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1. Úvod
Semestrálna práca priemyslového projektu pojednáva o mojich skúsenostiach v spoločnosti
Mechatronic Design & Solutions s.r.o. (dalej iba skrátene: MD- solutions). Náhodné hľadanie
brigád na internete ma doviedlo ku stránkam spoločnosti MD- solutions. Po zaslaní
životopisu, som dostal pozvánku na pohovor, kde som sa dozvedel základné informácie o
spoločnosti a taktiež som bol preskúšaný z oblasti konštruovania. Do spoločnosti som nastúpil
začiatkom augusta 2017, ako brigádnik konštruktér.
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2. O spoločnosti Mechatronic Design & Solutions
Spoločnost MD-solutions sa zaoberá vývojom a výrobou jednoúčelových strojov a zariadení
pre elektrotechnický a automobilový priemysel. Stručnú históriu firmy možno popísať v
týchto bodoch:
2008 Založenie spoločnosti- konštrukčná kancelária so sídlom v Brne Cejl 76
Hlavná štruktúra týmu spoločnosti je zložená z:
 projektový manažéri- Pavol Kostár, Michal Strelický
 vedúci výroby- Pavel Proks
 vedúci konštrukcie- Tadeáš Kolegar
 vedúci programátorov- Petr Ševčík
2010
2012
2013
2014

Rozšírenie spoločnosti o montážne priestory
Nákup obrábacích strojov pre úpravu jednotlivých dielov
Rozšírenie počtu zamestnancov na 10
Nákup nových obrábacích strojov

V dnešnej dobe, vo firme pracuje približne 25 zamestnancov. Okrem montážnych a
obrábacích priestorov, firma disponuje aj kanceláriamy pre oddelenie konštrukcie a
programovania. Spoločnosť sa podielala na rôznych, montážnych, testovacích, robotických
staniciach, jednoúčelových prípravkov a ďalších zariadení pre rôzne spoločnosti ako sú
napríklad: TE connectivity, Disting, Honeywell, ITW PRONOVIA, Lear atď.

Obr. 1 Montážna stanica

4

Spoločnosť MD- solutions sa konkrétne zaoberá:


Meracie prípravky
Jedná sa o návrh prípravkou, ktoré sú určené na kontrolu, meranie alebo testovanie
parametrov výrobkov.

Obr. 2 Merací prípravok



Automatizácia ručných procesov
Automatizované pracoviská zaisťujú kvalitu a presnosť pri veľkej opakovateľnosti.
Pracoviská sú buď s jednoúčelovými manipulátormi alebo s robotmi.

Obr. 3 Poloautomatizovaný montážny proces
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Re- design a optimalizácia existujúcich zariadení
Zariadenia sa optimalizujú pomocou pridania dodatočných staníc pre výrobné alebo
kontrolné procesy.



Montážne polo- automatické a plne- automatické zariadenia
Montážny proces je možné nahradiť zariadeniami buď pre ručnú obsluhu alebo plne
automatizovanými. Taktiež je možné kombinovať tieto spôsoby. Ďalšou z možností je
riešenie montáže modulovým spôsobom, kedy môžu byť jednotlivé stanice
poprepájané dopravníkmi.

Obr. 4 Automatizovaná montážna linka

3. Náplň práce
Pred začiatkom semestra som dochádzal do spoločnosti skoro každý deň. Na začiatok som sa
musel zoznámiť so softwerovým prostredím PTC CREO. Školenie prebiehalom tak, že som
zoznamoval s novým uživatelským prostredím. Oboznamoval som sa s tvorbou modelov
alebo výkresov. Kedže som mal už nejaké skúsenosti z iných CAD softwerov, pomerne
rýchlo som sa zaškolil.
Ako prvú úlohu som dostal nečakane návrh mechanického prípravku, pre testovanie
zmontovanej polohy plastového dielku. Úlohou bolo, aby sa správne zmontovaný kus dostal
do krabice, ktorá je určená predaju. Počas niekolkých týždňov som sa snažil navrhnúť
zariadenie, ktoré bude efektívnym spôsobom kontrolovať zmontovanú súčiastku.
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Obr. 5 Kus zmontovaný vo finálnej polohe

Obtiažnosť spočívala v malej plastovej súčiastke a v požiadavku mechanického prípravku,
ktorý nevyužíva žiadne optické snímače polohy, prípadne aktuátory. Po konzultáciach s
vedúcim konštrukcie mi pomohol s návrhom základného konceptu prípravku. Po návrhu
konceptu následovala design review so zákazníkom. Design review prebiehala tak, že som
prezentoval návrh prípravku a potom sme diskutovali o možných úpravách. Jedným z
požiadavok zákazníka bolo prispôsobiť návrh pre umiestnenie mechanického počítadla kusov.
Nasledoval konečný návrh na požiadavok zákazníka a príprava pre výrobu. Mechanizmus
prípravku bolo nutné zakrytovať plechmi, aby nedochádzalo k nechcenej manipulácií s
mechanizmom. Počas niekoľkých týždnov som sa snažil dolaďovať prípravok s ohľadom pre
požiadavky zákazníka a s ohľadom na vyrobiteľnosť súčastí prípravku. Výsledkom bol
testovací prípravok, cez ktorý neprejde zmontovaný kus v inej pozícií ako je na obr.5 do
krabice. Keďže sa jednalo o mechanický prípravok, pracovník je nutný manuálne plastový
kus zasúvať do prípravku. Prípravok je umiestnený na pracovnom stole vo výške približne
800 cm čo je výška vhodná pre pracovanie v stojacej polohe obr.7. Po pár mesiacoch bol
prípravok vyrobený, otestovaný a odvezený zákazníkovi.

Obr. 6 Výsledný testovací prípravok s počítadlom
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Obr. 7 Prípravok na pracovnom stole

Po dokončení tejto úlohy som začal s tvorbou výkresov pre testovacie prípravky. Prípravky
slúžili na testovanie požadovaných odchýlok vyrobenej palivovej muldy.

Obr. 8 Ilustračný obrázok palivovej muldy prevzaty z : https://www.veritas.ag/de/produkte-undservices/leichtbaukomponenten

Ďalšou z úloh bolo prerobiť návrh testovacieho prípravku, pre napájanie dvojpinového
konektoru na štvorpinový, ktorý bol súčasťou montážnej stanice palivovej muldy. Zo
stávajúceho návrhu pre 2-pinový konektor, bolo nutné prispôsobiť rozmery a tvar konštrukcie
pre nový konektor. Potom následovala tvorba príslušných výkresov prerobeného prípravku.
Ostatné práce spočívali v podpore konštruktérom, či už tvorbou výkresov, alebo návrhmi
súčastí, ktoré tvorili neodelitelnú časť montážnych alebo testovacích zariadení.
8

Ďalšou zo spomenutelných úloh, bol návrh držiaku pre tlačiaren, ktorá vypaluje do muldy
určité číslo podla zákazníka a držiak inukčného snímaču pre kontrolu prítomnosti pružinky
zmontovanej palivovej muldy. Obe súčiastky boli súčasťou montovacieho zariadenia
spomínanej muldy. V návrhu bolo treba brať ohlad na obmedzený pracovný priestor a pri
pohybe pneumatických aktuátorov, aby nedochádzalo ku kolízií s inými súčiatkami prípadne
prívodnými resp. vývodnými hadičkami od pneumatických členov.

Obr. 9 Ilustračný obrázok montážnej linky MD-solutions
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4. Záver
Počas brigády v MD- solutions som sa naučil veľa, nabral som skúseností, ktoré sú potrebné v
praxi. Moja brigáda stále prebieha, ale počas štúdija už menej intenzívne ako pre začatím
semestra. V každej zadanej úlohe sa rieši niečo nové, kedže sa jedná o výrobu jednoúčelových
zariadení. Kolektív je zhovievavý a vždy nápomocný. Prvou úlohou, návrhom testovacieho
prípravku som nabral veľa praktických skúseností počas intenzívného rozmýšlania nad
návrhmi a ich realizáciou. Počas niekolkých mesiacov som nadobudol mnoho praktických
skúseností, a tak postupne vykompenzoval teoretické znalosti získane počas štúdia na vysokej
škole v konštrukčných odboroch.
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