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Tuzemští a zahraniční vystavovatelé, obrovská 
výstavní plocha a mnoho moderních strojů – 
vypadá to, že akce kielecký Salon Technologii 
Obróbki Metali (STOM 2016), Expo-Surface, 
Control-STOM, Pneumaticon, Wirtoprocesy 
a Spawalnictwo budou opravdu impozantní. 
Tyto akce tvoří již tradičně společnou prezen-
taci více než 500 společností – vystavovatelů –, 
mezi jinými z Polska, německa, Turecka, 
Itálie, České republiky, Slovenské republiky, 

Cílem této konference, která proběhne na br-
něnském výstavišti ve dnech 9.–11. března, je 
propojit výzkum, vývoj a inovace s praxí. Stává 
se příležitostí pro vědecké pracovníky, kteří zde 
mohou prezentovat své články a výstupy. Prezen-
tovat se zde budou také inovační firmy, vysoké 
školy, vědecké parky a instituce. návštěvníci bu-
dou mít možnost seznámit se jak s ukončenými, 
tak i začínajícími nebo právě probíhajícími pro-

V návaznosti na veletrh spotřební a výpočetní 
techniky CES 2016, který se konal v Las Vegas 
v průběhu druhého lednového týdne, bylo 
uspořádáno i historicky první setkání part-
nerů global Partner Summit společnosti 3D 
Systems. Společnost 3D Systems se původně 
pohybovala v oblasti 3D tisku, ale během své 
existence rozšířila své působení i do řady dal-
ších odvětví. Portfolio společnosti dnes vedle 
technologií z oblasti vlastního 3D tisku zahr-
nuje softwarová řešení pro design, konstrukci 
i výrobu a nabízí výrobní služby v oblasti on-
-demand parts a zdravotnictví. Do Las Vegas 
přijeli obchodní partneři společnosti 3D Sys-
tems z celého světa, kteří ještě před zahájením 
vlastního summitu měli možnost navštívit její 

VELETRh STOM 2016

VěDA VýZKUM InOVACE 2016

3D SYSTEMS gLObAL PARTnER SUMMIT

Litvy, Dánska a holandska. Veletrhy navštíví více 
než šest tisíc odborníků z odvětví zpracování 
kovů a zpracování plechů a příbuzných oborů. 
Avšak veletrh STOM je nejen dynamická nebo 
statická prezentace nejmodernějšího zařízení, 
ale také meritorní součást průmyslu – což zahr-
nuje i brokerské schůze, semináře a konference.

Kielecký veletrh se uskuteční ve dnech 9. až 
11. března 2016.
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jekty. Součástí veletrhu budou doprovodné 
akce zaměřené na získávání nových kontaktů. 
Pro vystavovatele bude například připraven 
přehledný e-Plán schůzek. Veletrh bude pro 
vystavovatele a zájemce z odborné veřejnosti 
zahájen slavnostním otevřením za přítomnosti 
významných osobností z různých vědních oborů 
i státní správy.
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stánek na veletrhu CES 2016. byly zde před-
staveny poslední trendy ve vývoji v oblasti 3D 
tisku, a to jak z kovu, tak i plastových materiálů, 
se kterými společnost 3D Systems momentálně 
pracuje. V oblasti návrhu zde byla ukázána 

práce a úprava dat získaných z 3D skenu. Pre-
zentován byl i CAD software z řady geomagic 
a CAD/CAM systémy zastoupené ve skupině 
3D Systems nově od roku 2015 softwarem pro 
produkční obrábění gibbsCAM a CAD/CAM 
řešením pro nástrojaře Cimatron. 

Vlastní setkání partnerů, dvoudenní global 
Partner Summit, probíhalo po skončení vele-
trhu v hotelu ballý s, kde se sešli prodejci pro-
duktů spadajících pod hlavičku 3D Systems 
ze všech koutů světa. Společnost technology-
-support se na tomto setkání partnerů účastnila 
především aktivit spojených s CAD/CAM soft-
warem pro produkční obrábění gibbsCAM 
a CAD/CAM řešením pro nástrojaře Cimatron.
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V návaznosti na veletrh CES 2016 uspořádala
společnost 3D Systems setkání partnerů
– Global Partner Summit.
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V německém Schweinfurtu v současnosti probíhá 
stavba nejvýkonnějšího zkušebního centra pro 
velkorozměrová ložiska na světě. Schweinfurt byl 
vybrán z toho důvodu, že se zde nachází výrobní 
závod, ve kterém se už od roku 1990 vyrábějí 
velkorozměrová ložiska pro větrnou energii.

V novém komplexu budou umístěna dvě nová 
zkušební zařízení. Větší bude určeno přede-
vším k testování aplikací pro větrnou energii. Je to 
první zkušební zařízení na světě, které umožní tes-
tovat nejen jednotlivé hlavní ložisko větrné turbíny, 
nýbrž i celé uložení (tj. včetně dílů zákazníka), a to 
i u turbín s výkonem přes 10 MW. Druhé, menší 

Společnost Dassault Systèmes oznámila, že 
společnost Faraday Future začala využívat její 
platformu 3DExperience. Tento výrobce elekt-
romobilů již implementoval specializovaná ře-
šení Target Zero Defect a Smart Safe & Connec- 
ted určená pro vývoj a vytváření nových plně 
elektrických vozů a pro zajištění zcela nového 
zážitku z jízdy. Vzniká tak generace vozů, které 
vyžadují, aby výrobci propojili tradiční postupy 
navrhování aut s internetovou konektivitou, al-

„METROPOLE“ VELKOROZMěROVýCh LOžISEK

SOFTWARE PRO VýVOJ AUTOMObILŮ bUDOUCí gEnERACE 

Vůz FFZERO1 Concept od Faraday Future

Předpokládané dokončení stavby za 40 mil. eur
je naplánováno na rok 2017.

ternativními zdroji elektřiny a autonomními jízd-
ními technologiemi. 

Platforma 3D Experience se bude využívat 
i v připravovaném výrobním závodu v north Las 
Vegas. Specializovaná oborová řešení od Das- 
sault Systèmes, jako například Lean Production 
Run, totiž společnosti jako Faraday Future vy-
užívají k optimalizaci svých závodů, ke kontrole 
kvality a kvůli možnosti zobrazovat v reálném 
čase situaci v provozu. Díky tomu může Faraday 

zkušební zařízení bude testovat velkorozměrová 
ložiska v nejrůznějších provedeních pro ostatní 
průmyslová odvětví. Umožní dosáhnout takových 
zatížení a rychlostí otáčení, které mnohonásobně 
předčí vše, co bylo dosud možné.

neobyčejně vysoký výkon zkušebního centra 
umožní pozorovat tyto děje z úhlů, ze kterých to 
doposud možné nebylo. budou tak získány po-
znatky, které se využijí k dalšímu zpřesnění stávají-
cích výpočetních simulačních modelů. Přesně při-
způsobené optimalizované řešení navržené pro 
konkrétní aplikaci přinese výhody především zá-
kazníkovi, nebo takové uložení se bude vyzna-

čovat nadprůměrnou výkonností, mnohem vyšší 
odolností, delší trvanlivostí a v neposlední řadě 
také výrazně vyšší účinností.
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Future vybudovat a provozovat špičkový provoz, 
který splňuje nejvyšší moderní standardy.
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