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Úvod

Zpr á va o č innosti představuje č innosti uskuteč něné v období 1 3 2016 - 28. 2. 2017 (dle
hospodář ského roku společ nosti), pro zjednodušení je v textu využíváno pouze označ ení „
rok 2016“
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2 Profil společ nosti
Intemac Solutions, s.r.o. (dá le INTEMAC) je centrum v ý zkumu, inovací a pokročilých technologií se
zaměř ením na v ýrobní techniku pro strojírenství. Je dceřinou společ ností JIC, zá jmového sdružení
prá vnick ých osob a byla založena za úč elem posilování konkurenceschopnosti firem a provozu
vědecko -v ý zkumné infrastruktury vybudované Jihomoravsk ým krajem. INTEMAC je součástí
Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje.

INTEMAC je vý zkumnou organizací, jejímž hlavním posláním je, v souladu s evropsk ý m Rámcem pro
státní podporu v ý zkumu, vý voje a inovací a zákonem č 130/2002 Sb., provádět aplikovaný v ý zkum
a experimentální vý voj a šíit jejich v ýsledky prost řednictvím výuky, publikování nebo převodu
technologií do praxe. Zisk společ nosti je zpětně investován do t ěchto č inností. Žá dný podnik nemá
p řednostní přístup k v ý zkumný m kapacitám INTEMAC ani k v ýsledkům jeho vý zkumu a v ý voje.
INTEMAC provádí, v souladu s Rámcem, také hospodářské činnosti, mezi které pat ří zejména
smluvní v ýzkum, vý voj, zkušebnictví, měření a diagnostika strojů, poradenství a provoz vědecko¬
vý zkumné infrastruktury vybudované Jihomoravským krajem.
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V ýzkum a v ý voj

Vý zkum a vývoj je hlavní činností společnosti. Prost řednictvím řešení národních a evropských
úč elov ých projektů v ý zkumu a v ývoje a v ý zkumný ch služeb pro průmysl INTEMAC p ř ispívá k rozvoji
konkurenceschopnosti firem působící v oblasti výrobní techniky a strojírenství.
Národní a evropské účelové projekty
TA04011473 Projekt Prediktivní systém tepelné regulace pro obráběcí stroje

Cílem projektu je vý zkum prediktivního systému pro
tepelnou kompenzaci velmi p ř esných obráběcích strojů.
P ředstavovaný prediktivní systém bude schopen, díky
inovované metodě p ři ná vrhu stroje, znač ně eliminovat
nutnost teplotních kompenzací, které se bÿž
ně provádějí
až po vyrobení a testování daného stroje. Významnou
v ýhodou prediktivního systému je jeho teplotní
robustnost, což přináší v ý znamné zkrácení doby po
zapnutí stroje, po kterou není mo žno provádět použitou
aktivní teplotní kompenzaci, což př ináší p ředevším
zv ýšení produktivity stroje díky rychlejšímu náběhu do
teplotně stá lého stavu a zajištění vy šší p ř esnosti p ři
proměnlivých podmínk ách okolí.
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Teplotní zkouška pro definici okrajových
podmínek

TA 04011406 Projekt Využití progresivních technologií pro efektivní stavbu obráběcích strojů

Primárním cílem projektu je tedy navrhnout obecný metodický postup efektivní stavby obráběc ích
strojů. Efektivní v tomto slova smyslu p ředstavuje zkrácení pot řebného času na stavbu stroje p ři
současném zvýšení jeho geometrické p ř esnosti proti standardnímu provedení. Vyvíjený metodický
postup bude muset rovnÿž
zahrnovat montážní operace vz ájemného ustavování nosných částí OS,
které zásadně ovlivňuje výsledný chod stroje. Sekundárním c ílem projektu je umožnit výrobcům
využít získané informace o stavu stroje jako zpětnou vazbu
v ýrobního cyklu vý voj-v ýroba-oživení stroje.
TA 04011624 Projekt Multifunkční
vý suvem a koncepcí box -in-box

smykadla s velk ým

Cílem projektu je v ý voj nové generace multifunkčních
smykadel TOS KUŘÍ M - OS pro aplikace fr ézovac ích,
soustružnických a vyvrtá vacích operací s v ýsuvem 3 m - 5 m
pro stojanov é a portálové stroje Smykadla s velk ým
v ýsuvem a multifunkčností technologick ých operac í
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p ř edstavují vý znamný inovační prvek ve stavbě strojů a mají velk ý potenciál tr žního uplatnění.

FV10635 Projekt Multifunkční obráběcí centrum s kompozitovou strukturou

Cílem programového projektu je v ý voj, zhotovení a odzkoušení prototypu multifunkčního
obráběcího centra s přesuvným p říčníkem a s kombinovaným kluzným a valivým vedením ve všech
lineárních osách pro obrábění tvarově složit ých obrobků. Technickou p ředností a konkurenč ní
výhodou bude vybavení stroje z á sobníkem nástrojů s možností automatické výměny
soustružnických hlav i velkého množství rotačních nástrojů, prováděných robotem. Multifunkční
obráběcí centrum umožní efektivní prová dění jak hrubovac ích, tak také dokončovacích operací na
tvarově slo žitém obrobku při jednom upnutí.
Projekt HORIZON2020 I4MS (ICT FOR MANUFACTURING SMĚS) South-Moravian Digital
Manufacturing Hub - DIGIMAT

Cílem projektu je studie proveditelnosti, která popíše základní nastavení regionální platformy pro
spolupráci p ř i zavádění digitálních technologií do průmyslu (Digital Innovation Hub).
Služby pro průmysl
V roce 2016 bylo dodáno cca 15 služeb v oblastech koncepce
a konstrukce strojů a technologie obrábění, měř ení, zkoušek
a diagnostiky strojů, měř ení rozměrných obrobků. INTEMAC
provedl nap říklad:
• pro společ nost Vítkovice Heavy Machinery, která získala
zaká zku
na
v ýrobu
závitov ých
segmentů
zabezpeč ovacího systému lodního v ýtahu Niederfinow
v Německu, diagnostiku a nastavení v ýrobního stroje
a vyvinul zcela novou metodiku kontroly dílů pomoc í 3D
mobilního měř icího p řístroje laser tracker. Metodiku
Měření přesnosti závitového segmentu
ověřila a schválila inspekční společnost TUV NORD.
• Koncepční návrh stroje FS (fr ézovací centrum)
v rozměrových variantách v rozsahu lo že, upínací deska, stojan, spojovac í díl, konzola
v provedení ocelobeton (ocelový sva ř enec vyplněný betonem; lože a stojan), litinový odlitek
(upínací deska), ocelov ý sva řenec (spojovací díl, konzola).
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Služby vykoná vané z pov ěřen í Jihomoravsk ého kraje v režimu zá vazku
ve řejné služby

Na základě smlouvy o zá vazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho vý kon s Jihomoravským
krajem ze dne 17. 3. 2017 INTEMAC vykoná vá následující činnosti:
• provoz budovy (vědecko-vý zkumné infrastruktury) INTEMAC,
• rozvojové a výzkumně-vý vojové služby pro technologické firmy,
• příprava a realizace rozvojových projektů zaměřených na rozvoj centra INTEMAC.
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Seminář Průmyslová revoluce prakticky
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Inovační den v prostorá ch INTEMAC

Organizač ní struktura a personální zajišt ění

K 28. 2. 2017 INTEMAC zaměstnává 9 zaměstnanců. V č ele organizace stojí ředitel centra
Ing. Radomír Zbožínek. Druhou úroveň organizace tvoří 7 vý zkumný ch pracovníků se specializací
a 1 osoba ur č ená pro sprá vu budovy a administrativu organizace. Společnost pravidelně
spolupracuje s cca 5 externisty na DPP/DPČ. Zvyšování kompetenc í v ý zkumných pracovníků je
zajišť ováno formou interních rozvojových projekt ů a účastí na odborný ch seminářích.

Odborný tvm INTEMAC se zaměř uje na:
• Zkušebnictví, měření a diagnostiku strojů
• Technologii obrábění
• Stavbu strojů a zařízení (identifikace slabých míst současných strojů, návrh optimálního
řešení, nové koncepce)
• Průmysl 4. 0, digitalizace průmyslu

INTEMAC I

INTEMAC I
innovative technologies for machine tools

Má odbornost zejména v oblastech:
• zvyšování pracovní přesnosti obráběcích strojů
• efektivní stavba a kontrola přesnosti strojů a zařízení
• optimální stavba/konstrukce strojů a za řízení
• kompenzace a minimalizace teplotních deformací strojů a za řízení
• maximalizace výkonu a jakosti řezného procesu
• tlumení a potlač ování vibrací strojů a za řízení
• využití nekonvenčních materiálů ve stavbě strojů a zařízení

V Kuřimi 30. listopadu 2017

Ing. Radomír Zbo žínek, jednatel společ nosti

