se dosáhnee zlepšením
m užitných vlastnosti zzápustkovýcch výkovků
ů,
jako
j
je zvýýšení rozměěrové a tvaarové přesnnosti a zvýššené jakostti tvářenéhoo povrchu. To umožn
ní
převážnou eliminací náásledných obráběcích
o
operací.
Výsledky vvývoje a zavedení te
echnologie zápustkové
ého kování s vysokouu přidanou
u hodnotou
u
v automobiilovém průmyslu je možné
m
aplikoovat i na další oblasti našeho strrojírenského
o průmyslu
u,
a to všude ttam, kde see zápustkové výkovky ppoužívají.
Doporučen
ný řešitel
Škoda Auto
o, a.s. – kováárna; praco
ovníci Technnických univversit (FS ČV
VUT v Praze , ZČU Plzeň, VUT Brno))
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4.2.2. (T61) Výzkum a vývoj m
metod přesného kování
Navrhovattel
 Doc. In
ng. Jan Čeermák, CSc. (FS ČV UT v Praze
e, Ústav
strojíren
nské techn
nologie), Ingg. Čestmír Vančura, (Kovárna
VIVA a.ss. Zlín)
Popis konk
krétních prroblémů
Zápustkovéé kování je technologie
t
e, která se ppoužívá pro sériovou
až hromad
dnou výro
obu poloto
ovarů souččástí, často velmi
složitého tvaru, kdee se před
dpokládá vysoké naamáhání.
Zápustkovéé výkovky se však od hotoových souččástí liší
o technologgické přídavvky a přídavvky na obrá bění, které je nutné
následné od
debrat. Kon
nečný tvar dané
d
součássti je násled
dně dosažen
n obráběním
m.
Vzhledem kke globalizaaci na trhu zápustkovýc
z
ch výkovků roste tlak na
n snižovánní jejich cen a současněě
na zvyšováání jakosti a přesnosti. Udržení konkurence
eschopnosti znamená zvyšovat produktivitu
p
u
a snižovat vvlastní náklady. Rostou
ucí počet m
materiálů sp
polu s přísně
ějšími poža davky na přesnost pakk
urychlují po
optávku na vývoj novýcch tvářecíchh procesů a na stávajíccí technologgie tváření jsou kladenyy
neustále vyyšší požadavvky.
Těchto požžadavků je možné dossáhnout výývojem mettod přesného kování, které zajisstí snižován
ní
přídavků naa obrábění,, dosažení kvalitnějšího
k
o povrchu, docílení vyyšší rozměroové přesnosti výkovků
ů,
snížení hmo
otnosti a zkkrácení výro
obního cykluu.
Mezi meto
ody přesnéh
ho kování patří kovánní s vylouče
ením vnějšíího výronkuu, kování za
z středních
h
teplot, kováání výkovků
ů s vnitřní dutinou, sdr užené kováání více výko
ovků. Zkráceení výrobníího cyklu lzee
dosáhnout sdružením
m tvářecích operací (naapř. kováníí a ostřihovvání). Zvýšeení přesnossti a kvalityy
povrchu do
osáhneme kombinací s metodam
mi tváření za
z studena (kalibrací, protahováním apod.)).
Snížení nákkladů pak dosáhneme snížením ppočtu obráb
běcích opera
ací, ale takéé zařazením
m tepelného
o
zpracování z dokovací teploty.
ování je tedy nutné definovat
d
v termínech
h shodnosti tohoto prrocesu s po
ožadavky naa
Přesnost ko
hotovou so
oučást, kterré se týkají jejího celkoového tvaru
u, tolerance
e rozměrů a kvality po
ovrchu. Tuto
o
komplexno
ost vzhledem
m ke tvaro
ové a mate riálové rozmanitosti výkovků,
v
je možné zvládnout jen
n
optimalizaccí celého výrobního pro
ocesu.
Vlastní od
dborné zhodnocení přřínosu tém
matu pro ob
bor a prům
mysl v ČR
Obecně se jedná o metody přím
mo spojené se snižován
ním nákladů
ů a zkracovváním výrob
bního cyklu
u.
Získané věd
domosti um
možní apliko
ovat nové výýrobní proggramy, pro které
k
dopossud nejsou v kovárnách
h
vytvořeny p
potřebné in
nženýrské po
odmínky.
Zavedení m
metod přessného kováání umožnní zvýšit ko
onkurenční schopnostt našich záápustkových
h
kováren.
Doporučen
ný řešitel
Kovárna VIV
VA a.s.; pracovníci Technických unniversit (Strrojní fakulta ČVUT v Praaze, ZČU Plzzeň)
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4.3.

Výzku
um a vý
ývoj nek
konvenččních tecchnologgií tváření

4.3.1. (T62) Výzkum a vývoj d
dutinovéh
ho kován
ní polotovvarů z nežželezných
h
kovů
Navrhovattel
 Doc. In
ng. Jan Čerrmák, CSc., (FS ČVUTT v Praze,
Ústav sttrojírenské technologie
e), Ing. Milooš Kupka,
(J. JINDR
RA spol. s.r..o.)
Popis konk
krétních prroblémů
Dutinové
kování
je
speciální
teechnologií
zápustkovéého kování, která umožžňuje kovánní tvarově
složitých výkovků s dutinami,
d
které
k
jsou umístěny
v dělicí rovvině zápustek. Vytvářření dutin se děje
pomocí trn
nů, které se
s pohybujíí kolmo kee směru po
ohybu bera
anu. K tom
muto účelu se obvyklee
používají sspeciální mechanické
m
přípravky, které se upínají na
a lisy. Ovláádání pohyybu trnů jee
mechanickyy. Význam technologie dutinovéého kováníí je předevvším v poddstatně vyššším využittí
materiálu, n
b se dutinyy následně oobráběly.
než pokud by
Vzhledem k vysokém
mu zatížení nástrojů nnachází tatto technolo
ogie hlavníí uplatnění při kován
ní
armatur z mosazi (Cu
uZn37; CuZn40Pb2), kkteré se hro
omadně po
oužívají proo rozvod vo
ody i plynu
u.
porušení výýkovků může mít katasstrofické náásledky. Z tě
ěchto důvoddu je nutné
é při výroběě
Selhání či p
těchto výro
obků dodržžet vhodný průběh vlááken. Dalším
m důvodem
m proč pouužít dutinovvé kování jee
vysoká cenaa slitin měd
di, která je 3 až 4x vyššíí než u ocelíí.
Vlastní od
dborné zhodnocení přřínosu tém
matu pro ob
bor a prům
mysl v ČR
Vývojem a zavedením technologiie bezvýronnkového kovvání se krom
mě snížení hmotnosti polotovaru
u,
snížení pod
díl následných výrobn
ních operaccí a to pře
edevším obrábění. To znamená nejen vyššší
přidanou hodnotu, alee rovněž zkrrácení termíínů dodávek.
V návaznossti na ostatní strojírenský průmyssl v České republice
r
je to i výzva pro výrobcce tvářecích
h
pravků, včeetně výrobců
strojů a příp
ů ohřívačekk s konkrétn
ními požadavky na paraametry těch
hto zařízení.
Doporučen
ný řešitel
J. Jindra spo
ol. s.r.o. Česská Třebováá; pracovnícci Technickýých universiit (FS ČVUT v Praze, FS VUT Brno)
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4.3.2. (T63) Výzkum a vývoj ttváření tě
ěžkotvařiitelných sslitin titanu, niklu
u,
u a wolfram
mu
hořčíku
Navrhovattel
 Dr. Ing. Zbyšekk
(COMTEES FHT a.s.)

Nový,

Ing.

Jarom
mír

Dlouh
hý,

Popis konk
krétních prroblémů
Mnoho slittin kovů Mg,
M Ti, Ni a W vynikáá specificko
ou
kombinací ffyzikálních a mechanicckých vlastnností, která je
unikátní v ccelém spekktru kovovýých i nekovvových dosu
ud
známých m
materiálů. Tyyto slitiny jsou tak mi mořádně vhodné pro použití v applikacích s důrazem
d
naa
např. komb
binaci nízkéé hustoty a vysoké ppevnosti, ch
hemické a teplotní oddolnosti, ve
elmi vysokéé
houževnato
osti apod. Ve speciállních aplikaacích s extrrémními ná
ároky jsou některé slitiny
s
velm
mi
obtížně nah
hraditelné jiným materriálem (leteectví, kosmo
onautika, jad
derné reakttory...).
Použitelnosst slitin výšee zmíněnýcch kovů je ppro takové aplikace
a
om
mezena předdevším možžností jejich
h
zpracování,, zejména tváření.
t
U obtížně
o
tvařřitelných sliitin je sortiment výrobbků omezen
n na odlitkyy
a obrobky odlitků. Zavvedení tvářřecí technoologie značn
ně rozšíří sortiment
s
vvýrobků a otevře
o
novéé
aplikace.
Vlastní od
dborné zhodnocení přřínosu tém
matu pro ob
bor a prům
mysl v ČR
Možnost tvvářet dopo
osud netvařřitelnou sli tinu otevře
e nové apllikace, dosuud pro daný materiáál
nedosažitelné. I jen schopnost do
osáhnout koomplikovanějšího tvaru
u např. výkoovku je výho
odná, neboť
je
j možnostt se tím více přiblížit výslednému
v
u tvaru výro
obku. Tím klesá
k
množsství materiáálu, který jee
potřeba odebrat obráb
běním (tyto
o slitiny jsouu vesměs šp
patně obrob
bitelné).
Zavedení u
unikátního postupu tvváření pro daný mate
eriál bude znamenat významný přínos pro
o
podnik, ve kterém see bude tato
o technologgie vyvíjet a realizova
at. Jedná sse o výrobu
u s vysokou
u
přidanou hodnotou, jeejíž hlavní přínos
p
je vee vytváření know‐how a hlavní náároky spočíívají v řízen
ní
jakosti
j
a kvvalifikaci prracovníků. Tyto
T
znaky plně odpo
ovídají priorritám českéého průmysslu, který jee
konkurenceeschopný právě
p
díky kvalifikovaané pracovvní síle a schopnostii produkovvat výrobněě
náročné ko
omponenty či zařízení.
Doporučen
ný řešitel
COMTES FH
HT a.s., ZČU v Plzni
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4.4.
Výzku
um a vývoj
v
ttechnolo
ogií tvá
áření a integrrováním
m
prrvků terrmomecchanické
ého zpra
acováníí
4.4
4.1. (T64) Tváření za polooh
hřevu
Navrhovattel
 Doc. Ingg. Karel Novvotný, CSc., Ing. Miloslaav Kopřiva
Popis konk
krétních prroblémů
Současná moderní strojírenská
s
á technologgie vyžadu
uje, aby
polotovary,, např. výkkovky, bylyy vyrobeny co nejpřesněji, tj.
s minimálníími přídavky a úzkými tolerancem
t
mi.
Klasické záápustkové kování
k
při teplotách v oblasti austenitu
a
nedává usp
pokojivé výýsledky ani při použittí metod přesného
p
kování.
Vysoká tep
plota ohřevvu nepříznivvě ovlivňujee povrchovvé vrstvy výýkovku z hhlediska oxiidace (vznikk
okují, oduh
hličení ) a jeho
j
rozmě
ěry v důsleddku smrště
ění, navíc ohřev
o
na koovací teplottu vyžadujee
vynaložení drahé enerrgie.
t
jee
Při tváření za studena je zaručenáá lepší kvaliita povrchu součástí a přesnější roozměrové tolerance,
p
sil a dosaahuje se menších
m
defformací. Vzzhledem kee
však třeba podstatněě větších přetvárných
o materiálu vzniká
v
i rychhlé opotřeb
bení tvářecích nástrojůů.
zpevňováníí tvářeného
Tváření za p
poloohřevu
u je kompromis mezi tvvářením za studena
s
a za
a tepla.
Vlastní od
dborné zhodnocení přřínosu tém
matu pro ob
bor a prům
mysl v ČR
Technologie tváření za
z poloohře
evu je znám
má ve světtě již řadu let. V našíí republice zatím nen
ní
rozšířena a to z důvod
du relativně
ě malých koovaných sérrií, ceny násstrojů aj. N ejvětší výho
odou je zdee
úspora eneergie pro ohřev,
o
kvalitta vykovanýých součástí jak z hlediska kvalitty povrchu i z hlediskaa
tolerancí so
oučástí, což se přibližžuje tvářenní za studen
na. Cena nástrojů vycchází až 4xx vyšší protti
zápustkám pro kován
ní za teplaa. Po vykoování není už třeba zařazovat
z
ttřískové ob
brábění. Přři
dostatečněě velkých sériích a vhod
dně vybranéém sortimentu výkovků
ů dochází k finančním úsporám naa
energii pro ohřev a zvýýší se i kvalita součástí..
Doporučen
ný řešitel
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IMP
PLEMENTAČN
NÍ AKČNÍ PLÁN
N OBORU STRO
OJÍRENSKÉ VÝ
ÝROBNÍ TECHN
NIKY

4.4
4.2. (T65) Řízené Te
ermomecchanické zpracován
z
ní kovovýých materriálů
Navrhovattel
 Dr. Ing. Zbyšek Novvý, Ing. Dan
niela Hauserrová, (COMTTES FHT
a.s.)
Popis konk
krétních prroblémů
V oblasti váálcování nízzkolegovanýých vysoko pevných occelí jsou
řízeným váálcováním vyráběny
v
vyysokopevnéé plechy a pasy do
pevnosti 1500 MPa. Dále jsou válcovány plechy, kte
eré mají
výslednou strukturu ve
v stavu blízkém norm
malizačnímu
u žíhání
resp. jiném
mu žíhání. Tento stavv není obddobný v segmentu
válcovaných profilů, trrubek a dráttů.
p
ani v oblasti výrooby profilů,, trubek
Ani v oblassti výroby pasů,
a drátů nejsou vyvinutty technolo
ogie výroby těchto polotovarů
ve stavu vyyžíhaném na
n měkko. Dále
D
nejsouu vyvinuty postupy
polotovarů s mezí kluzu nad 150
00 MPa. V ooblasti zápustkově
případech vyvinuty a zavedeny postupy teermomechanického
o normalizzačního žíh
hání. Nejsoou však vyvinuty
v
následného
zušlechťováání výkovků
ů.

výroby vysokkopevných válcovaných
v
h
kovaných výkkovků jsou v některých
h
zpracování, kkteré elimin
nují nutnost
po
ostupy, kteeré nahrazují process

Vlastní od
dborné zhodnocení přřínosu tém
matu pro ob
bor a prům
mysl v ČR
Řízené term
momechanické zpracovvání v navrhhovaném po
ojetí přinese
e následujíccí nové tech
hnologie:
A. T
Technologiie řízeného
o válcováníí pasů s výsslednou strukturou vyyžíhanou na měkko see
ssferoidizov
vanými karb
bidy.
Tato technologie přinese úsporyy při výroběě plechů váálcovaných za studenna. V součassné době jee
nutné pasyy mezi válco
ováním za tepla
t
a válcoováním za studena žíh
hat na měkkko režimem
m, který trváá
obvykle desítky hodin. Proces žíh
hání po zavvedení nové
é technolog
gie nebude nutné provvádět. Nováá
technologiee využije efeektu ASR (A
Accelerated Sferoidization and Reffinement).
B. T
Technologie řízeného
o válcován
ní trubek, profilů a drátů s vvýslednou strukturou
u
vvyžíhanou na
n měkko se
s sferoidizzovanými karbidy.
k
Tato techno
ologie přineese úspory při výrobě za studena tažených trubek, proffilů a drátů. V současnéé
době je nu
utné uveden
né polotovaary mezi váálcováním za
z tepla a tažením žíhaat na měkkko režimem
m,
n
technnologie neb
bude nutnéé
který trvá obvykle desítky hodin. Proces žíhání po zavedení nové
provádět. N
Nová techno
ologie využiije efektu A
ASR (Accelerrated Sferoidization an d Refineme
ent).
C. T
Technologie

řízenéh
ho válcovvání
ssferoidizov
vanými karb
bidy.

Technologie tváření

ložiskových

kroužků

se

struk
kturou
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Tato technologie přinese úspory při výrobě rozměrných ložiskových kroužků. V současné době je
nutné válcované kroužky žíhat před obráběním na měkko po dobu delší než deset hodin. Po
zavedení nové technologie bude tato doba významně zkrácena.
D. Technologie řízeného válcování vysokopevných pasů s výslednou mezí kluzu nad
1500 MPa s tažností A50 nad 5%.
Tato technologie umožní obecně snižování hmotnosti konstrukcí, zvyšování jejich tuhosti
a bezpečnosti. Technologie bude využívat efektu TWIP (Twinning Induced Plasticity). Pro tuto
technologii budou navrženy speciální jakosti ocelí.
E. Technologie řízeného válcování vysokopevných trubek, profilů a drátů s výslednou
mezí kluzu nad 1500 MPa s tažností A50 nad 5%.
Tato technologie umožní obecně snižování hmotnosti konstrukcí a zvyšování bezpečnosti.
Technologie bude využívat efektu TWIP (Twinning Induced Plasticity). Pro tuto technologii budou
navrženy speciální jakosti ocelí
F. Technologie řízeného termomechanického zpracování výkovků se zušlechtěnou
strukturou.
Význam technologie spočívá v úsporách při eliminaci zušlechťování výkovků. Technologie je
specifická moderními systémy řízeného ochlazování výkovků.
Doporučený řešitel
COMTES FHT a.s., ZČU v Plzni
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4.5.

Zdok
konaleníí ostatníích tech
hnologií tvářeníí

4.5
5.1. (T66) Příčné kllínové vállcování
Navrhovattel
 Doc. Ingg. Karel Novvotný, CSc., Ing. Miloslaav Kopřiva
Popis konk
krétních prroblémů


Opttimalizace procesu
p
přííčného klínoového válcování (PKV
V)
na zzákladě vyu
užití dosavaadních znaloostí o této technologiii.
Cílem je zvýšeení kvality vyráběných
v
h polotovarrů a zvýšen
ní
prod
duktivity.



Výzkum a vývo
oj nástrojů pro
p PKV, jejiich tvaru a geometrie
g



Teo
oretický rozzbor proce
esu válcováání, ověřen
ní možnosttí
mulace
počítačové sim

dborné zhodnocení přřínosu tém
matu pro ob
bor a prům
mysl v ČR
Vlastní od
PKV je mod
derní technologie, kterrá vzhledem
m ke stále se
s rozvíjejícíímu průmysslu má řadu
u výhod pro
o
výrobu polo
otovarů pro
o zápustkovvé kování. JJe výhodná pro zařazení do autom
matizovanýých kovacích
h
linek, proto
o je používána v řadě našich kovárren.
Příčné klíno
ové válcováání je však technologi e, která ješště vyžaduje další peččlivé zkoum
mání. Během
m
tvářecího p
procesu pů
ůsobí příliš mnoho paarametrů, které ovlivvňují tvar a kvalitu válcovaného
v
o
polotovaru. Vznikají i náhodné
n
jevy, které lz e jen velmi těžko před
dvídat. V prraxi je tato technologiee
prováděna a i tvářeccí nástroje jsou konsttruovány zatím
z
jen převážně
p
nna základě praktických
h
zkušeností a konstrukttérského cittu. To je vššak spojeno s celou řad
dou zkoušekk a úprav nástrojů,
n
cožž
je
j ekonomicky i časovvě náročné.. Z toho důůvodu je sn
naha nasimulovat celýý proces vállcování, abyy
bylo možno
o predikovaat případné vady výval ků a tím přředejít nutn
ným úpravá m tvářecích
h nástrojů –
tvářecích seegmentů.
Vzhledem kke složitosti dané prob
blematiky a le není zatíím možno pomocí
p
dosttupných softwarů plněě
tento procces nasimu
ulovat. Je však možnno při simulaci zohle
ednit již znnámé technologicko ‐
konstrukční parametryy a z těch vycházet proo stanoveníí vstupních simulačníchh parametrrů. V dalším
m
řešení bude snaha o co největší přiblížení počítačovýcch simulací reálným ppodmínkám a následnéé
srovnání d
dosažených výsledků s praktickým
m řešením a to ve spolupráci
s
s výrobním
m podnikem
m
válcovacích
h strojů.
Doporučen
ný řešitel
ŠMERAL BR
RNO a.s., VC
CSVTT – pracoviště ZČU
U Plzeň
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4.5
5.2. (T67) Výzkum a vývoj m
metod zvyšování živ
votnosti ttvářecích nástrojů
Navrhovattel
 Doc. Ingg. Karel Novvotný, CSc., Ing. Miloslaav Kopřiva
Popis konk
krétních prroblémů


Zajišštění přesn
nosti výrobyy součástí ve tvářecím
m
násttroji pro tvváření za sttudena i zaa tepla – na
n
rozm
měry působ
bí hlavně otěr,
o
který po určitém
m
počtu vyroben
ných kusů ovlivní jejjich výrobn
ní
toleeranci



Zajišštění dosah
hované kvality povrchuu vyráběnýcch
součástí – drssnost povrcchu součásstí, estetickké
hled
disko



Sled
dování tribologických poměrů m
mezi tvářen
ným materiálem a náástrojem – hodnocen
ní
tribologických parametrů,, např. drsnnost povrch
hu, velikost kontaktu, rychlost a směr tečen
ní
matteriálu, konttaktní tlaky, rozložení tteploty aj.



Vývoj a výzkum
m technologgických mazziv – funkce a kvalita maziv, ekologgická hledisska



m nových materiálů
m
proo výrobu tvvářecích násstrojů – jejiich tepelné zpracováníí,
Vývoj a výzkum
povvrchové úpravy

Vlastní od
dborné zhodnocení přřínosu tém
matu pro ob
bor a prům
mysl v ČR
V reálném provozu hraaje cena nástroje podsstatnou polo
ožku pro sta
anovení cenny konečného výrobku
u.
ublice je tecchnologie tvváření využíívána v mno
oha podnicích a je snaaha všech výrobců, abyy
V naší repu
vyrobený n
nástroj měl co
c největší životnost. PProto je nuttno hledat cesty,
c
jak živvotnost násstrojů zvýšitt.
hnologických podmíneek daného podniku, tjj.
Je to však otázka nejjen vlastnícch nástrojů,, ale i tech
organizace výroby, vellikost sérií, stav strojů, způsob údržby strojů a techniky, zkušenosti, personáln
ní
vybavení ajj.
Doporučen
ný řešitel
Všechnyy podniky, které se zaabývají techhnologií tvářření za stud
dena i za teepla, hlavně
ě však velkéé
firmy, jaako např. ŠK
KODA Mlad
dá Boleslav, TATRA Kop
přivnice aj.
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4.5
5.3. (T68) Výzkum
m a vývo
oj novýcch konstrrukčních a mate
eriálových
h
koncepccí pro tvářřecí nástrroje
Navrhovattel
 Ing. Pavvel Šuchmaann, Dr. In
ng. Zbyšek Nový,
(COMTEES FHT a.s.)
Popis konk
krétních prroblémů
Tvářecí náástroje jso
ou při pro
ovozu vysttaveny
značnému dynamickému namáhání, kteeré je
v mnoha p
případech (typicky např. u koovacích
zápustek) podpořeno
o tepelnou
u únavou. Mezi
výrobci i uživateli nástrojů chybí
c
všeoobecné
povědomí o modernícch technickýých řešeníchh, která by mohla véstt ke zvýšeníí odolnosti těchto typů
ů
nástrojů prroti opotřeb
bení. V praxxi je obvykkle využíván
no jen něko
olik značek nástrojových ocelí, naa
kterých jso
ou aplikováány standarrdní postuppy tepelnéh
ho a termochemickéhoo zpracování. Cíleným
m
použitím m
modernějších materiálů
ů a postupůů zušlechtěn
ní je pak ča
asto možné dosáhnoutt skokového
o
zvýšení živo
otnosti násttrojů o desíttky procentt.
V objemovéém tvářeníí dále neexistují techhnické stan
ndardy pro konstrukcci vysoce namáhaných
n
h
tvářecích n
nástrojů, přii jejichž výrrobě jsou ppoužity aktivvní prvky ze
e speciálnícch materiálů s vysokou
u
odolností proti opottřebení (naapř. keram ika nebo slinuté karbidy). Z prrototypových zkoušekk
provedenýcch navrhovvatelem přřitom vyplýývá, že tatto řešení je možné v některých
h případech
h
úspěšně po
oužít i u klaasických kovvacích zápuustek. U speciálních te
echnologií ((např. zjemňování zrnaa
intenzivní p
plastickou deformací)
d
je tváření věětších sérií bez
b použití těchto specciálních řešení nástrojů
ů
jen
j obtížněě představiteelné.
Vlastní od
dborné zhodnocení přřínosu tém
matu pro ob
bor a prům
mysl v ČR
Tváření dnes představvuje jednu z klíčovýchh technologgií pro výro
obu strojnícch součástí z kovových
h
materiálů. V
Většinou je tato technologie využžívána k výro
obě středně
ě velkých a vvelkých sérrií dílů, kteráá
se často provádí v čáástečně či plně autom
matizovanýcch provozech. U tohotto typu výroby vedou
u
odstávky zp
působené nutností
n
výměny nástrrojů k výrazznému zvýšení celkovýých výrobníích nákladů
ů.
Výrazné zvýšení životnosti
ž
tvářecích nástrojů tedy po
ovede kee skokové
ému posílen
ní
konkurenceeschopnosti příslušných výrobců.
Vytvoření kkonstrukčníích a techno
ologických ssměrnic pro
o použití no
ových typů nnástrojovýcch materiálů
ů
a nových postupů tepelného
o a term
mochemické
ého zpracování dálee povede k posílen
ní
konkurenceeschopnosti výrobců tvvářecích náástrojů a ke zlepšení vššeobecnéhoo povědomíí odborných
h
technických
h pracovníkků o těchto moderních trendech v oboru.
Doporučen
ný řešitel
COMTES FFHT a.s., ŽĎAS
Ž
a.s., některá ze zápustkkových kovváren (ŠKO
ODA Auto,, VIVA aj.)

Technologie tváření
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5. Stavba tvářecích strojů
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Oblasti výzkumu v rámci základního směru
výzkumu „Tvářecí stroje“
Vazba témat IAP na SVA
Základní směr výzkumu „Tvářecí stroje“ byl pro účely přípravy IAP strukturován do celkem šesti
zpracovávaných oblastí výzkumu. V dokumentu SVA bylo formulováno celkem 12 oblastí výzkumů
v tomto směru, ale na základě detailního projednání s průmyslem TS byly podrobně rozpracována
pouze témata výzkumu v nejperspektivnějších oblastech výzkumu. V následujícím výčtu oblastí
výzkumu jsou kurzívou vyznačeny ty oblasti výzkumu, které nebyly podrobněji rozpracovány.
V následující části dokumentu IAP tedy máme základní směr výzkumu „Tvářecí stroje“ rozdělen do
celkem šesti oblastí výzkumu a do šestnácti výzkumných témat.

Oblasti výzkumu v rámci směru výzkumu „Tvářecí technologie“:
1. Stroje a zařízení pro realizaci nových technologií
2. Stroje s mimořádně velkými výkony na zpracování velkorozměrných a vysoce hmotných
výrobků
3. Stroje a zařízení pro kusovou nebo malosériovou výrobu
4. Zařízení pro dělení materiálu s využitím moderních technologií
5. Unikátní stroje a zařízení nové generace s využitím moderních špičkových komponent
6. Stroje na zpracování plastů, keramiky a dalších nekovových materiálů
7. Stroje na zhutňování materiálů
8. Stroje a zařízení s mezioborovým využitím
9. Stroje a zřízení stavěné s využitím nekonvenčních materiálů
10. Stroje a zařízení pro nové technologie spojování materiálů a součástí
11. Stroje a zařízení pro využití recyklovatelných složek odpadu
12. Multitechnologické výrobní stroje a zařízení

Stavba tvářecích strojů
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5.1.
Stroje
e s mimořád
dně velkými výkony
v
na zprracováníí
ve
elkorozm
měrných
h a vyso
oce hmo
otných výrobků
v
ů
5.1
1.1. (T69) Řešení specifik
s
p
při projek
ktech a ko
onstrukcii velkých kovacích
h
ní o silách
h 100‐200
0 MN
hydraullických lissů pro vollné kován
Navrhovattel
 Ing. Jo
osef Volen
na – vedo
oucí oddě lení konsttrukce
hydraulických lisů (TS
( Plzeň a.s.)
h problémů
ů
Popis konsstrukčních


(dvouslloupový
Stan
novení
typu
lisu
nebo
čtyřřsloupový) s maximáln
ní využitelnností pro kování
k
velkkých kroužků na trnu



Stan
novení typ
pu rámu lisu: s předdepnutými nebo
nep
předepnutým
mi sloupy



Prob
blematika tuhosti
t
slou
upu při vel kých světlo
ostech
(rozzevření) lisu



Stan
novení polo
otovaru slo
oupu lisu: vvýkovek, od
dlitek,
svařřenec



Stan
novení typu
u sloupu: s je
ednou kotvvou, s více kotvami



Výro
obní možno
osti jednotlivých dílů llisu: max. hmotnost
h
a rozměr oddlitku a výkkovku, maxx.
hmo
otnost a rozzměr dílu lissu pro opraccování a tep
pelné zpracování



Určiit způsob spojení jednotlivých dílů horníí traverzy tak, aby nedocházeno k jejímu
u
rozeevírání při plném
p
zatíže
ení lisu s oh ledem na vliv
v (nafukovvání) lisovníích válců



Navvrhnout způ
ůsob dělení pohyblivé traverzy, aby přenáše
ela excentri cké zatížen
ní do sloupů
ů
lisu



Navvrhnout způ
ůsob dělení a spojení jjednotlivých
h dílů spodní traverzy tak, aby ne
edocházeno
o
k jejjímu rozevírrání při zatížení hlavněě při kování kroužků – zatížení
z
travverzy je mim
mo osu lisu

Vlastní od
dborné zhodnocení přřínosu tém
matu pro ob
bor a prům
mysl v ČR
Navrhováníí takto velkkých jednottek již vyža duje jiné než obvyklé projekční a konstrukčční přístupyy
k řešení, neeboť výrobní a manip
pulační omeezení (napřř. hmotnostt, možnostii obrobení a montáže)
neumožňujjí využít klassické techniické postuppy.
Pochopeníí a zvládnuttí problemaatiky při dim
menzování pevnostní části hydraaulického ko
ovacího lisu
u
o síle 100‐2200 MN prro volné ko
ování s možžností kovaat kroužky velkých rozzměrů (o průměru
p
do
o
10000mm, délce do 4000mm,
4
nebo
n
průměěru do 8 000mm
0
a délce do 60000mm) mů
ůže výrazněě
možnosti pro
ojekčně a konstrukčně
k
ě zvládnout projekt kovvacího kom
mplexu s kap
pacitou 100‐
pomoci k m
200 MN p
pro kování kroužků. Získání takkové zakázkky tuzemskkou společnností podpo
oří všechnaa
odvětví těžžkého prům
myslu v naší republice – výroba occeli, velkých
h odlitků, vvelkých ingo
otů, velkých
h
výkovků včeetně tepeln
ného zpraco
ování a opraacování.
Doporučen
ný řešitel
TS Plzeň a.ss. + VCSVTTT – pracovišttě ZČU Plze ň
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IMP
PLEMENTAČN
NÍ AKČNÍ PLÁN
N OBORU STRO
OJÍRENSKÉ VÝ
ÝROBNÍ TECHN
NIKY

5.1
1.2. (T70) Řešení pohonů
p
v elkých ko
ovacích liisů o praccovní síle
e 100‐200
0
MN – uspořádáníí pohonů, typy pohonů
Navrhovattel
 Ing. Jo
osef Volen
na – vedo
oucí oddě lení konsttrukce
hydraulických lisů (TS
( Plzeň a.s.)
h problémů
ů
Popis konsstrukčních


Stan
novení typu
u pracovní kapaliny
k
lisuu: olej, vodaa, HFA



Stan
novení typu
u pohonu lissu: přímý, a kumulátoro
ový



Stan
novení optimálního praacovního tlaaku s ohledem na ovládání lisu a m
mechanické
é části lisu



Stan
novení optimálního napětí elekttromotoru tlakových čerpadel s ohledem na
n účinnost
provvozu a zastaavěnou plocchu strojov ny



Aku
umulátorovýý pohon – stanovení ovvládání minimálního ve
entilu akusttanice



Aku
umulátorovýý pohon – stanovení ovvládání vypíínacího ventilu čerpadeel



Přím
mý pohon – stanovení typu
t
čerpaddel: neregullační, regula
ační, zdvihoový objem, otáčky
o



Přím
mý pohon – stanoveníí uspořádánní čerpadel a motoru: horizontálnní, vertikáln
ní, 1 nebo 2
čerp
padla na mo
otoru



Přím
mý pohon – stanovení uspořádáníí čerpadel ve
v strojovně
ě: v řadě veddle sebe, naaproti soběě,
polo
oha rozvodn
ného bloku čerpadel



Stan
novení optimálního dispozičníhoo uspořádán
ní pohonu s ohledem na minim
mální plochu
u
stro
ojovny a min
nimální délkky potrubí

Vlastní od
dborné zhodnocení přřínosu tém
matu pro ob
bor a prům
mysl v ČR
Pochopení a zvládnuttí problemaatiky při navvrhování po
ohonu kova
acího lisu o síle 100‐2
200 MN pro
o
volné kován
ní může výrrazně pomo
oci k možnoosti projekčn
ně a konstrukčně zvláddnout proje
ekt kovacího
o
komplexu o silách 100‐200 MN pro
p volné koování.
Navrhováníí takto velkkých jednottek již vyža duje jiné než obvyklé projekční a konstrukčční přístupyy
k řešení, neeboť výrobní a manip
pulační omeezení (napřř. hmotnostt, možnostii obrobení a montáže)
neumožňujjí využít klassické techniické postuppy.
Při návrhu pohonu pro takto velkké lisy je nuutno klást důraz na maximální snížžení nákladů investoraa,
požadavky na zastavěěnou plochu
u, úsporu eenergií, živo
otnost a bezpečnost p rovozu. Získání takovéé
odpoří všecchna odvětvví těžkého průmyslu
p
v nnaší republice – výrobaa
zakázky tuzzemskou společností po
výkovků prro rozvody, potrubí, nádrží,
n
armaatur, vysokkotlakých če
erpadel (Siggma) a ostatních částtí
pohonu
Doporuččený řešiteel
TS Plzeň a.ss. + VCSVTTT – pracovišttě ZČU Plze ň
Stavba tvářřecích strojů
ů
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IMP
PLEMENTAČN
NÍ AKČNÍ PLÁN
N OBORU STRO
OJÍRENSKÉ VÝ
ÝROBNÍ TECHN
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5.1
1.3. (T71) Vývoj vý
ýsuvného otočného
o stolu prro otáčen í výkovků
ů (pop‐up
p
nosti 200‐‐300 tun
table) pro hmotn
Navrhovattel
 Ing. Josef Volenaa – vedou
ucí oddělenní konstrukkce
hydraulických lisů (TS
( Plzeň a.s.)
h problémů
ů
Popis konsstrukčních


Stan
novení typu
u (konstrukce) výsuvnéého otočné
ého
stolu



Stan
novení typu
u uložení oto
očné hlavy stolu



Stan
novení způssobu ovládáání (otáčeníí) hlavy stolu
u: elektrom
motor, rotačnní hydromo
otor



Stan
novení způ
ůsobu ovládání (vysoouvání) výssuvné částíí stolu: přřímočarý hydromotor
h
r,
ozubený hřebeen a pastore
ek



Stan
novení poho
onu a ovlád
dání výsuvnéého otočného stolu s možností
m
naapojení na pohon
p
lisu



Výp
počet všech hlavních čáástí stolu

Vlastní od
dborné zhodnocení přřínosu tém
matu pro ob
bor a prům
mysl v ČR
Navrhováníí takto velkkých jednottek již vyža duje jiné než obvyklé projekční a konstrukčční přístupyy
k řešení, neeboť výrobní a manip
pulační omeezení (napřř. hmotnostt, možnostii obrobení a montáže)
neumožňujjí využít klassické techniické postuppy.
Při navrho
ování kovaccích komple
exů o sílee 100‐200M
MN je poža
adována snnadná a hlaavně rychláá
manipulacee s výkovkyy. Hlavní důvody
d
jsouu ekonomické: snížen
ní počtu oohřevů pro zpracován
ní
výkovku (in
ngotu) a zvýýšení produ
uktivity lisu.. Požadavkyy na snadno
ou a rychlouu manipulaci s výkovkyy
se objevují v zadáních pro kovací komplexy a jejich nesp
plnění je důvod k vyřazzení nabídkyy.
ou společnoostí podpořří všechna odvětví těžžkého prům
myslu v našší
Získání takové zakázkky tuzemsko
o
velkýých odlitků,, velkých ingotů,
i
velkých výkovvků včetně
ě tepelného
o
republice – výroba oceli,
zpracování a opracováání.
Doporučen
ný řešitel
TS Plzeň a.ss. + VCSVTTT – pracovišttě ZČU Plze ň
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5.1
1.4. (T72) Ovládaccí systém
my, (hydra
aulické a elektriccké) pro ovládání
k
veelkých kov
vacích lisů o síle 10
00‐200 MN
M
a řízení procesu kování
Navrhovattel
 Ing. Jo
osef Voleena – ve
edoucí
hydraulických lisů (TS
( Plzeň a.s.)

odddělení

konstrukce
k

Popis konsstrukčních
h problémů
ů


Stan
novení typu
u pracovní kapaliny
k
lisuu: olej, vodaa, HFA



Stan
novení typu
u pohonu lissu: přímý, a kumulátoro
ový



Stan
novení optimálního pracovního
p
tlaku s ohledem na
ovláádání lisu a mechanické
é části lisu



Stan
novení typu
u ovládacích
h ventilů: t ypizované vestavěné
v
ventily, nerezo
ové ventilyy vlastní kkonstrukce ovládané
prop
porcionálníími šoupátkky – vhodnéé pro akum
mulátorový
poh
hon, moduláární uspořád
dání hydrauulických rozvodů



Stan
novení řadyy možných světlostí
s
(prrůtoků) venttilů pro olejjový přímý ppohon



Stan
novení řadyy možných světlostí
s
(prrůtoků) venttilů pro vod
dní akumuláátorový poh
hon



Návvrhy na vyu
užití nízkotlaakých nádržží pro pom
mocné pohyby lisu – přředjíždění (přibližován
(
ní
lisu k výkovku)



Návvrhy na využžití a umístě
ění nízkotlakkých nádržíí pro sníženíí hydraulickkých rázů v potrubí



Možžnosti ovlád
dání zpětnýých válců l isu při pro
ocesu rychlo
okování (zppětné válce
e trvale pod
d
tlakkem)



Stan
novení vhod
dného typu akumulátooru pro ovládání zpětnýých válců



Stan
novení optiimálního dispozičního uspořádán
ní ovládání s ohledem
m na minim
mální plochu
u
stro
ojovny a min
nimální délkky potrubí

Vlastní od
dborné zhodnocení přřínosu tém
matu pro ob
bor a prům
mysl v ČR
Pochopení a zvládnutí problematiky při navvrhování ovvládání kovacího lisu o síle 100‐2
200 MN pro
o
volné kován
ní může výrrazně pomo
oci k možnoosti projekčn
ně a konstrukčně zvláddnout proje
ekt kovacího
o
komplexu o silách 100
0‐200 MN pro
p volné koování. Při návrhu
n
ovládání pro taakto velké lisy je nutno
o
klást důrazz na maxim
mální snížení nákladů investora, požadavkyy na zastavvěnou plocchu, úsporu
u
energií, živo
otnost a bezpečnost prrovozu.
Získání takové zakázkky tuzemsko
ou společnoostí podpořří všechna odvětví těžžkého prům
myslu v našší
republice – výroba výkkovků pro ro
ozvody, pottrubí, nádrží, armatur a ostatních částí pohon
nu.

Stavba tvářřecích strojů
ů
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IMPLEMENTAČNÍ AKČNÍ PLÁN OBORU STROJÍRENSKÉ VÝROBNÍ TECHNIKY

Navrhování takto velkých jednotek již vyžaduje jiné než obvyklé projekční a konstrukční přístupy
k řešení, neboť výrobní a manipulační omezení (např. hmotnost, možnosti obrobení a montáže)
neumožňují využít klasické technické postupy.
Doporučený řešitel
TS Plzeň a.s. + VCSVTT – pracoviště ZČU Plzeň
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IMP
PLEMENTAČN
NÍ AKČNÍ PLÁN
N OBORU STRO
OJÍRENSKÉ VÝ
ÝROBNÍ TECHN
NIKY

5.1
1.5. (T73) Program
mové ková
ání pro ko
ovací celky
y o silách
h 100‐200 MN
Navrhovattel
 Ing. Jo
osef Volen
na – vedo
oucí oddě lení konsttrukce
hydraulických lisů (TS
( Plzeň a.s.)
Popis konsstrukčních
h problémů
ů


Stan
novení a sp
pecifikace po
ojmu progrramového kování
k
a sstanovení rozsahu ovládaných
o
částí kovvacího
kom
mplexu (lis,, manipuláátor, otočnný zvedací stůl,
jeřááb, pece, …)



Způsob ovládání lisu a kon
ntrolní mechhanizmy po
oloh všech částí
č
lisu



Způsob ovládání manipuláátoru a konttrolní mech
hanizmy poloh všech čáástí manipulátoru



Způsob spřažen
ní lisu s man
nipulátorem
m



Stan
novení záklaadních typů
ů výkovků: ttvar, rozměrry, hmotnosst a materiáál



Stan
novení optimální techn
nologie kováání pro různ
né typy výko
ovků



Určeení „tečení““ materiálu při jednotliivých základ
dních krocícch kování



Způsob svázáníí jednotlivýcch kroků koování s výstu
upy pro ovlá
ádání lisu a manipuláto
oru



Možžnost kontrroly o korekce procesu kování



Stan
novení způssobu kontro
oly rozměruu výkovku



Stan
novení způssobu kontro
oly teploty vvýkovku



Stan
novení způssobu kontro
oly polohy vvýkovku

Vlastní od
dborné zhodnocení přřínosu tém
matu pro ob
bor a prům
mysl v ČR
Navrhováníí takto velkkých jednottek již vyža duje jiné než obvyklé projekční a konstrukčční přístupyy
k řešení, neeboť výrobní a manip
pulační omeezení (napřř. hmotnostt, možnostii obrobení a montáže)
neumožňujjí využít klassické techniické postuppy.
Při navrhovvání kovacícch komplexxů s o silácch 100‐200M
MN je poža
adované maaximální zkrácení dobyy
kování. Hlaavní důvodyy jsou ekonomické: ssnížení počttu ohřevů pro zpracoování výkovvku (ingotu)
a zvýšení p
produktivityy lisu. Dalším důvodem
m je snížen
ní možnostii výroby zm
metků a miinimalizovat
přídavky výýkovku pro snížení nákkladů při náásledném opracování. Požadavky na program
mové kován
ní
se objevují v zadáních pro kovací komplexy a jejich nesp
plnění je důvod k vyřazzení nabídkyy.

Stavba tvářřecích strojů
ů
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IMPLEMENTAČNÍ AKČNÍ PLÁN OBORU STROJÍRENSKÉ VÝROBNÍ TECHNIKY

Získání takové zakázky tuzemskou společností podpoří všechna odvětví těžkého průmyslu v naší
republice – výroba oceli, velkých odlitků, velkých ingotů, velkých výkovků včetně tepelného
zpracování a opracování.
Doporučený řešitel
TS Plzeň a.s. + VCSVTT – pracoviště ZČU Plzeň
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IMP
PLEMENTAČN
NÍ AKČNÍ PLÁN
N OBORU STRO
OJÍRENSKÉ VÝ
ÝROBNÍ TECHN
NIKY

5.1
1.6. (T74) Zmenšov
vání energgetické náročnostii hydrauliických lisů
Navrhovattel
 Doc. Ingg. Milan Čecchura CSc, (VCSVTT)
Popis prob
blémů


Vytiipování eneergeticky náročných mííst na strojícch



Stan
novení zásad energeticckého bilanccování



Vyp
pracování teeorie řešení



Zjisttit funkční závislosti
z
zjišštěných ztráát energie



Ekonomické bilancování energetickýc
e
ch opatření



Dop
poručení nu
utných konsttrukčních ú prav



Dop
poručení nu
utných techn
nologickýchh úprav

Vlastní od
dborné zhodnocení přřínosu tém
matu pro ob
bor a prům
mysl v ČR


v ČR
zmaapování stavvu energetické náročnoosti strojů vyráběných
v



vytvvoření teoreetického sysstému pro řřešení energgetického bilancování
b
sstrojů



pom
moc průmysslu při zmen
nšování eneergetické náročnosti strrojů



úspory jak ve výrobní,
v
tak v provozní náročnosti nově navrh
hovaných sttrojů



zvýššení techniccké úrovně u nás vyrábběných tváře
ecích strojů
ů

Doporučen
ný řešitel
TS Plzeň a.ss. + VCSVTTT – pracovišttě ZČU Plze ň
Jedná se o teoretické práce – po
ožadavek výýkonné praacovní staniice + výpoččetní softwaare) Celkem
m
jeden
j
až dvva lidé z oblaasti výzkum
mu

Stavba tvářřecích strojů
ů

 113

IMP
PLEMENTAČN
NÍ AKČNÍ PLÁN
N OBORU STRO
OJÍRENSKÉ VÝ
ÝROBNÍ TECHN
NIKY

5.2.

Stroje
e a zařízzení pro
o kusovo
ou nebo
o maloséériovou
u výrobu
u

5.2.1. (T75) Konstrrukční řřešení nových a zlepšovvání tecchnických
h
ých mech
hanických
h lisů.
parametrů stávajjících stojjanů velký
Navrhovattel
 Doc. Ingg. Milan Čecchura CSc, (VCSVTT)
Popis konk
krétních prroblémů


Potřřeba optimalizace konstrukčního řešení tak, aby stojany
měly malou hm
motnost a vyysokou tuhoost



Řešit konstrukčční návrh sttojanu s ohl edem na te
echnologické
možžnosti výrob
by



Řešit konstrukčční návrh sttojanu s ohl edem na manipulační
m
a
dop
pravní možn
nosti



Řešit konstrukkční návrh stojanu s oohledem naa koncepčn
ní
uspořádání fun
nkčních mecchanismů



Zohlednit montážní možno
osti výrobcee a uživatele



Zabývat se vho
odností a ekonomickouu náročnostíí použitých materiálů ppro výrobu stojanů
s

dborné zhodnocení přřínosu tém
matu pro ob
bor a prům
mysl v ČR
Vlastní od
ČR patří svo
ou výrobní základnou
z
pro
p tvářecí sstroje mezi technicky vyspělé
v
zem
mě, schopné
é koncepčněě
řešit složito
ou problemaatiku s konsstrukcí a výrrobou velkýých tvářecích strojů.
Jedná se o kusovou výrobu, většinou na konkrétní technologic
t
ckou objednnávku, která je nutněě
spojena s p
potřebným vývojem
v
a výzkumem.
v
Proto ve výýrobě takovýchto výro
obků je obssaženo velkké množstvví duševní ttechnické tvvůrčí prácee,
která je nássledně úspěěšným prodejem náležiitě zhodnoccena.
Řešením taakovéto tech
hnické prob
blematiky d ochází u náás i ke zvyšo
ování techniické úrovně
ě samotných
h
technických
h kádrů, neboť na každ
dém konkré tním případ
dě je možno
o se hodně ppřiučit.
Tím, že zvláádneme pro
ojekty, konsstrukci a výrrobu těchto
o velkých jednotek v pootřebné kvaalitě, stanou
u
se naše výrrobky na svěětových trzíích konkureenceschopné a dobře prodejné.
p
d
rozvoji naší e konomiky, získají se prostředky pro další rozvoj vědyy
To zpětně přispěje dalšímu
a výzkumu..
Doporučen
ný řešitel
ŠMERAL Brno a.s. + VC
CSVTT – pracoviště ZČU
U Plzeň
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NIKY

5.2.2. (T76) Zmenšov
vání energgetické náročnostii mechaniických lisů
Navrhovattel
 Doc. Ingg. Milan Čecchura CSc, (VCSVTT)
Popis prob
blémů


Vytiipování eneergeticky náročných mííst na strojícch



Stan
novení zásad energeticckého bilanccování



Vyp
pracování teeorie řešení



Zjisttit funkční závislosti
z
zjišštěných ztráát energie



Ekonomické bilancování energetickýc
e
ch opatření



Dop
poručení nu
utných konsttrukčních ú prav



Dop
poručení nu
utných techn
nologickýchh úprav

Vlastní od
dborné zhodnocení přřínosu tém
matu pro ob
bor a prům
mysl v ČR


zmaapování stavvu energetické náročnoosti strojů vyráběných
v
v ČR



vytvvoření teoreetického sysstému pro řřešení energgetického bilancování
b
sstrojů



pom
moc průmysslu při zmen
nšování eneergetické náročnosti strrojů



úspory jak ve výrobní,
v
tak v provozní náročnosti nově navrh
hovaných sttrojů



ecích strojů
ů
zvýššení techniccké úrovně u nás vyrábběných tváře



Cílee a praktickké výstupy pro
p obor/prrůmysl



Zvýššení technicckých param
metrů strojůů



Vytvvoření technologického
o náskoku pproti konkurenci



Snížžení energettické náročnosti strojůů



Snížžení nákladů
ů při provozzování stroj ů

Doporučen
ný řešitel
VCSVTT – p
pracoviště ZČU
Z Plzeň
Jedná se o tteoretické práce
p
– požadavek výkkonné praco
ovní stanice + výpočetnní software)) Celkem
jeden
j
až dvva lidé z oblaasti výzkum
mu

Stavba tvářřecích strojů
ů
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IMP
PLEMENTAČN
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5.3.
Zařízzení pro
o dělen
ní mate
eriálu s využittím mo
oderních
h
technolog
gií
5.3.1. (T77) Řešení problemattiky dělen
ní materiá
álu stříhááním
Navrhovattel
 Ing. Davvid Zalaba, (ŽĎAS)
(
Popis konk
krétních prroblémů


Automatické sttanovení op
potřebení n ožů



ba vhodn
ného matteriálu
Volb
s oh
hledem na tvrdost
t
a živvotnost



Vho
odná volba třecích
t
materiálů

n ožů,

Vlastní od
dborné zhodnocení přřínosu tém
matu pro ob
bor a prům
mysl ČR
V reálném provozu dochází
d
k opotřebovánní střižné hrany
h
a zvvětšování vvůle mezi noži vlivem
m
opotřebeníí vedení. Zvětšováním vůle
v mezi nnoži se zvětššuje i rozpěrací síla a tíím dochází k namáhán
ní
vedení a ceelé střižné části nůžek.
Správnou vvolbou pou
užitého matteriálu nožůů se snižujíí provozní náklady (n ože vydrží větší počet
střihů).
Správnou vvolbou třecí dvojice se prodlouží žiivotnost tře
ecích plechů
ů a vedení, pprodlouží se
e doba před
d
nutnou vým
měnou plechů a vedeníí a dojde k úúspoře náklladů provozzovatele.
Doporučen
ný řešitel
ŽĎAS a.s. ŽŽďár n/s, (2
( pracovnííci v oblast i výzkumu,, 2 pracovn
níci ze spo lupracujícíh
ho podniku
u,
2 pracovnícci pro materriálové zkou
ušky, 4 praccovníci pro výrobu
v
a montáž vlastnní detekce.))
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5.4.
Stroje
e na zpraco
ování
ne
ekovový
ých mate
eriálů

plastů,
p

keram
miky

a dalších
h

5.4
4.1. (T78) Zvyšován
ní užitnýcch vlastno
ostí kalan
ndrovacích
h výrobníích linek
Navrhovattel
 Ing. Milan Círek, Ph
h.D., (Buzuluk Komárovv)
h problémů
ů
Popis konsstrukčních


zvyššování přřesnosti produkce pro
min
nimalizaci zttrát výrobníího procesuu



stan
novení vh
hodných
prin
ncipů výrobyy



analýza zátěžžových stavů stávaajících
zařízení a tvorba metodikky pro stannovení
výpo
očtových záátěžových stavů



volb
ba dimenzí stroje
s
a výkkonových paarametrů



stan
novení princcipu zpětno
ovazebního systému měření a řízení



zvyššovaní výrobnosti



zkráácení činnosstí spojené s dodávkouu polotovarů
ů a odběrem
m produktuu



stan
novení způssobu a návrh
h dodávky m
materiálu a odběru pro
oduktu



zvýššení rychlossti výrobních
h linek



stan
novení vhodných tech
hnologickýcch principů výroby prro linky s vvysokou rycchlostí toku
u
matteriálu při zaachování vyysoké kvalit y a následn
né vývojové kroky (viz. přesnost prrodukce)



návrh zařízení pro akumullaci materiáálu pro linkyy s vysokou rychlostí tooku materiálu



p
vu polotovarů a dokonččení produkktů
návrh zařízení pro in‐line předpříprav

technologi ckých

Vlastní od
dborné zhodnocení přřínosu tém
matu pro ob
bor a prům
mysl v ČR
Zvýšení teechnické úrrovně výro
obku a tím
m větší ko
onkurenceschopnost, vytvoření know‐how
w,
ekologičnosst, úspory materiálu,
m
zlepšení pře snosti výrobku.
Pochopení a zvládnutíí problemattiky novýchh technologgií v gumáre
enství spoluu s analýzou
u zatěžovan
ní
umožní náávrh soubo
oru zařízení s vysokouu produktivvitou, kvalitou výrobby (uniform
mní produkt
o vysoké p
přesnosti) a snadnou obsluhou, s úsporou zpracováva
aných mateeriálů. Vývo
oj takového
o
strojního zaařízení posu
une znalostti v (nejen) oboru na vyšší
v
úroveň a zároveňň i bude přřínosem pro
o
české producenty pryžžových výro
obků.
Doporučen
ný řešitel
Buzuluk Komárov + VC
CSVTT – pracoviště ZČU
U Plzeň
Stavba tvářřecích strojů
ů
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5.4
4.2. (T79) Výkonná a přessná výrob
ba plasto
ových fóllií kombiinovaným
m
váním a válcováním
m (techno
ologie rolll‐head)
vytlačov
Navrhovattel
 Ing. M
Milan
Komáro
ov)

Círeek,

Ph.D.,

(Buzulukk

Popis konsstrukčních
h problémů
ů


stan
novení správných technologickýchh
prin
ncipů a podm
mínek výrob
by



analýza možno
osti využití roll‐head tecchnologie



analýza provo
ozu stávajících zařízeení a tvorrba metodiky pro sttanovení výpočtových
v
h
zátěěžových stavvů, provozn
ních teplot



volb
ba dimenzí stroje
s
a výkkonových paarametrů



návrh vlastních
h zařízení



návrh řešení a zařízení na odsávání výýparů při výýrobě



návrh zařízení pro in‐line úpravy
ú
a dookončení produktů



z
na vytahování,
v
, chlazení a povrchové dokončení fólií
návrh nového zařízení



stan
novení způssobu a návrh
h zařízení ppro odběr prroduktů

Vlastní od
dborné zhodnocení přřínosu tém
matu pro ob
bor a prům
mysl v ČR
Pochopení a zvládnuttí problemaatiky takovééto nové te
echnologie v plastikáreenství spolu
u s analýzou
u
or zařízení s vysokou produktiviitou, kvalittou výroby (uniformn
ní
zatěžovaní umožní návrh soubo
ných materiálů. Vývo
produkt o vysoké přesnosti) a snadnou oobsluhou, s úsporou zpracovávan
z
oj
n) oboru na
a vyšší úrovveň a záro
oveň i budee
takového sstrojního zaařízení posune znalossti v (nejen
přínosem p
pro české i zahraniční
z
zpracovatelee plastů.
Doporučen
ný řešitel
Buzuluk Komárrov (spolupráce se zahhraničním výrobcem pllastikářskýcch míchacích extruderů
ů
– Pomini, Farrel, Coperion ….) + VCSVTT
V
– prracoviště ZČ
ČU Plzeň
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5.5.

Stroje
e na zhu
utňován
ní materriálů

5.5
5.1. (T80) Řešení problemattiky strojů
ů na zhutň
ňování m
materiálů
Navrhovattel
 Ing. Davvid Zalaba, (ŽĎAS)
(
Popis konk
krétních prroblémů


Stan
novení vho
odného prrofilu obložžných
plecchů



Stan
novení tvrdosti oblložných pplechů
v záávislosti na ceně a prodlooužení
živo
otnosti



Stan
novení živottnosti třecícch plechů přři paketováání nerezovýých plechů



Paketování oceelových, hlin
níkových a m
mosazných vinutých šp
pon

Vlastní od
dborné zhodnocení přřínosu tém
matu pro ob
bor a prům
mysl ČR
V reálném provozu dochází k přřidírání obl ožných ple
echů. Úkole
em je stanoovit vhodnost daného
o
profilu i s pohledem naa snadnost jeho obráb ění.
Správnou vvolbou použžitého mate
eriálu obložnných plechů
ů se snižují provozní nááklady (Obložné plechyy
mají větší životnost.
ní vlivu pake
etování nereezových ple
echů na živo
otnost obložžení.
Procentuelní stanoven
použití pakeetovacích lisu na slisovvání vinutýcch špon, po
osouzení moožností, vollba výstupn
ní
Vhodnost p
velikosti paaketu.
Doporučen
ný řešitel
ŽĎAS a.s. ŽŽďár n/s, (2
( pracovnííci v oblast i výzkumu,, 2 pracovn
níci ze spo lupracujícíh
ho podniku
u,
2 pracovnícci pro materriálové zkou
ušky, 4 praccovníci pro výrobu
v
a montáž vlastnní detekce.))

Stavba tvářřecích strojů
ů
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5.6.
Stroje
e a zařízení stavěné
é s vyu
užitím n
nekonv
venčních
h
materiálů
ů
5.6
6.1. (T81) Studiu
um možžnosti
ojů
v konstrrukci tvářřecích stro

využití
v

nekonven
n
nčních

materiálů
m
ů

Navrhovattel
 Ing. Jan Hlaváč, Ph.D., (VCSVTT
T)
Popis konsstrukčních
h problémů
ů


Volb
ba vhodn
ného nekkonvenčníhoo materiáálu
vytipovanou ko
omponentu tvářecího sstroje



Náh
hrada ocelovvých nosných částí rám
mů



Náh
hrada ocelovvých částí pohonu
p
stroojů



Vho
odné využitíí vlastností nekonvenčnního materiiálu



Spo
ojování mateeriálů



Únaava nekonveenčních materiálů



Trvaanlivost technických paarametrů neekonvenčníích paramettrů

pro

Vlastní od
dborné zhodnocení přřínosu tém
matu pro ob
bor a prům
mysl v ČR
Při nalezen
ní vhodné kombinace
e nekonveenčního maateriálu a konstrukcee tvářecího
o stroje lzee
dosáhnout technologického náskoku. Při ssoučasných cenách ne
ekonvenčníích materiáálů je jejich
h
nasazení m
málo reálné, což by se ale
a po jejichh rozšíření mohlo
m
změn
nit. Nelze o pomenout ani rostouccí
cenu oceli.
Při aplikacii do pohon
nu strojů s přímým poohonem lze
e dosáhnou
ut snížení eenergetické
é náročnostti
provozu.
Doporučen
ný řešitel
VCSVTT – p
pracoviště ZČU Plzeň ce
elkem 1 až 2 lidé z oblaasti výzkumu
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5.6
6.2. (T82) Virtuáln
ní modelyy nosných
h dílů tvářřecích strrojů se za
aměřením
m
mínky výp
počtu
na okrajjové podm
Navrhovattel
 Ing. Jan Hlaváč, Ph.D., (VCSVTT
T)
Popis konsstrukčních
h problémů
ů
Možnosti rychlé odezvy na požadavky z průmyslu
uhostní nebo pevnosstní optimaalizace, jsou
z oblasti tu
realizovatelné pouzze s využitím zjeddnodušených
výpočetních
h modelů, jsou
j
tedy přímo
p
závisllé na kvalitě
okrajových podmínek. Kvalitníí okrajovéé podmínkky
umožňují zjjednodušen
ní výpočetníího modeluu, aniž by tím
m
byla ohrožeena vypovíd
dací schopnost výsledk u.
Na tvářeccích strojícch se reaalizují velicce rozdílné
technologiee, které urččují zatíženíí strojů. Prooto jsou i na
jednom
j
sttroji okrajo
ové podmíínky výpoččtu silně závislé
z
na konkrétníí použité technologiii.
Jednoúčelo
ové stroje jsou speciffické zatížeením nosné
é strukturyy dle dané technologgie. Naopakk
víceúčelovéé stoje jsou
u schopné vykonávat několik rozzdílných tecchnologickýých operacíí. Pro každýý
jednoúčelo
j
ový stroj existují jednozznačné okraajové podm
mínky výpočtu, ale pro každý stroj mohou být
odlišné. Pro
o víceúčelovvý stroj nao
opak existuj e skupina ro
ozdílných okrajových ppodmínek.
Správné okkrajové pod
dmínky lze stanovit
s
po uze za před
dpokladu zn
nalosti funkkce konkréttního strojee,
znalosti tecchnologie a znalosti výp
početního ssystému.
Vlastní od
dborné zhodnocení přřínosu tém
matu pro ob
bor a prům
mysl v ČR
Složitější, reealitě bližší,, výpočetní modely jsoou sice důvě
ěryhodnější, ale bohužeel jsou stále
e výpočetněě
příliš nároččné. Naopakk průmysl od
o virtuálnícch simulací očekává ryychlé a bezcchybné odp
povědi. Těch
h
je
j možné dosáhnout používáním
p
stávajících zjednoduše
ených mode
elů, u kterýcch dojde k optimalizac
o
ci
okrajových podmínek.
v
ko
omplexním modelů se
s zpětným
m
Optimalizacce okrajovýých podmíínek lze doosáhnout využitím
zaměřením
m se na ro
ozdíly mezii výsledky komplexníích a zjedn
nodušenýchh modelů. Z případněě
zjištěných rrozdílů budo
ou přiměřen
né změny aaplikovány do
d okrajových podmíneek.
Doporučen
ný řešitel
VCSVTT – p
pracoviště ZČU Plzeň ce
elkem 1 až 2 lidé z oblaasti výzkumu.

Stavba tvářřecích strojů
ů
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5.6.3. (T83) Virtuální modely pohyblivých dílů tvářecích strojů se
zaměřením na okrajové podmínky výpočtu
Navrhovatel
 Ing. Jan Hlaváč, Ph.D., (VCSVTT)
Popis konstrukčních problémů
Možnosti rychlé odezvy na požadavky z průmyslu z oblasti
tuhostní nebo pevnostní optimalizace, jsou realizovatelné pouze
s využitím zjednodušených výpočetních modelů, jsou tedy přímo
závislé na kvalitě okrajových podmínek. Kvalitní okrajové
podmínky umožňují zjednodušení výpočetního modelu, aniž by
tím byla ohrožena vypovídací schopnost výsledku.
Na tvářecích strojích se realizují velice rozdílné technologie, které
určují zatížení strojů. Proto jsou i pro jeden stroj okrajové
podmínky výpočtu silně závislé na konkrétní použité technologii.
Jednoúčelové stroje jsou specifické zatížením pohyblivých dílů dle dané technologie. Naopak
víceúčelové stoje jsou schopné vykonávat několik rozdílných technologických operací, tedy i měnící
se zatížení pohyblivých dílů. Pro každý jednoúčelový stroj existují jednoznačné okrajové podmínky
výpočtu, ale pro každý stroj jsou převážně odlišné. Pro víceúčelový stroj naopak existuje skupina
rozdílných okrajových podmínek.
Správné okrajové podmínky lze stanovit pouze za předpokladu znalosti funkce konkrétního stroje,
znalosti technologie a znalosti výpočetního systému.
Vlastní odborné zhodnocení přínosu tématu pro obor a průmysl v ČR
Složitější, realitě bližší, výpočetní modely jsou sice důvěryhodnější, ale bohužel jsou stále výpočetně
příliš náročné. Naopak průmysl od virtuálních simulací očekává rychlé a bezchybné odpovědi. Těch
je možné dosáhnout používáním stávajících zjednodušených modelů, u kterých dojde k optimalizaci
okrajových podmínek.
Optimalizace okrajových podmínek lze dosáhnout využitím komplexním modelů se zpětným
zaměřením se na rozdíly mezi výsledky komplexních a zjednodušených modelů. Z případně
zjištěných rozdílů budou přiměřené změny aplikovány do okrajových podmínek.
Doporučený řešitel
VCSVTT – pracoviště ZČU Plzeň celkem 1 až 2 lidé z oblasti výzkumu.
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5.6
6.4. (T84) Stojany lisů
l
z ocellí o vyšší pevnosti
p
Navrhovattel
 Ing. Mirroslav Jopekk, (DIEFFENBACHER‐CZZ Brno)
Popis konsstrukčních
h problémů
ů
Svařované stojany hyd
draulických i mechanicckých lisů jsou vyráběn
ny
výhradně z nízkouhlííkových occelových pplechů se zaručenou
svařitelnosttí typu 11373 (DIN: USSt 37‐2, S2235JR) s me
ezí kluzu prro
tlusté plech
hy Re min = 226 MPa a s mezí peevnosti Rm = 363 – 44
41
MPa.
Při použití plechů se zaručenou
z
svařitelnost
s
tí s vyšší pevvností, napřř.
2G3), kteréé mají mez kluzu
k
Re min
typu 115233 (DIN: St 52‐3, S355J2
= 333 MPa a mez pevn
nosti
Rm = 510 – 626 MPaa, by mohlo
o být dosaaženo úspory materiálu
v některých
h částech svvařovaného stojanu 155 – 25 %. Cena těchto ocelí
o
je přitoom srovnate
elná.
Vlastní od
dborné zhodnocení přřínosu tém
matu pro ob
bor a prům
mysl v ČR


Úsp
pora materiáálu snížením
m hmotnostti svařovanýých stojanů lisů



Úsp
pora výrobn
ních náklad
dů snížením
m pracnostii v důsledku zpracováávání menších objemů
ů
matteriálu a maanipulace s lehčími stojjany



Zvýššení konkurrenceschopnosti sníženním ceny sto
ojanů tváře
ecích strojů..

Doporučen
ní řešitelé
Hlavní řešittel: VCSVTT – pracovišttě ZČU Plzeňň
Spoluřediteelé: DIEFFEN
NBACHER‐C
CZ Brno, útv ary konstru
ukce a výrob
ba
Praccoviště pro problematiku materiá lů a únavovvých testů – VŠ
Praccoviště pro problematiku svařovánní a svařovaaných konsttrukcí – VŠ
Praccoviště pro provozní ovvěření lisu.

Stavba tvářřecích strojů
ů
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Závěr
Jak vyplývá ze studie proveditelnosti TP SVT „významným cílem IAP je rovněž popsat a doporučit
veřejným institucím (Rada vlády pro pro vědu, výzkum a inovace, ministerstva, grantové agentury apod.)
změny prostředí a podmínek pro podporu výzkumu, vývoje a inovací na národní a evropské úrovni tak, aby
byl povzbuzen jejich růst, jakožto i zvýšení konkurenceschopnosti a trvale udržitelného rozvoje v daném
oboru“.
Až dosud česká vláda prostřednictvím různých programů podporuje z veřejných prostředků
průmyslové obory a výzkumné instituce. Jsou to n.př. : program TIP (MPO), program „Výzkumná centra“
(MŠMT), program ALFA (TAČR), programy GAČR a další. V těchto programech byl a je dostatek prostoru pro
získání prostředků na výzkum a vývoj v oborech, daných vládou schválenými dlouhodobými základními směry
výzkumu (DZSV). Pravdou je, že ve srovnání s vyspělými zeměmi by bylo třeba tuto podporu ještě významně
zvýšit a rovněž narovnat poměr mezi prostředky vkládanými do základního a aplikovaného výzkumu. Je
známo, že tento poměr je zatím nepříznivý pro aplikovaný výzkum, který má velký význam při zvyšování
konkurenceschopnosti průmyslu ČR.
Pro úspěšnou realizaci a zajištění přiměřeně silného ovlivnění konkurenceschopnosti průmyslu
strojírenské výrobní techniky zde uvedeným AIP je třeba pro roky 2011 až 2015 zajisti ze strany státních
institucí přinejmenším takové podmínky, jako byly za posledních asi 10 let. Dnes víme, že program MPO TIP
pokračuje až do roku 2017, nové programy začíná vypisovat i TA ČR. To vše je positivní. Nejkritičtější situace
je však s programem „Výzkumná centra“, který končí v r.2011. V oblasti strojírenství se tato výzkumná centra
stala pro strojírenský průmysl těžko postradatelným partnerem při realizacích inovací jeho výrobků. Proto by
bylo třeba, aby pro tato centra a i pro další výzkumná centra aplikovaného výzkumu byl vypsán nový
program, ve kterém by se tato centra mohla ucházet o dlouhodobou podporu svých výzkumných aktivit, na
kterých si vytvářejí určitý předstih před průmyslem, pro který mohou potom být prospěšným partnerem při
zvyšování konkurenceschopnosti jejich výrobků. N.př. ve strojírenství vytvořilo 8 výzkumných center
aplikovaného výzkumu společně se spolupracujícími průmyslovými partnery Českou technologickou
platformu Strojírenství, jejíž součástí je TP SVT, jejímž hlavním cílem je právě zvyšování
konkurenceschopnosti českého strojírenství. Ukončení veřejné podpory těchto výzkumných center
napojených na průmysl by mohlo znamenat výrazné zpomalení tohoto, pro přežití našeho průmyslu ve
světové konkurenci nezbytného procesu a znehodnocení nemalých finančních objemů vložených do vzniku
a rozvoje těchto center.
Má‐li být tedy povzbuzen růst konkurenceschopnosti a trvale udržitelný rozvoj v oblasti strojírenské
výrobní techniky a celého strojírenství, je třeba v prvé řadě umožnit úspěšným výzkumným centrům
aplikovaného výzkumu v pokračování jejich činnosti vypsáním vhodného dlouhodobého programu pro centra
a dále zvýšit i podporu dalších průmyslových programů výzkumu a vývoje, jako je n.př. TIP, ALFA apod.
Potom bude možné úspěšně realizovat Implementační akční plán nejen v TP SVT ale i v dalších oborových
seskupeních a technologických platformách sdružených v ČTPS.
Pokud jde o napojení TP SVT na evropské struktury a ovlivňování jejich programů podpory výzkumu
a vývoje, děje se tak prostřednictvím České technologické platformy Strojírenství, která je v kontaktu
s evropskou TP Manufacture. Kromě toho TP SVT se snaží tyto evropské programy ovlivňovat také
prostřednictvím evropského sdružení výrobců výrobní techniky CECIMO.
Prof.Ing.Jaromír Houša,DrSc
Předseda výkonného výboru TP SVT a vedoucí VCSVTT
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