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Superpočítače mají
nového krále

Pohled do nitra věcí:
prozkoumat, ale nerozbít

EMO Hannover představí
novinky v mikroobrábění

Jak fungují metody
NEDESTRUKTIVNÍHO ZKOUŠENÍ
čtěte na str. 10–21
Čerpadla, řešení
a příslušenství
str. 27–31

Tribotechnika
a maziva
str. 35–41

Specializovaná příloha

Odborná příloha
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Česká společnost pro nedestruktivní testování
Czech Society for Non-destructive Testing

zve všechny defektoskopické odborníky z průmyslové praxe,
školství, vývoje i výzkumu, studenty a další zájemce na nejvýznamnější událost
roku 2011 v oblasti nedestruktivního zkoušení v České republice – na již

41. mezinárodní konferenci a výstavu NDT techniky
41th International Conference and NDT Technique Exhibition

DEFEKTOSKOPIE 2011
NDE
N
DE FFOR
OR SAFETY
SAFETY 2011
2011

9.–11. 11. 2011 / November 9 – 11, 2011
Harmony Club hotel, Ostrava – Czech Republic

Konference bude tradičně zaměřena zejména na problematiku nedestruktivního zkoušení
materiálů a konstrukcí v různých oborech technické činnosti. Tato akce bude významnou
příležitostí k setkání všech, kteří se zajímají o výzkum, vývoj, praktické aplikace i vzdělávání a normalizaci v tomto oboru. Výrobcům a dodavatelům zařízení i poskytovatelům služeb zde bude
dána příležitost pro prezentaci tradičních i nejnovějších produktů široké odborné veřejnosti.
Důležité termíny:
Zaslání abstraktů příspěvků
Platba sníženého vložného
Odeslání textů příspěvků

31. srpen 2011
15. září 2011
30. září 2011

Součástí konference je výstava nejmodernější NDT/NDE techniky
a služeb pro oblast nedestruktivní defektoskopie.
Harmony Club Hotel Ostrava, místo konání konference.

Main sponsors / Hlavní sponzoři

Další informace: http://www.cndt.cz
Sponzors / Sponzoři
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Jepičí život mediálních hvězd

Měřicí přístroje
a systémy

Řádění šíleného střelce v Norsku zatřáslo světem na pouhých několik dní, než média
vyčerpala svůj díl tragédie, krve a mrtvých. Podobně „jasmínová revoluce“ v Tunisku a její
následné varianty v dalších arabských zemích. Snad kromě Sýrie, kde tu a tam problesknou zprávy o bojích a obětech mezi civilisty zmasakrovanými vládní armádou.
Ale opravdu se tam už nic neděje, a život běží dál fádní, pro média nezajímavou cestou?
V Libyi zřejmě pořád trvají střety mezi stoupenci a odpůrci Muamara Kaddáfího, stejně
jako v Egyptě se asi situace ještě nedala úplně do pořádku. Nicméně pro běžného „krvelačného“ čtenáře či diváka senzacechtivých médií už to není v míře zajímavé podle gusta
jejich redaktorů. Hledají se nová „témata“, a nic tak nerozjitří duši čtenářovu (či divákovu
nebo posluchačovu) jako zprávy o připravovaném zdražení toho či onoho (byť se začas
třeba ukáže, že je to buď další fáma, nebo se skutečnost má prostě jen trochu jinak). Nebo
alarmující zprávy o nové nebezpečné bakterii, číhající na naše zdraví v minerálkách (zelenině, jogurtech, uzeninách, čemkoli, doplňte dle libosti...), která si v cizině vyžádala už X
obětí. To zabírá spolehlivě... („Mámo, odkud je ten sýr, co jsme si v sobotu v supermarketu
koupili...?“). A pak se – po úlevném zjištění, že se nás to vlastně netýká – opět šťastně můžeme vrátit ke svým běžným každodenním „prkotinám“. Vyměnili jsme svět skutečných
informací za permanentní masivní proud pseudoproblémů, které za nás laskavě vybírají
jiní - denní přísun „trháků“ je koneckonců jejich živobytím.
Jenže co když se chcete dozvědět něco více, nebo získat na danou informaci jiný pohled?
V době internetu, nepřeberného zdroje informací by to měla být maličkost. Jenže ouha.
Zalovíte, a zjistíte zase ten samý stream stokrát omletých věcí, možná podaných trochu
jinými slovy, ale často ani to ne, jak novináři opisují jeden od druhého z několika ústředních certifikovaných informačních pramenů. Jen málo redakcí si dnes dopřeje ten luxus,
aby zaměstnávalo tolik lidí, že se budou moci věcem věnovat do hloubky. A i ti často v časovém pressu vezmou zavděk převzetím zprávy od kolegů, která doplní jejich vyhrazený
vysílací čas nebo prostor na stránce.
Měl bych vlastně být šťastný, že technicky zaměřených médií se štvanice za senzacemi
až tak netýká. Základní fyzikální zákony prostě nelze obelstít a většinou platí stále v té
podobě, v níž jsou lidstvu už nějakou dobu známy. Netřeba se bát, že za měsíc bude
ve světle nových faktů všechno jinak, ať si na nové překvapivé skutečnosti po čase
vzpomene kterýkoli z politiků, protože je to pro něj právě výhodné. Ve světě techniky,
vědy a vývoje se prakticky pořád něco zajímavého děje, a spíše bývá problém dostat na
omezený prostor stránek vše podstatné. A na internetu se dostanete i k detailním studiím
a v případě potřeby klidně i přímo ke zdroji – vynálezci, konstruktéři a výzkumníci, lidé
vědy a techniky bývají vstřícní a v době e-mailů není problém dočkat se odpovědi třeba
z firmy či výzkumného ústavu úplně na opačném konci světa.
Potíž je, když se těchto informací chopí bulvár a přizpůsobí je k obrazu svému. Takže do
světa se mohou rozletět další senzační informace o úžasném „plášti neviditelnosti“ vytvořeném pomocí nejnovější hi-tech, zázračných materiálech, či lécích, slibujících definitivně
zatočit s nejrůznějšími dosud nepřemožitelnými chorobami apod. Jenže právě to jsou
informace, které osloví milióny – odborné tituly a pořady mají ve srovnání s nimi jen promile auditoria a vědecká abstrakta, obsahující informace v té nejryzejší nezkreslené podobě čte ještě méně lidí. Ironické na tom je, že na většině z těchto bulvárem „upravených“
zpráv je skutečně příslovečné zrnko pravdy, jenže mediálně přifouknuté na bombastickou
bublinu, a ty jsou, jak známo značně nestabilní a pomíjivé. Prostě to rozhodně nebude
tak jednoduché, a tak rychle.
Ale to už není problém techniky. Za to si můžeme sami, a naše (médii pečlivě podporovaná) touha po senzacích. No, nic. Už na to už nemyslete. Nenechte se rušit přemýšlením,
a užijte si v pohodě zbytek léta, já jdu zatím najít další „trhák“, který bychom vám mohli
naservírovat do dalšího čísla. Ale to bude, vážení, skutečná bomba!
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z domova a ze světa
BIOPALIVA SE PŘIPRAVUJÍ NA OFENZÍVU
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Výrobci biopaliv, distributoři,
automobilky, firmy na úpravu
vozidel a asociace sdružující tyto
subjekty připravují druhou vlnu
vstupu vysokoprocentních kapalných biopaliv na český trh.
Celá akce bude podpořena čtyřletou
kampaní „Biopaliva frčí“ pod vedením
Českého sdružení pro biomasu - CZ
Biom. Komunikačním kanálem a zdrojem informací bude web Biopalivafrci.
cz. a informační letáky k nejčastějším
typům vysokoprocentních směsí biopaliv, které budou k dispozici na čerpacích stanicích partnerských firem.
V současnosti se v Česku přimíchává
do automobilových paliv malý podíl
biosložky – 4,1 % bioetanolu do benzínu a 6 % metylesteru řepkového
oleje (MEŘO) do nafty. Do roku 2020
by se tento podíl měl podle evropské směrnice 2009/28/ES zvýšit minimálně na 10 % a z obnovitelných
zdrojů by mělo pocházet 13 % z celkového množství vyrobené energie.
Výhodou těchto paliv je nižší cena,
díky osvobození vysokoprocentní
směsi a čistých biopaliv od spotřební
daně. „Zatímco cena fosilních paliv se
odvíjí od ceny ropy na světových trzích, u biopaliv to závisí hlavně na výši
ceny dané potravinářské komodity, ze
které se biosložka vyrábí. Nyní je litr
biopaliva E85 zhruba o 8-9 korun levnější než klasický benzín. Litr směsné

motorové nafty i čisté bionafty stojí
asi o 2-4 koruny méně než diesel,“ řekl
výkonný ředitel CZ Biom Jiří Trnka.
Hlavními argumenty kampaně by
měla být podpora českého zemědělství, omezení závislosti na dovozu
ropy z rozbouřeného arabského regionu nebo Ruska a cenová stabilita
paliva. Společnost Tereos TTD vyrábí
bezvodý líh od roku 2006, palivo E85.
Generální ředitel Tereos TTD Oldřich
Reinbergr, podle jehož názoru by
palivo E85 mohlo nahradit končící
benzín 91, odhaduje, že v Česku jsou
kapacity na výrobu bioetanolu a bionafty schopné nahradit desetinu roční
spotřeby benzínu a nafty. Biosložky lze
tak vyrábět u nás. „Chceme propagovat biopaliva, která jsou česká a nezdražují cenu potravin. Nechceme
dovoz etanolu z Brazílie. V Česku je
asi milion hektarů orné půdy, využitelné k pěstování plodin pro biopaliva
jako jsou cukrová řepa a řepka olejka,“
uvedl Jiří Trnka.
Zatímco v evropských zemích jako
je Německo či Maďarsko nabízejí vysokoprocentní biopaliva už stovky
čerpacích stanic (ve Švédsku jich je už
na 1800), v Česku je jich nyní kolem
120, většinou jde ale o pumpy distributorů paliv, a snahou sdružení je
dostat se i na čerpadla výrobců paliv
jako Shell nebo Benzina, kteří je však
berou jako konkurenci. Q

ČTYŘI OCENĚNÍ ZA DESIGN
Jedním z hlavních vítězů prvního ročníku mezinárodní
soutěže „Automotive Brand
Contest“ v designu, se stala
společnost Kia Motors.
Nová mezinárodní soutěž značek
a designu byla zorganizována Poradním sborem pro design (Rat für
Formgebung), který je rovněž zodpovědný za udělování prestižní německé Ceny za design (Designpreis
der Bundesrepublik Deutschland).
Porota „Soutěže
automobilových
značek“ vyhlásila
společnost Kia
Motors vítězem
ve dvou kategoriích. Především
v kategorii „Design značky“, v níž
se hodnotí strate-

gie a zaměření celkového designu
značky, kde byla Kia vyhodnocena
jako „Best of Best“ (tedy Nejlepší
z nejlepších).
V kategorii „Exteriér“, v níž je středem
pozornosti samotný vnější design
vozidla, byly za vítěze vybrány tři
modely Kia: kompaktní SUV Sportage, nové Rio mířící do segmentu
B a zcela nový sportovně vyhlížející
sedan Kia Optima. Q

z domova a ze světa
BOSCH ROZŠIŘUJE VÝROBU AUTOSOUČÁSTEK
V roce 2010 investoval Bosch
v Česku 73 milionů eur (+180 %).
„Bosch Group v České republice
se dostala znovu do zisku rychleji, než se po celosvětovém ekonomickém poklesu v letech 2008
a 2009 očekávalo.

A teď jsme na dobré cestě, abychom
dosahovali výrazného příspěvku k zisku
celé společnosti Bosch Group. Loni
jsme mohli přijmout téměř 800 nových
zaměstnanců, většinu z nich v oblasti

automobilového průmyslu, během
roku 2011 plánujeme přijmout dalších 150 nových zaměstnanců,“ uvedl
výkonný ředitel Bosch Group v Česku
Karl Strobel. Koncem roku 2010 počet zaměstnanců dosáhl 8000 lidí, což
představuje nárůst o 11 %.
Hlavní zásluhu na celkovém
růstu měla podle představitelů
firmy automobilová technika přibližně dvě třetiny tržeb připadají na závod Bosch Diesel v Jihlavě, třetina na továrnu Robert
Bosch v Českých Budějovicích.
„Nárůst objemu výroby v Jihlavě
a Českých Budějovicích táhla
vedle dodávek místním výrobcům automobilů také značná
celosvětová poptávka po automobilových systémech a komponentech. Díky rostoucí poptávce mohly
být v roce 2010 instalovány dvě nové
výrobní linky pro čerpadla CP4, které
se v Jihlavě vyrábí od roku 2008, ve

druhém pololetí letošního roku budou
uvedeny do provozu další výrobní linky
pro CP4. Loni bylo v Jihlavě vyrobeno
1,2 mil. kusů těchto čerpadel, letos více
než 2 miliony a k tomu asi 1,5 milionu
kusů čerpadla CP3, po kterém je stále
silná poptávka, a to zejména na trhu
užitkových vozidel,“ řekl ředitel jihlavského závodu v Franz Gruber.
V Českých Budějovicích se vyrábí
systémy pro zážehové motory a také
systém DeNox pro vznětové motory.
Od roku 2005 tam Bosch provozuje
také vývojové a testovací centrum pro
systémy zážehových motorů, v němž
zaměstnává na 300 vývojových inženýrů a techniků.„Centrum v současné
době hledá pro nové projekty více
než 70 dalších inženýrů. Firma plánuje
v Českých Budějovicích také zvýšit výrobní kapacitu. Během roku 2012 bude
postavena nová hala o ploše 9000 m2,“
řekl ředitel budějovického závodu Milan Šlachta. Q

POSLEDNÍ LET POSLEDNÍHO RAKETOPLÁNU
Tři minuty před polednem SELČ (v 5.57
východoamerického času) 21. července
přistál na floridském mysu Canaveral raketoplán Atlantis se čtyřmi astronauty.
Jeho návratem z kosmické stanice ISS,

kam dopravil náhradní díly, zásoby na rok
a odvezl odpad, oficiálně skončila 30letá
éra amerických raketoplánů. Během tří
dekád svého provozu podnikly 135 expedic, nyní budou umístěny v muzeích.

MSV 2011 OPĚT V CELÉM AREÁLU
BRNĚNSKÉHO VÝSTAVIŠTĚ
Zájem o nejvýznamnější průmyslovou přehlídku, 53. mezinárodní
strojírenský veletrh, opět stoupá.
Po stagnaci v loňském roce se
vrací oživení ekonomiky a většina
výstavních ploch včetně největších pavilonů je již vyprodána.
Zájem o veletrh koresponduje s pozitivním vývojem ekonomiky a růstem
průmyslové výroby nejen v České republice, ale také v Německu a v celém
regionu střední Evropy. Tahounem
domácího exportu jsou vedle automobilového průmyslu především
strojírenství a energetika.

Pavilon P bude patřit
kovoobráběcím strojům

Klíčové obory ročníku
K nejpočetněji zastoupeným oborovým skupinám budou opět patřit Materiály a komponenty pro strojírenství,
kde ve srovnání se dvěma posledními
ročníky vzroste účast firem i rozsah
pronajaté plochy. K nosným oborům
MSV dlouhodobě patří také Plasty, gumárenství a chemie. Již loňský veletrh
K v Düsseldorfu ukázal, že krize v tomto
odvětví je minulostí a vzhledem k dynamickému růstu automobilového a elektrotechnického průmyslu, jako hlavních
odběratelů, poptávka po plastikářských
technologiích dále stoupá. Dalším obo-

Jihlavský Bosch
Diesel hlásí
změnu
V jihlavské strojírenské firmě Bosch
nastoupil od 1. července 2011 na
pozici jednatele a nového ekonomického ředitele Hermann Butz.
Předtím zastával funkci generálního
ředitele regionální společnosti Bosch
pro Turecko a zároveň vedl v personální unii jako ekonomický ředitel
i turecký závod firmy Bosch v Burse.
Nový finanční
ředitel Citroën
ČR
Ve společnosti Citroën Česká Republika s.r.o. došlo ke změně finančního
ředitele. Novým finančním ředitelem společnosti byl jmenován
Jérome Maugis, který u skupiny
pracuje již od roku 1999. Z postu
odchází Alexandre Resve, který
bude působit v kontrole řízení ve
výrobním závodě PSA Peugeot
Citroën ve Francii.
Výměna v ČSOB
Pojišťovně
S platností od
11. července 2011
byl zvolen Ing.
Michal Kaněra místopředsedou
představenstva ČSOB Pojišťovny.
Předtím pracoval jako ředitel Divize
neživotního pojištění. Na pozici
vystřídal Ing. Jiřího Morávka, který
odešel do důchodu.
Posílení obchodního týmu
Eaton Elektrotechnika (dříve Moeller
Elektrotechnika),
posílil svůj obchodní tým novým
Senior Channel Managerem. Byl jim
jmenován Ing. Jan Hrůza, který bude
mít na starosti vybudování efektivního prodejního kanálu v segmentu
IT/ICT pro Českou republiku.
Jmenování
nového presidenta Check
Point
Check Point Software Technologies oznámil

V

Největší výstavní hala ve střední Evropě
se již potřetí stane hlavním prezentačním centrem nosného oboru, kterým
jsou obráběcí a tvářecí stroje. Návštěvníci se mohou těšit na zatím nejvyšší
počet strojních exponátů v čele s no-

vinkami předních tuzemských i světových výrobců. I když se letos pořádá
prestižní mezinárodní veletrh EMO
v Hannoveru, pro vystavovatele již
neplatí žádná pravidla omezující prezentaci strojů, takže producenti chtějí
představit potenciálním klientům to
skutečně nejzajímavější ze své nabídky.

rem, který již dnes zaujímá větší plochu
než na minulém ročníku, jsou Pohony,
hydraulika a pneumatika. V letošním
ročníku se do popředí dostávají nová
řešení pro úspornější využití vstupů,
snížení spotřeby energie a materiálů
a tím i zvýšení konkurenceschopnosti.
Nabídka těchto progresivních technologií se zdaleka netýká jen energetiky,
ale prolíná se všemi obory, nicméně
právě v oborovém celku Energetika
a silnoproudá elektrotechnika se očekává zajímavá účast. Pozitivní vývoj
ekonomiky potvrzuje také historicky
nejvyšší účast finančních institucí od
bank, pojišťoven až po leasingové
společnosti.
Zaměření letošního ročníku
MSV na optimalizaci nákladů
a zefektivnění průmyslové výroby doplní souběžně pořádaný
6. mezinárodní veletrh dopravy
a logistiky Transport a Logistika
s nabídkou pokrokových řešení
pro oblast zásobování, skladového hospodářství, manipulace,
balení a distribuci zboží.

PERSONÁLNÍ
ZMĚNY
VE FIRMÁCH

8/2011

5

z domova a ze světa
LUXUS Z LETADEL DO DÁLKOVÝCH AUTOBUSŮ
jmenování Amnona Bar-Leva na
prezidenta společnosti. Bar-Lev nastoupil do Check Point v roce 2005
a do nového jmenování zastával
pozici vice-prezidenta společnosti
a měl na starosti celosvětové obchodní aktivity.
Tým JustComu
získal posilu
Od druhé poloviny
června, po dvoukolovém výběrovém
řízení, posílila Veronika Rozumková
tým PR manažerů v agentuře Just
Communication. Nastoupila na
pozici Senior PR manažera a na
starosti bude mít nové agenturní
klienty především z oblasti IT/ICT,
elektrotechniku a vzdělávání.
Lenovo rozšiřuje svůj tým
Do oddělení marketingu nastupuje
na pozici Senior
Marketing Specialist Lucie Orlovská
a na pozici SMB
Sales Representative Josef Chvála.
První jmenovaná bude mít na starosti zajištění marketingových aktivit
společnosti, počínaje brand a product marketingem až po koordinaci
promoakcí. Do Lenova přichází ze
společnosti JCDecaux Group.
Josef Chvála na své pozici bude
zodpovídat za rozvoj prodejních
aktivit v prodejním kanálu zaměřeném na SMB obchodní partnery.
Předtím působil v projektu Neural
Network a ve společnosti Acer.
Nový viceprezident Nissan
Od 1. července
byl ve společnosti
Nissan jmenován
nový senior viceprezident pro
prodej a marketing v Evropě Paul
Willcox. Na nové pozici nahradí
Simona Thomase, který po 20letech opouští společnost Nissan.
Willcox do automobilky nastoupil
v roce 1992.

V

Nový výkonný
manager v Safexu
Do společnosti
Safex, dodavatele
průmyslových fólií pro automobilový a stavební sektor, nastoupil
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Kvalita cestování ve vnitrostátní
dopravě se posouvá o velký kus
dopředu. To co dřív bylo možné
jen na palubě letadla předních leteckých společností na dálkových
linkách, bude běžné v autobusové
dopravě soukromého dopravce
Student Agency.
Počínaje druhým srpnovým týdnem
zavádí Student Agency na dálkové
linky v České republice první z 20 nových autobusů pro luxusní přepravu
tzv. Fun@relax. Na pravidelném spoji
Praha – Brno tak bude zcela nový
standard cestování.
Autobusy jsou postaveny na podvozkových šasi výrobce Volvo, karosérii
a interiér dodala společnost Irizar a systém palubní zábavy společnost Molpir.
Autobusy budou používat zesílenou

technologii příjmu internetového
signálu, která je vlastním technologickým know-how Student Agency.
Jde o kombinaci technologií UMTS
a CDMA pro stabilnější příjem signálu.
V nových autobusech bude každý
cestující mít možnost na své obrazovce sledovat celovečerní filmy dle
výběru, televizní kanály ČT1, ČT24, TV
Nova a Óčko, hrát interaktivní elektronické hry nebo využívat internet.

Každé sedadlo bude mít k dispozici
zásuvku 230 V pro připojení PC a také
poslech hudby MP3. Připojení k wi-fi
na palubě autobusu je zcela v režii
dopravce.
Celková hodnota pořízených autobusů se blíží 200 mil. Kč. Společnost je
vedle nejvytíženější linky Praha – Brno,
kterou postupně 100% pokryje novými autobusy, nasadí také na některé
mezinárodní spoje Student Agency
express. Od října se tak cestující s těmito autobusy setkají i na lince do
Vídně. Další možnou destinací pro provoz v příštím roce je například Liberec.
Cena pro cestování novými autobusy
se měnit nebude, navíc bude standardem také další servis na palubě
jako káva a další teplé nápoje zdarma
včetně denního tisku. Q

FORMULE PRAŽSKÉ ČVUT OBSADILA V SILVERSTONE 7. MÍSTO
Univerzitní tým CTU CarTech,
složený převážně ze studentů
Fakulty strojní a Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, zaznamenal výrazný úspěch v prestižní
konstrukční soutěži Formula Student/SAE na slavném anglickém
okruhu Silverstone.
Ve skupině Class 1 se spalovacím motorem se umístil mezi 80 týmy na sedmém místě. Oproti minulému roku se
posunul o 11 míst výš a dosáhl tak
historicky nejlepší úspěch, který jej
posunul mezi elitní skupinu, do níž
patří např. univerzity ze Stuttgartu,
Grazu nebo Helsinek. Práce talentovaných studentů sledují i manažeři ze
světa skutečné Formule 1, takže mezi
návštěvníky byli např. ředitel týmu
formule 1 Mercedes GP Petronas Ross
Brawn, technický ředitel stáje F1 Lotus
Renault James Allison nebo hlavní in-

ženýrka Audi 24 Le Mans Leena Gade.
Program Formula Student/SAE má
pevný řád. Komisaři auto zkontrolují, zda odpovídá pravidlům. Technická přejímka se neboduje, ale je
nejdůležitější, protože bez ní se vůz
nedostane do dalších kol soutěže. Ve
statických disciplínách se komisařům
vysvětluje technická úroveň vozu, položky nákladů na jeho výrobu a marketingový plán fiktivní firmy zabývající
se sériovou výrobu formulových vozů
o počtu jednoho tisíce kusů.
Dynamické disciplíny zahrnují akceleraci na 75 m dlouhé rovině, jízdu
v „osmičce“, která ukáže, jaké má auto
příčné zrychlení, sprint se slalomem
mezi kuželkami, zatáčkami a vlásenkami, který je zároveň kvalifikací do
závěrečného závodu endurance na
22 km. V této disciplíně obsadil český
studentský tým vynikající třetí místo.

Vůz českých studentů, poháněný
motocyklovým motorem Yamaha
R6 o výkonu 64 kW, vzniká převážně
v pražských laboratořích Fakulty
strojní ČVUT. Úkolem studentů, kteří
jsou vždy také piloti svého vozu, je
navrhnout zadanou část či celek,
dovést řešení až k realizaci a v rámci
testování vozu ověřit jeho funkčnost.
Projekt tak připravuje absolventy do
praxe při řešení reálného produktu.
Jde o součást výuky a studenti na vývoji a stavbě formule dělají bakalářské
a diplomové práce. Q

VLÁDA PLÁNUJE VYTVOŘIT CENTRUM KYBERNETICKÉ OCHRANY
Vládní kabinet chce vybudovat specializované pracoviště pro hrozbu
kybernetických útoků. Vyplývá to
z dokumentu Strategie pro oblast kybernetické bezpečnosti ČR na období
2011-2015, kterou vláda odsouhlasila
na svém zasedání 21. června.
Jedním z efektivních nástrojů má být
vytvoření pohotovostního týmu počítačové reakce (Computer Emergency
Response Team – CERT), který by měl
sledovat a shromažďovat informace

o počítačových incidentech a koordinovat případná nutná protiopatření.
Podle agentury Mediafax, která přinesla informace o záměru vytvořit
centrum proti počítačové zločinnosti a kyberútokům je to první
krok k tomu, aby ČR rozvinula své
schopnosti v oblasti kybernetické
bezpečnosti. Jak uvedl poslanec Viktor Paggio, součástí vládní strategie
bude také audit existujících bezpečnostních standardů a důraz na širo-

kou meziresortní i mezisektorovou
spolupráci. Připomněl, že hackeři jsou
schopni ukrást osobní údaje, provádět
průmyslovou špionáž nebo dokonce
poškodit infrastrukturu, a zásadní roli
bude podle něj bude čím dál více hrát
i vzdělání v oblasti kybernetických
hrozeb mezi manažery, odborníky, ale
i laickou veřejností. Neméně důležitá
bude i kooperace s poskytovateli internetového připojení, univerzitami
nebo soukromými podniky. Q

z domova a ze světa
SNAHA O ÚSPORY ZA ELEKTŘINU
MÁ ČASTO OPAČNÝ EFEKT
Dodavatele elektřiny změnilo
v ČR v nedávné době takřka
200 000 domácností. Pro osm
z deseti to však znamenalo pravděpodobně změnu k horšímu.
Vyplývá to z průzkumu společnosti IBRS, která zkoumala reálné úspory při změně dodavatele
elektrické energie.
Ačkoliv pro 94 % lidí byl důvodem
změny zájem o nižší cenu, čtyři pě-

tiny zaplatily ve finále v průměru
zhruba o 550 Kč více než u původního dodavatele.
„Předpokládali jsme, že sliby podomních obchodníků nemusí dojít naplnění, ale že si změnou dodavatele
79 % domácností navýšilo dobrovolně
svůj účet za elektřinu, nás doslova
šokovalo. Nejvíce prodělal odběratel
z Prahy, který u nového dodavatele
zaplatil o 2374 korun více, než kdyby
změnu neprováděl.
Průměrně pak domácnosti zaplatily
o 547 korun více,“
říká k hlavnímu zjištění Tomáš Horejsek
z IBRS.
Ačkoliv se o českých spotřebitelích
říká, že jsou citliví
na cenu, v chování
v souvislosti s enerTi, kdo chtěli ušetřit za elektřinu, většinou prodělali. Změna
dodavatele byla výhodnější jen pro pětinu zákazníků.
giemi to vypadá

přesně opačně. Na faktuře 44 % lidí
hledá pouze hodnotu přeplatku či
nedoplatku a 60 % nikdy nekontroluje správnost vyúčtování. „Kdyby
zákazníci ověřovali došlé vyúčtování
a porovnali kalkulaci s cenou u původního dodavatele, nebylo by 56 %
z nich přesvědčeno, že ušetřili. Ale
právě dvě třetiny lidí s tímto pocitem prodělalo, v průměru 720 korun,“
komentuje zarážející zjištění Tomáš
Horejsek.
Důvodem, proč se zákazníci nepouští do podrobnějšího zkoumání faktur, je zřejmě i fakt, že třetina dotazovaných se v zaslaném
vyúčtování kvůli nepřehlednosti
nevyznala. Často diskutovanou
položkou, o níž se zákazníci dozvídají až po podpisu smlouvy, je
existence a vymáhání aktivačního
poplatku za podpis smlouvy. Ten
platilo novému dodavateli 76 %
dotázaných a jeho průměrná výše
byla 735 Kč. Teoreticky tak jen na
aktivačních poplatcích mohli lidé
zaplatit 109 mil. Kč. Q

ELEKTROMOBIL PEUGEOT iOn PŘEKRAČUJE HRANICE
Malý městský vůz, od kterého nikdo nečeká, že překročí hranice
města se vydal na trasu dlouhou
více než 1500 km. Peugeot iOn
zahájil svou dvoutýdenní dráhu
kolem ČR dne 2. srpna 2011, přejede hranice všech sousedních
států a navštíví 17 měst.
Projekt nazvaný Electric Emotion
Tour vznikl za podpory čtyř partnerů
s cílem dokázat skutečné schopnosti
elektromobilu. Trasa elektromobilu
začala v Praze přes Plzeň, Karlovy Vary,
Teplice, Jablonec nad Nisou, Vrchlabí,
Hradec Králové, Letohrad, Olomouc,
Ostravu, Zlín, Otrokovice, Lednici,
Brno, Dukovany, Jihlavu a Kolín. Dvou-

týdenní cestu zakončí Peugeot i0n
opět v Praze dne 15. srpna.
Zastávky pro dobíjení vozu v jednotlivých městech budou zároveň sloužit
k seznámení veřejnosti s technologií
elektropohonu. Zájemci si budou
moci vyzkoušet jízdu v elektromobilu
za plného provozu.
V průběhu projektu budou měřeny
a zaznamenávány údaje o počtu
dobití, ujeté vzdálenosti, spotřebě
v Kč, aj. Tyto informace poukáží na
vlastnosti provozu elektromobilu
a současně budou použity k doložení
českých rekordů, o jejichž vytvoření
se realizační tým pokusí. Rekordy
se budou týkat největší vzdálenosti

ujeté elektromobilem za určité časové období a nejnižší spotřeby v Kč.
Realizační tým také navštíví postupně
všechny sousedící státy, aby byl doložen okruh kolem celé České republiky.
Informace o projektu lze sledovat na
www.electric-emotion.cz i na facebooku. Q

TEDOM VYBUDUJE V AUSTRÁLII ENERGETICKOU SOUSTAVU
Třebíčská společnost Tedom postaví a vybaví kogeneračními jednotkami energetickou soustavu
o výkonu 11,9 MW pro největší
australskou leteckou společnost
Qantas.
Projekt za 21 milionů australských dolarů (370 mil. Kč) firma zaplatí aerolinkám, poté bude výslednou produkci
tepla, chladu a elektřiny prodávat.„Návratnost investice předpokládám do
5let, pak už budeme jen vydělávat. Je

to pro nás rozhodný krok, abychom se
na australském trhu prosadili s celými
stavbami a postupně si tam vybudovali energetickou společnost,“ uvedl
generální ředitel a předseda představenstva Tedom Josef Jeleček pro server Ekonom.cz, který přinesl informaci
o projektu. Aby firma kontrakt získala,
musela zároveň koupit za přibližně
26 milionů Kč australskou společnost
GridX, jejímž prostřednictvím bude
stavbu realizovat. Samostatné koge-

nerační jednotky, produkující zároveň
teplo a elektrickou energii, už Tedom na
australský trh dodává, ale tato zakázka
je první na výstavbu energetického
celku. Firma s ročním obratem kolem
dvou miliard korun vyrábí spalovací
motory, městské autobusy, obchoduje
s elektřinou, ale její vlajkovou lodí jsou
nyní kogenerační jednotky. Původně
dodával Tedom zákazníkům jen kogenerační jednotky, dnes už staví a často
i provozuje velké energetické celky.

v květnu na pozici výkonného
ředitele bývalý manažer IVG
Patrik Fejtek. Na starosti bude
mít expanzi společnosti na zahraniční trhy směrem k Maďarsku a Rakousku, využití maxima
potenciálu, který okenní fólie
nabízejí, zvýšení image a povědomí o společnosti Safex na
našem trhu.
Prezident české
pobočky také
pro Polsko
Prezident společnosti Toyota Motor
Czech, pan Tsutomu Otsubo zastává od 1. července současně
funkci prezidenta společnosti
Toyota Motor Poland. Tsutomu
Otsubo byl jmenován prezidentem obou společností na základě
plánovaných organizačních změn
ve společnosti. Do Toyota Motor
Czech nastoupil od 1. ledna 2007
a pro japonskou Toyotu začal pracovat roku 1981.
VW s novým
marketingovým
manažerem
Novým manažerem marketingu
značek Volkswagen osobní vozy
a Volkswagen Užitkové vozy
společnosti IVG byl jmenován
Pavel Demartini. Dosavadní
manažerka marketingu Markéta
Vojáčková odchází na mateřskou
dovolenou.
Demartini přichází ze společnosti
Škoda Auto, kde působil nejprve
v oblasti mezinárodních prodejních strategií a v oddělení marketingového výzkumu.
Nové řízení
divize Management Services
v TÜV SÜD
Czech
Řízením divize Management
Services v certifikační společnosti byl pověřen Mgr. Viktor
Šaroch, PhD. Jeho hlavním úkolem je rozvoj portfolia stávajících a nových služeb TÜV SÜD
v tomto oboru. Kromě monitorování a zlepšování současných
procesů poskytování systémových certifikací patří mezi jeho
nové úkoly rozvoj certifikace
systému hospodaření s energií
podle standardu EN 16001. Q
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METODY NEDESTRUKTIVNÍHO ZKOUŠENÍ
SLOVO ÚVODEM
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
tato příloha TechMagazínu je věnována oblasti
nedestruktivního zkoušení (non-destructive testing
– NDT). Již název tohoto oboru jasně naznačuje,
že je nutno něco vyzkoušet a přitom zkoušený
objekt nepoškodit. V podstatě
každý z nás se již s podobným
typem zkoušením setkal u lékaře.
Namátkou si vedle „vizuální“ kontroly připomeňme alespoň RTG
příp. ultrazvukové vyšetření.
NDT v technické oblasti si klade
podobné cíle, tedy vyhledat
povrchové, příp. vnitřní vady
(diskontinuity) materiálu, které
by mohly mít negativní vliv na
funkci strojírenského či elektrotechnického výrobku, stavební
konstrukce atd. Čeština a další
slovanské jazyky používají pro
podobnou činnost specifický výraz defektoskopie
(tedy zobrazení defektů), případně a lépe nedestruktivní defektoskopie.
Pro tuto činnost se využívá šest základních NDT postupů – vizuální kontrola (VT), penetrační kapilární
metoda (PT), ultrazvuková metoda (UT), radiografická metoda (RT), magnetická prášková metoda
(MT) a metoda vířivých proudů (ET). V posledním
desetiletí těmto „tradičním“ metodám významně sekunduje metoda akustické emise (AT). Tyto metody
jsou založené na různých fyzikálních principech
a využívají specifické vlastnosti materiálů. Jednotlivé
postupy jsou různě náročné na technické vybavení
i na kvalifikaci personálu a nelze stanovit jeden
obecně platný postup pro zjištění defektu. Využití
konkrétní metody vždy závisí na dané situaci.

Ze škol mizí odborníci
Nedestruktivní kontrola by měla být velmi významnou součástí jednotlivých etap výroby, neboť se
rozhodujícím způsobem podílí na kvalitě finální
produkce a tedy i na úspěšnosti výrobce. Situace
v České republice je poněkud rozporuplná. Je potěšující, že v současné době u části výrobců opět NDT
získává postavení, které měla v dřívější době. Působí
zde firmy specializované na nedestruktivní zkoušení,
existují firmy, které vyvíjí a vyrábí přístrojovou techniku a materiály pro NDT, existuje i několik špičkových vědeckých pracovišť, částečně zaměřených na
vývoj techniky a postupů pro defektoskopii. Hlavní
brzdou současnosti se však stává nedostatek mladých odborníků. Studenti na středních a vysokých
školách dostávají pouze nejzákladnější informace
a studovat obor specializovaný na NDT již prakticky
nelze. Ze škol postupně mizí odborníci, kteří byli
schopni ke studiu přitáhnout mladé posluchače.
Výchova defektoskopického specialisty je mnohaletá záležitost, spojená se získáním řady praktických
dovedností a s vlastně nikdy nekončící nezbytností
dalšího studia. Je zřejmé, že tato situace se bude
8
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ještě prohlubovat. Navíc ze vzdělávání se stává
business, který sice vyvolává konkurenční prostředí,
ale ne vždy zaručuje optimální kvalitu. Tento stav
však souvisí s celkových chaosem a nekoncepčností
vzdělávání v tomto státě.
Je zajímavé, nakolik je odlišná
situace v sousedním Německu,
přestože tradice je velmi podobná. Zde v současnosti existuje
několik výzkumných ústavů, které
se programově věnuji rozvoji metod NDT, na řadě vysokých škol
existují specializace, které jsou
zaměřeny na tuto oblast a v neposlední řadě zde také funguje
silná profesní organizace, která
sdružuje pracovníky a firmy
působící v oblasti NDT – DGZfP
(German Society for NDT). Tato
společnost do značné míry koordinuje profesní vzdělávání a certifikaci a především
je reprezentantem, který je schopný garantovat
zájmy celé profesní skupiny.
Také v naší zemi již přibližně 50 let působí společnost, kterou si původně pod hlavičkou ČSVTS
vytvořili defektoskopičtí pracovníci. Po rozdělení
republiky na tuto tradici navázala Česká společnost
pro nedestruktivní testování – ČNDT. Vzhledem
k určitému váhání se v době tohoto přerodu nepodařilo zajistit podstatnější vliv ČNDT na oblast
profesního vzdělávání, příp. certifikace a tak zcela
pochopitelně bylo toto vakuum vyplněno nově
vznikajícími soukromými subjekty.

Na počátku nového milénia
Po roce 2000 se ČNDT zaměřila především na
činnost organizační – každoročně pořádá mezinárodní konferenci Defektoskopie, každý druhý
rok pak speciální mezinárodní workshop NDT in
Progress. Dále je ve spolupráci s regionálními a odbornými skupinami pořádána řada odborných
seminářů a setkání. Společnost vydává plakáty
a další odborné a propagační tiskoviny, postupně
se intenzivněji zapojuje do přípravy NDT odborníků, zejména v okrajových
specializacích, které pro
komerční firmy nejsou ekonomicky atraktivní, nicméně
jejich existence je důležitá
pro zachování úplného
spektra NDT metod v naší
zemi. Významnou aktivitou
se stal vznik Centra technické normalizace při ČNDT
v roce 2009. Společnost se
tak stala zodpovědnou za
přípravu norem v oblasti
nedestruktivního zkoušení
a jejich harmonizaci s normami EN a ISO.

Základním úkolem, který stojí před současnou
ČNDT je oživení zájmu o studium nedestruktivní
defektoskopie mezi studenty středních a vysokých škol. To samozřejmě předpokládá spolupráci
s vedením škol a zejména zmapování současného stavu. Prvním krokem, který je realizován
v současnosti, je příprava databáze diplomových
a disertačních prací, příp. výzkumných úkolů,
které se aktuálně řeší na vysokých školách a dalších výzkumných pracovištích. Tento přehled by
samozřejmě sloužil i uživatelům z praxe, kteří
hledají mladé pracovníky, případně mají zájem
spolupracovat na vývoji nových metod a postupů.
Následovat bude jednání o případných úpravách
studijních plánů některých specializací na vysokých školách s cílem vytvoření samostatného
oboru zaměřeného na výchovu defektoskopických odborníků.

Mezinárodní aktivity
ČNDT je aktivní i na mezinárodním poli, je řádným členem evropské i světové federace NDT
společností. Náš zástupce je členem mezinárodní
NDT akademie, což je přísně výběrová společnost
nejvýznamnějších NDT odborníků z celého světa.
Úspěšná činnost na poli NDT byla oceněna Evropskou NDT společností (EFNDT) přidělením pořádání 11. European Conference on NDT (ECNDT)
v roce 2014 do Prahy. Tyto kongresy se konají
pouze jednou za čtyři roky a jsou nejvýznamnějšími setkáními defektoskopických odborníků
z celého světa.
Činnost ČNDT je samozřejmě rozsáhlejší – spolupracuje při vydávání specializovaného časopisu - NDT
Welding Bulletinu, každoročně uděluje Cenu ČNDT
zasloužilým pracovníkům oboru, podporuje mladé
vědecké pracovníky atd. V této souvislosti je vhodné
připomenout úlohu tzv. „firemních členů“, kteří
svými finančními příspěvky podporují společnost
a umožňují její činnost. Je nezbytné poděkovat také
všem kolegům ve vedení společnosti i ostatním
členům, kteří jsou ochotni nezištně věnovat svůj čas
práci pro společnost i pro rozvoj celé nedestruktivní
defektoskopie.
Více o činnosti ČNDT a seznam jejích členů,
včetně firemních naleznete na: www.cndt.cz Q
Pavel Mazal, Prezident ČNDT

Téma: Nedestruktivní zkoušení

VÝHODY ZKOUŠENÍ MATERIÁLU ULTRAZVUKEM
METODOU PHASED ARRAY
Zjišťování stavu materiálu z pohledu přítomnosti vad, a to jak přípustných, tak nepřípustných
je důležitou položkou v oblasti zkoušení a diagnostiky výrobků, výrobních zařízení, dopravních
prostředků, konstrukcí atd. V nedestruktivním testování, ve zkratce NDT, má nezastupitelné
místo zkoušení ultrazvukem.
Ultrazvuk se standardně používá pro kontrolu základního materiálu, svarových spojů, návarů a měření
tloušťek stěn. Klasické zkoušení, tak jak je používáno
desítky let, je prováděno prakticky stále stejným
způsobem, pouze díky digitalizaci došlo k jeho značnému vylepšení. V posledních letech ale dochází
k nástupu zcela nových technologických možností,
a tedy i nové vypovídací schopnosti umocněné počítačovým zpracováním pomocí výkonného softwaru
– zkoušení ultrazvukem metodou Phased Array.

zvukový paprsek vysílá materiálem. Dosud používané „jednoduché“ sondy umožňují vysílání paprsku
vždy pod jedním konkrétním úhlem - např. sondy 0°,
45 °, 60 ° nebo 70 °. Původní technologie a zkušební
předpisy jsou postaveny na tomto základě. Sondy
Phased Array však neobsahují pouze jeden konkrétní
měnič jako sondy „jednoduché“, ale obsahují celé
pole malých měničů, jejichž postupným spínáním
se dosahuje příslušného úhlu ultrazvukového paprsku. Takto lze, v jednom cyklu, vyslat postupně
paprsek v širokém rozmezí úhlů a zároveň výkonným
softwarem zpracovat výsledky. Dosáhneme tím prozkoumání celého průřezu materiálu a je-li zároveň
zajištěn pohyb sondy např. pomocí manipulátoru,
lze získat i prostorové zobrazení vad v materiálu.

Přínosy metody

Trhlina v závěsu lopatky

Metoda Phased Array používaná v technickém
zkoušení není zcela neznámá ani pro část laické
veřejnosti, tedy přesněji té části, která podstoupila
nějaké lékařské vyšetření ultrazvukem. Zcela běžné je
ultrazvukové vyšetření budoucích maminek a obrázek, který je výsledkem vyšetření, je vlastně podobný
tomu, co vidíme při testování materiálu. Jestliže vám
tedy lékař dokáže například ukázat nejen hlavu ale
i prsty nenarozeného miminka, jistě si dokážete
s určitou nadsázkou představit, že něco podobného
je možné i v případě „kusu“ železa. Samozřejmě ale
nelze zaměňovat lékařské a defektoskopické technologie a také nelze plně porovnávat výsledky.
Základní výhodou Phased Array oproti klasickému
ultrazvuku je proměnlivý úhel, pod kterým se ultra-

Společnost TEDIKO, s.r.o., používá několik druhů
přístrojů pro kontrolu materiálu metodou Phased
Array. Kontrolují se například svarové spoje a stěny
tlakových nádob i potrubí, hřídele, lopatky turbin.
Metoda se významně osvědčuje pro zkoušení výrobků, kde je složitá konfigurace a nelze běžným
ultrazvukem zkoušet – např. složitě tvarované svařence a obvyklým způsobem nepřístupná místa.
Měřicí/vyhodnocovací software umožňuje vložení
nákresu kontrolované části, který je možné vytvořit
například v programu AutoCad. Výstupem měření
je záznam uložený v paměti přístroje či na pevném
disku počítače, se kterým je možné dále pracovat
– přehrávat a analyzovat získaný obraz, provádět
řezy měřenou částí a zobrazovat různé pohledy.
Nové možnosti měřicího systému umožňují našim
specialistům přesněji interpretovat výsledky měření
než v minulosti, tj. – lokalizovat polohy jednotlivých
vad nejen vůči povrchu, ale i vůči sobě navzájem,
lépe od sebe rozlišit, co je vada a co ne, sledovat
průběh a rozšíření vad v materiálu, poskytnout komplexní podporu pro výpočet životnosti. Zákazníkům
je možné poskytnout prostorové zobrazení. Toto

Softwarová simulace šíření ultrazvuku při kontrole svarového spoje

Manipulátor pro kontrolu svarových spojů

vše představuje významný přínos pro programy
řízeného stárnutí a prodlužování životnosti zařízení.

Manipulátory
Naše společnost používá pro měření manipulační
prostředky, částečně dodané renomovanými výrobci jako např. Olympus, částečně vyvinuté na míru
přímo ve společnosti. Tyto prostředky umožňují
urychlit a zpřesnit kontrolu svarových spojů trubek
od  25 do 600 mm, kontrolu plochy 0,5 x 0,5 m
na jednu instalaci atd.
Zabýváme se destruktivními a nedestruktivními
zkouškami materiálů, diagnostikou stavu a sledováním životnosti výrobního zařízení v energetice, teplárenství, chemickém průmyslu včetně rafinérií a dalších
průmyslových oborech, zajišťováním revizí a zkoušek
tlakových a plynových zařízení, termovizních a geodetických měření, přejímkami investičních celků ve
výrobních závodech a během stavebně montážních
prací, poradenskou, konzultační a školící činností.
Zavádění nových metod, jako je například Phased
Array, patří mezi základní principy společnosti v závazku poskytovat svým zákazníkům služby vynikající
kvality, které budou plně uspokojovat jejich požadavky a očekávání nejen současná, ale i budoucí. Q

TEDIKO, s.r.o., Pražská 5487, 430 01 Chomutov
tel.: 474 652 161, tel./fax: 474 652 138
e-mail: info@tediko.cz, www.tediko.cz

Řez stěnou části potrubí
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POHLED DO NITRA VĚCÍ:
PROZKOUMAT, ALE NEROZBÍT...
OBOR, KTERÝ SLOUŽÍ K TOMU, ABY VĚCI KOLEM NÁS SPRÁVNĚ
FUNGOVALY, A DOKÁŽE ZJISTIT PORUCHY JEŠTĚ DŘÍVE NEŽ MOHOU
ZPŮSOBIT PROBLÉM. V PŘÍPADĚ VLAKU ČI JADERNÉ ELEKTRÁRNY
MOŽNÁ S KATASTROFICKÝMI NÁSLEDKY. TO, CO POJEM
OZNAČOVANÝ ZKRATKOU NDT VLASTNĚ OBNÁŠÍ NÁM PŘIBLIŽUJE
VICEPREZIDENT ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO NEDESTRUKTIVNÍ
TESTOVÁNÍ (ČNDT) ING. ZDENĚK PŘEVOROVSKÝ, CSC.
Kde nachází nedestruktivní testování hlavní
uplatnění?
Definice charakterizuje nedestruktivní testování –
NDT – jako použití neinvazivních technik k určení
integrity materiálu, komponent nebo celé konstrukce, nebo pro kvantitativní měření některých
charakteristik sledovaného objektu. V kostce řečeno
– účelem je získat informace o zkoumaném objektu
tak, abychom ho přitom nepoškodili nebo nezničili.
Používá se všude možně, například v automobilovém průmyslu, v letectví, v dopravě, ale i při
kontrole jaderných elektráren, nebo plynovodů
či ropovodů, a stále častěji i ve stavebnictví a provozním monitoringu budov. Třeba u jaderných
elektráren se kontrolují nejen vysokotlaké části,
ale i nízkotlaké části – potrubí, různé měřicí trubičky, odpadní části, to vše prochází stoprocentní
nedestruktivní defektoskopickou kontrolou. Je to
logické, spolehlivost systému je vždy dána kvalitou
nejslabšího článku.
Metod je celá řada, hlavních je v podstatě osm.
K základním patří vizuální kontrola, průmyslová
radiologie, ultrazvuková, magnetická a kapilární
defektoskopie, akustické emise, vířivé proudy, a pak
ostatní – sem je zařazována třeba termografie, měření tvrdosti apod.
Která z defektoskopických metod je ta „nej“?
Ideální univerzální defektoskopická metoda pro
kontrolu konkrétních součástí nebo materiálů neexistuje. Volba optimální metody nebo jejich kombinace závisí na konkrétní aplikaci, materiálu atd.
V praxi se proto používá kombinace několika různých metod a postupů, které umožňují zjistit co nejpřesnější informace pro požadovaný daný případ.
Nejstarší a současně i jedny z nejpoužívanějších
NDT technik představují prozařovací metody, ve
zkratce RT – používají se prakticky od vynálezu
rentgenu. Nejen lidé, ale i součástky a konstrukce
se prozařovaly a prozařovací metody rozšířily o další.
Není to už jen rentgenové záření, dnes se u prozařovacích metod používá gama záření i neutronové
záření, využívají se různé zářiče, např. na konstrukce,
které už rentgen prozářit nedokáže. Druhý nejstarší
způsob nedestruktivního zkoušení je ultrazvukový,
kde existuje také celá řada modifikací. Jednou z novinek, nejen v zahraničí, ale kterou se zabýváme
i zde na ústavu termomechaniky jako rozvíjením
nových metod a technik, je třeba tzv. nelineární
ultrazvuková spektroskopie.
10
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Co si pod tím lze představit?
U klasické ultrazvukové defektoskopie se vyšle
do konstrukce UZ pulz a ten buď projde, a pokud
je uvnitř nějaký defekt, tak se zeslabí. Nebo, což je
tzv. puls-echo metoda, se odrazí od koncové stěny
zkoumaného objektu a prochází nazpátek, a pokud
se kromě toho koncového echa mezitím objeví
ještě nějaký odraz, signalizuje to, že došlo k nějaké
změně, a vyskytuje se zde nějaká anomálie, nastává
změna akustické impedance. Tam, kde se ultrazvuk
odrazí je lokalizován defekt – nejčastěji typu trhlina,
ale může to být třeba vměstek, zkrátka odlišný
materiál nebo nějaká dutina. To je lineární metoda.
Nelineární se liší tím, že se sleduje a porovnává
frekvenční spektrum před vysláním pulzu a přijatý
signál, nebo kontinuálního buzení – nemusí to být
jen pulz – závisí na amplitudě buzení. Spolu se
zahraničními kolegy jsme to nazvali jako „NEWS“,
novinky, ale znamená to Non Linear Elastic Wawe
Spectroscopy. Z fyzikálního hlediska jsou v případě
materiálů jako elastické vlny označovány jak ultrazvukové, tzn. nad 20 kHz, tak akustické do 20 kHz.

Testování pomocí fluorescenčních magnetických částic
(foto: DCLENG)

V závislosti na amplitudě se projevují různé efekty.
Od určité amplitudy, pokud je tam nějaký defekt
apod. tak se projeví nelinearitami, nelineárními
efekty na sledovaném spektru.
Akustické metody patří v NDT zjevně mezi
hodně rozšířené...
A také nejstarší. Používaly se už v dobách, kdy ještě
nebyly podložené přesnými vědeckými výpočty.
Když chodili železničáři poklepávat na kola, a slyšeli,
že se to nerozezní, věděli, že je nějaký problém.
Takhle lze třeba poznat špatný zvon – jakmile začne
„křápat“, už nefunguje jeho hlavní rezonance, ale je

Ing. Zdeněk Převorovský, CSc.
je vedoucím vědeckým pracovníkem v Ústavu
termomechaniky Akademie věd ČR, kde pracuje již 40 let. Absolvoval obor materiálového
inženýrství na FJFI ČVUT v Praze a zabývá se
zejména vývojem a aplikacemi nových metod
v oblasti ultrazvukového zkoušení a akustické
emise, analýzou signálů a mechanikou porušování. Vede laboratoře nedestruktivního zkoušení a hodnocení materiálů a konstrukcí (NDT/
NDE) a přednáší na domácích i zahraničních
universitách. Publikoval více než 150 původních
vědeckých prací a je spoluautorem 5 patentů,
12 let je vicepresidentem ČNDT a je vedoucím
redaktorem časopisu NDT-Welding Bulletin.

zřejmé, že je tam nějaká trhlina, která způsobuje
změnu zvuku. To má své příčiny v omezení pohybu
částic. Při rezonanci vibrují části struktury hmoty,
rezonují, ale když je tam třeba trhlina, vlnění, které
se normálně zobrazuje na osciloskopu jako pravidelná sinusoida, se jakoby „ořízne“, protože to už
není sinusová funkce, ale objeví se tam hranaté
obdélníkové charakteristiky a když se podíváte na
spektrum „hranatých“ signálů, zjistíte třeba, že v něm
převažují liché harmonické složky.
Tomu se říká rezonanční metody. Setkal se s nimi
někdy už asi každý. Koneckonců i poklepávání,
kterým se snažíme zjistit zralost melounu je ve své
podstatě to samé. Zkouší se tím třeba skleničky ve
sklárně, než se zabalí k expedici, zda jsou v pořádku.
Když se ozve jiný zvuk, takový jakoby praskavý, znamená to, že to už není čistá rezonance dokonalého
výrobku, ale objevily se k tomu harmonické, což
signalizuje problém. Velice jednoduchý, ale často
používaný princip – a už jsme u nelineární zvukové
spektroskopie...
Co nového přinesl v NDT poslední vývoj?
Jedním z nejnovějších postupů, které se dnes
používají je tzv. časově reverzní akustika: do konstrukce se pustí signál, sleduje se nějakými čidly,
zaznamenává, a pustí se časově převrácený na
druhou stranu zpátky, takže vlastně prochází tímtéž
prostředím a původní vysílač ho přijímá (může se
ale vyslat i ze stejného), ale běží to stejnou cestou.
Když se tento signál časově obrátí, proto říkáme
časově reverzní – což u lidí na rozdíl od signálu
bohužel zatím nejde – a pokud je to prostředí
lineární, neobsahuje tedy žádnou nelinearitu ve
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formě např. trhlin, defektů či jiných anomálií, tak
bude vykazovat stejné charakteristiky. Pokud je
tam nějaká nelinearita, neboli problém, projeví se,
protože, řečeno odbornou terminologií, v nelineárním prostředí neplatí tzv. princip superpozice.
To je jedna z nejnovějších ultrazvukových metod,
které se začínají využívat, a které i v naší laboratoři
rozvíjíme.
Mezi moderní často používané metody, které
pracují s využitím ultrazvuku patří i další, i když je
mezi certifikovanými metodami uváděna zvlášť,
nikoli jako ultrazvuková. Akustická emise – kterou se mj. hlídají i jaderné elektrárny – spadá do
kategorie označované jako AT. Do konstrukce
se ale nepouští žádný ultrazvuk, vlastně se jen
poslouchá, co dělá. Na povrchu se umístí piezoeletrická čidla apod., a pokud dochází při namáhání konstrukce k jejímu porušování ozývá se
praskání – podobně, jako třeba slyšíte, když se
láme větev. A ozve se ještě dříve, než z ní člověk
spadne. Je tedy schopná odhalit v počátečních
stadiích růst defektu, něco co se s tou konstrukcí
děje. Tam, kde jsou přidělaná čidla, lze poruchu
lokalizovat. Pomocí akustické emise se zjišťují také
úniky z potrubí a nádob: ozývá se, když plyn nebo
kapalina unikají poruchou či netěsností. To je
důležité při kontrole dlouhých potrubí plynovodů
nebo ropovodů, či ventilů a uzávěrů. Samotný
únik působí jako dýza, která rozkmitává stěnu
potrubí a přístroje jsou schopny je na velkou
vzdálenost – jde až o desítky metrů, někdy až 80 m
– zachytit, a pokud je na potrubí umístěno více
čidel i lokalizovat s poměrně značnou přesností.
Včas ukáží, že něco se tam děje, že může nastat
nebezpečná situace.

hodin se musí zkontrolovat každý – pokud tedy
samozřejmě něco na možnost poruchy neupozorní dříve. Zda třeba nevybíhá nějaké trhlinka.
Jenže ne vždy jsou defekty zjevně viditelné. Proto
se používají speciální technologie jako je třeba
metoda vířivých proudů.

Zachytí tedy věci našim očím neviditelné, ale
NDT vyžívá i řadu vizualizačních postupů...
Další z modernějších metod jsou např. vířivé proudy.
K velmi rozšířeným patří kapilární metody, jejichž
výhodou je i to, že patří k nejlevnějším. Jejich pomocí se zviditelňují trhliny na povrchu. Povrch se
nastříká tzv. penetrantem, který se kapilární silou
nasaje do trhliny, takže po opláchnutí na povrchu
nezůstane nic, ale v trhlině ano, a po postříkání
vývojkou (obvykle to bývá velice jemný prášek,
který do sebe nasaje tu zbarvenou nebo luminiscenční kapalinu) se objeví defekty dříve pouhým
okem neviditelné. Pokud se použije fluorescenční
penetrant, ukáže se zřetelně zviditelněná prasklina
po ozáření ultrafialovým světlem.
Magnetická metoda je podobná, při ní se používá
zmagnetování a jemné magnetické pilinky se sbíhají
kolem defektu.
Vizuální metody a kontroly patří obecně k nejběžnějším, používají se např. v letectví. Pracovník musí
být zkušený a buď očima nebo pomocí přístrojů,
většinou endoskopů zevnitř kontroluje např. potrubí nebo běžně nepřístupné části třeba u leteckých konstrukcí,
Může to být třeba koroze, napadení vnitřních stěn
nějakým agresivním chemickým prostředím, atd.
Zvláště u letadel, v leteckých konstrukcích, je to
velice komplikované, protože tam se musí prohlédnout spousta míst a detailů. Na letadle jsou
řádově tisíce nýtů. A po určitém počtu letových

NDT má nezastupitelný význam pro kontrolu dálkových
potrubí a monitoring nejrůznějších zařízení a budov

Nemohou tuto rutinní práci zvládnout stroje?
Takovéto zařízení má pro NDT třeba firma Boeing,
ale to stojí až miliardu dolarů. Má robota, který „objede“ celé letadlo a různými metodami ho testuje.
Ale rozhodující je pořád člověk. Defektoskopické
systémy umožňují testovat výrobní vzorky a 100 %
výrobní kontrolu, ale lidský faktor a zkušenosti nelze nahradit např. při revizi dopravních prostředků
apod. Nedestruktivní zkoušení jsou metody, které
jsou certifikované a proto vyžadují certifikaci pracovníků a laboratoří, které to provádějí, i zařízení,
s nimiž se to provádí. Vyžaduje to školený personál.
Protože na závěr musíte podepsat protokol, že
tam žádné problémy nejsou, že tam žádná závada zjištěná danými metodami nebyla, a že se
např. vysokotlaké zařízení na základě následné
analýzy a výpočtů může používat např. další tři
nebo čtyři roky.

..ale uplatňuje se i při zkoumání historických předmětů.

Například LPG zásobníky u benzinových pump,
to jsou vysokotlaké nádoby, které musí podle
předpisu každých 5 let projít tlakovými zkouškami. Pro účely zkoušky se takováto zařízení musí
tlakovat vodou, protože je prakticky nestlačitelná. Kdyby náhodou došlo k lomu po dosažení
zkušebního tlaku, tlak povolí a voda se prostě
vylije. Kdyby se tlakovala plynem, hromadí se tam
obrovská energie, která by se mohla v případě
poruchy uvolnit explozí.
Pokud se ale použije např. metoda akustické
emise, lze pro tento test použít i plyny, protože
se přišlo na to, že u akustické emise, nemůže
nastat případ, že by vznikla trhlina, aniž by ji

tato metoda pomocí snímačů nezaznamenala.
Jsou i jiné metody na úniky, zkouší se třeba pomocí
helia. Tlakované zařízení se napouští vzduchem,
do kterého se přidá helium, kterého je ve vzduchu
velice málo a pomocí analyzátoru se potom sleduje,
zda je někde zvýšené množství helia, což naznačuje
průnik, netěsnost.
Na jaderných elektrárnách se těsnost některých
částí zkouší i pomocí bublinek – natře se to, a pokud tam někde dochází k úniku media, objeví se
v místě poruchy bublinky. To jsou únikové metody,
které se používají třeba u tlakových zařízení, kde
se musí ve stanovených etapách či intervalech
provádět kontroly jejich těsnosti.
Co se sleduje, jsou hlavě vysokotlaká zařízení
a dopravní prostředky, mezi to patří i lodě, lodní
konstrukce. U potrubí a na konstrukcích se zase
sledují zejména svary a spoje. Svar s sebou vždy
nese možnost, že tam budou nějaké defekty, třeba
neprůvar atd, svarový materiál je trochu jiný materiál, než ten okolní.
Takže doménou NDT je výhradně průmysl?
Hlavní ale nikoli jedinou, kde se tyto metody
uplatní. Příkladem mohou být třeba nové letištní
detektory. Přišlo se na to, že i lidské tělo totiž vydává určité slabé záření, takže v budoucnu třeba
už nebude procházet nějakými indukčními oblouky, stačí detekovat tok záření pasivně. Vyžaduje to samozřejmě novou konstrukci nových
detektorů. Ale už se to používá i v NDT a pomocí
speciálních technologií tak lze zjistit i výbušniny
v lahvích, rozlišit např. vodu od výbušnin jako je
např. nitroglycerin, díky struktuře různých látek.
A takových nových metod je více, využívají prakticky celou fyziku.
Například pomocí vibroakustiky, čili pomocí
změn na rezonančních spektrech konstrukce
lze zjistit, že jsou tam nějaké, třeba relativně malé
defekty, když se konstrukce rozvibruje na určité
rezonanci a ukáže se, že oproti počátečnímu
stavu se něco změnilo. U konstrukcí, hlavně
stavebních, se metody NDT začínají uplatňovat
nejen při kontrolách, ale i jako součást stálého
monitoringu jejich stavu, kdy lze i prognózovat jak se bude dále vyvíjet v čase s ohledem
např. na stárnutí materiálu, klimatické podmínky
apod. To je důležité z hlediska údržby a prevence
problémů.
Co moderní kompozitní materiály, lze využít
NDT i u nich?
Ano, a zase jde o kombinaci metod pro jejich složky.
Šíření zvukových či ultrazvukových vln umožňuje
zjistit např. delaminace, rozpojení vláken od matrice
apod. Spoje vykazují určitou specifickou rezonanční
charakteristiku a přístroje využívající různé zvukové
frekvence, dokáží tyto charakteristiky rozeznat a zjistit, zda tam je nějaká vada.
U kompozitů je hlavně problém charakteristika
jejich defektů, protože ty se v nich šíří jiným způsobem, než např. praskliny v tradičních materiálech.
Narušuje se jejich struktura a kompozit potom ztrácí
své parametry. Právě proto je včasné zjištění poruch
nebo potenciálních problémů pomocí defektoskopie mimořádně důležité. Q
8/2011
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RENTGENOVÁ ZKOUŠKA  ZÁKLAD
DEFEKTOSKOPICKÉ KONTROLY
Mezi základní defektoskopické metody pro kontrolu vnitřních vad materiálu patří rentgenová kontrola. Sleduje se tak např. jakost svarů a odlitků, ale i kvalita velmi malých dílů konstrukcí, elektronické součástky,
součástky při výrobě letadel atd.
Metoda se nazývá průmyslová radiografie a spočívá
v prozařování materiálu rentgenovými či gama
paprsky a zachycování prošlého záření na speciální
rentgenový film. Cílem je najít skryté vnitřní nebo
povrchové vady. Po ozáření a vyvolání filmu se
jeví vady jako tmavší (někdy i světlejší) místa. Při
kontrole materiálů nebo výrobků rentgenovým
zářením nedochází k jejich poškození nebo porušení – metoda zkoušení je nedestruktivní.
Foma Bohemia spol. s r.o. je jediným českým výrobcem fotografických materiálů s dlouholetou tradici.
Založení firmy se datuje do roku 1921, kdy se ve firmě
s názvem Fotochema vyráběly fotografické desky
a zpracovatelské chemikálie. Výroba radiografických
filmů pro nedestruktivní defektoskopii s obchodním
označením Indux R5 a R7 začala v roce 1986. Dobrá
technická úroveň filmů byla potvrzena v roce 1998
nezávislou mezinárodní zkušebnou BAM Berlín
(Bundesanstalt für Materialforschung und Prüfung).
V současné době se dokončuje certifikace materiálů
Indux v této celosvětově uznávané zkušebně.

I v dnešní době Foma Bohemia nabízí svým zákazníkům ucelenou řadu filmů Indux pro průmyslovou
radiografii (Indux R2 – Indux R8). Široký rozsah citlivostních tříd a adjustačních variant umožňuje
uživateli nalézt film vhodný pro prakticky každý
druh prozařovacích prací s využitím jak RTG záření
tak i záření gama.
Filmy Indux jsou vyráběny oboustranným nanesením světlocitlivé emulzní vrstvy a ochranné
vrstvy na polyesterovou modře probarvenou
podložku tloušťky 0,175 mm. Emulzní vrstva o síle
cca 0,010 mm, jejímž základem je želatina a mikrokrystaly směsných halogenidů stříbra, je proti
mechanickým vlivům, působícím během expozice a vyvolávání, chráněna další, tzv. ochrannou
želatinovou vrstvou s antistatickými vlastnostmi.
Obecně u fotografických materiálů platí, že čím
nižší je citlivost filmu, tím menší je zrnitost a vyšší
rozlišovací schopnost. Totéž platí i u filmů pro průmyslovou radiografii. Proto je důležitá správná volba
druhu filmu s ohledem na délku expozice, tloušťku
prozařovaného materiálu a energii záření.
12
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Filmy pro NDT se vyrábějí ve všech požadovaných
citlivostech a dodávají se ve všech běžných rozměrech. Existuji tři základní druhy balení filmů:
1) komorové balení – prokládané formáty bud´
po 50 nebo 100 listech v krabici. Po dohodě lze
dodávat i jiné atypické formáty. Film je nutno pro
práci uložit do světlonepropustné kazety v temné
komoře.
2) denní balení – FOMAPAK – vakuované jednolistové balení s olověnými foliemi v krabici po
50 listech. Toto balení zajišťuje optimální kontakt
filmu s folii, nepropustnost obalu pro světlo, vzduch
a vlhkost.
3) Fomadux Rollfilm – denní balení filmu šíře 70
a 100 mm, v délce 90 m. Tento film, buď bez olověných nebo s olověnými foliemi tloušťky 0,025 mm,
je navinut na papírovém jádru a uložen v kartónové
transportní krabici. Samotný film společně s Pb folií
je zabalen do ochranné obálky.
Na kvalitu a standardnost filmových materiálů
pro NDT jsou kladeny vysoké nároky. Filmy se vyhodnocují při vysokém zčernání a pro
dobré rozlišení vad
je požadován vysoký
kontrast výsledného
snímku a jeho minimální zrnitost. Součásti požadavků je
také stabilita výsledného snímku, umožňující jeho archivaci
po dobu, která je
často srovnatelná
s životnosti defektoskopicky prověřované součásti
nebo konstrukce. Spolehlivost a kvalita materiálů je
samozřejmostí, která šetří nemalé náklady spojené
s nutnosti opakované expozice.

Po expozici filmu (resp. detekci záření) se v citlivé
vrstvě vytvoří tzv. latentní obraz, který není okem
viditelný. Jeho zviditelnění zajistíme procesem
zpracování, které může být provedeno ručně,
anebo strojně ve vyvolávacím automatu. Celý
proces se skládá z následujících částí:
●Vyvolání, při kterém se ionizované krystaly halogenidů stříbra promění v kovové stříbro. Při
vyvolání „zčerná“ vždy celé zrno. Hodnota zčernání (optická denzita) závisí na počtu osvětlených
a vyvolaných zrn.
●Přerušení, které má za úkol zastavit účinek vyvolávacích látek neutralizací.
●Ustálení, kdy dochází k rozpuštění neosvětlených zrn AgBr, případně i k dotvrzení ochranné
vrstvy, aby se zabránilo možnému poškození
filmu při manipulaci.
●Praní je prováděno v tekoucí vodě, následuje
sušení buď zavěšením v sušicím boxu anebo ve
válečkovém zařízení.

Zpracovaný film je pak možno prohlédnout, ale
vzhledem k vysoké hodnotě zčernání, je to možné
pouze s využitím tzv. negatoskopu, což je zařízení
umožňující dostatečné prosvětlení zpracovaného
filmu. Operátor vyhodnotí snímek a rozhodne jak
o kvalitě radiogramu, tak i o kvalitě prozářeného
výrobku.
Stabilita zpracovaných radiogramů závisí na dokonalém ustálení a vyprání filmu. Při dodržení
předepsaných podmínek zpracování je zaručena
minimální doba skladovatelnosti 10 let. U důkladně
zpracovaných snímků je teoretická životnost
snímku až 500 let. Q
German Markarjanc, www.foma.cz

N D T – U K Á Z K Y V Y B R A N Ý C H VA D S VA R Ů
SNÍMKY VAD BYLY ZHOTOVENY NA RADIOGRAFICKÝCH FILMECH ŘADY INDUX.
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NEDESTRUKTIVNÍ 3D ZOBRAZOVÁNÍ
S VYSOKÝM ROZLIŠENÍM
V současnosti je již k dispozici technologie pro charakterizaci povrchu a vnitřních struktur
s rozlišením od 1 mm do 50 mm a to bez nutnosti přípravy vzorku. Pokud uvažujeme o zobrazovací metodě s vysokým rozlišením, existuje více technik, které toto zvládnou.

mikronů a otevírá tak prostor pro řadu výzkumných
aplikací v bio-medicíně, polovodičovém průmyslu,
analýze materiálů nebo geologickém výzkumu.

Omezení spojená s rozlišením
a kontrastem
Nicméně pro řadu nových aplikací, jako je tkáňové
inženýrství, výzkum alternativních zdrojů energie (např. palivové články), pokročilé kompozitní
materiály, MEMS, polovodiče a nanotechnologie,
konvenční CT postrádají potřebnou rozlišovací
schopnost pro vizualizaci struktur nebo defektů,
které jsou v řádech mikronů nebo méně. Navíc
mnoho biologických materiálů, polymerů a kompozitů má velmi nízkou absorpci v RTG oblasti
a proto je zobrazovací kontrast pro tyto materiály
velmi nízký dokonce i při nízkém rozlišení.

Nové mikro a nano RTG CT aplikace
S potěšením můžeme představit novou řadu mikro
a nano CT systémů od firmy Xradia Inc., které zaplňují mezeru v oblasti kontrastu a rozlišení, kterými
trpí konvenční CT systémy.
MicroXCT systém poskytuje zobrazovací rozlišení
1μm nebo lepší a to dokonce i v případě biologických
a měkkých materiálů s nízkým kontrastem. Vysokého
rozlišení lze dosáhnout i pro relativně velké vzorky,
často aniž by bylo potřeba redukovat jeho rozměry.
Díky fázově vylepšené optice je nyní možné zobNicméně existuje velmi málo nedestruktivních technik, které dokáží analyzovat a s vysokým rozlišením
zobrazit povrch vzorku s jeho vnitřní strukturou,
nebo jeho pórovitost a vnitřní 3D propojení. Navíc
neexistují žádné zobrazovací metody, které by to
jednoduše zvládly pro vzorky v násobné délkové
škále, tj. od mm po nano-měřítko.

elektronová mikroskopie dosahuje prostorového
rozlišení v nm až Å měřítku, je často příprava vzorku
velmi komplikovaná a to včetně potřeby vakuové
kompatibility a elektrické vodivosti vzorku. Navíc
konvenční zobrazovací metody pracují ve 2D a tak
je obtížné charakterizovat funkční a strukturální
změny materiálů ve 3D. Následná 3D analýza v násobném měřítku je pak naprosto nemožná.

RTG počítačová tomografie (X-ray CT)
Rentgenové paprsky (RTG, X-ray) naopak mají tu výhodu, že pouze slabě interagují s hmotou a pronikají
hluboko do materiálů - ať už jsou to plynné, tekuté
nebo pevné neprůhledné materiály. Věda a výzkum
používá RTG paprsky již poměrně dlouhou dobu
pro nedestruktivní testování, zatímco v lékařské
komunitě byly od roku 1960 úspěšně nasazeny
počítačové tomografy (CT – computed tomography
scanners). Lékařské CT může poskytnout rozlišení
v mm nebo sub-mm měřítku. Konvenční mikro
CT má rozlišení od desítek mikronů do několika
3D RTG CT snímek zakončení lidského nervu

Konvenční zobrazovací metody
SEM (Skenovací Elektronová Mikroskopie) a AFM
(Atomic Force Microscopy) jsou příkladem povrchových vizualizačních nástrojů. TEM (Transmisní
Elektronová Mikroskopie) na druhé straně vyžaduje
ultra-tenký vzorek. Ve většině případů je nutné
provést destruktivní přípravu průřezu vzorku
pomocí fyzikálního nebo chemického procesu.
Tento přístup může být únavný a může vnést do
vzorku artefakty. Optická a konfokální mikroskopie
je omezena difrakčním limitem s prostorovým rozlišením v nejlepším případě kolem 150 nm. Zatímco

Mozková tkáň skotu – Cévní studie

Studie pouzdra polovodiče – Analýza poruchy

razovat i materiály s přirozeně nízkým kontrastem:
●buňky uvnitř tkáně
●rozhraní a povrch kostních chrupavek bez selek-

tivního barvení
●vizualizace malých hustotních rozdílů v polymer-

ních kompozitech
prasklin, defektů, dutin, pórů a spojnic
v porézních materiálech
Pro případ nano-zobrazovaní je zde systém nanoXCT, který rozšiřuje zobrazovací možnosti až do rozlišení pod 50 nm. Takto vysoké rozlišení a kontrast
otevírá zcela nové možnosti v různých výzkumných
oblastech, od bio-medicíny až po materiálové inženýrství, zejména tam, kde je potřeba provést
přesný model vzorku bez nutnosti jeho invazivní
nebo destruktivní přípravy.
Více informací o námi nabízených 3D RTG CT systémech naleznete v sekci 3D RTG tomografické
systémy. Q
Ing. Miroslav Novák
LAO – průmyslové systémy, s.r.o.
www.lao.cz

●analýza
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SOUČASNÉ ULTRAZVUKOVÉ
TECHNOLOGIE NDT
JE TO JIŽ TÉMĚŘ 100 LET OD PATENTU PRVNÍHO ZAŘÍZENÍ, JENŽ
VYUŽÍVÁ ULTRAZVUKU PRO NEDESTRUKTIVNÍ KONTROLU A
ÚDRŽBU V CELÉ ŘADĚ TECHNICKÝCH ODVĚTVÍ OD LETECKÉHO
PRŮMYSLU PŘES ENERGETIKU AŽ PO DOPRAVU A SAMOTNOU
VÝROBU. DNEŠNÍ MODERNÍ ULTRAZVUKOVÉ METODY ZLEPŠUJÍ
VÝROBNÍ POSTUPY A JSOU NEPOSTRADATELNOU SOUČÁSTÍ
NEDESTRUKTIVNÍHO ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ A KONSTRUKCÍ.

přenašeč

přijímač
postranní vlny
horní špička
spodní špička
odraz od zadní stěny

postranní
vlny (+)

horní
špička (+)

spodní
špička (+)

zadní
stěna (+)

Obr.1: TOFD - dráhy ultrazvukových vln v materiálu a jejich
zobrazení na displeji

Zkoušení ultrazvukem vzniklo především jako odezva na potřebu zjišťovat vnitřní vady rozměrných
součástí, které nebylo možné dobře detekovat
prozařovacími metodami. Postupem času se oblast
zkoušení s využitím ultrazvukových metod rozšiřovala a dnes již kromě tradičních kovových materiálů
zahrnuje i nové nekovové materiály, např. kompozitní materiály, které se začaly používat v letectví.

chem, orientace a typ vady, aj.), což ve svém důsledku
vedlo k rozvoji modernějších ultrazvukových technik,
zejména metod TOFD a Phased Array.

komponentách. Metoda TOFD má však i několik omezení, například jako všechny ultrazvukové metody je
i tato omezena velikostí zrna zkoušeného materiálu.

Konvenční ultrazvuková metoda
Nejstarší a dodnes hojně využívanou technikou je
klasická konvenční ultrazvuková metoda, která je
založena na principu šíření zvukové vlny o frekvencích nad hranicí slyšitelnosti (reálně v řádu MHz)
a následnou detekcí odražených vln, popř. měřením
útlumu se zjišťuje, zda materiál obsahuje skryté vady
(praskliny, dutiny, nespojitosti a podobné nepravidelnosti u svarů, výkovků, bloků, tlakových nádob,
turbín a dalších konstrukčních dílů). Konvenční ultrazvuková metoda se nejčastěji používá pro zjišťování
vad ležících pod povrchem součásti, dále pak také
pro měření tloušťky materiálu. Podle interakcí ultrazvukové vlny s defekty v materiálu lze určit, o jaký typ
vady se přibližně jedná (objemová či plošná vada,
pórovitost, atd.). Pomocí znalosti rychlosti šíření ultrazvuku v daném materiálu lze také určit některé jeho
další fyzikální vlastnosti (např. modul pružnosti). Na
rozdíl od zkoušky prozařováním nejsou třeba žádná
opatření nutná k ochraně pracovníků, ultrazvukový
přístroj je snadno přenosný a lze kontrolovat i velkou
tloušťku materiálu. I při zkouškách modernějšími metodami se vždy nejdříve součást prozkouší klasickou
ultrazvukovou technikou. Konvenční ultrazvuková
metoda má tedy v NDT kontrole stále co nabídnout,
neboť jí lze poměrně jednoduše realizovat, nicméně
má svá jistá úskalí a omezení (např. nutná dobrá
akustická vazba mezi sondou a zkoušeným povr-

Obr. 3: Zobrazení signálu metodou Phased Array

Metoda TOFD
Metoda TOFD (Time of Flight Diffraction) se do češtiny překládá jako difrakční technika měření doby
průchodu a používá se téměř výhradně pro nedestruktivní zkoušení svarů. Byla vyvinuta v r. 1985 v Harwelově centru (Velká Británie) pro zjišťování velikosti
trhlin ve svarech jaderného reaktoru. Metoda TOFD
je založena na interakci ultrazvukových vln s okraji
vad a odražená vlna zde tedy nehraje žádnou roli.
Okraj vady při interakci s ultrazvukovou vlnou emituje difrakční vlny a z doby průchodu difrakčního
signálu se pak určuje velikost vady (obr.1). Na rozdíl
od konvenční ultrazvukové metody se při hodnocení
velikosti vady technikou TOFD nepoužívá velikost
(amplituda) detekovaného signálu, proto výsledná
náhradní velikost vady není tak závislá na změně
kvality akustické vazby. Hlavní význam této metody je
v určování hloubkových rozměrů vad. Jednoduchost
koncepce umožňuje aplikovat metodu na různých

Obr. 2: Proměnné časování pulsů v elementech sondy Phased Array
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Dále se nehodí pro určování defektů ležících blízko
zkoušeného povrchu, protože echo od přítomné vady
může být skryto echem od laterální vlny a přesnost při
určování velikosti vady poté rapidně klesá s blízkostí
zkoušeného povrchu.

Metoda „Phased Array“
Princip metody Phased Array (PA) je znám již
dlouho, ale její rozšíření umožnil až vývoj ve výrobě piezo-komponentů ultrazvukových sond
v 90. letech 20. století. Tato metoda opět vznikla
především jako odezva na požadavky zkoušení
v jaderné energetice, kdy bylo nutné např. zlepšit
rozlišitelnost při zkoušení heterogenních svarů,
možnost detekovat malé trhliny v geometricky
složitých součástech, zvýšit přesnost při určování
velikosti vady, možnost detekovat náhodně orientované vady jednou sondou z jedné pozice, aj.
Technologie fázového pole (phased array) využívá
vícenásobných ultrazvukových prvků a elektronického zpožďování pulsů k vytváření zvukových
paprsků, které se dají elektronicky směřovat, vychylovat a zaostřovat (obr.2) a lze tak dosahovat
vysokých přesností, rychlosti kontroly a provádění
vícenásobných úhlových kontrol. Technika Phased
Array umožňuje vytvářet podrobné řezy vnitřních struktur (obr.3) podobných ultrazvukovým
obrázkům v medicíně. Metoda phased array je
určitě nejkomplexnější z ultrazvukových metod.
Ke kontrole se využívá tam, kde by poškození
vedlo k výrazným ekonomickým ztrátám. Ale ani

Téma: Nedestruktivní zkoušení
cena zařízení nemůže omezit rozšíření metody
Phased Array, protože jde o techniku, která má
v NDT kontrole co nabídnout. Ať už jde o zkoušení
tvarově složitých součástí, fokusaci ultrazvukového
paprsku nebo přesnější vyhodnocování velikosti
vady. Technika Phased Array bude zcela beze všech
pochyb určovat směr dalšího vývoje v ultrazvukové
defektoskopii.

Ultrazvukové přístroje pro techniky
TOFD a Phased Array
Olympus NDT je osvědčeným vedoucím výrobcem a inovátorem zařízení nejen pro obě moderní
ultrazvukové technologie – TOFD a Phased Array.
Již více než 12 let jsou využívána zařízení s těmito
průlomovými technologiemi pro aplikace reál-

Obr.4: Zařízení OmniScan MX2 s moduly pro techniky UT,
TOFD a PA.

ného technického světa. Nejvyspělejším z nabízených přístrojů s vestavěným LCD monitorem
je v současnosti modulární platforma OmniScan
MX a MX2 (obr.4), která umožňuje volit mezi technologickými moduly: UT, PA, EC (vířivé proudy),
ECA (pole vířivých proudů). Pouhou výměnou

příslušného modulu v defektoskopu OmniScan
MX lze tedy velmi jednoduše a rychle změnit
metodu NDT kontroly bez nutnosti změny celého
zařízení. Q
Martin Juliš, FSI VUT Brno
Ústav materiálového inženýrství

Referenční standard v technologii phased Array
byl předeﬁnován

BRILANTNÍ DOTYKOVÁ LCD OBRAZOVKA

Novinka od lídra v technologických inovacích Phased Array.
Omniscan mX2: 10,4“ LCD obrazovka, rychlé a snadné ovládání, odolnost, vysokorychlostní transfer dat, a ještě mnohem víc.
OLYMPUS CZECH GROUP SPOL. S R.O., ČLEN KONCERNU
Pro více informací nás kontaktujte na ndt@olympus.cz, nebo navštivte www.olympus-ims.cz
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2D I 3D RENTGENOVÉ PŘÍSTROJE POMÁHAJÍ PEČOVAT
O „ZDRAVÍ“ AUTOMOBILŮ
Nedílnou součástí kontrolních procesů při výrobě automobilů je zkoumání výrobků pomocí počítačem
řízených digitalizovaných rentgenových přístrojů. Specializované rentgenové přístroje, spojovány většinou
s lékařskou péčí, dnes používají specialisté na odhalování skrytých, okem neviditelných vad uvnitř součástí.

proto je ideální k vyhodnocování
prototypů palubních desek, kol
z lehkých slitin nebo dokonce
i oken. Používá se ale rovněž ke
zkoumání sériových dílů, u nichž
se vyskytla nějaká závada. Technik
může například nalézt spálenou
pojistku v drobném elektronickém
čipu, aniž by musel riskovat jeho
poškození mechanickým otevřením, jako tomu bylo, dokud se
tento druh kontrol prováděl pod
mikroskopem.

3D skenování vytvoří
virtuální prostorový model

U 2D může operátor přiblížit či oddálit obraz zkoumané součásti, otáčet jím a také regulovat hustotu rentgenových paprsků, ale k nalezení
vady je zapotřebí vycvičeného oka

Již od roku 2002 využívá tuto
rentgenovou technologii jedna
z největších automobilových společností, Ford Motor Company.
Adaptace rentgenových přístrojů
pro použití v automobilovém průmyslu se přirozeně neobešla bez
jistých komplikací. Lidská kůže,
kosti, svalstvo a vnitřní orgány

mají jinou hustotu než plasty,
pryže, pěny a další různé materiály,
které se vyskytují v automobilech.
V principu ale dělají technici totéž
co doktoři v nemocnicích.
„Technologie byla vyvinuta z medicínských aplikací,“ říká Glenn Austin, rentgenolog v materiálové
laboratoři Technického střediska

▲

Pomocí trojrozměrné počítačové
tomografie lze v obraze oddělit elementy
s odlišnou hustotou a zkoumat je
samostatně
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Digitální rentgenový přístroj

Ford v britském Duntonu. „Většina
softwaru, veškeré předváděcí sady,
návody k obsluze, to všechno se
týkalo výhradně lékařského rentgenování. Pokud jsme věděli, neexistovala tehdy žádná aplikace ve
strojírenství.“

2D rentgen slouží
k nedestruktivnímu
zkoumání materiálových
vad v reálném čase
Dvojrozměrný (2D) rentgen nahrazuje tradiční typ rentgenu s filmovými deskami, jejichž zpracování
bylo pro automobilový průmysl
příliš zdlouhavé. Operátor přístroje
může přiblížit či oddálit obraz zkoumané součásti, otáčet jím a také
regulovat hustotu rentgenových
paprsků. K nalezení vady je ale zapotřebí vycvičeného oka, podobně
jako v medicíně, kde se lékař musí
nejprve naučit, jak ze snímku poznat frakturu kosti nebo stín na
plicích.
Tento typ přístroje zobrazuje zkoumanou součást v reálném čase,

Druhou možností je trojrozměrná
počítačová tomografie, označovaná
zkratkou 3D CAT (Computer Aided
Tomography). Tento přístroj v principu vytvoří 720 dvojrozměrných
rentgenových řezů zkoumané součásti a poté je za pomoci výkonného
počítačového programu složí do
virtuálního trojrozměrného modelu.
Výsledný 3D obraz lze na monitoru
libovolně natáčet a zkoumat ho i zevnitř, například při hledání překážek
v palivovém vedení.
Díky tomu, že model byl získán
pomocí rentgenových paprsků,
lze v počítači oddělit elementy
s odlišnou hustotou a zkoumat je
samostatně. „Můžeme například odstranit neželezné prvky jako měď,
plast nebo pryž a rozložit tak celou
součást na jednotlivé díly,” vysvětlil
Austin. „Stejně tak můžeme najít dutiny v odlitcích. Tímto způsobem lze
‚vytáhnout‘ bublinu vzduchu z porézního odlitku a změřit její tvar
i rozměry.“
Rentgenové přístroje v materiálové
laboratoři pomáhají nejen při vývoji
nových komponentů, ale také pro
včasné odhalování potenciálních
problémů. „Pokud se k nám nějaký
díl vrátí z výroby nebo dokonce z již
kompletního vozu, znamená to, že
jsme ve své práci chybovali. Spolehlivost automobilů se v posledních
několika desetiletích skokově zvyšuje a my věříme, že naše práce má
na neustálém zdokonalování kvality
a spolehlivosti vozů Ford významný
podíl,“ doplnil Austin.
Medicína poskytla automobilkám
další mocný nástroj k zajištění klidu
a jistoty jejich zákazníků. Samozřejmě se může stát, že řidič někdy
nedorazí do cíle kvůli poruše, ale
díky rentgenovým přístrojům je
takováto pravděpodobnost stále
menší. Slovy lékařů: „prevence je
lepší než léčba“. Q
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INSPEKCE METODOU MMM
MMM (Metal Magnetic Memory) – je NDT metoda založená na měření a analýze rozložení zbytkových magnetických polí v kovových materiálech zachycujících technologickou historii materiálu.
Využívá se pro určení SCZ (Stress Concentration Zones), poruch
a heterogenity v mikrostruktuře materiálu a svarových spojů.

Magnetická paměť materiálu reprezentuje jev, který
nastává v materiálu ve formě zbytkové magnetizace
vlivem procesu výroby, tepelného zpracování, ochlazování, tváření, ohýbání, tvarování, lisování, sváření apod.,
v prostředí zemského magnetického pole a vlivem
provozního zatížení. Principem metody je scanování
intenzity magnetického pole Hp těsně nad povrchem
materiálu pomocí scanovacího zařízení – jde o vozíček,
na kterém jsou upevněny snímací sondy, opatřený
kolečky pro snímání vzdálenosti Lx a příslušnou elektronikou pro zesílení a digitalizaci signálů ze sond.

Ukázka inspekce potrubí

MMM metoda se používá k:
míst/oblastí s vysokou koncentrací napětí SCZ (Stres Concentration Zones), detekce
materiálových vad a defektů v makro i v mikrostruktuře na povrchu i v hloubce materiálů
u konstrukcí, zařízení či jednotlivých komponentů
●inspekci svarových spojů
●inspekci kritických míst tlakových nádob, potrubí
a konstrukcí
●sledování procesů při únavových materiálových
zkouškách a destrukčních testech
●zvýšení účinnosti a spolehlivosti inspekce kombinací s konvenčními metodami (např. AE, UT)
●určení

Výhody metody MMM:
●nedestruktivní metoda
●rychlost měření
●inspekce je možná i za provozu
●není třeba úprava povrchu měřeného materiálu
●včasná diagnostika únavového poškození
●snadné rozpoznání nových a použitých strojních

součástí
●AE a vibrace nemají vliv na měření
●doplněním a porovnáním výsledků s jinými me-

todami lze významně zvýšit kvalitu inspekce
Omezení: (vlivem vysoké citlivosti)
na uměle zmagnetované kovy a nemagnetické materiály

●nelze použít

Oblasti využití:
Scanovacích zařízení je více typů a liší se hlavně počtem a umístěním sond (např. pro inspekci potrubí).
Speciální vysoce citlivé scanovací zařízení je určeno
pro inspekci potrubí (např. vodovodní, naftovod, plynovod) v zemi v hloubce 1 až 2 m. Scanovací zařízení
je propojeno kabelem s Měřičem koncentrací napětí
TSC-3M-12, který umožňuje sejmutá data graficky
zobrazit na displeji, uložit do paměti a později přenést
do PC, ve kterém je speciální software pro analýzu dat.
Na displeji Měřiče koncentrací lze zobrazit scanované hodnoty intenzity Hp, nebo gradientu magnetického pole dHp/dx v číselné, nebo grafické
podobě (tzv. magnetogram), data uložit, přečíst,
smazat, přenést do PC atd.

●potrubní systémy včetně potrubí v zemi (1–2m)
●kotle
●tlakové zásobníky
●kulové zásobníky
●cisterny
●ocelové konstrukce
●turbíny (lopatky, rotory)
●hřídele strojů
●koleje
●detaily

dopravních prostředků (auta, železnice,
lodě, letadla)
●svařované konstrukce
●mosty
●zdvihací zařízení

Ukázka diagnostiky NTL plynového potrubí pod zemí

Ukázka inspekce oblouku na potrubí

●přítomnost

Ukázka diagnostiky koleje – vlevo kolej s trhlinou, vpravo magnetogram koleje bez závad

cizích magnetických materiálů
v těsné blízkosti kontrolovaného objektu, přítomnost externího magnetického pole, nebo
elektrického svařování do vzdálenosti 1m. Q
Preditest s.r.o., Novodvorská 1010/14
142 00 Praha 4, tel.: 261 341 801
e-mail: info@preditest.cz, www.preditest.cz
8/2011
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„BUDOUCNOST NDT JE TU“
V našem století už je jen málo oborů, kterých by se nedotkla potřeba ověření kvality nedestruktivní metodou testování. Proto se i v NDT pokrok nezastavil. Konvenční radiografii
doplňuje digitální, v ultrazvukovém zkoušení je zaznamenán obrovský pokrok a ani kapilární
a magnetické metody nezůstávají pozadu a jsou inovovány.

Digitální RTG snímek

Společnost K-technologies, s.r.o. z Hradce Králové
působí na trhu nedestruktivního testování jako
dodavatel zařízení a spotřebních materiálů již 10 let.
Již od svého založení nabízí prvotřídní výrobky
společností Kodak (která si v roce 1973 nechala
patentovat digitální systém založený na speciálních
luminiscenčních foliích), CGM a Colenta, které udělili společnosti výhradní, respektive autorizované
zastoupení pro Českou a Slovenskou republiku.
Sortiment nabídky je dále rozšiřován o výrobky
světových společností jako např. RADAC, Edding,
Intrama, X-Rite, JPK, Elichem a mnoha dalších.
Z produkce výše jmenovaných firem jsou dodávány například radiografické měrky, průmyslové
popisovače, denzitometry, osobní dozimetry, ne-

gatoskopy, osvětlovací
tělesa temných komor,
speciální chemikálie
pro čištění či dezinfekci.
Dnes najdete v nabídce
výrobky a zařízení téměř
pro všechny metody nedestruktivního testování.
Asi nejvíce populární
mezi zákazníky jsou výrobky skrývající se pod
označením Kodak Industrex. Jsou to kromě
filmů Kodak také zpracovatelská chemie, vyvolávací automaty a stále
více vyhledávané digitální systémy.
O absolutní jedničce na
poli digitalizace, o digitálním systému Kodak Industrex HPX-1, bylo napsáno již mnohé. Tak snad jen několik novinek.
V posledních měsících na trh přichází doplňky, které
usnadňují a urychlují již tak dost pohodovou práci
s tímto zařízením. Sortiment digitálních fólií typu
GP a HR byl rozšířen o „jemnozrnnou“ fólii Blue. Dále
pak Plate Carrier – nosič atypických formátů a Toolkit – soubor kalibračních a měřicích pomůcek pro
nastavení digitálního systému dle platných předpisů (ASME, EN, ASTM). Vyhodnocovací software
Kodak Industrex byl inovován na řadu 4.0, která
přináší celou řadu nových obslužných „vychytávek“
a rozšiřuje tak jeho užitné vlastnosti.
Pro konvenční radiografii byl připraven nový typ
vyvolávacího procesoru M37, který nahrazuje v na-

bídce osvědčený typ M35. Ve spojení s jednosložkovou zpracovatelskou chemií, tak zákazník dostává
naprosto bezproblémovou kombinaci.
Ze sortimentu italské společnosti CGM jsou k dispozici nejen osvědčené certifikované roztoky
pro kapilární nebo magnetickou kontrolu, ale
i komplexní servis při zřizovaní kapilárních nebo
magnetizačních linek. Zákazník si může vybrat
ze škály sériových linek anebo využít možnosti
zadání projektu, výroby a vlastní instalace dle
svých požadavků.

HPX 1 systém

Více informací a technických dat nejen o těchto
novinkách, ale o celém nabízeném sortimentu
naleznete na stránkách www.k-technologies.cz
nebo získáte od našich pracovníků, kteří Vás
rádi navštíví i s demo představením vybraných
výrobků. Q
Roman Koza, K-technologies

Snímače O Předzesilovače O Analyzátory O Software

ZD Rpety – DAKEL

Středisko technické diagnostiky, Ohrobecká 408/3
142 00 Praha 4, info@dakel.cz, www.dakel.cz

Vývoj, výroba, prodej a servis diagnostických systémů
na principu akustické emise
DAKEL-PAER: Analyzátor AE, optimalizovaný pro vzorkování a rychlé vyhodnocení kontinuálního signálu AE v provozních podmínkách.
Umožňuje zejména detekci kavitace, erozně korozního poškozování
parovodů, posouzení stavu ložisek, apod.
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Vyvinut s podporou programu TIP MPO ČR, projekt č. FR-TI1/371

Téma: Nedestruktivní zkoušení

ROZŠÍŘENÍ FIRMY PTS JOSEF SOLNAŘ, s.r.o.
O ZKUŠEBNÍ STŘEDISKO

Nyní je firma PTS Josef Solnař, s.r.o. oprávněna nabídnout nejen kvalifikační kurzy, ale i kvalifikační
zkoušky NDT v metodách:
●AT – zkoušení akustickou emisí

Na počátku roku 2011 jsme si stanovili jako další postupný cíl ve vzdělávaní NDT personálu,
vybudovat zkušební středisko pro 1. a 2. stupeň a specifické činnosti zaštítěné akreditovaným
certifikačním orgánem pro certifikaci osob (č. 3197) TÜV NORD Czech, s.r.o.

●ET – zkoušení vířivými proudy a rozptylovými toky
●RT – zkoušení radiografické
●PT – zkoušení kapilární
●MT – zkoušení magnetické práškové

Vlastním úsilím a s využitím spolupráce našich externích spolupracovníků z řad významných specialistů
v NDT, se nám podařilo během prvního pololetí roku
2011 toto zkušební středisko dle požadavků normy

ČSN EN 473/ISO 9712 kompletně zrealizovat. Tuto
skutečnost potvrdil závěrečný audit TÜV NORD Czech,
s.r.o. za asistence Českého institutu pro akreditaci, o.p.s.
(dále ČIA) a audit TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG.

●UT – zkoušení ultrazvukem
●VT – zkoušení vizuální

Účastníci našeho vzdělávání a zkoušek po splnění
všech kvalifikačních kritérií definovaných normou
ČSN EN 473/ ISO 9712 mohou získat certifikát u certifikačních orgánů: TÜV NORD
Czech, s.r.o. a nebo u Certifikačního sdružení pro personál
APC.
Děkujem všem spolupracovníkům, kteří se na budování
zkušebního střediska podíleli,
velice si toho vážíme. Q
Josef Solnař
ředitel společnosti

●

Certiﬁkace ● Inspekce ● Zkušebnictví ● Prohlašování shody

Certiﬁkační orgán pro certiﬁkaci osob TÜV NORD Czech č. 3197, akreditovaný ČIA,
rozšířil v roce 2011 svoji činnost o „Certiﬁkace personálu NDT“:
1. Certiﬁkace dle normy EN 473 / ISO 9712 pro metody MT, ET, PT, VT, AT, UT, RT stupeň I a II ve všech
výrobkových a průmyslových sektorech
2. Certiﬁkace metod speciﬁckých činností NDT:
● Vizuální kontrola povrchu (VTP)
● Měření tlouštěk ultrazvukovými tloušťkoměry (UTT)
● Měření tlouštěk povlaků vrstev elektromagnetickými metodami (ETT)
● Zjišťování záměn materiálu jiskrovou metodou (ZMJ)
● Zjišťování záměn materiálu spektrální analýzou (ZMS)
Tímto navazujeme na certiﬁkační činnosti naší mateřské společnosti TÜV NORD Systems GmbH & Co.KG.

TÜV NORD Czech, s.r.o., Pod Hájkem 406/1, 180 00 Praha 8, tel.: 296 587 201-9, fax: 296 587 240
Kontaktní osoba: Ing. Miroslav Válka – tel.: 296 587 251, mobil: 602 318 970, e-mail: valka@tuev-nord.cz
sl. Zdeňka Hrazdílková – tel.: 296 587 231, e-mail: hrazdilkova@tuev-nord.cz

www.tuev-nord.cz
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Téma: Nedestruktivní zkoušení

CERTIFIKAČNÍ SDRUŽENÍ
PRO PERSONÁL APC
 KVALIFIKACE A CERTIFIKACE PERSONÁLU V NDT

Metoda zkoušení je určena pro pracovníky z různých oblastí průmyslu. Školení a zkoušky probíhají
pod APC ve spolupráci s Ústavem termomechaniky AV ČR v Praze. Odborným garantem pro metodu se stala ČNDT, která se z velké části podílela
na zavedení metody v České republice.

CERTIFIKAČNÍ SDRUŽENÍ PRO PERSONÁL (ASSOCIATION FOR PERSONNEL CERTIFICATION – APC) BYLO ZALOŽENO V ROCE 1995 JAKO
ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB A NAVÁZALO NA PŘEDCHOZÍ KVALIFIKAČNÍ A CERTIFIKAČNÍ SYSTÉM PRACOVNÍKŮ V OBORU
NEDESTRUKTIVNÍ DEFEKTOSKOPIE (NDT). V SOUČASNÉ DOBĚ TVOŘÍ
SDRUŽENÍ 48 ČLENŮ Z ŘAD VÝZNAMNÝCH PRŮMYSLOVÝCH
PODNIKŮ A ZABEZPEČUJE KVALIFIKACE A PERSONÁLNÍ CERTIFIKACI
PRACOVNÍKŮ V OBLASTI NEDESTRUKTIVNÍHO ZKOUŠENÍ (NDT)
A DALŠÍCH TECHNICKÝCH OBORECH.

Kdo jsme a co nabízíme v oboru NDT
Personální certifikace je jednou z nejuznávanějších forem prokazování odborné způsobilosti lidí.
Je realizovaná objektivními postupy a nezávislými
akreditovanými organizacemi.

●APC

je akreditováno Českým institutem pro
akreditaci (ČIA, o.p.s) dle normy EN ISO/IEC
17024:2003 – Posuzování shody – Všeobecné
požadavky na orgány pro certifikaci osob.
●APC je v oboru nedestruktivní defektoskopie za
ČR vybraným uznaným certifikačním orgánem
EFNDT (Evropské federace pro nedestruktivní
testování).
●APC má dále udělenu autorizaci v předmětu schvalování NDT pracovníků podle směrnice pro tlaková
zařízení PED 97/23/EC s ohledem na dodržování
ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických
požadavcích na výrobky a o změně a doplnění
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
a ustanovení nařízení vlády č. 26/2003 Sb., kterým
se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení,
ve znění nařízení vlády č. 621/2004 Sb.
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●Notifikace APC je udělena European Commission

a je možné ji najít v sekci Conformity Assessment
Bodies na webových stránkách: http://ec.europa.
eu/enterprise/pressure_equipment/index_en.html
V oblasti NDT nabízí APC uchazečům, kteří potřebují získat nebo si udržet kvalifikaci a certifikaci
tyto NDT systémy:
a) Program kvalifikace a certifikace dle standardu
Std 101 APC v souladu s požadavky normy ČSN
EN 473 a ISO 9712
b) Program kvalifikace a certifikace ve specifických
činnostech NDT dle standardu Std 201 APC
c) Program kvalifikace a certifikace dle standardu
Std 301 APC (uzavřeno pro nové uchazeče)
d) Osvědčení PED pro tlaková zařízení - v souladu
s požadavky směrnice EU pro tlaková zařízení
PED 97/23/EC (pro vybrané metody v Std 101,
201 a 301 APC)
APC při udržování stávajících a tvorbě nových
programů kvalifikace a certifikace významně spolupracuje s univerzitami a příslušnými asociacemi
s cílem zabezpečit vysokou odbornou úroveň
technického personálu.
V letošním roce bylo ukončeno zavádění a akreditace dvou metod zkoušení v oblasti NDT:
a) Program kvalifikace a certifikace dle ČSN EN 473
a ISO 9712 - obor nedestruktivní defektoskopie
metoda zkoušení magnetickými rozptylovými toky (FT), výrobkový sektor ocelová lana
– wr (důlní lana, lana lanovek a vleků, zdvihací zařízení a ostatní) pro průmyslový sektor LG (těžební
průmysl, zdvihací zařízení, konstrukce a doprava).
Metoda zkoušení je určena pro pracovníky báňského a drážního průmyslu. Školení a zkoušky probíhají na Vysoké škole báňské v Ostravě, která se
současně stala odborným garantem pro metodu.
b) Program kvalifikace a certifikace dle ČSN EN
473 a ISO 9712 - obor nedestruktivní defektoskopie metoda zkoušení akustickou emisí
(AT), průmyslový sektor MS (NDT služby při
předprovozních a provozních zkouškách).

Jak získat personální certifikát ?
Personální certifikát uchazeč získá na základě
splnění základních kritérií, která jsou definována
v příslušném standardu APC daného programu
kvalifikace a certifikace. Kvalifikační a certifikační
standard je volně ke stažení na webových stránkách APC popř. na vyžádání zaslán. Pro splnění
certifikačních požadavků musí být absolvováno
školení v požadovaném rozsahu, úspěšně složená
kvalifikační zkouška a splněna požadovaná praxe.
Požadovaná školení a zkoušky musí být absolvovány
u některého ze schválených školicích a zkušebních
středisek APC. Schválená střediska jsou samostatnými právními subjekty a schválení pro svou činnost
(školení, zkoušení) jim uděluje APC prostřednictvím
Schvalovacího listu.
Seznam schválených středisek APC s kontaktními
údaji je k nalezení na našich webových stránkách
nebo v Katalogu služeb APC u daného programu
kvalifikace a certifikace.
O certifikát si uchazeč zažádá přímo v APC vyplněním žádosti v požadovaném kvalifikačním a certifikačním systému. Žádost je ke stažení na webu APC.
Detailní informace o nabízených kvalifikacích, možnostech získání certifikace, postupech a novinkách
v této oblasti lze získat na stránkách sdružení http://
www.apccz.cz nebo na odborných konferencích,
kterých se APC pravidelně účastní. Q

Certifikační sdružení pro personál
Podnikatelská 545, 190 11 Praha 9
tel.: +420 246 061 395, e-mail: apc@apccz.cz
www.apccz.cz
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INFO:
VDW – Generalkommissariat EMO Hannover 2011
Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken e.V.
Corneliusstrasse 4, 60325 Frankfurt am Main, GERMANY
Tel. +49 69 756081- 0, Fax +49 69 756081-74
emo@vdw.de · www.emo-hannover.de

ŠIRŠÍ MOŽNOSTI VOLBY PROFILU DRÁŽKOVACÍ
A ZÁVITOŘEZNÉ FRÉZY
Nové břitové destičky Sandvik pro frézy CoroMill 328 nabízejí bohatší výběr pro prováděné
obráběcí operace. Ve srovnání s dosavadním sortimentem poskytují uživatelům těchto fréz,
které jsou určeny pro výrobu vnějších i vnitřních drážek, zářezů a drážek pro pojistné kroužky
(se sražením hran), ale také pro řezání vnitřních závitů s plným profilem, větší nabídku volitelných profilů.
Díky kombinaci velkého počtu břitů pro dosažení
vyšší produktivity a vysoké ostrosti řezných hran,
vysoké kvality drážek a závitů, představuje fréza
CoroMill 328 ideální alternativu pro obrobny, které
upřednostňují možnost provádění velkého množství operací jediným nástrojem.

Univerzálnější a efektivnější řešení

Nové břitové destičky firmy Sandvik Coromant pro řadu
frézovacích nástrojů CoroMill 328

Doporučeno je použití třídy GC 1025, mikrojemnozrnné karbidové třídy s PVD povlakem (TiAlN), která
je, díky své výborné odolnosti proti tepelným rázům
a opotřebení ve tvaru vrubu, vhodná pro obrábění
všech skupin materiálů dle ISO, což přispívá ke zvýšení hospodárnosti obrábění. Kromě toho
CoroMill 328 využívá 2-8 břitových
destiček jednotlivě upnutých
v samostatném lůžku spolehlivě chránícím břitovou
destičku s trojicí vyměnitelných řezných hran. To
umožňuje vysoce produktivní

a cenově hospodárné obrábění. K dispozici jsou čtyři
různé velikosti tělesa nástroje, ale pouze jedna univerzální velikost břitových destiček, což v maximální
možné míře usnadňuje operátorům jejich použití.
Nabídka zahrnuje provedení se stopkou Weldon
(B), pro upínání na trn (Q) a s drážkou pro pero (S).
Koncepce je vhodná pro obrábění vnějších i vnitřních ploch (v otvorech o průměru větším než
39 mm) a umožňuje výrobu mělkých zářezů, drážek
a drážek pro pojistné kroužky (šířky 1,1 až 5,15 mm)
se sražením hran v jediné operaci. Se širokým sortimentem břitových destiček lze provádět stejné
operace i u vnějších ploch, navíc je možné také frézování závitů se stoupáním v rozsahu 1,5 až 6,0 mm.

Energeticky úspornější výroba
otvorových závitů
Frézování závitů představuje skvělou alternativu pro
výrobu závitů v otvorech, jelikož umožňuje snížení
spotřeby energie a zaručuje dobrou kontrolu utváření
třísek. Existuje celá řada důvodů pro přednostní použití
frézování při výrobě závitů: pokud obtížně obrobitelné
materiály způsobují nežádoucí problémy s odváděním
třísek, jestliže má obráběná součást nerotační
tvar, jedná-li se o obrábění do rohu, v případě obrábění tenkostěnné součásti, nebo
je-li požadována větší flexibilita s ohledem
na rozsah průměrů a roztečí. Q
Díky novým závitořezným břitovým
destičkám pro frézy CoroMill 328 získávají
uživatelé ještě lepší možnosti výběru pro
prováděné obráběcí operace.

8/2011

23

strojírenství

„MENŠÍ NEŽ MALÉ“: EMO PŘEDSTAVÍ NOVINKY
VE ŠPIČKOVÉM MIKROOBRÁBĚNÍ
Integ-Micro, čtyřletý projekt financovaný prostřednitvím 7. rámcového programu EU se
zaměřuje na aktuální výzvy v mikroobrábění. Jeho výsledky budou prezentovány na specializované odborné konferenci pořádané sdružením CECIMO na veletrhu EMO Hannover
22. září letošního roku.

Pozvánka na konferenci avizuje jednu z priorit současných strojírenských trendů: nové, vysoce přesné technologie
mikroobrábění.

Ještě relativně nedávno byla řada úkolů v přesném
strojírenství obtížně řešitelná, či dokonce prakticky
neproveditelná, protože nebyly k dispozici potřebné
správné nástroje. A i když byly, bariérou k úspěšnému dokončení byla často jejich velikost, která
komplikovala realizaci. To by se však mělo změnit
nástupem nových technik tzv. mikroobrábění. Tato
moderní technologie umožňuje vytvářet součástky,
proti nimž je jemná hodinářská práce téměř „hrubá
fušeřina“.
V průběhu posledních několika let byla miniaturizace výrobků výraznou hnací silou technologické změny s významným dopadem na
zpracovatelský průmysl. Také kritické makrokomponenty v automobilovém průmyslu, letectví, biomedicínské a spotřební elektronice,
hi-tech průmysl obecně stále více závisí na vyšší
geometrické přesnosti výroby a mikro strukturované povrchy pomáhají uspokojit rostoucí
potřebu zvýšení výkonu a spolehlivosti. Tím
vším a dalšími tématy se bude zabývat konference Integ-Micro Project, zaměřená na součást
7. rámcového programu EU s označením „Výrobní
technologie a vybavení pro mikroobrábění“. Jeho
cílem je vývoj nových, vysoce přesných výrob-

ních technologií umožňujících výrobu komplexních mikrosoučástek, vestavěných systémů
a miniaturizovaných produktů v mikro/meso
měřítku – což označuje škálu v řádu od 10 do
10 000 mikronů.
Uplynuly tři roky a nové technologie vysoce
přesného mikroobrábění urazily ve svém vývoji
během uplynulých tří let opravdu dlouhou cestu.
V rámci projektu byly vyvinuty nové hybridní,
rekonfigurovatelné víceúkolové stroje, které
nabízejí průlomová řešení a umožňují výrobu
komplexních 3D mikrosoučástek z různých
materiálů rychleji a s výrazně vyšší přesností.
Jedním z klíčových témat konference je proto
tzv. Multitasking micromachining – schopnost
několika různých obráběcích operací na jedné
pracovní konfiguraci. Integrace různých ultrapřesných technik v jediné pracovní konfiguraci je
výsledek, od něhož lze očekávat např. zmenšení
manipulační a výrobní plochy, vyšší ekologickou
efektivnost a vyšší produktivitu. Navíc možnost
různých výrobních technologií koncentrovaných
v jednom stroji umožní důležitou synergii různých obráběcích metod.
Konference se zúčastní řada přednášejících z Evropské komise a renomovaných institucí, jako je
např. BioRobotics Institute – Scuola Superiore
Sant‘Anna, Ce.S.I (Centro Studi Industriali), Fraunhofer IPT (Institute for Production Technology),
WZL (Laboratory for Machine Tools and Production Engineering) – RWTH Aachen University,
Fundacion Tekniker, Cranfield University aj.
Program konference a registraci nutnou
k účasti (která je zdarma) lze najít na http://
www.cecimo.eu/comunications/news/149integmicroatemo.html Q
/joe/
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Příklad mikroobrábění: MEMS
Jedním z oborů, kde se uplatňuje mikroobrábění je
výroba mikroelektronických systémů (Micro Electro Mechanical Systems – MEMS). Tyto miniaturní
součástky najdeme dnes v řadě výrobků hi-tech
elektroniky, mobilních telefonech, GPS apod. Optické mikroelektronické systémy jsou používány
zejména pro příjem, usměrňování, zesilování nebo
zeslabování či odraz optických signálů určené
vlnové délky. Používají se v přepínačích a optických
modulech pro přenosovou vláknovou optiku.
Právě technologie MEMS dosažená pomocí mikroobrábění umožnila doslova zrevolucionizovat
výrobu řady produktů, jako jsou např. akcelerometry, gyroskopy, snímače tlaku apod., jež MEMS
systémy nyní nahrazují a nabízejí zároveň řadu výhod: nižší spotřeba energie, nižší hmotnost a menší
velikost, vyšší výkon, nižší náklady a vyšší výkonnost
a spolehlivost. Většina výrobních metod MEMS je
odvozena od standardních IC technologií – obrábění částí, povrchové mikroobrábění či rentgenová
litografie (LIGA – Roentgen LItography GAlvanic
Abformung). V částečném mikroobrábění je 3D
mikromechanická struktura budována přímo do
křemíkového krystalu selektivním odebíráním částí
podkladu. Povrchové mikroobrábění je založeno
na ukládání vrstev na podklad a na následném
vytváření mikromechanické konstrukce pomocí
fotolitografické techniky. Rentgenová litografie používá kombinaci třech postupů: litografie, ukládání
a lisování, což umožňuje použití materiálů odlišných
od křemíku, jako jsou polymery a kovy, a získat
konstrukce s velmi vysokým poměrem stran.

Ozubená kolečka s řetězem byla vytvořena pomocí
nových výrobních technologií. Bílý pásek označuje
měřítko: 500 mikrometrů, což dává představu o skutečné velikosti (resp. spíše miniaturnosti) objektů.

Mikrozrcadla, umožňující změnit trasu světla
v optických systémech jsou dalším příkladem
uplatnění MEMS technologie vytvořené pomocí
mikroobrábění.
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KONCERN ZKL BOJUJE
NA INDICKÉM TRHU PROTI
FALZIFIKÁTŮM
FAKT, ŽE PROSLULÝ STROJÍRENSKÝ PODNIK A ZNÁMÝ
VÝROBCE LOŽISEK KONCERN ZKL ÚSPĚŠNĚ ROZŠIŘUJE
SVÉ PODNIKÁNÍ NEJEN V RÁMCI EVROPY, ALE
I DO VZDÁLENĚJŠÍCH DESTINACÍ, JE VĚTŠINĚ ODBORNÍKŮ
DOBŘE ZNÁMÝ. V LETOŠNÍM ROCE BYLA ÚSPĚŠNĚ ZPROVOZNĚNA
KANCELÁŘ ZKL BEARINGS CZ, A.S. V INDICKÉM MĚSTĚ MUMBAI.

I

ndie je pro ZKL zcela klíčovým trhem z hlediska
objemu, je jedním z nejsilnějších vývozních
teritorií tohoto koncernu. Navzdory doznívání
ekonomické recese byla v roce 2010 výše tržního
podílu společnosti ZKL v Indii u soudečkových
ložisek plných 4,84 %.
Propojení koncernu ZKL s indickým trhem není
však pouze záležitostí posledních let, je tomu právě
naopak. Jeho tradice spadá až do roku 1957, kdy
byla prostřednictvím tzv. TRADE MARK ACT značka
ZKL v Indii zaregistrována. Od tohoto historického
okamžiku až do dnešního dne si tato značka v Indii
postupně vydobyla přízeň a uznání mnoha zákazníků. Indii chápou zástupci koncernu jako velmi perspektivní trh. Tento fakt potvrzují i další významné
české společnosti pronikající na indický trh. Dochází
také k nárůstu indických firem, které se zajímají o trh
český. Pozitivní záruku poskytuje i dynamika růstu
indické ekonomiky, která se meziročně zvyšuje
o 5 až 6 %. I v době celosvětové recese se jednalo
o jeden z mála trhů, který rostl.

Zkvalitňování indického zázemí
Nová kancelář ZKL v Indii nemá za úkol přímo prodávat, jejím smyslem je k prodejům ZKL Bearings
CZ, a.s. vytvářet podmínky. To znamená podpořit
a zdynamizovat své stávající prodejní aktivity prostřednictvím zkvalitňování indické prodejní sítě
ZKL, pomocí boje proti napodobeninám a všestrannou péčí i servisem pro obchodní i konečné
zákazníky. Hlavními odběrateli produktů koncernu
jsou v Indii společnosti z odvětví energetiky a metalurgie.
„Produkt ZKL je v Indii považován za natolik tradiční, zavedený a kvalitní, že se zde můžeme setkat
i s rozličnými, nekvalitními, nelegálními napodobeninami pocházejícími většinou z Číny. Rozsah padělků ložisek ZKL bohužel v poslední době stoupá.
Boj proti falzifikátům je tedy jedním z primárních
cílů naší indické kanceláře,“ říká Ing. Adam Šotek,
ekonomický ředitel koncernu ZKL. „Ložiska nesou
unikátní kombinaci prvků, jako jsou technologické
kódy či stopy použité výrobní technologie, pomocí

kterých jsme jednoznačně schopni rozpoznat falzifikáty. Při odhalení kopií pak vše řeší naše místní
právní kancelář, která nás zastupuje po stránce
patentové a ochrany průmyslových práv“, popisuje
boj s falzifikáty.
„Kancelář ZKL v současné době funguje velmi
úspěšně. Díky přímému kontaktu s koncovými
uživateli, který dříve zajišťovali místní distributoři,
máme k dispozici z vlastních zdrojů mnoho důležitých informací o místním trhu a dokonce se nám
podařilo zvýšit cenovou hladinu. Pozitivem je i navázání nových kontaktů u prvovýrobců a finálních
spotřebitelů“, komentuje aktuální fungování indické
kanceláře Ing. Šotek. Q
www.zkl.cz

O SPOLEČNOSTI ZKL
Společnost ZKL je největší výrobce velkorozměrových soudečkových, speciálních a dělených ložisek ve střední Evropě. Věnuje se
výzkumu, vývoji, výrobě a distribuci valivých
ložisek, výrobě speciálních ložisek a komponentů pro automobilový a železniční
průmysl. Tradiční český výrobce koncern
ZKL prosazuje flexibilitu a rychlost v plnění
požadavků zákazníka. Ve všech činnostech
navíc uplatňuje šetrný přístup k životnímu
prostředí. V současné době v koncernu
pracuje více než 1 150 zaměstnanců. Během své 60leté tradice se společnost stala
osvědčeným a spolehlivým dodavatelem
s certifikací pro celou řadu průmyslových
podniků. Vyráběný sortiment standardních
a speciálních ložisek značky ZKL plní ty nejnáročnější požadavky zákazníků v široké
oblasti jednotlivých průmyslových odvětví.
Příkladem kam ZKL dodává své produkty,
mohou být odvětví hutnictví, energetiky,
těžkého strojírenství, těžby a zpracování surovin, automobilového průmyslu, dopravy,
zemědělství a mnoho dalších.
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ŽDAS V DATECH A ČÍSLECH

CESTA K BUDOVÁNÍ SVĚTOVÉ POVĚSTI

PŘEDCHŮDCI A HISTORIE FIRMY
1252 – V souvislosti se založením žďárského
cisterciáckého kláštera přicházejí do kraje první
prospektoři, hledající nejdříve stříbrnou a později železnou rudu
1406 – Žďár nad Sázavou – první písemné
záznamy o přímé výrobě železa v hamrech
s redukčními pecemi
1614 – Zahájení provozu první vysoké pece
s nepřímým způsobem výroby železa v areálu
žďárského kláštera
1838 – V železárnách v Polničce u Žďáru byl
zahájen provoz válcovny na výrobu železničních
kolejnic. Komplex Ransko–Polničských železáren
patřil v té době k největším v českých zemích
a dodával hutnické a strojírenské výrobky do
celé Evropy.
1886 – Z důvodu přechodu na výrobu železa
s využitím kamenného uhlí a dlouhotrvající
hospodářské krize došlo k ukončení výroby
a zániku 1. etapy železářské výroby na Žďársku
1949 – Rozhodnutí československé vlády o výstavbě nového metalurgicko– strojírenského
kombinátu ve městě Žďár nad Sázavou
1951 – Odlitím tradičního zvonu byl zahájen
provoz v novém podniku Žďárské strojírny a slévárny, dnešní firmě ŽĎAS
1956 – Dokončen vývoj a zahájena výroba mechanických lisů vlastní konstrukce
1959 – Dodávka první spojité válcovací trati do
ruského Čerepovce
1963 – Zahájení výroby v největší hale č. 5,
umožňující montáž nejtěžších komponentů
1968 – Zahájeny dodávky pro zakázku Kvarto
3600 – válcovna tlustých plechů
1975 – Zahájen provoz střední profilové tratě
450 v Novokuzněcku s výkonem 1 mil. tun za rok
1981 – Otevřena nejmodernější válcovna profilů v Československu, kterou ŽĎAS dodal do
Nové huti Ostrava
1990 – Zahájení montáže válcovny středních
profilů SPT 500 v Indii
1992 – Transformace státního podniku a vznik
akciové společnosti ŽĎAS
1996 – Společnost ŽĎAS, a.s. obdržela certifikaci
systému jakosti ISO 9001
1999 – Do provozu byla uvedena technologie
sekundární metalurgie VD/VOD/VIC
2002 – Do akciové společnosti ŽĎAS vstupuje
strategický partner a majoritním vlastníkem se
stala slovenská firma Železiarne Podbrezová

Současná podoba továrního areálu firmy ŽDAS
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V srpnu slaví 60. výročí svého vzniku dnešní akciová společnost ŽĎAS, která patří k nejvýznamnějším strojírenským firmám v ČR. Jejímu založení v roce 1951 však předcházela dlouhá
cesta, zahájená hluboko v historii.
Přestože je možné odvozovat výstavbu nové firmy na
základě dlouhodobé tradice železářství na Vysočině,
je skutečností, že většina odborníků, kteří ji uváděli do
života jak v dělnických, tak především v technických
a řídících profesích, postupně přicházela z jiných
průmyslových oblastí tehdejšího Československa
a předávala své zkušenosti novým generacím současných „žďasáků“.
Když se ve druhé polovině roku 1947 začal projednávat státní plán průmyslové obnovy a rozvoje
Československa, bylo jedním z bodů i přemístění
tehdejší slévárny a strojírny Storek-Urks z Brna do jiné
lokality. Tři požadované základní zdroje - vodu, elektřinu a blízkost železnice nabídla oblast Žďáru nad
Sázavou. Bylo by jistě silným zjednodušením tvrdit, že to stačilo k rozhodnutí o vybudování velkého podniku,
nicméně patřily k prvotním podnětům.
Investiční akce výstavby závodu s prvním názvem Slévárny a strojírny Bohumíra Šmerala, byla zahájena v prosinci
1947. Jakmile akce postupně přecházely do stavu realizace, bylo zřízeno
samostatné pracoviště, a následoval
nábor nových zaměstnanců. Ti byli získáváni především pro stavební práce
z řad zemědělských a průmyslových dělníků žďárského regionu. Postupně však bylo zapotřebí získat
odborníky na hutní a strojírenskou výrobu, kteří by
se nejen podíleli na vlastní výrobě, ale především by
učili a zaučovali nové zaměstnance.
Intenzivně pokračovaly práce při výstavbě jednotlivých hal, především železných konstrukcí prvních
třech lodí haly 9 – ocelárny. Tato hala byla do Žďáru
přivezena z rakouského Lince jako válečná kořist,
původně určená k výstavbě nového závodu pro
Voest Alpine. Byly dodány elektrické obloukové pece
a vše bylo připravováno k zahájení výroby v novém
metalurgicko-strojírenském komplexu, který převzal
jméno Žďárské strojírny a slévárny, zkráceně ŽĎAS.

Výrobu odstartoval zvon
Dne 28. srpna 1951 byly v obloukových pecích vytaveny tuny oceli a odlitím tradičního zvonu byla
zahájena výroba v novém podniku, který měl v té
době už více než 1000 zaměstnanců. Výrobní program
byl od počátku zaměřen do tří základních oborů:
metalurgické komponenty (odlitky a výkovky), tvářecí
stroje a zařízení pro válcovny. Strojírenské obory byly
zaměřeny hlavně na dodávky investičního charakteru,
to znamená kusová produkce s vysokým objemem
odborné technické a konstruktérské práce. To vyžadovalo vedle výrobních dělníků a techniků enormní
navýšení v konstrukčních a projekčních profesích,
a tak docházelo k jejich přílivu především z oblastí
s vysokou koncentrací průmyslové výroby, z Ostravska, Plzeňska a dalších regionů. Dalším zdrojem byli
absolventi technických škol a univerzit, kteří přicházeli
do Žďáru na umístěnku.

Po zahájení výroby metalurgie byla v roce 1953 v nově
otevřených strojírenských halách spuštěna výroba prvních vřetenových kovacích lisů podle dokumentace
firmy Škoda Plzeň. Ale už tři roky poté byl dokončen
vývoj a zahájena výroba mechanických lisů vlastní
konstrukce. Průběžně se rozvíjela příprava k zahájení
produkce v dalším nosném oboru: zařízení pro válcovny. První dodávka spojité sochorové válcovací tratě

se uskutečnila v roce 1955 do Čerepovce
v tehdejším SSSR. Tím byla zahájena rozsáhlá etapa v životě firmy, neboť během
příštích čtyř desítek let bylo dodáno 20
kompletních rozsáhlých válcovenských
souborů do celého světa.
V roce 1963 byla zahájena výroba v největší hale číslo 5. Ta patřila ve své době k největším
ve střední Evropě a umožňovala výrobu i těch největších strojírenských komponentů.

Moderní metalurgie a éra NC
Inženýrsky významný byl rok 1975, kdy bylo zavedeno
strojní programování NC strojů a také zahájen provoz
střední profilové trati 450 v Novokuzněcku s plánovanou produkcí 1 milion tun vývalků/rok. V roce
1979 byl vyroben první postupový automat řady TP
a tím začala výroba celé nové řady tvářecích strojů
(postupových automatů bylo vyrobeno celkem 17 ks).
V roce 1981 byl zahájen provoz v nejmodernější válcovně profilů v ČR, v Nové huti v Ostravě, aby v oblasti
zařízení válcoven v roce 1990 vyvrcholila produkce
v tomto oboru zahájením montáže válcovny SPT 500
v indickém Visakhapatnamu. V roce 1985 ŽĎAS v technickém vývoji značně předběhl svoji dobu konstrukcí
a výrobou tvářecího centra na výrobu tvarovek. Tato
nová, progresivní technologie tváření v elastickém
prostředí je dnes rozšířena po celém světě.
V oblasti metalurgie byla v roce 2009 vyrobena třímiliontá tuna oceli a dnes lze bez nadsázky říci, že
metalurgie ŽĎAS patří k nejmodernějším provozům
svého druhu v Evropě.
Od počátku provozu se podnik pravidelně účastní
všech ročníků Mezinárodního strojírenského veletrhu
v Brně a schopnost jeho konstruktérů a vývojářů zde
byla oceňována zisky Zlatých medailí. První byla firmě
ŽĎAS předána v roce 1966 za vřetenový lis LVH 1000,
zatím poslední 21. Zlatou medaili získal v roce 2009
exponát Hydraulické nůžky na šrot CNS 700 SM. Q
Stanislav Růžička, ŽĎAS
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ČERPADLA, ŘEŠENÍ, DÍLY a příslušenství
ÚŽASNÝ SVĚT MECHANICKÝCH „SAVCŮ A CHRLIČŮ“
Čerpadla – vyskytují se kolem nás v nejrůznějších podobách ať už v průmyslu nebo v našich
domovech. Od obřích čerpadel v přehradách a vodních dílech až po miniaturní mikročerpadla
v kosmických lodích a laboratorních systémech, kde výsledky závisí na extrémně přesném
dávkování substancí.

Nenápadní hrdinové všedních dnů
Kromě živelných katastrof, kdy nám média servírují
dramatické obrazy zasahujících hasičů, nebo čerpadel bojujících s přívalem povodňových vod jejich
přítomnost ani nevnímáme. Zařízení tak nenápadná,
že o nich prakticky ani nevíme, obvykle skrytá v technologickém zázemí, se o sebe většinou umí i sama
postarat, často běží v automatickém režimu. To však
rozhodně neznamená, a že jde v podstatě o jednoduchou, již dávno zvládnutou záležitost, u které snad
už ani nic nového nelze vymyslet. Ani nejjednodušší
věci nejsou tak primitivní jak by se mohlo na první
pohled zdát.
Například čerpání vody ze studny – klasické uplatnění
čerpadla - by se zdálo triviální záležitostí, ale i tady
hrají roli různé faktory, které ovlivňují jaké zařízení
bude možné použít. Povrchovými čerpadly lze totiž
čerpat vodu pouze z omezené hloubky max. do 8 m,
zatímco pro větší hloubky už je nutno použít čerpadlo
ponorné.

Pro občasné použití v nenáročných aplikacích, jako je
třeba naplnění zahradního bazénku, stačí jednoduchá levná plastiková čerpadla. Zejména nyní, kdy se
ve vybavení domácností objevuje stále více bazénů,
saun, myček na nádobí apod. roste i poptávka po čerpadlech. Pro stálé použití, ať už jde o rodinný domek
nebo tovární budovu, je však už potřeba instalovat
spolehlivé kvalitní zařízení s dlouhou životností.
Při výběru vhodné varianty čerpadla jsou klíčovým faktorem pro rozhodování jeho parametry,
a správně se v nich zorientovat nemusí být zcela
snadné. Často jsou uváděny pouze maximální hodnoty množství čerpané vody a výtlaku (označované
jako Qmax a Hmax) ale je nutno brát v úvahu, že těchto
hodnot ale není nikdy dosaženo zároveň.
Pro většinu aplikací vystačí zpravidla běžné standardní
produkty – např. spolehlivá, relativně levná samonasávací a sudová čerpadla se skvěle uplatní při práci s oleji
a ostatními ropnými produkty s nižší viskozitou a jejich
dopravě na kratší vzdálenosti. Ale v řadě případů je

EXTRÉMNÍ ČERPADLA: OBŘI A TRPASLÍCI
●Největší

vodní čerpadlo na světě má za úkol
chránit New Orleans před katastrofickými záplavami. Obří pumpa má výkon 150 000 galonů (681
000 l) vody za sekundu a do provozu má být uvedena letos.

padla lze propojit do série a tím dosáhnout vyššího
tlaku při čerpání do vyšších dopravních výšek.
●Za největší průmyslově vyráběné mobilní
pumpy jsou považovány modely M70Z a M60Z
(resp. M70-5 a M62-6) německé firmy Putzmeister

Obdobná zařízení, byť v menším provedení můžeme najít i v Česku: např. firma Sterling vybavila
pražský protipovodňový systém mobilními samonasávacími čerpadly pro ochranu stokové sítě, čer-

zabývající se výrobou stavební techniky. Jsou určeny
k čerpání betonu do velkých výšek (ramena obřích
čerpadel dosáhnou do výšky 60 a 70 m), ale mohou
být využity i k jiným účelům – naposled byly např.
použity k ochlazování reaktorů v zemětřesením
postižené jaderné elektrárně ve Fukušimě. Také
k jejich dopravě byl použit další technický unikát:
největší dopravní letadlo světa, ruský Antonov 225.
●K nejmenším mechanickým pumpám patří
výrobek německé společnosti Schwarzer Precision
(používaný pro přenosné detektory plynů). Miniaturní membránové čerpadlo SP 100 EC o rozměrech 13 x 22 x 32 mm a hmotnosti pouhých 15 g
nasává vzduch z okolí
a dopravuje ho do analyzátoru. Výrobce jej
označuje za nejmenší
zařízení svého druhu
na světě.

potřeba speciální řešení s extrémními parametry, kde
je kladen největší důraz na maximální výkon, odolnost
a životnost. To jsou například čerpadla používaná
v dolech, při práci s chemikáliemi a agresivními látkami
v drsném průmyslovém prostředí, v hasičských zařízeních, na lodích a v leteckém a kosmickém průmyslu.
Tady už konstruktéři musí vyvíjet systémy, které jdou
často doslova až na hranici technických možností
a jsou téměř uměleckým dílem svého druhu.

Požadavek doby: výkonná, úsporná –
a ekologická!
Úsilí výrobců je nyní obecně zaměřeno kromě výkonových parametrů především na energetickou
úspornost a ekologii. Vzhledem k tomu, že většinou
jde o zařízení, která jsou v činnosti dlouhodobě, může
dobře zvolené čerpadlo po dobu své životnosti
výrazně ušetřit - například na elektřině. Inteligentní
systémy automaticky přizpůsobují provoz čerpadla
aktuálním podmínkám tak, aby čerpadlo pracovalo
vždy v optimálním režimu, podávalo vysoký výkon
tehdy, pokud je ho zapotřebí, a naopak neběželo
zbytečně pokud to provozní podmínky nevyžadují.
A doba úspornosti vyvolala vlnu zájmu ještě o jeden
typ čerpadel, označovaná přídomkem tepelná. To
už je však jiná kapitola, které bude věnováno jedno
z dalších čísel TechMagazínu – setkáte se s nimi na
stránkách listopadového vydání. Q
/jv/

●Nejminiaturnější

lidmi vyrobené čerpadlo je
výsledkem spolupráce amerických vědců z Michiganské univerzity a jihokorejských výzkumníků a má
velikost zhruba červené krvinky. Ještě zajímavější je
však to, že je poháněno nanodrátky a elektrodami
vytvořenými ze skleněné nanostruktury, ačkoli sklo
je obecně velmi špatný vodič.
Vědci využili skleněný substrát a laserovou technologii tzv. femtosekundového nanoobrábění
k vytvoření tenoučkých kanálků, na jejichž konci
ponechali extrémně tenkou skleněnou přepážku.
Po naplnění elektrolytickým roztokem začaly fungovat jako jakési mikroskopické drátky se skleněnými
elektrodami na konci. Zatímco v běžném makroměřítku je sklo izolant, a přerušuje tok elektrického
proudu, v nanoměřítku napětí pouhých 10 V změní
sklo z izolantu na vodič, který funguje jako elektroda, umožňující přenášet náboj. “Vodiče” pohánějí
mikroskopickou pumpu, která tlačí kapaliny z jednoho konce zařízení
na druhý. Výzkumníci
si od dalšího vývoje
slibují např. možnost
integrovat takovéto
systémy do různých
zařízení v nano-měřítku. Např. v medicíně
by takovéto ultraminiaturní pumpy mohly
pomáhat dostat léky
Laserem vytvořený
do jednotlivých buněk,
nanokanálek pod
nebo z buněk naopak
mikroskopem
extrahovat vzorky. Q
8/2011
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AUTOMATICKÁ TLAKOVÁ STANICE DELFÍN KAHA:
KOMPAKTNÍ JEDNOTKA NA RÁMU
Úspora elektrické energie, vyšší životnost čerpadel, nižší hlučnost, toto řešení může přinést
ze střednědobého hlediska značnou úsporu nákladů.

Kompaktní tlaková stanice Delfín
na rámu:
●Inovovaná řídicí jednotka RTS se softwarem v čes-

kém jazyce, funkce pro úsporu energie a životnost
čerpadel
●Výroba tzv. “na míru“ dle požadavků stavby a zákazníka
●Nerez materiály
●Kvalitní komponenty a čerpadla
●Součinnost s vodárenským řídicím systémem
●Záruční a pozáruční servis výrobce KaHa Hranice s.r.o.
●Projekční podklady a kompletní dokumentace
●Odzkoušení na zkušebně před zákazníkem
Nabízíme řadu frekvenčních měničů určenou pro aplikace s odstředivými čerpadly.
Jsou to aplikace, kde se dá nasazením
měničů relativně jednoduše prokázat
úspora provozních nákladů, v porovnání s klasickými metodami regulace
průtoku daného média. Naše firma
rozšířila stávající řady univerzálních
frekvenčních měničů o přístroj pro
nejčastěji používané aplikace s výhodou jednoduchého uvedení
do provozu všemi
potřebnými funkcemi
a vlastnostmi
pro danou
oblast, mezinárodní certifikaci a velmi
širokou variabilitou
připojení do automatizačních a komunikačních
struktur. Úspora elektrické
energie
35 až 40 % oproti původním aplikacím, odpadají
ztráty při chodu naprázdno. Konstantní tlak a okamžitá reakce na změnu tlaku. Široký regulační
rozsah s výbornou účinností, otáčky odpovídají
skutečnému požadavku na množství čerpané
vody – dle přiložené křivky výkonu v nabídce.
Čerpadlo s FM je konstruováno pro provoz při
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plném zatížení po neomezenou dobu. Není třeba
velký zásobník vody, výhodou je jednoduchá
instalace a ovládání.
Základem našich automatických tlakových stanic
je mimořádně spolehlivé a vysoce účinné čerpadlo
GRUNDFOS CR. Lze provést paralelní zapojení až
6 čerpadel. Plně integrované na klíč zhotovené
automatické tlakové stanice Delfín se dodávají jako
jeden celek připravený k přímé instalaci. Průtok ATS
je až 800 m3/h při výtlačné výšce až 140 m. Firma
KaHa Hranice na základě modernizace technologie
a požadavku na úsporu energie od odběratelů ATS
a projektantů, provedla inovaci technologie AT
stanic DELFÍN, jde hlavně o úpravy v rozvaděči
pro úsporu energie a komfort ovládání stanice.
Úpravy a inovace proběhly
na základě stovek montovaných stanic nejen v České
republice.

Nejdůležitější
funkce:
1. volba požadovaného
tlaku
2. udržení požadovaného
tlaku pomocí otáčkově
regulovaných čerpadel
3. automatické střídání čerpadel dle
provozních hodin
4. přepínání při poruše motoru – automatický záskok
5. manuální zapínání a vypínání každého čerpadla
6. frekvenční měnič pro každé čerpadlo
7. pevné nastavení rezervního čerpadla (čerpadel),
priority čerpadel
8. hlídání proti chodu na sucho
9. viditelné provozní a poruchové signálky
10. časové zpožďovací funkce náběhu čerpadel
při výpadku el. energie

Konstrukce a rozsah dodávky:
●1až 6 vertikální čerpadla řady CR/ MVI
●každé čerpadlo je opatřeno na výtlačné straně

zpětnou a uzavírací armaturou na sání i výtlaku
●membránová tlaková nádoba, umístěná na
společném výtlaku z materiálu nezávadného ve
smyslu zákona o potravinách
●manometry a příslušenství
●rozvaděč, krytí IP 54, s hlavním vypínačem, frekvenčními měniči a řídicím systémem v českém
jazyce, čelní panel se signálními kontrolkami
●ochrana čerpadel proti chodu na sucho – čidlo
na sání, příprava pro DNR
●každá kompaktní zvyšovací čerpací stanice se dá
po instalování okamžitě použit Q
www.kaha.cz

HORIZONTÁLNÍ
ČERPADLA SUPERNOVA
Firma K+H čerpací technika ve spolupráci
s renomovanou evropskou společností
Sterling nabízí na českém trhu čerpadla
řady ZLND – SuperNova, vhodná pro přepravu čistých a mírně znečištěných kapalin
zbavených pevných přimísenin
Horizontální odstředivá jednostupňová spirální
čerpadla na ložiskové konzole s axiálním vstupem a radiálním výstupem (s připojovacími
rozměry dle DIN 24255 / EN 733, plus 19 velikostí
nad tuto normu) jsou standardně poháněna
elektromotorem, s nímž jsou spojena pružnou
spojkou RATHI s mezikusem. Toto konstrukční
pojetí čerpadla umožňuje vyjmout celou pohonnou jednotky z tělesa čerpadla bez odpojení
potrubí a motoru. Oběžná kola všech velikostí
jsou zavřené konstrukce. Hřídel je uložený v ložiskové konzole ve valivých ložiscích, která jsou
jsou standardně mazaná tukem, a při vyšších
teplotách čerpaných médií jsou pak mazána
olejem. K pokrytí 50 velikostí čerpadel této řady
stačí pouze 5 velikostí ložiskových těles.
V základní verzi s označením 0B je čerpadlo
vyráběno z šedé litiny, ve verzích 0C s bronzovým, 0E nerezovým oběžným kolem, a ve
variantě 4B z nerezové chrom.niklové (Cr-Ni)
oceli. V poslední zmíněné úpravě jsou použitelná i v průmyslovém prostředí pro čerpání
agresivních vod a chemikálií. Čerpadla této
řady jsou navíc schválená pro instalaci do
prostředí s nebezpečím výbuchu (ATEX 100).
Ve standardním provedení jsou dodávána s jednoduchou mechanickou ucpávkou v závislosti
na typu čerpaného média. Do čerpadel této
řady se montují ucpávky Burgmann či Sterling,
na přání je možné dodat i speciální ucpávky
Dalšim reprezentantem horizonálních čerpadel
v portfoliu firmy je řada TPH – horizontální vícestupňová nerezová odstředivá čerpadla s axiálním vstupem a radiálním výstupem jsou vhodná
pro přepravu čistých a mírně znečištěných kapalin, zbavených pevných přimísenin abrazivního charakteru. Vyznačují se lehkou kompaktní
monoblokovou konstrukcí, malými rozměry
a všestranným použitím. Oběžná kola jsou uchycena na prodloužené hřídeli elektromotoru –
zařízení je vybaveno indukčním motorem třídy F.
Řada s označením N je vyráběna z korozivzdorné
Cr-Ni-Mo lité oceli (ČSN 422942), čerpadla jsou
vybavena jednoduchou mechanickou ucpávkou, pro těsnící plochy zvolil výrobce karbid
křemíku (SiC) a uhlíku pro jeho samomazné
vlastnosti při vyšších teplotách.
Nacházejí uplatnění ve všech oblastech průmyslu, od čerpání demineralizovaných, čířených
či kyselých vod, chladících medií a sanitačních
roztoků, přes aplikace ve vodárenství a energetice jako oběhová čerpadla tepelných okruhů,
až po potravinářství a chemický průmysl.
Na rozdíl od čerpadel ZLND však čerpadla této
řady nejsou schválena pro čerpání hořlavých
kapalin a do prostředí s nebezpečím výbuchu.
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VÝKONNÁ INLINE ČERPADLA
PRO VÝŠKOVÉ BUDOVY
K DOBĚ KONÁNÍ VELETRHU ISH 2011 ROZŠÍŘILA FIRMA KSB
AKTIENGESELLSCHAFT PALETU VÝROBKŮ O NOVÁ INLINE
ČERPADLA KONSTRUKČNÍ ŘADY „ETALINE-R“.

Ceny pozemků neustále rostou, a tak se ve stavebnictví uplatňuje celosvětový trend stále vyšších
budov. Tato nová konstrukční řada tak vyhovuje
stoupající poptávce po výkonných oběhových čerpadlech pro oblasti klimatizace a vytápění. Na základě své kompaktní inline konstrukce zabere tento
typ čerpadla značně menší podlahovou plochu než
konvenční kozlíková čerpadla
s instalací na základové desce.
Nová řada Etaline-R obsahuje
14 konstrukčních velikostí
s výkonem motoru od 11 až
po 315 kW. Největší průtok je
1900 m3/h a největší dopravní
výška dosahuje až 97 metrů.
Tělesa z tvárné litiny a mechanické ucpávky jsou dimenzovány pro provozní tlaky až
do 25 bar. To je nezbytné,
neboť potrubní rozvody jsou
kvůli statickým výškám ve výškových domech často dimenzovány na 25 bar.

Použitá mechanická ucpávka je k dispozici v řadě
materiálových variant. Maximální provozní teplota
nesmí překročit 140 °C. Každé čerpadlo se dodává
s oběžným kolem, jehož průměr je přizpůsoben
provoznímu bodu. Tak je zajištěno, že čerpadla
hydraulicky dosáhnou nejlepší účinnost a nejsou
předimenzována, jak je to obvyklé u prefabrikovaných oběžných kol. Navíc je každý agregát
standardně vybaven elektromotorem třídy IE2,
který svou vysokou účinností přispívá k úsporám
nákladů této nové konstrukční
řady.
Vyměnitelné těsnicí kruhy
na sací a výtlačné straně
usnadňují servis a údržbu
i po dlouholetém provozu.
Až do výkonu motoru 45 kW
mohou být volitelně dodávány systémy
regulace otáček typu PumpDrive, namontované
na motoru. U větších výkonů motorů je regulace
otáček umístěna v rozvaděči.
Firma KSB má s čerpadly pro výškové budovy bo-

haté zkušenosti, mezi její reference
patří například dodávka čerpadel řady
Omega pro nejvyšší budovu světa
Burdž Chalífa (kalifova věž) Dubai.
Kromě výškových budov jsou tato
čerpadla určena i pro centrální
zásobování teplem nebo pro průmyslové chlazení technologických
procesů.
Firma KSB patří k největším
světovým výrobcům čerpadel a průmyslových armatur
– na českém trhu působí již
20 let. Q

www.ksbpumpy.cz
www.ksb.com

Specialisté firmy KSB zkonstruovali
a dosadili pro Burdž Chalífa Dubaj
speciální chladicí systém DCP-01, do
kterého odolná a energetická
čerpadla řady Omega dodávají
spolehlivě chlazenou vodu až
10 000 tun za hodinu.

Komponenty pro hydrauliku
a pneumatiku

…více informací? www.schwer.cz
Schwer Fittings s.r.o., Líšťanská 499, 330 33 Město Touškov
tel.: +420 377 923 030-1, fax.: +420 377 923 020
e-mail: info@schwer.cz
Schwer Fittings, s.r.o., Hodžova 6, SK - 036 01 Martin
tel.: +421 434 007 575, fax: +421 434 007 500, info@schwer.sk
8/2011
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PROCESNÍ ČERPADLA HIDROSTAL:
SPECIALISTÉ PRO DRSNÉ PŘÍPADY
Na počátku výroby unikátních čerpadel, která lze použít i v extrémních podmínkách, a pro
přepravu látek, která běžná čerpadla nezvládají, byli jihoameričtí rybáři. Na objednávku
peruánské vlády v roce 1956 zkonstruoval Martin Stähle pro rybářské společnosti čerpadlo,
které umožnilo vykládat rybářské čluny bez poškození přepravovaného nákladu. Vyvinul
nový druh oběžného kola - šroubové odstředivé kolo.
Toto oběžné kolo nazvané Hidrostal splňuje nejen všechny nároky na šetrné čerpání pevných
látek, ale má také mnohem vyšší účinnost a lepší
NPSH hodnoty než mnohá jiná čerpadla, používaná
k těmto účelům.
O tři roky později už byla v peruánské Limě založena firma Hidrostal S.A., která se specializovala na
vývoj a výrobu čerpadel odpadních vod a médií
s obsahem pevných částic. Firma vyvinula i vlastní
ponorné a zaplavitelné elektromotory, vhodné pro
těžké podmínky, v nichž jsou čerpadla s šroubovým
odstředivým kolem provozována.
Od roku 1972 je vyvíjen systém Prerostal, který
bez pohyblivých dílů a při konstantních otáčkách
přizpůsobuje množství dodávané čerpadlem v závislosti na přítoku. V roce 1985 začíná vývoj procesní
čerpadlové řady Hidrostal se šroubovým oběžným
kolem speciálně přizpůsobeným náročným průmyslovým požadavkům. Procesní čerpadla Hidrostal jsou vhodná především k čerpání viskózních,
plynem nasycených nebo znečištěných médií, ale
zvládnou i takové látky, jako je třeba papírovina.
Mezi osvědčené, ceněné vlastnosti šroubových
odstředivých čerpadel této značky patří např. strmá,
stabilní výkonová křivka, vysoká účinnost (až přes
80 %), nízké hodnoty NPSH a žádné přetěžování
motoru.

vána k šetrnému čerpání emulgovaných tekutin,
krystalických látek, ale i potravinářských komodit
jako je např. čerpání ovoce a zeleniny nebo ryb –
odsud mají ostatně i svůj původ. Silnou stránkou je
však hlavně jejich schopnost pracovat v prostředí,
na něž běžná čerpadla zpravidla nestačí. Výrobce
zdůrazňuje, že mají téměř neomezené možnosti
pro čerpání silně znečištěných tekutin, např. surové
odpadní vody, odpadních kalů, průmyslových odpadních vod a důlních odpadů.

Přelomová koncepce
Hydraulika firmy pracuje na principu odstředivého
čerpadla. Zatímco klasická odstředivá čerpadla
se používají pro čerpání čisté tekutiny a tekutiny
s nízkou viskozitou, jsou vícelopatková, mají vysokou rychlost toku, ale omezenou negativní
výšku nasávání, tak nejsou vhodná
pro naplavené pevné látky. Šroubové
odstředivé kolo Hidrostal tyto hranice
překonává. Jejich technické řešení využívá jedinou lopatku, která vede pevné
látky proti ose oběžného kola a odtud
do jediného nosného proudu, aniž
by mohlo dojít k zvlákňování. Vstupní

Čerpadla nové generace
Soustavným výzkumem a vývojem během uplynulých 30let získala firma řadu cenných poznatků
a zkušeností v oblasti práce s obtížně čerpatelnými
látkami. Ty využila v rámci rozšíření procesní techniky pro čerpadla nové generace, která nabízejí
řadu speciálních schopností:
●čerpání viskózních médií, která mohla být dosud
čerpána jen pomocí objemového čerpadla
●korekční faktory nejsou nutné až do vysokých
koncentrací pevných látek, proto čerpadla Hidrostal umožňují rovnoměrné čerpání i při nerovnoměrných koncentracích pevných látek
●bezproblémové čerpání plynných viskózních médií
●zvláštním uspořádáním výstupu hrany čerpadla
oběžného kola je vyřešeno čerpání látek s dlouhými vlákny
●jejich technické řešení zabraňuje tvoření smyček
kolem oběžného kola - to umožňuje i malým čerpadlům bezporuchové čerpání látek obsahujících
textílie, i čerpání abrazivních a korozivních médií,
pro něž jsou čerpadla vybavována i speciální
úpravou.
Procesní čerpadla jsou podle výrobce zvláště
vhodná k čerpání viskózních látek jako např. olejů,
barev, lepidel, papíroviny, potravinové pasty, melasy,
nebo vysoce koncentrovaného kalu. Jsou nasazo30
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hrana napomáhá dosahovat maximální účinnost,
což umožňuje vysokou negativní sací výšku. Charakteristický šroubový tvar vytváří při vyšší viskozitě
vysokou účinnost, což umožňuje čerpání viskózních
tekutin až do oblasti, která je jinak už doménou
použití objemových čerpadel. Výzkumy umožnily
výrobci vyvinout šroubovou formu, která umožňuje
vysoký počet otáček, a to má při použití od malých
množství po velké výšky značnou úsporu energie.
Pro každou oblast použití byly vyvinuty speciální
formy oběžného kola a odpovídající materiály. Tím
je zaručena vysoká životnost při minimálních ná-

kladech. Standardní provedení tvoří konstrukce ze
šedé litiny, oběžné kolo z tvárné litiny a vyměnitelný
vstupní kužel. Pro speciální náročné aplikace jako
jsou abrazivní média je využíván zvenčí nastavitelný
vstupní kužel z otěruvzdorného materiálu. V tomto
provedení mohou být opotřebené části vyměněny
zvnějšku bez rozmontování. V případě média způsobujícího korozi, mohou být součásti, které s ním
přicházejí do styku, vyrobeny z nerezavějící oceli.
U extrémně korozivních abrazivních médií jsou pak
používány speciální odolné slitiny.
Čerpadla Hidrostal jsou standardně vybavena
dvojitou ucpávkou s olejovou mezináplní, a tím
je umožněn běh nasucho bez externího chlazení.

Různé typy pohonu i mobility
Mezi novinkami firmy je samonasávací čerpací systém BETSY. Vakuová pumpa umístěná na straně sání
vytváří v nasávací hadici podtlak, který umožňuje
přivedení média přes nasávací komoru až k čerpadlu. Zaplavení čerpadla tedy není nutné.
Pro vakuové čerpadlo jsou k dispozici dva řídicí systémy: elektronický a mechanický. Standardně instalovaný elektronický systém měří stupeň naplnění
v nasávací komoře a tím i stupeň zaplavení čerpadla
pomocí vakuové pumpy, která je pak řízena v závislosti na tomto stupni zaplavení. Když je čerpadlo se
šroubovým odstředivým kolem zaplaveno, vakuová
pumpa se vypne. Mechanický
systém používá pro regulaci
podtlaku v nasávací komoře
plovákový spínač. Vakuové
čerpadlo přitom běží neustále.
Výrobce nabízí čerpadlo s různými variantami pohonu,
buď s dieselovým motorem, nebo elektromotorem.
U dieselového pohonu je do
opláštění zabudována nádrž
pohonných hmot. Díky nízké
Čerpadlo Hidrostal
spotřebě energie mohou čer1 – šroubové
odstředivé kolo
padla podle typu své stavební
2 – vstup
velikosti pracovat nepřetržitě
3 – výstup
30–180 h, tzn. umožňují i pro4 – spirálová skříň
voz o víkendech bez dopl5 – sací kužel
6 – sekce
ňování nafty. Kvůli provozní
šroubového kola
bezpečnosti je motor vybaven
7 – sekce
automatickým vypínáním při
odstředivého kola
nízkém tlaku oleje nebo při
8 – nastavení vůle
zvýšené teplotě motoru.
V případě verze s elektrickým
pohonem je u čerpadla Betsy
k dispozici varianta s krytím IP
58, nebo pohonem pomocí
zaplavitelného ponorného motoru s vlastním chlazením. Zařízení je opatřeno kompaktním řídicím
systémem, vestavěným do zvukově izolované skříně
a může být provozováno s manuální kontrolou,
nebo prostřednictvím sond, které jsou obsaženy
ve standardní výbavě. Čerpadlo lze připojit na centrálu hlášení poruch nebo jiný hlásič, např. mobilní
telefon, a dokonce jej i telefonicky řídit.
Čerpací systém Betsy nabízí výrobce i v mobilním provedení, k dispozici jsou různé podvozky od ručního
vozíku až po podvozek, homologovaný pro provoz na
veřejných komunikacích až do rychlosti 80 km.h-1. Q

Téma: Čerpadla, řešení, díly a příslušenství

DÁVKOVÁNÍ A DOPRAVA AGRESIVNÍCH KAPALIN?
I TO SE DÁ ŘEŠIT!
Čerpání, doprava a dávkování kapalin, případně suspenzí patří k důležitým technologickým
procesům v mnoha průmyslových odvětvích. Pro tyto účely se používají různé typy čerpadel,
jejichž volba závisí na daném charakteru technologie, způsobu práce čerpadla, vlastnostech
a chemickém složení čerpané kapaliny, a dalších parametrech.
Individuální potřeby uživatelů z nejrůznějších
odvětví již přes dvacet let úspěšně pomáhá řešit
společnost Hennlich Industrietechnik, respektive
její odštěpný závod HYDRO-TECH.

Dávkování se speciálními požadavky
V letošním roce HYDRO-TECH uvedl na trh novinku určenou především pro speciální požadavky
nasazení. Jedná se o písto-membránová čerpadla firmy SERA, typové řady R 510.1/511.1
(viz obr. 1). Čerpadla dosahují tlaku až 220 bar
a dopravního množství až 1900 l/h. Vzhledem
k tomu, že tyto požadavky se často vyskytují
v petrolejářském průmyslu, lze tuto typovou
řadu dodat i v provedení dle API Standard 674/675.
Všechna tato čerpadla SERA, která
jsou u odborné veřejnosti velmi
dobře zavedena, zaručují spolehlivé
řešení nejrůznějších případů dávkování
při zachování vysoké provozní jistoty
Obr. 1
a hospodárnosti.

Dávkování viskózních
a abrazivních médií
Pro čerpání kapalin s vyšší viskozitou nebo s abrazivními vlastnostmi je vhodné použít peristaltická
(hadicová) čerpadla. Odštěpný závod HYDRO-TECH
dodává na trh čerpadla Ponndorf, která se s velkým
úspěchem používají v mnoha aplikacích. „Nasazujeme je například při úpravě vody na dopravu
vápenného mléka, v keramickém průmyslu
na čerpání keramické šliky, na dopravu barev
při výrobě textilu a při dalších aplikacích,“
uvedl Jan Valníček, product manažer pro
čerpadla HYDRO-TECH. Výhodou při použití
těchto čerpadel je, že nedochází k žádné
změně konzistence čerpaného média,
jako například při dopravě jogurtů s kousky ovoce, latexu
a pod. Další výhodou je i značná
samonasávací schopnost osm
až devět metrů v.s., dopravní
množství až 30.000 l/hod a tlak
až 15 bar.
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Obr. 2

Tato peristaltická čerpadla umožňují chod na sucho
a vzhledem k tomu, že nemají žádné klapky ani ventily, jsou lehce čistitelná. Pro zákazníky, kteří potřebují
používat jedno čerpadlo na více místech, je určeno
mobilní provedení. „Jsme schopni dodat také další
příslušenství, různé typy hadic a dál upravit zařízení
na míru požadavkům uživatele,“ uvedl Jan Valníček.
Může jít například o úpravu pro eliminaci sedimentace média v čerpadle (viz obr. 2), zvláštní upevnění
přírub pro rychlejší výměnu pracovní hadice pro
potravinářské použití nebo mobilní „vysavač“ pro
čištění nádrží s nečistotami. Q
Kontakt: o.z. HYDRO-TECH,
HENNLICH INDUSTRIETECHNIK, spol. s r.o.
412 01 Litoměřice, Českolipská 9
tel.: 416 711 229, fax: 416 711 299
e-mail: hydro-tech@hennlich.cz, www.hennlich.cz
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SUPERPOČÍTAČE MAJÍ NOVÉHO KRÁLE: “K”

Fujitsu3

Společnosti RIKEN a Fujitsu sestavily nejvýkonnější počítač na světě - superpočítač K. S výkonem
8,162 petaflopsů se umístil v čele 37. vydání žebříčku nejrychlejších počítačů světa – TOP 500, zveřejněném na 26. mezinárodní konferenci superpočítačů (ISC‘11) v Hamburku. Stalo se tak poprvé
od června 2004, kdy první místo v TOP 500 obsadil (rovněž japonský) superpočítač Earth Simulator.
Žebříček TOP 500 byl poprvé sestaven v roce 1993
a nyní je aktualizován dvakrát ročně – v červnu
a listopadu. Současné prvenství si nový šampión,
počítačový systém K, který je nyní ve fázi konfigurace, vysloužil výkonem 8,162 petaflops (kvadrilionů
operací v plovoucí desetinné čárce za sekundu), což
představuje aktuálně nejvyšší výkon na světě. Dosáhl
jej ve srovnávacím testu LINPACK spuštěném na části
systému, který v konfigurovaném superpočítači K zaměstnává 68 544 osmijádrových procesorů Sparc
64 VIIIfx v 672 počítačových jednotkách (tzv. racky).
Každý procesor má výpočetní výkon 128 GigaFlops,
a čipy samotné patří k energeticky velmi úsporným
– na 1 Watt udává výrobce výkon až 2,2 GigaFlops.
Superpočítač, který využívá zkušenosti z mainframové technologie Fujitsu bude ve výsledné konfiguraci obsahovat přes 80 000 těchto procesorů
v propojené síti, využívající jako první na světě
šestidimenzionální topologii mesh-torus vyvinutou
Fujitsu1

společností Fujitsu. To umožňuje využívat systém
s vysokou efektivitou, přičemž procesy mohou být
pružně přiřazovány skupinám procesorů.

Extrémní výkon i spolehlivost
Tento zatím nedokončený systém se kromě svého
umístění na špici superpočítačového žebříčku

TOP 500 vyznamenal i výjimečně vysokým standardem výpočetní účinnosti – v oblasti největších
superpočítačů světa dosáhl výpočetní účinnosti
93,0 %. Úspěchu bylo dosaženo díky tomu, že superpočítač K integruje ohromný počet procesorů
a umožňuje jejich efektivní vzájemné propojení,
a mj. má k dispozici i software, který dokáže v tomto
impozantním hardwaru probudit nejvyšší výkon.
Podle informací je K rychlejší než 5 jeho nejbližších
rivalů dohromady (např. trojnásobně než Tianhe-1A,
který odsunul z první pozice). Cena ovšem také není
z nejnižších: 1,2 mld. amerických dolarů. K tomu je
potřeba připočíst i náklady na jeho provoz, který
vyžaduje mj. i 9,89 MW elektřiny, což je energie,
která by stačila pro zhruba 10 000 domácností.
Společnosti RIKEN Advanced Institute for Computational Science (AICS) a Fujitsu spolupracují na vývoji
superpočítače K s cílem zpřístupnit jej uživatelům
do listopadu 2012 v rámci iniciativy High-Performance Computing Infrastructure (HPCI) vedené
japonským ministerstvem školství, kultury, sportu,
vědy a techniky (MEXT). Superpočítač K bude
tvořen více než 800 počítačovými jednotkami,
z nichž každá bude vybavena extrémně rychlými
a energeticky úspornými procesory, které využívají síť schopnou ohromného počtu vzájemných
propojení. Tento superpočítačový systém spojuje
špičkové technologie zaměřené na vysoký výkon
a vysokou spolehlivost.

Jakmile bude v roce 2012 dokončena plná konfigurace superpočítače K, měl by v testu LINPACK
dosáhnout výkonu až 10 petaflopsů. Systém bude
široce využíván v nejrůznějších vědeckých oborech,
kde by měl přispět k získání výzkumných výsledků
světového významu. Superpočítač K je produktem

Název

místo

výkon

Fujitsu K

RIKEN Advanced Institute for Computational Science (AICS),
Kobe, Japonsko

8,162 petaflops

Tianhe-1A

National Supercomputing Center, Tianjin, Čína

2.6 petaflops

Jaguar

Cray, U.S. Department of Energy (DOE) Oak Ridge National
Laboratory, USA

1,75 petaflops

Nebulae

China’s National Supercomputing Center, Shenzen, Čína

1,27 petaflops

Tsubame 2.0 Tokyo Institute of Technology

1,19 petaflops

Cielo

Los Alamos National Laboratory, New Mexico, USA (1,11 PetaFlops),

Pleiades

NASA Ames Research Center, Kalifornie, USA

Hopper

U.S. Department of Energy (DOE) National Energy Research Scientific 1,054 petaflops
Computing Center (NERSC), Kalifornie, USA

Tera 100

CEA (Commissariat à l‘énergie atomique et aux énergies alternatives), 1,05 petaflops
Essonne Francie

Roadrunner

Los Alamos National Laboratory, New Mexico, USA
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Cíl: 10 petaflops ve službách výzkumu
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výlučně japonského úsilí, od výzkumu a vývoje procesorů až po návrh a výrobu systému. Očekává se, že
bude mít přelomový vliv v takových oborech, jako je
výzkum globálního klimatu, meteorologie, prevence
před přírodními katastrofami či lékařství, a přispěje
k vytvoření prosperující, bezpečné společnosti.
„Jsem šťastný, že jsme navzdory velkému zemětřesení na východě Japonska dosáhli tohoto výsledku,
za kterým stojí nezměrné úsilí všech zúčastněných.
Spojení statisíců součástek a rychlé uvedení takto
rozsáhlého počítačového systému, které by bylo
téměř nerealizovatelné s využitím konvenčních
technologií, vyžaduje neuvěřitelnou spolehlivost,
která je skutečným vrcholem japonské výroby,“ říká
Michiyoshi Mazuka, ředitel a hlavní jednatel společnosti Fujitsu Limited. Q
/joe/

1,09 petaflops

1,04 petaflops

Co lze vyčíst z přehledu TOP 500
●Do pozice superpočítačové velmoci se stále

výrazněji profiluje Čína – nyní už provozuje 62
vysokovýkonných superpočítačových systémů
a je číslem 2 pokud jde o jejich celkové počty na
špici světového žebříčku HPC, před Německem,
Velkou Británií a Francií.
●Největší zastoupení mezi procesory, jimiž jsou
tyto systémy vybaveny má Intel – najdeme je
u 77,4 % počítačů TOP 500, a jejich podíl stále
roste. Procesory Intel Westmere fungují dnes
ve 169 systémech, ve srovnání s 56 v minulém vydání superpočítačového přehledu. Ve
46,2 % superpočítačů z TOP 500 jsou použity
čtyřjádrové procesory, ale už 42,4 % využívá
procesory se šesti a více jádry.
●Superpočítačová legenda nestárne. Značka Cray
ubránila svou pozici č. 2 v tržním podílu výrobců
v celkovém úhrnu před Fujitsu, ale dosavadním
lídrem je stále IBM s náskokem před ostatními.
Počítače Cray se však nicméně těší značné popularitě mezi významnými uživateli z oblasti výzkumu
a v žebříčku elitní špičky TOP 10 je značka zastoupena hned třemi systémy řady Cray XT (jeden
nový, a dva z předcházejícího seznamu).
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V OSTRAVĚ VZNIKNE NOVÝ SUPERPOČÍTAČ
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy přidalo 11. července poslední podpis pod projekt
superpočítače a uvolní bezmála dvě miliardy korun pro vybudování centra excelence v oblasti
informačních technologií a superpočítání IT4Innovations v Ostravě. ČR tak získá moderní
výkonné výpočetní centrum.
Partneři projektu, kterými jsou Vysoká škola báňská
– Technická univerzita Ostrava, Ostravská univerzita
v Ostravě, Slezská univerzita v Opavě, Vysoké učení
technické Brno a Ústav geoniky Akademie věd
ČR, tak oficiálně odstartovali budování jednoho
z největších projektů v oblasti výzkumu a vývoje
v České republice. Projekt, podporovaný také Moravskoslezským krajem a statutárním městem Ostrava, se rozběhl. „Co nejdříve vypíšeme výběrová
řízení na klíčové části centra IT4Innovations. Stavět
bychom chtěli začít příští rok na jaře, první pořízení
superpočítačových technologií proběhne ve druhé
polovině roku 2012,“ uvedl Ivo Vondrák, rektor Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava
(VŠB-TUO), která je nositelem projektu.

Napřesrok do elitní stovky
Superpočítač bude vznikat ve dvou etapách. První
část, které odborníci říkají malý cluster (pozn: laicky
řečeno jde o seskupení provázaných spolupracujících počítačů s vysokým výkonem), má být
k dispozici do konce roku 2012. Půjde o supervýkonný počítač se schopnostmi, jaké má dnes jen
139 strojů na světě. Už v této fázi by tedy ostravský
superpočítač obsadil 140. místo na světovém žebříčku. O dva roky později vznikne tzv. velký cluster,
tedy superpočítač, který se, měřeno současnou
výkonností superpočítačů, posune do první patnáctky. I po dobudování
všech obdobných projektů
zůstane v roce 2015, kdy
bude hotovo celé centrum
IT4Innovations, Ostrava na
špici superpočítání, a to
v první stovce.
Superpočítač dokáže uskutečnit potřebné operace
až stotisíckrát rychleji než
průměrný počítač, který je
dnes běžnou součástí řady domácností. Kromě
toho bude vědcům, akademikům, veřejné správě
a průmyslové sféře k dispozici obrovské „skladiště“
pro ukládání dat. Půjde o tak velké úložiště, jakému
by odpovídal záznam dat na minimálně milionu
DVD nosičů.
S červencovým oficiálním startem budování centra
IT4Innovations souvisí také zahájení činností u všech
partnerů projektu. Ostravská univerzita společně se
Slezskou univerzitou startují vývoj nových softcomputingových nástrojů pro superpočítač a vývoj
nových metod pro práci s neurčitostí a nepřesnými
daty, což je dlouholetá doména Ústavu pro výzkum
a aplikace fuzzy modelování Ostravské univerzity.
Na brněnském Vysokém učení technickém už
začínají práce na výzkumných programech „Rozpoznávání a prezentace informací z multimediálních dat“ (výsledky najdou využití v bezpečnostních složkách i v medicíně – analýza videa, obrazu

a řeči) a „Bezpečné a spolehlivé architektury, sítě
a protokoly“ (k posílení bezpečnosti komunikace
přenosu dat na internetu). Ústav geoniky se připojí
se svými vědeckovýzkumnými projekty hned v září.

Výkonný pomocník pro krizové řešení,
ekologické i dopravní projekty
Na projekt superpočítačového centra excelentní
vědy, výzkumu a aplikací v oboru informačních technologií již navazuje také projekt Moravskoslezského
kraje, a to v oblasti modelování a simulací pro řešení
mimořádných situací (povodně, znečištění ovzduší,
šíření požárů, havárie), nebo projekt z oblasti prevence
dopravních kolapsů a snižování zátěže životního
prostředí z dopravy pomocí jejího plynulého řízení.
Spuštění centra IT4Innovations bude důležité také
pro medicínu (diagnostiku, zákroky i farmakologii),
biomedicínský výzkum (např. lze simulovat účinky
látek či prvků z okolního prostředí na lidský organismus), pro další vývoj a aplikace nanotechnologií
a pro širokou průmyslovou sféru. Zájem o využití superpočítačového centra už avizovaly firmy
ze strojírenství, autoprůmyslu, farmaceutického
a chemického průmyslu a z hutnictví. Průmyslovým
podnikům bude superpočítač sloužit pro optimalizace konstrukcí a materiálů (v automobilovém
průmyslu, stavebnictví, strojírenství a energetice) či
pro rozvoj nanotechnologií (od zdravotnictví až po
solární články). Mezi největší
zákazníky výkonného výpočetního stroje budou patřit
např. firmy Vítkovice Holding, Škoda Auto, Visteon
- Autopal, Bonatrans Group
nebo Třinecké železárny, zá-

Vizualizace podoby ostravského superpočítačového centra

jem o simulace na výkonném počítači má i liberecká
firma Elmarco, která je světovým výrobcem strojů
pro průmyslovou produkci nanovláken.
Ostravské superpočítačové centrum IT4Innovations
je již nyní součástí prestižní evropské sítě superpočítačů PRACE. VŠB-TUO na něj získala 1,8 mld. Kč
z evropských fondů, přesněji z Operačního programu
Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI), který řídí
MŠMT. Vzhledem k rozsahu celého projektu musela
projít schvalovací procedurou Evropské komise, která
jí souhlas k realizaci udělila letos v červnu. Q

ENERGETICKY
NEJÚSPORNĚJŠÍ
SUPERPOČÍTAČE NESOU
LOGO IBM
Superpočítač IBM je energeticky
nejúspornějším superpočítačem na
světě. K takovému závěru došel server
Green500.org, který sestavil seznam
energeticky nejúspornějších superpočítačů za rok 2011.
První příčku v žebříčku obsadil prototyp nové
generace počítače Blue Gene/Q, který by měl
být instalován v roce 2012 dvěma laboratořemi amerického ministerstva pro energetiku
(U.S. Department of Energy – DOE): Argonne
National Laboratory a Lawrence Livermore
National Laboratory. Oba tyto ústavy úzce
spolupracovaly se společností IBM na designu
superpočítače Blue Gene a ovlivnily mnohé
z aspektů softwaru a hardwaru systému.
Blue Gene/Q dosáhl výpočetního výkonu
2,097.192 mFlops/watt.
Z žebříčku dále vyplývá, že 6 z 10 nejúspornějších superpočítačů na světě je postaveno
na technologiích IBM. Figurují zde superpočítače z Číny, Německa i USA, které jsou používány k širokému spektru úkolů, od astronomie
přes předvídání klimatických změn až po vědy
o živé přírodě. IBM rovněž drží přes polovinu
míst v TOP 100 na tomto seznamu.
Energetická úspornost, včetně výkonu na watt
u těch nejnáročnějších aplikací, je dlouhodobě
jedním z hlavních principů, který je sledován
při projektování systémů IBM. Energeticky
úsporné superpočítače umožní realizovat
úspory nákladů snížením spotřeby, výdajů
spojených s chlazením a škálováním na větší
systémy.
Společnost IBM nabízí nejširší škálu superpočítačů zahrnutých v seznamu Green500, a to
včetně modelů Blue Gene, Power Systems, System x iDataPlex, BladeCenter nebo hybridní
clustery.
Superpočítač IBM se rovněž ocitl na samotné
špičce seznamu Graph500, který sestavuje
výbor více než třiceti mezinárodních odborníků z akademické sféry, průmyslu a národních laboratoří. Seznam slouží jako jistý
standardní test pro datově náročné aplikace – a jako takový poskytuje cenné údaje
v oblasti, v níž informace rostou závratným
tempem. Číslem 1 na seznamu Graph500
se stal po analýze největšího grafu dosud
zpracovávaného na paralelních systémech
(algoritmy grafů jsou klíčovou částí mnoha
analytických úloh) superpočítač Blue Gene/P
„Intrepid“ z Argonne National Lab, druhou
pozici obsadil superpočítač „Jugene“ založený na systémech Blue Gene/P ze Supercomputing Centre v německém Juelichu.
Více informací o seznamu Green500 na www.
green500.org. Q
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AUTODESK SIMULATION PŘEDPOVÍDÁ
SKUTEČNÉ CHOVÁNÍ VÝROBKŮ
Společnost CAD Studio je nejvýznamnějším dodavatelem CAD, CAM, PLM a GIS řešení ve střední
Evropě.
Portfolio firmy zahrnuje všechna profesní řešení
v oblastech strojírenství a výroby, stavebnictví
a architektury, geodézie a mapování, vizualizace
a animace i geografických informačních systémů
pro správu majetku a infrastruktury a také související hardware a komplexní nabídku služeb, včetně
technické podpory.
Nyní získala firma akreditaci Autodesku pro prodej
a podporu řešení pro analýzu a simulaci digitálních

prototypů – Autodesk Simulation. Přední světový
simulační nástroj využívá metody konečných prvků
pro nelineární statické i dynamické analýzy, simulace proudění kapalin a multidisciplinární analýzy.
Umožňuje tak významně zefektivnit výzkum a vývoj
výrobků napříč širokou řadou oborů a průmyslových odvětví a mj. tím i posílit konkurenceschopnost českých výrobců.
Řešení Autodesk Simulation (dříve známé jako
Algor) přináší lepší možnosti ověřování návrhu
výrobku ještě před vyrobením fyzického prototypu. Vede tak nejen k významným úsporám

CORELCAD  VYSOKÁ PŘESNOST A VÝKON
ZA DOSTUPNOU CENU
Nový přírůstek řady špičkových produktů pro grafiku a technické výkresy představila společnost Corel. Její produkt CorelCAD je výkonné a dostupné řešení pro technické návrhy, které
nabízí podporu nativního formátu DWG a možnost snadné navigace mezi prostředími 2D a 3D.
CorelCAD, optimalizovaný pro platformy Mac a Windows, nabízí všem podnikům cenově dostupné
řešení pro nasazení v rámci celé sítě pro každodenní
návrhářskou práci, která vyžaduje velkou míru přesnosti a zaměření na detail. Projektantům, návrhářům
a architektům umožňuje rychle a snadno přizpůsobit pracovní prostředí.

Vylepšené pracovní postupy
a kompatibilita
„Vysoká cena řady řešení CAD znamená, že si
je malé a střední firmy nemohou dovolit. CorelCAD proto představuje alternativu, zejména
pro technické návrháře, kteří hledají výkon
a přesnost za dostupnou cenu. Jsme si jisti, že
poměr cena/výkon, který produkt nabízí, bude
přesvědčivým argumentem pro všechny, kdo
potřebují přesné nástroje pro tvorbu 2D a 3D
návrhů,“ uvedl Klaus Vossen, produktový manažer pro technické výkresy ve společnosti Corel.
Produkt CorelCAD určený pro širokou škálu uživatelů vytvořila a uvedla na trh ve spolupráci s firmou
Graebert, vyvíjející nástroje CAD s více než čtvrt
34
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stoletím zkušeností. Díky tomu budou moci stávající uživatelé nástrojů CAD využívat výhod intuitivního prostředí se známými panely příkazů, aliasy,
nabídkami a panely nástrojů. Produkt CorelCAD
navíc nabízí mimořádnou kompatibilitu a nativní
práci s formátem AutoCAD DWG. Při zápisu a čtení
souborů v tomto standardním formátu již tedy
není nutné využívat proces importu a exportu.

Výkonná sada funkcí nabízí
produktivitu na nové úrovni
CorelCAD se v maximální míře zaměřuje na zvýšení
produktivity uživatelů a klade důraz na podporu
formátů souborů, možnosti přizpůsobení a snadnou
integraci do stávajících pracovních postupů. Mezi
nejdůležitější funkce patří:
●Otevírání a ukládání souborů DWG nativně:
Aplikace CorelCAD používá formát DWG jako nativní formát souborů a nabízí podporu souborů DXF
a DWF až do verze pro aplikaci AutoCAD 2010 (tu
používají aplikace AutoCAD 2010 – AutoCAD 2012).
Možnost otevírání a ukládání souborů ve formátu
DWG a práce s nimi usnadňuje spolupráci s kolegy

prostředků vynakládaných na stavbu řady zkušebních prototypů, ale i ke zkrácení vývojového
cyklu výrobku a souvisejícímu posílení konkurenceschopnosti podniku v rámci globalizovaného trhu. Firmy jsou tak schopny přinášet na
trh efektivněji navržené výrobky v kratším čase.
Autodesk Simulation je navíc kompatibilní jak
s CAD řešeními Autodesku, v čele s populárním Inventorem, tak i s většinou ostatních 3D
CAD nástrojů.
„Zaznamenáváme zvýšenou poptávku zákazníků
po zrychlení a zlevnění postupů při navrhování
výrobků. Snaha využít 3D modelů z CAD aplikací
i pro ověření chování a variant výrobků totiž umožňuje výrazně šetřit na výrobě skutečných, fyzických
prototypů,“ uvedl obchodní ředitel společnosti
CAD Studio Radomír Žvak. Q

a partnery. Navíc lze ukládat výkresy ve formátu R12
DWG nebo DXF a obnovovat soubory DWG či DXF
ve všech verzích.
●Návrh v prostředí 2D a 3D: Vedle rozsáhlé sady
funkcí pro tvorbu 2D návrhů aplikace CorelCAD
obsahuje také sadu nástrojů pro modelování 3D
objemů. Konstruktéři a projektanti mohou přidávat do svých návrhů 3D objemová primitiva a pomocí booleovských operací provádět sjednocení
či odčítání těles nebo vytvářet průsečíky. Program
umožňuje vysouvat a otáčet 2D entity, protahovat
je podél trasy nebo spojovat za účelem vytvoření
objemových objektů, odřezávat objemy, vytvářet
jejich průsečníky a upravovat hrany, plochy a těla
3D objemů.
●Přizpůsobení pracovní plochy a automatizace běžných úloh pro větší efektivitu: V každém odvětví spoléhajícím na nástroje CAD se
používají jiné procesy. Proto lze aplikaci CorelCAD
snadno přizpůsobit, aby vyhovovala potřebám
celé řady odvětví a projektů. I bez znalosti programování je tak možné uživatelské rozhraní vyladit
podle různých individuálních požadavků. Vlastní
konfigurace pracovního prostoru lze ukládat do
uživatelských profilů a nasazovat v celé organizaci,
takže bude uživatelské rozhraní šité na míru konkrétnímu projektu za účelem zvýšení produktivity.
K dispozici jsou objemové licence pro komerční
sektor a vzdělávání. Bezplatnou plně funkční zkušební verzi lze stáhnout na http://apps.corel.com/
int/cz/products/cad/index.html, kde jsou i další
detailní informace o produktu. Q
/jv/

TRIBOTECHNIKA A MAZIVA v průmyslu, filtrace
SPRÁVNĚ ZVLÁDNUTÉ MAZÁNÍ JE
„STROJ NA ÚSPORY“

V investicích je tribotechnika nezřídka opomíjena, či
odsouvána na „druhou kolej“, jako téma, které není
úplně prioritní, ale neprávem. Jde o stejně důležitou
součást průmyslové výroby jako kterákoli jiná.

Nástup moderních materiálů otevírá
nové možnosti

O správné mazání se dnes starají většinou automatické systémy

Kdo maže, ten jede, konstatuje notoricky známé úsloví, ale správné mazání je dnes skutečná
věda. Ostatně samotný název tribotechnika napovídá, že jde o výrazně technicky a technologicky zaměřenou záležitost, která se už zdaleka netýká jen promazání součástek, aby se
nazadřelo kolo, nebo hřídel v motoru.

Dnes už jde totiž kromě samotného mazání nejen o to,
aby systém vůbec byl schopen provozu (a to v extrémních, ovšem nikoli vzácných, případech doslova
nonstop, 24 hodin denně a s výjimkou technických
odstávek nezřídka celoročně), ale fungoval co nejefektivněji. A v tomto případě už jde o sofistikovanou
změnu parametrů, resp. jak dosáhnout toho, aby se
pohyblivé součásti potýkaly s minimálním (ideálně
prakticky nulovým) třením apod.
To lze řešit jak využitím speciálních mazadel a technologií, tak využitím materiálů s velmi nízkým koeficientem
tření. Klasickým příkladem takovéhoto materiálu, který
se uplatňuje jako povlak na povrchu u nichž je důležité snížit tření je teflon. V současné době mu ovšem
zdatně konkurují i materiály zcela nové generace,
vytvořené pomocí nastupujících nanotechnologií. Ty
umožňují vytvářet doslova„tailor made“, na míru koncipované produkty s vlastnostmi na základě předem
stanovených požadavků, což otevírá v tribotechnice
(pokračování na str. 37)

Andûl stráÏn˘ Va‰eho motoru:
OMV BIXXOL s EPG Zárukou Ochrany Motoru

o na
Získejte paliv *!
1 rok zdarma

Zapojte se do programu ZÁRUKY OCHRANY MOTORU
a získejte palivo na 1 rok zdarma* a mnoho dal‰ích cen!
* Podmínka: Hodnota „paliva na 1 rok zdarma“ je odvozena od průměrné hodnoty najetých kilometrů
v České republice a činí 20.000 Kč. Možnost náhradního plnění v hotovosti je vyloučena.

Svět v pohybu.

Téma: Tribotechnika, maziva

MODERNÍ ŘEZNÉ KAPALINY V APLIKACÍCH
OBRÁBĚNÍ NÁSTROJI S VYSOKÝM TLAKEM
VNITŘNÍHO CHLAZENÍ

dochází k měření a diagnostice několika parametrů
emulze, které mimo tvorby pěny a jejího rozpadu
monitorují i celkovou chemickou stabilitu důležitých komponent.
*UDIYêYRMHWYRUE\SČQ\ REM EČKHP]iWČåRYpKR
WHVWXXQČNROLNDW\SĤĜH]QêFKNDSDOLQ

S rychlým vývojem technologií a optimalizací výrobních procesů stále vzrůstají požadavky
na špičkové výkony v oblasti obrábění. Tyto výkony, které mají významný vliv na efektivitu
a ekonomiku výrobního toku se vztahují nejen na obráběcí stroje moderních technologií, ale
stejně tak i na použitá technologická média.
Během obrábění houževnatých a těžkoobrobitelných materiálů jsou vzhledem k technologiím
vnitřního chlazení nástroji použity mnohdy velmi
vysoké tlaky (80–120 bar). Struktura a chemismus
řezných kapalin tak musí odolávat za těchto podmínek průběžnému zatížení. Je třeba udržet stabilní parametry tak, aby bylo možné za daných
podmínek obrábět v požadovaných parametrech
povrchů a specifik. Příspěvek se zabývá moderní
technologií vodoumísitelných řezných kapalin
(WM-MWF) pracujících v podmínkách vysokého
zatížení a simulačními metodami jejich testování.
Cimcool je světový specialista v oblasti výroby a servisu řezných kapalin a technologických medií. Velkou část věnuje vývoji chemických struktur řezných
kapalin, které jsou/budou schopny vyhovovat náročným podmínkám obrábění. Příkladem cíleného
vývoje je oblast kapalin pro letecký průmysl, kde se
používají niklové slitiny a titan, na něž jsou během
obrábění kladené zvlášť vysoké nároky.

Vysokotlaký test: High Pressure
Testing Compatibility
Cimcool High Pressure Testing Compatibility test
je velmi hodnotnou částí vývoje, kdy se simulují
podmínky vysokých tlaků řezné kapaliny přímo
ve speciálně vyrobeném zařízení. Zde se sledují
parametry a chování vodoumísitelných řezných

Složení řezných kapalin pro obrábění
nástroji s vysokým tlakem vnitřního
chlazení

Titan a jeho slitiny
Titan (Ti) a jeho slitiny prokázaly za poslední desetiletí
svou technickou vyspělost jako costeffective materiály. Titanové komponenty jsou použity v leteckém
průmyslu (letecké motory) a vystavené teplotám až
do 600 °C. Antikorozní vlastnosti Ti jsou další významnou výhodou jeho aplikovatelnosti. Ve srovnání s ocelí
je titan o 30 % pevnější a téměř o 50 % lehčí. Ačkoliv
je titan o 60 % těžší než hliník, je dvakrát pevnější.
Titan a jeho slitiny jsou obecně velmi těžko obrobitelné z důvodu fyzikálních vlastností. Generování
tepla v místě řezu je během obráběcích operacích
velmi vysoké, způsobené nízkou tepelnou vodivostí
Ti. Výsledkem je tendence vytvářet nárůstky a svary,
chemicky intereagovat s povrchy nástrojů, což vede
k jejich destrukci. Obecné požadavky na obrábění
tak byly/jsou nízké řezné rychlosti a velmi kvalitní
nástroje. Důležitou roli však hraje vlastní chlazení
a reologické vlastnosti řezné-chladicí kapaliny.
Vydatné množství řezné kapaliny musí zajistit maximální odvod tepla, oplachové vlastnosti, a snížit
řezné síly (tribomechanismus mazaní řezných kapalin). Aplikace řezných kapalin s použitím středních
tlaků chlazení vnitřkem nástroje prokázalo při obrábění těchto slitin významně lepší vlastnosti než při
použití nízkého tlaku. Dalšího zlepšení produktivity
lze dosáhnout v případě aplikace specifických systémů. Chlazení s vysokým tlakem přímo a cíleně
řízené „cutting zone“ vytváří tzv. hydraulický klín
mezi třískou a řezným nástrojem. Vysokotlaké chladicí systémy jako Sandvik Jetbar mohou pracovat až
na úrovni 1000 bar, i když pro obrábění konkrétně
titanu se zdá být optimálním tlakem 100 bar.
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Historicky se pro obrábění exotických a houževnatých materiálů (jako titan, Inconel, Nimonic) používali chlorované parafiny, tzv. MCCP’s (middle chain
chlorinated parafines). Po modifikaci jejich chemické struktury tak, aby odolávali stresové korozi
byly a stále jsou velmi úspěšnými typy emulzních
kapalin. Avšak s ohledem na H&S a současnou
legislativu tato koncepce ztrácí na popularitě
a obecně je snaha MCCP‘s eliminovat (halogenované deriváty). Konvenční „těžké“ emulzní kapaliny mají v aplikacích s vysokým tlakem chlazení
problematiku s pěnivostí a tvorbou olejové mlhy.
Proto nejsou populární a jejich vývoj se zastavil.
Hlavní část je zaměřena do oblasti syntetických
vodoumísitelných řezných kapalin.
U nově vyvíjených receptur, hraje klíčové složení
pro správný a stabilní chod skupina:
●emulgačních látek (kompletní emulgační systém)
●stabilizátorů a jejich chemické zabudování do
struktury MWF (odpěňovače, stabilizátory)
●tzv. wetting agents, surfaktanty, dispersing agents
(smáčedla, povrchově akt. látky, dispergační látky)

*HQHURYiQtWODNX7*NDSDOLQV\QWHWLFNi
ĜH]QiNDSDOLQDWHFKQRORJLH3$*

kapalin vystavených náročným podmínkám různého tlakového zatížení. Jde v podstatě o simulační proces. Kromě řady parametrů je sledována
i schopnost destabilizace pěny (jejího rozpadu)
a celková koncepce stability média.
Během testu se vysokovýkonnými čerpadly vytvoří požadovaný simulační tlak a kapalina protéká
kaskádou jednotlivých částí. Průběžně a v cyklech

Obecně, mimo stěžejní požadavky jako vysoká
výkonnost, pevnost mazacího filmu, ochrany nástroje a rychlého rozpadu pěny, je třeba zvažovat
akceptovatelnost obsluhy a otázky H&S. Ty jsou
a vždy budou na prvním místě.
Společnost Cimcool vyvinula speciální řadu syntetických emulzních kapalin série CIMTECH A, která
je určena pro letecký průmysl a obrábění výše
uvedených materiálů a definovaných podmínek.
V případě zájmu kontaktujte tribotechnika či technické
specialisty Cimcool, kteří Vám rádi pomohou dosáhnout požadovaných parametrů obrábění, kde v tomto
případě hraje vodoumísitelná řezná kapalina skutečně
významnou roli. Náklady na řezné nástroje jsou velmi
vysoké a pomocí precizní selekce vhodného produktu,
lze tyto náklady značně eliminovat. Q
Ing. Lukáš Bělín, Cimcool Europe B.V.
tel.: 567 589 061, belin.lukas@cimcool.net

Téma: Tribotechnika, maziva
SPRÁVNĚ ZVLÁDNUTÉ MAZÁNÍ JE „STROJ NA ÚSPORY“
(pokračování ze str. 35)
zcela nové, dříve nebývalé možnosti.
Stejně tak využití nanokompozitů v podobě speciálních aditiv do olejů a maziv
pomáhá řešit dříve problematické technologické bariéry. Lze cíleně řídit viskozitu, bod tuhnutí, mazací vrstvy mohou
být např. trvanlivější, snášet vyšší teploty
a hlubší mrazy, což umožňuje jejich nasazení v extrémních podmínkách.

Další strana mince: (podceňovaná) diagnostika a prevence
Optimální výběr správného maziva pro
danou aplikaci může výrazně ušetřit
provozní náklady. Neméně důležitou
součástí je však i kontrola a diagnostika,
už nejen jako součást pravidelné údržby,
ale i prevence, která pomocí precizních
diagnostických metod odhalí potenciální
problémy a odstraní je dříve, než k nim
dojde. V řadě případů to znamená zabránit havárii, která může mít zejména
ve složitých průmyslových systémech
a u drahých strojů dramatické následky,
jejichž oprava je finančně velmi nákladnou záležitostí. Také zde platí, možná více
než jinde, že šetřit za každou cenu se nemusí vyplatit. Investice do kvalitních značkových olejů či maziv s relativně vyššími
pořizovacími náklady se poměrně rychle

vrátí v lepších provozních parametrech
zařízení, jeho vyšší spolehlivosti a úspornějším provozu.
A stejně tak, pokud firma investuje do
dražších kvalitních maziv, se vyplatí jejich
diagnostika a čištění olejů, které zajistí
jejich dlouhodobou životnost. Technici
z firem, které tyto služby poskytují o tom
vědí své – srovnání parametrů správně
ošetřovaných strojů a olejů, které prošly
čisticím procesem, jež jim vrací původní
schopnosti a zařízení, u nichž tuto péči
jejich provozovatelé zanedbávají či opomíjejí jsou jasně zdokumentovatelné.
Srovnávací grafy a provozní statistiky
potom zřetelně vypovídají o úsporách,
které tribotechnika přináší.
Nejde přitom jen o samotnou úsporu
oleje či maziva, které není nutné pořizovat znovu, ale především čas, který se
ztrácí kvůli prostojům výrobních zařízení,
kvůli odstávkám v důsledku poruch apod.
V momentu, kdy se kvůli takovýmto provozním problémům zastaví výrobní linka
nebo montáž se počítají ztráty doslova
za každou minutu nečinnosti a ve výsledném součtu jdou následné škody do
statisícových, či miliónových hodnot. A to
už je dost dobrý důvod se nad opomíjenou tribotechnikou seriózně zamyslet. Q

CENTRÁLNÍ MAZÁNÍ SNIŽUJE NÁKLADY
Významným hráčem na trzích v České a Slovenské republice v oblasti dodávek techniky pro
mazání ložisek je odštěpný závod CEMATECH obchodně-výrobní společnosti Hennlich Industrietechnik, spol. s r. o.
Moderní cesta k mazání strojů vede přes napojení
mazaných míst na centrální mazací systém. V dlouhodobějším časovém horizontu toto opatření přináší
snížení provozních nákladů. Je prokázáno, že se prodlužuje životnost ložiska, a tím i celého stroje, pokud je
do něj mazivo přiváděno v malých dávkách v krátkých

časových intervalech. To u ručního mazání prakticky
není možné docílit. Díky centrálnímu mazání se snižují
náklady na náhradní díly, na opravy, na prostoje, na pracovní sílu v podobě manuálních mazačů a na mazivo.
Možnosti centrálního mazání jsou velice široké. Na
jeden mazací systém je možné napojit jeden i více

strojů, linky, dokonce i celý provoz se stovkami až
tisícovkami mazaných míst.
CEMATECH poskytuje komplexní služby – od technického poradenství a návrhu systému, přes dodávku
komponentů, montáž a uvedení do provozu, až po
servis a dodávku náhradních dílů. K dispozici máme
komponentovou základnu a know-how největšího
světového výrobce komponentů centrálních mazacích systémů, americko-německé firmy LINCOLN.
Našimi klienty jsou firmy působící téměř ve všech
odvětvích průmyslu. Portfolio našich produktů a služeb dále doplňují dodávky komponentů mazací a garážové techniky. Více na www.hennlich.cz/cematech. Q

8/2011

37

Téma: Tribotechnika, maziva

NOVÝ HIGHTECH KATALOG ŠROUBENÍ
V novém „nerezovém“ katalogu ”INSTRUMENTATION” společnosti Schwer
Fittings jsou sjednoceny všechny informace které se týkají témat: aseptická
šroubení, šroubení Ecotube, šroubení se dvěma svěracími prstenci – U2,
fitinky pro orbitální svařování a VC – šroubení.
Specializovaný katalog o téměř 200 stranách
obsahuje řadu produktových variant, technických rozměrů a pří-

slušných informací pro správnou montáž a použití.
Vedle vyobrazení a technických výkresů nabízí tento
katalog velké množství jednotlivých produktů
a velmi dobře poslouží konstruktérům, technikům a nákupčím jako vodítko při řešení technických problémů. Tato šroubení mají své použití
v bio a farmaceutickém průmyslu, chemii
a nejrůznějších High-Tech aplikacích.
V produktové řadě Clino® nabízí Schwer Fittings
mimo jiné, následující varianty spojení: aseptická šroubení (DIN 11864), aseptické fitinky
pro orbitální svařování (DIN 11865) a trubky
(DIN 11866), svěrná šroubení (DIN 32676)
a aseptické ventily a armatury. Program šroubení se dvěma svěracími prstenci – U2 zajistí
těsná spojení v oblastech vysokých tlaků
i vakua. Skupina VC – šroubení nabízí velmi
kvalitní přesná šroubení s metalickým těsněním pro nejčistší mnohostranná použití.
Ideální užití fitinek pro orbitální svařování
je tam, kde jsou kladeny vysoké nároky na
prostorovou zástavbu a vysokou čistotu.
Nový High-Tech katalog “INSTRUMENTATION” doplňuje stávající souborný katalog se 460 stranami, v němž jsou obsaženy

TRIBOTECHNIKA VELKÝCH STROJŮ
Specifickou kapitolou v tribotechnice představuje mazání tzv. velkých točivých strojů. Objem
maziv potřebných pro řádný provoz těchto systémů činí stovky a tisíce litrů, což představuje
značné náklady a je tedy logické věnovat maximální pozornost správné údržbě, která by
zajistila jejich dlouhodobou spolehlivost a kvalitu.
Velké točivé stroje jako jsou např. plynové turbíny,
turbogenerátory, kompresory, vyžadují ke svému řádnému provozu kvalitní mazání ložisek i převodovky.
To zajišťuje olejová náplň, která se ovšem pohybuje
v objemech stovek a tisíců litrů (jako mazivo se používají většinou ropné oleje, stále více se ale prosazují
syntetické). Olej slouží jako hydraulická a regulační
kapalina, chrání zařízení před korozí a snižuje i jeho
hlučnost. Pracuje v těchto systémech i deset a více let
bez výměny, pouze je doplňován (v objemu několika
procent ročně). To, vzhledem ke zmíněnému objemu znamená, že olej v těchto systémech vyžaduje
důslednou péči, která by dlouhodobě zajistila jeho
funkční vlastnosti na požadované úrovni.
Se stárnutím oleje dochází k oxidaci a tvorbě kyselých produktů. Oxidační zplodiny se zachytávají v olejovém okruhu a negativně pak ovlivňují
chod systému. Při zvýšení čísla kyselosti o 0,2 až
0,3 mgKOH/g (oproti novému oleji) vznikají tzv.
měkké kaly, které se usazují hlavně v hydraulických
a regulačních systémech, zvýšená teplota pak vede
k degradaci, zejména u ložisek.
38
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produkty z nerezavějících ocelí: fitinky, armatury,
šroubení se zářezným prstencem a hadicové armatury. Katalog, jako i ostatní katalogy je možno
najít na internetových stránkách: www.schwer.cz. Q

Schwer Fittings, s.r.o., Líšťanská 499
330 33 Město Touškov, www.schwer.cz

se odpouští. Tuto schopnost však olej může ztratit,
např. při průniku saponátů používaných při údržbě,
které už ve velmi malém množství výrazně mění
povrchové vlastnosti oleje – včetně snížení, resp.
ztráty deemulgačních vlastností a zvýšení pěnivosti.
V takovémto případě pak už může být krajním
řešením výměna olejové náplně.

Hlavní problémy: nečistoty a voda

Prevence je levnější než opravy

Největším problémem je zpravidla čistota oleje,
do něhož může při provozu zařízení proniknout
poměrně značné množství nečistot (např. prach,
vlákna z filtrů apod.), které, pokud nejsou včas odstraněny, výrazně zhoršují jeho kvalitu a provozní
parametry. Některé částice mají i korozívní účinek,
zejména pokud se v oleji objeví nadměrné množství vody. Ale i nový olej může obsahovat někdy
více nečistot než povoluje předpis. (ISO 4406/87
doporučuje čistotu oleje 18/15, pro prodloužení
životnosti oleje se však doporučuje snížit tyto hodnoty o stupeň na 17/14).
Druhým nejčastějším problémem bývá obsah vody,
která se může dostat do oleje např. dýcháním
olejových systémů, nebo poruchou v chlazení či
ucpávky (u parních turbogenerátorů). Maximální
přípustné množství vody v turbinových olejích je
500 mg/kg, samozřejmě je lépe, pokud je co nejnižší. K důležitým faktorům proto patří deemulgační
parametry oleje, tzn. schopnost oleje uvolňovat
vodu která se poté usazuje na dně nádrže odkud

V průběhu provozu je nutné provádět pravidelné
kontroly jakosti vlastního oleje pomocí tribodiagnostických metod. Denně by se měla provádět
vizuální kontrola (barva, vzhled oleje), kvartálně
měřit číslo kyselosti, viskozita a obsah vody, minimálně každý půlrok pak deemulgační schopnost,
obsah mechanických nečistot a přítomnost koroze,
a aspoň jedenkrát do roka zkontrolovat obsah přísad a bod vzplanutí (min. 180°C).
Výsledky přesvědčivě dokládají, že pravidelná kontrola a údržba olejů, zaručuje jejich stále dobrý
stav. Pokud se u zmíněných zařízení provádí pravidelná diagnostika a v případě potřeby i následné
technické opatření (např. čištění, odstranění vody,
doaditivace v případě snížení množství přísad
apod.) je olej udržován dlouhodobě v dobrém
stavu, což přináší výrazné úspory nejen pokud jde
o výměny olejové náplně, ale i v podobě dlouhodobého bezporuchového provozu bez drahých
odstávek. Q
/peko/

Téma: Tribotechnika, maziva

PLASTICKÁ MAZIVA
S pojmem maziva je obecně spojena představa barelu či tuby s olejem, který se nalévá do motoru či jiných zařízení. Jejich spektrum má
však mnohem širší rozsah a jedním z nejvýznamnějších zástupců jsou
maziva s označením plastická. Najdeme je např. v automatizovaných
mazacích systémech a neobejde se dnes bez nich řada průmyslových
aplikací.
Plastická maziva jsou látky plastického charakteru (tedy látky, jež se
vlivem vnější síly plasticky deformují),
které mají navíc velmi dobré mazací
vlastnosti. Proces mazání plastickým
mazivem lze přiblížit analogií s mycí
houbou: čím více ji stlačíme, tím větší
objem nasáté vody z ní „vyždímáme“.
A podobně je tomu u plastických
maziv.
Po olejích jsou druhou nejdůležitější
skupinou látek, používaných k mazání. V současné době se používají
hlavně při mazání valivých uložení
a kluzných ložisek, ale i pro ozubené
otevřené převody, převodovky, armatury, spínače, apod. Kromě toho se
ale úspěšně uplatňují i v řadě dalších
aplikací, kde lze využít jejich výhodných specifických vlastností. Mezi ně
patří zejména:
●dlouhé domazávací a výměnné
lhůty
●malé nároky na obsluhu a údržbu
●velmi nízká spotřeba maziva
●dotěsnění mazaných míst (snížený
únik maziva a omezení vniku nečistot event. vody)
●jednoduchá konstrukce uložení
(odpadají náročné pomocné systémy, potřebné při olejovém mazání)
●široké aplikační spektrum (možnost
použití jediného výrobku pro různé
typy třecích kontaktů)
Na druhé straně s sebou ovšem aplikace plastických maziv může přinášet
(v porovnání s kapalnými mazivy) určité problémy a omezení, k nimž patří
zejména:
●zhoršený odvod tepla z mazaného
místa
●nemožnost odvodu vzniklých nečistot.
Přesto výhody jednoznačně převažují a tak se plastická maziva úspěšně
uplatňují v aplikované tribotechnice
stále častěji.

Složení plastických maziv
Základem plastických maziv je tzv.
tuhá fáze, označovaná obvykle jako
zpevňovadlo (na celkovém objemu
maziva se podílí od 5 do 20, někdy
i 25 %), která tvoří jakousi mřížku. Ta
je nosnou částí pro základový mazací

Struktura zpevňovadla plastického maziva
pod mikroskopem

olej, který tvoří 75–95 % mazadla a je
hlavním faktorem ovlivňujícím jeho
mazací vlastnosti. Zpevňovadla jsou
zase nositelem plasticity maziv a mají
největší vliv na aplikační vlastnosti
konečného produktu; odolnost vůči
vodě a teplotní použitelnost.
K těmto dvěma základním složkám
patří i zušlechťující přísady – aditiva.
Těch může mazivo obsahovat do 5 %
svého objemu a zlepšují výsledné
vlastnosti produktu a požadované
vlastnosti maziva, např. ochranu proti
korozi, vysokotlaké vlastnosti aj.

(MOGUL A 00) a vyznačují se přirozenou vysokou přilnavostí a odolností
proti vodě. Teplota použitelnosti
těchto maziv je od –30 do 80 °C.
Pro zvýšení horní teploty použitelnosti
plastických maziv se vyrábějí tzv. komplexní plastická maziva. Nejrozšířenější
jsou lithná komplexní plastická maziva
s horní teplotou použitelnosti do 150 °C
krátkodobě, nebo při trvalém domazávání až 180 °C a hlinitá komplexní
maziva s max. teplotou do cca 150 °C.
Pro správný výběr plastického maziva
je rozhodující několik hlavních kritérií:
●typ zpevňovadla (Li, Ca, Al, Li-kx, aj.)
●typ základového oleje a jeho viskozita (ropný, syntetický, řepkový
olej aj.)
●konzistence maziva (např. NLGI 2)
●požadavky na vysokotlaké vlastnosti (EP), případně přísady tuhých
maziv (grafit, MoS2 aj.)
a další (obvodová rychlost, velikost
a typ ložiska, tepelné zatížení ložiska,
apod.)
Nejlépe je vždy použít takové mazivo,
které doporučuje výrobce daného
stroje či zařízení.

Kompatibilita a klasifikace
Každé plastické mazivo je značně složitá směs látek, při jejichž vzájemném

mísení není možné zcela vyloučit
rizika plynoucí z jejich nekompatibility. Nejlépe je vždy mazané místo
doplňovat stejným plastickým mazivem, které bylo používáno dosud.
V případě změny plastického maziva
– zpevňovadla, je ideální vyčistit mazané místo od zbytků starého maziva a naplnit novým. To ale často
nebývá z provozních důvodů možné
a změna se pak provede postupným
vytlačováním starého maziva novým.
Mazané místo je potřeba potom více
hlídat. Některé typy nejsou vůbec
kompatibilní.
Jistou obdobou viskozitní klasifikace
olejů je v případě plastických maziv
jejich „tvrdost“ – jde o systém podle
NLGI (stanovení stupňů konzistence
– 9 stupňů; od 000, označující tekuté
plastické mazivo, po stupeň 6, určený
pro velmi hutná maziva), který vychází
z měření penetrace (tvrdosti) maziva
podle ČSN 65 6307.
Podobně jako u průmyslových
olejů, i v oblasti plastických maziv
se uplatňují klasifikace zpracované
dle ISO 6743/9 a DIN 51 502, které
třídí plastická maziva zejména podle
aplikačního určení, použitých přísad,
odolnosti proti vodě a teploty použitelnosti. Q

Různé typy pro různé
aplikace
Hlavní dělení plastických maziv je dle
použitého zpevňovadla. V současné
době jsou nejrozšířenější plastická
maziva na základě lithného mýdla
(tvoří více než polovinu). Jde o univerzální maziva použitelná v širokém rozmezí teplot od –30 do +120 (130)°C.
Dobře odolávají mechanickému namáhání a vyznačují se dobrou chemickou stálostí a odolností proti vodě.
V praxi se uplatňují jako univerzální
maziva pro mobilní techniku např.
MOGUL LA 2, MOGUL LA 00, i v průmyslových provozech - např. řada
PM MOGUL LVS, LV 2-3, LV 00 EP, řada
PM MOGUL LVT EP, PM s přísadou tuhých složek MOGUL MOLYKA G, LVT
2 M, LVG 2 a v neposlední řadě i PM
odolné vypírání vodou MOGUL LV 2 WR.
Méně rozšířená jsou plastická maziva
vápenatá a hlinitá. Vápenatá maziva
jsou určená zejména pro mazání
kluzných uložení – MOGUL A 4, G 3,
N 1 nebo MOGUL K 3. Jsou velmi
odolná vůči působení vody, mají však
omezenou použitelnost za zvýšených
teplot tj. od –30 do max. 80 °C. Hlinitá
plastická maziva se používají hlavně
k mazání podvozků mobilní techniky

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

oleje hydraulické
oleje kompresorové
oleje turbinové
oleje ložiskové
oleje antikorozní
oleje řezné
oleje pro kluzná vedení
oleje pro kalení a přenos tepla
oleje elektroizolační
oleje průmyslové převodové
obráběcí kapaliny
plastická maziva

Oddělení technického servisu: 466 810 154, 736 507 431
Zákaznický servis: 466 810 383, 736 507 432
Paramo, a.s., Přerovská 560, 530 06 Pardubice
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VÝSLEDKY PÉČE O OLEJE
V RŮZNÝCH PRŮMYSLOVÝCH
ODVĚTVÍCH
ZNEČIŠŤOVÁNÍ OLEJŮ JE PROCES, KTERÝ JE OVLIVŇOVÁN MNOHA
FAKTORY. DŮRAZ KLADENÝ NA ČISTOTU OLEJŮ MÁ SVOJE
OPODSTATNĚNÍ. FUNKČNOST PROPORCIONÁLNÍ ŘÍDICÍ
A REGULAČNÍ TECHNIKY JE PODMÍNĚNA VYSOKOU ČISTOTOU
OLEJE. ŽIVOTNOST HYDROGENERÁTORU, LOŽISEK A PŘEVODOVÝCH
OZUBENÍ NEJVÍCE ZKRACUJE ZNEČIŠTĚNÍ OLEJE.
způsobují nejvíce problémů v hydraulických
agregátech strojů. Třetí významnou skupinou
je voda, která může být v systému volná nebo
vázaná. Všechny typy nečistot jsou nebezpečné
a působí ve vzájemné koexistenci. Tvrdé nečistoty, a to především kovové otěry a prachové
částice, se v olejích objeví jako první. Působí
jako katalyzátory a jsou jednou z příčin oxidace
oleje vznikem tzv. volného radikálu. Volný radikál
„odstartuje“ oxidaci oleje. Rychlost oxidace je
závislá na teplotě oleje, přítomnosti kyslíku a již
zmíněných katalyzátorů procesu. Přehřívání oleje,
zalepování filtrů, zasekávání servoventilů, poškození ložisek a ozubených převodů, úniky olejů,
nárůst spotřeby elektrické energie to všechno
jsou projevy znečištění oleje.

2. Přínosy péče o oleje
●Výsledky péče o oleje na stroji KU 800

Obr. 1 – Velkostroj KU 800

Ú

činnost přenosu kinetické energie a odvod
energií nevratných významně ovlivňují úsady
v olejových systémech. Péče o oleje musí být
funkčním systémem, který vychází a respektuje
individuální podmínky ve firmách.

1. Znečištění olejů
Nečistoty v olejovém kapalinovém systému lze
obecně rozdělit do tří skupin. První skupinu tvoří
„tvrdé“ znečištění. U převodovek hrají hlavní roli
otěrové kovy (Fe, Cu) a prachové částice (Si).
Druhou skupinu tvoří „měkké“ nečistoty, tedy
produkty „stárnutí“ oleje. Jde o oxidační produkty
a produkty reakce aditiv olejů. Měkké nečistoty

Obr. 2 – Poškození zubů ozubeného kola na KU 800
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Na strojích KU 800 (obr.1) probíhá péče o převodové oleje a postupně se zavádí i čištění hydraulických olejů. Používá se metody elektrostatického čištění oleje (ELC). Na stroji KU 800.18/K99
je přístroj ELC nasazován od 3/2006 a na stroji
KU 800.17/K 105 od 8/2008. Přístroje ELC pracují obtokovým způsobem za provozu čištěného agregátu.
K odstraňování nečistot se využívá Coulombova
zákona. V čistící komoře přístroje se elektrickým
napětím 10 kV vytváří homogenní elektrické pole.
Každá částice znečištění má definovatelný elektrický
náboj. Částice s kladným nábojem jsou přitahovány
ke katodě a částice se záporným nábojem k anodě.
Neutrální částice zůstávají nedotčeny. Tento děj
se nazývá elektroforéza. Pokud vložíme do homogenního elektrického pole dielektrikum, dojde ke
změně intenzity elektrického pole, tedy k porušení
homogenity. Docílí se toho vložením kolektoru do
čistící komory. Deformací pole kolektorem jsou
zachycovány i neutrální částice. Tento děj se nazývá
dielektroforéza. Elektrostatické čištění nenabijí olej,
ale pouze využívá elektrických nábojů nerozpustných částic v oleji a zachycuje je bez ohledu na
jejich náboj, velikost a druh.
Cílem zavedení péče o převodový olej je snížení
nákladů na prostoje strojů z důvodu předčasného
poškození ozubení. Příklad poškození ozubení je
uveden na obr. 2.
Výsledky péče jsou uvedeny v tab. 1. Pro porovnání docílené čistoty oleje jsou v tabulce

uvedeny i parametry znečištění u nečištěných
převodovek. Rozbory prováděla certifikovaná
laboratoř. U převodovky výsuvu výložníku
KU 800.5 a KU 800.19 dochází k nárůstu znečištění zvláště v oblasti otěrového železa. Vzhledem k tomu, že obsah křemíku (Si) se výrazně
nezvyšuje, lze předpokládat, že vznik kovových
otěrů je způsoben opotřebením z důvodu zatížení převodovky a neabrazivním opotřebením prachovými částicemi. Celkové znečištění
v mg/kg se bohužel nesledovalo, ale vzhledem
k nárůstům otěrů lze i u něho předpokládat
trendový nárůst.
U čištěné převodovky výsuvu výložníku
KU 800.18 bylo při úvodním testu ELC znečištění
oleje hodnoceno pomocí kódu čistoty. V částicích
nad 15 mikronů i 5 mikronů byl zaznamenán
pokles o více jak 97 %. Následně byl zaznamenán trendový pokles obsahu otěrového železa,
mědi i křemíku. Na stroji KU 800.17 není zatím
k dispozici dostatečný počet rozborů pro relevantní trendové hodnocení. Hodnocení bude
provedeno následně po získání dostatečného
množství rozborů.
●Výsledky péče o oleje na vstřikovacích lisech
Hlavní příčinou poruch hydrogenerátorů, řídicích a regulačních prvků jsou nečistoty v oleji
a úsady v systému. Dlouhodobě jsme sledovali
souvislosti mezi „chováním“ hydrostatických
mechanizmů a znečištěním oleje. Testoval se
vliv znečištění oleje na poruchovost hydrogenerátorů. Péče o olej byla cíleně zaměřena na
odstranění celkového znečištění, tedy i produktů
„stárnutí“ olejů, které tvoří prokazatelně největší
podíl nečistot.
Výsledky péče jsou uvedeny v tab. 2. Naměřené
hodnoty ukazují, že při poklesu celkového znečištění pod úroveň 60 mg/kg došlo k radikálnímu
snížení poruchovosti hydrogenerátorů.
●Výsledky péče o oleje na kladkách rotační
pece v cementárně
Obecným problémem je zajištění čistoty u oleje
s vysokou viskozitou. Typickým příkladem jsou převodovky kladek rotačních pecí v cementárnách
(obr.3). Používají oleje s viskozitou 460 mm2/s nebo
alternativně 680 mm2/s.
Olej je silně namáhán. Jeho provozní teplota se
musí udržovat do 45 °C. Při vyšších teplotách
hrozí vyšší opotřebení agregátu vlivem poklesu
viskozity oleje. Chlazení oleje probíhá ve vzduchových chladičích, umístěných ve vzdálenosti
cca 2–3 m od vlastní převodovky. Vysoká viskozita

Obr. 3 – Převodovka kladky rotační pece

Téma: Tribotechnika, maziva
Tab. 1

PŘEVODOVÝ SYSTÉM VÝSUVU VÝLOŽNÍKU KU 800.18
Číslo
vzorku

Datum

Viskozita při
40ºC, mm2/s

Obsah
vody

Obsah Pb
mg/kg

Převodový olej: PP 80W90 UIN 78539
Obsah Fe
mg/kg

Obsah Cu
mg/kg

Obsah Si
mg/kg

ISO
4406

Pozn.

E 113.07

11/16/2006

111

48,43

6,37

<10

22/18

test ELC, ELC od 3/2006

E 114.07

1/3/2007

105

33,80

6,38

<10

17/14

test ELC

E115.07

3/21/2007

120

32,79

6,49

<10

16/13

test ELC

6322448

6/4/2007

129,9

<0,1

1

14

1

4

s ELC

6322555

6/3/2008

129,3

<0,1

<1

30

1

2

s ELC

6322555

1/12/2009

127,7

<0,1

1

29

3

3

s ELC

ISO 4406

Datum

>5

>15

E 113.07

11/16/2006

20 292

2 169

E 114.07

1/3/2007

841

90

E115.07

3/21/2007

458

49

a silné znečištění oleje významně snižují účinnost
chlazení, tím se zvyšuje opotřebení a v extrémních případech dojde k destrukci převodovky
před provozní odstávkou. Porucha rotační pece
a s ní spojená odstávka výroby v „hlavní stavební
sezóně“ je nesmírně nákladná. Zavedením pravidelné systémové péče o čistotu a stabilitu oleje

přineslo významnou stabilizaci provozu a predikci
delší životnosti převodovky.

3. Závěr
Poznatky z praxe ukazují, že téměř pro každý
fluidní systém lze navrhnout a realizovat optimální způsob péče. Cílem péče nemůže být pouze
2EVDK&XPJNJ

2EVDK)HPJNJ




































































Tab. 2

Rok

2002

2003

2004

2005

2006

I. pol. 2007

Průměrné znečištění
dle ČSN EN 12662
(mg/kg)

320

276

247

95

82

55

Rok

2002

2003

2004

2005

2006

I. pol. 2007

Pořizovací ceny nových
hydrogenerátorů
(Kč/rok)

1 320 000

970 000

1 760 000

1 850 000 90 000



dosažení předepsané hodnoty čistoty oleje dle
obecně platných doporučení, ale trvalé snížení
znečištění pod úrovní, která neohrožuje chod
stroje. Hodnotícím ukazatelem péče o olej je docílená úspora nákladů. Q
Ing. Milan Soukup
KLEENTEK spol. s r.o.
Sazečská 8, 108 25 PRAHA 10
tel.: 266 021 559, 266 021 579
mobil: 724 063 950
e-mail: soukup@kleentek.cz
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automobilová technika

PRVNÍ DEVÍTISTUPŇOVÝ AUTOMAT NA SVĚTĚ

– všechny hlavní řídicí prvky jsou konstruovány pro
kratší odezvu a rychlejší řazení.

Na mezinárodní konferenci VDI „Převody ve vozidlech 2011“, představila německá firma ZF
automatickou 9rychlostní převodovku pro osobní vozy – první systém svého druhu na světě.

Revoluční převodový koncept –
pružná konstrukční sada

Německá společnost ZF Friedrichshafen, specialista na převodovky, patří mezi přední dodavatele automobilek renomovaných značek, jako
např. Ferrari či BMW. Její poslední novinka, první
9stupňová samočinná převodovka ZF 9HP, pokrývá se svými dvěma modely točivý moment od

280 do 480 Nm. Je možné ji nasadit do hybridních
automobilů, 4x4 a spolupracuje i se systémem
Start/Stop.
Podle výrobce umožňuje nová převodovka ve
srovnání s konvenční 6stupňovou automatikou
dosáhnout 16% úsporu paliva. Vysoké efektivnosti
dosahuje mj. pomocí extrémně vysokého rozsahu
9,84. Devět rychlostních stupňů s extrémně malými
převodovými kroky, umožňuje nejen vysoký komfort řazení, ale i to, že motor vždy běží v optimálním
režimu spotřeby. Např. při devátém rychlostním
stupni pracuje při rychlosti 120 km.h-1 v režimu
jen 1900 otáček za minutu namísto 2600 jako
u běžných 6stupňových převodovek. Konstrukční
řešení novinky tak nabízí zvýšený výkon při menší
spotřebě paliva. Více rychlostních stupňů znamená
nižší otáčky motoru (a tím pádem nižší spotřebu
paliva), snižuje se však rozsah využitelných otáček.
U nové převodovky ZF minimalizuje podle výrobce
konstrukční řešení měniče točivého momentu hydraulické ztráty i v nízkých rychlostech, a nabízí nejen
nižší spotřebu paliva, ale i příznivou jízdní dynamiku

TECHNOLOGIE ECOBOOST PRO VYŠŠÍ VÝKON
A NIŽŠÍ SPOTŘEBU
Motor 1.6 EcoBoost uvedl Ford na trh koncem roku 2010 a od té doby musela automobilka
zvýšit výrobní kapacitu motorárny ve Velké Británii, kde se jednotka montuje, aby uspokojila
velkou poptávku po této nové pohonné jednotce.
Motor vyvinutý i vyráběný ve vlastní režii Fordu
nabízí kombinaci dynamiky a hospodárnosti, proto
je možné ho nasadit do široké škály modelů. Montuje se do modelů Focus, Mondeo, C-MAX, Grand
C-MAX, S-MAX a Galaxy.
I přes nevelký zdvihový objem poskytuje motor
pozoruhodné výkony. Focus s touto motorizací dosáhne rychlosti 100 km.h-1 za 7,9 s a vyvine nejvyšší
rychlost 222 km.h-1, přičemž jeho kombinovaná
spotřeba paliva činí pouze 6,0 l/100 km. Svůj podíl
na tak příznivém výsledku má i systém Stop-start,
který je dodáván sériově do všech vozů Focus,
C-MAX a Grand C-MAX s tímto 1.6 l motorem EcoBoost. Dokonce i v rozměrném velkoprostorovém
modelu Galaxy dosahuje agregát o výkonu 118 kW
kombinované spotřeby pouze 7,2 l/100 km, přestože vůz umí akcelerovat z klidu na stokilometrovou
rychlost za méně než 10 s.
Předností motoru jsou rovněž nízké emise CO2, dosažené za přispění důmyslných technických inovací
jako např. systému Stop-start nebo aktivní masky
chladiče. Svou zásluhu na pozoruhodných parametrech má však i moderní řídicí jednotka motoru, která
neustále monitoruje systém proměnného časování
ventilů Ti-VCT, plnicí tlak turbodmychadla, polohu
elektronického pedálu plynu, časování zapalování,
vstřikovací tlak a senzory klepání.
42
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„Motory Ford EcoBoost nabízejí mnoho z předností
nejmodernějších vznětových agregátů, zejména
impozantní točivý moment v nízkých otáčkách
a snížené emise CO2, současně si však zachovávají
ochotu k vytáčení, vysoký výkon a výhodu nižších
výrobních nákladů,“ říká Graham Hoare, výkonný
ředitel vývoje pohonných jednotek ve Ford of Europe. Q

ZF vytvořilo vysoký počet převodů u 9HP s pomocí
čtyř nezávislých soukolí a šesti řadicích prvků – přidání těchto dodatkových součástek do omezeného
prostoru převodovky bylo pro konstruktéry skutečnou výzvou. U nové převodovky proto nepoužili
s ohledem na úspornost a omezené místo pro
instalaci plně integrované mechatronické moduly
pro všechny senzory, aktuátory a elektronické řídicí jednotky, ale namísto toho vyvinuli a vyrobili
vlastní kontrolní a ochranný systém, instalovaný
odděleně od – nyní výrazně menší – hydraulické
řídicí jednotky na horní straně převodové skříně.
Jeho výpočetní výkon může být v případě potřeby
zvýšen až o 30 %.
Výrobce koncepčně pojal novou 9rychlostní automatickou převodovku jako “konstrukční sadu”, takže
bude moci být instalována do prakticky libovolného počtu automobilových aplikací, včetně např.
pohonu všech čtyř kol, jako doplňkové vybavení,
což nabízí atraktivní možnosti pro OEM dodavatele. Firma zatím nezveřejnila, ve kterém sériovém
automobilu se nová převodovka s devíti stupni
poprvé objeví. Q

KDO VEDE VE SMUTNÉ
STATISTICE?
Motorkáři versus řidiči osobních aut. Motorkáři si na silnici dovolí i manévry, které
jsou považovány za riskantní, v novinách
se často popisují jejich tragické nehody.
Z toho všeho by bylo možné nabýt dojmu,
že lépe si stojí řidiči aut.
Statistiky ČSOB Pojišťovny, které se opírají o vyhodnocení škod z povinného ručení, však dokazují něco jiného. Pravděpodobnost zavinění
nehody je u řidičů osobních aut mnohonásobně
vyšší než u motocyklistů. Nic na tom nemění
ani fakt, že „motorkářská“ sezona je kratší než
ta automobilová.
U osobních vozů se pravděpodobnost, že jejich
řidiči zaviní během roku dopravní nehodu, pohybuje v průměru kolem 5,5 %, což znamená,
že jedna nehoda ročně připadá na každých 18
pojištěných vozidel. Naproti tomu u motorkářů
jsou statistiky povinného ručení mnohem příznivější: riziko zavinění nehody je u nich přibližně
desetkrát nižší.
„I při zohlednění faktu, že motocyklistická sezóna je jen polovinu roku, je riziko, že během
roku zaviní nehodu motorkář, stále asi pětkrát
nižší než u řidičů osobních aut,“ řekl Jaroslav
Král, ředitel odboru řízení produktů neživotního
pojištění ČSOB Pojišťovny. S nadsázkou je to tak
trochu jako s leteckými nehodami. Těch je také
daleko méně než nehod na silnicích, ale kvůli
jejich závažnosti se o nich mluví víc. Q

automobilová technika

ORIGINÁLNÍ VIZE  ALL ROAD : PEUGEOT 508 RXH
Moderní řada Peugeot v elegantní vyšší třídě s hybridním dieselovým pohonem bude ukazovat
směr, kterým hodlá automobilka postupovat v tomto segmentu.
Po modelech sedan 508 a SW, které byly uvedeny
na trh příchodem jara 2011, je 508 RXH ukázkou

dalšího posunu ve vývoji modelové řady Peugeot
jako celku. Nový model potvrzuje technologický a environmentální náskok a jeho vzhled
a specifické tvary ho řadí do světa luxusních
« all road » vozů. Tento robustní automobil s rozšířenou karosérií vyniká neobvyklou světelnou
identitou v LED provedení. Exkluzivní
charakter vozu
je zdůrazněn
i specifickým
barevným vyvedením interiéru.
Úroveň provedení a výbava modelu

VARIABILNÍ KONCEPT OPEL COMBO
Připravovaný model Combo nové generace je výsledkem kooperace automobilek Opel a Fiat.
Představí se v celé řadě verzí, jako praktická dodávka se dvěma délkami rozvoru nebo jako
praktický osobní automobil s pěti nebo sedmi sedadly a celoprosklenou karoserií.
Combo nabízí nejlepší přepravní parametry ve
třídě, např. až 3800 l, resp. 4600 l (u verze s delším rozvorem) prostoru pro náklad a užitečnou
hmotností až 1t.
V nabídce bude připraveno 6 motorů: čtyři vznětové, jeden zážehový a jeden agregát na stlačený
zemní plyn CNG. Vznětové motory začínají u čtyřválců 1.3 a 1.6 CDTI o shodném výkonu 66 kW,
následuje je turbodiesel 1.6 CDTI o výkonu 77 kW
a nejvýkonnější turbodiesel 2.0 CDTI o výkonu
99 kW. Zážehový agregát o objemu 1,4 l dává
výkon 70 kW a ekologická verze CNG disponuje
výkonem 88 kW.

Pro pohon modelu 508 RXH je vyhrazen motor 2.0 HDi FAP HYbrid4. S výkonem 147 kW
(200 k), pohonem všech 4 kol a maximálním
točivým momentem 450 Nm je předurčen pro
jízdu a používání v různých jízdních podmínkách.
Nabídka 100% elektrického režimu, ideální pro
jízdu v městském provozu, snižuje kombinovanou spotřebu paliva na méně než 4,2 l/100 km
a emise pod 109 g/km CO2.
Nový Peugeot 508 RXH bude ve světové premié ře představen na mezinárodním autosalonu ve
Frankfurtu v září 2011 a jeho uvedení na trh je
plánováno na jaro 2012. Q

směrech, protiblokovacího systému ABS a pod.
Osobní verze jsou k dispozici ve třech stupních
výbavy: Essentia, Enjoy a Cosmo.
Nové Combo vychází technicky z vanu Dobló
a na automobilovém trhu se představí začátkem
února 2012. Q

S výjimkou verze CNG
a modelu s převodovkou Easytronic mohou
být všechny motory na
přání vybaveny systémem Start/Stop, který
snižuje spotřebu i emise
v reálném provozu.
Již v základním provedení bude dodávka disponovat bohatou výbavou včetně stavitelného
sedadla řidiče ve čtyřech

VÍCE NEŽ 70 % VOZŮ NEBYLO PŘIPRAVENO
K JÍZDĚ NA DOVOLENOU
Společnost Bridgestone provedla v roce 2010 v 9 evropských zemích 38 000 kontrol bezpečnosti pneumatik a na základě získaných dat zjistila, že 71 % motoristů jezdí na podhuštěných
pneumatikách.
Téměř 12 % používaných pneumatik bylo navíc
opotřebováno tak, že jejich hloubka dezénu je pod
minimální hodnotou 1,6 mm požadovanou legislativou EU. Jízda na podhuštěných pneumatikách
je špatným zvykem. Jednak ohrožuje bezpečnost
silničního provozu, (zhoršuje ovladatelnost vozidla),
a také zkracuje životnost pneumatiky a zvyšuje
spotřebu paliva a emise CO2.
Doba dovolených se kvapem blíží ke svému konci,

508 RXH odpovídají jeho technologické vyspělosti a zařazení do kategorie vozů vyšší třídy.
Kromě bohaté základní výbavy (hands-free
přístup do vozu a nastartování motoru, elektricky ovládaná přední sedadla, head-up displej,
prosklená panoramatická střecha, vrstvená skla
bočních oken s akustickou úpravou, audio systém s navigací apod.) je zajištěna vysoká míra
komfortu pro řidiče i ostatní cestující.

Bridgestone však doporučuje všem motoristům,
aby se drželi základních pravidel bezpečné a ekologické jízdy:
●Před odjezdem na dovolenou zkontrolovat tlak
v pneumatikách – doporučené hodnoty jsou
uvedeny na vnitřní straně víčka palivové nádrže,
v prostoru dveří řidiče nebo v návodu k obsluze
vozidla. Kontrolu provádět na pneumatikách ve
studeném stavu.
●Zkontrolovat tlak v pneumatikách také po návratu
z dovolené – tlak může být ovlivněn horkem
a dlouhým cestováním. V průběhu roku je potřeba jednou za měsíc provádět kontrolu tlaku
v pneumatikách a změřit hloubku dezénu.
●Pneumatiky nepřehušťovat – tlak v pneumatikách vzroste po jejich zahřátí o 0,3 baru. Přehuštěná pneumatika má menší schopnost odolávat
rázům. Q
8/2011
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představujeme

VW CRAFTER S NOVÝMI
MOTORY A ZÁSADNÍM
SNÍŽENÍM SPOTŘEBY
A JE TO TADY, UŽITKOVÝ CRAFTER SE DOČKAL MODERNIZACE.
SICE TO CHVÍLI TRVALO, ALE POVEDLO SE. DIVIZE VOLKSWAGEN
UŽITKOVÉ VOZY UVEDLA NA ČESKÝ TRH INOVOVANOU
MODELOVOU ŘADU CRAFTER S OPTIMALIZOVANÝM INTERIÉREM
A HLAVNĚ S NOVÝMI ÚSPORNÝMI MOTORY.

Z

dokonalený Crafter zaútočil v segmentu velkých lehkých užitkových vozů se zbraněmi
jako je hospodárnost a ochrana životního
prostředí. Vděčí za to novým čtyřválcovým motorům 2,0 TDI s přímým vstřikováním common
rail, které nahradily dosud používané 5válcové
agregáty 2,5 TDI. Díky zmenšenému zdvihovému
objemu a menšímu počtu válců vzniká také menší
tření, motory jsou lehčí a dle vyjádření automo-
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bilky tím bylo dosaženo snížení spotřeby paliva až
o 33 %, provozní náklady na palivo a údržbu klesly
o 25 % a pohotovostní hmotnost je až o 90 kg nižší.
Všechny agregáty splňují emisní normu Euro 5 bez
používání úpravy výfukových plynů pomocí AdBlue.

Citlivé změny exteriéru a interiéru
Přední partie nového Crafteru opticky navazují na
nový design značky, který byl uplatněn již v mo-

delových řadách Transporter, Amarok a Caddy. Jde
o horizontálně uspořádanou masku chladiče s jednodílnou čelní lištou. Při vývoji interiéru byl brán
zřetel na řidiče vysoké až 194 cm. Tomu je přizpůsobené moderně řešené ergonomické pracoviště
řidiče včetně široké možnosti nastavení sedadla
řidiče i volantu. V interiéru zaujme přepracovaná
a velmi přehledná přístrojová deska a nové odolné
materiály. Ovládací prvky jsou pěkně v dosahu
a příjemná je joysticková řadicí páka v blízkosti
volantu. Všechny modely jsou sériově vybaveny
doporučením okamžiku řazení k úsporné jízdě.
Posed za volantem je podobný jako v osobním
voze, čemuž odpovídá i výborné odhlučnění kabiny. Na přání je možno objednat z velké nabídky
moderních výbav.

Čtyřválcové motory
Nové motory TDI pro modelovou řadu Crafter byly
důkladně přepracovány. Základem je 2,0 l čtyřválcový
motor TDI s přímým vstřikováním common rail ve
třech výkonových stupních (80, 100 a 120 kW). Motory
disponují řadou rozdílů v konstrukci od podobných
motorů osazených v menších modelech VW T5, Amarok a Caddy. Všechny výkonové verze dostaly větší
turbodmychadlo, větší škrticí klapku pro účinnější sání,
zesílené pístní kroužky se speciální povrchovou úpravou snižující tření. Bylo zvětšeno podtlakové čerpadlo
k dosažení vyššího brzdného výkonu. Optimalizována
byla recirkulace výfukových plynů EGR a zvýšený výkon
chladiče EGR pro dosažení nižších emisí.
První dvě výkonové varianty (80 a 100 kW) s přímým vstřikováním paliva jsou přeplňovány jedním
turbodmychadlem. Systém pracuje s proměnnou
geometrií lopatek turbíny a chlazením stlačovaného
vzduchu. Nejsilnější variantu 2,0 BiTDI (120 kW)
přeplňují dvě různě velká turbodmychadla umístěná v řadě za sebou. Při nízkých otáčkách pracuje pouze menší turbodmychadlo, po překročení
3000 ot.min-1 využije řídicí jednotka větší turbodmychadlo.
Díky úpravám se zvýšil točivý moment o 11 %. Nejnižší výkonová varianta 80 kW disponuje maximem
točivého momentu 300 Nm při širokém rozsahu
otáček 1500-2250 min-1, 100 kW motor 340 Nm při
1575-2250 ot. a nejsilnější, 120 kW disponuje 400
Nm při 1800 ot. min-1.

představujeme
U nového Crafteru je na přání k dispozici také
hospodárný paket BlueMotion Technology, který
zahrnuje systém Start/Stop s možností vypnutí,
dobíjení akumulátorů rekuperací energie, tempomat a delší stálý převod.
Průměrnou spotřebu u výkonových verzí 80
a 100 kW udává výrobce 7,9 l, u nejvýkonnější verze
s paketem BlueMotion jen 7,2 l na 100 km.

Nabídka variant
Modernizovaná řada Crafter zahrnuje již tradičně
rozmanitou nabídku variant a karosářských provedení. Celkem tři hmotnostní třídy 3,0 t, 3,5 t a 5,0 t,
tři rozvory (krátký-3250 mm, střední-3665 mm
a dlouhý-4325 mm) a pět základních druhů karoserie (skříňová dodávka, kombi, valník, podvozek s jednoduchou nebo dvojitou kabinou
a mikrobus).
Výhodou Crafteru je i možnost tahání přívěsu.
V závislosti na výkonu motoru, celkové hmotnosti
a karoserii může být nejvyšší přípustná hmotnost
přívěsu od 2 do 3,5 t.

Bezpečnostní prvky sériové výbavy:
Airbag řidiče, protiblokovací systém ABS, protiprokluzový systém ASR, brzdový asistent, elektronická
uzávěrka diferenciálu EDS, elektronický stabilizační
systém ESP, signalizace nouzového brzdění, vyhřívané zadní okno (kombi), asistent rozjezdu do
kopce, ukazatel vadné žárovky, kotevní body pro
zajištění nákladu v nákladovém prostoru (skříňová
dodávka, kombi a valník), boční okna v nákladovém
prostoru/prostoru pro cestující (kombi).

Závěrem

Skříňové dodávky jsou k dispozici se třemi výškami 2415, 2705 a 2940 mm, o čtyřech délkách
počínaje 5250, 5905, 6940 mm, až po model
s prodlouženým zadním převisem 7340 mm.
Objem nákladového prostoru pokrývá rozpětí
od 7,5 po 17 m3, což je největší objem v segmentu. Největší délka nákladového prostoru činí
4700 mm a výška u modelu s nejvyšší střechou
až 2140 mm. Kombi může být s prostorem pro
9 osob a mikrobus „Hannover“ je schopný přepravit až 19 osob.
Maximální užitečná hmotnost dodávek sahá od
681 kg (Crafter 30 s krátkým rozvorem a normální
střechou) až po 2735 kg (Crafter 50 se středním
rozvorem, normální střechou). Valník si dokonce
poradí s nákladem o hmotnosti 2,8 t.
V nabídce jsou také dvě verze pro stavbu speciálních karoserií např. pro obytné vozy, sanitky apod.
Dodávají se jako podvozek s kabinou bez zadní
stěny nebo kompletní podvozek s motorem bez
kabiny.
Všechny verze jsou sériově vybaveny pohonem
přídavných zařízení od motoru a volně programovatelným rozhraním pro připojení nástavby
k elektronickým systémům vozu.
Pro podnikatele v oblasti rozvážky zboží přijde jistě

vhod možnost nakládat standardní europalety.
Posuvné dveře Crafteru jsou nejširší v segmentu.
Největší provedení skříně dokáže pojmout až
5 europalet za sebou, při příčném naložení se vejdou dvě palety vedle sebe.

Modernizovaný Crafter je v nabídce na českém
trhu již od června letošního roku se základní cenou
od 553 624 Kč bez DPH (skříňový Crafter 30 s krátkým rozvorem, nízkou střechou a motorem 2.0 TDI
o výkonu 80 kW) a automobilka poskytuje kromě
12leté záruky na prorezavění karoserie navíc o rok
prodlouženou standardní dvouletou záruku nebo
do ujetí 250 000 km. Firemní zákazníci tak získávají
větší jistotu pro plánování. Q
/pk/
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VOLVO VYVÍJÍ ZAŘÍZENÍ PRO ZVÝŠENÍ DOJEZDU
ELEKTROMOBILŮ
Společnost Volvo Car Corporation vyrobila zkušební vozy se zařízeními pro zvýšení dojezdu.
Jde o elektromobily vybavené spalovacím motorem určeným k prodloužení jejich dojezdu.
Projekty podpořené Švédskou energetickou agenturou a EU zahrnují tři možné kombinace
technologií. Zkoušky koncepcí budou probíhat v prvním čtvrtletí roku 2012.
Hlavními faktory, které omezují dojezd elektromobilů, jsou cena a velikost baterií. Se zařízením pro
zvýšení dojezdu vzroste akční rádius elektromobilu
o 1 000 km, zatímco emise oxidu uhličitého se stále
pohybují hluboko pod úrovní 50 g/km.
Vývoj v této oblasti v současnosti zahrnuje tři různé
kombinace technologií, kdy je elektrický pohon
předních kol doplněn tříválcovým benzínovým
motorem. U všech variant se využívá rekuperace
brzdné energie. Motory mohou spalovat benzín
i ethanol (E85).
Dvě řešení vycházejí z modelu Volvo C30 Electric,
kde se zmenšila velikost svazku baterií a uvolněný
prostor byl využit pro zástavbu spalovacího motoru
a palivové nádrže.

Koncepce I: Volvo C30 se sériově
zapojeným zařízením pro zvýšení
dojezdu
V tomto případě jde o model C30 Electric s tříválcovým spalovacím motorem o výkonu 45 kW
zabudovaným na zádi vozidla pod podlahou zava-

zadlového prostoru. Vozidlo je vybaveno palivovou
nádrží o objemu 40 l.
Spalovací motor je spojen s generátorem o výkonu
40 kW. Generovaný výkon je primárně používán
k pohonu elektromotoru vozidla s výkonem 82 kW,
řidič však může generátor použít také k nabíjení baterií, a tedy k prodloužení dojezdu vozu na elektřinu.
Zařízení pro zvýšení dojezdu prodlužuje dojezd
vozidla až o 1 000 km nad rámec 110 km, na které
postačí energie v bateriích vozidla.

Koncepce II: Volvo C30 s paralelně
zapojeným zařízením pro zvýšení
dojezdu
V tomto případě je vozidlo vybaveno výkonnějším tříválcovým spalovacím motorem umístěným
na zádi vozu a 40 l palivovou nádrží. Oproti prvnímu řešení je tento systém zapojen paralelně,
kdy přeplňovaný motor o výkonu 190 k primárně
pohání zadní kola prostřednictvím 6stupňové
automatické převodovky. Při jízdě po dálnici
je v tomto režimu zajištěno efektivnější využití

NOVÝ DESIGN TOYOTY HILUX
Pick-up od Toyoty exceluje již třetím rokem na evropských trzích ve své kategorii. V České
republice dosáhl v loňském roce tržní podíl v daném segmentu bezmála 25 %.

Modelové provedení 2012 přináší nový design a vylepšení v oblasti kvality, odolnosti a spolehlivosti.
Nový interiér doznal mnoha změn spočívajících
zejména v kultivovaném designu. Ten má zajistit
posádce ergonomické a pohodlné prostředí jak při
pracovních výkonech, tak i pro volný čas.
Při pohledu na karoserii se přepracování dotklo
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především čelních partií modelu, které doznaly změn až
k přednímu A-sloupku. Změnila se kapota, maska chladiče,
světlomety i přední nárazník.
Změněny jsou přední i zadní
blatníky.

energie paliva. Baterii lze nabíjet pomocí 40 kW
generátoru a prodloužit tak dojezd vozidla na
elektřinu.
Také zde má elektromotor výkon 82 kW. Oba agregáty společně disponují výkonem přes 300 k a vozidlo akceleruje z 0 na 100 km.h-1 za méně než
6 s. Zařízení pro zvýšení dojezdu prodlužuje dojezd
vozidla o více než 1 000 km nad rámec 75 km, na
které postačí energie v bateriích vozidla.

Koncepce III: Volvo V60 s paralelně
zapojeným zařízením pro zvýšení
dojezdu
U tohoto řešení je celé hnací ústrojí umístěno pod
kapotou na přídi vozidla. Elektromotor o výkonu
82 kW je doplněn tříválcovým benzínovým přeplňovaným motorem s výkonem 140 kW, dvouspojkovou automatickou převodovkou a generátorem
o výkonu 40 kW. Spalovací motor pohání prostřednictvím převodovky přední kola a v případě potřeby
současně nabíjí svazek baterií.
Až do rychlosti 50 km.h-1 je vozidlo vždy poháněno
pouze elektřinou. Teprve při vyšších rychlostech je
aktivován spalovací motor. Ten navíc dobíjí baterie
vždy, když úroveň jejich nabití poklesne pod stanovenou hodnotu.
Svazek baterií je umístěn pod podlahou zavazadlového prostoru a umožňuje vozidlu jízdu až 50 km
pouze na elektřinu. Vozidlo je také vybaveno nádrží
na benzín / E85 o objemu 45 l. V tomto případě
celkový dojezd vozidla dosahuje přes 1 000 kilometrů. Q
/vc/

Původní tři stupně výbavy zůstávají nezměněny.
V nabídce jsou tři karosářské varianty (Single Cab,
Extra Cab a Double Cab), manuální nebo automatická převodovka a 100% uzávěr zadního diferenciálu nebo diferenciál s omezeným prokluzem
LSD. Dle stupně výbavy je možno si vybavit Hiluxe
motorem 2,5 l D-4D 145 DPF nebo motorem 3,0 l
D-4D 170 DPF s možností volby mezi manuální
nebo automatickou převodovkou. Oba motory
budou standardně vybaveny filtrem pevných částic
DPF. Všechny verze budou disponovat přiřaditelným pohonem všech kol 4WD. Instalace filtru
pevných částic nyní zajišťuje splnění emisních
norem EURO V.
Hilux 2012 se bude nabízet ve 36 evropských státech a globálně ve více než 135 zemích celého
světa. Q

test

NA DOVOLENOU S VW CADDY MAXI

sedák jako stolek, případně kompletní sedadlo
složit a překlopit dopředu. Celá aretace je výrazně
jednoduchá.

Jak je to s pohonem

Třetí generace inovovaného kompaktního modelu Caddy, představená na našem trhu loni
v září, potvrzuje dle dnešních prodejů, že automobilka Volkswagen udělala inovační krok
správným směrem. Na redakční test jsme obdrželi model Caddy Maxi v 7místné konfiguraci
s motorem 1,6 TDI o výkonu 75 kW ve výbavě Comfortline.
Hlavními trumfy jsou kvalita zpracování a množství
kombinačních variant, které se s možností volby
různých agregátů, převodovek a příplatkového
pohonu všech kol „strefuje“ do rozmanitých požadavků zákazníků.
Faceliftovaný Caddy zůstal ve srovnání s předchozí generací rozměrově stejný až na model
Caddy Maxi, který je prodloužen o 47 cm. Nové
provedení designu karoserie je obohaceno prvky,
které automobilka začala využívat pro design
nových modelů. Jde zejména o čisté horizontální

použity podélné střešní nosiče s nosností 100 kg,
které pozitivně ovlivňují siluetu vozu. Anténa se
ze střechy přesunula do vnějších bočních zrcátek.
Boční posuvné dveře, sériově dodávané na pravé
straně, nabízejí dostatečně široký vstupní otvor,
a v závislosti na výbavě mohou být umístěny
také na levé straně, což bylo v případě testované verze.
Neocenitelnou výhodou v oblasti bezpečnosti je
ESP nové generace již v základní výbavě všech
provedení.

Pohon zajišťuje jeden ze 7 agregátů, z kterých
6 je ve výbavě Caddy zcela nových. Čtyři jednotky
jsou výsledkem vývojové strategie založené na tzv.
downsizingu, která kompenzuje záměrné zmenšení
zdvihového objemu přeplňováním v kombinaci
s nejmodernějším přímým vstřikováním, čímž bylo
dosaženo snížení spotřeby paliva až o 21 %.
Testovaný model byl osazen vznětovým motorem
1,6 l TDI s tichým a účinným přímým vstřikováním
common-rail. Motor byl propojen s 5stupňovou
manuální převodovkou, ale na přání je i 7stupňová
převodovka DSG. I při výkonu 75 kW a 4400 ot.min-1
je vozidlo velmi úsporné. Pochvalu si jistě zaslouží
za velmi kvalitní odhlučnění interiéru. V kombinovaném provozu s dodržením spíše podlimitních
rychlostních hodnot jsem naměřil průměrnou
spotřebu 5,8 l na 100 km. Podvozek velmi dobře
zvládá případné silniční nerovnosti.
Při plném obsazení by asi lépe vyhovoval silnější
2.0 l agregát, ale s obsazením čtyř cestujících si 1,6
hravě poradila. Výkonová charakteristika je patrná
již od nízkých otáček. Nejedná se určitě o žádného
„trhače asfaltu“, ale o velmi příjemného společníka
na delší cesty.

Vylepšená variabilita

linie předních i zadních partií. Pěkně je navržena
příď, kde linie masky chladiče plynule přechází
do nových světlometů v jednotný celek. Pro náš
trh je Caddy uzpůsoben pro denní svícení a mlhové světlomety, zapuštěné do nárazníku mohou
být alternativně doplněny funkcí odbočovacích
světel. Poprvé jsou u modelu Caddy (dle výbavy)

Interiér prošel důkladnou modernizací. Nový sportovní tříramenný volant výborně padne do ruky
a díky obousměrné stavitelnosti, v kombinaci se
stavitelnou sedačkou (také v obou směrech), je
možné si opravdu najít tu nejvhodnější pozici za
volantem. Pohodlné sedačky mají příjemné boční
vedení a k pohodlí přispívají intuitivně rozložené
nové ovládací prvky. V závislosti na výbavě je k dispozici až 24 odkládacích prostorů a přihrádek.
Velmi jsem ocenil přihrádku nad hlavami a pod
sedadlem řidiče a spolujezdce. Na delší cestě přijde vhod uzamykatelná schránka před sedadlem
spolujezdce, která je ve spojení s klimatizací chlazená. Díky vylepšené variabilitě může být snadno
vyjmuta druhá a třetí řada sedadel, což umožňuje
zvětšit zavazadlový prostor se zcela rovnou ložní
plochou (např. pro převoz kol), u testovaného vozu
až na 3880 l. U druhé řady lze sklopit opěradlo na

Závěrem
Mohlo by se zdát, že Caddy Maxi je prostě jen „užitkáč“ pro více osob, ale myslím si, že se automobilce
podařilo vytvořit alternativu k velkým 7místným
MPV. Navíc je Caddy Maxi oproti velkým MPV podstatně levnější variantou komfortního rodinného
vozu. Jak jsem měl možnost vyzkoušet na trase
přes 1000 km dlouhé, Caddy Maxi se výborně hodí
např. na delší prázdninové cesty pro rodiny s malými
dětmi. Jeho zavazadelník i v plném obsazení nabízí
na rozdíl od středních MPV velmi pěkný objem. Díky
bohatému prosklení poskytuje zevnitř cestujícím
výborný přehled. Ocenil jsem hlavně výtečné odhlučnění, variabilitu, celkové zpracování interiéru
/pk/
i použité materiály. Q
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SPÁSA PRO EVROPU: ZAMĚŘENÍ NA KLÍČOVÉ
TECHNOLOGIE  NEŽ BUDE POZDĚ...
Vysoká skupina expertů (High Level Group – HLG), kterou EU pověřila vypracováním zásadní
zprávy o klíčových technologiích, jež by měla být zásadním dokumentem a jakýmsi odrazovým
můstkem pro Evropu, jakým směrem se ubírat a na co se zaměřit, je hotova. Na konci června
byl dokument oficiálně publikován a přináší místy značně kritický analytický pohled na stav
a možnou budoucnost evropského průmyslu.
Hlavní závěry, k nímž experti dospěli ve své analytické zprávě apelují na činitele s rozhodujícími
pravomocemi, aby přijali radikální politiku pokud
jde o hlavní cíle: udržet kritické schopnosti a kapacity v Evropě prostřednictvím jednotně a komplexně pojatého přístupu k prioritním klíčovým
technologiím. Skupina zejména doporučuje, aby
se jejich výzva odrazila i ve struktuře a vyrovnaném
financování nadcházejících rámcových programů
zaměřených na výzkum a inovace a rovněž v prioritách budoucí regionální politiky EU.

jako Post-Lisabonská strategie (2010-2020), rovněž
zdůrazňuje úlohu Výzkumu a vývoje ve stimulaci
ekonomického růstu. Strojírenský průmysl bude
v příštích letech zásadním prvkem tzv. klíčových
technologií, které mají nastartovat mezinárodní
konkurenceschopnost evropské průmyslové výroby a vytvořit pro ni na našem kontinentu odpovídající základnu. Vzhledem k tomu bude podle
expertů nezbytná neustálé úsilí o modernizaci
technologické základny, která umožní reagovat
na stále silnější globální tlaky a dokáže nabídnout
špičková technická řešení a služby koncovým uživatelům z řad nejrůznějších průmyslových oborů,
od automobilového průmyslu, dopravních systémů (železnice, loďařský a letecký a kosmický
průmysl) přes kovozpracující odvětví a sektory
energetiky až po elektrotechnický a elektronický
sektor (IT, komunikace, hardware, spotřební elektronika apod.).

Trpké probuzení do reality

Závěrečná zpráva expertní skupiny o klíčových technologiích
je na světě. A pro Evropany to místy není radostné počtení...

Šance je zaměření na hi-tech
Jako klíčové technologie (Key Enabling Technologies – KET), na něž by se měla Evropa v budoucím
období prioritně zaměřit byly Evropskou komisí
a členskými státy EU vyhodnoceny témata jako pokročilá výroba, mikro a nanotechnologie, pokročilé
materiály, průmyslové biotechnologie a fotonika.
Skupina odborníků na vysoké úrovni pověřená
Evropskou komisí stanovila ve své Závěrečné zprávě
„jízdní řád“ v podobě doporučení a pokynů zaměřených na to, aby posloužil Evropě jako navigační
průvodce k soustředění evropského průmyslu při
svém dalším rozvoji na vybrané prioritní obory,
které by mu měly přinést konkurenční výhodu
pro budoucnost.
Lisabonské strategie EU (2000-2010) identifikovaly
inovace jako klíčový faktor ekonomického růstu
a podpory zaměstnanosti v Evropě. Obdobně následující EU 2020 Strategy, charakterizovaná často
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To, s čím se bude muset Evropa vypořádat není
snadná záležitost. Strategické řetězce, které zahrnují
mnoho článků s vyspělou elektronikou, byly dříve
výrazně evropskou doménou stejně jako hi-tech,
která přidává hodnotu výrobkům. Dnes ale řada
jejich součástí pochází ze zemí mimo Evropu, tradiční rivaly doplňují noví. Evropa je navíc zranitelná
závislostí na řadě materiálů, jejichž nedostatek může
být pro další rozvoj kritický a je nutné hledat nejen
cesty k jejich úspoře, ale i možnosti jak je nahradit
alternativním řešením.
Evropa ztrácí své dřívější pozice pokud jde o počty
přihlašovaných patentů v preferovaných oblastech,
a i když si zatím stále relativně dobře vede v základním výzkumu, s převáděním jeho výsledků do
prakticky využitelné podoby a jejich komerčního
nasazení je na tom výrazně hůře. Právě to je podle
Vysoké skupiny expertů klíčovou slabinou a kritickým článkem v řetězci výzkumu a vývoje, na nějž
by měla plynule navazovat fáze průmyslové výroby

a využití nově vyvinutých produktů. Překlenutí mezery mezi těmito dvěma fázemi, označované někdy
jako „údolí smrti“ už mají mimoevropští konkurenti
jasně definováno a zvládají ho lépe. Evropě by
k tomu měl pomoci pomyslný most založený na
třech pilířích: technologickém výzkumu, produktovém vývoji a kompetitivní, konkurenceschopné
výrobě. Pro každý z těchto pilířů analyzuje a navrhuje skupina HLG řadu doporučení.
Kompletní Závěrečná zpráva je k dispozici na: http://
ec.europa.eu/enterprise/sectors/ict/key_technologies/kets_high_level_group_en.htm Q

KDO CHVÍLI STÁL,
UŽ STOJÍ OPODÁL...
Zpráva uvádí vybrané příklady dokumentující
jak EU zaostává v sektorech, kde měla dříve významné postavení. Jedním z varovných případů
je fotonika: v roce 2004 zaujímala Evropa 5 míst
z první desítky v žebříčku předních výrobců
fotovoltaických systémů. V roce 2010 je tam
už jen jeden. Nahradily je hlavně asijské firmy.
Z původního 27% podílu Evropy na globálním
financování nanotechnologií a třetiny všech
publikací o nanotechnologiích klesl podíl na
17 % nanotechnologických patentů a15 % zbývajících produktů založených na nanotechnologiích. Jedním z možných závěrů je, že EU vede
v základním výzkumu a ostatní tyto nápady
komercionalizují.
IT a komunikace jsou dalším palčivým příkladem jak Evropa zaspala: Huawei byla založena
v roce 1988 jako distributor dovážených telekomunikačních přepínačů. Dnes patří mezi elitní
skupinu telekomunikačních dodavatelů, kterou
dříve ovládaly evropské firmy Jako Ericsson,
Nokia a Siemens, a převzetím firmy AlcatelLucent se stala číslem tři ve světovém žebříčku
v mobilních sítích, a akvizicí společnosti Nokia
a Siemens Networks dvojkou mezi dodavateli
vybavení pro globální mobilní infrastruktury.
Loni byla jmenována největším „výrobcem patentů“ a stala se první čínskou firmou, která se
dostala do čela seznamu Světové organizace
duševního vlastnictví Spojených národů (WIPO)
– s 1173 aplikacemi.
Obdobně případ Acer - tchajwanská firma,
založená 1976 jako distributor dovážených
polovodičů, je nyní číslem dva na světovém
trhu osobních počítačů a vede světový žebříček
dodavatelů notebooků.

technologie

AKCELOMETR PROZRADÍ FIRMĚ
NEHOSPODÁRNÉ ŘIDIČE

„Vedoucí autoprovozu budou mít tak na základě získaných údajů argument, jímž mohou přinutit řidiče,
aby změnili své chování na silnici a jezdili optimálním
způsobem, což by mělo ve finále firmám ušetřit náklady. Je to v podstatě i jakási obdoba podnikových
Provozovatel portálové služby Webdispečink, společnost HI Software Development, vyvinula „píchaček“, které jsou u nás běžné. Ten kdo chodí
užitečné doplňkové zařízení pro vozy ve firemních autoparcích.
ráno přes bránu do fabriky, musí obvykle použít
píchačku, ale o řidičích, kteří jsou
Jde o zařízení, které umožňuje vyhodnocovat styl jed- zrychlení všemi směry, díky tomu
s auty na cestách, se neví, jak dodrnotlivých řidičů a podat informaci, kdo z nich jezdí tak, dispečink zjistí detailní informace
žují vymezený čas. Když budou mít
že zbytečně plýtvá stále dražším palivem. Přístroj, který o charakteru jízdy, např. jak často
ve voze zařízení s akcelometrem,
firma hodlá představit v závěru roku, by měl fungovat řidič vybočil ze správného směru,
jednotka přesně zaznamená, kdy
jako součást již užívaných elektronických knih jízd, do třeba i do vedlejšího pruhu. Právě
služebně vyjeli a začali pracovat,“
nichž se po dvou stech metrech ukládají informace to je totiž jedním z hlavních inuvedl Tomáš Hoplíček.
o aktuální rychlosti, směru, poloze a času a následně dikátorů agresivního stylu řízení,
Přístroj zároveň umožňuje kontrojsou tyto informace předávané na server dispečinku. jehož důsledkem je kromě bezlovat, jestli se auto pohnulo, když
Účelem speciálního elektronického zařízení je mo- pečnostních rizik obvykle mj. Mobilní komunikační jednotka může být nebylo nastartované. Tím se dá zjistit
doplněna akcelerometrem umožňujícím
nitorovat styl jízdy s cílem snížení nákladů na pro- i výrazně vyšší spotřeba pohon- monitorovat styl jízdy řidiče
například to, že ho někdo odtahuje.
voz vozového parku a zamezení nelegálním jízdám ných hmot,“ říká Tomáš Hoplíček,
Systém na to dokáže zareagovat
nebo únikům pohonných hmot. „Akcelometr skrytě jednatel společnosti HI Software Development a vyšle upozornění či výstražnou zprávu na určené,
umístěný pod palubní deskou umožňuje měřit v představení novinky na serveru AutoRevue.cz.
předem nastavené telefonní číslo. Q

VÝLET DO DĚJIN I BUDOUCNOSTI ELEKTRONIKY
V prostorách Centra energetického poradenství PRE v Jungmannově ulici v Praze probíhají
až do konce srpna výstavy Vývoj výpočetní techniky a Inteligentní oděvy.
Dvě nové expozice, které připravila na toto léto
Pražská energetika ve spolupráci se společnostmi
Intel a Applycon nabízejí řadu unikátních exponátů
z historie i budoucnosti elektroniky.
Spolu se stálými expozicemi, prezentacemi a výpočtovými aplikacemi zaměřenými na úspory energie,
testovacími jízdami elektrokol a bezplatným zapůjčováním měřicích sad jsou nové tématické expozice
dalšími zajímavými aktivitami pražského Centra
energetického poradenství. Příznivci technického

pokroku mohou navštívit výstavu zachycující vývoj
výpočetní techniky od jejího počátku v 70. letech
až po současnost s důrazem na stálé snižování její
energetické náročnosti. Návštěvníci - od pamětníků
až po nejmladší generaci - se tak mohou např.
seznámit s vývojovou řadou notebooků IBM od
prvních typů až po současné modely vyráběné již
pod značkou Lenovo, prvním mikroprocesorem na
světě od firmy Intel nebo i s takovými raritami jako
je stolní počítač MEDA 41TC pracující s analogo-

MOBILNÍ AUDIOVIZUÁLNÍ PODPORA
SERVISNÍCH ČINNOSTÍ
V rámci prezentace inteligentních systému a konektorové techniky při příležitosti Výstavy
vývoje výpočetní techniky a inteligentního oblečení, představila firma Applycon pozoruhodný
systém MAVUS – mobilní audiovizuální podpora servisních činností.
Systém je vložen do tzv. inteligentní helmy, o kterou již
nyní projevila zájem zahraniční
armáda, a její uplatnění je plánováno při stavbách, živelných
katastrofách, pyrotechnických
zásazích či ve zdravotnictví. Ale
rozsáhlé možnosti uplatnění by
podle výrobce měl najít i v civilním sektoru jako podpůrný
prostředek pro servisní týmy,
v logistice při řešení skladového hospodářství apod.
Mavus nabízí výhody např. pro
prodejce a provozovatele technologických zařízení a strojů

MAVUS – perfektní podpora pro servisní techniky

vým procesorem nebo stolní počítač JZD Slušovice
TNS – ano, i když to pro příslušníky generace, která
vyrůstala na internetu a facebooku bude možná
znít neuvěřitelně, i zemědělská družstva u nás kdysi
vyráběla počítače.
Druhá výstava - Inteligentní oděvy - je zaměřena
na využití high-tech elektroniky v textilním průmyslu. Představuje modely oblečení a doplňků od
společnosti Applycon, které využívají technologie
LED světelných zdrojů a světlovodných vláken. Tyto
technologie nacházejí využití ve sportovních, ale
především v pracovních oděvech, kde se stávají
užitečnými pomocníky ve specializovaných provozech. Na výstavě mají návštěvníci jedinečnou
možnost nahlédnout i na části systému, které jsou
jinak skryty uvnitř tkaniny. Q
/pre/

a servisní personál. Umožňuje provádět vysoce
efektivně a při minimálních nákladech činnosti jako
je uvádění do provozu, údržba zařízení, odstraňování poruch strojů a zařízení. Jednoduchá obsluha,
okamžitá využitelnost všech potřebných informací
a „nositelnost“ systému, tzn. jeho vysoká mobilita se
zasloužila o jeho velkou oblibu u servisního personálu, a zároveň umožňuje minimalizaci času odstávek
strojů a technologických zařízení. Navíc je možné si
celý servisní zásah detailně zdokumentovat.
Pomocí displeje upevněného na náhlavní soupravě
je možná práce s oběma rukama. Podle nastalé
situace jsou předávány v pravý čas před oko do
displeje veškeré nutné informace jako např. konstrukční údaje, technická a vizuální dokumentace
či části pracovních ploch. Integrovaná náhlavní
audio souprava umožňuje navíc poslouchat pokyny, doporučení, či pomoc při potížích a experti
propojení po celém světě vedou technika cíleně
při jeho nasazení. Pomocí náhlavní digitální kamery
uvidí experti, co má zasahující technik před sebou
a mohou tím pomoci řešit případné komplikace
- jakýkoliv typ dat, dokumentace jsou přímo k dispozici po celém světě. Zařízení umožňuje spojení
konferenčních hovorů s více experty. Q
8/2011
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EVROPSKÝ PLÁN ENERGETICKÉ
ÚČINNOSTI: DALŠÍ ÚSPORY
PODPOŘÍ RENOVACE
A INTELIGENTNÍ MĚŘIČE
ENERGETIKA SE STALA V POSLEDNÍCH LETECH SNAD NEJVÍCE
DOMINUJÍCÍM PRŮMYSLOVÝM ODVĚTVÍM PŘI TVORBĚ PRÁVA V EU.
JEN VÝČET NÁZVŮ LEGISLATIVNÍCH DOKUMENTŮ AŤ JIŽ
MEZINÁRODNÍCH SMLUV, TAK SMĚRNIC A NAŘÍZENÍ EU AŽ
PO PRÁVNÍ ÚPRAVY V JEDNOTLIVÝCH ČLENSKÝCH ZEMÍCH BY
VYDAL NA SAMOSTATNOU KNIHU.

J

edním z nejnovějších materiálů z této „sbírky
právních předpisů“ je i materiál „Plán energetické účinnosti 2011“, který přijala formou sdělení Evropské komise [KOM (2011) 109 v konečném
znění] v březnu letošního roku.
Evropský plán energetické účinnosti je v zásadě
výčtem konkrétních opatření, které mají vést k úsporám energií, s cílem, řečeno slovy Plánu, zvýšení
konkurenceschopnosti Evropy a snížení její energetické závislosti při současném snížení úrovně emisí.
Strategicky pak dokument potvrzuje záměr ušetřit
v EU 20 % spotřeby primární energie do roku 2020.
Ve finančním vyjádření mají opatření vytvořit roční
úspory až ve výši 1000 € na domácnost.
Uvedené cíle se mají dosáhnout splněním vyjmenovaných akcí:
1) Zajistit příkladnou roli veřejného sektoru, zejména
pak při modernizaci budov
2) Vyvolat zájem o budovy s nízkou spotřebou
energie v soukromé sféře
3) Zvýšit účinnosti výroby elektřiny a tepla
4) Stanovit požadavky na energetickou účinnost pro
průmyslová zařízení, informace malým a středním podnikům a systémy řízení energie pro velké
společnosti
5) Zavést inteligentní sítě a měřicí přístroje pro
spotřebitele
Komise se současně zavázala kontrolovat provádění
tohoto plánu a převést jej do legislativních návrhů,
a to již v nejbližších měsících.

Veřejný sektor jako příklad úspor
Veřejný sektor může podle Komise vytvořit nové
trhy energeticky účinných technologií, služeb
a obchodních modelů. Členské státy EU by s tímto
záměrem měly reformovat subvence na podporu
využívání energie. Vlastní strategie má několik bodů:
●Energetická účinnost v oblasti veřejných
výdajů
Cílem by mělo být směřování veřejných výdajů
k energeticky účinným výrobkům, druhům dopravy,
budovám, stavebním pracím a službám. Dále by
měly veřejné subjekty zohledňovat kritéria energetické účinnosti i ve svých veřejných zakázkách
týkajících se vozidel nebo kancelářských přístrojů;
od roku 2019 se to bude týkat rovněž nových bu50
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Z toho dvě třetiny připadají v obytných domech
na vytápění prostor (viz obr.).
Velký potenciál úspor energie podle Komise zůstává nevyužit. Existují přitom metody, jak snížit
spotřebu stávajících budov o polovinu nebo až
o 3/4 a spotřebu energie běžných spotřebičů
o polovinu. Míra obnovy budov je však příliš nízká,
což platí i pro zavádění nejúčinnějších spotřebičů. Komise proto vyzvala členské státy ke zřízení
podpůrných systémů pro budovy v soukromém
sektoru.

Zvýšení účinnosti výroby
elektřiny a tepla
Oblast zvýšení energetické účinnosti výroby energií
Komise rozdělila do několika oblastí, a to:
●Účinná výroba tepla a elektřiny
Odvětví energeticky se podle Komise podílí na
spotřebě primární energie v EU přibližně 30 %,
zejména pro účely přeměny energie na elektřinu
a teplo a její distribuce. Komise proto považuje za
nutné postavit nové výrobní kapacity a infrastrukturu s vysokou energetickou účinností. Současně
hodlá právním předpisem stanovit pro členské
státy, že podmínkou pro získání povolení pro nová
výrobní zařízení bude dosažení úrovní nejlepších
dostupných technologií platných pro nová zařízení,
a zajistit, aby stávající zařízení byla modernizována
na úrovně nejlepších dostupných technologií platných pro stávající kapacity.
●Energetická účinnost elektroenergetických
a plynárenských sítí
Komise hodlá posílit základ pro zohlednění energetické účinnosti v rozhodnutích regulátorů vnitrostátních sítí a při monitorování řízení a provozu
elektroenergetických a plynárenských sítí a trhů
tak, aby se priority v oblasti energetické účinnosti
odrážely v předpisech a sazebnících pro sítě a v síťových a technických kodexech.

dov, které budou muset dosahovat úrovně „téměř
nulové spotřeby energie“.
●Obnova veřejných budov
Veřejné subjekty by měly jít příkladem v dosahování velmi nízké energetické náročnosti u svých
budov, zejména pak pokud jde o jejich obnovu.
Komise hodlá předložit právní nástroj, podle něhož
budou veřejné orgány muset každý rok obnovit
alespoň 3 % svých budov (vztaženo k podlahové
ploše). Pokud si veřejné subjekty pronajímají nebo
kupují stávající budovy, mělo by se jednat o budovy
v nejlepší dostupné třídě energetické náročnosti.
●Smlouvy o energetické účinnosti
Smlouvy o energetické účinnosti jsou podle Komise
významné nástroje pro zahájení obnovy veřejných
budov, ale i pro zvýšení úrovně energetické účinnosti
veřejné infrastruktury, jako např. pouliční osvětlení.
V současnosti však zavedení smluv o energetické
účinnosti mnohdy brání nejasnosti v právním rámci
a nedostatek spolehlivých údajů o spotřebě energie, které by umožnily vytvořit Spotřeba energie domácností v EU-27 v %
referenční údaje, vůči nimž by se měřila
účinnost. Komise proto hodlá ještě v letošním roce předložit legislativní návrhy
s cílem tyto problémy překonat.
●Provádění energetické účinnosti
v praxi
Do dnešní doby se již více než
2 000 měst v EU nabídlo provést
opatření v oblasti udržitelné energie
prostřednictvím Paktu starostů a primátorů. Pakt je formální závazek ke
snížení emisí CO2 signatářů na jejich území o více ●Energetická účinnost jako podnikatelské
než 20 % do roku 2020 prostřednictvím opatření odvětví
v oblasti udržitelné energie. Tento závazek je pak Komise navrhne, aby všechny členské státy zavedly
konkretizován akčními plány pro udržitelné energie. vnitrostátní režimy povinné úspory energie. Ty by
V letošním roce hodlá Komise zahájit novou inicia- mohly v závislosti na rozsahu a přísnosti požadavků
tivu s cílem vypracovat evropský rámec excelence vést k úsporám až do výše 100 milionů tun ropného
v oblasti inovativních nízkouhlíkových a účinných ekvivalentu (Mtoe) v roce 2020.
energetických řešení na obecní úrovni.

Vyvolat zájem o budovy s nízkou
spotřebou energie v soukromé sféře
Podle průzkumů připadá téměř 40 % konečné
spotřeby energie na domy, veřejné a soukromé
kancelářské budovy, obchody a ostatní budovy.

Požadavky na energetickou účinnost
pro průmysl, malé a střední podniky
a systémy řízení energie pro velké
společnosti
Podle údajů Komise přibližně 20 % spotřeby
primární energie v EU připadá na průmysl, při-

legislativa a právo
čemž zde došlo k největšímu pokroku v oblasti
energetické účinnosti (zlepšení energetické náročnosti o 30 % během 20 let). Pro pokračování
tohoto trendu hodlá Komise mj. podpořit členské státy EU v systému poskytování informací
malým a středním podnikům (např. zákonných
požadavků, kritérií pro subvence na modernizaci
strojů, dostupnosti odborné přípravy v oblasti
hospodaření s energií a pro odborníky v energetice) a v přípravě pobídek (daňové úlevy, financování investic do energetické účinnosti nebo
finanční prostředky na podporu energetických
auditů). U velkých podniků Komise navrhne povinné pravidelné energetické audity a doporučí,
aby členské státy pro podniky připravily pobídky
k zavedení systému hospodaření s energií (jak
např. stanoví norma EN 16001) jako systematického rámce pro racionální využívání energie.
Komise současně prozkoumá, zda a které požadavky na energetickou účinnost (ekodesign) by
byly vhodné pro standardní průmyslová zařízení,
jako jsou průmyslové motory, velká čerpadla,
kompresory, sušící, tavící, slévárenská a destilační
zařízení a pece.

Inteligentní sítě a měřicí přístroje
pro spotřebitele
V oblasti podpory spotřebitelů Komise hodlá zajistit, aby při technické práci v oblasti označování

štítky, informací o úspoře energie, měření a používání IKT byly řádně zohledněny zájmy spotřebitelů.
Komise dále vidí velký potenciál v pokračování
zavádění norem účinnosti v rámci ekodesignu
a energetických štítcích pro domácí spotřebiče.
Komise proto dále stanoví přísnější spotřebitelské
normy pro kotle k ústřednímu vytápění, ohřívače
vody, počítače, klimatizační zařízení, bubnové
sušičky, čerpadla, vysavače a rovněž další typy
osvětlení.
Samostatnou otázkou jsou podle Komise právní
předpisy EU, které upravují informace spotřebitelů
o spotřebě energie v momentě jejího využití, aby
mohli svou spotřebu regulovat pomocí individuálních měřičů všech důležitých druhů energie:
elektřiny, plynu, vytápění a chlazení a horké vody.
Jejich účty a smlouvy by dle Komise rovněž měly
poskytovat informace o cenách a nákladech na
energie, a měly by být prezentovány tak, aby pomohly zlepšit energetickou účinnost, např. srovnáním jejich spotřeby s referenčními hodnotami
nebo dostupnými řešeními v oblasti energetické
účinnosti. Komise proto hodlá ve spolupráci s členskými státy EU zajistit plné provedení ustanovení
evropských právních předpisů v oblasti energetické
účinnosti.
Kromě toho chce Komise podpořit zavedení
evropských „inteligentních sítí“, které mají vést
k zásadní změně v rozsahu shromažďování a pře-

VÝROBCI VOZIDEL MUSÍ POSKYTNOUT
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE NÁHRADNÍCH DÍLŮ
Evropská komise doplnila emisní nařízení „Euro 5“ přijetím nového zákona, který reguluje
přístup k elektronickým identifikačním údajům náhradních dílů těm účastníkům trhu, kteří
nejsou součástí sítě výrobce vozidel.
Patří mezi ně např. všeobecné opravny, nezávislí velkoobchodníci náhradních dílů, silniční asistenční služby,
výrobci diagnostických nástrojů, ale i dodavatelé dílů.
Na úrovni celé Evropy jde zhruba o 885 000 podniků.
Nový zákon ukládá výrobcům automobilů za povinnost
uvolnit elektronické údaje, které umožňují přesnou
identifikaci náhradních dílů vozidel. S ohledem na rostoucí složitost moderních vozidel a rostoucí rozmanitost
a diverzitu dílů i v rámci jedné série bylo pro nezávislé
provozovatele na trhu náhradních dílů ve stále větší
míře obtížné provozovat svou činnost. Hrozilo vytvoření
monopolu na straně výrobců vozidel, a tedy hrozily
i vyšší ceny placené evropskými motoristy.
Aby nedošlo k vyloučení z důvodu vzniku monopolu na informace, Evropská komise tento problém
řešila a reagovala na něj.

Dobrá zpráva pro motoristy – větší
konkurence
Změnou „Euro 5“ posílila Komise EU dvě hlavní
evropské myšlenky:
1. Podporuje spravedlivou soutěž na trhu oprav
vozidel, protože nyní jsou všichni provozovatelé
oprávněni požadovat údaje a mají tak k dispozici
stejné informace, které jim pomáhají vstupovat
na trh ze stejné startovní čáry.

2. Je také posíleno právo na dostupnou mobilitu
obsaženou v principech EU, protože zvýšená
konkurence na trhu oprav a cenová konkurence,
která je s tím spjata, má pozitivní dopad na disponovatelné rozpočty spotřebitelů.
Autoopravce si může zakoupit náhradní díly buď
od výrobce vozidla – nebo díly stejné kvality – na
nezávislém trhu náhradních dílů. Tato svoboda
výběru je také podporována EU a jejími zákony.
Motoristé si mohou nechat provést opravu
a servis v nezávislých opravnách bez toho,
že by došlo ke ztrátě záruky poskytované
výrobcem.

dávání informací o dodávkách a spotřebě energií.
Členské státy EU mají povinnost do roku 2020
zavést inteligentní elektroměry u nejméně 80 %
konečných spotřebitelů, přičemž je záměrem, aby
inteligentní technologie pronikly do ostatních sítí,
jako je vytápění, chlazení a plyn, a aby všechny
tyto inteligentní sítě přispívaly k vytváření fungujícího interoperabilního trhu služeb v oblasti
energetické účinnosti.
Komise konečně hodlá zajistit, aby energetické
štítky (certifikáty energetické náročnosti) a normy
pro budovy a spotřebiče odrážely i začlenění
technologie; přístroje jako chladničky, mrazničky
a tepelná čerpadla by mohly přijít na řadu jako
první.

Co dál?
Závěrem Komise vyzvala orgány EU, členské státy
a všechny zúčastněné strany, aby nový plán energetické účinnosti podpořily, aby se aktivně zapojily do diskusí týkajících se prováděcích opatření,
a aby na jeho provádění úzce spolupracovaly. Pro
úplnost je vhodné dodat, že Senát Parlamentu
ČR tuto iniciativu Evropské Komise schválil na své
10. schůzi dne 20. července 2011. Podrobnější
informace o iniciativě jsou na stránce Generálního ředitelství pro energetiku Evropské komise:
(http://ec.europa.eu/energy/efficiency/action_
plan/action_plan_en.htm). Q

že výrobci vozidel volají po objednávání cestou
jejich katalogů.
Ostatní dodavatelé nemají přístup k VIN, takže nejsou schopni jednoznačně identifikovat typ vozidla
a jeho různé součásti, čímž je pro ně nemožné
jednoznačně identifikovat potřebné náhradní díly.
Nový zákon nařizuje výrobcům vozidel, aby poskytovali vztah mezi číslem VIN a číslem OE náhradního dílu za účelem usnadnění jasnější identifikace
náhradních dílů, které je možné používat také na
/pm/
nezávislém trhu náhradních dílů. Q

Jasná identifikace vozidla
a náhradního dílu
Vozidla vyžadují moderní metodu identifikace
náhradních dílů na základě „genetického kódu“
vozidla – identifikačního čísla vozidla (VIN). Výrobci
vozidel vydávají katalogy náhradních dílů s uvedením čísel dílů, která jsou známá jako OE čísla navázána na vozidlo prostřednictvím jeho jedinečného
VIN (identifikačního čísla vozidla). Pokud konkrétní
vozidlo potřebuje náhradní díl, prostřednictvím
počítače se okamžitě najde správný náhradní díl –
ale pouze díl přímo od výrobce vozidla. Je zřejmé,
8/2011
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UNIE REVIDUJE PREFERENČNÍ DOVOZY
Systém obchodních preferencí EU čekají změny. Unilaterální nástroj Evropské unie, kterým
poskytuje jednostranně výhody vývozcům ze třetích zemí při vstupu na jednotný trh EU
nazvaný z rozvojových důvodů Všeobecný systém preferencí GSP, bude předmětem úprav.
Systém musí být podle Bruselu všeobecný, nereciproční a nediskriminační. Opatření mají primárně za
cíl napomáhat rozvojovým a zvláště nejméně rozvinutým zemím v odstraňování chudoby. Za rozvojové jsou považovány země, které nejsou Světovou
bankou klasifikovány jako země s vysokými příjmy
a které nemají dostatečně diverzifikovaný vývoz.
Evropská Komise se přiklonila k variantě částečné přestavby systému a představila návrh na revizi systému
všeobecných celních preferencí (GSP), jehož cílem
je zajistit, aby z preferenčního zacházení maximálně
těžily ty země, které podporu nejvíce potřebují.
Základní osa systému GSP v podobě tří různých režimů zůstává zachována:
1. obecný režim „GSP“
2. speciální pobídkový režim pro udržitelný rozvoj
a řádnou správu věcí veřejných „GSP+“ (pro země
zranitelné z hlediska diverzifikace a zapojení do
mezinárodního obchodu za podmínky přijetí závazků v oblasti lidských práv, životního prostředí
a správy věcí veřejných)
3. zvláštní režim pro nejméně rozvinuté země „EBA“
(Everything but arms) – vše vyjma zbraní je při
dovozu do EU osvobozeno od cla
V návrhu však dochází k několika zásadním změnám. Jsou to hlavně úpravy kritéria eligibility countries s cílem zaměřit se na potřebné státy dle úrovně
výkonnosti jejich ekonomiky. Řada států tak již není
způsobilá pro účast ve schématu:
●Státy, jejichž HNP na hlavu dosáhl úrovně „high-income“ nebo„upper middle income“ dle klasifikace
Světové banky (např. Saúdská Arábie, Brazílie, Argentina, Rusko!, Kazachstán, Bělorusko, Kuba či Katar).
●Státy s preferenčním přístupem na trh EU, který
je alespoň tak výhodný jako schéma GSP, např.
v rámci Dohody o volném obchodě FTA (např.
středoamerické státy).
●Zámořská teritoria, která mají zajištěný alternativní
přístup na trhy rozvinutých států.
Nově bude použito také členění výrobků do více
sekcí, což umožní pružnější posuzování jednotlivých
druhů zboží v systému GSP, jeho zařazení – degraduaci či vyjmutí – graduaci.
K dalším inovacím patří např.:
●Zvýšení flexibility systému – pobídkový režim
GSP+, sestávající z odpovědných rozvojových
států se zranitelnou ekonomikou, je nyní přístupnější prostřednictvím možnosti vstoupit do
schématu kdykoliv za daných podmínek.
●Posílení závazků příjemců režimu GSP+ pokud
se týká implementace základních standardů
v oblasti lidských a pracovních práv, životního
prostředí a dobrého vládnutí.
●Zvýšení stability a předvídatelnosti systému – nařízení
by mělo mít neomezenou platnost, zatímco v dosavadní úpravě je předmětem revize každé tři roky.
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Návrh obsahuje řadu změn a je obtížné zhodnotit
jejich konkrétní dopad na české podniky. EK inicio
vala vypracování studie dopadů návrhu Nařízení
o GSP, která by měla vygenerovat nejvýhodnější
variantu pro poskytování GSP rozvojovým zemím pro
období nejpozději od 1.1.2014. Dovozy v rámci GSP
činily v roce 2009 více než 9 % celkových dovozů do
EU a dosáhly 60 mld. Eur. Efektivnost systému GSP
klesá s tím, jak klesají celní sazby obecně. Studie
poukazuje na některé následující problémy, které
mají být řešeny v procesu revize:
●Preference nejsou zaměřeny na skutečně potřebné země. V současnosti systém GSP nejvíce
využívají státy BRIC a Thajsko, které dohromady
představují přes 67 % GSP importů.
●Nedostatečná diverzifikace exportů, kdy k ní dochází spíše u dovozů s nižší preferenční marží.
●Nekonzistence s celkovými obchodními záměry.
Bilaterální jednání probíhají se 78 státy GSP, což
činí tato jednání složitějšími.
●Nízká míra využívání preferencí ze strany některých příjemců, kdy pak dovozci nejsou motivování k vyřizování souvisejících náležitostí, např.
Certifikátů původu.

●Nedostatečná

podpora udržitelnému rozvoji
a dobrému vládnutí – správě věcí veřejných GSP+
- např. vstup do systému je možný jen jednou za
18 měsíců, nedostatečná procedura monitoringu.
●Neadekvátní mechanismus ochranných položek – není dostatečně předvídatelný, postrádá
vysvětlení pojmu „servus difficulty“.
Ze změn elegibility countries je významné zejména
vyřazení Ruska při současném zachování Číny v systému GSP, která ovšem bude ve využívání výhod
velmi omezena tzv. graduací velké části jejích vývozů
do EU. Přechodné období u vyřazení zemí ze systému
GSP je pouze 1 rok, což může být ve srovnání s ostatními přechodnými lhůtami poměrně krátké období.
Diskutabilní je naopak zavedení tříleté lhůty (transitional period) pro vyjmutí z EBA režimu, umožňující
využívat jeho výhod i v případě porušení jeho pravidel ještě po dobu tří let.
Návrh je nyní v počáteční fázi jeho projednávání
v Radě EU a Evropském parlamentu s tím, že by
měl vstoupit v platnost nejpozději k 1. lednu 2014.
Bližší podrobnosti lze najít na: http://www.mpo.cz/
dokument88742.html. Q
/spd/

ANALÝZA MPO:
DRAHÉ SUROVINY DĚLAJÍ
PODNIKŮM PROBLÉMY
Rostoucí ceny vstupů začínají komplikovat hospodaření českých průmyslových
podniků. Přes oživení ekonomiky se právě
vyšší vstupní ceny negativně podepisují na
jejich hospodářských výsledcích.
Poukazuje na to Finanční analýza podnikové
sféry za rok 2010, kterou právě dokončilo Ministerstvo průmyslu a obchodu.
Na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu
je volně dostupný nástroj Srovnání vlastního
podniku s konkurencí, benchmarkingový
diagnostický systém finančních indikátorů,
který je výsledkem spolupráce Ministerstva
průmyslu a obchodu s Vysokou školou ekonomickou. Datovou základnu pro srovnání tvoří
statistická data ČSÚ a výpočty MPO ČR. Na
http://www.mpo.cz/cz/ministr-a-ministerstvo/ebita/ si tak mohou nyní všechny podniky online srovnat svoje výsledky a finanční
zdraví s nejlepšími firmami nebo s průměrem
za odvětví, benchmark umí odhalit jak silné,
tak slabé stránky konkrétních podniků.
„Celý minulý rok se hospodářské výsledky
podnikatelů ve zpracovatelském průmyslu
a službách zlepšovaly spolu s tím, jak se
rozjíždělo světové hospodářství. Ve druhém
pololetí se ale začaly projevovat vysoké ceny
komodit a dalších vstupů. Na to ovšem firmy
nechtěly reagovat zdražením, protože se bály
ztráty cenové konkurenceschopnosti. Vyšší
náklady se tak musely odrazit v nižších ziscích,“ vysvětluje ministr průmyslu a obchodu
Martin Kocourek.
„Zajímavé přitom je, že zhoršení finančních
výsledků ve druhé polovině roku 2010 bylo
nejvíce patrné u podniků pod zahraniční kontrolou, jejichž vstupy a produkce jsou nejvíce
globalizované. Právě zahraniční firmy jsou totiž
většinou více zapojené do světové ekonomiky,
takže se musejí vyrovnávat s větší konkurencí,“
dodává ředitel odboru ekonomických analýz
Ministerstva průmyslu a obchodu Jaroslav
Vomastek.
Finanční výsledky se podle něj naopak ve
srovnání s rokem 2009 vloni zhoršily většině
firem podnikajících v oblasti těžby surovin,
v energetice nebo ve stavebnictví. „V závěru
loňského roku si mírně polepšily těžební společnosti; v oblasti stavebnictví se také začalo
dařit inženýrskému stavitelství, protože se rozjely některé veřejné zakázky,“ dodává Jaroslav
Vomastek.
Silnou stránkou českého podnikatelského prostředí jsou tradičně firmy podnikající v oblasti
informačních technologií a telekomunikací. Ty
jako jediné v odvětví služeb vykazují kladné
hodnoty ekonomického zisku a v roce 2010 si
ještě dál polepšily. Q
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EKONOMIKA POHÁNĚNÁ INOVACEMI MÁ ČR DOVÉST
MEZI 20 NEJVÍCE KONKURENCESCHOPNÝCH ZEMÍ
Předseda vlády Petr Nečas a ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek představili Strategii
mezinárodní konkurenceschopnosti ČR, která obsahuje více než čtyři desítky konkrétních
projektů pro modernizaci českého státu. Nová strategie na roky 2012 až 2020 má za cíl zařadit
Česko do dvacítky nejvíce konkurenceschopných zemí světa.
Předchozí analýzy zpracované MPO nebo Národní ekonomickou radou vlády podle Martina
Kocourka ukázaly, že přes dílčí zlepšení je česká
ekonomika stále z velké části založena na levné
pracovní síle. Podnikatelům vadí zejména neefektivní veřejné instituce, nadměrná regulace
a korupce. Nový dokument, který bude vláda
projednávat tento měsíc, počítá s investičními
pobídkami, ale i s rozšířením možností pro spolupráci státního a soukromého financování. Hlavními pilíři nové strategie jsou především dobré
podmínky pro podnikání a inovace: efektivní fungující instituce, kvalitní rozvinutá infrastruktura
a makroekonomická stabilita založená na vyrovnaném hospodaření, reformách školství, trhu práce
a dalších oblastí, což má nastartovat ekonomiku
poháněnou inovacemi. Součástí projektu je např.
novela zákona o investičních pobídkách, díky níž
by tuto podporu v budoucnu mohly čerpat také
projekty zaměřené na výzkum, vývoj a strategické
obchodní služby.

Zjednodušit se má i firemní legislativa. Vláda hodlá
sjednotit data účinnosti přijatých předpisů, takže
podnikatelé by se nemuseli potýkat s celoročním
přísunem novel a nových zákonů. Stanovily by se

Pozornost upřená na výzkum

pouze dva termíny v roce, během nichž by předpisy vstupovaly v platnost, a firmy by je tak mohly
snadněji „uhlídat“.

Součástí projektu je např. novela zákona o investičních pobídkách, díky níž by tuto podporu
v budoucnu mohly čerpat i projekty zaměřené
na výzkum, vývoj a strategické obchodní služby.
Česko má problém s využitím výsledků výzkumu,
kabinet proto hodlá více zapojit soukromé firmy,
které by vědcům pomohly uvést jejich výzkum na
trh. „Věda se bude řídit poptávkou ve světě,“ uvedl
premiér Petr Nečas.
MPO ČR plánuje rovněž spustit společný fond
státního a soukromého kapitálu, který by měl
podporovat perspektivní projekty tuzemských
firem, jejichž standardní financování je obtížné.
Navrhuje také zlepšit fungování finančních trhů.
Podle premiéra je pro ekonomickou budoucnost Česka zásadně důležitá i dlouhodobá stabilita veřejných rozpočtů. „Navrhujeme proto
přijetí finanční ústavy. Ústavní zákon bude
jasně definovat rozpočtovou odpovědnost
a zaváže každou vládu k zodpovědné politice,
která neohrozí stabilitu veřejných financí,“ řekl
Petr Nečas. Dodal, že podle návrhu finanční
ústavy by vláda sněmovně předkládala zprávu
o rozpočtové strategii a pokud by ji poslanci
dvakrát zamítli, tak by kabinet musel požádat
o důvěru. To samé by vláda musela učinit, pokud
se čerpání veřejných financí výrazně odchýlí od
schváleného návrhu.
Novinkou má být také tzv. rozklikávací rozpočet
jednotlivých ministerstev. Na internetu by se tak
každý člověk mohl podívat, za co které ministerstvo
utrácí peníze. Podobný systém už funguje např. ve
Velké Británii.

země a jejích občanů,“ uvedl Radek Špicar. „Pokud
nebudeme schopni úspěšně řešit současné problémy, nepodaří se nám v dohledné budoucnosti
přiblížit k vyspělým evropským zemím jakými
jsou skandinávské země a Německo, ale tyto
cíle se nám budou velkou rychlostí vzdalovat.
Neudržíme pak ani ty pozice, které jsme na globálních trzích již vybojovali. Namísto špičkové
a vyspělé ekonomiky se tak snadno můžeme
stát zemí s klesající produktivitou práce a vzdělaností obyvatel a stoupající korupcí, byrokracií
a zadlužením“.
S prioritami, které jsou definovány jako základní
pilíře nové strategie, navazující přitom na dřívější

Hlavními pilíři nové strategie jsou efektivní instituce, kvalitní infrastruktura a ekonomika poháněná inovacemi.

Průmysl snahu vlády o lepší
konkurenceschopnost podporuje
Snahy vlády o zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti ČR, deklarované ve Strategii, na níž se
podílely i zaměstnavatelské svazy podporuje i Svaz
průmyslu a dopravy ČR (SPD ČR). Předpokladem
je podle něj schválení a prosazení projektu do života. Pokud kabinet Petra Nečase neuvede strategii
konkurenceschopnosti do praxe, poškodí to zemi,
tvrdí podnikatelé.
„To, že vláda přistoupila ke zpracování Strategie
mezinárodní konkurenceschopnosti ČR vítáme
a podporujeme. Je životně důležité zastavit náš
propad oproti světu, jen v loňském roce to bylo
podle údajů Světového ekonomického fóra o plných 5 příček,“ uvedl Radek Špicar, viceprezident
SPD ČR pro oblast hospodářské politiky a konkurenceschopnost.
Zaměstnavatelé vidí jako pozitivní např. definování mnoha palčivých problémů. „Strategie
mezinárodní konkurenceschopnosti ČR výstižně
pojmenovává řadu problémů jako je zpomalující
růst produktivity české ekonomiky, nezdravé
a neudržitelné zadlužování, korupce a neefektivita veřejného sektoru, chybějící dopravní
infrastruktura či neustále odkládané reformy
sociálního systému, zdravotnictví a vzdělávání.
Je však načase, aby vláda místo odposlechů
a vnitrostranických bojů svých koaličních stran
začala daleko důrazněji pracovat pro budoucnost

Strategii hospodářského růstu z roku 2005, se
zaměstnavatelé ztotožňují. Svaz průmyslu a dopravy ČR považuje za účelné, aby byl dokument
přijat napříč politickým spektrem, čímž se posílí
jeho nadstranický charakter a dlouhodobost
a sníží se riziko, že příští vlády budou své politiky koncipovat jinak. Předvídatelnost a stabilita
podnikatelského prostředí je podle jeho představitelů klíčovým požadavkem tuzemských podniků i zahraničních investorů. „Ani sebekvalitnější
dokument nebude k užitku, pokud vláda nebude
schopná tyto cíle uvést do praxe. Je proto potřeba závěry strategie akceptovat a bez otálení
přistoupit k potřebným změnám. V opačném
případě nám hrozí osud nekonkurenceschopné
země, se všemi důsledky pro životní podmínky
nás všech“ uvedl Radek Špicar. Q

V první desítce Indexu globální konkurenceschopnosti 2010–2011, sestaveného Světovým
ekonomickým fórem se nacházejí Švýcarsko,
Švédsko, Singapur, USA, Německo, Japonsko,
Finsko, Nizozemsko, Dánsko a Kanada (všechny
tyto země mají index vyšší než 5, v rozmezí hodnot od 5,63–5,30). Pozice Česka se v předchozích
letech zhoršovala, a země se loni na žebříčku
konkurenceschopnosti propadla o pět pozic,
v současné době tak ČR s indexem 4,57 zaujímá
36. pozici, z dalších středoevropských zemí je
nejblíže Polsko na 39. místě (index konkurenceschopnosti 4,51), Slovensko je na 60. místě
(index 4,25).
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KOMUNIKAČNÍ BRÁNA UMOŽŇUJE
PŘIPOJIT CAN K PRŮMYSLOVÝM SÍTÍM

Nová komunikační brána Anybus
Communicator CAN od společnosti HMS Industrial Networks
umožňuje komunikaci mezi průmyslovými zařízeními s rozhraním
CAN a průmyslovými komunikačními sítěmi, jako jsou Profibus,
Profinet, DeviceNet, EtherNet/IP,
EtherCAT nebo CANopen.
V současné době mají různá zařízení,
jako jsou pohony, snímače, akční
členy, jednotky HMI, čtečky čárových
kódů nebo RFID, vážící zařízení atd.,
často svoje vlastní proprietární protokoly. Úkolem zařízení je umožnit
výměnu dat mezi subsítěmi pracujícími s CAN a sítěmi vyšší úrovně,
využívajícími provozní průmyslové
sběrnice nebo Ethernet a umožnit
začlenit do vysokorychlostních sítí

průmyslových
sběrnic nebo
Ethernetu automatizační zařízení s pomalejším rozhraním
CAN bez jakýchkoliv omezení na
straně rychlejší
sítě. Modul zajišťuje inteligentní
konverzi mezi
protokolem zařízení a příslušnou
průmyslovou
komunikační
sítí, takže komunikační brány
Anybus Communicator umožňují
připojit v podstatě jakékoliv automatizační zařízení s rozhraním
CAN nebo sériovým rozhraním
RS-232/422/485 s proprietárním
protokolem do komunikační sítě
vybrané průmyslové provozní sběrnice nebo průmyslového Ethernetu.
„Modul lze konfigurovat pomocí
nástroje Anybus Configuration Manager, což znamená, že pomocí grafického rozhraní lze snadno a rychle,
bez znalosti programování, vytvořit
potřebný konvertor pro komunikační
protokol. Zařízení ocení zejména
integrátoři systémů, jimž umožní
snadno začlenit zařízení s CAN do
vyšších komunikačních sítí,“ říká Martin Falkman, vedoucí sekce komunikačních bran u společnosti HMS. Q

FYZIKOVÉ VYVINULI PRŮHLEDNOU BATERII
Nové baterie, které vytvořili američtí vědci ze Stanfordské univerzity, mají zhruba stejnou výdrž,
výkon a kapacitu, jako stejně
velké lithiové baterie, ale mohou
se pochlubit něčím navíc: transparentnosti, která otevírá nové
možnosti pro designéry.
Ale nejen pro ně – průhledné baterie
budou užitečné i pro výzkumné účely,
protože umožní přímo sledovat procesy probíhající při nabíjení a vybíjení.
Podobně jako jeho experimentální
japonští předchůdci, využívá nový
akumulátor jako základ tenký polymerní film - v tomto případě Polydimethylsiloxan (PDMS). Nicméně tento
polymer není rozhodně ideální vodič,
takže bylo nutné přidat vodivou vrstvu.
V běžné baterii existuje kromě kontaktů
a elektrod mnoho dalších neprůhledných prvků, neprostupných pro světlo.
Autoři nové technologie dokázali tyto
překážky obejít – tam, kde to šlo vyměnili neprůhledné části za světlopropustné, a kde to možné nebylo, je pro
tuto schopnost upravili – a to pouhým
snížením tloušťky prvků. „Pokud je objekt menší než 50 mikrometrů, bude pro
vaše oči vypadat, že je transparentní,“
- říká Yang Yuan, autor myšlenky transparentní lithiové baterie a jeden z jejích
tvůrců. A tak vědci vzali PDMS, roztavili
ho a pro vytvoření mělkých kanálků
zalili do křemíkové formičky o šířce
pouhých 35 mikronů (což je méně
než rozlišovací hranice lidského vidění).
Do těchto drážek byly poté napuštěny
kovové páry, které zkondenzovaly na

NEJMENŠÍ SENZOR BLÍZKOSTI AUTOMATICKY VYPÍNÁ DISPLEJ
Společnost Sharp představila
nový senzor blízkosti s integrovaným snímačem okolního
osvětlení pro detekování extrémně nízkých úrovní světla.
Díky rozměrům pouhých 4 x 2 x
1,2 mm je GP2AP020A00F ideální
pro použití v chytrých telefonech
a dalších mobilních zařízeních, které
čím dál častěji využívají dotykové
panely umožňující ovládání pomocí
dotyků prstů. Tato zařízení mají světelný senzor, který upravuje jas LCD
obrazovky v závislosti na okolním
osvětlení a zajišťuje, aby displej byl
vždy dobře viditelný a čitelný. Mají
také senzor blízkosti, který po zjištění,
že tvář uživatele je příliš blízko (při
telefonování), automaticky vypne
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displej pro snížení spotřeby energie (a také zabraňuje neúmyslnému
spuštění aplikace dotykem tváře uživatele při telefonování).
Model GP2AP020A00F integruje obě
tato čidla do jedné komponenty.
Použitím pouze jednoho čipu se
podařilo dosáhnout nejmenší v odvětví vyráběnou velikost (cca o 16 %
méně než u předchozího modelu),
což přináší větší volnost při navrhování konstrukce mobilních zařízení
a umožňuje zmenšit jejich velikost.
Nový produkt má i obvod pro zpracování digitálního signálu v HD rozlišení pro vylepšení citlivosti vnímání
světla a přesnější zpracování - dokáže rozpoznat intenzitu osvětlení až
na tak nízké úrovni jako je 0,02 luxu

(v porovnání s 0,1 luxu u jeho předchůdce), což znamená jednu z nejlepších schopností v odvětví detekovat světlo. Světelné senzory skryté

tenoučké (okem nepostřehnutelné)
vodiče, a vědci ještě přidali několik
kapek aktivních složek, nutných pro
zformování elektrod. Mezi dvěma
vrstvami elektrod umístil Yuan elektrolytický gel, ovšem ne úplně běžný
– vědec ho upravil tak, aby mohl plnit
jak funkci elektrolytu, tak oddělovače.
Jeden takový gelový sendvič z nejtenčích vodičů a polymerových
přepážek představuje unikátní baterii. Pro zvýšení výkonu a kapacity
lze složit několik takových článků.
Testy prokázaly, že jeden lithiový
sendvič disponuje propustností 62 %
viditelného světla. Ale i tři vrstvy takovýchto baterií složených na sobě disponují ještě 60% propustností světla.
Hustota energie v nové baterii zatím sice ještě zaostává za klasickými
lithiovými články, ale je srovnatelná
s nikl-kadmiovými (autoři uvádějí
10 Wh na jeden litr objemu, včetně
obalu). Nicméně stanfordští vědci jsou
přesvědčeni, že další experimenty by
měly přispět ke zlepšení parametrů
těchto baterií. Při hromadné výrobě by
cena transparentní baterie, podle jejích
tvůrců, neměla být vyšší než u běžné
lithium-iontové baterie. Q

na povrchu mobilních zařízení byly
obvykle v barvách s vysokou světelnou propustností, ale tento produkt
může mít stejnou barvu jakou má
mobilní zařízení a stále je schopný
detekovat okolní osvětlení. Q

kaleidoskop
BEZPEČNÝ SENZOR I V NEBEZPEČNÉM
PROSTŘEDÍ
Firma Steute představila
bezdrátový polohový snímač
Ex RF 95 určený do výbušného prostředí, který si dokáže sám zajistit energii pro
svůj provoz.
Návrháři a projektanti mohou
nyní využít tyto senzory i v rizikových provozech a navíc
bez nutnosti použití jakékoliv
baterie a přídavné kabeláže. Uživatel se již nemusí starat o životnost
a stav baterie, protože do snímače
je zabudován miniaturní elektrodynamický generátor, který produkuje
dostatečné množství energie pro
vysílání bezdrátového signálu.
Použitá bezdrátová technologie zajišťuje bezpečný přenos signálu v aplikacích průmyslové automatizace a technologie budov. Inovativní technologie

„získávání energie“ je ideálním
řešení právě pro prostředí s nebezpečím výbuchu, jelikož signál
snímače je vyslán z výbušného
prostředí bezdrátově a přijímací
jednotka se nachází mimo
nebezpečnou oblast. I když
má vysílaný bezdrátový signál
malý výkon, je velice odolný
vůči rušení, což je důležité pro
aplikace v těžkých průmyslových podmínkách. Díky vhodnému
kódování signálu se dále zvyšuje odstup užitečného signálu od šumu.
Senzor Ex RF 95 lze použít v potenciálně výbušném prostředí Ex v zóně 1
a 2 a v prašných Ex zonách 21 a 22. Je
certifikován dle norem Atex a IECEx.
K dispozici jsou i různé ovládací členy
a proto lze snímač adaptovat na individuální požadavky zákazníka. Q

OLYMPUS: ZAOSTŘENO NA ULTRAZOOMY
Od září se mohou příznivci supervýkonných kompaktních přístrojů s extrémním ohniskovým
rozsahem těšit na další novinku:
Olympus SP-810UZ Ultra Zoom
s 36násobným optickým zoomem. Podle výrobce jde o vůbec
nejmenší fotoaparát na světě
s optickým výkonem přesahujícím 30násobný zoom.
Světelný širokoúhlý objektiv
1:2,9-5,7 s ohnisky 24 – 864 mm
kombinuje duální stabilizátor obrazu a zvýšenou citlivost ISO pro
dokonale ostré fotografie a prakticky žádné rozostření ve videu.

TABLET PRO ZDRAVOTNICTVÍ
Druhá generace vysoce odolného
tabletu Toughbook CF-H2 Health
byla uvedena na trh speciálně pro
pracovníky ve zdravotnictví.
Společnost Panasonic vyvinula tohoto
mobilního klinického asistenta díky
úzké spolupráci se zdravotnickým
personálem. Lehký přístroj (1,58 kg)
představuje dokonalý, vodě i nárazům odolný, snadno dezinfikovatelný
a současně lehký tablet s jednoduchým používáním a konektivitou.
Mobilnímu zdravotnickému personálu
umožňuje CF-H2 Health vysokou produktivitu práce přímo na místě léčby
– můžou využívat výhod okamžitého
přístupu ke všem důležitým záznamům o pacientech a o jejich diagnóze
včetně informací o medikaci. Navíc
je možné Toughbook držet při práci

jen v jedné ruce a druhou využívat
duální dotykové ovládání. K dispozici
jsou i čtečky čárových kódů a čipových
karet vyhovující standardu ISO 14443.
Díky nejnovějšímu nízkonapěťovému
procesoru Intel® Core i5-2557M (1.7
GHz) s technologií vProTM a grafické
kartě Intel® HD 3000 s dokonalejší
podporou multimediálních funkcí byl
výpočetní výkon oproti předchůdci
CF-H1 zvýšen více než čtyřnásobně.
Operační paměť může být zvětšena až
na 6 GB a ve standardní konfiguraci je
využíván pevný disk s kapacitou 160 GB
(volitelně pak o kapacitě 128 GB).
Toughbook zůstává nejodolnějším
tabletem ve své kategorii – mj. disponuje teplotní ochranou i ochranou proti vibracím a je odolný pádům
z výšky až do 90 cm. Q

Obrazový snímač s rozlišením
14 Mpx nabízí velkorysý výkon ve
fotografiích i v HD videu, obrazový
procesor TruePic III+ zajišťuje ideální reprodukci barev a nízkou
hladinu šumu.
Pro dynamické záběry přijde vhod
zaostřovací režim AF-Tracking,
který dokáže sledovat zaostřený
objekt, a to i pokud se na chvíli vytratí ze záběru. K dalšímu vybavení
patří např. pokročilá detekce tváří
a technologie korekce stínů pro
portréty v tom správném světle,
režim Beauty pro dokonalou pleť
s použitím digitálního makeupu, detekce domácích mazlíčků
pro automatické zaostření psů
nebo koček, když se podívají do
objektivu, scénické režimy pro
automatické nastavení expozice
podle snímané situace (např. ohňostroj, západ
slunce apod.). Na
fotografie i videa
lze aplikovat 10
uměleckých filtrů, včetně novinek s označením
Miniatura (dodá
záběrům vzhled
miniaturního

modelu, jakési makety s velmi
malou hloubkou ostrosti, sytějšími barvami a větším kontrastem)
a Odlesky (simuluje paprskovité
odlesky od všech velmi jasných,
svítících objektů).
V režimu 3D spojuje SP-810UZ
dvě fotografie stejného objektu
pořízené ze dvou různých úhlů do
jednoho trojrozměrného snímku.
3D snímky pak lze prohlížet na
televizorech s 3D funkcí (k nimž
lze přístroj připojit pomocí HDMI)
a s 3D brýlemi. Dalším atraktivním
prvkem je panoramatický režim,
umožňující vytvořit širokoúhlé
panoramatické scenérie pouhým
stisknutím spouště a otáčením
fotoaparátu kolem dokola. Přímo
v přístroji pak dojde ke spojení tří
snímků do jednoho širokoúhlého.
Eliminací všech manuálních nastavení umožňuje SP-810UZ fotografovi
soustředit se na to nejdůležitější: zachycení správného okamžiku. Inteligentní automatický režim rozpozná
5 nejčastěji fotografovaných scén
a podle nich následně zvolí správná
expoziční nastavení, provede zaostření, případně zvolí režim blesku.
Od srpna uvedl Olympus na
český trh další novinku: elektronický hledáček VF-3, kompatibilní
s kompaktním fotoaparátem XZ-1
a fotoaparáty řady PEN (kromě
prvního modelu E-P1). Nabízí
jasný VGA displej s rozlišením
920 000 bodů se 100% pokrytím
záběru pro přesnou kompozici i za
nepříznivého světla. Je vybaven
očnicí pro pohodlné přiložení
k oku s dioptrickou korekcí v rozsahu od -3 do +1, takže jej mohou
používat i nositelé brýlí, a lze ho
vyklápět až o 90°, což usnadňuje
fotografování z různých úhlů, od
pasu, ze země apod. Zámek s aretačním tlačítkem drží hledáček
pevně uchycený k fotoaparátu,
aby při neopatrném zacházení nemohl vypadnout z uchycovacích
sáněk. Q
/pr/
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CO SE PSALO PŘED 50 LETY
V POPULÁRNÍM TECHNICKÉM
MĚSÍČNÍKU „SVĚT TECHNIKY“
Voskové hodiny
V Londýně začal vyrábět jeden závod svíčkové
hodiny. 366 dvoumetrových svíček je seřazeno do
kruhu a každá z nich shoří za 24 hodin. Když zhasne
jedna svíčka, zapálí se od ní automaticky následující.
Svíčky jsou na svém obvodě ještě děleny na hodiny
a minuty. Není to zbytečný krok nazpět? Q

Obrázek přímo z kamery
Temnou komoru nepotřebuje majitel nové kamery
Polaroid Land 900, která patřila k nejzajímavějším
novinkám výstavy Photokino 1960. Velmi kvalitní
obrázky velikosti pohlednice má hotové několik
vteřin po stisknutí spouště. Další předností tohoto
fotopřístroje je zcela automatické nastavení clony
a expoziční doby, což umožňuje mikrofotočlánek
menší než desetihaléř. Dokonalé obrázky na počkání může tedy zhotovit i amatér bez znalosti
techniky fotografování: postačí nastavit ukazatel
citlivosti filmu – a mačkat spoušť. Q

Do výše 3 metrů
V Německé demokratické republice se vyrábí nákladní automobil o nosnosti 3,5 t, jehož ložnou
plochu lze zdvihnout nůžkovým hydraulickým
zařízením do potřebné výšky, z níž je možno
náklad přímo přesypat do vagónu nebo zásobníku. Zdvižné zařízení je konstruováno na zdvih
nákladu o váze 2,5 t do výšky 3 m nad podvozek
automobilu, který je zajištěn a stabilizován hydraulickými vzpěrami opřenými o vozovku. Q

Brzdy pod dohledem
Nové signalizační zařízení vyráběné v zahraničí
upozorňuje řidiče na poruchu v brzdném systému
jeho vozidla, způsobenou ztrátou tlaku nebo vakua. Signální část zařízení se upevní nad přední
sklo před místo řidiče. Při správné funkci brzd je
červeně zbarvený ukazatel ve vodorovné poloze
mimo dosah zorného pole řidiče. Jakmile vznikne
porucha brzdného systému, ukazatel poklesne do
svislé polohy a terčík na jeho konci zasahuje přímo
do řidičova zorného pole. Zařízení je přímo spojeno
s tlakovým brzdným systémem a signalizační ukazatel nelze přemístit zpět do vodorovné polohy,
pokud se závada neodstraní. Q

Vodní vlak
Jako „žížala“ klestí si cestu vodním příkopem vlak
několika lodí, dlouhý 162 m. Skříňové „dopravní nádoby“ jsou spřaženy hydraulickými spojkami, které
mohou být jednotlivě ovládány na dálku z řídicí
kabiny. Tento model bude uveden ve skutečnost
pro dopravu na úzkých řekách, jako je Dortmundsko – emžský průplav v Německu. Q

Vývrtka pro mrakodrapy
Na principu vývrtky pracuje stroj na hloubení otvorů
pro základové sloupy – výrobek anglické firmy
Economic Foundations Ltd. Za hodinu vyvrtá jámu
o průměru 0,9 až 2,1 m a hloubce 6,1 m. Vyhloubená zemina se odstraňuje po každém vniknutí
vrtáku do země tak, že se vrták vytáhne, odkloní
a zemina potom při otáčení sama sjede s ploch
vrtáku. Největší možná hloubka použití je 24 m.
Stroj se osvědčil pro hloubení základů výškových
budov, mostů a dalších staveb. Q

Ventilátor nakládá
Andižanský závod Kommunar v Uzbecké SSR začal
s výrobou gigantických nakladačů surové bavlny. Ventilátorový nakladač o výkonu 18,5 kW při 1460 ot/min
může nakládat bavlnu na auta nebo ji v případě
nutnosti přemisťovat až na vzdálenost 80 m. Za
hodinu tak naloží 10-12 tun surové bavlny. Q

KOLA JAKO CISTERNY
Jistá americká společnost používá v arabské
poušti nafukovací gumové cisterny (obsah
2000 litrů) ve formě automobilového kola. Ty
jsou spojeny po dvou a opatřeny vzduchovými
brzdami. Dopravovat se mohou vrtulníky, nákladními auty i ručně. Q
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PARAXYLÉN
je nové umělé vlákno, které začali pokusně
vyrábět v Moravských chemických závodech
z kamenouhelného dehtu. Je vhodným doplňkem vlny pro dámské i pánské šatovky, které jsou
nemačkavé a nebudou se srážet. Q

retro - relax
Lednička do vozu
V zahraničí se vyrábí malá přenosná absorpční
lednička, kterou je možno napájet z baterie vozu
nebo zahřívat propanovým hořákem, zásobovaným
z malé tlakové nádoby. Při venkovní teplotě 35° C
se v chladícím prostoru ledničky na 11 kg potravin
udržuje stálá teplota -6° C. Q

„Létací“ mostní váhy

TEPLOMĚR NA 10 000° C

Řidiči nákladních automobilů v Rakousku, kteří
vezou určitý náklad, můžou být nemile překvapeni
výsledky namátkového, avšak rychlého převážení
nákladu. Rakouská policie provádí pomocí „létacích“
mostních vah rychlou kontrolu a na místě může
viníka potrestat. Q

Nový přístroj na měření teploty EOP-51, se
povedlo zkonstruovat vědcům v SSSR, jenž
umožňuje měřit teploty až do 10 000° C.
Činnost speciálního přístroje je založena na
principu srovnávání jasnosti nahřátého tělesa
s intenzitou záření vlákna ve speciální elektrické lampě. Poprvé na světě je tedy možno
změřit teploty nacházející se i na Slunci. Q

Sluneční záření a družice
Pozorovací stanice sledující již přes dva roky družici Vanguard I oznámila, že se družice vlivem
slunečního záření poněkud uchyluje od svého
plánovaného kursu. Za 28 měsíců se snížila výška
v nejnižším bodě oběžné dráhy o 1600 m. Způsobil to tlak světelných paprsků vyzařovaných
Sluncem.
Vědce to značně překvapuje, neboť fotony mají
nepatrnou energii. Intenzita slunečního záření je
však pravděpodobně tak velká, že stačí sfouknout
z vypočtené oběžné dráhy družici Vanguard I,
která má průměr jen 16 cm. Q

JAK JEDNODUCHÉ…

JE TO MOŽNÉ?
Jedna anglická farmářka vytáhne každý den na
pastvu starý klavír, na který hraje pasoucím se
kravám. Podle jejího tvrzení se zvýšila dojivost
jejich svěřenkyň až o 20 %. Q

Stačí vyluštit a zaslat faxem nebo na adresu redakce: TechMagazín,
K Červenému dvoru 24, 130 00 Praha 3, fax: 222 781 273
CENA PRO TŘI PRVNÍ NEJRYCHLEJŠÍ ŘEŠITELE:
Volná vstupenka pro dvě osoby do znovuotevřeného Národního technického muzea
v Praze. Čestnou vstupenku je možno kdykoliv směnit v pokladně muzea až do 6. října
2011. Nenechte si ujít jedinečný zážitek z nově koncipovaných expozic představujících
staletí technického vývoje.
Pravidla sudoku jsou prostá:
stačí vyplnit hrací plochu složenou z devíti čtverců tak, aby v každé řadě, v každém sloupci a také v každém čtverci byly
umístěny číslice od 1. do 9., přičemž se čísla v jedné řadě, sloupci či čtverci nesmí vyskytnout dvakrát.

3
Vyluštění sudoku z minulého čísla (z TM7):
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Vylosovaní luštitelé sudoku z minulého čísla:
Rostislav Zeman, Praha
Libor Sobotka, České Budějovice
Alena Jeníková, Ostrava
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výstavy a veletrhy
30. 8.–1. 9. Birmingham, Velká Británie:
EPE – evropská konference o elektřině,
elektronice a souvisejících aplikacích.
Pořádá: EPE Association, tel.: +32 (0)2
629 28 19, fax: +32 (0)2 629 36 20,
e-mail: epe-association@etec2.vub.
ac.be, www.epe-association.org

31. 8.–3. 9. Paříž, Francie: EMMC EUROPEAN MECHANICS OF MATERIALS CONFERENCE – evropská
konference o mechanice materiálů.
Pořádá/info: Euromech (European
Mechanics Society), CISM International Centre for Mechanical Sciences,
e-mail: bas@dic.unipd.it

31. 8.–3. 9. Taipei, Tchajwan: TIROS
- TAIPEI INTERNATIONAL ROBOT
SHOW – mezinárodní výstava robotů
a robotiky, průmyslové automatizace,
veletrh forem, plnidel a substrátů,
identifikační technologie, skenery, čárové kódy a rozeznávání znaků a obrazů, biometrii, bezpečnostní technologie a sledování zboží. LOGISTICS &
TRANSPORT TAIWAN – mezinárodní
výstava dopravních a logistických

systémů. Pořádá/info: Chan Chao
International, tel.: +886 2-2659
6000, fax: +886 2-2659 7000, e-mail:
service@ccie.com.tw, www.chanchao.
com.tw

1. 9. St. Petěrburg, Rusko: DEFECTOSCOPY – mezinárodní specializovaná
výstava zařízení a přístrojů pro průmyslové nedestruktivní testování.
Pořádá/info: Restec Exhibition Company, tel.: +7 (812) 320 6363, fax:+7
(812) 320 8090, e-mail: main@restec.
ru, www.restec.ru

2.–7. 9. Berlín, Německo: IFA BERLIN
– Svět spotřební elektroniky. Pořádá:
Messe Berlin GmbH, tel.: +49 (0)30
3038 0, fax: +49 (0)30 3038 2325, email: central@messe-berlin.de, www.
messe-berlin.com

5.–9. 9. Hamburg, Německo: EUROPEAN PHOTOVOLTAIC SOLAR
ENERGY – Mezinárodní fotovoltaické
fórum a výstava. Pořádá: Hamburg
Messe und Congress, tel.: +49 40 3569 0,
fax: +49 40 3569 2180, e-mail: info@

hamburg-messe.de, www.hamburgmesse.de

12.–15. 9. Montpellier, Francie:
EURO MAT – Evropský kongres
o pokročilých materiálech a technologiích. Pořádá: FEMS (Federation
of European Materials Societies), The
Institute of Materials, Minerals and
Mining, London, tel.: +44 (0)207 451
7336, fax: +44 (0)207 839 2289, www.
fems.org

13.–19. 9. Duselldorf, Německo:
NANOPOLYMERS – mezinárodní
konference o technologiích nanopolymerů. Pořádá: Rapra Technology, tel.:
+44 (0) 1939 250383, fax:+44 (0)1939
251118, e-mail: info@rapra.net, www.
rapra.net

19.–24. 9. Hannover, Německo: EMO
HANNOVER – Strojírenské technologie. Pořádá: Hannover Messe, Info:
Ing. Eva Václavíková, tel.: 220 510 057,
220 517 837, fax: 220 510 057, e-mail:
info@hf-czechrepublic.com

ZAUJAL VÁS TENTO ČASOPIS? A CO DALŠÍ VYDÁNÍ?
Chcete-li dostávat pravidelně každý měsíc nové vydání bez starostí až do své poštovní schránky, za
nejvýhodnějších podmínek a navíc s možností zajímavé odměny, stačí vyplnit předplatní lístek a zaslat
na adresu redakce. Nebo objednat pomocí elektronického formuláře a zaslat na e-mailovou adresu:
predplatne@techmagazin.cz. Objednávka Vám bude následně potvrzena na Váš e-mail.
Zvýhodněná cena pro předplatitele činí 300 Kč na rok, což znamená, že jedno číslo vyjde
na 25 Kč a navíc firemní zákazníci mohou využít předplatitelského bonusu ve výši 35% slevy
na inzerci.


Objednávka zvýhodněného ročního předplatného
Firma: .............................................................................................................................................................................................................................................
Jméno a příjmení: .................................................................................................................................................................................................................
Ulice: ..............................................................................................................................................................................................................................................
PSČ: ............................................................................................................... Obec: ................................................................................................................
IČO: ...................................................................................................................... Tel.: ................................................................................................................
DIČ: ..................................................................................................................... Fax: ................................................................................................................
Počet výtisků: ....................................................................................... Podpis: ................................................................................................................
Datum: .................................................................................................... Razítko:

Zvýhodněné roční předplatné činí 300 Kč.
Objednávku zašlete na adresu: TechMagazín,
K Červenému dvoru 24, 130 00 Praha 3
fax: 222 781 273, e-mail: predplatne@techmagazin.cz
www.techmagazin.cz
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V příštím čísle
připravujeme:
Q EMO Hannover
Q Mezinárodní strojírenský

veletrh
Q Transport a logistika
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Česká společnost pro nedestruktivní testování
Czech Society for Non-destructive Testing
Česká spol. pro NDT
FSI VUT v Brně, Technická 2
616 69 Brno

Tel./Fax: +420 541 143 229, +420 541 143 231
E-mail: cndt@cndt.cz
www.cndt.cz

Seznam firemních členů ČNDT 2011 / List of Firm Members ČNDT 2011
Název firemního člena Kontaktní adresa
Name of Firm Member

ATG s.r.o.
Certifikační sdružení
pro personál
CONTROLTEST spol. s r.o.
DEFEKTA NDT s.r.o.
DEKRA Industrial s.r.o.
ENERGOSERVIS spol. s r.o.
Chomutov

FOMA Bohemia s.r.o.
GE Measurement
& Control Solutions
HELLING GmbH
INDETEC ndt, s.r.o.
K-technologies, s.r.o.
NDT1 KRAFT s.r.o.
NDT Trade
OLYMPUS C&S spol. s r.o.
PAPco s.r.o.
PREDITEST s.r.o.
PTS Josef Solnař, s.r.o.
RTD Quality Services s.r.o.
SECTOR Cert
Slovcert spol. s r.o.
STARMANS
TEDIKO, s.r.o.
TESTIMA s.r.o.
ZD Rpety – DAKEL

telefon / fax

e-mail / www

Tel.: +420 234 312 201
Fax: +420 234 312 205
Tel.: +420 246 061 395
Fax: +420 246 061 399
Tel.: +420 596 627 006
Fax: +420 596 620 780

Tel.: +420 466 310 203
Fax: +420 466 310 202
Tel.: +420 474 628 954
Fax: +420 474 628 921
Tel.: +420 495 733 124
Fax: +420 495 733 386
Tel.: +420 266 101 710
Fax: +420 266 101 798

atg@atg.cz
www.atg.cz
apc@apccz.cz
www.apccz.cz
info@controltest.cz
www.controltest.cz
defekta@defekta.cz
www.defekta.cz
info@dekra-industrial.cz
www.dekra-industrial.cz
info@defektoskopie.cz
www.defektoskopie.cz
tmat@foma.cz
www.foma.cz
martin.vospel@ae.ge.com
www.gesensinginspection.com

Tel.: 04122/922-0
Fax: 04122/922-201

info@HellingGmbH.de
www.hellinggmbh.de

Tel./Fax: +420 474 651 820

info@indetec.cz
www.indetec.cz

Tel./Fax: +420 495 518 679

www.k-technologies.cz

Contact Address

Beranových 65
199 02 Praha 9-Letňany
Podnikatelská 545
190 11 Praha 9-Běchovice
Boleslavova 7
709 00 Ostrava 9
Beranových 130
199 00 Praha 9
Motoristů 77
530 06 Pardubice
Dukelská 1111
430 01 Chomutov
J. Krušinky 1604
501 04 Hradec Králové
Litvínovská 609/3
192 00 Praha 9
Spökerdamm 2, Heidgraben
Postfach 2132,
D-25437 Tornesch, Německo
Na Bělidle 926
430 01 Chomutov
Hradecká 1151
500 03 Hradec Králové
Vladycká 1508/4
102 00 Praha 10
Křížová 472/47
150 00 Praha 5
Evropská 176
160 41 Praha 6
Litvínovská 609/3
190 21 Praha 9-Prosek
Novodvorská 1010/14
142 00 Praha 4-Lhotka
U Hrůbků 170
709 00 Ostrava Nová Ves
U stadionu 89
530 02 Pardubice
Büro Campus Deutz
Siegburger Straße 229c
D-50679 Köln, Německo
Estónska 1/A
821 06 Bratislava, Slovensko
V zahradách 24 / 836
180 00 Praha 8
Pražská 5487
430 01 Chomutov
Křovinovo nám. 8
193 00 Praha 9
Ohrobecká 408
142 00 Praha 4

Tel./Fax: +420 225 115 198

info@ndtone.com
www.ndtone.com
martin.kabilka@ndttrade.cz
Tel./Fax: +420 257 182 437
www.ndttrade.cz
Tel.: +420 221 985 227, 22198 ndt@olympus.cz
Fax: +420 221 985 579
www.olympus.cz
Tel.: +420 266 101 961
papco@way.cz
Fax: +420 266 101 962
www.papco.cz
Tel.: +420 261 341 801-3
info@preditest.cz
Fax: +420 261 341 807
www.preditest.cz
info@pts.cz
Tel./Fax: +420 596 744 163
www.ptsndt.com
Tel.: +420 466 530 858
rtd@rtd.cz
Fax: +420 466 530 861
www.rtd.nl

Tel./Fax: +420 312 523 730

Tel.: +490 221 995 940-0
Fax: +490 221 995 940-99

info@sector-cert.com
www.sectorcert.com

Tel.: +421 245 525 709
Fax: +421 245 642 182
Tel.: +420 283 842 063-4
Fax: +420 283 841 067

slovcert@slovcert.sk
www.slovcert.sk
ndt@starmans.net
www.starmans.net
info@tediko.cz
www.tediko.cz
info@testima.cz
www.testima.cz
info@dakel.cz
www.dakel.cz

Tel.: +420 474 652 161
Tel.: +420 281 922 523
Fax: +420 281 921 531
Tel./Fax: +420 241 715 744

