PŘÍPADOVÁ STUDIE - ODVĚTVÍ PRŮMYSLOVÝCH ZAŘÍZENÍ

KONŠTRUKTA-INDUSTRY

Cíl:

Společnost Konštrukta-Industry potřebovala
vyrobit vysoce výkonné, spolehlivé a přesné stroje,
které by reagovaly na nové výzvy a trendy na trhu
s pneumatikami.

Řešení:

Společnost si zvolila platformu 3DEXPERIENCE®
společnosti Dassault Systèmes a její průmyslové řešení
Single Source for Speed pro jednotné řízení návrhu z
několika oborů, řízení výroby a projektů napříč několika
pracovišti.

Přínosy:

S touto unikátní platformou řízení dat a pracovních
postupů společnost Konštrukta-Industry využívá
optimalizované vývojové procesy. Její stroje zlepšují
kvalitu pneumatik, používají méně materiálu a snižují
produkci odpadu během výrobního procesu.

PŘÍLEŽITOSTI A VÝZVY
Očekává se, že světová poptávka po pneumatikách poroste
o 4,3 % ročně a v roce 2017 dosáhne téměř 3 miliard kusů,
přičemž nejvyšší růst se očekává v Asii, zejména v Číně a
Indii.1 Toto zvýšení znamená růst obchodních příležitostí pro
výrobce pneumatik a stejně tak pro výrobce strojů na výrobu
pneumatik. Slovenská společnost Konštrukta-Industry tento
podnikatelský potenciál brzy vycítila. Zařízení pro výrobu
pneumatik začala produkovat již před 20 lety na základě více
než čtyřicetiletých výrobních zkušeností. „Naše aktivity se
významně vyvíjely od doby našeho založení v roce 1953,“
řekl Ing. Jozef Santa, ředitel divize strojního zařízení pro
pneumatiky společnosti Konštrukta-Industry. „Rozrostli jsme
z výrobních zařízení pro obranný průmysl na programy
zaměřené více na civilní obyvatelstvo. Nyní vybavujeme
některé světově nejvýznamnější výrobce pneumatik řezacími
a vytlačovacími stroji.“
Podle Ing. Santy roste stejně jako poptávka po pneumatikách
i počet konkurentů, náklady na palivo a suroviny a zvyšují
se také požadavky na bezpečnost a životní prostředí.
„Výrobci pneumatik čelí mnoha výzvám a naším posláním
je nabízet jim účinné stroje s cílem zlepšit produktivitu a
konkurenceschopnost,“ řekl. „Vzhledem k tomu, že jsme v
tomto oboru poměrně noví, máme výhodu nad zavedenějšími
výrobci strojů na pneumatiky (z nichž někteří jsou zde již okolo
100 let) v tom, že jsme vnímavější vůči novým a inovativním
metodám a technologiím, včetně 3D digitálního návrhu a
softwaru pro řízení životního cyklu výrobku. To nám dává
konkurenční výhodu oproti společnostem, které jsou svázané
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konvenčnějšími přístupy, na něž dnešní trh není vždy naladěn.
Jsme flexibilnější, když nás zákazník požádá, abychom stroj
přizpůsobili podle jeho specifikací. Toto a naše příznivé ceny
jsou silné prodejní body v náš prospěch,“ řekl.

VÝKON, SPOLEHLIVOST, PŘESNOST
Vylepšení pneumatik, zejména pak zelených pneumatik, jsou
silnými prodejními argumenty, které výrobci OEM používají
pro přilákání zákazníků. Protože se vylepšují technologie
pneumatik, musí jít strojní zařízení nad rámec těchto vylepšení.
„Aby výrobci pneumatik vyčnívali nad konkurencí, musejí nás
požádat o speciální konfigurace. To je důvod, proč je každý
stroj originál, žádné dva nejsou identické,“ pokračoval Santa.
„Spoléhají se na naše technologické zkušenosti s navrhováním
strojů, které udrží non-stop provoz jejich výrobních linek 330
dní v roce,“ řekl.
Výroba pneumatik je vícefázový proces. Zahrnuje smíchání
kaučuku s chemickými látkami ve směšovacích strojích, výrobu
profilů na vytlačovacích a řezacích strojích, výrobu ocelových
a textilních kordů a montáž těchto komponentů a vulkanizaci
pneumatiky. „Společnost Konštrukta-Industry se na procesu
podílí prostřednictvím řezacích a vytlačovacích zařízení. Které
jsou nutné pro výrobu těchto polotovarů,“ řekl Santa. „Naše
automatizované linky mají vysoce výkonné funkce vizualizace,
které zobrazují informace, jako je statistika hodnocení kvality
výrobku, a přispívají ke snižování výskytu lidských chyb. Tím
se snižuje opakování úkonů a zvyšuje se efektivita obsluhy. Je
to právě vysoká úroveň automatizace a komputerizace, co naši
zákazníci hledají,“ řekl Santa.

„Všechny informace o výrobcích
jsou uložené v platformě
3DEXPERIENCE a jsou snadno
dostupné. Spolupráce mezi našimi týmy je
lepší, projekty jsou dokončovány rychleji,
přitom kvalita našich strojů se zlepšila.“
— Ing. Jozef Santa, ředitel divize strojního zařízení pro
pneumatiky společnosti Konštrukta-Industry

ZÁKAZNÍK 3DS JIŽ VÍCE NEŽ 10 LET
Společnost Konštrukta-Industry je zákazníkem společnosti
Dassault Systèmes (3DS) od roku 2004, kdy jí místní obchodní
partner 3DS pomáhal zavádět její první licence CATIA V5
a ENOVIA pro navrhování a řízení dat, s následnou aplikací
3DVIA Composer pro dokumentování montáží a zákaznického
servisu. „V roce 2010 naše vedení našeho partnera požádalo
o analýzu Business Vaule Assessment (BVA) našich procesů a
softwarových řešení, která zahrnovala také software třetích
stran,“ připomněl Karol Breuer, vedoucí realizace projektu 3D
PLM.
„Díky tomu jsme nakonec nahradili tento software aplikacemi
3DS v celé společnosti. Platforma 3DEXPERIENCE se stala
páteří našeho systému PLM. Chtěli jsme sjednotit všechna
naše řešení CAD pod jednu platformu a naše BVA analýza
ukázala vše, co může platforma 3DEXPERIENCE nabídnout,“
řekl Breuer. „Jakmile byl systém zaveden, začali jsme školit
první uživatele. Po úspěšném prvním pilotním projektu
jsme systém plošně rozšířili do našich oddělení marketingu,
projektování, výroby a servisu a také na projektové manažery.
Brzy jsme používali 100 licencí v celé společnosti,“ řekl.

S CÍLEM RYCHLE PROJEKTOVAT A VYRÁBĚT
Společnost Konštrukta-Industry dnes využívá průmyslové
řešení Single Source for Speed od společnosti Dassault
Systèmes, a to v rámci platformy 3DEXPERIENCE s cílem
zvládnout návrh stroje a jeho výrobu a také spravovat projekt a
data. „Řešení „Single Source for Speed“ zahrnuje všechny naše
procesy od zákaznického návrhu po projekt, výrobu, montáž
a servis,“ řekl Santa. „Řídí odhady nákladů a cen, slouží jako
řešení pro řízení projektů a je napojeno na náš systém ERP.
Veškeré informace jsou uloženy na platformě 3DEXPERIENCE
a jsou snadno dostupné pro spolupracovníky na všech místech
navrhování, výroby i prodeje. Tento centralizovaný přístup
znamená, že se již nemusíme ptát, zda jsou údaje správné
či aktuální. Spolupráce mezi týmy je lepší a projekty jsou
dokončovány rychleji, přitom kvalita našich strojů se zlepšila,“
řekl Santa.
Strojní zařízení společnosti Konštrukta-Industry pomáhají
snížit hmotnost pneumatiky a ušetřit na surovinách, což
přispívá k nižší spotřebě paliva, a tedy k zanechání menší
uhlíkové stopy. „Tyto důležité trendy v moderním designu
pneumatik mají přímý dopad na dodavatele výrobních linek
pro polotovary, jako je společnost Konštrukta-Industry,“ řekl
Santa. „Výrobci pneumatik vyžadují vysoce přesné polotovary,
které jsou také co možná nejužší a nejtenčí, a stroje, které s

Horní obrázek: 3D digitální znázornění
stříhacího zařízení
Spodní obrázek: Digitální model spirálového
bubnového chladicího zařízení

Výrobky: Extrudéry, spirálová bubnová chladicí
zařízení, systémy pro navíjení pásů, řezací linky,
speciální strojní vybavení pro obranný průmysl
Počet zaměstnanců: 360
Sídlo společnosti: Trenčín, Slovakia
Více informací na
www.konstrukta.sk

Zaměřeno na Technodat
Již více než 20 let je posláním společnosti Technodat
budovat dlouhodobé vztahy s průmyslovými
zákazníky, jimž společnost přináší významnou
přidanou hodnotu díky svým hlubokým znalostem a
zkušenostem v oblasti řízení firemních procesů v
průběhu životního cyklu výrobku.

KONŠTRUKTA-INDUSTRY A ČTVRTÁ PRŮMYSLOVÁ
REVOLUCE
Díky řešení Single Source for Speed vstoupila společnost
Konštrukta-Industry do čtvrté průmyslové revoluce:
přizpůsobila stroje požadavkům zákazníků, zlepšila obsluhu a
snížila využívání materiálů a produkci odpadů pro ekologicky
šetrnější výrobu pneumatik. Naše společnost ale nemá
v úmyslu se tady zastavit. Do budoucna zkoumá několik
cest, včetně používání aplikace CATIA Systems z platformy
3DEXPERIENCE pro podporu modularity navrhovaných
zařízení a aplikace EXALEAD One Part pro vyhledávní
informací z několika zdrojů pro lokalizaci a opětovné použití
dílů, návrhů a související dokumentace. „Snížení nákladů, lepší
navržené produkty a vylepšené služby zákazníkům – to vše je
s platformou 3DEXPERIENCE možné,“ uzavřel Santa.

Společnost Technodat je předním specialistou na
poradenství a softwarová řešení. Pro společnost
pracuje v České a Slovenské republice zhruba 180
zaměstnanců, kteří poskytují služby zákazníkům z
automobilového průmyslu, z oblasti průmyslových
zařízení, leteckého průmyslu, strojírenství a výroby
lisovacích nástrojů a forem atd.
Více informací na
www.technodat.eu

Our 3DEXPERIENCE® platform powers our brand applications, serving 12 industries, and provides
a rich portfolio of industry solution experiences.
Dassault Systèmes, the 3DEXPERIENCE® Company, provides business and people with virtual universes to imagine sustainable innovations. Its
world-leading solutions transform the way products are designed, produced, and supported. Dassault Systèmes’ collaborative solutions foster social
innovation, expanding possibilities for the virtual world to improve the real world. The group brings value to over 190,000 customers of all sizes in all
industries in more than 140 countries. For more information, visit www.3ds.com.
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Zaměřeno na Konštrukta-Industry
Výrobce strojů a zařízení pro výrobu pneumatik a
zařízení pro obranný průmysl.

těmito specifikacemi dokáží pracovat, a tak snižovat celkovou
hmotnost pneumatik. Nástroje pro 3D modelování řešení
Single Source for Speed a rychlost při vytváření alternativních
návrhů nám pomáhají směřovat k nejlepšímu přesnému
návrhu. Máme také knihovnu komponentů a návrhů, které
vývoj nových strojů urychlují. A nakonec uživatelé využívají
řešení Single Source for Speed v oblasti virtuálních simulací,
kterými řeší předběžné návrhy zařízení. To přispívá k důvěře
a následně ke zvýšení bezpečnosti a menšímu počtu chyb,“
řekl.

