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Poklopová pec s novou 
konstrukcí rekuperátoru 
určená pro tepelné zpracování 
drátových svitků
Firma EBNER se více jak 60 let zabývá výrobou 
strojních zaøízení pro hutní a tìžký prùmysl. 
Jedná se pøevážnì o výrobu prùmyslových pe-
cí urèených pro tepelné zpracování železných 
a neželezných kovù. V tomto oboru patøí firma 
EBNER na pomyslný technologický a inovaèní 
vrchol. Mateøská spoleènost EBNER-Industrieo-
fenbau GmbH sídlí v rakouském mìstì Leonding 
nedaleko Lince a spolu s ostatními poboèkami 
v USA, Èínì, Indii a v Èeské republice zamìstná-
vá pøes tisíc odborníkù z rùzných strojírenských 
i nestrojírenských oborù. 

Síla firmy spoèívá kromì tradice ve flexibilitì 
a trendu øešení jednotlivých technologií pøímo 
na míru pro zákazníka a ve spolehlivých servis-
ních službách. Souèasné využití pecí se dìlí na 
tepelné zpracování ocelí (60 %), hliníku (30 %) 
a barevných kovù (10 %).

Realizace sestavy 
komorových pecí
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. Firma EBNER ve Žïáru nad Sázavou 
zahájila èinnost pøed nìkolika lety tvorbou doku-
mentace pomocí programu Autocad 2002 Power 
Pack M6, který se okrajovì používá do dnešních 
dnù. I pøes stále masívnìjší používání programu 
NX4 a pøed èasem nasazeného programu NX6 
se nedá øíct, že by bylo plné zrušení používání 
programu Autocad vhodné. Pøestože je program 
viditelnì na ústupu, je èas od èasu vhodné jej 
opìt nasadit buïto pro základní návrhové výkresy 
kompletních nových technologických celkù (ba-
sic engineering), nebo pro opakovanou výrobu 
s menšími zmìnami ve staré 2D dokumentaci. 

Zpùsob práce v programu NX4 a pozdìji 
v NX6 doznal bìhem nasazení v konstrukèním 
oddìlení firmy EBNER mnoha zmìn a neustále 
se vyvíjí. Napøíklad bylo pro urèité druhy pecí 
rozhodnuto o nasazení parametrizace modelù 
a k modelu navìšených výkresù tak, aby bylo 
možné jednoduchou zmìnou parametrù relativnì 
rychle a spolehlivì vytvoøit nový model pece vèet-
nì zaktualizovaných výkresù. Dalším výstupem 
z programu NX je také automatizovaná tvorba 
kusovníku, která prostøednictvím specializova-
ného softwaru dokáže kusovník poslat spolu 
s výrobními výkresy do technické pøípravy výro-
by a dále potom do výroby. V poloautomatickém 
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režimu jsou ze zpracované skupiny vygenerovány 
do formátu *.dxf veškeré díly, které mají být na 
dílnì vypáleny z plechu aś již laserovým, vodním 
paprskem èi jinou technologií. Tyto soubory do-
stává dílna pro výrobu k dispozici.

Konstrukce vakuové a narážecí 
komorové pece pro zpracování 
tenkých plechů
Obecnì pøispívá nasazení 3D softwaru k podpoøe 
pøedstavivosti konstruktérù a k lepšímu øešení 
složitìjších prostorových úloh. Na druhou stranu 
lze potvrdit, že pøechod konstrukce z 2D prostoru 
programu Autocad do konstrukce ve 3D – NX ne-
byl vùbec jednoduchý. Nejvìtším problémem byla 
celková zmìna v uvažování pøi tvorbì a úpravì 
nových konstrukcí a postup zpracování dokumen-
tace. K tomuto problému ještì navíc negativnì 
pøispìl absolutnì odlišný zpùsob ovládání soft-
waru jako takového. Vzhledem ke skuteènosti, 
že se vìtšina naší dokumentace zpracovává 
mimo území Èeské republiky, jsou kladeny také 
vysoké nároky na jazykové znalosti konstruktérù. 
Do pøíštího období lze oèekávat, že se použití 3D 
softwaru bude ve spoleènosti dále vyvíjet.

Komorová pec pro zpracování 
hliníkových plechů s produkcí 
1 milión tun za rok
Dalším plánovaným krokem firmy je nasazení 
PLM softwaru Teamcenter vhodného k užší spo-
lupráci mezi mateøskou spoleèností a jednotlivý-
mi poboèkami a pøispívajícího ke zjednodušení 
celé IT infrastruktury.

Úprava digitálního prototypu 
poklopové pece na konkrétní 
požadavek zákazníka 
Firma EBNER pøedává své zkušenosti i ve vzdì-
lávacím sektoru. Spolupracuje napøíklad s VOŠ 
a SPŠ ve Žïáøe nad Sázavou, která patøí v oblasti 
aplikace nových postupù do výuky k pøedním pra-
covištím. Studenti se seznamují pøi svých praxích 
se skuteènými požadavky výroby a bìhem velmi 
krátké doby se dokážou velmi dobøe integrovat 
do pracovního procesu. Tato spolupráce je roz-
víjena také v poslední dobì v oblasti odborné 
výuky s užší návazností na školní projektové 
aktivity rozvíjené ve spolupráci VOŠ a SPŠ ve 
Žïáøe nad Sázavou a VUT FSI Brno projektem 
NETME Working – inovace a transfer pro strojní 
praxi. Tento projekt je financován z prostøedkù 
Evropského sociálního fondu a státního rozpoètu 
Èeské republiky a zabývá se intenzifikací vztahù 
v rámci spolupráce odborných škol s odbornými 
výzkumnými týmy a prùmyslovou praxí. 
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