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V Hannoveru se ve dnech 
16. až 21. září 2013 konal je-
den z největších a nejvýznam-
nějších světových veletrhů ob-
ráběcích strojů a obrábění, 
EMO 2013. Celkem se zde 
odborné veřejnosti představilo 
2 100 vystavovatelů z 43 zemí 
světa na 180 000 m2 čisté vý-
stavní plochy. Veletrh navští-
vilo 145 000 návštěvníků ze  
100 zemí světa. Tématem ve-
letrhu byla „inteligence ve vý-
robě“.

Co bylo na veletrhu zajíma-
vého z hlediska automatizační, 
řídicí a měřicí techniky?

Dotykové displeje

Na veletrhu byl znatelný trend k intuitivní-
mu ovládání strojů, které operátorům i údržbě 
usnadňuje jejich práci. Stále více se prosazují 
dotykové displeje, známé z tabletů a chytrých 
telefonů (obr. 1). Příkladem může být systém 
Celos od firmy DMG Mori Seiki (obr. 2). Jde 
o operátorský panel s dotykovým displejem 
a vestavěným procesorem, který umožňu-
je nejen ovládat obráběcí stroj, ale také pří-
mo na panelu zobrazovat výkresy vytvořené 
v softwaru CAD a popř. je upravovat. 

Nové operátorské rozhraní pro ovládání 
svých strojů na výrobu ozubených kol před-
stavila také např. firma Liebherr-Verzahntech-
nik. Rozhraní umožňuje zobrazit vybrané ná-
stroje a zkontrolovat vyrobitelnost součásti 
daným technologickým postupem.

Celkově lze říci, že operátorská rozhraní 
přebírají stále více funkcí, které byly dříve 
doménou programátorských prostředí na nad-
řazeném PC. Obsluha se přitom dále zjedno-
dušuje a aplikace rozhraní vede pracovníka 
tak, aby se minimalizovala možnost chyb-
né operace.

Malé ohlédnutí za velkým veletrhem – EMO 2013

Měřicí technika

Měřicí stroje jsou přesná, 
drahá a choulostivá zařízení, 
skrytá za dveřmi metrologické 
laboratoře. Alespoň tak tomu 
dříve bylo. Jenže proměřit ho-
tový výrobek, zjistit, že jeho 
rozměry nejsou v tolerancích, 
a potom jej složitě a náklad-
ně opravovat nebo ho jako ne-
shodný výrobek vyřadit je velmi 
nákladné. Mnohem výhodnější 
je zařadit měřicí stanici přímo 
do výrobní linky a zjistit ne-
shodné rozměry co nejdříve, než 
se na součásti provedou další výrobní operace.

Z této myšlenky vychází měřicí stanice 
Mach-3A 653 od firmy Mitutoyo (obr. 3). Lze 
ji použít v provozních podmínkách jako sou-

část výrobní linky. Dokáže vyrobené poloto-
vary proměřovat ve 3D a neshodné výrobky 
vyřazovat dřív, než projdou dalšími náklad-
nými operacemi. Umožňuje také okamžitě 
reagovat na odchylky rozměrů – dříve, než 
přesáhnou povolené tolerance. Měření je vel-
mi rychlé (rychlost pojezdu je 1 212 mm/s) 
a základní přesnost měření délky je 2,5 µm.

Pro kontrolu vnitřních vad odlitků, jako 
jsou dutiny nebo vměstky, je určen rentge-
nový defektoskop od firmy Carl Zeiss Indu-
strielle Messtechnik. Software tohoto zaříze-
ní dokáže odlitek virtuálně „obrobit“, takže 
je zřejmé, které vady se projeví na povrchu 
obrobeného odlitku a které zůstanou uvnitř 
materiálu nebo budou při obrábění odebrány.

Společnost Etalon AG představila nový 
systém pro měření délek, založený na inter-
ferometrickém principu. Systém má dvacet 
kanálů, v každém kanálu lze měřit délku do  
20 m a nejistota měření je do 0,5 µm/m. Mož-
né oblasti použití jsou kontrola strojů a vý-
robních linek a měření vibrací nebo analýza 
teplotní roztažnosti. 

Vyžití CAD/CAM zkracuje dobu přípravy 
výroby

Moderní výroba vyžaduje krátké inovač-
ní cykly a velkou flexibilitu. Snahou výrob-
ců je tedy maximálně zkrátit dobu potřebnou 
na technickou přípravu výroby. O systémy 
CAD/CAM proto byl na veletrhu EMO také 
velký zájem (obr. 4). 

Již dlouho se používají systémy, které 
dokážou na základě výkresu v CAD auto-
maticky navrhnout dráhu nástrojů pětiosého 
obráběcího centra. Společnost InterCAM- 
-Deutsch land nyní přichází se systémem, kte-
rý umožňuje automaticky navrhovat také ope-

race soustružení. Výsledkem je lepší využití 
nástroje, zlepšení parametrů obrábění a pro-
dloužení životnosti nástroje – v některých pří-
padech o až 300 %. 

Obr. 4. Také o software CAD/CAM byl na veletrhu EMO 2013 
velký zájem

Obr. 1. Dotykové displeje se stávají běžnou součástí obrábě-
cích strojů (Deutsche Messe) 

Obr. 2. Nový ovládací panel Celos na stroji 
DMC 650 V (DMG Mori Seiki) 

Obr. 3. Měřicí stanice Mach-3A 653 (Mitutoyo) 
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Konference Více inteligence ve výrobě

V době veletrhu EMO se také konala kon-
ference Více inteligence ve výrobě, jejímž 
hlavním tématem byl projekt na podporu ně-
meckého hospodářského rozvoje Industrie 
4.0. Jejím organizátorem bylo německé sdru-
žení VDMA.
Krátce z programu: Společnost Siemens zde 

představila možnosti využití virtuální reali-
ty pro optimalizaci využití výrobních linek. 
Projekt využití simulace na lisovací lince 
představený v přednášce se týká zvýšení 
výkonnosti při současném snížení spotřeby 

o 40 %.  Společnost Robert Bosch ilustro-
vala uplatnění principů řízení tahem na pří-
kladu své vlastní výrobní linky. Společ-
nost Audi představila svou strategii sníže-
ní energetické náročnosti výroby. Do roku 
2018 chce Audi ve svém závodě v Ingol-
stadtu snížit spotřebu energie o 25 %. Vi-
deozáznam o konferenci (v němčině) na-
jdou zájemci na http://mbi.vdma.org/ip. 

Kam na příští veletrh?

Veletrh EMO se koná každé dva roky, stří-
davě dvakrát v Hannoveru a jednou v Miláně. 

Příští veletrh tedy bude v roce 2015 a tento-
krát vyšla řada na italský Milán.

V listopadu t. r. podepsalo německé sdru-
žení výrobců obráběcích strojů VDW doho-
du se společností Deutsche Messe, vlastní-
kem hannoverského výstaviště, o tom, že až 
do roku 2025 zůstane německý veletrh EMO 
v Hannoveru (tedy v letech 2017, 2019, 2023 
a 2025). Veletrhy obráběcích strojů jsou ná-
ročné na technické vybavení výstaviště a jeho 
infrastrukturu. Hannoverský veletržní are-
ál tyto požadavky splňuje a umožní veletrhu 
EMO další rozvoj.

Petr Bartošík

Studenti technických škol na veletrhu Elosys

Na tomto veletrhu dostaly velký prostor 
aktivity mladé generace techniků. Studenti 
Slovenské technické univerzity v Bratislavě 
představili ve speciální přehlídce Dny mo-
bilní robotiky různá robotická zařízení. Mezi 
nimi byly dva větší mobilní roboty, výzkum-
ný robot Black Metal a servisní MRVK-01 
navržený do vnějšího prostředí, který na sobě 
nesl 25kg rameno. 

Dalšími exponáty STU v Bratislavě byly 
kráčející roboty – šestinohý Hexapod a dvou-
nohý Biped. Oba roboty překvapovaly vel-
kým rozsahem pohybu. Dále byly na přehlíd-
ce Dny mobilní robotiky předvedeny různé 
verze robotu iRobot Create, které roznášely 
bonbony mezi návštěvníky.

Poslední den veletrhu proběhlo na výstaviš-
ti celoslovenské finále technické soutěže mla-
dých elektroniků. Soutěž středoškoláků a učňů 
prověřuje jejich vědomosti v písemném testu 
a praktické dovednosti soutěžící předvádějí při 
stavbě zadaného soutěžního výrobku. Soutěž 
vyhrál Jakub Krošlák ze SPŠE Piešťany.

Doprovodný program

Pro zájemce o elektromobilitu uspořádalo 
nakladatelství FCC Public druhý den veletrhu 
(16. října) konferenci Perspektivy elektromo-
bility s podtitulem Vývoj technických a eko-
nomických základů elektromobility. Konfe-
rence přinesla různé technické a ekonomické 
úhly pohledu na elektromobilitu na sklonku 
roku 2013. Přednášky účastníkům přiblíži-
ly aktuální stav tohoto oboru nejen ve Slo-

Veletrh Elosys 2013 v Trenčíně

venské republice, ale i v evropském a světo-
vém kontextu. 

Fakulta elektrotechniky a informatiky Slo-
venské technické univerzity (FEI STU) v Bra-

tislavě uspořádala v rámci doprovodného 
programu veletrhu Elosys třídenní konferen-
ci Elektrotechnika, informatika a telekomu-
nikace 2013.

Součástí doprovodného programu byly 
i další přednášky a semináře.

Ocenění na veletrhu Elosys

Při příležitosti veletrhu bylo uděleno ně-
kolik ocenění. Cenu konstruktér roku 2013 si 
odnesl Ing. Daniel Dubovský z firmy VUJE 
Trnava za digitální reaktimetr DRN-501 a pi-
koampérmetr CM-433ix. Reaktimetr je určen 
k měření hustoty neutronového toku a pro vý-
počet reaktivity. Jeho jádrem je pikoampér-

metr. Komise ocenila jeho jedinečnou schop-
nost díky malému šumu měřit v celém režimu 
činnosti jaderného reaktoru.

Ocenění Elektrotechnický výrobek roku 
2013 získal monitorovací software GlobMon 5 
společnosti ELTECO a. s., Žilina, který mo-
nitoruje a řídí energetická zařízení a vyhod-
nocuje jejich provozní a poruchové stavy. Na-
chází uplatnění především při sledování na-
pájecích soustav.

Cenu za nejúspěšnější vý-
robek veletrhu Elosys získala 
společnost ANDIS, spol. s r. o., 
Bratislava za programový sys-
tém M.E.D. II pro sběr, zpra-
cování a prezentaci energetic-
kých měření. Systém poskytuje 
uživatelům okamžitý i celkový 
přehled o spotřebě různých dru-
hů energie. 

Čestné uznání v kategorii 
nejúspěšnějších výrobků vele-
trhu získala společnost Phoenix 
Contact za modulární systém 
FAME pro rychlé a bezpečné 
testování transformátorů napě-
tí a proudu.

Další ocenění veletrhu Elosys, Ekologic-
ký počin roku 2013, bylo uděleno firmě RMC 
Nová Dubnica za ostrovní kontejnerovou mi-
kroelektrárnu PVI-3P1A2. Využívá výlučně 
obnovitelné ekologické zdroje a může být 
provozována v oblastech, kam nelze přivést 
elektrickou energii. Součástí mikroelektrárny 
je solární sušička prádla.

Za rok na shledanou

Příští ročník veletrhu Elosys proběhne 
ve dnech 14. až 17. října 2014 opět na výsta-
višti Expocentr v Trenčíně. Další informace 
jsou na www.expocenter.sk.

(ev)

Obr. 1. Přehlídka Dny mobilní robotiky přilákala mnoho ná-
vštěvníků (zdroj: Slovenská technická univerzita Bratislava)

Na výstavišti Expocenter v Trenčíně se od 15. do 18. října konal devatenáctý ročník veletrhu 
elektroniky, elektrotechniky, energetiky a telekomunikací, Elosys 2013. Na ploše 12 480 m2 
vystavovalo celkem 203 firem. Ze zahraničí přijelo vystavovat 75 firem, z toho bylo 55 vy-
stavovatelů z České republiky. Další zahraniční vystavovatelé pocházeli z Polska (4 vysta-
vovatelé), Rakouska (3), Maďarska (3) , Německa (3), Chorvatska (1) a Tchaj-wanu (6).


