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1. ÚVOD 

 

Ekonomicky rozmýšľať znamená progresívne merať. Vysoká hospodárnosť je cieľom 

každej spoločnosti a je garantom dlhodobej existencie. Priebežné optimalizácie 

výrobných procesov a zníženie nákladov sú preto neustálou výzvou. Ale na ktorých 

miestach sa uplatnia úspory?  Spoločnosti, ktoré vyrábajú trubky a drôty podávajú 

správu zo štyroch nákladných stredísk: náklady na šablóny, na skladovanie, na 

materiál a náklady na nastavenie ohýbačiek. Výzvou je tieto náklady efektívne znížiť, 

preto sa dnes oplatí investovať do modernej meracej techniky.  

2. MERACÍ SYSTÉM TUBEINSPECT 

Na základe skúseností viacerých výrobcov zo segmentu ohýbaných trubiek a drôtov 

bol vyvinutý optický merací a kontrolný systém TubeInspect. Merací systém na báze 

optiky kamerového systému bol vyvinutý spoločnosťou AICON Gmbh v Nemecku 

v spolupráci s viacerými, už dnes užívateľmi tohto systému z automobilového 

priemyslu. Systém takto zohľadňuje požiadavky výrobných firiem ale aj požiadavky 

konštruktérov.  
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TubeInspect pomocou vysokorozlišovacích digitálnych kamier, teda bezdotykovo 

nasníma geometriu trubiek za pár sekúnd. Za týmto účelom, sa trubka založí 

jednoducho do meracieho objemu. Zospodu osvietená meracia plocha zabezpečuje, 

aby každá časť a kontúra trubky bola rozpoznateľná. Kamery sú nad meracím 

objemom v odlišných uhloch pevne uložené a takto snímajú z odlišných smerov na 

trubku. Na priestorové rozloženie kamier a na ich orientáciu v meracom objeme sa 

nachádzajú rovnako rozložené referenčné body.  Tieto body sú našou spoločnosťou 

Robustech s.r.o. zamerané počas inštalácie alebo počas kalibrácie so stotinovou 

presnosťou. Ukážky výsledkov meraní sú aj pre jednoduchého užívateľa bez 

technického vzdelania ľahko pochopiteľné, takto je zabezpečené jednoduché a 

bezpečné vyhodnotenie výsledkov.  

 

3. ELIMINÁCIA NÁKLADOV NA ŠABLÓNY 

 

Predtým než sa trubka dostane do sériovej výroby prejde často zmenou formy 

a materiálu v prototypovej fáze, kým odpovedá optimálne predpísaným požiadavkám. 

Samozrejme aj prototypy musia prejsť kontrolou kvality. Ak tu človek pracuje 

s mechanickou šablónou, znamená to pre každý prototyp jedna šablóna. Náklady sa 

pohybujú v rozmedzí od 2000 € do 4000 € / na jednu šablónu. Pri zmene 

prototypového dielu musí byť k tomu zmenená aj patriaca šablóna. Časovo to 

znamená niekedy aj dva týždne nazvyš v závislosti od komplexnosti trubky. Toto 

neznamená len vysoké náklady ale aj dlhé dodacie lehoty, ktoré sú pre zákazníka 

často neakceptovateľné. S nasadením TubeInspect môžeme v plnej miere eliminovať 

používanie mechanických šablón. Používateľ zadá nové predpísané hodnoty (X-Y-Z 

koordináty body ohybov) do databázy meracieho zariadenia a okamžite je možné 

merať prototypový diel so zmenenými údajmi. TubeInspect pracuje ako virtuálna 

šablóna pre všetky možné trubky a je možné ho samozrejme používať priamo 

v sériovej výrobe. 

Tu je možné potenciál úspory poukázať na jednom príklade: jeden výrobný závod 

potrebuje ročne päť nových šablón v hodnote 2000 €/kus pre nové produkty. Ročná 

údržba a opakované zameranie sú v cene 500 €/šablóna. V prípade, že tu spoločnosť 

nasadí flexibilný merací prípravok ako je TubeInspect, hneď v prvom roku vychádzajú 

úspory vo výške 10.000 €, nakoľko tam nemusí byť zakúpená žiadna nová šablóna. 

V druhom roku to už znamená 12.500 € úspory, nakoľko náklady na údržbu za šablóny 

z prvého roku odpadnú (5 x 500 €/kus) a zaobstaranie ďalších päť šablón v hodnote 

10.000 € odpadnú. V treťom roku to už znamená potenciálnu úsporu v hodnote 15.000 

€. 

 

4. SKRÁTENIE ČASU NASTAVENIA OHÝBACÍCH STROJOV 

 

Ohýbacie stroje vo výrobe musia byť časom znovu nastavené, napríklad pri zmene 

výroby alebo z dôvodu zmeny dávky základného materiálu. Často vykonávajú takéto 

zmeny len tí najskúsenejší pracovníci nakoľko tieto zmeny vyžadujú veľkú zručnosť 



a skúsenosti. Aj v takomto prípade sa môže stať, že proces úpravy trvá hodiny, hlavne 

pri trubkách s viacerými a komplikovanými ohybmi. Počas toho času výroba stojí. Aj tu 

je nápomocný TubeInspect. Pomocou meracieho zariadenia je možné za pár sekúnd 

určiť korekčné údaje pre ohýbacie stroje a poslať ich priamo na ohýbací stroj. Takto 

nastavovač nastaví stroj len za pár minút. Takto získanú úsporu času je možné veľmi 

jednoznačne prepočítať na úsporu nákladov v prípade jedného dodávateľa.  

Príkladná firma má 4 ohýbacie stroje. Vďaka flexibilnej výrobe je jeden stroj stále 

využívaný na výrobu malosériových produktov v malom množstve. Počas dlhšej doby 

bolo sledované prehodenie strojov na nový produkt a s ním spojené odstávky výroby 

bez TubeInspect. V priemere musel byť každý ohýbací stroj dvakrát za deň 

prehodený. Vďaka meracej technike TubeInspect bolo možné každý proces zmeny 

výroby skrátiť v priemere o 0,75 hodín. V prípade nákladov 100 €/h na čas odstávky 

a pri 200 výrobných dňoch za rok vychádza potenciálne úspora v hodnote 120.000 € 

v prvom roku. Toto potvrdili viacerí ľudia z oblasti kvality a výroby, ktorí majú na 

starosti sledovanie vyťaženia strojov a sledovanie spokojnosti zákazníka s kvalitou 

výrobkov. 

 

5. ZNÍŽENIE NÁKLADOV NA ZÁKLADNÝ MATERIÁL 

 

Ceny základných materiálov stále rastú. Najmä zvyšujúca sa cena ocele, sa citlivo 

dotýka viacerých spoločností. Je teda zrejmé, že zníženie odpadu je nesmierne 

dôležité. Nasadenie TubeInspectu do výroby sa oplatí aj v tomto prípade. Pri nábehu 

môžeme vo všeobecnosti počítať, že druhá alebo tretia trubka po meraní a korekciách 

je už rozmerovo vyhovujúca. Stúpajúce ceny základného materiálu je možné čiastočne 

cez úspory odpadkov znížiť.  

 

6. NÁKLADY NA SKLADOVANIE 

 

Hlavne v spoločnostiach s veľkou hĺbkou výroby a množstvom aktívnych produktov je 

potreba na skladovanie veľká. Pre každú trubku musí byť k dispozícií skúšobné 

zariadenie. Často sú k tomu aj vzorové trubky skladované, aby sa dalo v prípade 

zákazky dávku rýchlo vyrobiť. Aj tu prináša TubeInspect výhody pri možnostiach 

zrušenia skladovacej plochy potrebnej pre šablóny. Okrem toho TubeInspect je 

schopný vygenerovať údaje potrebné pre ohýbacie stroje aj pre také trubky, pre ktoré 

CAD dáta nie sú. Takto získané údaje sa uložia v databáze TubeInspect a sú vždy 

k dispozícií. Údaje šablón a dielov sa skladujú v digitálnej podobe. Veľa výrobcov áut 

vyžaduje dodanie náhradných dielov po skončení daného modelu ešte počas 

nasledujúcich 10 až 15 rokov.   

 

 

 



7. SÚHRN 

 

Špeciálne z pohľadu vyostrenej situácie na trhu práce s odborníkmi a rastúcej 

konkurencie, sa oplatí striktne sústrediť na úsporu nákladov. Práve u flexibilného 

systému ako je TubeInspect je možné ľahko vypočítať ziskovosť investícií (ROI – 

Return-on-Investment). Veľa užívateľov zistí po kalkulácii, že investícia do optického 

meracieho systému sa oplatí už po prvom roku – a nič nie je presvedčivejšie než čísla.   

 

MODELOVÉ RADY: 

 

MODEL 

MERACÍ 

OBJEM 

[M] 

MAXIMÁLNA 

DĹŹKA 

TRUBKY 

[M] 

PRIEMER 

TRUBKY 

[MM] 

PRESNOSŤ 

[MM] 

TUBEINSPECT 

P16 

 

2,6 X 1,25 X 0,7 7 3.0 – 200 ± 0.085 

TUBEINSPECT 

P8 
1 X 0,58 X 0,4 1,5 1 – 125 ± 0.035 

 


