
Významný podiel v objeme výroby
tvorila aj „špeciálna“ výroba predo-
všetkým vyslobodzovacích automo-
bilov, mobilných mostov, prepravní-
kov pohonných hmôt a pitnej vody,
teda výrobkov, z ktorých mnohé sú
dodnes súčasťou výzbroje mnohých
armád. Okrem výpočtu finálnych vý-
robkov nesmieme zabudnúť ani na
odliatky zo sivej a tvárnej liatiny z pod-
nikovej zlievarne. Tie nachádzali 
uplatnenie v širokej škále výrobkov
renomovaných výrobcov obrábacích
centier a iných strojov. Unáhlená
konverzia zbrojárskej výroby a roz-
pad mohutného strojárskeho zdru-
ženia so značkou ZŤS malo za násle-
dok odtrhnutie podniku od centra-
lizovaného marketingu spojené so
stratou tradičných trhov a potrebou
hľadať nové možnosti uplatnenia
sa.

KÁVIČKOVÝ SOFTVÉR
Rozsiahly výrobný program VSS

vždy vyžadoval silné oddelenie výrob-
nej konštrukcie, ale aj oddelenie vývo-
ja, pretože veľká časť výrobkov bola,
ako sa zvykne hovoriť, z vlastnej ku-
chyne. História zavádzania CAD pro-
duktov bola preto zrejme rovnaká ako
u iných, VSS podobných firiem. Teraz,
s odstupom času, konštruktéri s úsme-
vom spomínajú na prvé výkresy vy-
tvorené v ACAD 10 „bežiacom“ na po-
čítačoch radu 286 a vykreslené na
stolovom plotri Digigraf. Hovorilo sa
tomu „kávičkový“ softvér a hardvér,
pretože medzi generovaním zložite-
jšieho výkresu ste si mohli v pohode
vypiť kávu. Napriek tomu sa prínosy
zavádzania CAD systémov začali rých-

lo prejavovať. Aby si spoločnosť ucho-
vala dynamiku, modernizovala počí-
tačové vybavenie. Oddelenie konštruk-
cie a vývoja sa stalo akousi výkladnou
skriňou podniku, kam smerovali všet-
ky dôležité návštevy. Na vypitie kávy
už neostával čas a čoskoro ju ani ne-
mal kto uvariť. Krásne mladé kresličky
pauzujúce výkresy a občas variace
kávu prišli zavedením CAD o prácu.
Napriek silnej redukcii VSS a.s. dnes
stále zamestnáva okolo 1 000 pracov-
níkov. Z nich dve desiatky zabezpeču-
jú konštrukciu a vývoj nových pro-
duktov. Spoločnosť spolupracuje s ce-
lou plejádou popredných európskych
i svetových strojárskych firiem a usku-
točňuje sa formou outsourcingu na
realizácii ich výrobkov. Tieto spoloč-
nosti rýchlo objavili veľký výrobný 
a technický potenciál VSS, preto vy-

rábané časti, ale aj hotové výrobky
sú stále technicky náročnejšie.

KVALITA ZA ROZUMNÚ CENU
Odborníci sa ani nenazdali a počí-

tače a programy si hravo poradili aj 
s tretím rozmerom. Prudko sa menili
aj nároky klientov. Veľkosť výrobných
sérií sa zmenšila, výrobný sortiment
sa viac prispôsoboval individuálnym
potrebám klientov. Čas pre vývoj 
nového produktu, či prispôsobenie 
a úpravy existujúcich modelov sa
prudko skrátil. Zároveň však prudko
rástli nároky na presnosť. Konkuren-
cia tlačila čas i náklady na vývojové
práce dole a kvalitu naopak hore.
Vyvstala potreba nákupu kvalitného
softvéru za rozumnú cenu. 

„Ako odchovanci už spomenutej
tzv. ACAD desiatky vývojári vo VSS

privítali, že Autodesk rýchlo dobehol
zmeškaný štart v 3D oblasti. Práve
dobré skúsenosti s produktmi Auto-
desk boli tým rozhodujúcim závažím
na pomyselnej miske váh pri voľbe
spomedzi viacerých ponúkaných soft-
vérových produktov,“ spomína na dô-
vody výberu nového softvéru hlavný
konštruktér VSS a.s. Košice Ing. Václav
Kubák.

Nákup Inventoru v spojení s pre
strojárov neoceniteľnou nadstavbou
Mechsoft, sa ukázal ako správna
voľba. Spolu s neodmysliteľnou pod-
porou u produktov Autodesk a pod-
porou miestneho predajcu, ktorým
bola firma Democentrum – SoftCad,
dnes transformovaná do firmy ŠTOR
CAD Computers, rýchlo začali vy-
užívať program naozaj produktívne.

Inventor užívateľom vo VSS a.s. Ko-
šice dodnes poskytuje všetky tie vý-
hody, o ktorých sa už napísalo množ-
stvo článkov, ktoré odzneli na všetkých
prezentáciách, výstavách a worksho-
poch. Tento produkt sa stal naozaj
silným 3D nástrojom na tvorbu kon-
štrukčnej dokumentácie. Inventor vy-
užívaný vo VSS dnes na viac ako 95
percent (s výnimkou skutočných
špecialít) spĺňa náročné požiadavky
konštruktérov a spoločnosť tak môže
splniť stále rastúce nároky klientov.
A keďže v prípade košických VSS ide
väčšinou o náročné a zložité zaria-
denia, neoceniteľnou výhodou využí-
vania Inventora je, že bez toho, aby
museli v dielňach opracovať čo i len
jediný kus železa, vedia sa konštruk-
téri, ale aj marketingoví špecialisti so
zákazníkom alebo vrcholovým ma-
nažérom vo firme baviť o každom

VSS a.s. Košice je spoločnosť s viac ako storočnou tradíciou. Na jej počiatku stála malá súkromná firma 
na výrobu banských vozíkov a turbín. Počas dlhých rokov sa postupne prepracovala na modernú strojársku
spoločnosť s významným podielom nielen na trhu bývalého východného bloku, ale svoju produkciu
exportovala do rôznych krajín celého sveta. Výrobky spoločnosti VSS Košice a ZŤS Košice (ako súčasť
kombinátu ZŤS) nachádzali uplatnenie v najrôznejších odvetviach priemyslu – od rozsiahlych zariadení
pre chemický priemysel, cez parovzdušné buchary, trecie vretenové lisy, excentrické lisy, rychlovysekávacie
automaty, stacionárne, vagónové a špeciálne prevodovky, vagónové cisterny, až po domiešavače betónu
a účelové nadstavby automobilov.
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Skôr než v dielni opracujú 
čo i len jediný kus železa
Vasil Demko

Cisternový 
automobil 
na prepravu pitnej
vody bol 
konštruovaný 
s využitím 
Inventora.



detaile fyzicky ešte neexistujúceho
výrobku. To umožňuje eliminovať už
v prípravnej fáze množstvo problémov,
ktoré oberajú firmu o drahocenný čas
i náklady na prepracovanie prototypov.
Samozrejme, že sa nedá úplne zabrá-
niť drobným úpravám finálneho výrob-
ku po výrobe prototypu. Ale už im nik-
to „neprekope“ celý výrobok, ako tomu
bolo často zvykom v minulosti. Výho-
dou používania Inventora je aj oveľa
pružnejšia, rýchlejšia a rozsiahlejšia
pevnostná kontrola dôležitých uzlov
už v štádiu návrhu pomocou výpočtov.
Konštrukčne kritické uzly vo firme
kontrolujú a optimalizujú pomocou
metódy konečných prvkov (MKP).

OSTRÝ TRÉNING
Jedným z prvých, takpovediac os-

trým cvičným projektom, na ktorom
sa konštruktéri VSS podujali preveriť
všetky možnosti nového produktu,
bol vskutku neštandardný výrobok 
– automat na pečenie hostií (v kres-
ťanskej liturgii je to chlieb, ktorý sa
po konsekrácii premieňa na Kristovo
telo prijímané veriacimi). Veriaci iste
vedia, o čom je reč. Vďaka skúsenos-
tiam z predošlého využívania ACAD
10 si konštruktéri rýchlo osvojili zná-
me nástroje a postupy a s potešením
využili nové možnosti, ako je vytvára-
nie rozvinutých tvarov plechov, mo-
delov a výkresov plechových súčias-
tok a potrubí aj s ich zložitými prie-
nikmi, modelovanie potrubných sys-
témov pre rozvod hydrauliky a pneu-
matiky, rozmiestnenie kabeláže na
stroji, intuitívnosť práce, možnosť vy-
tvárať skladačky z už jestvujúcich
komponentov, samotnými výrobcami
poskytnuté 3D modely dodávaných
často aj zložitých prvkov a výrobkov.
Práve umiestnenie týchto nakupova-
ných dielcov do zostáv bolo v minu-

losti časovo náročné kvôli prácnemu
prekresľovaniu výrobku do 3D mode-
lu z katalógu. Navyše, pri samotnej
dodávke dielca nezriedka nastávalo
rozčarovanie, pretože skoro vždy nie-
čo s niečím kolidovalo a bolo potrebné
meniť už vyrobené dielce. Možnosť
ukázať neexistujúci stroj a vypočuť
si pripomienky a návrhy budúceho
užívateľa sa stala jednou z najväčších
výhod uplatnenia Inventora.

HLBOKÝ PRIENIK 
DO DUCHA SPOLOČNOSTI

Inventor sa stal neodmysliteľným,
no hlavne neoceniteľným pomocní-
kom konštruktérov pri zvládaní vý-
vojových úloh. No jeho prienik do
ducha spoločnosti je oveľa hlbší.
Vďaka svojim možnostiam sa stal ne-
nahraditeľným marketingovým a ob-
chodným nástrojom. Umožňuje spo-
ločnosti uchádzať sa o väčšie množ-
stvo aj menších objednávok. Zároveň
ponúka účinný nástroj na rýchle
zmeny, adaptácie existujúcich pro-
duktov na nové požiadavky, umož-
ňuje pripraviť prezentácie blížiace sa
realite, ponúka sústavu nástrojov na
rýchle spracovanie dokumentácie. 
V podniku vedia tento prínos doku-

mentovať napríklad aj na jednom z naj-
úspešnejších produktov – ťažkom vy-
slobodzovacom automobile AV 15.
Jeho výrobnú dokumentáciu pripra-
vovali ešte „ručne“, no vďaka nadča-
sovosti koncepcie a konštrukcie je stá-
le špičkovým produktom v sektore
vyslobodzovacej techniky.

„Keby sme ho však mali vyvíjať
dnes bez podpory výpočtovej techni-
ky, asi by sa do jeho vývoja nikdy
nikto nepustil. Len technicko – mon-
tážny a servisný manuál, či katalóg
náhradných dielov by na dlhý čas
zabral celú dnešnú vývojovú kapaci-
tu konštrukcie. Nové verzie vyslobo-
dzovacích automobilov, takzvané ľah-
ké vyslobodzovacie automobily LRV 7,
alebo RV 12 boli už konštruované 
s podporou 3D progamov a čas na vy-
tvorenie prototypu i potrebnej doku-
mentácie je s AV 15 jednoducho ne-
porovnateľný,“ konštatuje stručne Ing.
Kubák.

PRÍNOSY
Prínosy práce s Inventorom sú zre-

teľné aj v segmente cisternových, či
sacích nadstavieb. V ponuke sú de-
siatky verzií s odlišným vybavením 
i prepravnými kapacitami. Pre priblí-

ženie komplexnosti využitia Inventora
možno uviesť niekoľko poznatkov 
z práce konštruktérov na cisternovom
automobile na prepravu 16 m3 pitnej
vody. Išlo o výrobu v minulosti už ove-
rených výrobkov na prepravu 9 m3 vo-
dy. Zmena podvozku a doplnenie čer-
padla na distribúciu vody si však nako-
niec vyžiadala rozsiahlejšie zmeny
dokumentácie.

Vzhľadom na nutnosť ponechať
určitú torznú voľnosť medzi samot-
ným rámom nadstavby a rámom pod-
vozku, požadovanej jeho výrobcom,
bolo nutné dôkladne preveriť správa-
nie nadstavby pri pomyselnom pohy-
be v teréne. Aj tu použitie Inventora
výrazne pomohlo pri výpočtoch me-
tódou MKP. Na ilustráciu ponúkame
výsledky deformačnej analýzy.

Nemožno nespomenúť aj ďalšiu 
z výhod tvorby dokumentácie pre ten-
to výrobok v Inventore. Tou je tvorba
katalógu náhradných dielov a dielen-
sko-montážných príručiek. Tie sú ne-
oddeliteľnou súčasťou dodávky výrob-
ku zákazníkom.

NOVÉ PRÍLEŽITOSTI
A čím môže prispieť Inventor pod-

niku v budúcnosti? Spoločnosť VSS
sa v poslednom období orientovala
predovšetkým na výrobu výrobkov
podľa požiadaviek konkrétnych zákaz-
níkov. Preto je ťažké hovoriť o kon-
krétnych budúcich projektoch. No
podľa názorov konštruktérov to bude
určite niečo z oblasti modernizácie
saco-kanalizačných vozov a taktiež
„malý brat“ veľkého vyslobodzova-
cieho vozidla AV 15 – ľahký vyslobo-
dzovací automobil LRV 7. Len čas však
ukáže, či marketingová voľba bola
rovnako úspešná, ako voľba softvéru
na samotnú tvorbu dokumentácie
týchto výrobkov.
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Neoceniteľnou výhodou využívania Inventora je, že
bez toho, aby museli v dielňach opracovať čo i len
jediný kus železa, vedia sa konštruktéri, ale aj
marketingoví špecialisti so zákazníkom alebo
vrcholovým manažérom vo firme baviť o každom
detaile fyzicky ešte neexistujúceho výrobku. To
umožňuje eliminovať už v prípravnej fáze množ-
stvo problémov, ktoré oberajú firmu o drahocen-
ný čas i náklady na prepracovanie prototypov.

Obr. 2: Deformačná analýza 
nádoby cisterny

Obr. 1: 3D model spomínaného 
automatu

Automat 
na pečenie hostií


