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Křehký svět technických památek
Je to tady. Těšil jsem se na to „jako malej kluk“ – ostatně moje hlavní vzpomínky na
Národní technické muzeum v Praze byly spojeny hlavně s touto ranou životní
epochou. Chodil jsem do majestátní budovy na pláň, na vrcholu kopce nad Vltavou
obdivovat naleštěná auta, a olejem vonící lokomotivy, nad kterými se v obří prosklené
hale vznášely dvojplošníky a považte – opravdový balón. Tedy jen kus balónu, zato
přesně s tím proutěným košem, z něhož nám mávali na stránkách verneovek
hrdinové na cestě do exotických krajů.
A teď se, po letech rekonstrukce za zavřenými dveřmi, technické muzeum opět otevírá.
TechMagazín při tom samozřejmě nemůže chybět. Už v minulém čísle jsme nahlédli
aspoň na den do jeho ústřední části, a od poloviny února už ho bude možné vidět
v celé kráse, obohacené o nové expozice. Pokud byste se tam ještě nedostali, přiblíží
vám je generální ředitel NTM Karel Ksandr, s nímž jsme před otevřením muzea
hovořili. Ale pokud můžeme doporučit, udělejte si čas a zajděte se podívat do NTM
osobně. A možná vám zbude i chvíle na to, seznámit se s dalšími pozoruhodnostmi
technického rázu, na které je Praha podobně bohatá jako na architektonické
památky. Ty technické jsou však často nenápadné, nebo vyloženě skryté našim očím
– jako třeba unikátní síť kolektorů propojujících v podzemí životně důležitou
infrastrukturu města: plynové potrubí, elektrické rozvody, kabely komunikační sítě
apod. Ti, kdo mají zájem podívat se na vlastní oči jak skryté zázemí funguje ovšem
mají možnost do městského podzemí nahlédnout, stejně jako do vodárny, nebo
čističky, nyní fungující jako ekotechnické muzeum.
A není to jen Praha, tzv. zážitková turistika a návštěvy unikátních technických
zajímavostí jsou v Čechách a na Moravě stále vyhledávanější na spoustě míst. Pokud
měly tyto rarity štěstí, že byly vybrány do chráněného fondu, jako třeba starý hutní
komplex v Ostravě-Vítkovicích, najdete je tam i v budoucnu. Některé ovšem už možná
za as neuvidíte – bez ochrany úřadů postupně podléhají neúprosnému zubu času
a možná ještě více všemocné ruce trhu a nenasytnosti developerů, kteří v nich vidí jen
nepříjemnou překážku pro své ambiciózní plány na výstavbu ještě většího počtu
skladových areálů, kanceláří a byznysových center, obchodních řetězců apod.
Přestože nemalá část z nově vybudovaných dodnes zeje prázdnotou…
Neúcta k historii a jejím přímým svědkům - památkám a nejrůznějším artefaktům, které
ji dokumentují – se ale může zpravidla jen vymstít. Už tím, že připravíme příští generace
o možnost udělat si na ni vlastní názor. Obvykle se to děje ve vypjatých historických
pizodách, kdy dochází k zásadnímu střetu mezi dosavadním životem a nadějemi na
změnu k lepšímu, což se třeba právě teď odehrává na severu afrického kontinentu,
stejně jako před časem v Asii, před desítkami let v Evropě, před staletími v Americe a tak
dále. A oběťmi nebývají jen lidé. Možná právě proto koluje nyní na internetu výzva: „Milí
egyptští demonstranti, nedemolujte pyramidy, nové stavět nebudeme. Židé.“
I když – pokud ne Izraelité, možná že se najde někdo jiný. Aspoň tomu nasvědčuje
projekt Lunar Cubit – soubor devíti obřích solárních elektráren ve tvaru pyramid, který
má vyrůst v Perském zálivu u futuristické ekologické metropole Masdar City poblíž
mezinárodního letiště v Abu Dhabí. Ale bude to něco, nad čím stanete v pokorném
němém úžasu jako na úpatí obřího kamenného jehlanu z Cheopsovy éry, stvořeného
lidmi, kteří neměli k dispozici ani zlomek technických možností dnešních stavitelů?
Na Zemi každoročně přibývá řada nových technických unikátů. Mnohé z nich by si
zasloužily zařazení mezi novodobé divy světa. Doufejme, že lidstvo už – aspoň
částečně – naučilo ctít i svou historii, a nebourat vše staré jen proto, že do moderního
světa už se nám to jaksi „nehodí“. Moderních zajímavých konstrukcí je po světě hodně,
ale po pravdě řečeno, většina z nich záhy i turisty omrzí, natož domácí, kteří s nimi
musí žít. Ale na Eifellovku, Sixtinskou kapli či egyptské pyramidy se budou lidé jezdit
koukat stále. Historie, zvlášť je-li prezentovaná zajímavě, nebude nudit ani po čase.

Josef Vališka, šéfredaktor
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z domova a ze světa
BMW A PSA BUDOU SPOLEČNĚ VYRÁBĚT
DÍLY PRO HYBRIDNÍ VOZY
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Francouzská automobilka PSA Peugeot Citroën a německý výrobce
luxusních vozů BMW vytvoří společný podnik na vývoj, výrobu a nákup součástek pro pohon hybridních
modelů.
Na spolupráci v oblasti součástek pro
hybridní vozy se automobilky, které
už dříve vzájemně spolupracovaly na
výrobě malých přeplňovaných motorů, dohodly loni v říjnu. Společný
podnik, který by měl zahájit provoz
ve druhém čtvrtletí letošního roku,

bude vyrábět např. bateriové jednotky, elektroniku pro řízení motorů
či software pro hybridní systémy. Hybridní automobily kombinují různé
druhy pohonu, obvykle benzinový
a elektrický, což umožňuje podstatnou úsporu pohonných hmot. Jejich
popularita, kterou odstartoval první
velkosériově vyráběný vůz Toyota
Prius roste, jsou však stále znatelně
dražší než běžné vozy a jejich podíl
na celkovém prodeji je tak zatím poměrně nízký. Q

ČSOB LEASING NOVĚ PARTNEREM
KIA MOTORS
Společnost ČSOB Leasing se v lednu
stala oficiálním partnerem Kia Motors a nově bude nabízet plnou
produktovou škálu včetně pojištění
zájemcům o vozy Kia.
Značkové produkty mají u ČSOB
Leasing dlouhou tradici založenou
na trvalé spolupráci s řadou importérů, výrobců a prodejců automobilů, ale i strojů a zařízení.
„Poslední dva roky zajišťovala značkové financování pro dealerskou síť
Kia Motors výhradně UniCredit Leasing, ale nyní jsme rozhodli nabídku Kia Finance rozšířit, a proto
jsme navázali na spolupráci s ČSOB
Leasing. Tímto krokem jsme posunuli dlouhodobou spolupráci obou

společností na kvalitativně vyšší
úroveň a věříme, že to poznají
hlavně zákazníci,“ řekl generální
ředitel Kia Motors Czech Vít Pěkný.
ČSOB Leasing nabízí zákazníkům Kia
komplexní řadu finančních produktů
od finančního leasingu pro podnikatele, přes úvěry pro spotřebitele
a podnikatele, až po operativní leasing včetně jeho forem full service
leasing a fleet management, a to pod
obchodní značkou ČSOB Autolease.
Zákazníci si mohou rovněž vybrat
z výhodné nabídky pojištění. Q

ČESKÝ FYZIK DOSTAL Z BRUSELU
62 MILIÓNŮ NA VÝZKUM
Český vědec Tomáš Jungwirth z Fyzikálního ústavu Akademie věd získal
od Evropské výzkumné rady nejprestižnější evropský grant pro pokročilé
vědecké pracovníky. Jeho 5letý projekt výzkumu nových způsobů fungování spintronických součástek rada
dotuje částkou 2,5 miliónu eur
(zhruba 62 mil. Kč).
Spinová elektronika (zkráceně spintronika) se zabývá využitím fyzikálních vlastností elektronů k přenášení
dat. Cílem je miniaturizace procesorů
a až tisícinásobně rychlejší přenos
dat. Velikost mikroelektronických
součástek se blíží meziatomovým
rozměrům, a to si bude vyžadovat
stanovit nové fyzikální principy jejich
fungování. Projekt, za který získal
ocenění a grant Tomáš Jungwirth,

vychází z využití nejen náboje elektronu, ale i jeho magnetického momentu, tzv. spinu. Plánovaný vědecký
program sahá od studia fyzikálních
jevů, přes přípravu nových materiálů
až po realizaci prototypů spintronických součástek.
Evropská výzkumná rada podporuje
významné vědce a jejich projekty
v oblasti hraničního výzkumu. Advanced grant je považovaný za nejprestižnější evropský grant v základním
výzkumu. Od počátku jejich udělování
v roce 2008 byly do ČR uděleny jen
tři (v soutěži v roce 2010 byl grant
Tomáši Jungwirthovi jediný udělený
do České republiky) a jde o vůbec
první Advanced grant, přiznaný českému žadateli na projekt z oblasti věd
o neživé přírodě. Q

z domova a ze světa
GOODYEAR  BEZPEČNÁ ŠKOLKA
Projekt společnosti Goodyear Dunlop Tires Czech s názvem „Goodyear
– Bezpečná školka“ je zaměřen na
zvýšení bezpečnosti dětí z mateřských škol v rámci silničního provozu. V loňském roce proběhlo již
jeho třetí pokračování a to nejen
v České republice, ale i na Slovensku. Projekt byl poprvé spuštěn
i v dalších zemích, např. v Maďarsku, Slovinsku a Chorvatsku. Celkem je do projektu v regionu Česká
republika – Maďarsko – Slovensko
zapojeno nyní více než 2000 mateřských škol.
V loňském roce obdrželo přes
200 mateřských škol v ČR sady reflexních vest pro děti, vesty pro dospělé a také hry Bezpečně do školky,
DVD s pohádkami a jiné. Dalších
950 mateřských škol, které se do
projektu zapojily už v předchozích
letech, obdržely magnetické tabule,
díky kterým se děti mohou zábavnou formou seznámit s pravidly silničního provozu. Náměty na situace,
které mohou děti řešit, jsou pro učitele k dispozici na webových strán-

kách www.bezpecnaskolka.cz.
Kromě toho jsou zde pro rodiče i děti
publikovány další užitečné informace. Rodiče se mohou dozvědět
např. o správné výbavě na zimní
dovolenou, tipy na cestování s dětmi
apod. Děti si na stránkách mohou
zahrát hry jako pexeso nebo vybarvit omalovánky či se zúčastnit soutěží o ceny.
Nové mateřské školy byly do projektu zařazeny na základě vlastní

registrace na webových stránkách
projektu. „Vzhledem k pozitivním
reakcím veřejnosti a zájmu mateřských škol budeme v projektu Bezpečná školka pokračovat i v letošním
roce. Dalším školkám tak umožníme
registraci do projektu. Zároveň chystáme i řadu aktivit pro školky, které
jsou v projektu již zapojeny,“ říká k projektu Boris Tománek, Marketing & PR
manažer Goodyear Dunlop Tires
Czech. Q

DÁRCOVSKÝ FOND HENNLICH ROZDĚLÍ 75 000 KČ
Fond, který založila před 6 lety
litoměřická firma Hennlich
Industrietechnik si v rámci
programu „Litoměřice – live
city jsi ty“ vytyčila za cíl podporovat aktivitu mladých lidí ve věku
od 15 do 25 let žijících či studujících
v Litoměřicích. Každoročně vyhlašuje grantová kola, ve kterých se
mohou zájemci přihlásit se svými
nápady a projekty o finanční podporu.
Částku 75 000 korun věnuje také
letos Dárcovský fond Hennlich na
neziskové aktivity mladých lidí z Li-

toměřic v rámci grantového
programu.
Pravidla pro získání podpory na
neziskové projekty se pro mladé
Litoměřičáky příliš nemění. Maximální částka pro jeden projekt je
stanovena na 5000 Kč. Částečně se
ale mění termíny jednotlivých fází
projektu. Celý proces grantového kola
je vzhledem ke zkušenostem z předchozích kol prodloužený a posunut
dále od letních prázdnin. Uzávěrka
pro doručení žádostí v rámci letošního grantového kola je tak v pátek
18. března v 16:00. Žádost je třeba

NISSAN PŘEDSTAVIL PROGRAM
PRO VYSOKOŠKOLÁKY
jednoroční praxí. Celý program trvá
dva roky. Během této doby stráví
vybraní absolventi 18 měsíců v sídle
středoevropské centrály firmy Nissan
SCEE v Budapešti. Zde se budou
postupně seznamovat s praxí jak
v oblasti prodeje a marketingu, tak
i poprodejních služeb. Závěrečných
6 měsíců pak budou sbírat zkuše-

nosti přímo v pražské kanceláři
společnosti. Během dvouletého
programu jsou pro jeho účastníky
připravena také interní i externí školení a po jeho ukončení mají možnost získat trvalé zaměstnání ve
společnosti Nissan SCEE.
Cílem tohoto programu je umožnit
mladým absolventům rozvíjet své
profesní schopnosti a získat zkušenosti z prostředí mezinárodní společnosti. Q

Do ČD z O2
Do ČD - Telematik a nastoupil
v lednu Antonín
Neubauer, který
bude řídit oddělení konzultantů
v úseku Obchod a marketing.
Antonín Neubauer vedl skupinu
pre-sales konzultantů. Absolvent elektrotechnické fakulty
Vysokého učení technického
v Brně přichází ze společnosti
Telefónica O2, kde zastával pozici business development managera.
Cisco má
nového ředitele
Česká pobočka
společnosti Cisco
má od února nového generálního ředitele. Od
konce ledna nastoupil na vedoucí post Jiří Devát, který střídá
odcházejícího Alexandera Winklera. Do společnosti Cisco přichází z organizace SITA S. C.,
největšího světového poskytovatele IT a komunikačních služeb
v letecké dopravě, kde jako člen
správní rady reprezentoval členské organizace ze střední a východní Evropy. Působil tři roky
rovněž v Českých aeroliniích jako
viceprezident pro informační
technologie a místopředseda
představenstva. Před tím strávil
téměř 10 let v Microsoftu, z toho
6 let na pozici generálního ředitele pro ČR a Slovensko.
Výměna v CSC
Na pozici generálního ředitele společnosti CSC pro
východní Evropu
nastoupil Petr Špinar, který bude
zodpovědný za nové a existující
obchodní aktivity ve východní
Evropě, konkrétně v Baltských
zemích, ČR, na Slovensku, v Maďarsku, Polsku, Bulharsku, Rumunsku, Turecku a v Srbsku. CSC
v tomto regionu zároveň provozuje tři globální outsourcingová
centra. Před svým příchodem do
CSC Petr Špinar působil ve funkci
generálního ředitele společnosti
Motorola v ČR.

V

Automobilka Nissan zahájila od 1.
ledna 2011 speciální program pro
absolventy vysokých škol pod názvem „Nissan Graduate Program“,
který probíhá paralelně v České republice, Polsku a Maďarsku.
Program je určen pro absolventy
vysokých škol technického nebo
ekonomického směru s maximálně

doručit osobně, poštou nebo nadceňovanou elektronicky na adresu komunitní nadace. „Vyhlášení vítězných
projektů proběhne ve druhé polovině
dubna,“ řekla Katka Valešová z Komunitní nadace Euroregionu Labe, která
Dárcovský fond Hennlich spravuje.
Mladí lidé mohou moci opět předkládat projekty v několika tematických
okruzích. Bude to ochrana životního
prostředí, kultura, sportovní aktivity,
vzdělávání či pomoc sociálně slabým.
Formulář žádosti o nadační příspěvek
zájemci najdou také na www.komunitninadace.cz či www.hennlich.cz. Q

PERSONÁLNÍ
ZMĚNY
VE FIRMÁCH

2/2011

5

z domova a ze světa
Nový Consumer
PBU v Goodyear
Dunlop Tires
Na pozici Consumer Product Business Unit Manager společnosti
Goodyear Dunlop Tires pro region
ČR, Slovensko a Maďarsko nastoupil Marek Hlaváč, který doposud
působil ve funkci Sales Director
Consumer v ruské pobočce firmy.
Vystřídal tak Tomáše Vobra, jenž
na tomto postu působil od května
roku 2009 a nyní přechází na pozici General Sales Director v Goodyear Dunlop Tires Ukraine.
Výměna také
u Mercedes-Benz
Zastoupení automobilky Mercedes-Benz v ČR má od února nového generálního ředitele, který
dosud působil ve funkci viceprezidenta Mercedes-Benz pro prodej
osobních vozů a marketing v Malajsii. Je jím Florian Müller, který
nahradil současného šéfa pro
Česko Tilla Oberwördera.
Oznámení
nového
viceprezidenta
McAfee
Společnost McAfee Inc. oznámila jmenování nového vicepresidenta pro partnerský kanál a obchodní aktivity
v SMB sektoru. David Small bude
zodpovědný za EMEA region, tzn.
Evropa, Střední Východ a Afrika.
Jeho zázemím budou kanceláře
McAfee v Corku, Irsko.
David Small přichází do McAfee
z firmy Juniper Networks, kde zastával pozici vicepresidenta prodejní partnerské sítě.
Tech Data
posiluje
Společnost Tech
Data Distribution,
přední distributor
výpočetní a komunikační techniky, získala výraznou posilu do
svého managementu. Na pozici
ředitele pro obchod a product
marketing se po 5 letech, kdy
působil jako nezávislý odborný
konzultant, vrací Petr Pavlíček.
Bude zodpovídat za vedení product marketingu, prodeje do
korporátního segmentu a retailu,
ale také za oddělení péče o zákazníky. Q
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ELEKTROMOBIL VOLT ZVÍTĚZIL V ANKETĚ SEVEROAMERICKÉ
AUTO ROKU 2011

V Detroitu bylo uděleno prestižní ocenění automobilu Chevrolet Volt „North
American Car of the Year“. Titul uděluje
porota složená ze 49 motoristických

novinářů z Kanady a USA, reprezentujících časopisy, noviny, webové
stránky, televizní a rozhlasové pořady.
Pro rok 2011 získal Volt více hlasů porotců

BOJ O TITUL MOTOCYKL ROKU V ČR ZAČÍNÁ
Letos je již po 15. vyhlášena anketa
Motocykl roku 2011 v ČR. Do soutěže, kterou pořádá sekce Moto při
Svazu dovozců automobilů, bylo
přihlášeno 30 motocyklů.
Přihlášené motocykly odborná porota tradičně rozdělila do 6 kategorií (skútry a mopedy, endura včetně

cestovních, naked bikes, cestovní
silniční motocykly, choppery, sportovní silniční motocykly). V každé
kategorii bude zvolen její vítěz. Navíc motocykl, který získá absolutně
nejvíce hlasů, se stane Motocyklem
roku 2011 v České republice. Nejsilněji jsou letos obsazeny kategorie

než modely Nissan Leaf nebo Hyundai
Sonata, které byly také mezi finalisty.
Dnes je Volt prvním elektrickým automobilem, který získal tento titul
a prvním vozem vůbec, který získal
nejvyšší ocenění i za technologii a životní prostředí.
Jde o elektrický vůz, schopný pracovat
v nejrůznějších klimatických a jízdních
podmínkách s minimální obavou z odstavení kvůli vyčerpané baterii. Celkový jízdný dosah má více než 600 km.
Během prvních 60 kilometrů využívá
Volt pouze elektrickou energii uloženou v lithium-ionové baterii s kapacitou 16 kWh. Když se tato baterie do
stanovené míry vyčerpá, benzínový
motor/generátor se nepozorovaně
uvede do chodu a prodlouží dojezd
o dalších 550 km na jednu nádrž.
V prosinci byly první vozy dodány
zákazníkům na americkém kontinentě, k evropským zákazníkům dorazí Volt koncem tohoto roku. Q

naked bikes neboli naháčů a endura
včetně cestovních, kde v každé je 8
přihlášených kandidátů. Vítěze v jednotlivých kategoriích, stejně jako
Motocykl roku 2011 v ČR, zvolí dvě
skupiny hodnotitelů. Tou první je
veřejnost, což jsou vlastně uživatelé
motocyklů, tou druhou je odborná
porota jmenovaná vyhlašovatelem.
Jejich hlasy se nakonec sečtou. Q

FIAT A OPEL SE DOHODLI NA VÝROBĚ NÁSTUPCE OPELU COMBO
Automobilky před koncem uplynulého roku podepsaly kontrakt, na jehož základě bude Fiat od prosince
2011 dodávat do prodejní sítě Opelu
několik verzí modelu, který v nabídce
značky Opel nahradí lehký užitkový
model Combo. Současné Combo se
totiž v posledním kvartálu letošního
roku přestane vyrábět. Nový model

postavený na platformě vozu Fiat
Doblo, se bude vyrábět v tureckém
závodě Tofas, kde se vyrábí modely
Doblo. Novinka se v portfoliu značky
Opel na trhu objeví v lednu 2012,
dealeři Opel/Vauxhall budou nový
model prodávat v Evropě i na dalších
trzích mimo USA.
Novému modelu zůstane tradiční

název Combo, přičemž zákazníci budou moci volit z celé řady verzí a provedení, včetně osobních verzí, dodávek nebo podvozků pro přestavbu.
Projekt předpokládá, že Opel odebere
v letošním roce asi 6000 vozů, celkem
má být tímto způsobem vyrobeno
pod značkou Opel nejméně 250 000
vozů. Q

EVOBUS ROZŠIŘUJE AUTOBUSOVOU VÝROBU V HOLEŠOVĚ
V pondělí 24. ledna proběhlo slavnostní zahájení výstavby nového
provozu výrobce autobusů EvoBus
v Holýšově. Do rozšíření autobusového výrobního závodu v Holýšově
a výstavby nové výrobní haly o velikosti 5600 m2 pro autobusy Daimler
a technického vybavení budovy in-

vestuje firma přibližně 5,4 milionů eur.
V nové výrobní hale přibudou dvě
nová robotická pracoviště firmy ABB,
která rozšíří dosavadní vybavení výrobny, doplněné nedávno o moderní
měřicí centrum. V nové výrobní hale,
jejíž dokončení je plánováno do konce
letošního roku, se budou realizovat

nejmodernější výrobní postupy pomocí špičkových zařízení, jako je nový
svařovací robot (dodavatelem bude
společnost ABB, která zvítězila v tendru), 3D laser na řezání ocelových
profilů, zařízení na ohýbání a řezání
apod. Hala bude rovněž vybavena
moderním systémem pro využití od-

z domova a ze světa
padového tepla. EvoBus tím zavádí
nový standard při zajištění maximálně
energeticky efektivní výroby.
Závod má v západočeském Holýšově
již několikaletou tradici v konstruování
těch nejlepších autobusů značky Mercedes-Benz a Setra pro celosvětový
trh, a také ve vývoji nových technologií v oblasti komponent do autobusů,
a jak uvedli představitelé společnosti
při oficiálním zahájení výstavby, otevření nového výrobního provozu potvrzuje pozici společnosti EvoBus jako
významného investora v regionu.

V Holýšově vyrábí EvoBus se zhruba
400 zaměstnanci části karoserií a segmenty rámů pro autobusy značek
Mercedes-Benz a Setra. Nyní se zde
připravuje výroba nových modelů.
„Prostřednictvím nové haly rozšiřu-

jeme naši autobusovou výrobní základnu a posilujeme evropské výrobní
sdružení EvoBus GmbH“, popisuje
stavební projekt Wolfgang Hänle,
ředitel výroby Daimler Buses.
Andreas Peter, ředitel výrobního sdru-

žení a inženýringu EvoBus GmbH,
při oficiálním zahájení výroby uvedl:
„V Holýšově jsme aktivní od roku 1998.
Za tuto dobu jsme zde dokázali vybudovat vynikající kompetenční centrum pro výrobu dílů a segmentů
rámů. Největší podíl na tomto úspěchu mají naši vysoce kvalifikovaní
zaměstnanci výrobního závodu. Touto
novou stavbou podporujeme inovace
v nabídce našich produktů a budeme
tak moci rychleji integrovat do sériové
výroby taková vozidla, jako například
hybridní autobusy“. Q

norem společnosti Panasonic na
produkty Sunx – jejich stávající vysoká kvalita tak bude ještě zvýšena,

což uživatelům přinese další výhody,
vedle zvýšení produktivity a zrychlení reakcí na jejich potřeby. Q

SUNX SE MĚNÍ NA PANASONIC
Společnosti Panasonic Electric Works
Co. Ltd. a SUNX Ltd. se oficiálně rozhodly změnit název firmy „SUNX Ltd.“
na „Panasonic Electric Works SUNX
Co., Ltd.“. Na tuto společnost se dále
přesune výroba a obchod se všemi
výrobky průmyslové automatizace
Panasonic Electric Works.
V souvislosti se změnou názvu firmy
dojde ke změně obchodní značky
Sunx na Panasonic. Tato změna se
dotkne více než 2000 výrobků nebo
jejich variant a na českém trhu se bude

týkat hlavně senzorů, bezpečnostních
závor a laserových popisovačů.
V průběhu přechodného období
budou senzory a ostatní technika
s označením Sunx postupně nahrazovány produkcí nesoucí logo Panasonic. Vzhledem ke skutečnosti, že
jde jen o změnu značky a výroba
zůstává v továrnách v Japonsku, zůstane i nadále zachován celý sortiment (včetně použitých objednacích
čísel). Důležitou změnou je také aplikace náročných vnitrofiremních

VYSÍLAČE TMOBILE JIŽ NA VÍCE NEŽ 5000 MÍSTECH
Počátkem roku spustila společnost T-Mobile již rekordní vysílač v Čechách, jde
o 5000 lokalitu (ve Sloupu v Čechách),
kde má operátor umístěny své technologie. Nyní T-Mobile provozuje 6711
základnových stanic s technologiemi sítí
GSM, GPRS, EDGE, UMTS TDD a UMTS
FDD. V průměru tak jedna základnová
stanice připadá na každých 15 km čtverečních území České republiky.

„Velké množství lokalit, ve kterých
máme již vybudovanou kompletní
potřebnou infrastrukturu, nám
umožňuje rychlé nasazování nových
technologií jako UMTS FDD s podporou technologie HSPA+ a v budoucnu výrazně urychlí také nasazení LTE,“ řekl Frank Meywerk,
výkonný ředitel technologického
úseku T-Mobile.

V uplynulých letech operátor masivně
investoval do obnovy a posílení své
radiové sítě. Díky modernizaci všech
základnových stanic sítě GSM došlo
k výrazným prostorovým a energetickým úsporám. Rovněž se zaměřil na
navýšení přenosových kapacit páteřní
optické sítě i do rozšíření jejího pokrytí. Byly tak vytvořeny základní předpoklady pro rychlé rozšiřování sítě 3G

(UMTS FDD). Použitá technologie je
zároveň připravena na budoucí přechod na LTE.
Základnové stanice sítí T-Mobile
jsou obvykle umístěny na střechách
domů, speciálních stožárech, které
jsou doplněny charakteristickým
domkem. V některých turisticky
atraktivních lokalitách byla při budování stanice rovněž zrekonstruována nebo nově vybudována rozhledna. Q

OCENĚNÍ PRO TOYOTU
V lednu na slavnostním vyhlášení v Berlíně byla automobilce Toyota udělena
zlatá medaile organizace TÜV za model Prius s plnohodnotným hybridním
pohonem.
Ocenění navazuje na výsledky publikované v prosinci loňského roku ve
zprávě TÜV za rok 2011, kde Toyota
zaujala postavení nejúspěšnější
značky se 17 vozy zařazenými v žebříčku Top 10 napříč různými věkovými
kategoriemi a modely vozů.
Podle nejnovějšího hodnocení přední
německé asociace STK obsadil Prius
první místo v kategorii vozů starých

2 - 3 roky, přičemž pouze 2, 2 % kontrolovaných vozů vykazovala nějaké
závady. Ve stejné kategorii těsně následuje model Auris, který vykazuje
pouze 2, 3 % závad (průměr v dané
kategorii je cca 5, 5 %). V rámci celé
produktové řady automobilky Toyota
se ve výsledcích velmi dobře umístily
modely Avensis, Corolla Verso, RAV4
a Yaris.
Hodnocení TÜV za rok 2011 vychází
přibližně ze 7, 25 mil. záznamů o technické kontrole různých vozů prověřených stanicemi TÜV v období od
července 2009 do června 2010. Q
2/2011
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Kompresory,

vývěvy, filtry, odlučovače,
rozvody stlačeného vzduchu a příslušenství

DOBRÝ KOMPRESOR STLAČUJE VZDUCH I NÁKLADY

Kompresory patří k nezbytnému vybavení
všude tam, kde se pracuje se stlačeným vzduchem. Na trhu je široká paleta typů od různých
výrobců. Jak ale vybrat ten správný pro vaše
potřeby?
Primárním při rozhodování o volbě správného kompresoru by měl být účel jeho použití – pro občasné
dodávky stlačeného vzduchu v provozech kde není
vyžadována absolutní čistota prostředí, bude zjevně
postačovat jiný přístroj než tam, kde jsou nutné
stabilní dodávky velkých objemů vzduchu pro superčisté prostory, nebo vysokotlaké systémy či dílny
s velkým počtem pneumatických zařízení. Kromě
základních faktorů jako jsou zejména cena a výkon,
provozní náklady, ale i spolehlivost, hlučnost, a další
parametry a vlastnosti, jako např. zda zvolit variantu
s tlakovou nádobou nebo bez vzdušníku apod. bude
rozhodovat i design, pověst značky, možnost vybavení různými doplňky.

Šroubový, nebo pístový?
Základní volba bude pro většinu uživatelů (v závislosti na aplikaci, pro kterou má být kompresor ur-

čen) mezi šroubovým a pístovým kompresorem.
Každá z variant má svá pro i proti. Šroubová verze
(určená hlavně pro stabilní dlouhodobý či nepřetržitý provoz tam, kde jsou potřeba velké dodávky
vzduchu pro pohon pneumatických zařízení) je
sice mnohem výkonnější, spolehlivější a tišší (díky
jednoduché, robustní konstrukci bez ventilů, nabízejí tichý provoz bez vibrací a výrazně vyšší životnost
- doba mezi revizemi se počítá v řádu desítek tisíc
provozních hodin), to je však vykoupeno většími
rozměry a zejména vyšší pořizovací cenou ve srovnání s pístovými kompresory. Ty však nabízejí zase
na výběr hned několik různých konstrukčních řešení
(výrobci nabízejí jedno či dvouválcové varianty
s přímým pohonem, nebo s válci v řadě s pohonem
klínovým řemenem apod. jednoválcové jsou obvykle kompresory s menším výkonem, zatímco
dvou či víceválcové jsou určeny kvůli svému výkonu
pro náročnější aplikace), a mohou běžet při menších
otáčkách. Na rozdíl od šroubových (obvykle stacionárních) kompresorů jsou kompaktnější a není
problém s jejich mobilitou a přemísťováním podle
potřeby.

FILTRY STLAČENÉHO VZDUCHU TYPU „TOPLOAD“
Nová řada filtrů stlačeného vzduch Parker
Finite nabízí revoluční konstrukci typu „topload“ pro prostorově omezené aplikace a rychlou i snadnou výměnu vložek.
Divize filtrace a separace Parker Hannifin uvedl na
světový trh novou řadu filtrů stlačeného vzduchu
s konstrukcí „top-load“ (tzn. s výměnou vložky
z vrchní strany filtru). Tělesa filtrů jsou navržená tak,
aby byla umožněna rychlejší a snadnější výměna
vložek i na těch místech rozvodu vzduchu, kde je
omezený prostor pro provedení údržby. Během
procesu výměny filtračního elementu není nutné
odpojovat odváděč a potrubní přípojku odvodu
kondenzátu.
8
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Patentově chráněná konstrukce filtru je schopna
odstranit až do 99, 9995 % oleje, vody a mechanických nečistot ze stlačeného vzduchu a jiných
plynů. Dalšími přednostmi filtrů je robustní hliníková konstrukce, aplikace filtrační vložky s vrchním připojovacím závitem pro její rychlejší výměnu, využití koalescenčního mechanismu
filtrace zajišťující zachycení a odvod kapalných
nečistot a provoz s minimální tlakovou ztrátou.
Mezi hlavní možnosti využití filtrů patří ochrana
kondenzačních sušičů před kontaminací olejem
a prachem a filtrace vzduchu a plynů formou studené koalescence ve všeobecném průmyslu a pro
požadavky prvovýrobců. Q

S mazáním nebo bez?
Podobně jako u šroubových kompresorů je na
výběr varianta bezmazná (tzv. suché kompresory,
se vstřikem vody), nebo mazaná, stejně tak je
možné si vybrat u pístových verzí mezi olejovým
kompresorem (ty patří k nejrozšířenějším, odhaduje
se, že zhruba tři čtvrtiny kompresorů na trhu jsou
zástupci této kategorie), nebo bezolejovým provedením. Bezolejové kompresory jsou vybaveny
speciálními těsnícími a třecími kroužky z odolných
materiálů s vynikajícími tribotechnickými parametry (místo ocelových pístních kroužků jsou použity
uhlíkové nebo teflonové), takže ke svému provozu
nepotřebují olejové mazání. Tato zařízení se používají zejména tam, kde je vyžadována maximální
čistota vzduchu a nesmí ji ohrozit riziko znečištění
vzduchu olejovými kapičkami – tzn. například v laboratořích, v potravinářství apod.
U kompresorů, které představují zařízení s mechanicky
extrémně namáhamými díly při provozu, je tudíž
důležitou stránkou nejen jejich správná instalace, ale
také údržba a servis. To se týká zejména olejových
kompresorů, kde hodně záleží na pravidelné údržbě
a především výměně oleje. Olejová náplň totiž nedegraduje jen při provozu, ale problémy mohou nastat
naopak právě když se kompresor používá málo, olej
stárne a mění své vlastnosti. Proto se u málo využívaných zařízení doporučuje výměna oleje v častějších
intervalech, než je doporučováno při standardním
nasazení po určitém počtu provozních hodin.
Obecně tak jako všude platí, že pokud není limitujícím
faktorem co nejnižší cena a zařízení nebude využíváno
jen příležitostně, kdy provozní náklady nehrají obvykle
klíčovou roli, je lépe poohlédnout se po produktech
zavedených značek, které mohou mít sice vyšší pořizovací náklady, ale ty se zpravidla vrátí ve spolehlivějším, efektivnějším dlouhodobém provozu, a nehrozí situace, že při poruše (jejichž riziko bývá
u značkových výrobků obvykle nižší) neseženete
opraváře či potřebný díl, jak se může stát u „výhodné
koupě“ levného přístroje exotické provenience.
K orientaci v nabídce, jaká je v současné době na
našem trhu, by měly zájemcům o tuto problematiku
posloužit i následující stránky. Q
/jv/

Téma: rozhovor

I DOKONALÉ JDE STÁLE
ZLEPŠOVAT
TÉMATEM DNEŠNÍHO ČÍSLA JSOU KOMPRESORY – ZAŘÍZENÍ, JEŽ
NAJDEME V ŘADĚ NEJEN PRŮMYSLOVÝCH APLIKACÍ A OBORŮ,
KTERÉ SE BEZ NICH NEOBEJDOU, ALE I V NEJRŮZNĚJŠÍCH VĚCECH,
KTERÉ BĚŽNĚ POUŽÍVÁME DOMA, OD STAVEBNICTVÍ ČI MEDICÍNY
AŽ NAPŘ. PO DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY. JAK VYPADÁ SOUČASNÝ TRH
S KOMPRESOROVOU TECHNIKOU A VÝHLED DO BUDOUCNOSTI
TOHOTO SEGMENTU V ROZHOVORU PRO TECHMAGAZÍN,
ZHODNOTIL VEDOUCÍ ČESKÉHO ZASTOUPENÍ LÍDRA V TOMTO
OBORU JOERI OOMS, GENERÁLNÍ ŘEDITEL ATLAS COPCO s.r.o.

Zdá se, že vše hlavní, pokud jde
o vývoj kompresorů, bylo snad
už vynalezeno, tyto systémy
existují v řadě variant. Takže
řekla kompresorová technika už
své poslední slovo, nebo se dá
čekat ještě nějaká zásadní inovace (možná v souvislosti s novými materiály?), která by dramaticky ovlivnila trh a použití
kompresorů?
Kompresory, ani jiná technika, jíž dodáváme na trh, své poslední slovo
zatím určitě neřekly. V pozici jedničky na trhu považujeme za svoji povinnost neustále hledat nová
a lepší řešení, která naplní či předčí potřeby našich
klientů. Zákazníci oceňují, že s technologiemi Atlas
Copco budou produktivní nejen dnes, ale i za několik let. Dosud se nám tato očekávání dařilo naplňovat
a věříme, že spousty vzrušujících novinek se ve svém
oboru ještě dočkáme.
Inovace, ke kterým směřuje současný výzkum a vývoj, bezpochyby přinese více ekologicky šetrnější
stroje. Trendem bude i nadále snižování energetické náročnosti. Stále více zákazníků bude požadovat bezmazné kompresory, stroje se vstřikem
oleje budou pravděpodobně upozaděny. Do budoucna se nabízí také větší využití kompresorů se
vstřikem vody. Nemalé změny doznají také konstrukce, budou jednodušší a méně materiálově
náročnější. Materiály budou stále pevnější a lehčí.
A zároveň se bude větší měrou používat plast.
Dalším trendem, který už určitě započal, je snižování požadavků na obsluhu kompresorových stanic a jejich lepší monitorování. Díky online aplikacím je již dnes možné řídit stroje na dálku
a v budoucnu by měl být tento způsob obsluhy
jistě ještě více vyhledávaným.
Omezování se dočkaly také decibely. Ve srovnání
s kompresory z přelomu století mají ty současné
o 40 % nižší hlučnost.
Mantrou výrobců je energetická úspornost
– v případě kompresorů, které představují
podstatné procento spotřeby energie to platí
obzvláště. Jaký pokrok doznala technologie
v tomto směru?

Velkým mezníkem byl bezpochyby
příchod kompresorů s plynulou regulací (Variable Speed Drive - VSD). Tato
revoluční technologie umožňuje snížit spotřebu energie až o 35 %. Pomohly také vylepšené materiály u turbokompresorů – speciálně legované
oceli – které vydrží vyšší teplotu i otáčky.
Novinky slibují i výrobci elektromotorů, jejichž vývoj směřuje ke snižování
energetických ztrát i materiálové náročnosti. Značnými změnami procházejí i servisní postupy, zdokonaluje se
i software ovládacích panelů a výpočtové programy,
které optimalizují chod kompresoru.
Nástup nových hi-tech oborů jako mikrotechnika, nanotechnologie atd. si vyžaduje i přísnější normy a parametry výrobních procesů.
Stíhají na tento vývoj reagovat i výrobci kompresorů, které musejí být schopny zajistit
např. superčisté provozní podmínky v provozech na výrobu mikročipů?
S novými obory se nám daří držet krok, a jak to
vypadá, dech nám zatím nedochází. Mezi našimi
zákazníky jsou takovéto „citlivé“ podniky velmi často.
Vybírat mohou z celé řady bezmazných kompresorů, jejichž důležitým předpokladem je dosažení
vysoké čistoty stlačeného vzduchu.
Důležité je také naprosto kvalitní sušení stlačeného
vzduchu, kterému se v Atlas Copco věnuje samostatná divize – Atlas Copco Quality Air. Zaměřuje
se na odstranění vlhkosti, pevných nečistot a dalších
škodlivých aerosolů, které mohou mít negativní
vliv na technologické procesy v čistých prostorách.
A nesmíme zapomenout, že i v těchto nových oborech je trendem především snižování energetické
náročnosti. Naši sílu v této oblasti jasně ukazuje
uvedení kompresorů s neutrální produkcí emisí CO2
(Carbon Zero). Ti dokáží maximálně využít energii,
která byla do kompresoru vložena ve formě zařízení
na využití odpadního tepla. Energie, která by se jinak
ztratila, je díky tomuto zařízení opět využita ve formě
ohřevu teplé vody nebo vytápění prostor.
Proklamujete vývoj efektivnějších, ekologičtějších a trvanlivějších zařízení, není to ale

svým způsobem brzda v úsilí o nasazení nových
výrobků, které by měly nahradit ty starší? Vždyť
dobře fungujícího zařízení nemá uživatel potřebu se zbavovat, a nahradit jiným…
Pokrok nezastavíme a ani nechceme. Jsme rádi, že
můžeme zákazníkům nabízet stále lepší zařízení
a zvyšovat tak jejich konkurenceschopnost. Když
se starého kompresoru nezbavíte, nebudete konkurentům stačit, protože vaše výroba bude moc
drahá. Nemluvě o nákladech na servis, který se
u starých kompresorů stává nákladově velmi náročný. Alfou a omegou výroby stlačeného vzduchu
je spotřeba energie. V současnosti už existují metody, jak lze určit, kolik uspoříte výměnou starého
kompresoru za nový. Kromě toho trh se stále zvětšuje, vznikají nové obory, které mají nové požadavky, na něž musíme reagovat.
Jaké ambice má Atlas Copco v ČR, na jaké segmenty se hodlá nyní zaměřit?
Ambicí každé zdravé firmy je růst. My věříme, že
nám umožní udržet si špičkovou úroveň výzkumu
a vývoje, a i nadále do něj investovat nemalé prostředky. Abychom znali potřeby našich zákazníků,
musíme s nimi být v denním kontaktu. Jen tak jim
můžeme nabídnout komplexní řešení, ne pouze
výrobky. I proto jsou naši servisní technici a obchodníci dostupní ve všech regionech naší země.
Vzhledem k tomu, že naše výrobky využívá velké
množství oborů, soustředíme se na diverzifikaci
produkce. Nabízíme různá provedení tak, aby se co
nejlépe hodily do konkrétních provozů. Zjednodušujeme instalaci, manipulaci, nabízíme i malé kompaktní stroje, které se vejdou prakticky kamkoliv.
Významnou roli v rozvoji firemní strategie
společnosti vašeho typu má servisní zázemí
a infrastruktura. To vše ovšem něco stojí. Jak
je na tom Atlas Copco u nás? Dávají zákazníci
přednost především produktům s co nejnižší
cenou, u nichž ovšem bývá často problematický servis, nebo jsou ochotni si připlatit i za
kvalitnější servisní zajištění?
To je otázka optimálního řešení, zde neexistuje
dobré a špatné rozhodnutí. Všechny naše výrobky
jsou velmi kvalitní, a je jen na zákazníkovi, jaké jsou
jeho finanční možnosti. A také záleží, jak se kdo
o stroje stará. Čím méně o ně pečujete, tím je vaše
výroba dražší.
Servis je potřeba u všech výrobků. Důležitá je rychlost našich služeb, protože každá hodina prostoje
výroby zvyšuje ztráty. S tím, jak se zvyšuje kvalita
strojů, rostou také nároky na naše servisní techniky.
Musejí umět pracovat s počítačem, rozumět elektronice, komunikačním technologiím… Už si
zkrátka nevystačí s brašnou a šroubovákem. Q

Joeri Ooms
se narodil v belgickém městě Leuven, kde také
studoval na průmyslové universitě Catholic University of Leuven. Vystudoval průmyslové inženýrství a aplikovanou ekonomii. Ve volném čase
rád běhá, hraje na kytaru a věnuje se golfu. Od
října 1994 pracuje ve společnosti Atlas Copco.
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POWER CORE®  INOVATIVNÍ
TECHNOLOGIE ODLUČOVÁNÍ
PRACHU ŠETŘÍ ČAS A PENÍZE
DVANÁCT MĚSÍCŮ PO UVEDENÍ NA EVROPSKÝ TRH SE NOVÁ
TECHNOLOGIE ODLUČOVÁNÍ PRACHU POWER CORE® STALA
SKUTEČNĚ ÚSPĚŠNOU. INŽENÝŘI SPOLEČNOSTI DONALDSON BYLI
SCHOPNI VYVINOUT SYSTÉM ODLUČOVÁNÍ PRACHU, KTERÝ JE
DOKONALEJŠÍ NEŽ KONVENČNÍ TKANINOVÉ FILTRY
V ROZHODUJÍCÍCH VÝKONNOSTNÍCH KRITÉRIÍCH A VEDE
K PODSTATNÝM SNÍŽENÍM PROVOZNÍCH NÁKLADŮ.
Obr. 4: Vyšší účinnost v porovnání s konvenčními
tkaninovými filtry

Obr. 1: V porovnání s konvenčními odlučovači prachu jsou
filtry Donaldson s technologií Power Core až o 70 % menší

na výměnu tradičního tkaninového filtru, čas pro
výměnu kazety Power Core® je zredukovaný na
2 minuty (obr. 3). Současně filtrační účinnost je
značně zvýšená, což potvrdily nezávislé laboratorní testy: filtrační kazety Power Core® poskytují
o 78 % nižší emise než standardní polyesterové
tkaniny (obr. 4).
K zlepšení výkonu vedly dva podstatné faktory:
Donaldson jako jeden z hlavních dodavatelů filtrů
pro těžká vozidla a turbíny převedl zkušenosti z tohoto okruhu aplikací do technologie odlučování
prachu. Technologie Power Core® kombinuje výhody vysoce účinného a patentovaného filtračního
média s nanovlákny Ultra Web® s inovovanými
a z hlediska průtoku vzduchu optimálně tvarovanými filtračními kazetami (obr. 5). S využitím Ultra

Obr. 3: Jednoduchá a čistá výměna filtračních kazet Power Core

Obr. 2: Výměny filtrů poskytují vysoký potenciál úspor

V

porovnání s konvenčními odlučovači prachu
jsou filtry Donaldson, které využívají technologii Power Core®, až o 70 % menší (obr. 1).
Význam tohoto vývoje je evidentní na následujícím příkladu: ve filtrační jednotce, která v minulosti
musela být vybavena 81 ks tkaninových filtrů,
každý o délce 2,40 m, je dnes třeba pouze 13 filtračních kazet Power Core®. Navíc tato technologie splňuje požadavky na jednoduché a z pohledu
údržby příjemné filtrační jednotky, po jakých byla
mnoho let poptávka z různých odvětví průmyslu.
Kvůli nesrovnatelně jednoduché výměně filtračních kazet se dosáhne velkých úspor při výměnách
(obr. 2). Zatímco v minulosti bylo třeba 10 minut
10
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Obr. 5: Konstrukce a funkce inovovaných filtračních kazet

Web® je možné větší zatížení prachem na povrchu
kanálků média než u konvenčních tkaninových
filtrů s gramáží 540 g/m2. Tento vysoký výkon povrchové filtrace kombinovaný s patentovanou
technologií čištění vede ke značnému zvýšení výkonu v nejmenším požadovaném prostoru, s nejnižší tlakovou ztrátou a minimalizovaným nákladům
na energii.
Filtry Power Core® jsou stavěny na průtočné
množství vzduchu do 34 000 m 3.h -1 a jsou
úspěšně instalovány v průmyslu cementu, pro
volně ložené sypké materiály, v potravinářství,
v dřevařském průmyslu i průmyslu plastických
hmot. Pro získání dalších informacích navštivte
webové stránky: www.emea.donaldson.com/
powercore. Q
www.donaldson.com
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NEJMENŠÍ MOBILNÍ
KOMPRESOR OD ATLAS COPCO
HNED DVĚMA PRVENSTVÍMI SE MŮŽE PŘI SVÉM UVEDENÍ NA ČESKÝ
TRH POCHLUBIT NOVÝ KOMPRESOR OD ATLAS COPCO NAZVANÝ
XAS 27. JDE O PRVNÍ MOBILNÍ KOMPRESOR TÉTO SPOLEČNOSTI,
KTERÝ JE POHÁNĚN BENZÍNOVÝM MOTOREM, A ZÁROVEŇ JE
NEJMENŠÍ VE SVÉ KATEGORII.

M

obilní kompresor
XAS 27 s vámi projde
dveřmi, můžete ho
svézt i výtahem. Jeho projektanti totiž kladli důraz na co
nejuniverzálnější využití a kompaktnost. Výsledkem je stroj,
který váží mírně přes 200 kg
a díky podvozku se s ním velmi lehce manipuluje.
Kompresor je vybaven spolehlivým dvouválcovým
motorem značky Honda GX 630 s elektrickým startováním. Ten pohání srdce celého kompresoru nový kompresorový element C55. Motor disponuje
pohonem s klínovým řemenem s kolejnicovým
systémem pro napínání řemene.
Při konstrukci nového kompresoru XAS 27 došlo ke
spojení úspěšného polyethylenového konceptu

HardHat™ a dílů vyrobených
z pozinkované oceli. To zajišťuje maximální odolnost proti
případnému poškození stroje.
Palivová nádrž je součástí
krytu, který disponuje elektrickým ventilátorem pro účinné
chlazení. Po otevření kapoty
lze rovněž velmi snadno provádět servisní práce.
Majitel tak má velmi dobrý přístup k odlučovači
vzduchu/oleje, odstředivému filtru a všem ostatním
filtrům a obejde se bez nákladných servisních zásahů.
Výkon kompresoru (27 l/s, 7 bar) zajišťuje dostatek
stlačeného vzduchu pro pohon jednoho kusu pneumatického nářadí (kladiv, sekacích a sbíjecích kladiv) při takových pracích, jako je demolice, zhutňování či renovace.

Obsluha i údržba kompresoru je snadná. Pro případ potřeby ještě kompaktnějšího zařízení je
k dispozici rovněž provedení na vozíku. Díky všem
těmto vlastnostem přináší kompresor XAS 27 mimořádnou hodnotu spolu s výkonem, spolehlivostí a trvanlivostí. Motor stroje bezpečně převyšuje stávající emisní požadavky. Zkrátka vše, co je
potřeba k práci. Q
www.atlascopco.cz
Výkon
Množství dodávaného vzduchu (l/s)
27
Normální efektivní tlak (bar)
7
Maximální efektivní tlak (bar)
8
Maximální provozní teplota okolí (°C)
40
Minimální startovací teplota (°C)
-10
Hladina akustického výkonu/tlaku dB(A) 97/70
Motor
Výrobce
Honda
Mode
lGX630
Chlazení
vzduch
Počet válců
2
Výkon (kW)
14,1
Palivo
Benzín
Provozní kapacity
Kompresorový olej (l)
3,5
Vzduchová nádoba (l)
7,2
Palivová nádrž (l)
20
Motorový olej (l)
1,7

Atlas Copco
Kvalitní stlačený vzduch pro všechny průmyslové provozy

Atlas Copco je tradiční dodavatel kompresorové techniky v České republice. Zabývá se prodejem a servisem
bezmazných a mazných stacionárních vzduchových kompresorů, mobilních vzduchových kompresorů,
elektrických generátorů, zařízení pro úpravu stlačeného vzduchu, jako jsou sušičky, dochlazovače a ﬁltry
a elektronických řídících systémů. Atlas Copco dále nabízí profesionální servisní služby, služby půjčovny
a poradenství při navrhování zdrojů stlačeného vzduchu a náhradních zdrojů elektrické energie.
První bezmazné vzduchové kompresory s certiﬁkátem TÜV (ISO 8573-1 Třída 0)
Kontakt: Atlas Copco s.r.o.
Divize Kompresory, Průmyslová 10, 102 00 Praha 10
Tel.: +420 225 434 000, Fax.: +420 225 434 343
Email: kompresory@cz.atlascopco.com, www.atlascopco.cz
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Kontejnerová kompresorová stanice je schopna
na ploše 70 m² splnit přísné zadání, kdy v tomto
případě je možné dodávat současně tři tlakové
úrovně, a to :
13 bar – 2436 m³/hod. – 310 kW
25 bar – 944 m³/hod. – 60 kW (booster)
44 bar – 96 m³/hod. – 11 kW
Tlakové úrovně 13 a 25 bar jsou navrženy z důvodu
zálohy z více zdrojů a to tak, že tlaková větev 13 bar
je zásobena ze čtyř a tlaková větev 25 bar ze dvou
kompresorů EKOMAK a COMPAIR. Nemalý důraz je
kladen i na ekonomičnost provozu, tudíž zde nechybí jak technologie s plynulou regulací výkonu
s frekvenčním měničem, tak i systémy pro zpětné
využívání tepla, kdy je možné využít energii pro
ohřev vody a pro vytápění až do 220 kW tepelného
výkonu.
Kompaktní kompresorová stanice je navržena tak,
aby zde bylo možné umístit tlakovou nádobu, zařízení pro úpravu stlačeného vzduchu na kvalitu
třídy vzduchu 1.4.1 (a to u všech tlaků) a zařízení
pro likvidaci vzniklých kondenzátů.

KONTEJNEROVÁ
KOMPRESOROVÁ
STANICE
S ROZVOJEM VÝROBY NAŠICH ZÁKAZNÍKŮ ROSTE
I POŽADAVEK NA SPOTŘEBU TLAKOVÉHO
VZDUCHU, PŘIČEMŽ VELMI ČASTÝM PROBLÉMEM
JE, ŽE STÁVAJÍCÍ KOMPRESOROVÉ STANICE SVOU
PLOCHOU NEUMOŽŇUJÍ INSTALACI DALŠÍCH
ZAŘÍZENÍ PRO VÝROBU A ÚPRAVU VZDUCHU.

V

těchto případech se nabízí využití Kontejnerové kompresorové stanice, která je
konstrukčně upravena pro venkovní prostředí, a je uzpůsobena pro provoz jak v teplých
letních měsících, tak ve studených zimních podmínkách.
V roce 2010 pověřil přední výrobce pneumatických
prvků v České republice, společnost IMI Internati-
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onal – Norgren CZ, společnost Říha group k navržení a dodání kontejnerové kompresorové stanice
pro svůj výrobní závod v Brně-Modřicích. Na venkovní ploše 70 m², kde byl umístěn záložní zdroj
pro výrobu elektrické energie a chladicí jednotka,
byla umístěna kompresorová stanice, kdy z prostorového požadavku byla tato upravena pro možnou
instalaci chladicí jednotky na střeše.

Součástí návrhu kontejnerové kompresorové stanice bylo i oddělení prostorů pro výrobu stlačeného
vzduchu 13 bar se šroubovými kompresory a vzduchu 25 + 44 bar s pístovými kompresory, kdy tyto
prostory mají samostatně řízenou VZT a topení
systémem MaR, aby byly zaručeny optimální podmínky pro provoz kompresorů jak v letním, tak
i v zimním období. Q
www.rihagroup.cz
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GENERÁTORY DUSÍKU
DUSÍK HRAJE V ŘADĚ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ
STÁLE VĚTŠÍ ROLI. AŤ JDE O ZAŘÍZENÍ PRO ZPRACOVÁVÁNÍ PLASTICKÝCH HMOT, SVAŘOVÁNÍ A PÁJENÍ,
TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ, MIKROELETROTECHNICKÉ
MONTÁŽE A VÝROBU POLOVODIČŮ, POTRAVINÁŘSKÝ
PRŮMYSL, BALENÍ V OCHRANNÉ ATMOSFÉŘE,
LABORATORNÍ PROCESY, PLNĚNÍ PNEUMATIK INERTNÍM
PLYNEM, NEBO DALŠÍ TECHNOLOGIE, PŘI KTERÝCH LZE DUSÍKEM
NAHRADIT CO2 NEBO JINÉ INERTNÍ PLYNY.

J

eště nedávno byl zákazníkům stlačený dusík
dodáván v tlakových lahvích nebo formou
kapalného plynu v cisternách. Generátory dusíku tvoří dusík ze stlačeného vzduchu a dosahují
čistoty, dle typu, od 95,0 až 99,999 %. V současnosti
jsou generátory dusíku zajímavou alternativou
oproti stávajícímu dusíkovému hospodářství a jejich
aplikace vykazuje řadu výhod:
●nezávislost na externích dodávkách
●trvalý zdroj dusíku 24 hodin denně
●žádné náklady s dovozem kapalného plynu, pronájmem dusíkového hospodářství, manipulace
s tlakovými lahvemi apod.
●zařízení je možné napájet stávajícím zdrojem
stlačeného vzduchu
●vysoká spolehlivost systému a minimální požadavky na údržbu. Dodané zařízení stačí připojit
a zapnout („plug and play“), žádné dlouhé nastavování a instalace

Obr. 1

●v

některých případech nejsou nutné rozvody
plynu – generátory dusíku je možné umístit hned
vedle výrobního zařízení
●nízké provozní náklady
●rychlá návratnost investice (1–3 roky)
Generátory dusíku INMATEC se rozdělují na
dva základní typy:
Membránové systémy výroby dusíku (obr.1)
jsou založeny na principu permeability, tj. propustnosti plynů membránou. Stlačený vzduch vstupuje
do generátoru (svazku membránových dutých vláken) , kde „pomalý“ dusík prochází vlákny a jednotlivé „rychlejší“ plyny (vodní pára, oxid uhličitý, kyslík
a argon) pronikají stěnou membrány a jsou odfouknuty jako odpadní plyn. Dusík, který vykazuje
nízkou rychlost propustnosti, nemůže stěnami
dutých vláken proniknout a proudí dále po
celé délce membránových vláken, kde je na
jejich konci coby finální produkt odebírán.
Výsledným produktem je plynný dusík o čistotě 95,0 – 99,5 %. (požadavek na kvalitu
vstupujícího stlačeného vzduchu je klasifikován dle normy ISO 8573. třída 1 pro mechanické nečistoty a zbytkový olej a třída 4
pro zbytkovou vlhkost).
Membránové generátory jsou kompaktní,
jednoduchá, odolná a současně lehká zařízení ve srovnání s ostatními technologiemi
na výrobu plynů v místě spotřeby u zákazníka. Vyžadují minimální nároky na údržbu,
protože vlastní membránová jednotka nemá
žádné pohyblivé části. Zařízení je většinou
dodáváno formou kompletní zástavby ve
skříňovém provedení a zásobníku produktu (tlakové nádoby).
Membránové generátory
však vyžadují stálý pracovní tlak stlačeného
vzduchu, jinak dochází
k výkyvům v čistotě finálního produktu. Oproti
PSA systémům mají při srovna-

telném množství vyrobeného dusíku a čistotě vyšší
spotřebu stlačeného vzduchu. Rovněž nejsou
vhodné pro vyšší čistotu dusíku než 99,5 %.
PSA systémy výroby dusíku (obr. 2)
pracující na principu střídavé tlakové adsorpce. Generátor dusíku se v tomto případě skládá ze dvou
vertikálních tlakových nádob naplněných uhlíkovým
molekulárním sítem, které má vlastnosti zadržovat
molekuly kyslíku při zvýšeném tlaku a při snížení
tlaku je opět uvolňovat. Během pracovního cyklu
jedna nádoba produkuje dusík a druhá se regeneruje
z předcházejícího cyklu, v dalším si úkoly vymění.
PSA systému dostačuje k provozu běžný stlačený
vzduch (požadavek na kvalitu vstupujícího stlačeného vzduchu je klasifikován dle normy ISO 8573.
třída 1 pro mechanické nečistoty a zbytkový olej
a třída 4 pro zbytkovou vlhkost), provozním přetlakem 6–7 bar. Zaručují konstantní čistotu produktu
95,0 až 99,999 % a v porovnání s membránovými
generátory vykazují vyšší efektivitu (v poměru
vzduch/dusík). Zařízení je většinou dodáváno formou kompletní zástavby v rámu, na přání je u menších typů možná i zástavba ve skříňovém provedení,
a zásobníku produktu (tlakové nádoby).
Instalací dusíkového generátoru INMATEC
získá zákazník výkonný, efektivní a ekonomický zdroj dusíku s možností širokého
použití. Q

Obr. 2

Technické poradenství a dodávky generátorů stlačeného dusíku INMATEC
zabezpečuje společnost AIR EKONOM s.r.o.
Brojova 16, 326 00 Plzeň, tel./fax: 377 441 517, e-mail: info@airekonom.cz, www.airekonom.cz
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NEŠETŘETE NA
PROVZDUŠNĚNÍ, ŠETŘETE
SPOTŘEBU EL. ENERGIE
SPOTŘEBA EL. ENERGIE A OPTIMALIZACE VÝKONU MAJÍ VYSOKOU
PRIORITU. Z TOHOTO DŮVODU PŘEPRACOVAL BIBUS LINEÁRNÍ
KOMPRESORY ZNAČKY SECOH.

roku 2011 budou tyto modely uvedeny na trh.
Tato dmychadla nacházejí uplatnění především
v čistírnách odpadních vod, bioplynových stanicích,
palivových článcích. Ve většině aplikací jsou provozovány dlouhodobě a nepřetržitě, čímž se jejich
nasazení nebo náhrada stávajícího zařízení vyplatí
v poměrně krátké době. Q
Další informace ohledně dmychadel SECOH
a jejich použití najdete na stránkách
www.bibus.cz

V

současnosti 2 nejpoužívanější velikosti, 60 l/
min a 80 l/min, už tak vynikající ve své třídě
nízkou spotřebou a hlučností, byly kompletně
přepracovány. Nově vzniklé modely dostaly označení JDK 60 a JDK 80.
U tohoto typu dmychadla kmitá bez ztrát třením
permanentní magnet ve střídavém magnetickém
poli mezi dvěma cívkami, membrány nasávají okolní
vzduch a stlačují asi na 250 mbar.
Nové modely JDK vykazují oproti stávající výrobní
řadě EL nejen asi o 30 % nižší spotřebu el. energie
(v závislosti na podmínkách), ale jsou i kompaktnější, lehčí a stavebně taktéž asi o 30 % menší.
Všechny tyto aspekty představují pozitivní přínos
produktů BIBUS pro zlepšení životního prostředí.
Vývoj a testovací fáze byly ukončeny a v průběhu

Kompresory

vždy originální řešení
1,5–250 kW, 8, 10 a 13 bar

Chraňte životní prostředí a šetřete energií

●

Vysoká spolehlivost

●

Vyspělá technologie

●

Snížená hlučnost

●

Úspory energie

●

Snadná údržba

●

Rekuperace tepla

Autorizované obchodní a servisní středisko:

MONDO s.r.o.
Vážní 899, 500 03 Hradec Králové, tel.: 495 541 212, fax: 495 541 203
e-mail: info@mondo.cz, www.mondo.cz
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POMŮŽEME VÁM
S ÚSPORAMI ENERGIE
CHCEME-LI DOSÁHNOUT NEJVYŠŠÍCH MOŽNÝCH ÚSPĚCHŮ
V TECHNICE, SPORTU I ZÁBAVĚ, MUSÍME VŽDY POSTUPOVAT
PODOBNĚ: NEJPRVE NALÉZT OPTIMÁLNÍ METODU PRO MĚŘENÍ
NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH HODNOT, POTÉ ZJISTIT, V JAKÉM STAVU SE
DANÝ SYSTÉM NACHÁZÍ, ROZHODNOUT, V JAKÉ MÍŘE LZE OBVYKLE
PROTICHŮDNÉ POŽADAVKY SPLNIT A POTÉ ZASÁHNOUT.

Z

ásah ovšem musí následovat aktivity, vedoucí
k dlouhodobému udržení napraveného
stavu.

Jak na stlačený vzduch?
Úspory lze najít ve třech základních oblastech: při
výrobě (kompresorovna), distribuci (rozvodné potrubí) a využití (stroje a zařízení).
V kompresorovně je potenciál pro úspory značný
a souvisí nejen s typy a velikostí kompresorů, ale
i se způsobem jejich činnosti. Je proto nezbytné
mít trvale přehled. Nabízíme Vám nezávisle na
značce použitých kompresorů měření, které odhalí
všechny zásadní rezervy v jejich práci. Měření je
obvykle týdenní a během něj zaznamenáváme
s vteřinovou přesností údaje o příkonu do kompresorů (proud), průtoku a tlaku vzduchu na jejich
výstupu. Následný rozbor ukáže, do jaké míry je
stav kompresorovny správně nastaven a výkon
kompresorů využit, a odhalí celkové úniky. (Obr. 1)

Obr. 1: Základem měření je sběr informací o tlaku a průtoku
v systému a proudu do kompresorů

Jako další drobnou pomoc nabízíme měření jakosti
stlačeného vzduchu, při které se odhalí případné
nedostatky vedoucí ke zbytečnému zhoršení chodu
technologie a často i k jejím výpadkům či závadám,
o životnosti strojů ani nemluvě.
Při distribuci vzduch uniká zejména ve spojích
a na uzavíracích místech. Nabízíme bezdotykové

Obr. 2: Vyhledávání úniků pomocí moderní techniky je
přesné, spolehlivé a rychlé.
Příkladem může být například označení nalezených závad,
které zůstává na místě i po opravě (jejíž realizace je zde
vyznačena) a při příští kontrole jasně ukazuje, zda se jedná
o závadu opakovanou či náhodnou.

vyhledání a kvantifikaci úniků. Vzhledem k tomu,
že lze netěsnosti detekovat až na vzdálenost do
10 m, je práce rychlá a nevyžaduje například přímý
přístup k potrubí pod stropem haly.
Největší potenciál úspor je obvykle ve výrobním
zařízení. Zde nabízíme například změření spotřeby
jednotlivých strojů nebo linek, ze kterého jasně vyplyne
míra netěsností. Dalším krokem, který však lze uskutečnit i bez předchozího měření, je opět bezdotykové
vyhledání a ohodnocení úniků. Během něj náš servisní
pracovník odhalí a ohodnotí netěsnosti v rámci celé
haly nebo firmy. Každý nález je označen a zdokumentován, součástí dokumentace je i odhad pracnosti při
potenciálním odstranění závady a seznam potřebných
náhradních dílů. Během práce jsou odhaleny i možnosti optimalizace pneumatických obvodů, vznikající
často díky novým poznatkům v oboru.
Výsledkem měření je tabulka, která ulehčí rozhodování o tom, do jaké míry budete chtít do oprav
investovat, protože kromě seznamu zbytečně vynakládaných finančních prostředků (úniky jsou
vyjádřeny i finančně) obsahuje hodnotu potřebných náhradních dílů a práce. V praxi se ukazuje,
že bývá výhodné opravit přibližně polovinu z nalezeného potenciálu, aby mohla být návratnost
takové investice v řádu několika měsíců. Pokud
bychom chtěli odstranit všechny závady, stálo by
to neúměrně mnoho.
Následuje oprava vybraných závad. Pokud nemáte
dostatečné kapacity ve vlastní údržbě, pak nabízíme
nejen dodávky vhodných náhradních dílů, ale i nasazení našich techniků, jejichž zkušenosti s podobnou prací jsou značné a při práci proto postupují
velmi rychle. Celá tato činnost je z naší strany praxí

dlouhodobě ověřená a je předmětem firemního
know-how. (Obr. 2)
Po opravách bývá obvyklé stanovit celkové náklady
a zkontrolovat jejich návratnost. Běžným stavem
bývají úniky na úrovni 25–70 % z celkové spotřeby.
Vyčíslíte-li polovinu z nich (jak již bylo uvedeno, to
je reálně a rozumně dosažitelná hodnota), dojdete
při znalosti nákladů na provoz kompresorů ke značným ročním úsporám.
A jak postupovat poté? Zásah lze opakovat pravidelně, nejlepším řešením je však trvalé sledování
stavu technologie, tzv. „Condition Monitoring“.
V tomto oboru je nutné postupovat individuálně.
Jistě je nutné začít s měřením spotřeby jednotlivých strojů nebo výrobních uzlů (obvykle stačí
instalace průtokoměru a tlakového čidla na přívod
stlačeného vzduchu – viz obr.3), ale praxe ukazuje,
že vrcholným a optimálně pracujícím systémem
je sledování hodnot ve firemní síti a zprostředkování přístupu k nim zodpovědným osobám
(vedoucí údržby, vedoucí výroby, vedení firmy).
Jen tak se případná potřeba zásahu odhalí a zrealizuje včas a tedy i s maximálním účinkem. V našem katalogu dokonce najdete pod názvem
„GFDM“ ukázku zařízení pro sledování stavu. Celkovým efektem bývá nejen dokonalý přehled
o spotřebě stlačeného vzduchu, ale i o stavu
technologie, často s významnými dopady na její
případné selhání. Sledování stavu zařízení může
díky včasnému varování odstranit nežádoucí prostoje v technologii výroby.

Obr. 3: Průtokoměry mohou být
jednoduchou součástí jednotek
pro úpravu stlačeného vzduchu

Uvedený obor je jednou z těch oblastí, které si zasluhují
pozornost nás všech. Budeme-li hovořit o elektrické
energii, pak každý z nás ví, že i zbytečně rozsvícená
kontrolka má svůj dopad na hospodaření. Při práci se
stlačeným vzduchem si to mnoho z nás stále ještě
stále příliš neuvědomuje. Znáte-li výši nákladů na provoz kompresorů ve vaší firmě, pak je vám jasné, o jak
značné úspory se může jednat. Q www.festo.cz
2/2011
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EFEKTIVNÍ KONTROLA NÁKLADŮ
ZA STLAČENÝ VZDUCH
V současné době hledají výrobní podniky všechny možnosti, jak snižovat náklady.
Mezi důležité položky bezesporu patří náklady na energie.
Pozornosti stále ale u mnoha organizací unikají náklady spojené se zásobováním jednotlivých provozů tlakovým vzduchem.
Příčiny jsou dvě: jednak podcenění prostředků,
které tak zbytečně unikají a jednak malá informovanost pracovníků průmyslové sféry o vhodných
měřících prostředcích. Největší podíl neefektivně
unikajícího tlakového vzduchu je charakteristický
pro místní rozvody menších průměrů. Kritická je
zejména situace u pohyblivých přívodů ke spotřebičům. Rozsáhlé studie prokazují, že přibližně 25
– 40 % tlakového vzduchu uniká v rozvodech bez
užitku. Vedení společností často také řeší otázku

není žádný technologický odběr. Hmotnostní průtokoměry jsou pro menší průměry (do DN 50)
konstruovány jako kompaktní včetně uklidňující
části potrubí. Výhodou tohoto uspořádání je i zaručení přesné hodnoty vnitřního průměru. Tato
podmínka nemusí být splněna v případech, kdy
do stávajícího potrubí je vloženo samostatné čidlo.
Průtokoměry pro velké průměry jsou dodávány
jako přírubové a musí být pečlivě voleno místo
instalace s ohledem na ustálení rychlostního profilu
a znalost světlosti potrubí. Kvalitní průtokoměry
jsou vybaveny displejem a ovládacími prvky, které
umožňují nastavovat důležité parametry měření:
alarmové meze, typ výstupu (kontaktní, analogový
4..20 mA, atd.), dobu integrace pro pulzní výstup
apod. Typická návratnost investovaných prostředků
je přibližně jeden rok v závislosti na velikosti spotřeby a stávajícím technickém stavu rozvodů.

kou úniku. Proto jsou integrované spínací výstupy
u přístroje testo 6440 optimálními signalizačními
prostředky zjištěné netěsnosti.
Na displeji je možno sledovat aktuální objemový
průtok v Nm³/min nebo množství spotřeby v Nm.

testo 6446/6447 – překvapující řešení
pro větší průměry potrubí s možností
vyjmutí sondy i pod tlakem
Firma Testo vyřešila problém nepřesného uložení
senzoru u velkých průměrů potrubí DN 65 – DN
250 pomocí průtokoměru testo 6446/6647. Řešením je mechanicky vysoce přesný měřicí blok kde
je termický senzor stále v jedné poloze - vertikálně
i horizontálně vůči sklonu potrubí. Zvláště v případě velkých světlostí potrubí jde často o důležité
hlavní rozvody, které nelze snadno vyřadit z provozu. U jiných řešení se proto musí vytvářet
bypass, ale průtokoměr toto řeší patentovaným závitovým připojením,
kde je možné celý senzor odpojit bez nutnosti vypouštět
tlak z potrubí.
nedostatečné kapacity kompresorové stanice nákupem dalších kompresorů a sušiček za milionové
částky místo toho, aby byly lokalizovány a odstraněny zbytečné úniky v rozvodech.

Vhodné přístroje
Přístroje vhodné pro trvalé sledování spotřeby tlakového vzduchu pracují buď na principu měření
tlakové ztráty na škrticím orgánu (např. na cloně)
nebo jde o termické hmotnostní průtokoměry.
Hmotnostní termické průtokoměry mají údaj nezávislý na provozním tlaku a bývají proto často
cejchovány již v normovaných hodnotách průtoku.
Další velkou předností tohoto způsobu měření je
velký dynamický rozsah (běžné jsou hodnoty 1:
300). Proto jsou tato měřidla použitelná nejenom
k měření jmenovitých průtoků, ale i ke kvantifikaci
průtoku unikajícího netěsnostmi, tj. v době kdy
16
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Testo 6440 – všechny
důležité průměry
měřičů průtoku stlačeného
vzduchu
Řada průtokoměrů testo 6440 nabízí ve čtyřech
stupních průměrů od DN 15 po DN 50 nejkompaktnější provedení měřiče, který spolu s integrovanou vysoce výkonnou elektronikou poskytuje
všechny potřebné výstupy signálů. Integrovaná
vstupní a výstupní trasa média dovoluje optimální
přesnost měření. Termický senzor vyrobený z keramiky a pasivovaný sklem nabízí současně robustnost a nejrychlejší odezvu.
Přístroj této řady nainstalovaný před každý stroj
nebo skupinu strojů odhalí i ten nejmenší objemový
průtok stlačeného vzduchu.
Rovněž překročení maximálního známého objemového průtoku při nezměněném odběru je znám-

Měření zbytkové vlhkosti
vzduchu v tlakových
rozvodech
Zbytková vlhkost je nejčastější příčinou
poruch v obvodu tlakového vzduchu a je vyjadřována hodnotou teploty rosného bodu °Ctd.
Na výstupu kompresoru jsou pro vysušení tlakového vzduchu zařazeny různé typy sušiček. Pro
kontinuální kontrolu těchto sušicích zařízení nabízí
firma Testo jednoduché kontrolní přístroje řady
testo 6740 a testo 6781 pro měření tlakového
vzduchu až do – 90 °Ctd. Přístroj je buď trvale
nainstalován na vhodném místě rozvodu tlakového
vzduchu (závit G1/2“) nebo jej lze připojit dočasně
na různá místa pomocí měřicí komůrky a rychlospojek. Q
www.testo.cz
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PROČ KOMPRESORY
PRÁVĚ OD SCHNEIDER BOHEMIA?

Stacionární kompresory UniMaster
nabízí při individuálním vybavení
nejvyšší výkon

PŘIPRAVTE SE NEJEN NA CYKLISTICKOU SEZONU…
S novým rokem přichází společnost Schneider Bohemia s novou prodejní akcí. Pokud
v období od 15. ledna do 30. dubna 2011 zakoupíte malý šroubový kompresor (5–7 kW)
nebo stacionární pístový kompresor, získáte zdarma vysoce kvalitní cyklistický dres.

Šetřete energii s novými šroubovými
kompresory AirMaster
Se zcela zřetelnou změnou a očividně jiným konceptem přichází společnost Schneider Bohemia
u malých šroubových kompresorů o výkonu
4–7,5 kW. Zde byl vyvíjen a poměrně dlouho testován a vylepšován zcela nový kompresor. Byla
použita osvědčená stavba typu „compact“, kdy je
šroubový blok spojen se separátorem a některými
dalšími díly. To je právě u těchto menších kompresorů velmi výhodné. V celkové konstrukci je použito
velmi málo spojů a hadic, čímž se minimalizují
potenciální netěsnosti v dalším provozu.
Při vývoji zařízení byl zásadní důraz kladen také na
celkovou údržbu a servis zařízení s přístupem ke všem
dílům. I když se na první pohled zdá kompresor ro-

Obr. 1 – Šroubový kompresor AirMaster
– samostatný kompresor

bustní, srdce údržbáře nebo servisního technika zajásá
– tak skvělý přístup ke všem dílům kompresoru a tak
snadné sejmutí krytů je na trhu skutečnou výjimkou.
Samozřejmostí je, jak tomu u kompresorů Schneider ostatně bylo doposud, ovládání pomocí elektronické jednotky a ochrana částí kompresoru před
hrozícím poškozením - například při malém množství oleje, špatném směru otáček apod.
Nové kompresory je možné dodávat jako samostatné
stroje, nebo je umístit na vzdušník, případně vybavit
také sušičkou stlačeného vzduchu. Vše je pak připraveno k okamžitému použití. Taktéž ustavení a spuštění
kompresoru je velmi snadné. (Obr. 1, 2)

Obr. 2 – Šroubový kompresor AirMaster
na vzdušníku a s kondenzační sušičkou.

V oblasti stacionárních kompresorů byla změněna
celá řada pístových stacionárních kompresorů UniMaster STV. Nová řada v principu vychází z osvědčeného konceptu s několika úpravami - jsou použity nové pístové agregáty, systém spínání je lépe
přístupný obsluze a jsou také například lépe čitelné
údaje na manometru. Změnilo se umístění sušičky
(pokud je součástí kompresoru). Ta bude nově místo
vzadu umístěna na boku. Je tedy mnohem lépe
přístupná pro údržbu, čištění a je také ihned vidět,
v jakém stavu se nachází – což je velmi důležité
právě v lakovnách. Smyslem těchto změn byla
zejména lepší ekonometrie, lepší přístup a některé
vylepšené technické parametry. (Obr. 3, 4)
Více informací získáte u Vašeho prodejce
nebo na internetových stránkách:
www.schneider-bohemia.cz. Q

Obr. 3 – Nový stacionární
pístový kompresor UniMaster

Obr. 4 – Nový stacionární pístový
kompresor UniMaster s kondenzační
sušičkou

Připravte se nejen na cyklistickou sezonu...
Stacionární šroubové a pístové kompresory v akci od 15. 1. do 30. 4. 2011

...a ušetřete
eetřřřete až

*
14.900,-

*Obraťte se naa Vašeho
Vaššeeho prodejce,
prod
který Vám zpracuje konkrétní nabídku.

Získejte slevu
na produkty

10% &

zdarma

cyklistický dres

www.schneider-bohemia.cz
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PRO EKONOVÁTORY ČEKÁ
200 MILIONŮ DOLARŮ
VSTUPEM DO NOVÉ ETAPY PROJEKTU „ECOMAGINATION
CHALLENGE” POKRAČUJE NEJVĚTŠÍ SOUTĚŽ SVÉHO DRUHU:
GLOBÁLNÍ VÝZVA O NEJLEPŠÍ NÁPADY V OBLASTI EKO-BYDLENÍ.

S

polečnost General Electric a její partneři poskytující rizikový kapitál hledají nejlepší nápady na „ekologické bydlení budoucnosti“ inovace, které zdokonalí energetickou efektivitu
v domácnostech a zlepší využití větrné, solární,
vodní energie a energie z biomasy.
Otevřená soutěž v inovaci je součástí strategie GE
ecomagination, jež vznikla jako závazek vytvářet
inovativní technologie čisté energie a pomoci financovat perspektivní projekty. GE ecomagination
Challenge: Powering the Grid byla spuštěna loni
v létě v rámci iniciativy ecomagination a mezi její
účastníky se rozdělí 200 milionů amerických dolarů,
jimiž bude podpořen rozvoj technologií čisté energie. Nyní GE a její kapitáloví partneři navázali na
globální úspěch projektu a 18. ledna
odstartovala nová výzva „Powering Your
Home” (Energie pro váš domov). Jejím
cílem je najít nejlepší návrhy pro využití
a hospodaření s energií v domácnostech. Zahájení nové fáze investic oznámila GE na veletrhu Consumer Electronics Show (CES) v Las Vegas, kde
prezentovala své technologie ecomagination pro použití v domácnostech.
Celosvětová soutěž je výzvou pro technology, firmy i začínající podnikatele,
aby se podělili o své nejlepší nápady
a přispěli ke zdokonalení eko-bydlení
budoucnosti pomocí nových technologií. Jde o jednu z největších světových
akcí tohoto typu, bylo evidováno už
více než 4000 projektů, z toho přes 1100
v kategorii využití energie v domácnosti.

V další fázi soutěže budou tyto návrhy znovu zařazeny do hodnocení, účastníci mohou stávající
projekty rozšířit a vylepšit, navíc se mohou přihlásit
i další projekty. Přihlášky lze podávat až do 1. března
2011 na www.ecomagination.com/challenge.
„Výzvu jsme zorganizovali, abychom pomohli změnit způsob, jakým se vyrábí, distribuuje a využívá
energie. Neuvěřitelný počet nadšených inovátorů,
kteří se zapojili a spolupracují na řešení celosvětových energetických otázek, byl pro GE skutečným
překvapením. Byly přihlášeny tisíce návrhů, které
mají pomoci přijetí elektrické sítě příští generace
a řada z nich se zabývala otázkou využití energie.
Množství návrhů v této oblasti nás inspirovalo,

ZMĚNA ODPADNÍHO TEPLA NA ČISTOU ENERGII
Společnost ABB instaluje ve švýcarské cementárně firmy Holcim v Untervazu nově vyvinutý
systém pro rekuperaci tepla a výrobu elektrické energie. Švýcarský výrobce cementu tak zvýší
energetickou efektivnost ve své továrně výrobou elektrické energie pomocí nejmodernějšího
systému rekuperace tepla bez emisí CO2.
Výroba cementu je obvykle nesmírně energeticky
náročná. Slínková pec vyžaduje teploty až do
1500 ˚C. Přesto, že moderní výrobní závody využívají většinu odpadního tepla pro sušení materiálu,
velké množství plynu o nízké teplotě unikne komínem. Řešením pro rekuperaci tepla od společnosti
ABB je nový integrovaný systém pro efektivní využívání odpadního tepla o nízké teplotě v průmyslových závodech. Odpadní vzduch nebo komínové
plyny již od teploty 150 ˚C lze hospodárně využít
pro výrobu elektrické energie. Výkon takového
18

2/2011

zařízená sahá od 500 kW až po desítky megawatt.
Výměna stávajícího planetárního chladiče zvýší
výrobu energie až o 50 %, což umožní snížení spotřeby energie o 20 % a zvýšení produktivity závodu.
Továrna, která využívá systém rekuperace tepla od
ABB, může těžit z nižších provozních nákladů, vzhledem k tomu, že přímo na místě má k dispozici
elektrárnu neprodukující CO2 – závod tak bude
méně závislý na stoupajících cenách energie. Využití standardních komponentů se zase promítá do
výhody nižších kapitálových nákladů.

abychom se znovu zamysleli nad tím, jak spotřebitelé využívají energii, a zaměřili se na inovace, které
lidé poznají na vlastní kůži – tedy řešení, která
umožní podpořit energetickou efektivitu v domácnostech,“ uvedla Beth Comstocková, marketingová
ředitelka a senior viceprezidentka GE.
Úspěšným účastníkům se otevírá možnost získat
investice, navázat obchodní vztahy či jiné formy
spolupráce. Odborná porota složená ze zástupců
vedení GE a předních akademiků navíc vybere
5 výherců ceny Innovation Award. Za tyto novátorské projekty získají autoři odměnu ve výši
100 000 dolarů. Mezi odborné porotce se zařadí
i skupina nejúspěšnějších účastníků první fáze soutěže. Jako „představitelé komunity ecomagination
Challenge“ pomohou hodnotit návrhy v kategorii
„Powering Your Home” a soutěž dále rozvíjet.
Nápady na lepší eko-bydlení se hledají ve dvou
kategoriích: energetická efektivita (sem patří také
software pro hospodaření s energií, spotřebiče
a klimatizace) a obnovitelná energie, jež zahrnuje
solární, větrnou, vodní a energii z biomasy).

GE ecomagination
V rámci svého zaměření na inovace a investice
do výzkumu a vývoje čisté energie spustila společnost GE v roce 2005 Iniciativu nazvanou GE ecomagination a od té
doby bylo na trh uvedeno na 90 produktů s certifikátem „ecomagination“.
V roce 2009 dosáhl příjem z těchto
produktů výše 18 mld. amerických
dolarů. V prvních 5 letech investovala
GE do iniciativy 5 mld. dolarů a zavázala se, že své investice zdvojnásobí
a se svými partnery bude v celosvětové transformaci ve výrobě, distribuci
a využití energie aktivně spolupracovat na urychlení nástupu nové éry
inovace v energetice. V následujících
5 letech investuje do výzkumu a vývoje dalších 10 mld. dolarů, a zároveň
hodlá zdvojnásobit svou energetickou
účinnost a snížit emise skleníkových
plynů i spotřebu vody. Q

Nejmodernější řešení ABB je založené na technologii ORC (organický Rankinův cyklus), která umožňuje přeměnu tepla z odpadních plynů na čistou
elektrickou energii. Díky rekuperaci odpadního
tepla jako provozního energetického zdroje nevyžaduje chod elektrárny žádnou energii z fosilních
paliv. V důsledku toho bude moci závod Holcim
v Untervazu výrazně snížit své náklady na energii
a fungovat efektivněji.
Zakázka zahrnuje inženýring, projektovou dokumentaci, dodávky, instalaci a uvedení do provozu
kompletního řešení na klíč, které obsahuje
všechny části elektrárny, jako turbínu, generátor
a tepelné výměníky. ABB disponuje know-how
pro plnou integraci elektrárny do celého výrobního procesu cementu, včetně přívodu elektřiny
a kompletního řídicího systému. Celý systém by
měl být uveden do provozu ke konci roku
2011. Q

rozhovor
Mercedes nebo Volkswagen. Pravda, tato tovární auta
na CNG jsou stále ještě o zhruba 30 000 korun dražší
než„naftové verze,“ ale i zde se ceny s rozvojem tohoto
alternativního pohonu srovnávají. Například VW Touran
ve verzi na CNG je již dokonce levnější o více než 25 000
korun než výkonově srovnatelný model na diesel.

CNG VOZY: ŠETRNĚJŠÍ EMISE,
NULOVÉ DANĚ
K VÝZNAMNÝM TRENDŮM MODERNÍ EKOLOGICKÉ DOPRAVY PATŘÍ
KROMĚ ELEKTROMOBILŮ A HYBRIDNÍCH VOZŮ I VOZIDLA
NA PLYNOVÝ POHON. Z NĚKOLIKA VARIANT, KTERÉ „PLYNOVÁ
DOPRAVA“ OBSAHUJE, SE NYNÍ ZAČÍNÁ VÍCE PROSAZOVAT
ZEJMÉNA JEDNA Z NICH: STLAČENÝ ZEMNÍ PLYN NEBOLI CNG.
O JEHO PERSPEKTIVÁCH U NÁS JSME HOVOŘILI S PŘEDSEDOU
PŘEDSTAVENSTVA ASOCIACE NGV, KTERÁ SE U NÁS TOUTO
PROBLEMATIKOU ZABÝVÁ, ING. ZDEŇKEM PROKOPCEM.

V Evropské unii jsou mezi
tři alternativní paliva pro
strategii dopravní politiky zařazena biopaliva,
palivové články a CNG
(stlačený zemní plyn).
Proč zde chybí u nás zatím nejrozšířenější LPG
(propan-butan)?
Protože LPG je meziprodukIng. Zdeněk Prokopec,
předseda představenstva tem zpracování ropy. Proto
Asociace NGV
ani nepatří mezi paliva budoucnosti definovaná strategií Evropské unie. I když u nás má zatím provoz
aut na LPG bezesporu navrch v prvotních nákladech, návratnosti a rozšíření. Věřím ale, že i díky
naší předloni založené Asociaci NGV (Natural Gas
Vehicles), zaměřené na využití zemního plynu
(CNG) a biometanu v dopravě, se tento rozdíl podaří v dohledné době vymazat. Pohon osobních
aut na CNG je bezpečnější, ekologičtější a s větší
budoucností než u zmíněného LPG. Rozhodně
neplatí, že LPG je špatný směr, oproti tradičním
palivům je levnější a výrazně šetrnější k životnímu
prostředí, CNG však jde ještě dál. Na trhu například,
na rozdíl od CNG, nejsou nákladní vozy a autobusy
na LPG, autobusy na CNG naopak již obsadily dvě
procenta na trhu České republiky. To je během
relativně krátké doby pěti let, kdy se CNG víc prosazuje, poměrně hodně.

Co vás k takovému optimismu vede?
Stačí se podívat do statistik. Spotřeba stlačeného
zemního plynu v Česku loni vzrostla na 10,058 milionů metrů krychlových. Proti roku 2009 to bylo
zvýšení o téměř dva miliony kubíků, tedy 24,2 %.
A i tehdy, v roce 2009, spotřeba proti roku 2008
vzrostla o téměř 20 %. Do roku 2020 se má spotřeba
CNG v Česku zvýšit až na 800 milionů metrů krychlových. Je znát, že Evropská unie rozvoj tohoto
alternativního paliva podporuje. Dnes u nás jezdí
2700 vozidel na CNG. Z nich je 306 autobusů.
Jak jsou přestavby osobních vozů na CNG drahé?
Bez DPH je lze pořídit v rozmezí od 30 do 35 000 korun.
Stále víc se však prosazují továrně upravené vozy,
jezdící na CNG, které vyrábí třeba automobilky Fiat,

Co pokládáte za největší výhodu provozu
na stlačený zemní plyn?
Vedle nízkých provozních nákladů to je cenová
stabilita paliva CNG. Ta je dána schématem sazby
spotřební daně až do roku 2020. Nyní je nulová,
do konce roku 2017 vzroste pouze na 0,7 Kč/m3.
Náklady na provoz aut na CNG tak jsou proti benzínu o zhruba 50 a proti naftě o zhruba 35 % nižší.
Proti LPG to je o 20 % méně. Tento cenový rozdíl
v Česku zajišťuje program podpory alternativních
paliv, schválený vládou v roce 2005. A nejde jen
o peníze, ale i dopady na životní prostředí. Vozidla
na CNG mají výrazně nižší emise výfukových plynů
a patří do kategorie EEV, tedy vozidel zvláště šetřících životní prostředí. Jejich rozšíření pomáhá i rozvoj sítě veřejných plnících stanic nebo nástup
„domácích“ a firemních plniček, s nimiž přišel jako
první u nás Motor Jikov Strojírenská.
Energetická společnost E.ON loni přišla s podporou dotovaného Mercedesu na CNG. Co jste
tomu říkal?
Naše Asociaci NGV u toho projektu byla a podpořila ho. Pravda, není to pro každého, protože model
B 180 NGT BlueEfficiency s nádrží na zemní plyn
stojí 695 000 korun, ale jako pilotní projekt to je
výborná akce. S domácí plničkou zdarma, jejímž
výrobcem je Motor Jikov Strojírenská, vyjde auto
o 95 000 korun levněji. Podmínkou je jen smlouva
na odběr plynu s firmou E.ON. Bude-li víc takových
marketingových akcí, tím lépe.
Jedním z cílů vaší Asociace NGV je vytváření
národní technologické platformy výroby a rozvoje vozidel poháněných CNG. Jak jste daleko?
V současné době definujeme tzv. strategickou výzkumnou agendu, tedy snažíme se s předními odborníky v oblasti CNG formulovat další směr potřebný pro rozvoj CNG. Ať je to v oblasti legislativy,
produktů nebo vývoje. Zabýváme se i obecnou
propagací a osvětou, ať už formou konkrétních prezentací firmám nebo konferencemi. Nejbližší bude
7. června v Brně, kdy zde v rámci veletrhu Autosalon,
spolupořádáme s Českou automobilovou společností konferenci Autosympo o problematice CNG. Q

Autobusy na CNG pohon vyrábí i český výrobce Tedom Třebíč
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PRODEJ STLAČENÉHO ZEMNÍHO PLYNU STOUPL,
VOZIDEL NA CNG PŘIBÝVÁ
Česká plynárenská unie (ČPU) odhaduje, že počet osobních a lehkých užitkových automobilů s pohonem
na zemní plyn (CNG) by se letos mohl výrazně zvýšit.
V roce 2009 tvořil prodej nových
osobních a lehkých užitkových automobilů na CNG 0,1 % z celkového
prodeje. Další desítky vozů se do ČR
dostaly jako individuálně dovezené.
V současné době je na našem trhu
přibližně 25 modelů osobních a užitkových aut na zemní plyn. Automobily na CNG má ve své nabídce např.
Opel, Ford, Fiat, Volkswagen, Renault
nebo Mercedes.
„Rozvoj CNG podporuje Evropská
unie, která během následujících 10 let
počítá s náhradou 20 % klasických
ropných paliv těmi alternativními s polovičním podílem zemního plynu.
Loni se celkový počet vozidel poháněných zemním plynem zvýšil o 39 %
na 2,5 000. Nyní jich evidujeme už
2700, z toho 306 autobusů,“ uvedla
manažerka České plynárenské unie
Markéta Schauhuberová.
Lákadlem pro jejich uživatele a provozovatele je kromě (zhruba o polovinu) nižší poloviční ceny paliva

Síť čerpacích CNG stanic rozšiřují i firemní plničky, jako např. jedna z nově uvedených
u výrobce těchto zařízení Jikov v Jihlavě

na ujetý kilometr i nulová silniční
i spotřební daň a i když síť plnicích
stanic se u nás ještě buduje, dle
České plynárenské unie, CNG aut
rychle přibývá.

Podle informací uvedených koncem
letošního ledna v ekonomickém měsíčníku Euro vzrostla spotřeba stlačeného zemního plynu v uplynulém roce
2010 o téměř dva miliony kubíků na

WESTINGHOUSE UZAVŘEL S ČÍNOU DOHODU
Westinghouse Electric Company oznámila uzavření dohody s čínskou společností China Baotou Nuclear
Fuel (CBNF) o dodávkách zařízení na výrobu jaderného paliva. Kontrakt umožní čínské straně vyrábět
palivo pro reaktory AP1000, které Westinghouse momentálně v zemi staví.

Náplň pro palivové články jaderných reaktorů tvoří trubice naplněné maličkými peletami jaderného paliva

Hodnota kontraktu činí 35 milionů
USD. Zařízení dodá Westinghouse
společně se svými subdodavateli
v Pennsylvánii, Ohiu, Coloradu, Michiganu, Jiřní Karolíně a Severní Karolíně.
20
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Bude umístěno v továrně společnosti
CBNF v čínském Baotou.
Viceprezident divize Nuclear Fuel,
označil dohodu za nejnovější příklad
vzájemně výhodné spolupráce, kde

dohoda umožní Číně dosáhnout
svých cílů v oblasti energetické nezávislosti a snižování emisí uhlíku.
Americký energetický gigant rovněž
prodloužil o dva roky smlouvu s Chi-

celkových 10 milionů a do roku 2020
se odhaduje další až 8násobné navýšení. Popularita stlačeného zemního
plynu v Česku v posledních letech
stoupá i díky rozšiřování sítě a tím i lepší
dostupnosti veřejných CNG plnicích
stanic. Pro veřejnost funguje už 30 čerpacích stanic a letos by se mohlo otevřít dalších 8 až 10. V roce 2013 by měly
být CNG stanice podél všech hlavních
silničních tahů, a do roku 2020 se očekává nárůst na zhruba 400 stanic.
Navíc se na trhu objevily i malé „domácí“ CNG plničky, které lze instalovat
na plynový rozvod ve firmě nebo
třeba i v domácnosti.
V EU je zatím situace lepší, v Rakousku
existuje asi 220 CNG stanic, v Itálii 770
a v Německu jich je dokonce 900.
Celkem lze v Evropě do nádrže CNG
vozidel natankovat u 3570 veřejných
pump se zemním plynem a vozidel
na tento pohon už jezdí 1,4 milionu.
Výrazný podíl na větším nástupu ekologických vozidel poháněných CNG
by mohla mít i připravovaná novelizace právní úpravy, která umožní jejich parkování v hromadných podzemních garážích (viz sekce legislativa
a právo), což umožní odstranit jednu
ze zásadních bariér, jež komplikovala
záměry mnoha řidičů či organizací
pořídit si tyto vozy. Q

na‘s State Nuclear Power Technology
Corporation o spolupráci v jaderné
energetice. Nová dohoda se věnuje
výstavbě reaktorů AP1000, jejich
údržbě a servisu, vývoji technologií
a strategickým investicím. Původní
smlouva byla podepsána v roce 2008.
Momentálně staví Westinghouse v Číně
čtyři reaktory AP1000, které běží přesně
podle časového a finančního plánu
(podrobnější informace vyšly v prosincovém vydání TechMagazínu 2010).
Westinghouse se v České republice
účastní výběrového řízení na rozšíření
JE Temelín, ve kterém nabízí rovněž
reaktory AP1000, jediné reaktory tříapůlté generace s licencí Americké
jaderné regulační komise (U.S. NRC).
V roce 1957 stál Westinghouse
u zrodu vůbec prvního tlakovodního
reaktoru v pennsylvánském Shippingportu. Dnes jsou technologie Westinghouse základem přibližně poloviny všech fungujících jaderných
elektráren na světě. V České republice
se firma již podílela na úspěšném
dokončení prvních dvou bloků JE
Temelín. Vedle ČR je aktivní i v řadě
dalších zemí EU, např. v Belgii, Bulharsku, Francii, Německu, Španělsku,
Švédsku či Spojeném království. Q
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ESTETICKÁ SOLÁRNÍ
ARCHITEKTURA

možnosti nejen z hlediska konstrukčního řešení,
ale (především) po stránce designu. Technologie
přináší širokou škálu barevných variant a povrchových struktur, včetně možnosti zobrazení nejrůznějších obrazců či individuálních log na fasádě.
Pomocí laseru lze volit různé stupně transparentnosti (laserem se ve vrstvě křemíku vytvářejí různé
stupně průhlednosti od 10 do 20 %), a to i v rámci
jednoho modulu. K dispozici jsou také neprůhledné
izolační panely, které lze aplikovat např. do meziokenních prostorů.

FOTOVOLTAICKÉ PANELY ROZESETÉ PO LOUKÁCH A POLÍCH SI
PŘÍZEŇ ENVIRONMENTALISTŮ NEZÍSKALY, A MOŽNOSTI JEJICH
UMÍSŤOVÁNÍ NA STŘECHÁCH JSOU OMEZENÉ. FIRMA SCHÜCO VŠAK
PŘIŠLA SE ZAJÍMAVOU NOVINKOU: PANELY, KTERÉ UŽ NENÍ NUTNÉ
UMÍSŤOVAT S PŘEDEPSANÝM SKLONEM A SMĚROVAT NA JIH, ALE
JEŽ LZE KOTVIT I NA SVISLÉ PLOCHY NA VŠECHNY SVĚTOVÉ STRANY Tepelně izolující fasáda a okna
TEDY PŘÍMO NA STĚNY BUDOV.
První rozsáhlou a atraktivní oblast s potenciálem

pro využití 7transparentních tenkovrstvých modulů
představují prostory oken, dveří, posuvných jednotek a teplých fasád. Moduly plně splňují funkce
konvenčních fasád plus přinášejí přidanou hodnotu
plynoucí z tenkovrstvé fotovoltaiky. Zmiňme především: tepelnou izolaci, ochranu proti povětrnostním vlivům, protisluneční ochranu, zvukovou izolaci
a pohledovou ochranu.
Provedení panelu: dvojité nebo i trojité izolační
sklo, jehož vnější vrstva nese tenkovrstvý modul
o určitém stupni transparentnosti. Solární vý kon: 60–70 Wp/m² v odrazovém provedení
a 50–55 Wp/m² v 7transparentním provedení
(20 % transparentnosti)

I

novativní kombinace tenkovrstvé fotovoltaiky
a ověřených fasádních systémů je dokonalým
naplněním firemního principu „Energie2 – energii šetřit a energii získávat“, v jehož rámci přináší
společnost Schüco zcela nové možnosti v solární
architektuře. Okenní a fasádní modul ProSol TF lze
aplikovat v podstatě ve všech oblastech opláštění
komerčních objektů, od oken a teplých fasád, přes
studené fasády až po protisluneční či předsazená
řešení a vytvářet z nich architektonicky zajímavé
fasádní a okenní systémy. Kromě nových fasádních
řešení využívajících tyto architektonické prvky lze
pomocí modulů modernizovat i stávající objekty.

hybuje kolem 100 μm, u amorfní technologie kolem
2 μm). Výroba je navíc méně závislá na doplňkových
materiálech, nejčastěji na sklu a hliníku. Moduly
jsou lehčí, díky čemuž lze vytvářet i větší formáty.
Oproti klasickým fotovoltaickým modulům založeným na krystalické bázi, které jsou netransparentní
a vyžadují přímé sluneční záření z jihu ideálně pod
sklonem 40°, nabízejí amorfní moduly ProSol TF
výborné celoroční konzistentní výkony i za rozptýleného světla působícího na vertikální rovinu fasády

Tenkovrstvá solární technologie pro
vertikální použití
Tato solární technologie je předurčená pro vertikální
použití jak u oken, dveří, posuvných systémů, teplých i studených fasád, tak pro zasklení světlíků.
Díky své amorfní bázi nabízí možnost efektivního

či šikmou rovinu střešních světlíků a prosklených
atrií s orientací na všechny světové strany. Amorfní
moduly nabízejí unikátní přirozený vzhled, homogenní strukturu, nejrůznější tvary a rozměry skel
i různé stupně transparentnosti, což je důležité
zejména při použití pro okenní systémy.

Studená fasáda
I pro prostory studených fasád, které nevyžadují
transparentnost a průchod světla, přináší Schüco
unikátní řešení. Moduly jsou efektivním a flexibilním systémovým řešením integrace tenkovrstvé solární technologie do velkoplošných odrazových fasádních ploch nových i sanovaných
komerčních objektů. Díky efektivnímu využívání
světla a minimální závislosti na venkovní teplotě
systém zaručuje maximální solární výkony. Standardizované řešení (panely jsou vyráběny v několika standardizovaných velikostech, avšak
možnost individuálních rozměrů) vede ke snížení
pořizovacích nákladů a umožňuje propojení
s ostatními fasádními systémy a FV moduly. Hodnota objektu se díky lepší energetické bilanci
i snížení emisí CO2 zvyšuje. Prvotní vyšší pořizovací náklady jsou rychle amortizovány za vyprodukovanou energii. Q
/pv/

Nové možnosti pro architekty

využití širšího spektra denního záření i za působení
tzv. difuzního světla.
Amorfní – nekrystalické moduly vznikají nanášením
velmi tenké vrstvy křemíku na podkladový nosič.
Tenkovrstvá technologie umožňuje spotřebovat
výrazně méně křemíku oproti konvenčním modulům (při krystalické metodě se vrstva křemíku po-

Další výhodou amorfní technologie je nižší kolísavost výkonu panelů v závislosti na provozní teplotě,
i při velmi vysokém zahřátí vykazují moduly ProSol
TF velmi dobré výsledky. Tato technologie nezahrnuje použití těžko odbouratelných prvků. Další
neopomenutelnou výhodou tenkovrstvých modulů
jsou jejich designové možnosti. Díky homogennímu
povrchu přírodní hnědavé barvy (konvenční krystalické moduly jsou charakteristické typickým mřížkovým/síťovitým vzorem namodralého odstínu),
transparentnosti, možnosti potisku a různorodým
tvarům nabízejí moduly architektům nepřeberné
2/2011
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Nedestruktivní zkoušení a její metody
HLEDAČI SKRYTÝCH PROBLÉMŮ
Skryté vnitřní vady mohou způsobit obrovské škody, zejména při
provozu dopravních, systémů,
stavebních konstrukcí, nebo energetických či chemických zařízení,
ale nejen v těchto případech. Cestou jak těmto rizikům předcházet a zjistit je
ještě předtím, než mohou havarijní stav způsobit, je obor označovaný zkratkou NDT –
nedestruktivní testování. Jde o zkoušení materiálu a konstrukcí, kterými lze zjistit vadu,
její parametry nebo změřit tloušťku materiálu
bez jeho poškození.

Najít závadu dříve, než způsobí
katastrofu
Kromě pojmu NDT se v oblasti nedestruktivních zkoušek lze setkat rovněž s termíny Nondestructive examination (NDE), Nondestructive inspection (NDI),
a Nondestructive evaluation (NDE). Všechny – obecně
vzato – představují totéž: rozsáhlý soubor analytických
technik používaných ve vědě a v průmyslu k průzkumu materiálů, objektů či systémů a jejich součástí
bez jejich fyzického porušení. Cílem nedestruktivního
testování je s pomocí metod, které nepředstavují riziko
poškození daného vzorku zjistit, zda příslušný dílec,
výrobek nebo zařízení nemají defekt (ve smyslu odchylky od normativních standardů), a pokud je nějaký
zjištěn, určit jeho povahu a místo, kde se nalézá.
Nedestruktivní metody zkoušek umožnil především
objev rentgenového záření (1895) a využití ultrazvuku
koncem 20. let minulého století, což dovolilo nahlédnout pod povrch věcí aniž by bylo je potřeba mechanicky porušit. Technické prostředky NDT zahrnují
hardware, software a technické manuály. Nedestruktivní testování využívá různé fyzikální jevy a procesy,
záření různého druhu, chemické interakce a monito-

rování, které se neustále rozvíjí. V současné době využívá už více než stovku
diagnostických metod založených na
různých fyzikálních principech pomocí
několika tisíc různých typů přístrojů.
Velký zlom představovalo zejména nasazení počítačů a špičkových moderních senzorů
umožňujících zobrazit diagnostická data ve 2D a 3D
vizualizaci v reálném čase. Další posilou byl nástup
mikroanalytických technik a dalších metod pro výzkum v mikroskopickém měřítku, metalografie, optická
a elektronová mikroskopie aj. K hlavním metodám
NDT patří radiografické (rtg záření, gama záření, neutrony a pozitrony), akustické (ultrazvuk), elektromagnetické, optické a termické (termokamery, infračervené záření) a kapilární (detekční kapaliny, mj.
fluorescenční) apod. Z tohoto pohledu je klíčové
provést hlavně optimální výběr fyzikálních jevů, pomocí nichž lze získat objektivní odhad příslušných
diagnostických příznaků. Prostředky NDT nové generace využívají např. často akustické metody a elektromagnetické záření, pokročilé testovací algoritmy
a vyspělou funkční diagnostiku.
Jednotlivé techniky NDT mají přitom vzhledem ke
svým principům i svá specifika a omezení, takže většinou se využívá kombinace několika různých diagnostických metod. Optimální návrh systému NDT je tak
složitou úlohou pro špičkové kvalifikované pracovníky,
každou aplikaci je zpravidla potřeba řešit zvlášť.

Od zjišťování defektů k jejich prevenci
Neméně podstatnou částí NDT, avšak poněkud ve
stínu používaných technických prostředků a metod,
je rozvoj diagnostických postupů, které by se měly
více zaměřovat na zjišťování stavů, jež vlastnímu
vzniku defektů předcházejí. Jinými slovy, více než
zjištění vady či odhadu jejích rozsahu je určit odhad

Příkladem praktické aplikace NDT je systém Weldstar
společnosti GE používaný při inspekci potrubí. Včasné
zjištění závad na ropovodu či plynovodu může ušetřit
nemalé částky

zbytkové životnosti, resp. rizik spojených s dalším
používáním příslušného testovaného objektu. A v návaznosti na to navrhnout taková technologická
opatření, která umožní zjištěné problémy eliminovat.
Vyvíjí se tak i samotný přístup k problematice NDT: Na
rozdíl od klasického přístupu, kdy bylo hlavním cílem
zejména zjistit defekty (resp. odchylky od standardů)
nebo jejich hrozbu, je dnes snahou spíše určení, resp.
odhad zbytkové životnosti testovaného předmětu či
materiálu, nebo rizika spojeného s jeho dalším využíváním a úsilí nalézt takovou metodu, která by byla
schopna vypovídat o změnách, k nimž dochází ve
struktuře materiálu ještě předtím, než defekt vznikne.
Samostatnou kapitolou využití metod NDT je také
simulace různých zátěžových testů a virtuální testování prototypů, materiálů apod. které poskytuje
cenné služby např. při vývoji nových automobilů,
letadel či jiných dopravních prostředků, nebo nových materiálů a testování jejich parametrů, zejména z bezpečnostního hlediska.
Na zkoušky pomocí nedestruktivních metod se zaměřuje řada specializovaných laboratoří i firem, výzkumných ústavů i univerzitních pracovišť. Hlavní profesní
organizací u nás, která se programově zaměřuje na
nedestruktivní zkoušení je v současné době Česká
společnost pro nedestruktivní testování (ČNDT). Q

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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VAŠI PARTNEŘI
V NEDESTRUKTIVNÍM ZKOUŠENÍ
MATERIÁLŮ A KONSTRUKCÍ
ČESKÁ SPOLEČNOST PRO NEDESTRUKTIVNÍ TESTOVÁNÍ
ČNDT A CERTIFIKAČNÍ SDRUŽENÍ PRO PERSONÁL APC
Skryté vnitřní vady mohou při provozu energetických, chemických nebo dopravních zařízení, případně stavebních konstrukcí, způsobit nedozírné škody. Žádný odpovědný
výrobce by neměl připustit možnost ztráty
své dobré pověsti zanedbáním kvality a spolehlivosti svých výrobků.
Pomocníkem v péči o jakost a spolehlivost jsou
nejen metody nedestruktivního zkoušení materiálu
a konstrukcí, kterými je možné zjistit vadu, její parametry nebo změřit tloušťku materiálu bez jeho
poškození, ale také kvalifikovaný a certifikovaný
personál, který zkoušení provádí.
Česká společnost pro nedestruktivní testování
je v současné době jedinou profesní organizací v České
republice, která se programově zaměřuje na nedestruktivní zkoušení. ČNDT je neziskovou organizací,
jejímž základním cílem je podpora rozvoje zkoušení
resp. hodnocení materiálů a konstrukcí bez porušení
ve všech oblastech výzkumu, vývoje i praktického

specializované oblasti (např. doprava, akustická emise,
netradiční NDT metody, certifikace a normalizace apod.)
ČNDT je řádným členem nejvýznamnějších mezinárodních organizací: ICNDT - International Committee for NDT (sdružuje NDT organizace po celém
světě) a EFNDT - European Federation for NDT
(sdružující více než 35 evropských i mimoevropských NDT společností).
V současné době nabízí ČNDT zájemcům 3 formy
členství ve společnosti : 1. Individuální; 2. Kolektivní
– určeno pro firmy s významnou činností v oblasti
NDT; 3. Firemní – je určeno pro specializované české
i zahraniční defektoskopické firmy, resp. výrobce
a dodavatele NDT techniky a služeb. Pro zákazníky
je Firemní členství v ČNDT zárukou odbornosti a kvalitní činnosti v oblasti dodavatelských služeb.
Společnost zajišťuje konzultační činnost a zprostředkovává přímé kontakty mezi specialisty a uživateli NDT techniky z průmyslové praxe. Její členové
se významně podílejí na tvorbě i praktickém uplat-

Příklad 3D spektrogramu signálu akustické emise snímaného na poškozené převodové skříni osobního automobilu

využití. Společnost se svojí činností snaží být zárukou
odbornosti a kvality v tomto oboru. Své cíle plní
sdružováním zainteresovaných pracovníků a firem
z různých oborů, šířením aktuálních informací, seznamováním s novými metodami nedestruktivního
zkoušení a nejmodernější přístrojovou technikou.
ČNDT aktivně spolupůsobí i při zavádění nových
zkušebních metod NDT a výsledků výzkumu a vývoje do praxe jak v České republice, tak v úzké návaznosti na významná pracoviště v zahraničí.
ČNDT je organizována jak regionální formou, tak i na
odborném základě. Odborné skupiny ČNDT sdružují
zájemce o obor defektoskopie se zaměřením na dílčí

ňování mezinárodních norem na defektoskopických
pracovištích v ČR (při ČNDT je ustaveno Centrum
technické normalizace). Důležitou funkcí společnosti je také spoluúčast při akreditaci a certifikaci
defektoskopických laboratoří i pracovníků. ČNDT
je spoluzakladatelem a aktivním členem Certifikačního sdružení pro personál (APC).

ČNDT – doc. Ing. Pavel Mazal, CSc.
Vysoké učení technické v Brně
Technická 2, 616 69 Brno
cndt@cndt.cz

Certifikační sdružení pro personál bylo založeno v roce 1995 jako zájmové sdružení právnických
osob s cílem zabezpečit certifikaci zejména svých
členů. Velký zájem o kvalifikace v systému APC pak
přiměl APC otevřít programy kvalifikace a certifikace
celému trhu bez ohledu na členství. V současné
době tvoří sdružení 48 členů z řad významných
průmyslových podniků a zabezpečuje kvalifikace
a personální certifikaci pracovníků v NDT a dalších technických oborech.

Trhlina v čele železniční nápravy zviditelněná kapilární
metodou

Personální certifikace je jednou z neuznávanějších
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, a je za ČR
vybraným uznaným certifikačním orgánem EFNDT
(Evropské federace pro nedestruktivní testování).
Informace o nabízených kvalifikacích, možnostech
získání certifikace a novinkách v této oblasti lze
získat na stránkách sdružení http://www.apccz.cz
nebo na odborných konferencích, kterých se APC
pravidelně účastní.
Tradičně nejvýznamnější odbornou i společenskou
událostí v oblasti NDT je Mezinárodní konference
„DEFEKTOSKOPIE“, spojená s výstavou NDT techniky a služeb. Tato akce je plně organizována ČNDT
a každoročně se stává místem pro výměnu zkušeností nejen členů ČNDT, ale i široké odborné veřejnosti z oblasti NDT/NDE, materiálového inženýrství,
výrobních technologií, provozovatelů průmyslových zařízení a pod. Společnost se široce podílí i na
dalších odborných akcích mezinárodního charakteru. Jako příklad lze uvést pořádání dnes již tradičního workshopu „NDT in PROGRESS“.
Aktuální informace o činnosti a všech akcích, pořádaných ČNDT lze spolu s mnoha odkazy na NDT
po celém světě získat na webových stránkách společnosti: http://www.cndt.cz a na stránkách jediného českého odborného periodika v dané
oblasti „NDT - Welding Bulletinu“. Q

APC – Ing. Hana Paterová Ph.D.
Podnikatelská 545, 190 11 Praha 9
apc@apccz.cz
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Obr. 2

UHLÍKOVÉ KOMPOZITY SE
UPLATŇUJÍ I VE STROJÍRENSKÉ
METROLOGII
UHLÍKOVÉ KOMPOZITNÍ MATERIÁLY SI ŠIRŠÍ VEŘEJNOST SPOJUJE
HLAVNĚ SE ZÁVODNÍMI AUTY, LETADLY, RYBÁŘSKÝMI A TAKÉ
SPORTOVNÍMI POTŘEBAMI.
Obr. 3

V

elmi dobré fyzikální i mechanické vlastnosti jsou
důvodem, proč se o tyto materiály začali zajímat
i výrobci speciální zakázkové měřicí techniky.
Specifickým vlastnostem těchto materiálů se museli
nejdříve přizpůsobit konstruktéři i technologové.
Tato oblast měřicí techniky je i v Evropě zatím v počátcích vývoje a je dobré, že brněnská firma MESING

patří k průkopníkům. Uvádíme alespoň několik
příkladů realizace této techniky firmou MESING pro
kontrolu větších a velkorozměrových součástí. Na
obr. 1 je jednoduchý odpich pro kontrolu vnitřních
i vnějších průměrů. Existují ale i složitější verze ke
kontrole velkorozměrových součástí (i přes 2 m).
Připomínáme, že k nastavování se obvykle používají

Obr. 1
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jednoosé měřicí stroje, přičemž některé z těchto
novějších strojů zahraničních výrobců mají lože
rovněž na bázi uhlíkových kompozitů. Na obr. 3 je
speciální zakázkové měřidlo symetrie drážek k plášti
s lichým počtem žeber. Díky malé hmotnosti
zvládne proměření i velkorozměrových součástí
jeden kontrolor. Malá hmotnost těchto kompozitů
se úspěšně využívá také u měřicích doteků a extrémně vyložených ramen stojánků (obr. 3).
Uvedli jsme zatím jen jednu oblast využití uhlíkových kompozitů ve strojírenské metrologii. Těch
možných aplikací je však mnohem víc. Ve firmě
MESING se například intenzivně pracuje na aplikacích porézních (houbových) vzduchových ložisek,
ale i třeba na využití kompozitů při výrobě nestandardních kluzných ložisek (o výsledcích budeme
informovat samostatným článkem).
Vývoj prvků a zařízení na bázi uhlíkových kompozitů
probíhá v brněnské firmě m.j. za účinné grantové
podpory MPO – projekty FR-TI1/241 a FR-TI2/705. Q
jan.kur@mesing.cz, daniel.smutny@mesing.cz

Téma: nedestruktivní zkoušení

DIAGNOSTICKÁ METODA
AKUSTICKÉ EMISE
A JEJÍ PERSPEKTIVY
AKUSTICKÁ EMISE (AE) JE FYZIKÁLNÍ JEV, PŘI KTERÉM DOCHÁZÍ
V MATERIÁLU V DŮSLEDKU DYNAMICKÝCH PROCESŮ VYVOLANÝCH
VNĚJŠÍMI NEBO VNITŘNÍMI SILAMI K UVOLŇOVÁNÍ ČÁSTI
NAHROMADĚNÉ ELASTICKÉ ENERGIE.

U rozměrných konstrukcí, viz např. zásobník stlačených plynů na obr. 3 o průměru 2,6 m, výškou válcové
části 10,5 m, na které jsou desítky metrů svarů, nelze
z ekonomických důvodů provádět 100% kontrolu
klasickými NDT metodami (UZ, rtg, vířivé proudy,
atd.). Kontrolují se proto jenom vybraná místa na
základě provozních zkušeností nebo výsledků pevnostních výpočtů. Metoda AE při použití sítě snímačů,
příklad jejich rozmístění je rovněž v obr. 3, umožní
při tlakové zkoušce rychlé zjištění vad materiálu a jejich lokalizaci. Na takto vyhodnocených oblastech
pak lze provést klasickou NDT kontrolu, např. ultrazvukem, která umožní navíc vyhodnocení velikosti
vady a její orientaci vzhledem k tloušťce stěny.
Oproti klasickým NDT metodám má akustická
emise několik předností:
1) je to integrální metoda, která využítím sítě snímačů na sledovaném objektu umožňuje lokalizaci
emisních zdrojů souvisejících s hledanými vadami,
přičemž snímače nemusí být v bezprostřední blízkosti vady.
2) Detekuje pouze ty vady, které jsou aktivní při
daném způsobu zatěžování a jsou tak potencionálními zárodky pro další růst trhlin.
3) V případě zjištěné vady podkritické velikosti,
potvrzené následně např. ultrazvukem, umožňuje
kontinuální měření při následném provozu konstrukce.
Souhrnem lze říci, že metoda AE umožňuje poměrně snadno lokalizovat vady v konstrukcích
a v některých případech je nenahraditelná. Např.
na některých konstrukčních uzlech křídel letounů,
jsou zcela nepřístupné části a ostatní NDT metody
nelze v těchto případech použít. Na druhé straně
metoda AE při současném stupni poznání neumožňuje vyhodnotit velikost vady a jejich orientaci
vzhledem k povrchu konstrukce.
Akustická emise je jedinou známou NDT metodou,
umožňující detekci erozně-korozního poškozování
parovodů vlivem proudícího média. V obr. 4 jsou
spektrogramy, na kterých je barevnou škálou zobrazena fluktuace frekvenčního spektra, související
s tímto procesem. Stejný postup lze využít i pro
detekci kavitace u vodních turbin. Q
www.dakel.cz

etoda akustické emise je proto vhodná
zejména pro diagnostiku vzniku a rozvoje
trhlin v konstrukcích za podmínek mechanické, tepelné, nebo korozní stimulace, přičemž
indikuje pouze takové defekty, které jsou při daném
namáhání konstrukce aktivní a tedy nestabilní a potenciálně nebezpečné. I při geometricky složitém
tvaru konstrukce je při použití dostatečného počtu
snímačů možná lokalizace emisních zdrojů a tím
i nasměrování běžných defektoskopických metod,
které umožňují kvantifikaci efektů. Z uvedené charakteristiky metody AE však vyplývá rovněž nutnost
detekce stimulačních parametrů a vytváření časově
synchronizovaných datových souborů. Akustická
emise je na rozdíl od ultrazvukové defektoskopie
metoda pasivní, která pouze sleduje odezvu materiálu, resp. konstrukcí na vnější stimuly. V důsledku
platnosti Kaiserova efektu není možné ve většině
případů měření opakovat. Je proto potřeba v prů-
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běhu testů archivovat co možná největší množství
dat a během měření reálně zpracovávat jen nezbytné
údaje. Problémy s rozsáhlými datovými soubory
narůstají při dynamických způsobech zatěžování,
např. u aplikace metody AE při únavových zkouškách,
nebo při potřebě sledovat vedle AE i jiné parametry,
např. šumy korozních proudů při diagnostikování
vzniku a růstu trhliny v korozním prostředí.
Akustická emise má buď charakter „praskavé (nespojité) emise“, typický tvar jednoho hitu je zobrazen na obr. 1, nebo kontinuální (spoijité) emise, viz
obr. 2, kde informace o emisním zdroji je zdánlivě
skryta v šumu měřícího kanálu. Praskavá emise je
obvykle projevem iniciace a šíření vad a trhlin v materiálech konstrukcí. Kontinuální pak je generována
zejména úniky médií (voda, pára) z tlakových komponent a též erozně korozním působením proudícího média v potrubních systémech, kavitací nebo
některými technologickými procesy.

Obr. 1: Typický průběh signálu u hitu “praskavé emise“

Obr. 2: Navzorkovaný signál kontinuální akustické emise

Obr. 3: Příklad lokalizace emisního zdroje A na rozvinutém
plášti tlakové nádoby. Červená kolečka označují polohu
snímačů AE, barevné čtverečky značí místa vzniku událostí.

Obr. 4: Grafická interpretace detekce erozně korozního porušování parovodů (vlevo), získaná vyhodnocením kontinuální
emise. Vpravo totéž měření na parovodu bez poškození.
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Téma: nedestruktivní zkoušení

ZOBRAZOVAČ MAGNETICKÉHO POLE

měřit hodnoty magnetického pole v zadaných
bodech a určovat vzdálenosti a úhly mezi nimi.

Zobrazovač magnetického pole MagCam obsahuje patentovaný čip s integrovanou matici
Hallových snímačů. Každý ze snímačů nezávisle měří lokální magnetické pole. Výsledkem
je velmi rychle změřená trojrozměrná mapa
magnetického pole s vysokým prostorovým
rozlišením.
Zobrazovač MagCam otevírá nové možnosti ve
výzkumu a kontrole kvality výrobcům a dodavatelům magnetů a magnetických senzorů, konstruktérům motorů a generátorů a NDT laboratořím.
Pro elementární geometrie magnetických obvodů
je tvar indukčních čar známý, pro složité tvary magnetických obvodů se průběh indukčních čar dá
vypočítat. Otázkou však vždy zůstává skutečné
rozložení magnetického pole při realizaci magnetického obvodu. To je totiž ovlivněno reálnými
vlastnostmi materiálů, které se mohou lišit od předpokládaných jak velikostí, tak homogenitou. A to
je důvod pro podrobné studium průběhu indukčních čar magnetického pole konkrétního magnetického obvodu.
Pomineme-li nejjednodušší způsob zobrazení indukčních čar pomocí magnetických suspenzí,
zůstávají pro zkoumání rozložení magnetického
pole elektronické senzory. Protože většina senzorů
magnetického pole jsou senzory vektorové, je
možné jejich pomocí stanovit průběh indukčních
čar. Naprostá většina používaných senzorů magnetického pole je založena na Hallově sondě. Její
výhodné parametry pro obvyklou technickou praxi
jsou dostatečný pracovní rozsah magnetické indukce, frekvence magnetického pole a teploty
prostředí. Další výhodou je její relativně snadná
možnost integrace a miniaturizace. Její nevýhody,
zejména offset a teplotní závislost, je možné dobře
kompenzovat navazujícími elektronickými obvody.
Dosavadní praxe vycházela z použití vhodného manipulátoru, buď plošného nebo prostorového, kterým
se při použití senzoru magnetického pole stanovila
mapa magnetického pole daného magnetického
obvodu. Toto řešení je technicky náročné a vyšetřování průběhu indukčních čar pole je zdlouhavé.
Pro výzkumnou i technickou praxi je zajímavý nový
zobrazovač magnetického pole, který je založený
na plošném senzoru.

Aplikační možnosti

Obr. 1 Zobrazovač
magnetického pole
MagCam.

za sekundu. Zobrazovač je napájený přes USB rozhraní, přes které se také přenáší naměřená data pro
další zpracování. Senzorový čip je krytý ochrannou
vrstvou proti mechanickému poškození a je zapuštěný 0,25 mm pod povrch pouzdra zobrazovače.
Rozměry MagCamu jsou 94 x 71 x 23 mm a jeho
hmotnost je 230 g.

Program MagScope
Pro snímání, zobrazování a podrobnou analýzu dat
ze zobrazovače MagCam slouží programové vybavení MagScope. Základní vlastností tohoto programu je interpolované kvantitativní barevné
zobrazení magnetického pole s vysokým rozlišením.
Přitom je možné provádět analýzu pole v jednotlivých řezech v kartézských nebo válcových souřadnicích, pokud je známá absolutní poloha měřeného magnetického obvodu. Také je možné

Obr. 2 Kontrola bodového svaru pomocí MagCam

Zobrazovač MagCam
Zobrazovač magnetického pole MagCam je založený na technologii vyvinuté v centru nano-elektronických technologií IMEC. Základem zobrazovače
je patentovaný senzorový čip, který obsahuje dvourozměrné pole integrovaných mikroskopických
Hallových sond. Při rozlišení 128 x 128 je počet sond
16384. Jednotlivé sondy mají rozměr 100 x 100 μm,
celkový rozměr aktivní části senzoru je 13 x 13 mm.
Každá jednotlivá Hallova sonda nezávisle měří lokální magnetické pole. Výsledkem je trojrozměrná
mapa rozložení magnetického pole s vysokým prostorovým rozlišením, změřená vysokou rychlostí.
Realizace zobrazovače magnetického pole
MagCam je patrná z obr. 1. Měřicí rozsah senzoru
je ± 0,1 mT až ± 7 T, rychlost měření je až 50 snímků
26
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Obr. 3 Zobrazení bodového svaru pomocí MagScope

Hlavní využití zobrazovače MagCam a programu
MagScope je při kontrole permanentních magnetů.
Nejčastější je kontrola malých magnetů pro různé
snímače, zejména využívané v automobilovém
průmyslu. Častou aplikací je kontrola větších magnetických obvodů při ověřování vlastností elektrických motorů a generátorů.
Další využití nachází zobrazovač při materiálovém
výzkumu magnetických materiálů a při vývoji svařovacích metod. Na obr. 3 je schematicky znázorněna
situace kontroly bodových svarů. Zobrazovač MagCam
zde snímá rozptylové magnetické pole.
Z dvourozměrného zobrazení tohoto pole programem MagScope lze získat řezem přes střed svaru
typický průběh indukce o čtyřech vrcholech, jak je
patrné z obr. 3. Podle vyvinuté metodiky lze ze
vzdálenosti mezi jednotlivými vrcholy získat informace o struktuře materiálu uvnitř svaru. Obdobně
je možné analyzovat laserové svary.
Zobrazovač magnetického pole MagCam spolu
s programem MagScope přináší zcela nové možnosti do výzkumu a vývoje magnetických obvodů
tím, že umožňuje kvantitativní digitální mapování
magnetického pole.
V současné době je MagCam používaný převážně
pro výzkumné a vývojové aplikace, ale není daleko
doba, kdy bude využitý ve výrobní kontrole jako
součást automatického nedestruktivního zkušebního systému. Q
Libor Keller, TSI System s.r.o.
www.tsisystem.cz

Téma: nedestruktivní zkoušení – historie

POČÁTKY RENTGENOLOGIE
NA MORAVĚ
LONI UPLYNULO 110 LET OD SESTROJENÍ PRVNÍHO RENTGENOVÉHO
PŘÍSTROJE NA MORAVĚ, KTERÝ BYL PO DVOULETÉM OVĚŘOVÁNÍ
OD ROKU 1902 JIŽ PLNĚ VYUŽÍVÁN. JE ZAJÍMAVÉ, ŽE PRVNÍ RENTGEN
NEMĚLA ŽÁDNÁ KLINIKA NEBO NEMOCNICE, ALE VENKOVSKÝ LÉKAŘ
MUDR. FRANTIŠEK DREUSCHUCH V NÁMĚŠTI NAD OSLAVOU. TEN
ÚDAJNĚ PŘEDBĚHL BRNO A OLOMOUC O ZHRUBA ROK.

Rentgenová světnice

P

aprsky X objevil německý fyzik Wilhel Gebbert
Conrad Röntgen (1845–1923) v roce 1895 a vzápětí začala erlangenská firma Reiniger Gebhert
a Schall rentgenové přístroje hromadně vyrábět.
Toto zařízení zakoupil např. již v roce 1897 Spolok spišských lekárov a lekárnikov. Přibližně ve stejnou dobu si
pořídil rentgen jeden pražský hoteliér, který ho však
používal hlavně pro pobavení hostů. Nicméně se na
tomto aparátu podařilo prokázat jednomu z diváků
spolknutý hřebík, který mu byl následně vyoperován.
Řada lékařů si začala uvědomovat přednosti tohoto
objevu, ale pořízení přístroje nebylo snadnou záležitostí jak po stránce finanční, tak i technické; proto
s pořízením nejprve trochu váhali. MUDr. František
Dreuschuch (1855 – 1938) však neztrácí čas a roz-

MUDr. Dreuschuch v roce 1916

hoduje se, že si přístroj postaví sám a pouze zakoupí
lampu. Nejprve prostuduje dostupnou literaturu
a následně zřizuje na náhonu u domu č. 19 malou
elektrárnu, a to za pomoci nadšených místních řemeslníků. Souběžně se synem navrhují a vyrábějí
funkční rentgenový přístroj včetně vysokonapěťové
části. Montáž a zkoušky proběhly úspěšně již v roce
1900 a s místním fotografem pořizují i první rentgenové snímky, které jsou nad očekávání kvalitní. Na
prototypu je ale stále co vylepšovat. Velkou vzpruhou
v práci je mu novinová zpráva, že Královská akademie
věd ve Stockholmu uděluje v roce 1901 prvních 6
Nobelových cen a hned prvním fyzikem mezi laureáty je právě W.C. Röntgen. Tuto zprávu má pak
stále na zdi své ordinace. Krátce nato dokončuje

Pracovna MUDr. Dreuschucha

MUDr. Dreuschuch „průkopnické“ práce a od roku
1902 používá rentgen již běžně ve své praxi.
V této době se ale ještě nic nevědělo o škodlivých
účincích záření a lékaři se nijak nechrání. Tak jako
většina prvních rentgenologů i on onemocní rakovinou kůže a na bolavé ruce pak nosí ze zdravotních
i estetických důvodů kožený návlek. Část ruky mu
chtěli dokonce amputovat, ale zákroku se již nedožil.
Rozsah aktivit MUDr. Dreuschucha byl obrovský. Vedle
rentgenologie byl tento venkovský lékař, ale s titulem
státního zdravotního vídeňského rady, také propagátorem očkování. Sérum připravil a poprvé aplikoval na sobě i na rodinných příslušnících – manželce
a dceři. V této oblasti úzce spolupracuje s tehdejšími
předními českými bakteriology – profesory Hlavou
a Honlem. V době 1. světové války dosahuje nemalých
úspěchů při eliminaci následků antraxu. Své kreslířské
nadání využívá při zpracování ilustrací pro vysokoškolské učebnice. Má těsnou vazbu zejména na
pražskou lékařskou fakultu, ale nabídky zde učit odmítá – nechce opustit své pacienty. Po večerech tráví
hodiny u mikroskopu a v laboratoři. Mimořádnou
pozornost věnuje přípravě aktivní účasti na lékařských
kongresech od Paříže až po Petrohrad a Moskvu.
Většinou přednáší v jazyce hostitele.
Ve svém regionu prosazuje zavádění hygienických
zásad a nezanedbává ani stavovské povinnosti –
aktivně pracuje v lékařské komoře a je i spoluzakladatelem lékařské záložny.
Nikdy nezbohatl, vydělané peníze většinou investuje
do vybavení laboratoře a ordinace a přirozeně i do
vzdělání svého i rodiny. Chudé léčí často zdarma a při
návštěvě nemajetných občas u nich „zapomene“ nějaké peníze. I když zhoubná choroba velmi ovlivnila
konec jeho života, umírá přesto v úctyhodných 83 letech. Jablko často nepadá daleko od stromu, a to platí
i pro Dreuschuchovu rodinu. Ve šlépějích otce šel i syn,
rovněž František, který působil jako docent rentgenologie v Bratislavě a pak v Praze a byl 6. generací ranhojičů a lékařů v této rodině. Díky nejbližším potomkům
se dochovalo mnoho cenných materiálů, a to umožnilo uspořádat v Náměšti nad Oslavou krátce před 110
výročím Dreuschuchova rentgenu velmi zajímavou
výstavu a vzpomínkovou akci. Q
Ing. Jan Kůr

Údajně první snímek ruky, pořízený již v roce 1900
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veletrhy a výstavy
jehož součástí je Eco-Park, společný pilotní projekt
veletržní správy Deutsche Messe AG a Svazu německých výrobců strojů a zařízení (VDMA).
K nejmladším členům Hannover Mense patří veletrh MobiliTec, který doplní v hale č. 25 nabídku
k tématu elektromobilita. Veletrh hybridních a elektrických technologií pohonu, mobilních zásobníků
energie a alternativních mobilních technologií
sdružuje dodavatele energie, systémů a součástí
pro elektromobilitu, a výrobce hybridních a mobilních pohonů, kteří předvedou technologie mobility
budoucnosti.
Svou premiéru má od loňska úspěšně za sebou
další z nových součástí hannoverského veletržního
souboru, veletrh CoilTechnica, který prezentuje
technologie výroby cívek, transformátorů a elektromotorů, elektrotechnické komponenty, příslušenství, kontrolní, měřicí a diagnostické systémy.
Představuje nejen doplněk k oblasti subdodávek,
ale rovněž k veletrhům věnovaným energetice a letos bude dále rozšířen.

VELETRHY VE ZNAMENÍ
„ŠŤASTNÉ TŘINÁCTKY“

Zaostřeno na energii
Stěžejní téma veletrhu „Smart Efficiency“ bude samozřejmě přítomno i v halách věnovaných energetice. Mezinárodní veletrhy Energy, Power Plant
Technology, Wind a MobiliTec ukážou celý řetězec

JIŽ ZA NECELÉ DVA MĚSÍCE SE V HANNOVERU OPĚT OTEVŘOU BRÁNY
NEJVĚTŠÍHO PRŮMYSLOVÉHO VELETRHU SVĚTA. PŘESNĚJI ŘEČENO
NEJVĚTŠÍ VELETRŽNÍ AKCE TOHOTO DRUHU, PROTOŽE PROSLULÉ
HANNOVER MESSE TVOŘÍ KOMPLEX 13 SPECIALIZOVANÝCH
ODBORNÝCH VELETRHŮ VZÁJEMNĚ SYNERGICKY PROPOJENÝCH.
SPOLEČNÉ TÉMA LETOŠNÍHO ROČNÍKU, JEHOŽ PARTNERSKOU ZEMÍ
JE FRANCIE, JE „SMART EFFICIENCY“.

P

od tímto heslem se představí od 4.–8. dubna
2011 na hannoverském výstavišti klíčové
technologie světového průmyslu a řešení,
která mají za cíl inteligentní souhru efektivity
nákladů, procesů a zdrojů.

Průmyslová automatizace, roboty
a pohony
Každoroční stálicí a jedním ze stěžejních pilířů Hannover Messe je Industrial Automation - přední mezinárodní veletrh automatizace spojitých technologických procesů, automatizace výroby a systémových
řešení. Také letos představí všechny významné oblasti
průmyslové automatizace a nejmodernější automa28
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tizační techniku. Zahrnuje celou šíři řešení s podporou výpočetní techniky, inovace ve strojírenství a technice elektrického pohonu. Dále zde budou shrnuty
informační a komunikační technologie využívané
v průmyslové automatizaci. Jde zejména o průmyslovou komunikaci a hardware a software pro využití
v automatizaci. Výstavní oblast „Robotizace a automatizace“ představí mobilní robotizaci pro průmyslovou výrobu, veřejný sektor i sektor služeb.
Přehlídku automatizace doplňuje letos mezinárodní
veletrh techniky pohonu a fluidní techniky Motion,
Drive & Automation, který v Hannoveru probíhá
každé dva roky. Zahrnuje kompletní nabídku techniky elektrického a mechanického pohonu a všechny
novinky z hydrauliky a pneumatiky. Bude je zde
prezentovat přes 1300 výrobců převodovek, valivých
ložisek, elektromotorů, lineární techniky, čerpadel,
válců, filtrů a hadic až po těsnění, a mnoho dalších
komponent techniky pohonu a fluidní techniky.
V popředí jsou témata energetická účinnost, Life
Cycle Management a Condition Monitoring Systems.
V řadě výrobních procesů zaujala klíčovou úlohu
pneumatická a vakuová technika, která je pro moderní výrobní procesy ideálním prostředkem pro
řešení efektivního využívání energie a úspor nákladů. Na tuto oblast je zaměřen veletrh ComVac,

tvorby hodnot pro energetiku od výroby, dodávek,
přenos, distribuci až po přeměnu a uchovávání
energie. Největší světový veletrh energetických
technologií Energy, je výkladní skříní směsi energií
budoucnosti. I on má svá stěžejní témata: Smart
Metering, Smart Grids, Smart Building a informační
a komunikační technologie využívané v energetice.
Budou zde představeny jak konvenční, tak regenerativní technologie pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů.
Společný stánek SuperConductingCity bude zaměřen na aplikace technologie supravodičů, umožňující přenos energie bez elektrického odporu.
Obdobně atraktivním tématem je vodíková energetika: Největší evropský společný stánek věnovaný
využití vodíku a palivových článků, Hydrogen
& Fuel Cells představí výrobu vodíku, komponenty
palivových článků, stacionární, přenosné a mobilní
palivové články a jejich aplikace.
Veletrh plánování, stavby, provozu a automatizace
elektráren Power Plant Technology je významnou
platformou pro prezentaci inovativních technologií
pro uhelné a plynové a naftové elektrárny, vodní
elektrárny a paroelektrárny, a představí se na něm
inovativní koncepce jejich výstavby. Do budoucna
bude spojen na přání vystavovatelů s veletrhem
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zařízení, součástí a služeb pro větrné elektrárny Wind
a bude probíhat v dvouletém cyklu v lichých letech.
Digitální továrna je další z významných částí veletržního
komplexu. Mezinárodní veletrh integrovaných procesů
a IT řešení Digital Factory letos představí průmyslový
software a jeho využití především ve výrobě a při vývoji
produktů, i jeho začlenění do podnikových procesů.
Do portfolia Digital Factory patří virtuální vývoj produktů (CAx), Product Lifecycle Management (PLM),
vývoj produktů (CAD), plánování výroby a procesů
(ERP, PPS), simulace, výroba a automatizace (MES),
integrace procesů, vyřizování zakázek, Rapid Prototyping a Rapid Manufacturing a řízení vztahů se zákazníky (CRM). Loni se integrovanou součástí veletrhu
Digital Factory úspěšně stalo téma vizualizace, jemuž
bude přehlídka věnovaná i letos. RapidX, reálný procesový řetězec vývoje produktů, proběhne v příštím
roce počtvrté a představí spolu s prominentním partnerem Festo přehlídku „Festo Fast Factory“.

Hlavním tahounem jsou subdodávky
Největší počet návštěvníků přitahuje do Hannoveru
podle statistik organizátorů mezinárodní veletrh
průmyslových subdodávek a lehkých konstrukcí
Industrial Supply. Současně je považován za nejvýznamnější událost v oblasti Global Sourcing. Směsice
předních průmyslových veletrhů, které probíhají
v rámci Hannover Messe, je odrazem celého procesového řetězce dodavatelského trhu, který zahrnuje
jak know how v oblasti materiálů a technologií, vý-

voj a konstrukci, tak díly, komponenty a systémy.
Letos se zaměří na „Efektivní využívání materiálů
a zdrojů“, a v rámci Solutions Area a fóra věnovaného
materiálům na společné téma lehké stavby.
Do kolekce Hannover Messe patří nedílně i mezinárodní veletrh techniky povrchových úprav SurfaceTechnology, který zahrnuje celé spektrum od
předúpravy a čištění povrchů přes lakovací a galvanickou techniku až po plazmovou technologii
a nanotechnologii.

Hi-tech má na výstavišti zelenou
Historicky relativně nejmladšími sekcemi Hannoverských veletrhů jsou přehlídky zaměřené na fenomény
moderní průmyslové výroby v podobě nových materiálů a technologií. Na ty je zaměřen mezinárodní
veletrh MicroNanoTec, který představí využívání
mikrotechnologie, nanotechnologie a laseru při
zpracování mikromateriálů. K trendům roku 2011
patří témata Printed Intelligence a Energy Harvesting.
Platforma B2B „Scéna NANO“ představí řešení a aplikace s vylepšenými výrobními vlastnostmi, které je
možno již uvést na trh. Odborný svaz mikrotechniky
(IVAM) organizuje v rámci tohoto veletrhu prestižní
mezinárodní fórum „Innovations for Industry“.
K nejpopulárnějším sekcím veletrhů patří Research
& Technology, který se v průběhu dosavadních ročníků stal významnou platformou prezentace nových
technologií a od letošního roku ponese poprvé nový
název „přední mezinárodní veletrh výzkumu, vývoje

a přenosu technologií“. Je jakýmsi „tržištěm“ nových
výsledků vědecké práce a průkopnických průmyslových inovací zaměřeným na přenos technologií mezi
vědou a hospodářstvím. Na Hannoverské veletrhy
přijíždějí podniky s konkrétními investičními záměry
a veletrh Research & Technology využívají jako platformu, kde se průmysl může seznámit s aktuálními
výsledky výzkumu v daných oblastech. Q
/jv/

TECHNOLOGIE ČINÍ Z INOVACÍ
HNACÍ SÍLU PRO
VAŠE PODNIKÁNÍ.
4. – 8. dubna 2011 · Hannover · Německo

• Objevte trendy a inovace v oborech součásti, technologie, systémy, služby a řešení
pro průmyslovou výrobu, infrastrukturu azásobování.
• Při Vaší návštěvě veletrhu získáte kompletní přehled o trhu – obzvláště v klíčových
oblastech automatizace, energie, subdodávky avýrobní technika, technika pohonu
a ﬂuidní technika, nebo výzkum a vývoj.
• Více informací o světově nejvýznamnější technologické události na:
hannovermesse.com
Zastoupení Deutsche Messe v ČR, tel.+fax: +420 220 510 057, info@hf-czechrepublic.com

GET NEW
TECHNOLOGY FIRST

rozhovor

TECHNICKÉ MUZEUM
V NOVÉM LESKU
OD 16. ÚNORA SE PO NĚKOLIKALETÉ NÁROČNÉ CELKOVÉ
REKONSTRUKCI PRO VEŘEJNOST OPĚT OTEVÍRÁ JEDEN Z KLENOTŮ
ČESKÝCH HISTORICKÝCH SBÍREK: NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM
V PRAZE NA LETNÉ. S RENOVOVANÝMI INTERIÉRY, NOVÝMI
EXPOZICEMI, A TAKÉ S NOVÝM GENERÁLNÍM ŘEDITELEM, KTERÝM
JE OD LOŇSKÉHO ROKU BC. KAREL KSANDR.
Co návštěvníky ve znovu otevřeném muzeu po rozsáhlé celkové
rekonstrukci očekává?
V nové podobě uvidí návštěvníci 5
stálých expozic. Je to především ikona
muzea – dopravní hala, kde už v závěru loňského roku proběhl úspěšně
den otevřených dveří - přilákal
4800 lidí. Ti, kteří ji znali už dříve, budou na první pohled vědět, že tam
došlo k určitým změnám. V souvislosti
s budováním železničního muzea na Masarykově
nádraží třeba ubylo něco málo železničních exponátů. Samozřejmě ty největší železniční ikony, nejstarší dochovaná lokomotiva Kladno císařský vagon
Františka Josefa či lokomotiva „hrboun“ v dopravní
hale zůstaly. Díky tomu tam naopak zase další exponáty přibyly. Jsou to například některé automobily, nebo britská stíhačka Spitfire, se kterou se
v roce 1945 vrátili do vlasti naši letci z Británie. Takže
přestože je dopravní hala nová, její koncepce je
v podstatě obdobná, na jakou byli návštěvníci
zvyklí. Zůstává nadále hlavním lákadlem NTM.
Nová je expozice architektury a stavitelství, to je
věc, která v NTM nikdy nebyla, a chtěl bych zdůraznit hlavně to stavitelství. Protože architektura je to
venkovní, co dům dělá domem, ale kdyby nefungovalo stavitelství, nebyla by ani architektura architekturou. Návštěvník se dozví o stavebních
konstrukcích, jsou tam důležité modely jako například kovová konstrukce kopie Národního muzea,

Součástí nových expozic je i dobová pracovna architekta
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nebo některé zajímavé konstrukční
prvky jako třeba torzo ocelové lávky
z Bechyně.
Expozice je rozdělena do tří koncepčních bloků. Jeden ve věnován veřejnému intravilánu, tzn. veřejnému
prostoru, druhá část je věnována pracovnám architektů – tam návštěvník
může vidět jak vypadala pracovna
architekta v 19. a ve 20. století. A ve
třetí části se seznámí s vývojem architektury za posledních 100 let. Expozice je nazvaná
„Od Rudolfina k Ještědu“, takže skutečně vystihuje
zhruba století od roku 1874 do roku 1974. Tedy od
doby, kdy se začala projektovat stavba Rudolfina,
až po dobu, kdy byl dokončen legendární TV vysílač na Ještědu.
Další z nových expozic je astronomie. Tam samozřejmě nesmí chybět úžasné sextanty, s nimiž pracovali Johannes Kepler či Tycho Brahe. V expozici
jsou i atraktivní interaktivní záležitosti, lidé se tam
mohou například seznámit s tím, jaký je rozdíl mezi
Keplerovým a Galileovým dalekohledem, a mohou
si jeden z Keplerových sextantů i naživo vyzkoušet
na modelu – v expozici je simulováno hvězdné
nebe, na kterém si mohou zaměřit „svoji“ hvězdu.
Takže to už nebude„…nedotýkejte se, prosím“?
Přesně tak, bude to právě – „dotýkejte se!“ A to platí
třeba i pro jeden ze skutečně exotických exponátů,
železný meteorit, kterého se návštěvník může do-

tknout a tím získat „spojení s vesmírem“. Takže astronomická expozice – a nejen ona - bude rozhodně
zajímavá.
Další expozice, která je nová, je Skleněný ateliér. To
je část, která je věnována historii fotografie a představuje vývoj oboru, bude obsahovat mj. některé
nejstarší daugerrotypy pocházející z České republiky.
A poslední z nových expozic je sekce Polygrafie
a tiskařství. To je také nová věc, která v NTM nikdy
nebyla. V ní se návštěvníci zase seznámí s tím, jak
se vyvíjel tisk, knihtisk, barvotisk, ocelotisk atd. takže
rovněž velmi zajímavá záležitost, a také s velmi
propracovaným interaktivním programem - jsou
plánovány například jakési kurzy práce na těchto
historických tiskařských strojích.
To je vlastně i odpověď na to, jak se bude lišit nové
muzeum od předchozí etapy. Bude více interaktivnější a lidé si budou moci řadu věcí i sami vyzkoušet. Věci, které v NTM byly v jeho dosavadní podobě
byly hodně staré, sbírky byly v pojetí ze 70. let. Nové
expozice jsou nové nejen z hlediska výstavní estetiky, ale i vlastního provedení, jsou lépe zabezpečeny i z důvodu ochrany prostředí, tedy klimatu,
a přibylo i hodně interaktivních prvků. Třeba firemní
lokomotiva Poldi Kladno, instalovaná ve zmíněné
dopravní hale, která dosud projížděla jen v areálu
podniku, bude sloužit k tomu, aby si děti mohly
vlézt do kabiny strojvůdce a představit si, jaké to
bylo jezdit s parní lokomotivou.
To, co je momentálně vystaveno je ale jen část
bohatého sbírkového fondu muzea, hodně
exponátů je i v depozitářích, které má NTM
na různých místech. Počítá se s tím, že i tyto
exponátu budou časem zpřístupněny? Že budou třeba kromě stálých expozic například
i specializované výstavy?
Jednoznačně ano. Budova NTM má dva výstavní
sály. Jeden ve vestibulu, druhý v suterénu, a právě
ten suterénní je koncipován tak, aby po vlastní ose
např. ulice do tohoto prostoru mohlo vjet třeba
auto. S využitím těchto dvou sálů budeme věci,
které není možno z různých důvodů vystavit ve
stálých expozicích, prezentovat veřejnosti v rámci
různých krátkodobých výstav.
Obnovou prošla nejen výstavní hala, ale i další
prostory muzea…
Spíše byly – konečně – znovu zprovozněny ke
svému původnímu účelu. Je potřeba připomenout,
že budova NTM se začala panem architektem Babuškou projektovat ve 30. letech a její dokončení
připadlo na rok 1940, tedy období 2. světové války.
Stavba byla po svém dokončení prakticky okamžitě
zabrána pro jiné účely, než je technické muzeum.
(pozn.: byla přidělena protektorátnímu ministerstvu
pošt, a technické sbírky se musely přestěhovat do
karlínské Invalidovny, která pak sloužila muzeu jako
depozitář, a to až do roku 2002). A tento osud se
s ní vlekl až do podzimu roku 1990. Ještě tehdy
NTM používalo ze „své“ budovy pouhou jednu třetinu a teprve rok 1990 vyřešil dislokaci řady institucí,
které v objektu sídlily. V muzeu byly například Geodézie a kartografie, nebo část ministerstva vnitra.
Takže až nyní můžeme vlastně hovořit o finální
dokončení této budovy podle původního projektu
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a záměru ze 30. let. A jsem skutečně rád, že role
„dokončovatele“ se ujal nesmírně erudovaný architekt pan Žilka, který má velmi citlivý přístup k odkazu svého předchůdce.
Vsadili jste jen na renomované domácí experty, nebo se inspirovali i jinde v zahraničí?
Samozřejmě jsme se poohlíželi i ve světě, protože
bez toho to ani nejde, tak už to ostatně dělaly i generace před námi, a budou to tak dělat i generace
po nás. Z historického hlediska je zcela jednoznačné, že když se například budovalo Národní
muzeum v Praze, tak architekt Šulc, který budovu
projektoval, navštívil významná evropská muzea,
která se v té době budovala v Mnichově, ve Vídni,
ale třeba i v Sankt Petěrburgu v Rusku, a to samé
se týká i naší generace. Osobně jsem navštívil nejen
nejbližší zahraniční technická muzea v Drážďanech,

Mnichově, ve Vídni, ale měl jsem příležitost si velmi
dobře prohlédnout třeba i Air and Space Museum,
které je součástí Smithsonianova institutu ve Washingtonu, a patří mezi nejrenomovanější svého
druhu ve světě, nebo některá asijská muzea, která
rovněž patří mezi špičku, například v Taipei na Tajwanu. Tyto zkušenosti jsou velice důležité, pokud
chceme NTM dostat tam, kam patří, tj. na špičkovou
úroveň světových technických muzeí. Zaslouží si
to už kvůli svým sbírkám, které obsahují skutečné
unikáty a světové rarity.
NTM má ve sbírkách unikáty, které jinde po
světě není možné vidět, ale s tím souvisí i péče
o ně. Poptávka po technicky zaměřených specialistech nyní obecně roste, ale pro tyto účely
jsou zapotřebí skutečně erudovaní lidé, vzhledem k tomu, že v tomto případě je navíc spe-

cifikum že jde o historické věci vyžadující
velkou dávku odborných zkušeností. Jak je
na tom NTM v tomto směru?
Muzeum má velmi kvalitní restaurátorské dílny, kde
jsou zaměstnanci schopni provádět poměrně náročné restaurátorské zásahy na sbírkových předmětech samozřejmě. Tyto dílny nejsou laboratoře,
kde se chodí v bílých pláštích, NTM to jsou především těžké mechanické exponáty, lokomotivy, letadla, auta atd. Toto pracoviště proto úzce spolupracuje s renomovanými výzkumnými laboratořemi,
máme například uzavřeno partnerství s Vysokou
školou chemicko-technologickou, kde nám pomáhají ověřit některé věci v rámci restaurování na
jejich laboratorních přístrojích. Kromě vlastního
týmu kvalifikovaných restaurátorů tak spolupracujeme s externími specialisty, aby bylo o cenné sbírky
postaráno na odpovídající úrovni. Q

ZÁŽITKOVÁ TURISTIKA:
PRAHA, JAK JI NEZNÁTE
HOSPODÁŘSKÁ KOMORA HL. M. PRAHY SPOLEČNĚ S MAGISTRÁTEM
HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY VYTVOŘILI SYSTÉM PROHLÍDEK
TECHNICKÝCH PAMÁTEK V OJEDINĚLÉM PROJEKTU ZÁŽITKOVÁ
TURISTIKA „PRAHA TECHNICKÁ“. VYTIPOVALI TECHNICKÉ PAMÁTKY,
JEJICHŽ PROHLÍDKA BY MOHLA BÝT ZAJÍMAVÁ PRO NÁVŠTĚVNÍKY
HLAVNÍHO MĚSTA I JEHO OBYVATELE.

se jim naskytne úchvatný panoramatický pohled
na Prahu.
Úpravna vody v Podolí patří jednoznačně k nevšedním a nesmírně zajímavým budovám Prahy a díky
projektu zážitkové turistiky jsou tyto prostory otevřeny každý týden pro veřejnost.
Po Pražských kolektorech a Podolské vodárně byly
zpřístupněny veřejnosti dosud uzavřené prostory
historické čistírny v Bubenči, která se navíc stala
národní kulturní památkou.
Stará kanalizační čistírna Ekotechnického
muzea je jedinečná stavba, kterou na začátku minulého století vybudoval světoznámý architekt
technických staveb a stavební rada ve Frankfurtu
nad Mohanem, Ing. William Heerlein Lindley (1854–
1917). Každá ze 7 milionů cihel použitých na stavbu

P

rojekt zážitkové turistiky, spolufinancovaný
z EU, realizovala Hospodářská komora v prvním programovacím období v letech
2004–2006. Po jeho skončení HKP vytvořila svůj
vlastní rezervační systém prohlídek technických
památek, do kterého se jako první zapojily Kolektory Praha a Pražské vodovody a kanalizace.

Součástí prohlídky, kterou nabízejí Pražské vodovody a kanalizace je Muzeum pražského vodárenství s jeho expozicemi a úpravna vody
Podolí, ve které návštěvníci uvidí čerpací stanici
surové vltavské vody, seznámí se s chemickou
úpravou surové říční vody v čiřičích a vystoupají
až na ochoz budovy chemické úpravy vody, kde
2/2011
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Zážitková karta
Návštěva pražských technických zajímavostí patří
k nezapomenutelným zážitkům návštěvníků Prahy
i Pražanů samotných. Hospodářská komora hlavního
města Prahy, která rezervační systém prohlídek těchto
tras připravila nabízí tzv. Zážitkovou kartou, která
opravňuje svého držitele k návštěvě všech tras Prahy
technické s 30 % slevou po dobu jednoho roku. Karta
je dostupná na e-shopu zážitkové turistiky. Zájemci
mohou na adrese www.prahatechnicka.cz nakoupit
propagační předměty k zážitkové turistice, dárkové
poukazy, Zážitkovou kartu, knihy nebo stolní hry.
O cestu do tajů pražských technických památek
nebudou ochuzeni ani ti, kteří z jakéhokoli důvodu
nemohou náročné prohlídky absolvovat. Umožní
jim to nové DVD o zážitkové turistice, které přiblíží
všechny prohlídkové trasy ve zkrácené verzi.
Informace o zážitkové turistice přináší také
celobarevná tištěná brožura, která je k dispozici na všech prohlídkových trasách nebo na
recepci Hospodářské komory hl. m. Prahy,
nám. Franze Kafky 7, Praha 1. Q

podzemních budov má své číslo, cihly byly speciálně testovány a schvalovány komisí stavitelů. Mimořádnost čistírny spočívá i v zabudování pod zem,
standardně totiž bývají čistírny jen na povrchu –
i v tom se projevuje originalita architekta Lindleyho.
V parní strojovně může návštěvník spatřit dodnes
funkční parní stroje od firmy Breitfeld & Daněk z roku
1903, v naprosté většině složené z původních dílů.
Ve výjimečných situacích jsou spouštěny a dodnes
fungují, což lze vzhledem k jejich více než 100letému stáří označit za skutečně nevídané.
Návštěvníci se dostanou také do prostor podzemní
česlovny, krypty vzniklé ve 20. letech, kde byly
splašky zbavovány velkých nečistot na sítech připomínajících hřebeny. Návštěva je také zavede do
dosud zavřeného podzemí za historickými usazovacími nádržemi, které jsou 90 m dlouhé a 6 m
hluboké. Zájemci o tuto technickou památku projdou kolem těchto nádrží až na místo, odkud kdysi
již vyčištěná voda odtékala tunelem vedoucím
pode dnem vltavského plavebního kanálu do řeky
za Císařským ostrovem. Spolu s velmi efektními
„exponáty“ mohou návštěvníci nově také zhlédnout
výstavu sanitární techniky, která mimo jiné obsahuje
sprchový kout Tomáše Garrigue Masaryka ze zámku
v Lánech.
Od října loňského roku je do projektu zahrnuta
i prohlídka Muzea městské hromadné dopravy.
Jde o expozice, které jsou právem zařazeny mezi
jedny z nejzajímavějších technických památek
v Praze. Návštěvníci mají možnost vidět dílenské
prostory depa Střešovice, detailně si prohlédnout
interiér nebo třeba i podvozek vozu metra z roku
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1974. Jsou zde představeny na čtyři desítky historických vozidel a mnoho dalších exponátů - modelů,
fotografií, historických dokumentů, jízdenek, plánků.
Muzeum se pyšní také docela “čerstvými” exponáty,
jakými jsou například jeden z nejstarších autobusů
trambusového typu Škoda 706 RO nebo strojní
zatlačovačka SZ 1. Trasa ukazuje, jak se vyvíjela
kolejová a nezávislá vozidla pro potřeby pražské
hromadné dopravy. Protože se v dílně neustále
renovují exponáty pro Muzeum MHD, bude de
fakto každý průchod dílenskými prostory jedinečný
a neopakovatelný. V nejbližší době bude možné
vidět v dílnách třeba znovuzrození autobusu Škoda
506 N z roku 1928 nebo trolejbusu Praga TOT č. 303
z roku 1936.
Pro projekt zážitkové turistiky je prohlídka rozšířena
do prostoru, který je běžně nepřístupný veřejnosti,
a návštěvníci budou mít možnost shlédnout vůz
metra první série Ečs.
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TYČOVÉ PODAVAČE
S ITALSKÝM ŠARMEM
AUTOMATICKÉ PODAVAČE TYČOVÉHO MATERIÁLU K CNC
SOUSTRUHŮM A AUTOMATŮM JSOU NEPOSTRADATELNÝM
ZAŘÍZENÍM PRO ZVÝŠENÍ PRODUKTIVITY VÝROBNÍHO PROCESU.

J

edním z nejznámějších výrobců v oblasti výroby
automatických podávacích zařízení je italská
společnost IEMCA, jejich podavače tyčí pracují
v místě instalace výrobních strojů a jsou určeny pro
automatický přísun tyčí do soustruhu. Jsou zvláště
vhodné pro zásobování tyčemi soustruhů s pevným
nebo posuvným vřeteníkem, číslicovým nebo vačkovým řízením. Funkční cyklus je řízen pomocí PLC
integrovaného v elektrickém obvodu, který komunikuje s řízením soustruhu. Produktová řada IEMCA
(jedna z nejširších na světovém trhu) nabízí celou
řadu různých typů podavačů dle požadované technologie a požadavku zákazníka. Kruhové tyče nebo
tyče jiných profilů je možné podávat v délkách od
90 do 6400 mm a průměrech od 0,8 až 100 mm.

Spolehlivý přísun materiálu
Nejzajímavější novinkou je univerzální podavač
MASTER 80 HF („HyperFlex“) pro max. délku tyče
3300 mm. Komfortní podavač, který nevyžaduje
žádné manuální nastavení je vhodný do provozů,
kde se předpokládá změna pracovní technologie
častěji než jednou za den. Umožňuje rychlé nastavení při změně výroby a díky své inovativní
konstrukci je schopen pracovat v rozmezí průměrů
tyčí 15 až 80 mm za pomoci jediného vodícího
kanálu. Vodící kanál je vyroben z polyuretanu
a během pracovního cyklu (rotace tyče) je plněn
olejem, čímž se vytváří hydrodynamický efekt,
který zajišťuje spolehlivé tlumení vibrací tyčí. Nastavení zásobníku tyčí je automatické, přední
středící pouzdro poskytuje spolehlivé držení tyče
a tím možnost obrábět ve vysokých otáčkách i při
obrábění tyčí se 6hranem nebo čtyřhranem. Další
zajímavou novinkou je podavač stejné řady se
speciálním typem zásobníku – MASTER 100 F, který
umožňuje podávání až 4 m tyčí v rozsahu průměrů
30 až 100 mm.
Poslední novinkou
z portfolia firmy,
která se objevila na
našem trhu je automatický podavač tyčí
pro soustružnické stroje
ELITE 220. Zařízení je určeno pro
tyče o průměrech v rozsahu od 2
do 20 mm (zejména pro
dlouhotočné soustružnické automaty) a maximální délce 3, 2; 3, 7; nebo
4, 3 m (podle provedení), šířka
zásobníku je 280 mm (umožňuje
např. naplnit ho 45 tyčemi o 6 mm průměru).

K hlavním výhodám novinky patří:
●Rychlost automatické výměny tyče do 26 s u 3,2 m

tyče
●Dva

zásobníky v jednom (pro rozsah průměrů
2–6 mm a 3–20 mm)
●Antivibrační středicí jednotka dodávaná už ve
standardní výbavě
●Vodicí kanál kruhového profilu – maximální
otáčky tyče až 20 000 ot.min-1
●Rychlé přeseřízení (výměna kanálu) do 4 min
●Nový přehlednější typ ovládacího panelu

Volba správného řešení
V dnešní době je již výběr mezi velkým množstvím
podavačů v různých délkách, průměrech, a typech
provedení, se zásobníkem nebo bez. Hlavním
podkladem pro výběr správného podávacího
zařízení je max. délka obráběné tyče, resp. prostor
pro umístění, který je možné využít pro připojení
podavače (ten určuje délka obráběné tyče), ale
při výběru vhodného typu podávacího zařízení je
nutné mít na zřeteli i další důležité faktory, které
jsou podstatné pro zvýšení efektivnosti a automatizaci výrobního procesu. Významnou roli,
zejména při výběru zařízení pro dlouhé tyče, má
určení požadovaných průměrů a profil obráběných tyčí. A také typ soustruhu a průchod vřetenem, tzn. je důležité vědět, jestli má stroj pohyblivý nebo pevný vřeteník. Pro správnou komunikaci
podavače se soustruhem jsou důležité další mechanické a elektrické aspekty, např. výška osy
vřeteníku, maximální zdvih vřeteníku, elektrické
připojení, atd.
Na českém trhu zastupuje společnost IEMCA firma
Alba Precision, která na český trh uvedla již několik
nových zařízení této značky. Q
/pv/

STUDIE: AUTOCAD LT 2011
POSKYTUJE TÉMĚŘ O POLOVINU
VYŠŠÍ PRODUKTIVITU
Nová verze AutoCAD LT 2011 nyní certifikovaná i pro Windows 7 nabízí oproti předchozím verzím výrazně vyšší výkonnost
a produktivitu – zvyšuje efektivitu a rychlost, jež se promítá do významné úspory
nákladů.
Prokázala to studie
nezávislé poradenské
firmy David S. Cohn
Consulting, která porovnávala produktivitu verzí AutoCAD
LT 2011 a AutoCAD
LT 2008 u každodenních návrhových
procesů v nejrůznějších odvětvích. Studie dospěla k závěru,
že při přechodu
z aplikace AutoCAD LT
2008 na AutoCAD LT 2011 dosahují uživatelé během vytváření standardních výkresů
v průměru o 44 % vyšší produktivitu. Z výsledků
studie produktivity AutoCAD LT 2011 mj. vyplývá, že jednodušší ovládání vylepšeného
grafického uživatelského rozhraní spolu s podporou operačního systému Windows 7 znamenají nárůst produktivity jednotlivých činností
v rozmezí o 16 až 90 %. Uživatelé AutoCAD LT
2011 dokážou zvládnout své každodenní úkoly
v průměru až o 44 % rychleji. Tato úspora času
se pak promítá do významné úspory nákladů.
„V případě AutoCAD LT lze bez přehánění říci,
že upgradováním na nejnovější verzi ušetří zákazníci nejen své peníze, ale také čas. Vlastnosti
a funkce nového softwaru totiž umožní uživatelům dokončit svou práci rychleji než při použití starší verze,“ řekl David Cohn, uznávaný
odborník na práci s aplikací AutoCAD a AutoCAD
LT, prezident poradenské firmy David S. Cohn
Consulting.
Spojení produktu AutoCAD LT 2011 a Windows 7 poskytuje zvýšenou spolehlivost
a rychlost, takže uživatelé nemusí tak často
přerušovat svou práci a mají navíc k dispozici:
●vyšší výkon při práci s velkými soubory a při
více současně spuštěných programech,
●zajištění přístupu k souborům vzdáleně nebo
offline,
●úpravu geometrických tvarů s intuitivními
úchopy a nabídkami,
●nalezení příkazů jednoduše s pomocí kontextového uživatelského rozhraní,
●používání miniatur pro rychlé přepínání mezi
otevřenými soubory,
●vytváření originálních DWG souborů a jejich
ukládání v celé řadě dalších formátů,
●automatické zálohování souborů na síťový
nebo lokální disk,
●a řadu dalších inovací.
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VERTIKÁLNÍ RAPSODIE:
MISAN UVÁDÍ NOVINKY
FIRMY MAZAK
PO NEDÁVNÉM UVEDENÍ NOVÉHO 5osého SVISLÉHO CENTRA
KOLÉBKOVÉHO TYPU VARIAXIS 500-5X III A DVOU MULTIFUNKČNÍCH
CENTER ŘADY INTEGREX E, SE V NABÍDCE SPOLEČNOSTI MISAN
S NOVÝM ROKEM OBJEVILA I ŘADA DALŠÍCH NOVÝCH OBRÁBĚCÍCH
STROJŮ ZNAČKY MAZAK. MEZI NIMI FIGURUJÍ SVISLÁ OBRÁBĚCÍ
CENTRA ŘADY SMART, A DVĚ SVISLÁ PORTÁLOVÁ OBRÁBĚCÍ
CENTRA NOVÉ GENERACE ŘADY FJV 200.

Ergonomický a energeticky úsporný
pracant
Ke zlepšení snadné manipulace s velkými obrobky
jsou dveře pracovního prostoru dvoukřídlové a vrchní
krytování umožňuje těžší obrobky pokládat na stůl
jeřábem. Pro snazší sledování pracovního prostoru
při obrábění jsou dveře vybaveny rozměrnými okny.
Snímače indikující stav provozních tekutin jsou umístěny na jednom místě. Ovládací panel je možné
natáčet pro snazší seřizování. Tlačítka pro odepnutí
a upnutí nástroje jsou nyní vedle vřetene a umožňují
tak snadno vyndat nástroj a vyměnit plátky, aniž by
obsluha musela pro nástroj do zásobníku nástrojů.
Pozornost věnoval výrobce i energetické stránce:
v případě, že se na stroji nepracuje, stroj automaticky přechází do módu „šetření energie“ a vypíná
některé periférie (dopravník třísek, pracovní LED
světlo, LCD monitor...)

Svislá portálová obráběcí centra
řady FJV II
Portfolio portálových obráběcích center značky Mazak
rozšířila v nabídce společnosti Misan svislá portálová
obráběcí centra FJV 200 II a FJV 250 II. Svým zaměřením
je série FJV II podle výrobce vhodná pro obrábění širokého spektra obrobků z dílenské praxe. Model FJV
200 II je představitelem menších zařízení uvedené řady,
a je určen pro max. velikost obrobku 955 x 660 x
500 mm, verze FJV 250 II je určena pro max. velikost
obrobku 1380 x 750 x 600 mm. Charakteristiky obou
zmíněných modelů jsou pro většinu parametrů
shodné, u varianty FJV 250 II lze však u skupiny stolu
zvýšit pojezd v ose Z proti ploše stolu o 200 mm.
Ergonomický ovládací panel NC jednotky a velké
okno do pracovního prostoru umožňují obsluze
snadno sledovat pohyby a stav nástroje v celém
rozsahu pojezdů. Pokud jsou dveře stroje otevřené,
obsluha se může velice snadno dostat ke vřeteni
a břitu nástroje nebo ke stolu, aniž by musela vlézt
do pracovního prostoru, čímž se výrazně snižuje
únava obsluhy. Oproti modelu FJV200 předchozí
generace se použitím LED místo zářivek třináctinásobně zvýšila intenzita osvětlení v pracovním
prostoru při zachování prakticky stejné spotřeby
energie a LED mají navíc 6x delší životnost, což také
šetří životní prostředí.

Konstrukce stvořená pro rychlé
a přesné operace
Vertikální centrum Smart 430A/530C
Svislá obráběcí centra firmy Mazak s křížovým stolem
VC Smart 430A a 530C jsou zástupci nové řady
Smart, která představuje kombinaci pokročilé technologie a vysokého výkonu. Jsou vybavena integrovaným vřetenem s otáčkami 12000 ot/min
a výkonem až 18,5 kW. Díky vysokým otáčkám a vysokým hodnotám posuvů (42 m/min) jsou stroje
vhodné pro produktivní obrábění. Velký pracovní
prostor a zatížitelnost stolu dovoluje upnutí širokého
rozsahu obrobků. Pohodlný přístup ke vřetenu a obrobku umožňuje snadno a rychle seřizovat.
Bubnový zásobník pojme 30 nástrojů CAT40, plný počet
nástrojů v zásobníku zajistí požadavky obrobení většiny
dílů bez nutnosti přeseřízení stroje. Spolehlivý výměník
nástrojů dovoluje rychlou výměnu 2,8 s tříska- tříska.
34
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Novým dialogový systém MAZATROL Smart, jímž
jsou zařízení této řady vybavena, neběží na Windows XP jako u strojů řady Nexus, což má své výhody - obsluha nemůže do systému zavléci nežádoucí aplikace, včetně virů. Systém je maximálně
zjednodušen, snížil se počet obrazovek
na nutné minimum (se zachováním všech
technologických funkcí
jako na systému
Matrix). Dialogové
programování
i EIA/ISO je ve standardním vybavení.
Systém načte programy vytvořené
systémem Matrix.

Odlité lože skříňovitého tvaru bez převisu pro stůl
stejně tak jako portál z jediného odlitku
(2 stojany + příčník pro osu Y) splňují nejvyšší
nároky na tuhost a přesnost. Celkovou přesnost
stroje zvyšují předepnuté kuličkové šrouby vlastní
konstrukce s průchozím vrtáním s protékajícím chladicím médiem udržovaným
na stanovené teplotě, použití
meehanitu v provedení odlitku výborně tlumí vibrace
a napomáhá
ke klidnému
chodu, vysoké
přesnosti, tuhosti a přispívá
ke zvýšení výkonu.
Nasazením vysoce
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lohy výměny simultánně s obráběním. Zásobník
nástrojů je chráněn proti odletujícím třískám
a chladicí kapalině. Rychlé polohování zásobníku
a rychlá a spolehlivá výměna nástrojů zkracuje
vedlejší časy. Vysoká opakovatelná přesnost obráběných dílů a snadná seřiditelnost na jiný díl je
mimo jiné umožněna i automatickým odměřováním délky nástroje.
Vnější přívod chladicí kapaliny k nástroji je proveden
šesti nastavitelnými tryskami. Jako zvláštní příslušenství je nabízen přívod chladicí kapaliny skrz
vřeteno a velkoobjemové chlazení a oplachování
krytu NIAGARA. Pro filtrování chladicí kapaliny lze
zvolit i cyklonový filtr.
výkonných servomotorů montovaných přímo do osy
náhonu lze dosáhnout rychloposuvů os X, Y a Z až
52 m/min. Uložení vysoce přesných kuličkových
šroubů je provedeno přímo do litiny lože resp. stojanu.
Rozměry stolu, velké pojezdy a provedení bez převisu
stolu vytváří předpoklady pro obrábění velkorozměrových dílů. Průchod mezi stojany dovoluje nasazení
velkých upínacích přípravků, nebo NC řízené 4. osy.
Přesazené vodicí plochy osy Y zmenšují odstup
mezi vlastním vedením a vřetenem. Redukuje se
tím zatížení vodicích drah během obrábění. Válečková lineární vedení použitá na ose X a Y i Z se
vyznačují vysokou přesností, výbornou tuhostí
a dlouhou životností.
Také vřeteník splňuje požadavky na výkonný a efektivní provoz při různých operacích. Vysoký výkon
vřetene ve spojení s příznivým průběhem krouticího
momentu zajišťuje hospodárnost při vysokorychlostním obrábění, stejně jako při těžkém hrubování.
Vřeteno je uloženo ve velkorozměrových přesných
ložiscích, která umožňují vysoké otáčky. Standardně
je stroj vybaven vřetenem s otáčkami 12 000 ot/min,
krouticím momentem 172 Nm a kuželem ISO 40.
Volit lze i vřeteno s vyšším krouticím momentem až
252 Nm, otáčkami 12 000 ot/min nebo vysokorychlostní vřeteno s otáčkami až 25 000 ot/min, krouticím
momentem 28,6 Nm pro obrábění hliníkových slitin.
Na stroji je standardně nainstalován řetězový
zásobník pro 30 nástrojů (volitelně pak 40 nebo
60). Vertikálně uložený nástroj se přesouvá do po-

Řízení zajišťuje pokročilá „umělá
inteligence“
Stroj je vybaven CNC řídicím systémem MAZATROL
Matrix s dialogovým programováním, který představuje aplikaci nejpokrokovější hardwarové technologie. Sdružuje v sobě rychlost a výkon dvoujádrového 64 bitového procesoru pro řízení stroje
s otevřeností, snadným ovládáním a komunikačními
schopnostmi počítačů třídy PC s Windows XP.

Šetří energii, vzduch i maziva

V používání „umělé inteligence“ má MAZAK nejdelší
zkušenosti, první dialogový systém uvedl na trh
již v roce 1981. V dnešním dialogovém systému
MAZAK jsou zabudovány zlepšení a zkušenosti
zákazníků z celého světa. Všechny charakteristické
vlastnosti předchozího řídicího systému MAZATROL Fusion byly tímto novým systémem MAZA-

NOVÝ DISTRIBUTOR SPOJEK R+W PRO ČESKÝ
A SLOVENSKÝ TRH
Firma Rem-Technik, která se zabývá průmyslovou a domovní automatizací, se v lednu stala
výhradním distributorem pro Českou republiku a Slovensko světově známého německého
výrobce spojek R+W Antriebselemente GmbH.
Rem-Technik tak partnerstvím rozšířila své portfolio o spojky, které v něm dosud chyběly.
Nyní může poskytovat skutečně kompletní řešení
pohonné techniky od převodovek, servomotorů,
asynchronních motorů a frekvenčních měničů přes
hřebeny a pastorky až po spojky R+W.
Spojky jsou vyrobeny na nejvyšším stupni vývoje z vysoce elastické nerezové oceli, nevyžadují údržbu, jsou
bezvůlové a odolné proti opotřebení. Portfolio R+W

TROL Matrix dále zdokonaleny a ještě rozšířeny
o možnost přímého připojení na síť. Stroje vybavené tímto nejnovějším řídicím systémem zajišťují
nejenom vysokou přesnost a rychlost, ale i jednoduchou obsluhu.
Kryty uvnitř stroje jsou navrženy tak, aby byly co nejstrmější, aby se na nich nehromadily třísky a obsluha
s jejich odstraňováním ztratila co nejméně času. Udržování čisté chladicí kapaliny je velice důležité. K tomu
do značné míry přispívá i volitelný cyklónový filtr, který
dokáže odstranit 90 % částic větších než 20 μm. Hadice
mají rychlospojky pro snadnou a rychlou manipulaci
při údržbě. Kabely jsou barevně odlišeny, což usnadňuje rychlou orientaci při servisních zásazích.

obsahuje bezpečnostní spojky, lineární spojky a vložené hřídele, vlnovcové a miniaturní vlnovcové spojky
a spojky s pružným elementem, které jsou dostupné
také v provedení do výbušného prostředí dle ATEX
95a. Zajímavostí jsou mikrospojky s jmenovitým krouticím
momentem už od 0,01 Nm.
Pro použití v omezeném prostoru vyvinula R+W řadu spojek
s pružným elementem umístěným mezi dvěma přesně opracovanými polovinami spojky
a zaručujícím nulovou vůli a otáčení bez radiálního házení.

Stroj je velice šetrný k životnímu prostředí a šetří
energii a snižuje spotřebu stlačeného vzduchu a maziv. Světlo v pracovním prostoru a volitelně i vynašeč
třísek se automaticky vypíná v nastaveném časovém
intervalu, pokud je stroj v pohotovostním režimu,
čímž se ušetří 32 % energie (v pohotovostním režimu). Díky tomu, že lineární vedení všech os jsou
mazána mazacím tukem a nikoli olejem, je celková
spotřeba maziva oproti předchozímu modelu FJV
200 snížena o 84 %. Navíc spotřeba stlačeného vzduchu v pohotovostním režimu stroje je 0 l/min. Q

Vhodný element pro mnoho instalačních konfigurací
představují vlnovcové spojky se jmenovitým krouticím momentem až 1500 Nm. Torzní tuhost poskytuje
přesné bezvůlové přenášení úhlu a točivého momentu. Press-fit princip vyvinutý firmou R+W využívá
axiální sílu pružiny kovového vlnovce k mírnému
přepětí kuželového prvku do odpovídajícího protiprvku. Spojku lze snadno rozložit bez ztráty šroubů.
Pro silové přenosy a servoaplikace je navržena
nová generace bezpečnostních momentových spojek,
které se vyznačují velmi nízkým zbytkovým momentem
při vypnutí. Díky rozsahu
jmenovitého kroutícího momentu 0, 1–2800 Nm se mohou spojky uplatnit v jakémkoli odvětví strojírenství. Q
/kp/
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ABSOLUTNÍ SNÍMAČ
S VYSOKÝM ROZLIŠENÍM

de o první absolutní snímač na světě
schopný rozlišení 27 bitů při rychlosti
36 000 ot.min-1. Má bezkonkurenční rozlišení
1nanometr při rychlosti 100 m/s, a to jak u lineárních, tak i úhlových snímačů.
Nový systém odečítá hodnoty z optického měřítka s jednou optickou drahou a konstruktérům
nabízí další atraktivní výhody díky tomu, že získají absolutní údaje o poloze okamžitě po zapnutí bez nutnosti zálohování informace v baterií napájené paměti. Tím je zcela vyloučena
nutnost nájezdu do referenční polohy. Jedinečná
kombinace robustnosti, ultra vysoké rychlosti

J

řízení rychlosti a výborná tuhost lineárních nebo
rotačních přímých pohonů.
Snímač nevyužívá konvenční technologii s dvojitou optikou (jednou přírůstkovou, druhou
absolutní), která trpí sobě vlastními problémy
s fázovým posunem při úhlovém vybočení čtecí
hlavy.
Tento nový absolutní snímač se naopak vyznačuje absolutním optickým měřítkem s jednou
dráhou a v jednom kódu slučuje informace o absolutní poloze i fázi. Tato technologie snímači
RESOLUTE™ poskytuje daleko větší tolerance
nastavení pro rychlou a snadnou instalaci a vy-

– prstencové stupnice RESA jsou rozměrově
kompatibilní s prstencovými stupnicemi RESM
pro nejprodávanější snímače Renishaw SiGNUM™ a dodávají se ve standardním rozsahu
průměrů od 52 do 550 mm. Ještě větší velikosti
jsou k dispozici na objednávku. Stejně jako prstencové stupnice RESM se snímačí SiGNUM™
i prstencové stupnice RESA se vyznačují velkými
průchozími dírami pro snadnou montáž a patentovaným montážním kuželem pro rychlé,
snadné a přesné nastavení při minimálních nákladech na přípravu hřídele.
Maximální spolehlivost snímače je zajištěna díky
čtecí hlavě s krytím IP64 s odolností proti znečištění. Přesná optika je vysoce odolná proti
znečištění stupnice, což je ještě více posíleno
značnou redundancí kódu stupnice. Bezpečnost
je zajištěna vestavěným samostatným a nezávislým algoritmem kontroly polohy. Tento algoritmus aktivně kontroluje každou odečtenou
hodnotu a zajišťuje odstranění každého potenciálního problému dlouho před tím, než se projeví v řízení stroje.
Další ochranu systému poskytuje čidlo teploty
zabudované v revoluční čtecí hlavě, které signalizuje alarm v případě, že teplota hlavy přesáhne +80 °C. Tento alarm je dalším bezpečnost-

a výjimečného rozlišení znamená, že snímače
RESOLUTE™ již získávají velkou pozornost jak
výrobců vysoce výkonných soustruhů tak i pomaleji se pohybujících os, které vyžadují velmi
vysokou přesnost a integritu řízení pohybu.
Snímače je možné využít v širokém rozsahu
oborů, protože nabízejí víc než pouhou rychlost
snímání a vysoké rozlišení. Absolutní snímač
RESOLUTE™ využívá novou optiku ke čtení měřítka s roztečí rysek 30 μm, která poskytuje působivě nízkou úroveň šumu (kolísání <10 nm
RMS) pro mimořádnou polohovou stabilitu, zatímco zdokonalená detekční metoda dává velmi
nízkou hodnotu chyby interpolace (SDE) ±40
nm. Výsledkem je lepší kvalita povrchu součástí
obráběných na CNC strojích , lepší skenování,

nikající dlouhodobou spolehlivost, i když dojde
například po určité době vlivem provozu zařízení
k posuvu čtecí hlavy vůči stupnici. Instalaci a diagnostiku dále usnadňuje zabudovaná nastavovací LED dioda na čtecí hlavě.
Lineární verze snímačů se dodává s celou řadou
různých provedení měřítek. Stupnice RELA Invar
poskytují „nulovou“ roztažnost a přesnost ±1 μm
na délkách do 1 m. Ocelové stupnice RSLA zajišťují vysokou přesnost na dlouhých osách a jsou
podstatně robustnější než skleněná měřítka,
přičemž jejich celková přesnost je ±4 μm na 5 m.
Pro nejrychlejší a nejsnadnější instalaci je zde
stupnice FASTRACK™ a páskové měřítko RTLA
s přesností ±5 μm/m.
Možnosti úhlových snímačů jsou rovněž široké

ním prvkem vedle průběžného monitorování
signálu, kontroly polohy a monitorování rychlosti.
Absolutní snímač RESOLUTE™ používá čistě sériovou komunikaci, jejímž výsledkem je mimořádná odolnost proti šumu. Dodává se s celou
řadou protokolů, které umožňují snadné připojení k průmyslovým řídicím systémům. Potenciálním zákazníkům doporučujeme, aby si od
společnosti Renishaw vyžádali nejnovější přehled.
Jak je tomu u všech snímačů Renishaw, i RESOLUTE™ má podporu globální prodejní a podpůrné sítě. Mimoto vyhovuje nejpřísnějším
normám pro životní a pracovní prostředí a splňuje požadavky směrnic WEEE a RoHS. Q
Ing. Jan Vlček, Renishaw

FIRMA RENISHAW, SVĚTOVÁ ŠPIČKA V MĚŘICÍ TECHNICE
A SNÍMAČÍCH POLOHY, UVEDLA NA TRH ABSOLUTNÍ OPTICKÝ
ODMĚŘOVACÍ SYSTÉM S JEMNÝM DĚLENÍM RESOLUTE™, KTERÝ
VYNIKÁ ODOLNOSTÍ PROTI NEČISTOTÁM A OTVÍRÁ NOVÉ
MOŽNOSTI PRO POLOHOVOU ZPĚTNOU VAZBU.
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FLASH DISKY  POTENCIÁLNÍ HROZBA PRO FIREMNÍ DATA
Společnost GFI Software je přesvědčena, že mailu a filtrování webu, které jsou v současné době
v letošním roce významně vzrostou bezpeč- nezbytnými nástroji každého IT administrátora. Ponostní rizika v souvislosti s používáním USB měrně málo firem si však uvědomuje hrozby, které
klíčenek a dalších výměnných paměťových mé- přicházejí zevnitř firmy prostřednictvím nekontrolodií. Představila proto systém, který má těmto vaného používání výměnných paměťových médií,
hrozbám zabránit.
a to zejména u malých a středně
Vyvinula proto specializované řešení
velkých společností. pektrum zařízení připojitelných do sítí roste ges názvem EndPointSecurity, které firmám umožňuje nejen monitoometrickou řadou, a s tím porostou
rovat způsob používání koncov roce 2011 i bezpečnostní hrozby.
Nekontrolované užívání USB klíčevých zařízení, ale také aktivně
řídit přístup uživatelů k široké
nek v podniku otevírá dveře mnoha
řadě přenosných paměťových
hrozbám, které pro organizaci moNenápadná hrozba. Víte, co obsahují hou být velmi škodlivé:
médií. Kromě toho pomáhá
flash disky vašich zaměstnanců? Kon- ●Krádež firemních dat: předstazabránit úniku a odcizení dat
trolovat je firma nemůže, ale zabránit
kontrolou všech přístupů k těmto za- jejich škodlivému působení ano.
vuje pro malé a středně velké podřízením a to s minimálním administraniky asi nejzávažnější problém.
tivním úsilím. Tím předchází průniku malwaru Údaje ukradené interním zaměstnancem firmy (na
a dalšího nežádoucího softwaru do sítě a dokáže kterého obvykle nepadá prvotní podezření) nebývají
blokovat podle typu zařízení, přípony souboru, fy- obvykle využívány pouze k vydírání, ale mohou též
zického portu nebo výrobního čísla.
být prodány konkurenci. Zaměstnanci firmy, kteří tuší
Pro vývoj bezpečnostního řešení tohoto typu měla snižování počtu pracovních míst nebo jsou si vědomi
GFI pádný důvod.
nespokojenosti svého nadřízeného, se většinou dvakrát nerozmýšlí nad kopírováním dat či dokonce
Největší nebezpečí číhá uvnitř
úmyslně způsobí škodu v síti tím, že distribuují škodStatistiky, které má firma k dispozici, např. ukazují, že livý kód (malware) či jiný program, prostřednictvím
téměř polovina (48 %) zaměstnanců připouští, že v pří- kterého budou mít přístup do sítě v budoucnu.
padě výpovědi by si s sebou při odchodu vzalo důvěrné ● Zavedení malwaru: USB zařízení se mohou
firemní informace. 39 % zaměstnanců by si uložilo in- stát též i neúmyslným zdrojem infekce při připojení
formace o podniku v případě, že by jejich budoucnost přenosného zařízení k síti firmy. Výměnná paměťová
ve firmě byla v ohrožení. USB klíčenky či jiná přenosná média, chytré mobily a další podobná zařízení jsou
paměťová zařízení jsou k tomu za běžných okolností ideálními prostředky pro přenos malwaru. Přenosná
ideálním a jen těžko zjistitelným prostředkem.
zařízení, která nejsou prověřena, znamenají pro
Stále více firem implementuje bezpečnostní software firmu vždy potenciální hrozbu do té doby, dokud
jako antivirus, anti-spam, produkty pro filtrování e- není použito preventivního opatření.

FIRMY INVESTUJÍ DO OBLASTI ŠIFROVÁNÍ DAT
HLAVNĚ KVŮLI PŘEDPISŮM
Symantec a Ponemon Institute zveřejnily výsledky výroční studie „2010 Annual Study: U.S.
Enterprise Encryption Trends“. Vyplývá z ní, že
více než obava z narušení dat vedou firmy k pořízení bezpečnostních technologií pro šifrování
průmyslová nařízení a přísné právní předpisy.
Výsledky studie ukazují, že poprvé bylo dodržování
právních předpisů, spojených s ochranou před narušením dat, uvedeno jako hlavní důvod, proč organizace nasadily šifrovací technologie. Z reportu
dále vyplývá, že v uplynulém roce byl největší nárůst
prostředků věnovaných na IT v oblasti šifrování dat.
Ponemon Institute již 5 let pravidelně zveřejňuje
výsledky studie věnované šifrování dat v organizacích a vychází z odpovědí téměř od 1000 senior IT
a obchodních manažerů z 15 různých odvětví.

Nejdůležitější zjištění průzkumu:
- Narušení dat je i nadále předmětem vážných obav
organizací a roste počet podniků, které zaznamenaly
více než 5 narušení dat během jednoho roku. Během

uplynulých 12 měsíců zaznamenalo 88 % dotazovaných organizací alespoň jedno narušení dat, což je
až o 3 % více než v roce 2009. Nárůst způsobují především organizace, které zaznamenaly více než 5
narušení, a to je až o 3 % více oproti roku 2009 a o 12 %
oproti roku 2008.
●Stále roste počet společností, které úspěšně implementovaly technologie pro šifrování dat: Podle
studie až 90 % organizací dokončilo ve sledovaném
období minimálně jeden projekt spojený se šifrováním. Během posledních 3 let tak nedošlo prakticky
k žádné změně (oproti roku 2009 došlo k poklesu
o 1 % a v roce 2008 byly výsledky zcela stejné). Šifrování dat se zařadilo mezi implementacemi na 5. místo.
●Ochrana dat je stále více vnímána jako kritický
prvek ve správě rizik. Drtivá většina respondentů
(93 %) uvedla, že ochrana údajů je buď „velmi
důležitá“ nebo „důležitá“ součást jejich snahy o řízení rizik.
●Organizace důsledně používají stejné technologie šifrování, ale šifrování celého disku se stává stále

●Ztráta

produktivity: zaměstnanci, kteří svá
přenosná zařízení připojují prostřednictvím USB
portů, mohou užívat své kancelářské počítače pro
nepracovní činnosti. Mohou pracovat na svých
osobních záležitostech, mohou například kopírovat
nebo stahovat soubory s využitím podnikové sítě
a ukládat je na svá zařízení či dokonce kopírovat
neautorizovaný software a podobně. Zaměstnanci
tak vedle způsobené bezpečnostní hrozby také
spotřebovávají významnou část svého pracovního
času a zdrojů firmy neproduktivním způsobem.
●Problémy právní odpovědnosti: v případě
ztráty důvěrných informací nebo umístí-li zaměstnanec prostřednictvím svého USB zařízení nelegální
materiál (napří. pirátský software) do podnikové sítě,
firma může čelit právnímu řízení nebo závažným
pokutám. Právní odpovědnost se liší v závislosti na
dané zemi, nicméně pokuty mohou dosahovat vysokých částek a mít výrazné negativní dopady na
majetek podniků, a to zejména malých a středních.

Lepší, než prohledávat aktovky
Ačkoliv by některé organizace tak rády učinily, řešením
není kompletní blokování výměnných paměťových
médií. Podniky připouštějí, že používání těchto přenosných zařízení je v jejich síti často nezbytné. Proto
potřebují nalézt rovnováhu mezi bezpečností a produktivitou firmy, čehož lze docílit nasazením kontroly
zařízení a příslušného softwaru pro prevenci úniku
dat. Řešení umožňuje administrátorovi firmy monitorovat a komplexně kontrolovat, které zařízení je
k síti připojeno, a který soubor může být kopírován
do nebo z dané sítě. To dovolí umožnit vybraným
zaměstnancům přesun a práci s určitými soubory
zatímco ostatním zaměstnancům v tom naopak
zabrání. Jde například o omezení používání určitých
USB zařízení vedoucím pracovníkům nebo výhradní
používání pouze interně povolených zařízení. Q

oblíbenější. Poskočilo na druhou pozici s 5% nárůstem od roku 2009 a zůstává nejrychleji rostoucí
technologií s 15% nárůstem od roku 2007.
●V souladu s předpisy pro ochranu dat a soukromí
využívá stále více organizací šifrování jako ochranu
před narušením dat. Tento trend ukazuje, že organizace ve svých strategiích přikládají šifrování vysokou důležitost a implementují jej ještě dříve, než
k narušení dat dojde.
Největší nárůst prostředků věnovaných na IT studie
zaznamenala u šifrování, na které bylo z IT rozpočtů
vyhrazeno až o 9 % více než v roce 2009 a o 12 %
více než v roce 2008. Na řešení pro zabezpečení
koncových bodů včetně šifrování notebooku bylo
vyhrazeno až o 10 % více než v roce 2009 a o 11 %
více než v roce 2008. Klíčová správa pro řešení v oblasti šifrování rostla skoro stejně, a to až o 9 % oproti
roku 2009 a 10 % oproti roku 2008.
Organizace stále více spoléhají na outsourcing,
cloud technologie a mobilní řešení. Důležitým
vedlejším účinkem zároveň ale je, že více dat je
vystaveno ztrátě nebo krádeži. Šifrování umožňuje
organizacím aktivněji chránit přístup k datům a vyhnout se vysokým pokutám, poškození značky
nebo přerušení provozu, což může krádež dat
způsobit. Q
2/2011
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PRVNÍ A4 BAREVNÉ MULTIFUNKCE
S TECHNOLOGIÍ ECOSYS
Společnost Janus zařadila do své nabídky
dvě nová multifunkční zařízení značky Kyocera. Produkty s označením FS-C2026MFP
a FS-C2126MFP, jsou určeny pro barevný
tisk do formátu A4 a díky unikátní inovativní
technologii ECOSYS založené na tiskových
válcích z amorfního křemíku, nabízejí extrémně dlouhou životnost, a vysokou kvalitu
tisku s nízkými celkovými náklady na vlastnictví.
Svými parametry jsou zařízení vhodným řešením
do kanceláří s vyšší mírou produktivity (počítá se
s tiskem průměrně 10 000 stran za měsíc, ale jednorázově zvládají až 65 000 stran), kde je požadován kvalitní barevný tisk při velmi nízkých provozních nákladech. Celkové náklady na provoz u obou
strojů činí podle výrobce pouze 0,42 Kč na jednu
černobílou stránku A4 při 5% pokrytí a 2,52 Kč na
barevnou stránku A4 při 20% pokrytí (5 % každou
barvou).

464 s frekvencí 667 MHz a pamětí 768 MB, s možností rozšíření až na 1792 MB. První výtisk dokáží
nabídnout za 9 s monochromaticky a za
10, 5 s v barvě. Doba do zhotovení první kopie trvá
při černobílém kopírování 10 s, barevně pak 12 s.
Stroje tisknou a kopírují rychlostí 26 stran za minutu
černobíle i barevně.
Jedinečná spolehlivost nových strojů Kyocera je
zaručena díky komponentům s extrémně dlouhou
životností (v tomto případě 200 000 stran). Válec,
vývojnice, zažehlovací jednotka a další součásti se
nevyměňují společně s tonery, jak tomu běžně
bývá u alternativních produktů, ale doplňuje se
pouze tonerový prášek, což výrazně snižuje celkové
náklady na vlastnictví, a také minimalizuje odpad
spojený s provozem tiskáren a tím i dopad na životní prostředí. Čtyři ECOSYS kazety s tonerem jsou
snadno přístupné a jejich výměna je jednoduchá
a rychlá.

Obsluhu zvládne každý
Bohaté možnosti v základní výbavě

Extrémní výdrž šetří náklady i životní
prostředí
Oba nové modely jsou výkonná, flexibilní a spolehlivá zařízení vybavená procesorem Power PC

V základní konfigurace jsou vybaveny duplexní
jednotkou, síťovým rozhraním, automatickým
oboustranným podavačem originálů a zvládnou
jednorázové zatížení až 65 000 stran měsíčně. Uživatelé tak mají k dispozici dva zásobníky papíru (na
250 listů do velikosti A4 a univerzální na 50 listů),
které lze doplnit na celkovou kapacitu 1300 listů
A4, výstupní zásobník pojme 150 listů.
Obě multifunkce dále umí barevně skenovat
a u modelu FS-C2126MFP je standardně k dispozici
i faxový modul, který nabízí uživatelům rychlost
odesílání kratší než 3 s, možnost rychlého vytáčení
až 22 čísel, adresář s kapacitou 100 faxových čísel
nebo příjem do paměti 256 a více listů. Rozlišení
tisku je klasických 600 x 600 dpi, ale lze použít tzv.
multibitovou technologii, která umožní efektivní
rozlišení tisku až 9600 x 600 dpi.
Skenování probíhá při rozlišení 300 dpi rychlostí
35 originálů za minutu černobíle a 25 originálů
za minutu barevně, a skenované dokumenty lze

SOFTWARE PRO VYBRANÉ VYSOKÉ ŠKOLY ZDARMA
Microsoft přichází s dalším stupněm programu
DreamSpark. Do programu se nyní mohou
snadno zapojit desítky tisíc dalších studentů.
Osmnáct univerzit, které jsou členy federace
eduID.cz, tak může svým studentům nabídnout
výrazně snazší přístup k bezplatnému softwaru.
Díky speciálnímu ověřování dat Shibboleth je
možné prokázat status studenta přímo s pomocí
školních přihlašovacích údajů.
V rámci programu DreamSpark mohou studenti
získat profesionální verze vývojářských a návrhářských nástrojů a platforem jako Visual Studio,
Windows Server, Expression Studio, SQL Server
nebo například Game Studio. To vše používat
natrvalo, tedy i po skončení studia.

38

2/2011

ukládat do emailu, na FTP účet, do SMB, USB
Hostu, síťového TWAINU či WSD, a to ve formátu
Pdf, Jpeg, Tiff nebo Xps. Stroj je také kompatibilní
s OCR, což umožňuje s využitím dalšího softwaru
skenování s rozpoznáním textu. Stroje nabízejí
i souvislé kopírování od 1 do 999 kopií při rozlišení 600 dpi.

Mezi vysoké školy, které mohou studentům nabídnout další krok v programu DreamSpark, patří
ČVUT Praha, Masarykova univerzita v Brně, Univerzita Karlova v Praze, Univerzita Pardubice, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem,
Technická univerzita v Liberci, Západočeská univerzita v Plzni, Ostravská univerzita v Ostravě,
Slezská univerzita v Opavě, Vysoké učení technické
v Brně, VSB - Technická Univerzita Ostrava, Univerzita Palackého v Olomouci, Mendelova Univerzita v Brně, Jihočeská univerzita v Českých
Budějovicích.
„Další desítky tisíc studentů zejména z řad vývojářů
a návrhářů mohou nyní získat velmi snadno kvalitní software a podpořit tak svou kreativitu a tvo-

Také ovládání nových multifunkčních zařízení Kyocera je snadné a velice intuitivní. Funkce jsou logicky
roztříděny do skupin, jednoduše lze přistoupit
k nejběžněji využívaným funkcím a přímo na displeji
může uživatel nahlédnout pomocí interaktivní
animace do manuálu. Programovatelné klávesy
umožňují zjednodušení složitějších operací na
pouhé jedno stisknutí tlačítka, což šetří čas a snižuje
riziko chyb.
Multifunkce využívají emulace PCL6, KPDL 3
a podporován je i přímý tisk Xps a Pdf. Tisknout
lze 93 obrysových fontů (PCL 6, KPDL 3) + 8 (Windows Vista), 1 bitmapový font, 45 typů jednorozměrných čárových kódů a dvourozměrný čárový
kód PDF-417. Dodávané ovladače podporují operační systémy Windows, Mac OS X 10.2 nebo vyšší,
UNIX či LINUX a další. Stroje mají standardní připojení přes USB Host 2.0 nebo Fast Ethernet
10/100Base-TX, volitelně lze zařízení doplnit o bezdrátovou síťovou kartu, případně gigabitový
ethernet. Q

řivost, a tím i úspěchy při studiu a v profesionálním
životě,“ říká Jiří Karpeta, ředitel divize vývoje společnosti Microsoft.
„Jsme rádi, že jsme naši nabídku mohli rozšířit
o celosvětový program DreamSpark, díky němuž
mohou čeští studenti získat přístup k softwaru,
jehož znalost jim umožní lépe se uplatnit v praxi,“
říká Jan Tomášek, správce České federace identit
eduID.cz provozované sdružením CESNET. Ta poskytuje svým členům (jimiž se mohou stát i další
vysoké a střední školy připojené k síti CESNET2)
prostor pro vzájemné využívání identit uživatelů
při řízení přístupu ke službám.
Zájemci o registraci nebo o další informace se
mohou obrátit přímo na speciální české webové
stránky tohoto projektu: www.dreamspark.cz. Q
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S BATERIÍ V ZÁLOZE
Záložní zdroje napájení (UPS) patří mezi zařízení, která řada lidí (neprávem) opomíjí a je
přesvědčena, že se bez nich v pohodě obejde.
To je sice možný úhel pohledu, ale… O tom
„ale“ jsme se mohli přesvědčit bezprostředně
„na vlastní kůži“, a podobná zkušenost dost
uživatelů přiměje změnit názor.
Do redakce dorazila na test krabice, na níž nápis
oznamoval, že obsahuje APC Power-Saving BackUPS Pro 900. Pod tímto označením se v portfoliu
společnosti APC (nyní již pod křídly koncernu
Schneider Electric) nachází kompaktní ochrana
napájení pro firemní počítače s maximálním zabezpečením důležitých dat s technologií Line-Interactive o kapacitě 900 VA a výkonu 540 W. Svými
rozměry 25 x 10 x 38,2 cm a hmotností téměř 12 kg
nepatří k úplným drobečkům a dává tušit, že nejde
jen o obyčejnou přepěťovou ochranu umožňující
překlenout drobné nepříjemnosti, ale poctivý
ochranný systém.

vystaveno kolísání napětí (doporučuje se pro systémy citlivé na vyrovnaný přísun energie), ale tím
častěji UPS „pojede“ na baterie. Výrazně snížená
citlivost ale zase nastaví nízké vstupní napětí a např.
pro počítače je takovýto provoz riskantní.
K užitečným prvkům patří také informace o nákladech na energie a emisích CO2, které umožňují lépe
pochopit strukturu energie odebírané chráněným
vybavením a lépe plánovat spotřebu, což vede
k úsporám nákladů.

Hlídá rizika i plýtvání energií
Na těle přístroje jsou rozmístěny porty
USB/RS232, které slouží jako komunikační rozhraní, a zásuvky pro připojování zařízení, kterým má UPS
poskytovat ochranu. Konkrétně trojici RJ-11 a dvě ethernetové RJ45
Base-T pro telefon, modem, DSL, fax,
jeden vstup IEC 320C14 a dvě sady
po čtyřech výstupech IEC320 C13

Srozumitelné i netechnikům
Technicky erudované uživatele jistě potěší, že nabízí
automatickou regulaci napětí s dvojitým zesílením,
krokový aproximovaný výstup sinusové vlny a LCD
displej na němž jsou zobrazovány základní stavové
parametry přístroje (další informace poskytují diody
indikující napájení ze sítě, napájení z baterie, opotřebovanou baterii, či přetížení – to je oznamováno
i akusticky). Pro ryze prakticky založené uživatele je
spíše podstatné, že dokáže ochránit připojená zařízení před nebezpečnými rázy přepěťových špiček,
a při neočekávaném výpadku elektřiny je vestavěná
baterie UPSky udrží ještě nějakou dobu v provozu.
Instalaci a zapojení podle detailně ilustrovaného
návodu zvládne i laik, a potom už lze nainstalovat
pomocí připojeného USB kabelu i „mozek“ zařízení
- řídicí software PowerChute Personal Edition, který
zajišťuje bezpečné vypnutí systému v případě, že
dojde k delšímu výpadku napájení a brání tak možnému poškození dat. Uživatelům dává i možnost
přizpůsobit si nastavení podle vlastních potřeb
a podmínek. Jednotku lze nastavit na různou úroveň citlivosti, při níž se má přepnout na bateriové
napájení. Čím je citlivost vyšší, tím méně je zařízení

(tedy ty pro zařízení) a jedna zásuvka pro připojení
k elektrické síti. Připojení je rozděleno na hlavní a řízené zásuvky. První řada s jedním hlavním výstupem
(pro počítač) je určena k záložnímu provozu klíčových
zařízení na baterie, a kromě přepěťové ochrany dodává energii i při výpadku. Druhá se stará jen o přepěťovou ochranu zařízení s větším odběrem energie,
jako jsou laserové tiskárny, skenery apod. (která nemusí být jištěna baterií), a to i když je UPS vypnuta.
Když přejde hlavní zařízení do úsporného (spánkového) režimu, vypnou se i řízená zařízení a šetří se tak
energie.
Při 100 % zátěži, tzn. pokud jsou připojena zařízení
na maximum odběrné kapacity (540 W) by podle
údajů výrobce měla UPS zajistit zhruba 8,5 minuty
provozy, při poloviční (270 W) už lze
počítat s více než 20 minutovou
výdrží na baterii (jako typická doba
zálohy je udáváno 23,2 min). V každém případě je to dostatečná doba
k tomu, aby se stačily uložit dosavadní výsledky rozdělané práce,
a vyčkat až bude problém s dodávkou energie vyřešen a obnoví se
standardní podmínky. A přesně to
se za pár dnů po zprovoznění UPS
i stalo. Zatímco z chodby se ozývaly
kletby a bědování pracovníků, které
zaskočil odchod přetížených pojistek, stačili jsme uspořádat vše potřebné, a v klidu přeorganizovat práci
než se věci vrátily opět do původních
kolejí. Ani bajt ztracených informací,
jako v minulém případě, kdy v kanceláři UPS nebyla. Řečeno jazykem
bible – „ i viděl Pán, že jest to dobré…“,
UPS byla shledána užitečnou, a mýtus o postradatelnosti dostal povážlivé trhliny.
Navíc pro uživatele, kterým by se zdálo několik
důležitých minut či desítek minut málo, je tu možnost pořídit si ještě náhradní baterii, nabízenou
jako volitelný doplněk. Bezúdržbové akumulátory
lze měnit i za provozu.
Na webových stránkách firmy je k dispozici konfigurátor, kde po zadání základních parametrů a počtu
zařízení, která mají být chráněna, a požadované doby
kdy je potřeba udržet tyto systémy v chodu, je na/pv/
vržena vhodná konfigurace či řešení. Q

AverMedia NABÍZÍ KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ PRO iPad TV
AverMedia Technologies, jeden z čelných poskytovatelů multimediálních technologií,
nabízí kompletní řešení pro příjem a sledování
živé digitální TV na zařízeních Apple iPad.
Síťový televizní tuner HomeFree Duet umožňuje
uživatelům zařízení iPad, kteří si z Apple App Store
stáhnou přehrávač HomeFree Player, sledovat živou
digitální TV v rámci vlastní domácí bezdrátové sítě.
Tuner vysílá TV signál do všech zákoutí a tak není
třeba jej připojovat k žádnému počítači.
Po připojení HomeFree Duet k bezdrátovému síťovému routeru a zdroji TV signálu je živá digitální
televize v plné kvalitě streamována do iPadů, nebo

notebooků a PC běžících v prostředí Windows.
Zařízení je vybaveno dvěma tunery, a tak lze sledovat různé TV programy až na dvou iPadech současně.
Intuitivní dotykové rozhraní přehrávače zajišťuje uživatelům
iPad kompletní informace o jednotlivých
stanicích a podporu
elektronického programového průvodce. Programy je
možné přepínat pouhým pohybem prstů
po displeji iPadu. V přehrávači je možné poři-

zovat screenshoty ze sledovaných TV
pořadů a navíc je rovnou sdílet na sociálních
sítích. Q
2/2011
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IP TELEFONY PRO MICROSOFT LYNC SERVER 2010
Společnost Aastra rozšiřuje svoji řadu IP telefonů
o modely pro platformu Microsoft Lync Server 2010,
konkrétně o modely Aastra 6721ip a 6725ip. Přístroje, které nabízejí mimořádnou hlasovou kvalitu
a stylový design, i uživatelsky přívětivý přístup ke
svým funkcím, čímž představují silné unified communications (UC) nástroje. Oba modely mohou
fungovat i nezávisle na PC, takže mohou být rychle
implementovány a snadno rozšiřovány dle obchodních potřeb. „Softwaroví klienti a mobilní zařízení
zcela jistě plní požadavky některých zaměstnanců,
ale mnoho dalších bude vyžadovat tradiční telefonní přístroje. Modely telefonů Aastra 6721ip
a 6725ip poskytnou zákazníkům Microsoftu větší
výběr z koncových telefonních zařízení. A otevírají
nové příležitosti na trhu unified communications,“
uvedl Brian Riggs, Research Director ze společnosti
Current Analysis.

Telefony Aastra 6721ip a 6725ip byly
navrženy tak, aby poskytovaly spolehlivé a kvalitní uživatelské služby
pro snadné využívání funkcí
unified communications. Kromě
intuitivního
rozhraní jasně
zobrazeného na
barevném 3,5“
LCD displeji nabízejí snadný přístupu k nejdůležitějším funkcím volání pomocí navigačních kláves,
širokopásmový zvuk vylepšuje čistotu všech hovorů,
což je důležité zejména pro společnosti, které operují mezinárodně.
Model 6721ip nabízí uživatelům výběr standardních
funkcí za výhodnou cenu a poskytuje tak základní
úroveň, postačující většině uživatelů v běžném

MONITOR S HDMI 3D A BRÝLEMI 3D

Systémy 3D displejů procházejí neobyčejně
rychlým vývojem a nyní nejsou už jen pro hraní
her, ale vstupují do éry HDMI 3D, která přináší
větší požitek jak pro 3D hry, tak i pro 3D filmy.
Nový monitor Acer HS244HQ 3D je první displej
na trhu s 3D obrazem v plném vysokém rozlišení
a připojením HDMI 3D.
Ve srovnání s ostatními řešeními nabízí aktivní
zatmívací 3D technologie Acer jasnější a kvalit-

nější 3D obraz spolu s výraznou úsporou energie.
Běžná 3D zatmívací technologie, která se v současnosti používá, výrazně snižuje
v režimu 3D jas monitoru až na
16 % běžné hodnoty. Může se to
projevit nepříjemnými pocity či
dokonce závratěmi, zvláště při
delším sledování 3D obrazu. Řešení Acer dosahuje trojnásobně
vyššího jasu, který tento problém
odstraňuje. Navíc patentovaná modulace podsvícení šetří o 50 % více energie ve srovnání s jinými 3D displeji, které nejsou vybaveny touto
technologií.
Nový 3D monitor je dodáván s brýlemi 3D vybavenými progresivní aktivní zatmívací technologií
a vestavěným infračerveným vysílačem pro snadnější používaní. Zabudovaný infračervený vysílač
umožňuje připojit monitor k set-top boxu nebo
přehrávači Blu-ray s rozhraním HDMI a sledovat 3D
vysílání nebo 3D filmy.
Kromě zdokonalené 3D technologie je monitor vy-

ICQ ROZŠIŘUJE MOŽNOSTI MOBILNÍHO
INSTANT MESSAGINGU
Služba Mobile-Web Chat, o kterou rozšířila
nedávno svou nabídku společnost ICQ, nabízí
průlomové možnosti v oblasti univerzálního
přístupu k ICQ na cestách, protože spolupracuje téměř s každým mobilním zařízením.
Vzhledem k tomu, že je postavena na technologii
mobilního prohlížeče, která zpřístupňuje ICQ chat
bez nutnosti instalace doplňkových programů
i pro ty mobilní uživatele, kteří si nemohou instalovat aplikace přímo na svých telefonech, stává
se univerzální možností pro komunikaci prostřed40
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nictvím tohoto populárního systému.
ICQ Mobile-Web Chat je jednoduchý na používání a dovoluje snadný
přístup. Uživatelé ICQ s ním získají
výhody díky populárnímu sociálnímu nástroji: integrovanému facebookovému chatu, který dovoluje
zůstat v kontaktu s přáteli na Facebooku z ICQ a umožňuje přístup ke
„Kanálům přátel“, což je služba kom-

provozu. je pak alternativou pro zkušenější a náročnějí uživatele ja určen funkčně bohatě
vybavený telefon 6725ip.
Aastra 6725ip nabízí další
výhody díky připojení k PC
prostřednictvím USB kabelu pro těsnou integraci
s Microsoft Lync Serverem
2010. Funkce vytáčení čísla na
jedno kliknutí (click-to-dial) je
obohacena o stav přítomnosti zajišťující účinnější správu hovoru pro
podnikové uživatele a pro týmovou spolupráci.
„Spojení softwaru Microsoft Lync Server 2010 s nejnovějšími IP telefony Aastra nabízí zákazníkům integrovanější funkčnost. Nové telefony též podporují
požadavky klíčových IT manažerů na jednodušší
a nákladově efektivní nasazení UC řešení kombinovaného se serverem Microsoft Lync Server 2010,“
říká Kirk Gregersen, senior director of Communications Server Marketing ve společnosti Microsoft. Q

baven špičkovými funkcemi, které zaručují optimální
obraz - výjimečný kontrastní poměr 12 000 000 : 1
zajišťuje jedinečnou kvalitu reprodukce, plné vysoké
rozlišení (1920x1080) je ideální pro aplikace v rozlišení
1080 p, poměr stran 16 : 9 zobrazí i ty nejmenší
podrobnosti ve filmu bez černých
pásů a ve stejně vynikající kvalitě
jako v kině. Obnovovací kmitočet
120 Hz, který je nezbytný k dosažení 3D efektu, a doba odezvy
pouhé 2 ms jsou vhodné pro hraní
her v reálném čase. Panel s úhlopříčkou 60 cm podsvícený LED
diodami podporuje plné vysoké rozlišení s obnovovací frekvencí až 120 Hz a s velkou rezervou splňuje
požadavky reprodukce 3D filmů, her a televizního
vysílání ve vysokém rozlišení.
Použití technologie podsvícení bílými LED diodami
umožnilo nahradit čtyři lampy dvěma, a dosáhnout
až 68% úspory energie. LED lampy navíc neobsahují
rtuť, jsou tedy bezpečnější pro životní prostředí,
avšak současně zaručují vyšší výkon.
3D monitory Acer splňují nejnáročnější průmyslový
předpis RoHS (směrnice EU omezující používání
nebezpečných látek) a požadavky Energy Star®. Q

binující aktualizace statusů přátel
z Facebooku, Twitteru, Flickru a YouTube na jednom displeji.
Služba představuje jednoduchý
a ideální způsob jak si udržet kontakt
s přáteli, jak nepropásnout nejnovější zprávy a aktuální statusy na
sociálních sítích. Je optimalizován
pro mobilní prohlížeče, pro pomalé
datové připojení a je zdarma (poplatky mohou být účtovány za mobilní přenos dat). ICQ Mobile-Web
Chat lze spustit z telefonu na www.
icq.com a služba je k dispozici v anglickém, německém, ruském, českém a hebrejském jazyce. Q

veletrhy a výstavy

SOUTĚŽ AMPER  IDEA 2011,
ANEB PŘÍLEŽITOST ZAČÍT
PODNIKAT S INVESTOREM
PODLE DLOUHODOBÝCH PRŮZKUMŮ JE ZJIŠTĚNO,
ŽE POČET STUDENTŮ TECHNICKÝCH OBORŮ
DLOUHODOBĚ KLESÁ. PŘITOM POČET
VYSOKOŠKOLSKÝCH STUDENTŮ V ČESKÉ REPUBLICE
OD ROKU 2002 DLOUHODOBĚ STOUPÁ, A TO AŽ
NA SOUČASNÝCH 370 000 VYSOKOŠKOLÁKŮ.

T

ento negativní trend v oblasti techniky však
své důsledky ukáže především v budoucnu,
kdy nedostatek kvalitních absolventů technických oborů, bude pro zemi, kde dlouhodobě
převažoval průmyslový sektor, velkým problém.
Na základě těchto ukazatelů je právě nyní nejvyšší
čas tento negativní trend zastavit. V rámci 18. ročníku
mezinárodního veletrhu elektrotechniky a elektroniky vznikla soutěž AMPER – IDEA 2011, která si klade
za cíl, nejenom podporu mladých lidí v podnikání,
ale především popularizaci technických studijních
oborů. První ročník soutěže o nejlepší podnikatelský
nápad je zaměřen především na studenty vysokých
škol a podnikavé lidi, kteří mají nápad a ambice být

úspěšní a zároveň chtějí využít příležitosti zasednout
ke stolu s významnými českými investory a diskutovat nad realizací podnikatelského plánu. Soutěž
bude probíhat v průběhu února a března a vyhlášení
výsledků proběhne společně s vyhlášením „ZLATÝ
AMPER“, dne 29. března na brněnském výstavišti.
Myšlenka soutěže sklízí úspěch nejenom u významných českých podnikatelů, ale i v médiích. V porotě
soutěže zasednou významné osobnosti českého podnikatelského světa, jako například Karel Janeček (Zakladatel
a ředitel společnosti RSJ algorithmic trading, externí pedagog Matematicko – fyzikální fakulty UK.

Jeho společnost se stala členem Londýnské derivátové burzy LIFFE. Objem obchodů zprostředkovaných společností RSJ je 233x větší než rozpočet České
republiky). Mezi dalšími v porotě zasedne i inženýr
Dalibor Dědek (Jeden z nejvýznamnějších českých
podnikatelů a zakladatel společnosti JABLOTRON.
Doma společnost proslavila zabezpečovací zařízení,
v zahraničí proslula díky „velkému mobilu“ pro důchodce.) V porotě zasedne i spolumajitel významné
investiční skupiny Ertrag&Sicherheit se sídlem v Rakousku, David Křížek, či majitel veletržní správy, Jiří
Šviga. Významnou osobností mediální sféry, která
také zasedne mezi členy poroty soutěže podnikatelských nápadů, je šéfredaktor Hospodářských
novin, Petr Šimůnek. Odbornou porotu poté doplní
významní akademici z ČVUT, VUT Brno, či VŠB – TUO.
Na výherce čekají zajímavé ceny, které ve svém komplexu tvoří symboliku pro vstup do podnikání. Výherce dostane jedinečnou příležitost ukázat, co
v něm je a zda je schopen této příležitosti využít.
Kromě té nejdůležitější výhry, kterou je setkání s investory a diskuze o zkušenostech v podnikání, o možnosti investice, či radách, jak začít – je zapůjčení vozu
od společnosti PEUGEOT na dobu tří měsíců, či stylový notebook. Roli rádce a poradce
výherci v oblasti tvorby podnikatelského plánu, výpočtu finanční náročnosti, či analýzy konkurence
bude tvořit team odborníků portálu
BUSYMAN.CZ. Q
Martina Procházková
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EVROPSKÁ KOMISE ZAHÁJILA
PROGRAM POSÍLENÍ
JEDNOTNÉHO TRHU SLUŽEB
SEKTOR SLUŽEB V SOUČASNOSTI PŘEDSTAVUJE DVĚ TŘETINY HDP
A ZAMĚSTNANOSTI EU, NICMÉNĚ NA CELKOVÉM OBCHODU UVNITŘ
EU SE PODÍLÍ POUZE JEDNOU PĚTINOU. PŘESHRANIČNÍ PODNIKÁNÍ,
KDY POSKYTOVATEL SLUŽEB Z JEDNOHO ČLENSKÉHO STÁTU
PODNIKÁ V JINÉM ČLENSKÉM STÁTĚ EU, SE VŠAK V SOUČASNOSTI
TÝKÁ JEN ASI 8 % EVROPSKÝCH MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ.

T

ento nepříznivý poměr „přinutil“ Evropskou
komisi k reakci – dne 27. ledna přijala sérii
opatření s cílem otevřít prostor pro jednotný
trh služeb do roku 2012.
Základním nástrojem volného trhu služeb je směrnice 2006/123/ES ze dne 12. prosince 2006 o službách na vnitřním trhu (směrnice o službách), která
měla být transponována do vnitrostátního práva
členských států EU do 28. prosince 2009. V České
republice byla směrnice o službách transponována
zákonem č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb, který nabyl účinnosti dnem uplynutí transpoziční lhůty (tj. 28. 12. 2009). Hlavním účelem
směrnice o službách je odstranění překážek v obchodu se službami na jednotném trhu tak, aby
kterýkoliv podnikatel poskytující služby v jednom
členském státě EU mohl volně a bez administrativních a obchodních překážek poskytovat tyto
služby i v jiném členském státě Evropské unie.
Věcně se směrnice o službách týká podstatné části
ekonomických činností, avšak další velkou část
služeb nezahrnuje (mj. finanční služby, služby a sítě
elektronických komunikací, dopravu, služby agentur a zprostředkování dočasné práce, zdravotní
služby, audiovizuální služby či sociální služby). Pro
názornost o složitosti transpozice směrnice o službách lze uvést, že v této souvislosti se týká více
než 600 právních předpisů z různých oblastí činnosti; konkrétně se změny se týkají oblastí jako
maloobchodní služby, služby cestovního ruchu,
stavební služby, služby v oblasti regulovaných
povolání, obchodní služby, atd.
Projednávání a schvalování směrnice o službách
zcela logicky nebylo bezproblémové a jednání
o ní trvalo mnoho let. Není proto náhoda, že ještě
ani dnes – rok po povinnosti její implementace
– není stav implementace směrnice o službách
uspokojivý. Evropská komise v návaznosti na to
před rokem provedla posouzení, jak byla směrnice
uvedena do praxe. Na základě posouzení Komise
obecně musela konstatovat, že jednotný trh služeb stále nedosahuje svého plného potenciálu.
Komise mj. uvedla, že je nutné dokončení transpozice a implementace směrnice v Řecku a ve
Slovinsku a dokončení vypracování horizontální
prováděcích předpisů v Irsku a Portugalsku. Dále
dodala, že je nutné dokončit přípravu všech požadovaných změn souvisejících právních předpisů
v Rakousku, na Kypru, ve Finsku, a dále v Řecku,
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Irsku, Lucembursku, Portugalsku, Rumunsku a Slovinsku.
Pokud jde o vlastní povinnosti členských států
stanovených směrnicí o službách, směrnice především stanovila členským státům EU zřídit tzv.
jednotná kontaktní místa, které mají usnadnit
podnikání malým a středním podnikům v rámci
jejich styku se správními úřady. Analýza, kterou
Evropské komise v této souvislosti vypracovala,
konstatovala, že existují významné organizační
a technické problémy spojené s jejich vznikem
a vyzvala členské státy, aby zajistily jejich fungování, a to včetně přeshraničního poskytování

těchto služeb. Komise zdůraznila, že je nutné
urychleně vytvořit jednotné kontaktní místo ve
státech, kde se buď stále chybí, nebo jsou zjevně
nedostatečné jeho funkce (Řecko, Itálie, Polsko,
Slovensko, Rumunsko a Slovinsko).
Pokud jde o českou republiku, jednotná kontaktní
místa jsou zřízena u krajských úřadů, resp. u jejich
živnostenských odborů – viz http://www.mpo.cz/
dokument70853.html.
V návaznosti na implementaci směrnice, tedy její
plnou aplikaci do praxe, Komise především uvedla,
že lepší fungování jednotného trhu služeb přinese
roční zisky ve výši 60 až 140 miliard Eur a růst HDP
o 0,6 až 1,5 %. S cílem dosažení tohoto pokroku
Komise proto připravila následující opatření:
Zajistit, aby jednotný trh v praxi fungoval
v plném rozsahu: v letech 2011 a 2012 bude
Komise provádět „kontrolu fungování“ jednotného
trhu služeb z pohledu uživatelů. Kontrola fungování má zohlednit všechna pravidla EU vztahující
se na služby nad rámec směrnice o službách a posoudit, jak se tato různá pravidla navzájem ovlivňují. Cílem je odhalit konkrétní praktické problémy,
které vnitřní trh služeb omezují, a určit, jaké nezamýšlené účinky může mít vzájemná interakce
různých pravidel. Komise v této souvislosti např.
již zjistila, že je musí uvážit další kroky proti omezením, která v některých zemích platí pro určité
poskytovatele služeb, např. pokud jde o právní
formu jejich podniku (poskytovatelé řemeslnických prací jako tesaři třeba nesmějí podnikat jako
společnost s ručením omezením) nebo o držení
kapitálu ve vlastní společnosti (např. pro vlastnický
podíl na společnosti nabízející daňové poradenství
musí být osoba kvalifikovaným daňovým poradcem).
Odstranit překážky pro přeshraniční služby:
Při vzájemném hodnocení Komise zjistila potíže
při přeshraničním poskytování služeb, není-li poskytovatel trvale usazen v zemi, kde služby nabízí.
Komise proto bude sledovat dopady směrnice
o službách v tomto směru. Současně chce zabránit vzniku nových regulačních překážek pro služby
v právních předpisech členských států, které mohou vzniknout, když budou členské státy revidovat své požadavky na usazování podniků.
Zajistit náročné provedení a důsledné uplatňování směrnice o službách: Komise povede
dvoustranné rozhovory s několika členskými státy,
které mají s provedením směrnice prokazatelné
problémy. V letošním roce také uskuteční první
ekonomické posouzení účinků provedení směrnice a jejího dopadu na fungování trhů služeb.
Dosažení těchto cílů je na jedné straně nutností,
aby vůbec směrnice o službách byla přínosem
pro praxi a podnikání. Na straně druhé současně
obtíže její aplikace v praxi jen potvrzují, o jak
složitý a různými zájmy vzájemně propojený
systém jde. Jistě se nelze domnívat, že se cíle
podaří bez problémů splnit. Avšak – možnost
volného poskytování služeb přes hranice evropských států je jedním z předpokladů důvěry
v rozvoj evropského trhu a současně posílením
společné měny a tím i Evropské unie jako celku
ve světové soutěži. Q

legislativa a právo

FINANCOVÁNÍ VÝZKUMU A INOVACÍ Z PROSTŘEDKŮ
EU  MÉNĚ BYROKRACIE PRO VÝZKUMNÉ
PRACOVNÍKY A MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY
Evropská komise dne 24. ledna přijala opatření,
jež mají dopomoci k tomu, aby se účast na
současném sedmém rámcovém programu pro
výzkum stala atraktivnější a přístupnější pro
nejlepší výzkumné pracovníky a nejvíce inovativní firmy, zejména malé a střední podniky
(MSP). Tato opatření vstoupily v platnost dnem
zveřejnění.
Kromě uvedených opatření Komise navrhla velké
změny celkových pravidel financování vztahující se

na všechny programy financování z prostředků EU.
Pokud Parlament a Rada tyto změny schválí, je Komise
odhodlána navrhnout pro příští rámcový program
pro výzkum ještě radikálnější zjednodušení.
Aktuálně Komise navrhla a provádí následující tři
opatření, jež se týkají řízení grantů EU. Jde o následující opatření:
●vytvoření větší flexibility při kalkulaci osobních nákladů, aby příjemci grantů EU na výzkum mohli při
žádostech o uhrazení průměrných osobních nákladů

EVROPSKÁ KOMISE VYZVALA ČESKOU REPUBLIKU,
ABY ZAJISTILA SOULAD S PRÁVNÍMI PŘEDPISY EU
O KVALITĚ VODY
Evropská komise vyzvala 27. ledna Českou republiku (a kromě toho i Belgii a Estonsko), aby
zajistila soulad svého právního řádu s právními
předpisy EU o normách pro environmentální
kvalitu povrchových vod. Směrnice o prioritních
látkách chrání životní prostředí a lidské zdraví
tím, že stanoví limity pro některé látky a skupiny
látek, které prokazatelně představují vážné riziko pro vodní prostředí.
Uvedené členské státy totiž neposkytly Komisi informace o provedení uvedených právních předpisů do

vnitrostátního práva. Členské státy měly uvést v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení
souladu s touto směrnicí nejpozději do 13. července
2010. Komise na základě toho konkrétně rozhodla
o zaslání odůvodněného stanoviska, což znamená,
že ČR (resp. uvedené tři členské státy) mají dva měsíce
na odpověď. V případě, že uvedené členské státy do
dvou měsíců nepřijmou příslušná opatření, může se
Komise obrátit na Evropský soudní dvůr.
Směrnice o prioritních látkách navazuje na rámcovou
směrnici o vodě, která představuje nejdůležitější právní

AUTA NA ZEMNÍ PLYN BUDOU MOCI PARKOVAT
I V HROMADNÝCH GARÁŽÍCH
Jak informovalo lednové vydání Hasičských
novin, v prosinci 2010 skončilo meziresortní
připomínkové řízení novelizace vyhlášky č.
23/2008 Sb., o technických podmínkách požární
ochrany staveb. Nová vyhláška, která by měla
vyjít v květnu letošního roku, umožní parkování
automobilů na stlačený zemní plyn ve všech
typech garáží.
V hromadných podzemních garážích nyní vozidla
na stlačený zemní plyn (CNG - compressed natural
gas) parkovat nesmí, a zmíněnou novelizací přizpůsobuje Hasičský záchranný sbor náš předpis pravidlům
jiných států. Ve většině států Evropské unie, např.
v Německu, Rakousku a Slovensku, totiž tato omezení
pro vozidla na zemní plyn neplatí.
Řidiči a provozovatelé vozidel na stlačený zemní plyn,
tak budou od jara letošního roku moci také v ČR parkovat ve všech garážích, tedy i v těch hromadných,
např. ve velkých obchodních centrech a sportovních
halách, kam zatím tato auta nesmí. Podmínkou však
bude, že garáže musí splňovat technické normy dané
vyhláškou, např. odpovídající dostatečné odvětrávání

prostor parkoviště a vybavení detektory úniku plynu.
Pokud takové zabezpečení garáž dosud nemá, majitel, pokud bude chtít parkování plynových vozidel
umožnit, musí počítat s dodatečnou investicí v řádu
několika desítek tisíc korun.
Vozidla poháněná stlačeným zemním plynem někdy
vyvolávají až přehnané obavy pokud jde o jejich
bezpečnost, ale k těm není žádný důvod, konstatují
hasiči. CNG je ekologické a bezpečné palivo. Plyn je
sice ve vozidlech uložen pod vysokým tlakem, ale
ve skutečnosti vozidla na CNG nejsou nebezpečnější
než vozidla používající benzin, naftu nebo LPG, což
potvrzují i zkušenosti z jejich dlouhodobého provozu.
Vyplývá to z fyzikálních vlastností zemního plynu:
na rozdíl od kapalných paliv je lehčí než vzduch
a jeho zápalná teplota je proti benzinu podstatně
vyšší. Vzato z bezpečnostního hlediska, jsou ve skutečnosti silnostěnné tlakové nádoby na CNG, vyráběné z oceli, hliníku nebo kompozitních materiálů,
v podstatě bezpečnější než klasické tenkostěnné
nádrže na kapalné pohonné hmoty, které jsou méně
odolnější vůči např. proražení. Tlakové nádoby navíc

používat své běžné účetní metody (příjemci grantů
již nebudou nuceni za tímto účelem vytvářet úplné
paralelní účetnictví);
●vlastníci MSP, jejichž platy se obvykle nevykazují
v jejich účetnictví, mohou nyní za svůj podíl na práci
ve výzkumných projektech získat paušální částky;
●nová řídicí skupina vysoce postavených úředníků
ze všech zúčastněných útvarů a agentur Komise odstraní nesrovnalosti při uplatňování předpisů platných
pro financování výzkumu.
Aktuálně je situace v sedmém rámcovém program
EU pro výzkum taková, že od roku 2007 bylo z řad
představitelů výzkumu a vědy předloženo více než
40 000 návrhů a doposud bylo financováno téměř 8
000 projektů. Zapojily se téměř všechny evropské
univerzity a zhruba 15 % účastníků tvoří malé a střední
podniky. Q

předpis týkající se ochrany vod v Evropě. Rámcová
směrnice usiluje o dosažení vysokých norem kvality
životního prostředí v různých oblastech ve stanovených lhůtách (například u povrchových vod je třeba
dosáhnout dobrého chemického stavu do roku 2015).
Směrnice o prioritních látkách tyto požadavky upřesňuje pomocí dalších konkrétních opatření zaměřených
na kontrolu znečištění a na normy kvality životního
prostředí.
Rámcová směrnice o vodě obsahuje seznam 33 prioritních látek a 8 dalších znečišťujících látek, které představují pro evropské vody největší ohrožení. Aby bylo
odpovídajícím způsobem chráněno vodní prostředí
a lidské zdraví, jsou normy kvality vyjádřeny jako maximální přípustná koncentrace a roční průměr, což odráží
akutní i chronické účinky v důsledku krátkodobého
a dlouhodobého vystavení příslušné látce. Členské
státy musí s těmito normami zajistit soulad. Q /mp/

procházejí oproti zkouškám pro nádrže na kapalná
paliva řadou mnohem přísnějších testů, při nichž se
prověřuje zejména odolnost proti nárazu, požáru
a zvýšení tlaku. Ve vozidle jsou tlakové nádoby vybaveny i řadou pojistek. Bezpečnost vozů poháněných zemním plynem je navíc podpořena i předepsanými povinnými periodickými kontrolami
plynového zařízení.
Na českém trhu se nyní nabízí více než 30 modelů
sériově vyráběných osobních a užitkových vozidel
na stlačený zemní plyn. Podle statistik ČPU a prodejců
v současné době v ČR jezdí okolo 3000 vozidel s tímto
pohonem. Podle celosvětové statistiky se očekává
roční nárůst CNG vozidel o 12 %, přičemž v ČR by
mohl být nárůst CNG vozidel (který loni činil téměř
polovinu dosavadního stavu - 48 %) ještě vyšší. Některé
prognózy analytiků zabývajících se touto problematikou předpokládají, že do roku 2020 by auta na zemní
plyn mohla představovat téměř desetinu (až 9 %)
všech vozidel na světě.
Předpokládá se, že u nás by v tu dobu mělo jezdit
na CNG až 400 000 vozidel. Podstatnou část z toho
budou zřejmě tvořit i vozidla městské hromadné
dopravy, která již fungují v řadě českých a moravských
měst. Předpokládá se také, že do roku 2015 by v ČR
mohlo jezdit asi 15 % autobusů na CNG a do roku
2018 by se mohl tento podíl zvýšit až na 30 %. Q
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„BAROMETR INOVACE”
CHARAKTERIZUJE VYHLÍDKY
21. STOLETÍ
SPOLEČNOST GE UVEŘEJNILA KONCEM LEDNA VÝSLEDKY VÝZKUMU
NAZVANÉHO „BAROMETR INOVACE“, KTERÝ BYL PROVEDEN MEZI 1 000
ŘÍDICÍCH PRACOVNÍKŮ FIREM VE 12 ZEMÍCH. PODLE PŘEDSTAVITELŮ
DOTAZOVANÝCH FIREM BUDE NOVÁ HRANICE INOVACÍ DÁNA
KREATIVITOU, LOKALIZACÍ A INTEGRACÍ A NEJDŮLEŽITĚJŠÍ INOVACE
SE BUDOU OBRACET K HLAVNÍM POTŘEBÁM LIDSTVA.

N

ezávislý výzkum „GE globální barometr inovace“ provedla pro GE firma StrategyOne
s cílem určit, co podporuje nebo naopak
klade překážky inovaci, a analyzovat, jak jsou otázky
inovace vnímány. Studie vykreslila perspektivu pro
inovace ve 21.století. Největší důraz klade na řešení
lokálních potřeb, podporování kreativity jednotlivců
a menších organizací a vytváření strategických
partnerství. Z výzkumu mj. vyplývá, že nejvýznamnější inovace současnosti budou ty, které se budou
obracet k lidským potřebám, nikoliv ty, které se
budou snažit o největší zisk.
„Tato studie dokládá, že situace v oblasti inovace
se mění, a že společnosti, včetně té naší, musí
vyvinout vhodnou strategii, aby si zachovaly konkurenceschopnost, urychlily růst a smysluplně
přispívaly ekonomice. Aby se inovace rozvíjely,
musíme přijmout nové inovační paradigma, které
podpoří spolupráci mezi všemi hráči – velkými
i malými, státními i soukromými, podpoří kreativitu a zaměří se na taková řešení, jež naplňují
lokální potřeby,“ uvedla Beth Comstocková, marketingová ředitelka a senior viceprezidentka GE.
„Výsledky jasně ukazují, že se naše priority globálně přesouvají od inovací, které mají jen vydělávat peníze, k takovým inovacím, které přinesou
lidem užitek.“

Inovace přinese novou formu
prosperity
Ve studii se konzistentně ukazuje, že inovace je
jeden z hlavních pilířů prosperující ekonomiky.
Podle ní 95 % dotázaných vedoucích pracovníků
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Noví hráči, nová pravidla
Výzkum odhalil, že tradiční prostředky inovace se
mění, klade se více důrazu na malé a středně velké
podniky a narůstá potřeba spolupráce. Celých 75 %
respondentů souhlasilo s tím, že způsob, jakým
firmy přistupují k inovacím bude v 21. století odlišný
než dříve. Stejný počet si myslí, že malé a střední
podniky budou stejně inovativní jako velké firmy.
Podle 86 % budou úspěšné inovace ve 21. století
založeny spíše na spolupráci a partnerství více subjektů. Současně je 76 % dotázaných přesvědčeno,
že inovace musí být ušity na míru potřebám místního trhu.
Respondenti rovněž zdůrazňovali kreativitu jako
klíčový prostředek inovace. Asi 69 % z nich uvedlo,
že inovaci spíše napomáhá kreativita lidí než výhradně vědecký výzkum a 58 % se domnívá, že
pokud je v týmu více “out-of-the-box thinkers“
– tedy pohotových, vynalézavých lidí s neotřelými
nápady, uvažujícími mimo zavedené mantinely,
jde o zásadní faktor umožňující firmě vyšší inovativnost.

Paradox inovačního optimismu

věří, že inovace je hlavním nástrojem pro konkurenceschopnější národní ekonomiku a 88 % souhlasí s tím, že inovace je nejlepším způsobem, jak
vytvořit v dané zemi nová pracovní místa. Přesvědčení, že inovace podporuje prosperitu, sice není
nové, zpráva však navíc osvětluje, že i definice
prosperity prochází vývojem.
Více než tři čtvrtiny oslovených (77 %) jsou přesvědčení, že nejvýznamnější inovace 21. století
budou ty, které pomohou řešit potřeby lidstva,
jako například zlepšení kvality zdraví nebo zvýšení
energetické bezpečnosti, nikoliv ty, které budou
mít za cíl pouhý zisk. Díky inovaci se podle dotázaných urychlí rozvoj nejrůznějších oblastí života
občanů v příštích deseti letech, především půjde
o kvalitu zdraví (87 %), kvalitu životního prostředí

ČESKO NEPATŘÍ V EU MEZI ŠPIČKU V INOVACÍCH
Češi a Slováci podle nejnovější zprávy o inovacích
v EU za rok 2010, publikované na počátku února,
patří v Evropské unii k podprůměru v inovační
výkonnosti a mají tak svůj nelichotivý podíl na tom,
že EU stále citelně zaostává za mezinárodní konkurencí, zejména USA a Japonskem.
Zmíněná zpráva je řadí do třetí skupiny ze čtyř, tedy
mezi „mírné inovátory“. Česká republika je podle
údajů Evropské komise v tomto ohledu jedenáctá
nejhorší z 27členné EU, Slovensko dokonce páté
nejhorší. Mezi „nejslabší inovátory“, tedy do ještě

(85 %), energetickou bezpečnost (82 %) a přístup
ke vzdělání (81 %).

horší skupiny, spadají už jen Bulharsko, Litva, Lotyšsko a Rumunsko. „I když ve většině členských států
EU jsou trendy i přes hospodářskou krizi slibné,
pokrok není dostatečně rychlý,“ uvedla komise.
Nejvýkonnější jsou v inovování z členských zemí
EU Švédsko následované Dánskem, Finskem a Německem.
Komise hodnotila ve své zprávě celkem 25 různých
kritérií, mezi nimi např. lidské zdroje, financování či
podporu inovací. Hlavní mezery proti konkurenci
Brusel vidí v kategorii „činnosti společností“, která

Dotazovaní byli požádáni, aby uvedli tři země, které
považují za přední představitele inovace. Za nejvíce
inovativní státy jsou považovány USA, Německo
a Japonsko.
USA zvítězily se 67 %, následovalo Německo (44 %),
Japonsko (43 %) a Čína (35 %). Dále výzkum zjišťoval, do jaké míry podle dotázaných může inovace
ovlivnit život občanů jejich země, a s jakou pravděpodobností dojde ke zlepšení situace na základě
stávajících podmínek. Paradoxně žádná ze čtyř
zemí považovaných ostatními za „šampiony inovací“ neprojevila dostatek optimismu ohledně vlivu
a perspektivy inovací. Čína i Japonsko vyšly z hodnocení jako „pesimistické“ a USA s Německem jako
„tradicionalistické“ na půli cesty mezi optimismem
a pesimismem.
Tento paradox by mohl být způsoben tím, jak jsou
v konkrétních zemích vnímány překážky pro inovace. Například v Číně 56 % respondentů tvrdí, že
je třeba získat vyšší finanční podporu ze strany státu.
V Japonsku zase 36 % zdůrazňuje, že k vývoji produktů je třeba posílit spolupráci s univerzitami
a výzkumnými ústavy. Q
/ge/

ukazuje, nakolik se soukromé firmy v EU orientují na
inovace; jde třeba o to, kolik na to dávají peněz.
„Musíme zvýšit úsilí při vytváření inovativnější Evropy,
abychom doběhli naše hlavní konkurenty a opět se
dostali na cestu silného a udržitelného růstu,“ prohlásil eurokomisař pro podnikání a průmysl Antonio
Tajani. Inovace jsou přitom podle něj klíčem k vytváření nových pracovních míst. Právě problematika
inovací patřila proto společně s energetikou také
k hlavním tématům mimořádného summitu EU,
který se konal první únorový týden v Bruselu.
Podle ukazatele hrubého domácího produktu na
hlavu je Česko v 27členné Evropské unii až 17. nejbohatší zemí, Slovensku patří 20. příčka. Q /pv/

veletrhy a výstavy

PŘÍPRAVY JUBILEJNÍHO
10. STROJÍRENSKÉHO VELETRHU VRCHOLÍ
Rok 2011 se rychle rozběhl a s ním
i přípravy veletržních aktivit jednotlivých vystavovatelů FOR INDUSTRY, kteří nám prozradili, jaké
chystají novinky do svých expozic.
Pro firmu JIŘÍ ŠTĚPÁNEK, zastoupení výrobce Scaglia Indeva jsou
jarní veletrhy v Praze velice zajímavé
a také jediné ve Středočeském kraji. Letos bude tento vystavovatel prezentovat
nové zařízení LIFTRONIC AIR. Jde o elektronicky a pneumaticky řízené systémy stálého vyvažování hmotnosti břemene do stavu „beztíže“, tzv. Balancéry. Umožňují jednoduchou manipulaci
s břemenem až do hmotnosti 320 kg, při které je
námaha redukována na minimum a břemeno kopíruje
pohyb lidského ramene. Jedná se o poslední generaci
průmyslových manipulátorů z řady INDEVA, které
pomáhají zlepšit bezpečnost, ergonomii a produktivitu.
Mezi další prezentované novinky na veletrhu FOR
INDUSTRY budou patřit i přesná pneumatická sklíčidla
PVS 160, která mají nový mechanismus pro upínání,
vyvinutý ve firmě KORAN, spol. s r.o. Přívod stlačeného vzduchu je omezen pouze na dobu upínání
dílce nebo jeho odepínání. Po dobu obrábění není
nutné přivádět žádný tlakový vzduch do sklíčidla, pro-

tože vyvozená upínací síla při upnutí zůstává
působit stále, i když je přívod vzduchu přerušen.
Tuto možnost zajišťuje již zmíněný nový
mechanismus, který pracuje na principu
samosvornosti. Výhodou je, že pro upínání je vhodná běžná vzduchová pistole,
která bývá standardně instalována u každého obráběcího stroje.
Společnost KOMPRESORY SVOBODA,
s.r.o. ve vztahu k svým stávajícím zákazníkům bere veletrh jako zajímavou společenskou
událost, kdy má možnost oslovit tyto zákazníky a nabídnout jim některé z dosud nevyužívaných služeb.
Díky poměrně vysoké účasti osloví i novou potenciální klientelu. Na letošním veletrhu hodlá firma
představit novou řadu kompresorů Puska, která
ke spolehlivosti předchozí řady přidala i nový
zajímavý moderní design. Kompresory bude
možné si podrobně prohlédnout a to ve vypnutém i v provozním stavu. Po dobu veletrhu budou
kompresory výrobce Puska nabízeny se speciální
výstavní slevou.
Součástí veletrhů jsou i praktické ukázky firem
na vyhrazené předváděcí ploše z oboru manipulace,
dopravy, skladování a průmyslového balení. Novinkou je také společná expozice SVĚT KONTAKTŮ,
kde mohou firmy za min. nákladů nabízet a poptá-

vat pracovní příležitosti, výrobu, technologie, subdodávky, služby, kooperace i volné výrobní kapacity.
Nenechte si ujít cenové nabídky na míru a zvýhodněné vybavené typové expozice. Využijte konzultaci
s manažerem veletrhu přímo u Vás ve firmě, návrh
prezentace dle Vašich individuálních potřeb, zápis
v katalogu v ceně registračního poplatku, neomezený počet vstupenek pro Vaše klienty zdarma
a propagaci v rámci reklamní kampaně veletrhu. Q
Neváhejte kontaktovat veletržní správu ABF, a.s.:
Ing. Hana Marková, ředitelka OT Průmysl
tel.: 739 003 162, e-mail: markova@abf.cz,
www.forindustry.cz

10. MEZINÁRODNÍ VELETRH STROJÍRENSKÝCH TECHNOLOGIÍ
Souběžné veletrhy:
FOR SURFACE – 6. mezinárodní veletrh povrchových úprav a finálních technologií
FOR WASTE & CLEANING – 6. mezinárodní veletrh nakládání s odpady, recyklace,
průmyslové a komunální ekologie, úklidu a čištění

PRAŽSKÝ VELETRŽNÍ AREÁL LETŇANY

3. – 5. 5. 2011

ABF, a.s., Mimoňská 645, 190 00 Praha 9, tel.: 225 291 264-6, fax: 225 291 199, e-mail: forindustry@abf.cz, www.abf.cz

2/2011

45

kaleidoskop
ENERGETICKY NEJÚČINNĚJŠÍ VÝLETNÍ
LOĎ NA SVĚTĚ

Mohutné motory pohánějící loď jsou umístěny v otočných gondolách pod trupem na
zádi, a lze je vychylovat do všech směrů (i protiběžně proti sobě) což umožňuje extrémní
manévrovatelnost plavidla v přístavech a omezených prostorech u běžných pohonů
nedosažitelnou

Okružní plavby po Karibiku již
dávno nejsou jen výsadou bohatých Američanů, na vyhlídkovou
plavbu se ročně vydá více než
13 milionů osob, a tento počet
neustále roste hlavně díky zájmu
o plavby mezi mladší generací a Evropany. Světoví rejdaři výletních
lodí se proto zaměřují kromě kvality a pohodlí cestujících také na
ekonomické náklady a úspory
energií. Společnost ABB vybavila
dvě lodi firmy Royal Caribbean
Cruises unikátním komplexním
systémem Azipod, který slouží ke
sledování pohonného systému.
Jednotky Azipod nové generace
zvyšují efektivitu spotřeby paliva
o 15 %. Systém dokonale odděluje
vodní a olejové uzávěry při lehčím
přístupu ke vnitřním uzávěrům, což
vede k lepšímu způsobu údržby na
moři. Kromě nízké spotřeby paliva
je další výhodou systémů Azipod

dosahování vyšší rychlosti při
menší energii, lepší manévrovatelnost, snížená hladina hluku a vibrací, kompaktní stopa a neobyčejně
vysoká hydrodynamická účinnost.
Jedna z lodí spotřebuje o 30 %
méně energie než srovnatelné lodi
díky využívání energeticky účinných technologií v konstrukci lodi
i na její palubě. Jde o sluneční panely, osvětlovací systém využívající
LED diody, systém s nízkou spotřebou energie HVAC (vytápění, ventilace a klimatizace), optimalizovaná hydrodynamika a silikonové
nátěry trupu, které snižují odpor,
když loď pluje rychle ve vodě. Nejdůležitější z těchto energeticky
účinných technologií je právě elektrický pohonný systém ABB Azipod,
díky kterému je loď pod nepřetržitým 24 h dálkovým sledováním
důležitých pohonných systémů
šetřících energii. Q

HARDWARE PRO HRÁČE
Vývojáři herního
softwaru ze společnosti Asus představili na veletrhu CES 2011
novinky zaměřené na hráče.
Mezi nově uvedené
produkty byly základní
desky, grafické karty, zvuková
a síťová zařízení i stolní počítače
s typickým herním designem.
Základní deska ROG Rampage III
Black Edition byla navržena na základě zpětné vazby od herní komunity. Je založená na čipové sadě Intel
X58 a patici LGA 1366, a vybavena
samostatnou kombinovanou síťovou/
zvukovou kartou s názvem ROG
Thunderbolt. Disponuje kvalitním
zvukovým čipem Xonar s integrovaným zesilovačem, jenž automaticky
optimalizuje nastavení impedance.
Síťová jednotka Killer E2100 pracující
na základě technologie Bigfoot Networks výrazně zlepšuje rychlost při
hraní síťových her.

REINKARNACE HISTORICKÉHO
MONOPOSTU V ORIGINÁLNÍ ELEKTRO
PODOBĚ

Automobilka Audi vystavuje na únorovém mezinárodním veletrhu hraček v Nurembergu prototyp „dětského“ elektromobilu Auto Union
Type C e-tron. Autíčko v retro stylu
je unikátní zmenšeninou historického monopostu Auto Union ze 30.
let minulého století v poměru 1 : 2.
„Vůz” je 2320 mm dlouhý a 970 mm
široký. Ačkoli replika kultovního automobilu je určena hlavně dětem,
určitě nadchne i mnohé tatínky –
podle výrobce by se měl do e-tronu
dokázat bez větších problémů posadit i dospělý s výškou do 180 cm.
Pohon zajišťuje výkonný elektromo-
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Grafická karta s technologií Super Alloy
Power, pod
označením
ASUS HD
6870 DirectCU
s podporou rozhraní
DirectX 11 je vybavena
grafickým jádrem HD 6870
a unikátním systémem chlazení DirectCU. Karta s průkopnickou technologií Super Alloy Power
využívá speciální slitiny v nejdůležitějších napájecích součástkách, jako
jsou cívky, kondenzátory a tranzistory
Mosfet. Karta nabízí až 15% nárůst
výkonu a 2,4krát delší životnost v porovnání s konkurenčními produkty.
Systém chlazení se standardně skládá
z celoměděných trubic, které se
přímo dotýkají grafického procesoru,
což má za následek až 20% zlepšení
chlazení v porovnání s jinými grafickými kartami. Karta se dodává s patentovanou technologií Voltage
Tweak, díky níž mohou uživatelé své
PC snadno přetaktovat a zvýšit tím
výkon. Q

Legendární Auto Union Type C v dobách
své největší slávy… a jeho minikopie
v hi-tech „hračkové“ podobě

tor 1,1 kW s točivým momentem
60 Nm, což vozítku (opatřenému
i zpětným chodem) dává maximální
rychlost až 30 km.h-1. Li-ion akumulátory by podle informací výrobce
měly nabídnout dojezd zhruba
25 km, a z běžné 230 V zásuvky je
lze dobít za 2 h. Q

kaleidoskop
BEZPILOTNÍ RAKETOPLÁN:
ZATÍM TAJNÁ NOVINKA

Po 7 měsících na oběžné dráze se
4. prosince vrátil na Zemi americký
bezpilotní miniraketoplán X-37B.
Stroj který do vesmíru 22. dubna
vynesla raketa Atlas 22 létal ve službách armády přes půl roku. Plavidlo
X-37B připomíná klasický raketoplán, má ale proti němu asi čtvrtinové rozměry. Je také obratnější
a díky tomu, že energii nezískává
z palivových článků, ale ze solárních
panelů, vydrží na oběžné dráze až
9 měsíců (normální raketoplány
obvykle jen dva týdny).
Vývoj této kosmické lodi začal původně v režii NASA ve spolupráci se

společností Boeing.
Později projekt převzalo vojenské letectvo
a hlavní cíl programu
začal být utajován. Letectvo neupřesnilo, jaké úkoly miniraketoplán ve vesmíru plnil, což
vyvolalo spekulace o tom, k jakému
účelu je ve skutečnosti určen. Podle
armády bylo hlavním cílem letu
prověřit řídicí systém a tepelný štít
a vyzkoušet samostatné fungování
stroje na oběžné dráze. Zatím jediný
stroj, který dokázal samostatně přistát na Zemi bez pomoci pilota, byl
sovětský Buran v roce 1988. V dějinách americké kosmonautiky je
X-37B první bezpilotní kosmickou
lodí, která samostatně přistála na
Zemi. Do vesmíru odstartuje zřejmě
zase na jaře. Q

EXTRÉMNĚ RYCHLÁ 32 GB PAMĚŤOVÁ
KARTA
Společnost Lexar představila novou
velkokapacitní paměťovou kartu standardu microSDHC, která patří k nejrychlejším na trhu. Její kapacita je
32 GB což je zatím asi největší kapacita úložného prostoru standardně nabízená na trhu.
Karta Lexar 32 GB HighSpeed Mobile microSDHC
spadá do třídy deset, což
je v současné době
nejvyšší dostupná
rychlostní třída
a podle informací
výrobce by novinka měla
být schopna
zapisovat
data rych-

lostí 10 MB/s, a číst dokonce dojnásobnou rychlostí – 20 MB/s. Nová
flash karta je tak vhodná především
pro zařízení, kde je kladen důraz na
vysokou rychlost operací s digitálními daty, jako jsou mobilní telefony,
malá přenosná zařízení, audiovizuální technika (zejména
digitální fotoaparáty, kamery pracující se záz namem ve
vysokém rozlišení) apod.
Součástí balení je i kompaktní USB čtečka paměťových
karet, což umožňuje využití karty
i jako malý rychlý flash disk. Q

NOVÁ MYŠ UŽ BEZ TLAČÍTEK
Na to, že počítačové
myši přišly
s nástupem
bezdrátových
technologií
o svůj kabelový
ocásek, který jim
původně
dal
jméno, jsme si už
zvykli. Nyní však, jak se
zdá, myši přijdou o další ze
svých charakteristických atributů: „klikací“ tlačítka. Pod názven
Touch Mouse představil Microsoft na
letošním ročníku mezinárodní výstavy
spotřební elektroniky CES 2011 v Las
Vegas pozoruhodnou novinku z oblasti periferních zařízení, která přináší
zcela nový přístup k ovládání Windows 7. Uživatel ovládá operační
systém multidotykovými gesty pomocí dotekové plochy. Myš podporuje sice i klasické kliknutí a „rolování“,
ale obohacuje paletu ovládacích
prvků o gesta, a to pomocí až třech
prstů současně. Umožňují ovládat
jednotlivá okna aplikací nebo pracovní plochu. Podle počtu aktivních
prstů rozeznává Touch Mouse tři
druhy akcí. Jedním prstem mohou
uživatelé vykonávat všechny funkce,
na které jsou zvyklí u své současné
myši (kliknutí, procházení v dokumentech, pohyb do stran nebo načtení
předchozí stránky v internetovém
prohlížeči). Pohyb dvou prstů spouští
maximalizaci nebo minimalizaci oken,
jejich přemisťování a aktivování. Tři
prsty jsou určeny k orientaci na pracovní ploše spuštěním funkce Instant
Viewer nebo zobrazením plochy (minimalizací všech oken).
O kvalitu snímání na většině povrchových materiálů včetně dřeva, mramoru, ale třeba i matrace se stará

osvědčená technologie BlueTrack s modrou diodou
(v porovnání s tradičním laserem je
paprsek až čtyřikrát větší a funguje
i tam, kde laser obvykle selhává), připojení zajišťuje miniaturní tzv. nano
USB přijímač.
Doteková myš vzešla z projektu
Mouse 2.0, v němž inženýři Microsoft
Research a Applied Sciences Group
zkoumali možnosti spojení klasických
myší a multidotykových senzorů, a který
vedl k vytvoření 5 různých prototypů
s rozdílnými technologiemi. Technologie použitá v případě Touch Mouse
byla natolik přesvědčivá, že Microsoft
rozhodl prakticky ihned o jejím uplatnění v sériové výrobě. Na českém
trhu by se měla nová Microsoft Touch
Mouse objevit letos v létě.
Microsoft ovšem není první, kdo
přišel s nápadem beztlačítkové myši.
Apple nabízí už rok svou Magic
Mouse, která doteky a pohyby prstu
přes snímací plošku simuluje klasické myší operace a pomocí funkce
swipe umožňuje procházet stránky
ve webovém prohlížeči nebo přepínat mezi digitálními obrázky. A firma
Logitech dokázala pomocí aplikace
nazvané rovněž Touch Mouse udělat beztlačítkovou myš, resp. spíše
jakýsi touchpad či mini-tablet dokonce i z iPhonu. Q

PROJEKTOR DO KAPSY
Kapesní projektor GPP-1000, který
představila společnost Genius váží jen
160 g. Jeho hlavní předností je snadná
mobilita. Při svých rozměrech
116 x 60 x 26 mm
dokáže promítat
obraz o velikosti
úhlopříčky 15 až
165 cm.
Miniaturní, snadno přenosný projektor je standardního
formátu 4:3 a disponuje životností 12 000 h. Využívá optickou jednotku 3M s LED technologií a svítivostí 12 lumenů

a nabízí rozlišení 640 x 480 bodů. Disponuje vestavěnou 1 GB pamětí, která
se dá rozšířit až na 32 GB prostřednictvím SD karty. Prezentace lze promítat také
přímo z počítače, digitálního fotoaparátu
nebo mobilního telefonu
přes USB kabel. Projektor obsahuje dva reproduktory s výkonem
2 x 0,5 W a VGA slot. Provoz GPP1000 zajišťují čtyři AA baterie,
což stačí na více než dvě
hodiny práce, nebo AC
adaptér. Q
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kaleidoskop
VLASTNÍ MOTOR TOYOTY PRO ZÁVODY
SÉRIE LE MANS
Toyota Motorsport GmbH (TMG) zveřejnila podrobné informace k motoru
vlastní konstrukce, který bude nasazen v závodním speciálu LMP1 týmu
Rebellion Racing pro závody série Le
Mans 2011.
Označení motoru je odvozeno od „Racing V8“ (vidlicový 8válec), a tak se v názvu objevuje předpona RV8, která se
u závodních motorů Toyota používá již
několik let. Současný motor Toyota pro
závodní sérii Formula Nippon má specifikaci K a byl upraven pro závody Le
Mans, a tak se na konci označení RV8KLM
objevuje ještě písmenná zkratka LM.
V rámci úprav vyplývajících ze speciálních nároků vytrvalostních závodů a po-

vinného použití restriktorů sání v Le
Mans, upravila TMG kompresní poměr
a zvýšila účinnost motoru, který nyní
nabízí přes 500 k při zachování vysoké
spolehlivosti.
Vývoj byl zahájen na počátku roku
2010 a v červnu téhož roku navázaly
zkoušky na nejrůznějších dynamometrech TMG, které vyvrcholily v říjnu
cvičnou jízdou na závodním okruhu
v britském Snettertonu.
První plnohodnotná zkouška motoru
na závodní trati proběhla ve španělském Monteblancu, kde vůz s tímto
pohonem urazil během dvou dnů přes
750 km, a následně dalších více než
1100 km během dvoudenní zkoušky. Q

MAGICKÉ HITECH OSVĚTLENÍ
Organické světelné diody (OLED) jsou tenké plošné světelné zdroje, které
umožňují zcela nové designové přístupy. První komerčně dostupné svítidlo na principu organických světelných diod s názvem PirOLED představila
v závěru uplynulého roku firma Osram.
Jde o variabilní osvětlovací techniku s flexibilním rozdělením světla a sílou
osvětlení. Světelná skulptura v podobě 80 cm vysoké dvojité hliníkové
šroubovice vychází ze dvou myšlenek – organická struktura odpovídá
šroubovici DNA, a tvar, který vytváří, je odvozen z piruety, otáčky v baletu.
PirOLED je hybridní svítidlo tvořené seřízenou LED částí a měkkým rozptýleným OLED světlem z 5 kruhových panelů. Teplota jeho teplého bílého
světla (2800 K) je podobná jako u teplého světla žárovky. Při zapínání a vypínání panelu nedochází k prodlevě. Příkon LED je přibližně 6 W a spotřeba
OLED přibližně 4 W. LED jsou integrovány do základny a svítí směrem
nahoru na panely. Ty jsou na zadní straně zrcadlové, takže paprsek světla
lze kamkoli nasměrovat a rozptýlit. Rozdělení světla je tak značně variabilnější než u tradičních stolních svítidel.
Pět kruhových panelů umístěných na otočných čepech disponuje svítivostí
1000 cd/m2 a životností více než 5000 h. Do reflektoru v základně bylo
integrováno 5 LED Oslon SSL. Tvar zadních zrcadlových stran panelů
symbolizuje, hlavně v asijských a skandinávských zemích, měsíc (svítící
kruh). Každý z pětice těchto měsíců se dá nastavit samostatně a vydává
ideální měkké světlo. Neoslňující svítivost panelů s vnitřním průměrem
79 mm lze přirovnat k svitu svíčky. Q

Technické specifikace motoru LMP1
Uspořádání:
Zdvihový objem:
Rozvodový mechanizmus:
Blok motoru:
Palivo:
Hmotnost:
Restriktor sání:
Řízení motoru:
Mazání:
Chlazení:

90° V8
3400 cm3
DOHC, 4 ventily na válec
hliníkový
benzín, specifikace dle předpisů ACO
cca 120 kg
2 x 30,6 mm
elektronická řídicí jednotka Pectel MQ12
od Cosworth Electronics
se suchou klikovou skříní
kapalinové

NEJKRÁSNĚJŠÍ AUTO ROKU  DS4

Koncepci PirOLED tvoří 5 mobilních panelů, na zadní straně zrcadlových, vložených do
dvojité šroubovice z leštěného hliníku, které zachycují směrované světlo LED v základně.

48

2/2011

Citroën DS4, druhý model řady DS,
zvolilo více než 60 000 návštěvníků
internetu ve více než 62 zemích autem roku. U příležitosti 26. ročníku
výstavy Festival Automobile International převzal v lednu cenu generální
ředitel Citroënu Frédéric Banket.
Kromě tohoto uznání veřejnosti se
vozu dostalo ocenění i od poroty
složené z osobností ze světa designu,
sportu, kultury a médií, kteří modelu
DS4 udělili cenu pro „Nejkrásnější interiér“. Tato druhá trofej je oceněním
kvality a elegance vozu Citroën DS4
a obecně celé řady DS.

Citroën DS4, který byl ve světové premiéře představen na pařížském Autosalonu v říjnu 2010, je dalším důkazem
kreativní technologie značky. Vůz jasně
ukazuje filosofii linie DS.
Již na první pohled prozrazuje svůj exkluzivní charakter, přispívá k tomu zejména umístění stylizovaných zdvojených šípů na masce, osazení loga DS
na kapotě či světelné lišty viditelné ve
dne i v noci. Z bočního pohledu upoutá
především chromovaná lišta lemující
zatmavená okna, výrazné podběhy kol
a protáhlá střecha zasahující do propracovaného spojleru. Q

kaleidoskop
PRVNÍ NÁKLADNÍ LOĎ POHÁNĚNÁ
SOLÁRNÍ ENERGIÍ
V létě roku 2008 spustilo rejdařství
NYK Line do služby transportní
loď Auriga Leader, určenou pro
exkluzivní přepravu automobilů
Toyota, Lexus a Scion z Japonska
do přístavů na západním pobřeží
USA. Unikátní plavidlo s domovským přístavem v kalifornském
Long Beach, vybudované exkluzivně na zakázku společnosti
Toyota, je první nákladní lodí
svého druhu na světě částečně
poháněnou solární energií. Téměř

200 m dlouhý gigant o výtlaku
60 000 t je vybaven 328 fotovoltaickými panely, které dokáží vyrábět až 40 kW elektřiny. Na rozdíl
od jiných „solárních“ lodí vybavených fotovoltaickými systémy,
které vyrábějí elektřinu rozváděnou přímo k osvětlení ubytovacích a nákladních prostor „krmí“
Auriga Leader vyrobenou energií
generátor, určený pro celou loď.
Plavidlo může přepravovat až
6200 vozidel a NYK Line hodlá
pomocí solární energie snížit spotřebu paliva až na polovinu. Ke
zlepšení parametrů lodi byl i speciálně redesignován tvar trupu,
úsporné pohonné systémy a zlepšena manipulace s nákladem. Q

PROJEKTOR PRO PROMÍTÁNÍ NA VELMI
KRÁTKOU VZDÁLENOST
Acer uvedl pro potřeby školství nový
projektor U5200, který přináší do
tříd nové možnosti výuky. Nabízí
snadno ovladatelné řešení učitelům.
Jde o pomoc pedagogům zkvalitňovat učební proces a poskytovat
jim inovativní, flexibilní a univerzální
řešení.
Nový projektor je vybaven nejdůležitějšími funkcemi, které školy vyžadují,
jako např. ovládáním prostřednictvím
lokální sítě, připojením displeje k rozhraní USB anebo promítáním na velmi
krátkou vzdálenost, a tím přispívat
k vytvoření inspirativního učebního
prostředí.
Projektor využívá progresivní řešení
projekce na velmi krátkou vzdálenost
s odrazným zrcadlem, a tedy dokáže
promítat velký obraz, i když je umístěn
velmi blízko u projekční plochy. Ze
vzdálenosti pouhých 13 cm promítá
ostrý a přesný obraz s úhlopříčkou až
195,6 cm. Řešení má několik výhod.
Jestliže se projektor nachází v blízkosti
projekční plochy, nedochází
k zastínění obrazu
a přednášející
není oslňován
světlem projektoru. Navíc
lze lépe využít
prostor, protože přednášky se
mohou konat i v ma-

lých místnostech, v nichž lze přesto
promítat velký obraz.
Systém umožňuje promítat obrázkové
prezentace přímo z USB flash disku,
takže není potřeba osobní počítač.
Porty HDMI™, k nimž lze připojit nejmodernější zdroje digitálního signálu,
zajišťují vynikající obraz ve vysokém
rozlišení. Progresivní technologie lampy
se světelným tokem až 2500 ANSI lumenů, kontrastní poměr 4200:1 a nativní rozlišení XGA posouvají světelný
tok, barvy i ostrost obrazu na vyšší úroveň. Díky funkci kompenzace barvy
stěny může projektor promítat dokonalý obraz i na barevných plochách.
Videoprojektor je vybaven řešením
Acer EcoProjection, které šetří životní
prostředí, protože snižuje spotřebu
v pohotovostním režimu až o 80 %.
Zařízení automaticky přejde do úsporného režimu ECO, pokud v průběhu
5 minut nepřijme vstupní signál, čímž
sníží spotřebu až o 20 %,
a automaticky se vypne v případě, že
vstupní signál nepřichází v průběhu předem určené doby. Q

DIGITÁLNÍ NOVINY PŘICHÁZEJÍ

Noviny The Daily jsou, obdobně jako měsíčník The Project, distribuovány výhradně přes iPad

Ve středu 2. února měl premiéru
deník The Daily, určený pro tablet
iPad. Není sice prvním periodikem
pro novou technologii elektronických čtecích zařízení – miliardář
Richard Branson odstartoval ještě
v závěru loňského roku časopis The
Project, určený výhradně pro iPady
– ale jde o první seriózní pokus realizovat to, o čem se v médiích
mluví již dlouho: převést tištěné
noviny v regulérní deníkové podobě
do digitální podoby distribuované
prostřednictvím elektronických čteček.
A to, že za ním stojí společnosti Apple a News Corp. mediálního magnáta Ruperta Murdocha napovídá,
že nejde o pouhý ojedinělý pokus,
ale pilotní projekt, který má otevřít
cestu pro další následovníky a doba
elektronických periodik právě přichází v „plné parádě“.
„Nepotřebujeme žádný papír, žádné
tiskařské lisy za miliony dolarů,
žádná nákladní auta na rozvoz.
Úspory předáme čtenářům, kteří
budou platit jen 14 centů denně,“
prohlásil Rupert Murdoch při uvedení listu v Guggenheimově muzeu
v New Yorku. Ovšem ačkoli tiskový
magnát zdůrazňoval nízké výrobní
náklady, rozhodně nejde o nějaký
nízko nákladový projekt, ale velkoryse pojatý titul. Na jeho obsahu
se podílí zhruba stovka novinářů,
vedoucí redaktoři pocházejí z britských bulvárních novin The Sun
a z amerického deníku The New York
Post, a digitální deník by v sobě
podle vyjádření vydavatele měl spojovat ta nejlepší témata z bulvárního
tisku i seriózních novin. Některé
materiály pro něj mají připravovat
renomovaní novináři z deníků jako
je New Yorker, The New York Times,
ale i z deníku Wall Street Journal
nebo Dow Jones a zpravodajství

AOL. Články doplňují videa, infografika či fotografie ve vysokém rozlišení, tvůrci usilují, aby iPadové noviny byly maximálně interaktivní.
iPadové noviny by měly být pro
čtenáře první dva týdny zdarma díky
sponzorskému daru od společnosti
Verizon, ale pak už nastoupí regulérní platby. Murdoch tak rozhodl
jednu z hlavních otázek problematiky často diskutovaného tématu
zpoplatnění internetových titulů.
Cena byla evidentně stanovena tak
aby byla přijatelná pro nejširší okruh
potenciálních zájemců – 14 centů
(cca 2,50 Kč) za vydání, necelý dolar
(99 centů, tj. asi 18 Kč) týdně nebo
39,9 dolarů (cca 720 Kč) pro ty, kdo
si pořídí roční předplatné. Apple si
z předplatného vezme 30 %, jak
je obvyklé u jiných aplikací nabízených přes App Store. The Daily se
podle Murdocha vyplatí, pokud
získá alespoň 800 000 předplatitelů,
což by ovšem nemusel být zdaleka
nereálný cíl, bereme-li v potaz kupní
sílu v USA – The Daily jsou dostupné
totiž zatím výhradně tam – kdy necelých 15 centů je doslova zanedbatelná suma, od níž k pojmu „zadarmo“ není příliš daleko.
Richard Branson šel se svým Projectem poněkud jinou cestou a vsadil
na atraktivní obsah (ovšem rovněž
za přijatelnou cenu). Elektronický
lifestylový měsíčník se prodává za
necelé 3 dolary, což představuje
zhruba 55 Kč a patří tedy spíše do
skupiny dražších digitálních periodik. Časopis je interaktivní, nabízí
video, pohyblivou infografiku
a zvuk. Lze ho ovládat gesty pomocí
multidotekového displeje. Příkladem atraktivního využití multimediálních možností je už samotná
titulní stránka, která je dokonce pojata jako videoklip nabízející odkazy
na jednotlivé články. Q
2/2011
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LITR PALIVA NA 100 KM? VOLKSWAGEN TO UMÍ
Kam až lze snížit spotřebu automobilu, pokud se důsledně využije veškerých současných
technických znalostí pro zvyšování hospodárnosti? Odpověď je možná už zde: Prototyp
hybridního automobilu Volkswagen XL 1 si na 100 km vystačí s necelým litrem nafty.

Předseda dozorčí rady společnosti Volkswagen
Ferdinand Piëch formuloval začátkem tohoto století vizionářský cíl zavést do sériové výroby plnohodnotný automobil pro každodenní dopravu se
spotřebou 1,0 l/100 km. A zdá se, že automobilka
má už tento milník v automobilové technice doslova na dosah. Volkswagen v rámci autosalonu
v Kataru v závěru ledna představil nejúspornější
vůz světa. Nový XL1, hybrid vybavený spalovacím
motorem a elektromotorem, dosáhl měřené spotřeby paliva 0,9 l na 100 km.

Zraje pro sériovou výrobu?
Rekordní parametry vozidla umožnilo několik aspektů, jako je technicky náročná lehká konstrukce
(monocoque a vnější díly jsou z kompozitu vyztuženého uhlíkovými vlákny), dokonalá aerodynamika
(cx = 0,186) a hybridní poháněcí ústrojí typu plug-in
(s vnějším dobíjením), tvořené dvouválcovým motorem TDI (35 kW), elektromotorem (20 kW), 7stupňovou dvouspojkovou převodovkou DSG a akumulátorem Li-Ion. Kromě minimální spotřeby
umožnily rovněž snížit emise CO2 na 24 g/km, hybridní koncepce typu plug-in znamená, že prototyp
XL1 dokáže navíc ujet vzdálenost až 35 km s čistě
elektrickým pohonem bez jakýchkoli emisí. Akumulátor lze dobíjet z běžné elektrické sítě připojením do konvenční zásuvky, k dobíjení dochází také
prostřednictvím rekuperace (zpětné získávání kinetické energie) během brzdění, kdy elektromotor
pracuje jako generátor.
Vývojářům se v porovnání s předchozími prototypy
rovněž podařilo zlepšit praktické vlastnosti vozu.
Zatímco v jednolitrovém vozu představeném v roce
2002 a ve studii L1 vystavené poprvé
v roce 2009 seděli řidič se spolujezdcem kvůli aerodynamice stroje ještě
v tandemu za sebou, jsou v novém
XL1 sedadla pro oba cestující umístěna jako obvykle vedle sebe. Nastupování a vystupování usnadňují
poprvé křídlové dveře.
Také ve výrobě dílů z kompozitů
vyztužených uhlíkovými vlákny, které
se používají ve Formuli 1 se podařilo
dosáhnout významný pokrok, a to
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ve výrazném snížení výrobních nákladů, což je klíčová výhoda pro případnou malosériovou produkci.
Společně s dodavateli byl vyvinut a patentován
nový systém pro výrobu uhlíkových kompozitů
v tzv. procesu advanced Resin Transfer Moulding.
Do matrice z epoxidových pryskyřic jsou přitom
vkládány jednotlivé vrstvy uhlíkových vláken tak,
aby výsledný díl získal požadovanou pevnost. Uvedená kombinace materiálů vytváří extrémně odolný
a lehký kompozit. Průmyslová výroba karoserie,
kterou se může pochlubit nový XL1, byla po dlouhou dobu považována za nemožnou. Volkswagen
ale dokázal již v roce 2009 nalézt v rámci vývoje
XL1 prakticky realizovatelný a ekonomicky schůdný
způsob výroby dílů z uhlíkových kompozitů v potřebném množství, a tento proces byl nyní dále
zdokonalen.

Nejúspornější automobil na světě
Nový XL1 dokazuje, že v budoucnosti na nás čekají
fascinující technologie pro úsporné a čisté vozy.
Zdrojem dynamiky není hrubá síla motoru, nýbrž
čistá účinnost. Prototypu XL1 stačí k jízdě konstantní
rychlostí 100 km.h-1 výkon 6,2 kW, což je zlomek
výkonu potřebného u současných vozidel (Golf 1.6
TDI s výkonem 77 kW a 7stupňovou převodovkou
DSG: 13,2 kW). V elektrickém režimu ujede XL1 více
než jeden kilometr se spotřebou elektrické energie
nižší než 0,1 kWh (82 Wh.km-1).
Pokud řidič zmobilizuje plný výkon hybridního
systému, zrychlí pokrokový prototyp z 0 na
100 km.h-1 za necelých 11,9 s a dosáhne elektronicky
omezené nejvyšší rychlosti 160 km.h-1. Při požadavku plného výkonu je motor TDI dosahující točivého momentu 120 Nm navíc podporován elektromotorem, jehož maximální točivý moment
100 Nm je generován již při rozjezdu. Díky kombinované činnosti turbodieselu a elektromobilu má
řidič k dispozici maximální hodnotu točivého momentu 140 Nm.

Hybridní koncepce typu plug-in
Volkswagen realizuje v novém XL1 koncepci hybridního pohonu typu plug-in, která využívá účinnou
techniku turbodieselu common rail (TDI) a dvouspojkové převodovky DSG. TDI dosahuje nejvyššího
výkonu 35 kW ze zdvihového objemu pouhých 0,8 l.
Kompletní hybridní jednotka se nalézá v zádi vozidla. Mezi motorem TDI
a 7stupňovou převodovkou DSG je
uložen vlastní hybridní modul s elektromotorem a spojkou, který byl integrován do skříně převodovky DSG
místo běžného setrvačníku.
Elektromotor podporuje vznětový
motor TDI při akceleraci, ale dokáže
pohánět vozidlo také vlastními silami. Tímto způsobem překoná vzdálenost až 35 km. Při přechodu do

elektrického režimu odpojí spojka motor TDI od
hnacího řetězce a zároveň dojde k vypnutí turbodieselu. Převodovka DSG zůstává ovšem prostřednictvím sepnuté spojky na své straně spojená
s poháněcím ústrojím. Důležitá je možnost řidiče
rozhodovat o tom, kdy chce jet v čistě elektrickém
režimu (podmínkou je samozřejmě dostatečně
nabitý akumulátor). Řidič jednoduše stiskne odpovídající tlačítko na přístrojové desce a vůz pokračuje
v jízdě pouze s hnací sílou elektromotoru. Opětovné
spuštění motoru TDI během jízdy probíhá také
hladce - spouštěcím impulzem je velmi rychlé sepnutí spojky spalovacího motoru poté, co byl rotor
elektromotoru uveden do vyšších otáček. Motor
TDI je díky tomu přímo roztočen do potřebných
otáček. Celý proces probíhá naprosto plynule.
Za určitých provozních podmínek lze v rámci celého
hybridního systému měnit zatížení vznětového
motoru pomocí elektromotoru, aby turbodiesel
pracoval s příznivější účinností a spotřeboval méně
paliva. Také 7stupňová automatizovaná převodovka
DSG volí své převody s ohledem na co nejnižší
spotřebu energie. Řídicí jednotka motoru reguluje
energetické toky a činnost jednotlivých komponentů hnacího řetězce v závislosti na výkonu požadovaném ze strany řidiče. Jako parametry pro
průběžné zajišťování optimálního způsobu pohonu
používá mj. polohu pedálu plynu/elektronicky
ovládané škrticí klapky, zatížení motoru, zásobu
energie a energetický mix z kinetické a elektrické
energie.

Dvouválec TDI využívá velkosériovou
techniku
Motor TDI 0,8 l (35 kW) byl odvozen od 1,6 l motoru
TDI, který pohání např. modely Golf a Passat. Rozteč
válců, vrtání a zdvih jsou proto u obou turbodieselů
s přímým vstřikováním common rail zcela identické.
Kromě toho sdílí dvouválec prototypu XL1 s velkosériově vyráběným čtyřválcem důležité prvky pro
omezování tvorby emisí. Mezi ně patří mimo jiné
speciální dno pístů, vícenásobné vstřikování a individuální směrování jednotlivých paprsků vstřikovaného paliva. Klidný běh motoru navíc optimalizuje vyvažovací hřídel, který se otáčí stejně rychle
jako klikový hřídel, od něhož je poháněn. Ke snižování emisí se používá recirkulace výfukových plynů,
oxidační katalyzátor a filtr pevných částic. S touto
výbavou splňuje motor 0.8 TDI emisní normu
Euro 6.
S nejvyšší účinností pracuje také chladicí soustava.
Externě ovládané elektrické vodní čerpadlo je aktivováno řídicí jednotkou motoru k chlazení motoru
TDI jen v situacích, kdy to skutečně vyžadují provozní podmínky motoru. Ke snížení spotřeby přispívá i inteligentní řízení chladicí soustavy. Také
druhé elektrické vodní čerpadlo je řízeno podle
skutečné potřeby a obsluhuje samostatný nízkoteplotní kapalinový chladicí okruh, který zajišťuje
nezbytné chlazení startéru-generátoru a výkonové
elektroniky.

Design nové doby
Nový XL1 je 3888 mm dlouhý, 1665 mm široký a jen
1156 mm vysoký. To jsou extrémní rozměry. Je
zhruba stejně nízký jako Lamborghini Gallardo
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Spyder. Supersportovní vůz připomínají také křídlové dveře ukotvené ve dvou bodech, dole ke
sloupku A a nahoře k rámu střechy nad čelním
oknem, takže se vyklápějí nejen vzhůru, ale i mírně
dopředu. V otevřené poloze uvolňují mimořádně
velký otvor pro nastupování a vystupování.
Celý design karoserie byl nekompromisně podroben požadavkům aerodynamiky - odpředu směrem
dozadu se zužuje, hlavně v zadní části se tvary
přizpůsobují vzdušnému proudění a snižují tak
aerodynamickým odpor. Při pohledu seshora připomíná XL1 svým tvarem delfína.
Zadní kola jsou kompletně zakrytá, aby zde nevznikaly turbulence, vzdušné proudění optimalizují
rovněž malé spoilery před a za koly. Místo vnějších
zpětných zrcátek jsou ve výklopných dveřích uloženy malé kamery, jejichž obraz prostoru za vozem
je přenášen na dva displeje v interiéru.
Pokud jde o parametry aerodynamického odporu
vzduchu má XL1 hodnoty cx = 0,186 a čelní plochu
A = 1,50 m2 , což představuje hodnota aerodynamického odporu vzduchu 0,277 m, tzn. 2,5krát nižší
než u modelu VW Golf.
Energeticky úsporné dvojité světlomety LED tvoří
průběžný pás, technologii LED používají i tenké
lišty směrových ukazatelů. Do pásu z diod LED jsou
integrovány koncové svítilny, světlomet zpětného
chodu, zadní mlhovky a brzdová světla. Přívod

vzduchu pro chlazení motoru, akumulátoru a interiéru je regulován elektricky ovládanými lamelami
ve spodní části přídě.

Lehký, úsporný a bezpečný
Prototyp váží celkem pouze 795 kg, z toho připadá
227 kg na kompletní poháněcí ústrojí, 153 kg na
podvozek, 80 kg na výbavu (včetně dvou skořepinových sedadel) a 105 kg na elektrickou výbavu.
Zbývajících 230 kg připadá na karoserii. 21,3 %
hmotnosti vozu je vyrobeno z uhlíkového kompozitu. Kromě toho je 22,5 % hmotnosti zhotoveno z lehkých kovů. Pouze 23,2 % (184 kg) nového XL1 připadá na materiály na bázi oceli
a železa. Zbývající část hmotnosti je tvořena různými dalšími plasty (např. boční okna z polykarbonátu), kovy, přírodními vlákny, provozními kapalinami a elektronikou.
Nový XL1 je však nejen lehký, ale i velmi bezpečný
– opět díky uhlíkovému kompozitu. V závislosti na
druhu nárazu pohlcují a rozvádějí energii nárazu
do struktury karoserie střešní sloupky A a B, střešní
rám a prahy. Pasivní bezpečnost zajišťují dodatečné
podélné a příčné nosníky v přední a zadní části
vozu.
Na principu lehké konstrukce s nejvyšší úrovní bezpečnosti je založen i podvozek, jehož nápravy jsou
vybaveny příčnými zkrutnými stabilizátory. Přední

EVROPSKÝ VOZOVÝ PARK KBC AUTOLEASE POPRVÉ
PŘEKROČIL MAGICKOU HRANICI
Celkový vozový park společnosti KBC Autolease v Evropě dosáhl koncem uplynulého roku
2010 poprvé v historii počtu 50 000 vozidel, k nimž společnost poskytuje služby v oblasti
„full-service“ leasingu a správy.
Za rychlým růstem vozového parku stojí východoevropské země Česká republika, Slovensko, Maďarsko a Polsko. Součástí skupiny KBC Autolease je i společnost ČSOB Leasing, jež nabízí v ČR produkty pro
financování a správu vozových parků pod obchodní
značkou ČSOB Autolease.
Poté, co skupina KBC Group koupila několik středoevropských a východoevropských bank, začala společnost KBC Autolease nabízet v tomto regionu služby
v oblasti „full-service“ leasingu a správy vozových
parků prostřednictvím různých přidružených společností skupiny KBC Lease Group. KBC Autolease Belgium se dělí o cenné odborné znalosti a zkušenosti,
které shromáždila jako dlouholetá jednička na trhu

v tomto odvětví. V současnosti KBC Autolease působí
na českém, slovenském, maďarském a polském trhu.
Navzdory skutečnosti, že všeobecná hospodářská
krize utlumila počáteční prudký rozmach na těchto
slibných, nově se rozvíjejících trzích, překonává zde
tempo růstu v oblasti leasingu pro vozové parky
poněkud stagnující západoevropský trh.
Údaje o evropské produkci společnosti KBC Autolease za prvních 10 měsíců roku 2010 svědčí o tom,
že důvěra v ekonomickou situaci se pomalu, ale
jistě vrací zpět. Ke konci října 2010 měla KBC Autolease na svém kontě v Evropě celkem 13 468 objednávek, což je o 12 % více, než bylo plánováno.
V ČR se klientské portfolio rozrostlo o řadu nadná-

kola jsou zavěšena na dvojicích příčných ramen,
vzadu je náprava s šikmými rameny. Většina komponentů podvozku je přichycena přímo k nosné
skořepině (monocoque) z uhlíkových kompozitů.
Hmotnost byla v oblasti podvozku snížena prostřednictvím dílů z hliníku (např. zavěšení kol, brzdové třmeny, tlumiče, skříň převodky řízení), uhlíkového kompozitu (stabilizátory), keramiky
(brzdové kotouče), hořčíku (kola) a plastu (kostra
volantu). K nízké spotřebě energie přispívají také
ložiska kol a hnací hřídele s optimalizovaným třením
a zcela nová generace pneumatik Michelin s optimalizovaným valivým odporem (vpředu: 115/80 R
15; vzadu: 145/55 R 16). Další přínos pro bezpečnost
představují protiblokovací systém ABS a elektronický stabilizační systém ESP. Q

rodních firem, což je do značné míry výrazem toho,
jak tito klienti oceňují pružné a zákaznicky orientované služby KBC Autolease. V Maďarsku se společnosti podařilo získat velkou státní zakázku. Slovensko výrazně překonalo veškerá očekávání. Necelé
dva roky po zahájení provozu na „zelené louce“ v Polsku se rovněž daří dosahovat slušných výsledků.
Celkově evropský vozový park KBC Autolease překonal ke konci roku 2010 poprvé hranici 50 000
vozidel, což znamená nárůst o 6,8 % za jediný rok.
„Společnost ČSOB Leasing jako přední poskytovatel
leasingového financování na českém trhu zná velmi
dobře domácí trh a navíc je schopna obohatit svou
nabídku i evropským know-how KBC Autolease. To
se odráží i na úspěšnosti našeho operativního leasingu
ČSOB Autolease, zejména v poptávkových řízeních
nejvýznamnějších regionálních společností jako je
například Tesco Stores, Provident Financial a dalších,
která často realizujeme ve spolupráci s ČSOB Leasing
na Slovensku. Potenciálu operativního leasingu nejen
pro velké firmy věříme a chceme se mu nadále věnovat. A není náhodou, že za produkty full service leasingu získala naše firma i řadu ocenění,“ komentuje
důvody úspěchu společnosti ČSOB Leasing manažer
týmu Full service leasing Josef Bratršovský.
ČSOB Leasing, člen skupiny KBC Autolease, nabízí
pod obchodní značkou ČSOB Autolease kompletní
řadu produktů a služeb: full service leasing, fleet management, operativní leasing bez služeb i leaseback.
Kvalita služeb je certifikována normou ISO 9001:2008.
Za 1. až 3. čtvrtletí loňského roku zaznamenal trh
operativního leasingu mírný pokles
(-0,7 %), obchody ČSOB Leasing realizované v rámci
produktů ČSOB Autolease naopak meziročně vzrostly
o 6 %. Podle posledních údajů (za 1. až 3. čtvrtletí
2010 ) má ČSOB Autolease podíl na trhu přes 7 %. Q
2/2011
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MULTIMEDIÁLNÍ WEBOVÝ PORTÁL O
BEZPEČNOSTI PNEUMATIK
Bridgestone zprovoznil nový webový 5jazyčný portál zaměřený na
osvětu o důležitosti bezpečnosti
pneumatik. Jeho cílem je, včetně
seriálu krátkých videoklipů, poukázat na tři hlavní pilíře bezpečnosti pneumatik: tlak vzduchu
v pneumatikách, hloubku dezénu
a případná poškození, resp. nerovnoměrné opotřebení.
Portál je nejnovějším projektem pokračující kampaně „Přemýšlej než
vyjedeš“ zaměřené na bezpečnost
v dopravě. V rámci kampaně je například každý rok po celé Evropě bezplatně prováděno více než 50 000
kontrol bezpečnosti pneumatik.
Hodně motoristů si vůbec neuvědomuje, jak je údržba pneumatik pro
bezpečnost silničního provozu důležitá. Z výsledků loni prováděných

kontrol bezpečnosti pneumatik vyplývá, že 8 z 10 vozů jezdí na podhuštěných pneumatikách. Jeden vůz z 6 má
pneumatiky sjeté pod zákonem stanovenou mez a jeden vůz z 11 vykazuje oba prohřešky, nízký tlak vzduchu
i nadměrné opotřebení. Webové
stránky názorně ukazují důsledky s potenciálním ohrožením života, které
může mít jízda na opotřebovaných,
poškozených nebo málo nahuštěných pneumatikách.
Opotřebované nebo málo nahuštěné
pneumatiky mohou vážně ohrozit
jízdní stabilitu a prodloužit brzdnou
dráhu vozidla, a to zejména při jízdě
na mokré vozovce. Podhuštěné pneumatiky také zvyšují spotřebu paliva
a zkracují životnost pneumatik. Pro
spotřebitele se tím zvyšují provozní
náklady a zároveň nadměrně roste

ZE ZÁVODU NA SILNICI

zatěžování životního prostředí. Videa
na stránkách www.TyreSafety.eu, která
uvádí Tony Jardine, expert na motoristický sport, divákům názorně ukazují, co se může stát, pokud pneumatiky nejsou náležitě udržovány. Dozví
se z nich ovšem také, jak snadné je
provádět údržbu, aby byly pneumatiky v dobrém provozním stavu.
Návštěvníci webových stránek si mo-

hou zdarma objednat tlakoměr/
hloubkoměr k měření stavu pneumatik, stáhnout si brožuru o bezpečnosti
pneumatik, dešifrovat informace napsané na bočnicích pneumatik a seznámit se, jak Bridgestone pracuje na
snižování počtu úmrtí v důsledku dopravních nehod na evropských silnicích v souladu s Evropskou chartou
bezpečnosti silničního provozu. Q

Rakouský výrobce silničních motocyklů KTM vybral jako obutí pro
své vítězné stroje RC8R, hned po
prestižním závodu IDM v Německu, pneumatiky Dunlop.
Univerzální pneumatiky SportSmart
přinášejí na silnici osvědčené průkopnické technologie, které se v praxi
prokázaly na závodních tratích nejenom jezdcům v závodě IDM, ale také
ve třídě Moto2. Dunlop je jediným
dodavatelem závodních pneumatik
pro oba šampionáty.
Pneumatiky disponují inteligentní
aplikaci tří základních technologií
vyvinutých na základě závodních
zkušeností – směsi Multi-Tread, konstrukce bezešvého pásu JointLess Belt
(JLB) a systému úpravy tlaku NTEC,
který umožňuje jezdci optimalizovat
pneumatiku úpravou tlaku huštění.
Na závodní trati se suchým povrchem se dosáhne snížením tlaku
u pneumatiky se systémem NTEC

předvídatelných a trvalých jízdních
vlastností i v mezních situacích. Dohuštěním na tlak doporučený výrobcem dosáhne jezdec na silnici hodnot přilnavosti a výkonu, které
v dané třídě patří ke špičce. Pro
jezdce v kategorii hypersport a supersport, kteří mají zájem o špičkové
výkony na závodišti, aniž by se museli obávat snížení bezpečnosti na
silnici (nebo museli kupovat dvě
sady pneumatik), je mechanické
vylepšení přilnavosti díky této technologii cenově nejvýhodnější alternativou.
Průkopnická technologie Multi-Tread
využívá tvrdší, odolnější směs v centrální části běhounu, která udržuje
stabilitu a zvyšuje trakci, usnadňuje
brzdění a prodlužuje životnost pneumatiky. Odlišná směs po obou stranách běhounu byla speciálně vyvinuta k optimalizaci přilnavosti při
maximálních úhlech náklonu. Q

NEJRYCHLEJŠÍ SÉRIOVĚ VYRÁBĚNÁ PNEUMATIKA
V lednu byla uvedena na světový trh pneumatika Michelin Pilot Super Sport, která
se díky inovačním technologiím zařadila
mezi nejrychlejší sériově vyráběnou pneumatiku na světě, vhodnou pro závodní
okruhy.
Při výrobě této nové pneumatiky, která byla navržena pro nejsportovnější typy sériově vyráběných automobilů i pro speciálně upravované
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vozy s velkým výkonem, byla využita
kombinace tří jedinečných technologií
- pásu z vlákna Twaron, běhounového
pásu Bi-Compound a Variable Contact
Patch 2.0. Dvě z těchto technologií byly
vyvinuty právě pro pneumatiky používané na 24 h Le Mans.
Technologie Bi-Compound a Variable
Contact Patch 2.0 byly otestovány při vy-

trvalostních závodech. Cílem jejich použití bylo
zlepšit stabilitu na silnici
a její brzdné vlastnosti,
které mají velký vliv na
celkovou bezpečnost. Tu
je nutné zachovat i v nejextrémnějších podmínkách, aniž by tím došlo
k omezení celkového počtu kilometrů, které může
pneumatika ujet. Q
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REVOLUČNÍ KUPÉ HYUNDAI VELOSTER

Ve světové premiéře představil
Hyundai na mezinárodním autosalonu v Detroitu třídveřové
kupé Veloster. Jde o model s několika významnými inovacemi,
jako např. unikátní třídveřová
koncepce, nejmodernější telematický systém nebo nový motor
1.6 GDI ve spojení s první dvouspojkovou převodovkou značky.
Jedinečná třídveřová konfigurace
disponuje zadními dveřmi na straně

ot.min-1 a maximálního točivého momentu 167 Nm při 4850 ot.min-1. Díky
přímému vstřikování benzinu GDI
a dalším vyspělým technickým řešením, jako je například plynule proměnné časování sacích a výfukových
ventilů D-CVVT , elektronicky řízená
škrticí klapka, proměnná délka sacího
potrubí a inovativní povrchová
úprava pohyblivých dílů snižující
tření, klesla spotřeba paliva podle

metodiky EPA až k hodnotě 5,9 litru
na 100 km.
Veloster má přední nápravu se vzpěrami McPherson, vinutými pružinami,
plynovými tlumiči a příčným zkrutným
stabilizátorem o průměru 24 mm.
Zadní kola jsou zavěšena na vlečených
ramenech spojených torzně poddajnou příčkou ve tvaru písmene V s integrovaným příčným zkrutným stabilizátorem o průměru 23 mm. Q

Inovativní hybridní systém vlajkového modelu značky Infiniti
M35h využívá jeden elektromotor
se dvěma spojkami. Luxusní, téměř 5 m dlouhá limuzína, má
velmi nízkou spotřebu paliva,
pouhých 5,7 l/100 km v kombinovaném provozu.
Kombinace vysokého výkonu s nízkými emisemi je přímým důsledkem
použití elektromotoru s výkonem
50 kW, který může vůz pohánět častěji,
při vyšších rychlostech a po delší dobu,
než je tomu u hybridních vozů běžné.
Díky systému Infiniti Direct Response
Hybrid může dosáhnout rychlosti až
80 km.h-1 pouze s elektromotorem,
a tedy s nulovými emisemi. Testování
v provozu ukázalo, že M35h dokáže na
kombinovaných trasách využívat samostatný elektrický pohon po dobu

až 50 % z celkového trvání jízdy. K dobíjení baterií se přitom využívá i energie, která by jinak byla ztracena při
brzdění nebo zpomalování vozu.
Díky systému zvukového varování
chodců nepředstavuje žádné nebezpečí pro pěší a zrakově postižené
osoby. Tato světově jedinečná bezpečnostní technologie vydává při rychlostech do 30 km.h-1 příjemný, nerušící
zvuk s proměnným tónem a hlasitostí.
Mezi další technologické speciality vyvinuty speciálně pro tento model patří
inovativní hybridní posilovač řízení NHEPS a rekuperační brzdy. Vůz je vybaven
benzinovým motorem V6 s objemem
3,5 l a výkonem 225 kW. Průběh točivého momentu byl vyladěn tak, aby
optimálně doplňoval elektromotor
dodávající impozantních 270 Nm při
pouhých 1770 otáčkách za minutu. Q

spolujezdce, tím je zajištěn snadný
přístup do interiéru. Sportovní vzhled
evokuje nejen 6úhelníková maska
chladiče v typickém stylu značky, ale
i atleticky tvarované blatníky kolem
podběhů kol.
Veloster se bude dodávat s novým
moderním a hospodárným zážehovým čtyřválcem Gamma 1.6 GDI s přímým vstřikováním benzinu. V americkém provedení dosahuje motor
nejvyššího výkonu 103 kW při 6300

PRVNÍ HYBRID INFINITY

VOLVO V60 PLUGIN HYBRID
Na blížící autosalon v Ženevě si
automobilka Volvo připravila produkční vůz V60 Plug-in Hybrid,
jehož emise oxidu uhličitého se
budou pohybovat pod hodnotou
50 g/km, což odpovídá spotřebě
paliva 1,9 l/100 km.
Na vývoji tohoto sportovního kupé
spolupracovalo Volvo se švédskou
energetickou firmou Vattenfall, vůz
umožňuje jízdu v ryze elektrickém
režimu na vzdálenost až 50 km.
Přední kola modelu bude pohánět

5válcový turbodiesel D5 se zdvihovým objemem 2,4 l, který disponuje
výkonem 215 k a maximální hodnotou točivého momentu 440 Nm.
Zadní náprava bude vybavena systémem elektrického pohonu ERAD
(Electric Rear Axle Drive) tvořeným
elektromotorem s výkonem 70 k,
který bude napájen z lithium-iontových baterií s kapacitou 12 kWh. Automobil bude vybaven 6stupňovou
automatickou převodovkou a na trh
bude uveden v roce 2012. Q
2/2011
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představení
přání ovládány elektricky. Velkorysý prostor není
jen uvnitř kabiny, ale i zavazadlový prostor má v nabídce v 5místné modifikaci objem až 2430 l.

Inovativní technologie a bohatá
výbava již v základu

VELKOPROSTOROVÁ ALHAMBRA
PRO MAXIMÁLNÍ VYUŽITÍ

Španělská automobilka Seat uvedla před koncem uplynulého roku na český trh druhou generaci víceúčelového modelu Alhambra, který
v nekonvenčním designu v sobě pojí sportovní
charakter a zajímavé technické inovace, v tomto
segmentu ojedinělé. V nabídce je s 5 nebo 7
sedadly a dvěma bočními posuvnými dveřmi.

Představením tohoto nového, účelného a luxusního
modelu pokračuje Seat ve své produktové ofenzivě.
Novou konstrukci druhé generace Alhambry stvořili vývojáři tak, aby se nesla v typickém stylu značky,
s vysokou úrovní užitných vlastností, počínaje sofistikovaným podvozkem, bohatou výbavou s inovovanými prvky, a také výkonnými, ale úspornými
motory.
Praktické MPV je o 220 mm delší (celkem 4850 mm),
než jeho předchůdce, povyrostlo také o 90 mm do
šířky, což umožnilo vytvořit velký vnitřní prostor.
Díky flexibilnímu systému sedadel lze druhou a třetí
řadu sklopit jediným pohybem do podlahy. Sedadla druhé řady se dají navíc přemisťovat v příčném
směru a na přání mohou být vybavena integrovanými dětskými sedačkami. Vstup a výstup k druhé
a třetí řadě sedadel je zabezpečen praktickými širokými posuvnými dveřmi, které mohou být na

TOYOTA VERSO NEJBEZPEČNĚJŠÍ MPV ROKU 2010
Organizace Euro NCAP v lednu zveřejnila seznam nejbezpečnějších vozů roku 2010. Z desítky nových modelů, které prošly testy Euro
NCAP ve třídě MPV se Toyota Verso umístila
na nejvyšším místě.
První pozice v tomto případě znamená, že model
Verso dosáhl nejlepšího celkového skóre ve všech
čtyřech oblastech hodnocení a současně výrazně
předčil definované limity pro udělení 5 hvězdiček
v celkovém hodnocení bezpečnosti.
Podle nových předpisů Euro NCAP, které byly zavedeny v únoru 2009, jde o první krok třífázového
programu, v jehož rámci se v letech 2010 a 2012
zavádějí přísnější pravidla pro crash testy. Velkou
změnou tohoto programu jsou výrazně přísnější
požadavky na ochranu chodců v případě nehody,
kdy k 5hvězdičkovému ohodnocení je nezbytné
dosáhnout skóre 40 % a v roce 2012 až 60 %. S vý54
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sledkem 69 % Verso již dnes plní požadavky přísných zkušebních cílů platných pro rok 2012.
V březnu loňského roku získal model Verso maxi-

MPV Alhambra nabízí širokou škálu technologií,
mezi jiným i prvky známé z luxusních vozů. Jde
např. o třízónovou automatickou klimatizaci se
samostatným ovládáním i pro druhou řadu sedadel,
natáčecí bi-xenonové světlomety s ostřikovači,
panoramatické elektricky ovládané střešní okno,
asistent ztlumení dálkových světel a inovativní
parkovací asistent, který dokáže zaparkovat na vybrané místo v podélném i příčném směru.
Alhambra je k dispozici ve dvou výbavových liniích
Reference a Style. Základní výbava zahrnuje sériově
7 airbagů včetně kolenního u řidiče, předpínače
a omezovače síly předních bezpečnostních pásů,
stabilizační systém ESP s funkci pro stabilizaci přívěsu nebo systém kontroly tlaku v pneumatikách,
systém Stop/Start a systém rekuperace kinetické
energie.
Paleta čtyř nabízených motorů zahrnuje po dvou
párech motorů TSI a TDI s přímým vstřikováním
a přeplňováním. Motory TSI poskytují nejvyšší výkon
110 a 147 kW, jednotky TDI CR nabízí 103 a 125 kW.
Všechny modely mají pohon předních kol a vyznačují se vysokou dynamikou a mimořádně kultivovaným projevem.
Nová Alhambra má nejen extrémně nízké provozní
náklady, ale i vysoce konkurenceschopné pořizovací
ceny s vynikajícím poměrem cena/výkon. Q
/ks/

mální 5hvězdičkové ohodnocení v bezpečnostních
testech organizace Euro NCAP platných pro rok
2010. Dosáhl výsledku 89 % za ochranu dospělých
cestujících, 75 % za ochranu dětských pasažérů,
69 % za ochranu chodců a 86 % za podpůrné bezpečnostní systémy. Q

test

MAZDA6 2,2
MZR CD VAGON, 136 KW
DRUHÁ GENERACE MAZDY6 PŘIŠLA V KVĚTNU LOŇSKÉHO ROKU
V NOVÉM FACELIFTU. ZMĚNA NASTALA V DESIGNU, INTERIÉRU
A VLASTNÍHO TECHNICKÉHO VYBAVENÍ, BYL VYLEPŠEN PODVOZEK
A MOTORY. NA TRHU JE K DOSTÁNÍ VE TŘECH KAROSÁŘSKÝCH
VARIANTÁCH, JAKO SEDAN, LIFTBACK A KOMBI. POSLEDNÍ
Z TROJICE VE VRCHOLOVÉM VZNĚTOVÉM PROVEDENÍ, JSME MĚLI
MOŽNOST VYZKOUŠET V REDAKČNÍM TESTU.
logo automobilky. Pro lepší aerodynamiku dostala
„šestka“ nový přední nárazník s kulatými mlhovkami.
Koncové svítilny získali novou grafiku. Vnější vzhled
vozu je velmi působivý. Vystouplé přední blatníky
s šípovitými předními světlomety, které zasahují do
horní partie blatníků, dodávají vozidlu na monumentálnosti a potvrzují jeho široký postoj. Dozadu svažující se střecha zas vytváří prostor pro dynamiku.
Po usednutí za volant se na první pohled moc
nezměnilo, spíše se modernizace dotkla estetiky
Kokpit s ergonomicky rozmístěnými ovladači

V

e svém segmentu platila první generace Mazdy6
za jedno z nejpovedenějších vozů a druhá generace nenechala nikoho na pochybách, že ji
bude následovat. Loňský facelift jen podtrhl lukrativnost tohoto modelu. Maska chladiče se stala výraznější
se širokým vodorovným pruhem v němž je umístěno

Ve večerním provozu se červená barva ciferníku
„rozmazává“ před očima, hlavně řidičům, kteří používají brýle na čtení.
Příjemný je úzký vícefunkční displej umístěný uprostřed přístrojové desky. Po modernizaci nemusí
obsluha „listovat“ v jednotlivých sloupcích na displeji, každá z funkcí dostala svůj ovladač na volantu.
Na první pohled se může zdát, že je volant přesycen
tlačítky, ale jde opravdu jen o první seznámení.
Výbornou pochvalu si zaslouží určitě užitečná technologie tzv. systém eliminace mrtvých úhlů, kterou
bych doporučil zavést do prvovýbavy všech vozidel.
U Mazdy nese označení RVM (Rear Vehicle Monitoring). Jde o rozsvícení diod v rozích předních
bočních oken, které upozorní řidiče na přijíždějící
vozidlo z leva či zprava.
Ocenil jsem dostatek úložných prostor a výtečný
prostor ve všech směrech na zadních sedadlech, jak
v oblasti kolen, loktů, tak i nad hlavami cestujících.
Zavazadlový prostor 519 l s nízkým nakládacím prahem se po sklopení zadních opěradel zvětší na 1751 l.

Agregát 2,2 MZR CD, 136 kW
Nový čtyřválcový naftový agregát 2,2 l nahradil
původní „dvoulitr“, s možnosti volby mezi třemi
výkonovými variantami 95, 120 a 136 kW. K dispozici jsme měli nejsilnější variantu se 136 kW. Tato
nejsilnější motorizace posílá na kola sílu 400 Nm
točivého momentu v rozmezí otáček 1800–
3000 min-1. Při svižném zrychlování se chová vůz
velmi sportovně. Přednosti silného turbodieselu
dají vyniknout v dálničním provozu. Na povolený
rychlostní limit našich dálnic, při zařazeném 6 rychlostním stupni, ukazuje otáčkoměr hodnotu 2650
ot.min-1. Mazda se chová velmi stabilně a spotřeba
nepřekročila 6,1 l v kombinovaném provozu. Dle
údaje výrobce může dosáhnout 218 km.h-1, což
jsem z určitých důvodů na našich silnicích nezkoušel. Díky dobrému odhlučnění se k posádce nedostává příliš hluku od motoru.
V zatáčkách se chová Mazda velmi sebevědomě,
hlavně když je dostatečně velký poloměr.
Naladění podvozku je tvrdší, nerovnosti zvládá
skvěle. Za svou stabilitu vděčí systému zavěšení
kol, vepředu s dvojitým lichoběžníkovým a v zadu
nezávislým víceprvkovým zavěšením. Řazení 6stupňové manuální převodovky je přesné a tužší řízení
dobře komunikuje.
Mazda6 je velmi přívětivé rodinné vozidlo se sportovním duchem. Díky svému stylu a výkonu je
určena pro lidi, kteří milují pohodlnou jízdu, spolehlivé jízdní vlastnosti a elegantní vzhled. Q
/ko/

Praktická roleta pátých dveří

Obr.4 Prostorný zavazadelník s nízkou nakládací hranou

a ergonomie, ale výsledný efekt je velmi povedený.
Celý interiér je v elegantním tmavém provedení
s nenápadným tmavším dekorem. Kvalitní zpracování interiéru je samozřejmostí. Prostor je vzdušnější, přístrojová deska se zkrátila, takže pocitově
se sedí blíže čelnímu sklu. Přístrojový panel je velmi
přehledný, mně osobně (ale jde o subjektivní pocit)
vadí červené budíky s modrým podsvícením.

Přehledný přístrojový panel
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CO SE PSALO PŘED 50 LETY
V POPULÁRNÍM TECHNICKÉM
MĚSÍČNÍKU „SVĚT TECHNIKY“
Z ROKU 1961
LIPSKÝ VELETRH

Firma VEB CARL ZEISS (NDR) se na veletrhu
v Lipsku pochlubila novými výrobky. Mezi přístroje světové úrovně patřil i stereograf s kreslícím stolem. Q

TERMOELEKTRICKÝ
GENERÁTOR

Gallium z bauxitu
V Chemickém závodě národního podniku v GreizDühlau v NDR, se poprvé podařilo extrahovat
z bauxitu kov gallium. Tento kov má velký význam
při výrobě tranzistorů, fotobuněk a speciálních
elektronkových trubic. Velká budoucnost se mu
připisuje na poli atomové techniky. Protože výroba
gallia je dosud velmi nákladná, je tento kov mnohem dražší než zlato a v technice se ho zatím používá poměrně jen zřídka. Q

NEPŘETRŽITÝ VÝTAH

Vzdušná dráha
Ve Francii vybudovali vzdušnou dráhu. Ve městě
Chateau Nef na řece Loiře byla uskutečněna pokusná jízda prvního vlaku na vzdušné trase. Konstruktéři zavěsili okrouhlý hliníkový vagón na kovovou nosnou tyč upevněnou na ocelových
podpěrách. Délka zkušebního úseku tratě měřila
1600 metrů. Vagón vážil 16 tun a byl schopen vyvinout rychlost až 110 km/hod. Q

Výzkumníci společnosti Westinghouse vyvinuli
nový typ výkonného termoelektrického generátoru bez pohyblivých součástí, který přeměňuje tepelnou energii přímo na elektrický proud.
Výkonem generátoru 5000 W lze krýt potřebu
elektrické energie pro 8 až 10 průměrných rodinných domů. Je konstruován ve dvou dílech.
Podstatnou částí každého dílu o výkonu 2500 W
je dutý válec o průměru 76 cm a výšce rovněž
76 cm se soustavou termoelektrických polovodičových článků. Uvnitř válce se spaluje petrolej, zatímco jeho vnější plocha se intenzivně
chladí vodou. Přechodem tepla na ochlazovanou plochu vzniká v termoelektrických článcích
proud. Čerpadla vody a paliva pohání elektromotor napájený vyrobeným proudem. Q

Cisterna pro 450 hektolitrů
Na výstavě automobilů v Paříži byla vystavena autocisterna pro obsah 45 000 litrů kapalného paliva.
Čerpadla mají výkon 1700 až 2500 1/min. Celé auto
váží po naplnění 60 tun a je dlouhé 16 metrů. Celkem
má 18 kol. Dvě pod kabinou a 16 pod cisternou. Q

KABELKOVÉ GRAMORÁDIO

Frankfurtská firma uvedla na trh kabelkové tranzistorové gramorádio o rozměrech 340 x 170 x
100 mm. Radiopřijímač má střední vlny (8
okruhů). Zabudovaný reproduktor má rozměr
130 x 75 mm. Přepnutí z rádia na gramo je automatické – zvednutím přenosky. Gramorádio
je osazeno čtyřmi monočlánky 1,5 Voltu. Q

Pro železniční dráhy
V Německé demokratické republice zkonstruovali
vagón pro stavbu železničních drah. Je vybaven
dieselelektrickými motory a dovede se pohybovat
nejen po kolejích, ale i po cestách. Q
56
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V zahraničí se vyrábí nový typ nákladního výtahu určený pro zařazení do kontinuálních
výrobních linek k vertikální dopravě polotovarů nebo výrobků. Jeho funkce je nepřetržitá
a dopravované zboží se samočinně nakládá
i vykládá. Je vhodný zejména pro budovy
s pomalými nákladními výtahy tradiční konstrukce a pro provozy, v nichž nedostatek
prostoru znemožňuje instalaci běžných šikmých dopravníků. Nového výtahu lze použít
pro vertikální dopravu oběma směry.
Vodorovné plošiny, na nichž se zboží dopravuje, například směrem vzhůru, přejímají
náklad z vodorovného dopravníku a na vrcholu výtahu z nich náklad přechází na další
vodorovný dopravník. Při návratu se článkové
plošiny samočinně sklopí podél hnacích článkových řetězů, čímž vzniká úspora prostoru. Q

Automobil budoucnosti
Jak bude vypadat, uvidíme zanedlouho. Když rychlost
automobilu bude přespříliš velká a prudké kmitání
předmětů podél cesty bude unavovat pasažéry, stačí
stisknout malý knoflík a všechna okna automobilu se
stanou neprůzračnými, ale světlo bude pronikat karosérií dál jako předtím. A objasnění? Je snadné. Okna
budou z polarizované plastické hmoty. Řidiče zastává
automatický vodič – radiolokační stanice, která je neustále v kontaktu s cestovními stanicemi dálnice. Fotobuňky sledují optické signály semaforů a naopak cestovní značky kontrolují pohyb automobilů. V případě
nebezpečí je zastaví a znovu uvedou v jízdu předešlou
rychlostí. Automobil disponuje elektromotorem, který
přijímá vysokofrekvenční proud z kabelu pod vozovkou.
Radiomotor zaujímá v automobilu málo místa, poněvadž je postaven na polovodičích. Cestující si mohou
v automobilu udělat nejvyšší pohodlí, což dovolují otáčivá sklopná sedadla se stolem uprostřed. Cestování si
lze zpříjemnit četbou, poslechem rozhlasu či televize. Q

retro - relax
Hluk - stimulátor růstu

Mechanizovaný fotoamatér

Doktor Nambu z tokijské univerzity se zabýval problémem působení hluku na růst živočichů. Při pokusech na
bílých myších zjistil, že rostou daleko harmoničtěji, jsouli ponechány v podmínkách, kde dosahuje hluk hodnoty
100 decibelů. Obyvatelé velkých měst, kteří žijí v podmínkách neustálého hluku rostou proto rychleji. Q

Vášnivý zahraniční fotoamatér se rozhodl, že již
nebude déle míchat roztoky chemikálií ručně
a zhotovil si originální míchací zařízení. Vyrobil
model přívěsného lodního motoru, který připevnil ke stěně čtyřlitrové nádoby. Elektrický motor
poháněný dvěma suchými články uvádí v pohyb
miniaturní lodní šroub, který účinně promíchává
kapalinu. Q

NORMÁLNÍ BAREVNÁ
TELEVIZE

NOVÝ TYP OPĚRADLA HLAVY

Podivuhodné příčiny poruch
V jednom londýnském domě byl každého večera
kolem 22. hodiny rušen příjem televizního programu do té míry, že diváci vůbec nemohli sledovat vysílání. Poruchy mizely stejně rychle, jako se
objevovaly. Ukázalo se, že jejich příčinou byly nylonové punčochy. Poblíž onoho domu byl totiž
dívčí penzionát. Když si děvčata před spaním punčochy svlékala, nylon se nabíjel statickou elektřinou
a tak vznikaly výboje. Q

Hromadná výroba sovětského přijímače Temp
22 pro příjem normální barevné televize bude
zahájená v současné době. Q

Stále více pohodlí mají řidiči osobních a nákladních automobilů, pro které výroba připravila
nový typ opěradla hlavy, vhodný při dálkových
jízdách. Q

Nový dojící aparát
V Bulharsku dali do provozu dojící zařízení pro 16
krav najednou. Q

JAK JEDNODUCHÉ…
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: Komplexní ochrana počítače McAfee Internet
Security 2010 až pro 3 PC s licencí na 1. rok. Poskytuje spolehlivou ochranu proti
virům a hrozbám z internetu, nevyžádané poště, podvodným zprávám (phising),
chrání identitu uživatele a nabízí také zálohování dat.
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.
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Vyluštění sudoku z minulého čísla:
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Vylosovaní luštitelé sudoku z minulého čísla:
Václav Černý, Brno
Libor Kratina, Nahořany
Lena Kratochvílová, Písek
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výstavy a veltrhy
1.–5. 3. 2011 Hannover, Německo:
CeBIT 2011, nejvýznamnější světové
akce digitálního průmyslu. Pořádá:
Deutsche Messe Hannover GmbH, info:
Ing. Eva Václavíková, zastoupení
Deutsche Messe v ČR, tel.: + fax:
220 510 057, e-mail: info@hf-czechrepublic.com, www.hf-czechrepublic.com

3.–6. 3. 2011 Praha, výstaviště PVA Letňany: DŘEVOSTAVBY – mezinárodní
veletrh dřevěných staveb a konstrukcí.
Pořádá: Terinvest, spol. s r.o., tel.: +420
221 992 148, fax: +420 724 612 075,
e-mail: obchod@terinvest.com, www.
terinvest.com

3.–13. 3. 2011 Ženeva, Švýcarsko: SALON INTERNATIONAL DE L‘AUTOMOBILE DE GENEVE – Ženevský
mezinárodní autosalon. Pořádá: Geneva Palexpo, tel.: +41 227 611 111,
fax: +41 227 980 100, info@genevapalexpo.ch, www.geneva-palexpo.ch

9.–10. 3. 2011 Tel Aviv, Izrael: TECHNOLOGIES HI-TECH – izraelské expo hitech a elektroniky. Pořádá: Israel Trade

Fairs Center, tel.: +972 3 6404480,
fax: +972 3 6404497 e-mail: liora@fairs.
co.il, www.fairs.co.i

15. 3. 2011 Stuttgart, Německo:
SICHERHEIT + AUTOMATION – automatizační prvky, bezpečnostní a monitorovací systémy, audit, certifikace,
ochranné vybavení a související služby.
Pořádá: Messe Stuttgart International,
tel.: +49 (0) 711 258 9 550, fax: +49
(0)711 258 9 440, info@messe-stuttgart.de, www. messe-stuttgart.de

22.–23. 3. 2011 Drážďany, Německo:
SMART SYSTEM INTEGRATION –
Evropská konference a výstava integrovaných součástí miniaturizovaných
systémů (MEMS, MOMS, integrované
obvody a elektronické součástky). Pořádá: Mesago Messe & Kongress
GmbH, tel.: +49 (0) 711 61946 0, fax: +49
(0)711 61946 90, e-mail: info@mesago.
com, www.mesago.de

29.–31. 3. 2011 Utrecht, Nizozemsko:
RAIL-TECH EUROPE – mezinárodní
konference a výstava železničních tech-

nologií. Pořádá: Europoint Conferences & Exhibitions, tel.: +31 30 6981 800,
fax: +31 30 6917 394, e-mail: info@
europint.eu, www.europoint.eu

29. 3.–2. 4. 2011 Bratislava, Slovensko:
RACIOENERGIA – mezinárodní veletrh vytápění, klimatizace a úspor energie. Pořádá: Incheba Jsc,
tel.: +421 267 271 111, fax: +421 262 411
838, e-mail: incheba@incheba.sk,
www.incheba.sk

29.–31. 3. 2011 Paříž, Francie: RFID –
mezinárodní setkání hlavních firem
působících v oblasti radiofrekvenční
identifikace a trhu souvisejících služeb.
Pořádá: Reed Expositions France,
tel.: +33 (0)1 47 56 50 00, fax: +33 (0)1
47 56 51 00, e-mail: info@reedexpo.fr,
www.reedexpo.fr

29. 3.–1. 4. 2011 Brno, Výstaviště:
AMPER 2011 – mezinárodní veletrh
elektroniky a elektrotechniky. Pořádá:
Terinvest, spol. s r.o., tel.: +420 724 612 072,
fax: +420 221 992 139, e-mail: obchod@
terinvest.com, www.amper.cz

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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automobilová technika

BUDE FORD FOCUS
BEZPEČNĚJŠÍ?

počítačových simulací. Vzájemná reakce různých
součástí a systémů vyžaduje fyzické testování.

Zdokonalený zádržný systém
Systém inteligentní ochrany IPS integruje zádržné
systémy nové generace do optimalizované vysokopevnostní konstrukce karoserie. Technologie monitoruje nezapnuté pásy nejen na obsazených předních sedadlech, ale i na zadních. Ve zdokonalené
zádržné soustavě nechybějí čelní airbagy společně
s „3D“ bočními airbagy na předních sedadlech. 3D
boční vaky jsou tvořeny třemi textilními panely namísto obvyklých dvou, což jim dává větší šířku. První
i druhou řadu sedadel chrání rovněž okenní airbagy.
Konstrukce čelního airbagu řidiče poskytuje efektivnější ochranu hrudníku díky použití specielního
lanka, které „zatahuje“ spodní část airbagu a zmenšuje tak intenzitu kontaktu s hrudním košem řidiče.
Jde o nové řešení, prospěšné zejména starším, ke
zranění náchylnějším řidičům. Postupně bude implementováno do dalších modelů značky.
K dalším prvkům zádržné soustavy patří např. horizontálně deformovatelný sloupek řízení, který v případě čelního střetu ve vysoké rychlosti odklání energii kolize pryč od řidiče a zmenšuje tak riziko poranění
hlavy a hrudníku. Také palubní deska je konstruována
„poddajněji“ zejména v dolní části, kde při nehodě
hrozí možnost střetu s dolními končetinami.

Válcování na míru

JIŽ KONCEM BŘEZNA SE OBJEVÍ V ZÁKAZNICKÉ SÍTI NOVÝ FORD
FOCUS, KTERÝ DISPONUJE ŘADOU VYSPĚLÝCH TECHNOLOGIÍ
AKTIVNÍ BEZPEČNOSTI, JEŽ POMÁHAJÍ ŘIDIČI ZACHOVAT SI
KONTROLU NAD VOZEM V KRITICKÝCH SITUACÍCH.

N

ový Focus se musel podrobit 12 000 virtuálních
i reálných cash testů, aby bezpečnostní specialisté vyzkoušeli nové inovativní technologie
na ochranu posádky při nehodě. Přitom řada technologií se ve vozech této řady objevuje vůbec poprvé.
Jako první model značky je Focus vybaven systémem prevence nárazu při nízké rychlosti, který
může účinně předcházet dopravním nehodám
v hustém městském a příměstském provozu. Jde
např. o náraz zezadu v pomalu jedoucí koloně.
V průběhu vývoje prošel nový model kvůli novým
konstrukčním řešením a technologiím, které jsou
v něm aplikovány náročným programem počítačových simulací, které jsou tak realistické, že umožnily podstatně redukovat počet bariérových zkoušek prováděných v reálu.

Konstrukce karoserie poskytuje celé posádce účinnější
ochranu mj. díky zpevněnému B-sloupku, vyrobenému z vysokopevnostní oceli metodou takzvaného
„válcování na míru“. Tento proces umožňuje vyrobit
plát ocelového plechu s proměnnou tloušťkou, takže
v místech zvýšeného namáhání je materiál silnější.
Celých 55 % karoserie tvoří vysokopevnostní ocel,
zatímco více než 31 % nosné struktury karoserie
připadá na ultra-vysokopevnostní ocel a ocel s příměsí bóru. Jde o vyspělé materiály, které umožnily
konstruktérům splnit celosvětové bezpečnostní
normy a zachovat přitom nízkou hmotnost vozu,
která se pozitivně odráží ve spotřebě paliva.
Důsledné otestování různých prvků a konstrukčních
řešení pomocí virtuální simulace nepřineslo jen
úsporu nákladů, ale i čas, který hraje důležitou roli.
Reálné testování fyzických prototypů za přesně
daných a měřitelných podmínek s možností detailního nastavování všech parametrů by v takovéto
podobě jednoduše nebylo možné. Q

Testy dopravních nehod

Počítačová simulace se uplatňuje např. při testování
nových technologií pro ochranu chodců či airbagů

Počítačové simulace dopravních nehod umožnily
vývojářům otestovat stovky různých konstrukčních
řešení, aniž by bylo nutné vyrábět nákladné fyzické
prototypy. Ale zcela vyloučit skutečné bariérové
zkoušky nelze. Jsou prováděné v návaznosti na
počítačové simulace a slouží k ověření výsledků

Na virtuálních projektech spolupracuje Ford s univerzitou
v Michiganu na modelu lidského těla a jeho aktivitami (na
obrázku simulace těhotné řidičky). Je rovněž členem Global
Human Body Models Consortium, která vytváří detailní
počítačový model lidského těla. Virtuální tělo pak umožňuje
redukovat fyzické testy a pomáhá vyvíjet sofistikovanější
nástroje k věrnějším, mnohem “lidštějším” testovacím figurínám.
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