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VZDĚLÁVÁNÍ|VIRTUÁLNÍ REALITA

S technologiemi 
blíž průmyslové praxi
Využití digitálního obsahu realizovaného v mul-
tioborovém a vysoce kosmopolitním návrhovém 
procesu poskytuje vývojovému týmu možnosti, 
které byly pøed pár lety za hranicí našich tech-
nických pøedstav. Dokázat prezentovat projekt 
ve stavu blízkém finálnímu øešení, který umožní 
konzultovat realizaci pøed položením základního 
kamene stavby, je bezesporu výborným zákla-
dem pro úspìšnou realizaci. PLM technologie 
umožòují navíc vytvoøit alternativní øešení, které 
je možné konzultovat napøíè vývojovým týmem.

Firma EBNER se 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 sídlí 
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 devízy firmy spoèívají ve flexibilitì 
a v 70leté tradici øešení jednotlivých výrobních 
technologií pøímo na míru v souladu s nejnovìj-
šími technologickými postupy. Souèasné využití 
pecí se dìlí na tepelné zpracování ocelí, hliníku 
a barevných kovù. Poboèka firmy EBNER ve Žïá-
ru nad Sázavou je souèástí technického úseku 
spoleènosti a jako taková slouží výhradnì ke 
zpracování technické dokumentace, pøevážnì 
potom dokumentace výrobní.

Zpřístupnit studentům 

odborných škol nové 

technologie a postupy, 

myšlenka, kterou 

uchopit není díky stále 

více globalizovanému 

světu techniky příliš 

snadné. Firmy 

a podniky působí 

napříč světem a je 

prakticky nemožné 

představit všechny 

nové projekty na 

jednom místě, pod 

jednou střechou. 

Přesto existují díky 

nejmodernější grafické 

technice a vysoce 

výkonným počítačům 

technologie, které 

mohou tyto procesy 

usnadnit. Jak uchopit 

problematiku 

budoucnosti, jak ji 

interpretovat ve 

srozumitelné podobě? 

Podívejme se na jeden 

z projektů, který si vzal 

za úkol nelehké řešení. 

Seznámit studenty 

s rozsáhlým projektem, 

vytvořený napříč 

společností EBNER 

v několika odlehlých 

lokalitách světa. Projekt 

vznikl ve spolupráci 

s VOŠ a SPŠ ve Žďáru 

nad Sázavou. 

Představujeme
nové průmyslové technologie

Petr Fořt, Petr Klimeš

Vizuální procházka po technologických lávkách ve VR prostředí je více než působivá.

Představení technologie jako celku pomocí technologie VR má vynikající vypovídající schopnost.
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Posuňme hranice 
technické představivosti
Hlavním cílem praktického cvièení bylo pøed-
stavení jednoho z rozsáhlých prùmyslových 
projektù spoleènosti EBNER našim mladým 
technikùm. Z hlediska rozsahu se jednalo 
o nejrozsáhlejší vizuální studii, kterou jsme 
pøipravili pro naše studenty na základì 3D dat 
poskytnutých projektovým týmem za úèelem 
dynamické vizualizace. Po delším zvažování 
technikù ve firmì EBNER byl jako vhodný pro 
demonstraci vybrán projekt tlaèné blokové pe-
ce pro tepelné zpracování velkých hliníkových 
blokù a pøedlitkù.

Bloková pec HICON® je dnes nejmoder-
nìjším technologickým konceptem pro ohøev 
a homogenizaci hliníkových pøedlitkù. Na rozdíl 
od tradièních žíhacích zaøízení je bloková pec 
HICON® urèena pro polokontinuální provoz. Po-
mocí vysoce konvekèní technologie (HICON® = 
vysoká konvekce), optimálních podmínek prou-
dìní a pøedevším maximální úèinnosti pøenosu 
tepla lze dosáhnout s vysoce výkonným, speci-
álnì upraveným a málo ztrátovým recirkulaèním 
systémem pece maximálního úèinku na celou 
vsázku. Blokové pece HICON se vyznaèují ved-
le krátké doby ohøevu válcovacích blokù plnì 
automatickým provozem systému s jednodu-
chou obsluhou a øízením produkèního procesu. 

Výrazným pozitivem provozu pece je teplotní 
rovnomìrnost ohøevu v celé výrobní dávce pøi 
nízké spotøebì energie. Zaøízení je optimalizo-
váno na maximální životnost klíèových èástí 
systému a nízký koeficient údržby.

Projekt byl pøipraven s ohledem na prvotní 
seznámení s problematikou èinnosti produkèní-
ho pracovištì. Urèitou pøekážkou byly specifické 
požadavky na tvorbu modelù a sestav u firmy 
EBNER. Model pece byl rozdìlen identicky 
jako v prùbìhu vývoje do nìkolika podskupin 
podle jejich funkce a technologického urèení. 
U každé èásti zaøízení bylo nutné následnì 
definovat jeho vlastnosti a urèení. Na úrovni 
takto vytvoøených celkù objektù již bylo jedno-
dušší vysvìtlit studentùm funkce jednotlivých 
podskupin oddìlenì a práci rozdìlit mezi více 
konstruktérù a studentù.

Za asistence zkušených konstruktérù firmy 
se dokázali studenti v krátké dobì v problema-
tice zorientovat a zaintegrovat do týmu. Vìtši-
na studentù, kteøí se takto poprvé dostanou 
k reálné spolupráci s firmou, vnímá tuto situaci 
jako výzvu. To se koneckoncù projevilo úspìš-
ným ovìøením celkové sestavy pece v závìru 
projektu. Nìkterým studentùm byla nabídnuta 
možnost spolupráce na dalších projektech for-
mou letní brigády. Pod dohledem zkušených 
vývojáøù firmy tak mají možnost proniknout do 

tajù konstrukce a navrhování rozsáhlých tech-
nologických celkù, které jsou složitostí daleko 
za hranicemi výuky na škole. Sami konstrukté-
øi, kteøí se urèitému druhu pece vìnují, studují 
obvykle celkovou problematiku s ohledem na 
technologii výroby pece, pøepravu, montáž, 
automatizaci a zaintegrování novì vyvíjených 
nakupovaných komponent i nìkolik let.

Technické zázemí pro 
technologické demonstrace
Dalším významným krokem projektu byla tech-
nická integrace sestavy Blokové pece HICON® 
do práce výukového demonstraèního pracovištì 
virtuální reality na VOŠ a SPŠ ve Žïáru nad Sáza-
vou. Pracovištì vzniklo v prùbìhu tøí let a rozši-
øuje možnosti vzdìlávání technikù o pøedstavení 
nejmodernìjších metod prezentace 3D dat na 
úrovni digitálního prototypu. VR technologie je 
využívána pøedevším v oblasti výuky PLM a BIM 
technologií s vazbou na realizaci roèníkových 
a maturitních prací. Je èastým cílem exkurzí 
našich nejmladších, kteøí se mohou seznámit 
s øadou zajímavých PLM/BIM projektù.

Vizuální zpracování 3D PLM a BIM projek-
tù pomocí technologie dynamické vizualizace 
s následnou vazbou na virtuální realitu posky-
tuje celou øadu možností øešení. Již na úrovni 
základních znalostí a nápadù lze trivializovat slo-
žité problémy na minimum, tak aby si zaèínající 
technici dokázali pøedstavit jednotlivé kroky øe-
šení a realizace projektu. Mùžeme zaèít jediným 
modelem a ten bìhem krátké chvíle prezentovat 
v prostøedí, ve kterém bude užíván.

S tímto úèelem jsme vybudovali na naší ško-
le pracovní laboratoø virtuální reality. Postupnì 
integrujeme možnosti nejnovìjšího vybavení 
postaveného na technologii HTC Vive s grafic-
kými akcelerátory EVGA s jednotlivými postupy 
a grafickými aplikacemi. Výrazným pomocní-
kem v této oblasti jsou zkušenosti získané ze 
spolupráce se spoleèností EBNER v loòském 
roce, kdy firma vybudovala obdobné komerèní 
pracovištì v rakouském Linci a rozsáhlá èást 
pøípravných prací byla realizována na pracovišti 
ve Žïáru nad Sázavou. Všem bychom rádi touto 
cestou podìkovali za spolupráci. 
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@Průmyslový provoz zahrnuje desítky automatizačních technologií s vysokou úrovní detailu zpracování.

Rozsah virtualizace provozu je aktuálně nejrozsáhlejší studií vytvořenou v rámci projektu.


