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V rámci tìchto aktivit, do kterých je zapojena více 
jak tøicítka dalších firem a podnikù, je realizová-
na celá øada zajímavých odborných akcí. Tento 
postup se ukazuje jako jeden z mála dlouhodobì 
úèinných v oblasti získávání budoucích technic-
kých talentù nejen pro oblast vývoje a výroby. 
Škola má v této oblasti vytvoøenou s firmami 
dlouhodobou strategii realizace vzájemné spo-
lupráce, která se individuálnì pøizpùsobuje podle 
možností a typu produkce. Jako jedna z nejú-
èinnìjších strategií se pak ukazuje promítnutí 
konkrétních zkušeností z praxe pøímo do výuky, 
pøípadnì poskytnutí krátkodobých a dlouhodo-
bých praxí studentùm školy. Tato spolupráce je 
èasto realizována až na úroveò vyuèujících odbor-
ných pøedmìtù a pøedmìtových komisí.

O společnosti EBNER
Firma EBNER se více jak 60 let zabývá výrobou 
strojních zaøízení pro hutní a tìžký prùmysl. Jedná 
se pøevážnì o výrobu prùmyslových pecí urèených 
pro tepelné zpracování železných a neželezných 
kovù. V tomto oboru patøí firma EBNER na pomy-
slný technologický a inovaèní vrchol. Mateøská 
spoleènost EBNER-Industrieofenbau GmbH síd-
lí v rakouském mìstì Leonding nedaleko Lince 
a spolu s ostatními poboèkami v USA, Èínì, Indii 
a v Èeské republice zamìstnává pøes tisíc odbor-
níkù z rùzných strojírenských i nestrojírenských 

oborù. Hlavní devizy firmy spoèívají v tradici, fle-
xibilitì a trendu øešení jednotlivých technologií 
pøímo na míru a ve spolehlivých servisních služ-
bách. Souèasné využití pecí se dìlí na tepelné 
zpracování ocelí, hliníku a barevných kovù.

Poboèka firmy EBNER ve Žïáru nad Sázavou 
je souèástí technického úseku spoleènosti a jako 
taková slouží výhradnì ke zpracování technické 
dokumentace, pøevážnì potom dokumentace 
výrobní. Konstrukèní kanceláø firmy EBNER ve 
Žïáru nad Sázavou se zabývá vývojem a kon-
strukcí strojních zaøízení urèených pro tepelné 
zpracování materiálu – primárnì železných a ne-
železných kovù. Od engineeringu produktu až 
k jeho výrobì a uvedení do provozu nabízí firma 
služby s vysokými firemními standardy pro kvalitu 
a bezpeènost. Kanceláø firmy je tržnì oriento-
vaná se spektrem služeb pro specifická zadání 
zákazníkù. Jako rakouský rodinný podnik klade 
firma EBNER velký dùraz na kvalitu veškerých 
služeb, zejména bezpeènost a spolehlivost. Pro 
dosažení optimálních výsledkù se firma snaží 
poskytnout zamìstnancùm pøíjemné pracovní 
prostøedí a moderní prostøedky pro komunikaci 
a spolupráci s klienty z celého svìta.

Od prvních projektů k praxi
Výuka na naší škole probíhá dlouhodobì s vy-
užitím PLM technologií úzce provázaných na 
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Petr Fořt

Produkce společnosti EBNER je postavena na zařízeních pro zpracování materiálů, rovnací linka.
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teoretickou pøípravu jednotlivých odborných 
pøedmìtù. Aktuálnì je v oborech strojírenství 
mnoho let využíváno multilicenèních softwaro-
vých øešení od spoleènosti Autodesk a Siemens. 
Nìkolik posledních let je výuka na škole smì-
rována do oblasti projektové výuky s možností 
realizace i rozsáhlejších studentských projektù. 
Jejich hlavním cílem je pøedevším rozvoj teo-
retických a praktických dovedností budoucích 
technikù s ohledem na individuální pøístup k ši-
rokému spektru problematiky techniky a techno-
logií. Ve výuce jsou témata projektù rozšiøována 
v závislosti na probíraných odborných tématech. 
Pomyslným vrcholem jsou závìreèné projekty, 
pøípadnì maturitní práce realizované buï ve fázi 
pøedvýrobních etap v podobì digitálního prototy-
pu, nebo v podobì finální realizace a výroby.

Pro oblast projektových aktivit ve výuce je 
velmi dùležité jejich sblížení se skuteènou pro-
dukèní praxí. Jak pøedvýrobní, tak výrobní fáze 
je podpoøena øadou specifických postupù a re-
alizace produkce výrobku probíhá na úrovni me-
zinárodní spolupráce. V této oblasti je využíváno 

rozsáhlého portfolia partnerských firem, které 
poskytují škole velmi pøíjemné konfrontaèní pro-
støedí a praktické zkušenosti. Stejnì jako oblast 
vývoje softwarových nástrojù mùže být postup-
nì aktualizována i vlastní náplò výuky v souladu 
s rozvojem novinek a zkušeností.

Začátky práce v oblasti tvorby 
2D dokumentace
V dobì digitálních 3D prototypù má výkresová 
dokumentace svou nezastupitelnou úlohu jak 
ve výuce, tak v praxi. Správnì zvládnutá výrobní 
dokumentace se neobejde bez existence plno-
hodnotné výkresové dokumentace. Další varian-
tou je zpracování kontrolních výkresù v pøípadì, 
že je v rámci produkce využito zdrojových 2D 
nebo 3D dat napøíklad pro realizaci celkù vý-
robních zaøízení. Pro zaèínající konstruktéry je 
èasto tato oblast práce na projektu dominantní. 
Systematicky pronikají do tajù tvorby firemní 
dokumentace s vysokým podílem interních 
standardù a metodik, které jsou optimalizovány 
pro konkrétní typ produkce. Jiný pøístup ke 2D 

dokumentaci je volen v projektech urèených pro 
globální produkci, jiný pro silnì interní výrobu 
svázanou s využitím vysoce specializovaných 
výrobních postupù. V globální výkresové doku-
mentaci se navíc èasto objevuje kombinace typù 
kótování a jazykových verzí.

Tvorba výkresové dokumentace z 3D mo-
delù øešených vývojovým týmem je oblíbeným 
startem práce na projektu pro každého zaèá-
teèníka. Lze se tak prùbìžnì seznamovat s vý-
vojovým procesem a postupnì získávat jistotu 
v øešených oblastech projektu. Navíc v této fázi 
ještì nehrozí kritické ovlivnìní vývojového pro-
cesu, které je primárnì vázáno na kvalitu 3D 
dat digitálního prototypu.

Modelování 3D součástí a sestav 
složitých celků
Zásadní fází pøedvýrobních etap je samozøejmì 
tvorba vlastního 3D prototypu. Jedná se o eta-
pu návrhu, která má zásadní vazby na pøesnost 
a proveditelnost výrobku jako takového. Vazby 
3D geometrie na výrobní CAM software, 3D 
tisk, pøípadnì výpoèty a analýzy ovlivòují ná-
sledující výrobu jako celek. 3D prototyp musí 
být perfektní, pokud možno bez chyb a nutnosti 
vytváøet další zbyteèné revize. V oblasti tvorby 
3D modelù je stìžejním základem správné zma-
pování metodiky tvorby 3D modelù. Topologie 
geometrických a konstrukèních prvkù výraznì 
ovlivòuje proveditelnost zmìn a jejich efektivi-
tu. Z tohoto dùvodu je bìžným zaèátkem práce 
na projektu ovládnutí interních zvyklostí a pøed-
pisù pro 3D modelování. 

Individuální èástí tvorby modelu, která je 
obsahovì odlišná od malých projektù ve výuce, 
je rozsáhlá databáze popisných atributù a vlast-
ností návrhových èástí výrobku, jeho podsestav 
a sestav. Ty mají zásadní vazby na správu doku-
mentace v PDM, potažmo PLM systémech. Díky 
tìmto popisùm je možné nejen udržovat celkový 
pøehled nad projektem, ale také efektivnì øídit 
práci na jeho tvorbì jako takové.

Ve spektru vývojových a konstrukèních èin-
ností pak pøichází na øadu jedna z metodicky 
a logisticky nejsložitìjších fází, kterou je sklá-
dání jednotlivých souèástí do podsestav a sestav. 
Jak novì vytvoøené díly, tak dodavatelská øešení 
a normalizované souèásti do sebe musí preciznì 
zapadat s cílem pøesného popisu kompletního 
konstrukèního øešení. V této fázi jsou èasto rea-
lizovány kontrolní výkresy pro ovìøení správných 
pozic jednotlivých souèástí.

Výpočty a analýzy 
digitálních prototypů
Vznik digitálního 3D prototypu je doprovázen 
širokým spektrem postupù usnadòujících návr-
hový proces. Aś se již jedná o využití CAE nástrojù 
pro rychlý návrh normalizovaných souèástí, nebo 
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o kinematické simulace. Za jednu z nejcennìjších 
oblastí zkušeností získávaných v prùbìhu praxe 
u zaèínajících technikù lze pokládat praktické 
nasazení FEM výpoètù. Jedná se o oblast využití 
digitálního prototypu, která je velmi specifická 
z hlediska nasazení a je vysoce vázána na prak-
tické zkušenosti s øešením konkrétních úloh. FEM 
nástroje na rozdíl od jiných bìžnì využívaných 
digitálních nástrojù v technické praxi pracují s vy-
sokou mírou neurèitosti problému, kdy je mož-
né pøípadné vznikající chyby eliminovat pouze 
s využitím dlouhodobých zkušeností v definici 
okrajových podmínek úloh. Právì nahlédnutí 

pod pomyslnou poklièku vývojových výpoètù 
lze považovat za velmi cennou zkušenost.

Zkušenosti s řízením projektu
Dùležitou oblastí, se kterou se zaèínající mladí 
vývojáøi seznamují ve vìtšinì firem s globálním 
pùsobením, je prostøedí nástrojù pro zajištìní 
a podporu týmové spolupráce na projektech. 
Na rozdíl od školního prostøedí, ve kterém lze 
rozsáhlý vývojový tým simulovat pouze velmi 
obtížnì, je realita vývojového pracovištì dnes 
již témìø tradiènì svázána s nasazením elektro-
nických systémù pro správu projektových dat. 

Jedinì tak je možné vývoj výrobkù s nadnárod-
ní realizací efektivnì øídit a sledovat prùbìh 
realizovaných èinností. 

Spojení PDM a potažmo PLM nástrojù do 
jednoho tvùrèího celku podporujícího kreativní 
práci výraznì usnadòuje kontrolu vznikajících 
revizí souèástí s vazbou na jejich snadnou aktu-
alizaci, pøípadnì zámìnu v pøípadì aktuálnì ne-
dostupného dílu. Komunikace na úrovni vývoje 
a realizace projektu má úzké vazby na zajištìní 
plošné servisní podpory ve fázi užití výrobku 
zákazníky nacházejícími se prakticky po celém 
svìtì. V této oblasti je jistì v budoucnu velmi 
zajímavý smìr rozvoje cvièného nasazení a uži-
tí informaèních PDM systémù také v prostøedí 
výukových projektù.

Cenné zkušenosti
Pokud pohlédneme na spoleènì realizované 
akce školy a technických firem, lze je považovat 
za oboustrannì pøínosné. Získané zkušenosti 
lze systematicky promítat do výuky a získat 
navíc cennou pøidanou hodnotu odborné výu-
ky, která je pøímo svázaná s jejím praktickým 
nasazením. Rodièe a studenti navíc získávají 
zcela pøesný pohled na možnosti budoucího 
uplatnìní v širokém spektru odborné problema-
tiky a firmy mohou oslovit své budoucí mladé 
kolegy. Závìrem bychom chtìli podìkovat 
spoleènosti EBNER za podporu vzniku tohoto 
èlánku a našim bývalým nebo stávajícím stu-
dentùm za poskytnuté informace. 

Sestavy jsou řešeny jako vysoce komplexní zařízení.

Simulace proudění plynů u produkčního zařízení 


