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Věci, které zase stojí za to číst
Rok se s rokem sešel a už je tu zase příprava na hlavní průmyslovou událost v ČR, Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně, tentokráte po dvouletém cyklu opět v doprovodu
mezinárodního veletrhu Transport a logistika. TechMagazín bude samozřejmě opět
u toho. Tyto dvě akce jsou spolu s dalším prestižním veletrhem, který předchází v září zmíněným domácím akcím – EMO 2011 v Hannoveru – i stěžejním tématem tohoto vydání.
Je tedy zřejmé, že největší zastoupení v něm budou mít aktuální novinky ve strojírenství
a kovoobrábění, ale dozvíte se samozřejmě i řadu dalších zajímavostí a novinek ze světa
vědy a techniky, ze současnosti i z dob minulých.
A děje se toho docela dost. Pokud se ovšem probijete džunglí mediálního balastu, který
nás dennodenně zaplavuje úžasnými informacemi o tom, kdo s kým ze světa podivuhodných hvězdiček a pseudocelebrit, reality či jiných show, nebo vyjádřeními k nejrůznějším kouskům našich politiků (jejichž informační hodnota končí v lepším případě
na hranicích republiky, dále za nimi už to ve světě, který žije svými vlastními, podstatně
závažnějšími problémy, které často naopak mohou podstatně ovlivnit dění u nás,
nikoho nezajímá). A když se konečně vzpamatujete ze série katastrof a krizí nejrůznějšího
ražení, které obsazují podstatnou část běžného zpravodajství, občas objevíte i zprávy
výrazně optimističtějšího druhu. Pravda, je jich výrazně méně, než když v zářných dobách
radostných zítřků oznamovaly noviny, rozhlas a začínající televize každý budovatelský
úspěch v podobě nové sídlištní školky nebo pracovního rekordu. Ale tu a tam probleskne
nenápadně i informace která si rozhodně zaslouží pozornost.
Například, že po žlutých autobusech, které přinesly revoluci v autobusové dopravě se na
koleje chystá i jejich obdoba ve vlakové podobě, což by mohlo podobně přinést svěží vítr
do cestování po železnici. Nebo, že moravští konstruktéři připravují unikátní lodní vrtnou
soupravu pro těžbu ropy na mořích – což je věc, která (ač zdánlivě lokálního významu)
bude mít možná větší význam pro svět (a tedy i pro nás) než celý pofiderní spor o odchod
či setrvání jednoho prostořekého ministerského úředníka, který už zaplnil bezpočet tiskových stran a rozhlasových a TV zpravodajských relací. Na rozdíl od něj však vliv finálního
rozhodnutí, ať už bude jakékoli, bude na další světa běh (a pravděpodobně i u nás)
prakticky nulový, zatímco nová ložiska ropy a výhodnost či problémy s těžbou z nich se
projeví i u nás téměř zaručeně. A stejně tak bude mít nepochybně větší přínos i nástup nových typů záznamových médií nebo počítačových čipů. Protože právě to jsou věci, které
budou přímo či nepřímo ovlivňovat svět, ve kterém žijeme – ať už zkorumpovaní politici
či problematičtí vládní úředníci obhájí či opustí své pozice, o „zásadních“ problémech
vyhaslých hvězd mediální popkultury nemluvě. Přiznejme si upřímně – koho budou
za rok asi tak zajímat srdcervoucí příběhy zpěvačky potýkající se s citovými problémy
a s alkoholem? Svět bude mít tou dobou úplně jiné starosti – nebo naopak „plné kecky“
těch, se kterými se nedokázal vypořádat dodnes, a už mu tou dobou začnou přerůstat
přes hlavu více než je únosné. Například zásobování energií a vodou, nedostatek potravin
v různých regionech, který může eskalovat už dnes probleskující střety různých náboženství a kultur, ale mohou přijít třeba i nové přírodní katastrofy či epidemie – jestli měli
lovci senzací s výkladem končícího kalendáře starých Mayů pravdu, máme se příští rok
opravdu na co těšit!
Mimochodem, rád bych věděl, co by na to řekl dnes již bohužel mrtvý Sir A. C. Clarke –
legenda světa sci-fi spisovatelů a jeden z lidí, kteří jak se zdá, viděli ve svých dílech trochu
dále než ostatní, nebo měli prostě na některé věci „čich“. Řada věcí, které ve svých knihách
popisuje, se začala postupně až podivuhodně naplňovat, jako např. satelity, voda na
měsíci Europa apod. A poslední kousek je objev planety tvořené diamantovou uhlíkovou
strukturou - pan Clarke se o ní zmiňuje (čtenáři Vesmírné odyssey si asi vzpomenou na
„Lucy s diamantovýma očima“) už v roce 1988. Určitě se tomu někde v kosmickém nebi
potutelně směje – já vám to přece říkal...
Lidé by se měli prostě snažit používat vlastní rozum a více vnímat ty skutečně podstatné
záležitosti, než podléhat tlaku těch, jimiž je denně krmí většina médií. A dokázat si ze
záplavy informací vybírat ty opravdu důležité. Třeba, že už je tu – kromě další poprázdninové sady veletrhů - zase burčáková sezóna...
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Z přístavu Dalian (Ta-Lien) na
severovýchodě Číny vyplula 10.
srpna poprvé na moře první čínská letadlová loď, aby absolvovala první zkušební plavbu.
Poté, co se po úspěšných zkouškách
na otevřené vodě vrátila do přístavu,
poputuje ještě na čas zpět do doků
k dalším úpravám a testům, oznámila
agentura Nová Čína.
Přestavbu 303 m dlouhé sovětské
lodi Varjag, kterou Číňané koupili od
Ukrajiny, potvrdil už v červnu náčelník
čínského generálního štábu Čchen
Ping-te, nicméně odmítl uvést, kdy
bude plavidlo třídy Admirál Kuzněcov, schopné nést 26 letadel a 24
helikoptér, dokončeno a zařazeno do

služby. Letadlová loď Varjag byla vyrobena v bývalém Sovětském svazu
v 80. letech, nebyla však nikdy dokončena a po rozpadu SSSR zůstala bez
využití a chátrala v docích na Ukrajině.
V roce 1998 ji za 20 mil dolarů koupila
čínská společnost, jejíž zástupci tvrdili,
že plavidlo plánují přestavět na plující
kasino v Macau, nicméně nakonec se
vrátilo ke svému původnímu účelu.
Podle čínských představitelů však ani
zařazení nosiče letadel nic nemění na
obranném zaměření čínské armády
(ačkoli právě letadlové lodě se často
využívají při ofenzivních akcích), a loď
má sloužit pouze pro výzkum a výcvik.
Čína zároveň staví i dvě další letadlové
lodě vlastní konstrukce. Q

HP OPOUŠTÍ VÝROBU SMARTPHONŮ A PC,
A BUDE JEN SOFTWAROVOU FIRMOU
Největší světový výrobce počítačů, americká společnost
Hewlett-Packard oznámila velké
změny ve struktuře firmy, které
patří k nejvýraznějším změnám
v její dosavadní 72leté historii.
HP hodlá ukončit nedávno rozběhnutou výrobu počítačových tabletů
a chytrých telefonů a do konce
příštího roku plánuje prodat nebo
vyčlenit do samostatné firmy i výrobu
osobních počítačů. Současně posílí
výrobu softwaru akvizicí společnosti
Autonomy za zhruba 10 mld. USD
(171 mld. Kč). Převzetí výrobce firemního softwaru Autonomy, používaném mj. k vyhledávání a uspořádání
nestrukturovaných dat, jako jsou např.
e-maily, je co do hodnoty třetí největší
akvizicí v historii HP a má podle analytiků zřejmě firmě pomoci při změně
na čistě softwarovou společnost.
Do října tak HP zastaví svoji výrobu
telefonů s operačním systémem
WebOS a tabletu TouchPad, ačkoli
jej prodává teprve od července. Nepodařilo se však získat dostatek zájemců pro tyto produkty a firma čelí

v tomto tržním segmentu silné konkurenci – zejména zařízením iPhone
a iPad firmy Apple. Výroba počítačů
sice nyní tvoří hlavní část příjmů
firmy, kvůli prudkému propadu cen
počítačů a silné konkurenci je však
nejméně zisková a potýká se s pomalým růstem. Ve hře o budoucnost
počítačové divize je odprodej jinému
vlastníkovi či osamostatnění firmy.
S počítači však HP ještě úplně nekončí – bude dále prodávat servery a další vybavení korporátním
zákazníkům – nemají sice nyní tak
vysoký podíl na celkových příjmech
skupiny, jako osobní počítače, ale
nabízejí výrazně lukrativnější ziskovou marži. Firma si rovněž hodlá
ponechat i výrobu tiskáren.
HP tak učinil podobné rozhodnutí, jako
před šesti lety IBM, která do té doby
patřila mezi největší výrobce osobních
počítačů, ale v roce 2005 jejich výrobu
kompletně předala čínské firmě Lenovo a zaměřila se už výhradně na
software a služby, které nemají tak
vysoké náklady na práci a součástky,
jako běžný počítačový hardware. Q

z domova a ze světa
VÍTKOVICE A ŽĎAS UZAVŘELY STRATEGICKOU DOHODU O SPOLUPRÁCI
Dvě významná česká strojírenská
uskupení – největší česká strojírenská skupina Vítkovice Machinery
Group a ŽĎAS, a.s., ze Železiarne
Podbrezová Group, druhé nejsilnější
skupiny českého strojírenství, jejímž
lídrem je přední světový výrobce
trubek Železiarne Podbrezová, a.s.,
ze Slovenska, uzavřela 18. srpna
strategickou dohodu o spolupráci.
Podstatou je snaha spolupracovat v dodávkách – od jednotlivých výkovků až
po velké investiční celky a inženýringová řešení. Obě skupiny hodlají navázat na dřívější úspěšnou spolupráci
v oblasti společných dodávek investičních celků na evropské i světové trhy.
Předpokládají, že budou schopny
účelně propojit výrobní program všude
tam, kde by se společně mohly ucházet o účast ve výběrových řízeních na
dodávky výrobků a zařízení v ČR a v zahraničí. Velký prostor se nabízí se např.

v energetice, a to včetně rekonstrukcí
a modernizací zařízení, na nichž se oba
partneři podíleli při jejich výstavbě.
Mimo klasickou a jadernou energetiku
počítají firmy s účastí na projektech
zejména v oblasti vodních elektráren.
Smlouva také umožní společnou účast
na třetích trzích, tzn. vzájemné využití obchodních kontaktů a referencí.
Oba smluvní partneři počítají rovněž
s tím, že společně budou řešit některé
projekty, vývoj či inovace v rámci spolupráce s vysokými školami, zejména
VŠB – Technickou univerzitou Ostrava
a Vysokým učením technickým v Brně.
Skupina Vítkovice Machinery Group
staví na více než 180leté historii.
V současné době zahrnuje přes
30 firem v tuzemsku i zahraničí, v nichž
je zaměstnáno zhruba 8 500 lidí. Je
lídrem v několika segmentech strojírenské produkce a také evropskou
jedničkou ve výrobě vysokotlakých
ocelových láhví. Za posledních 5 let investovala více
než 10 mld. Kč do svého
technologického zázemí.
Jednou z nejvýznamnějších
investic, které strojírenskou
skupinu Vítkovice zájmově
spojují se společností ŽĎAS,
je právě dokončovaná
rychlokovárna 3. tisíciletí
za zhruba dvě miliardy Kč,

NOVÁ HALA ZKL VZNIKNE S PODPOROU EU
uskuteční 24. května 2012 při příležitosti
65. výročí zahájení výroby koncernu
ZKL v Brně.
Rekonstruovaná část výrobní haly bude
mít rozměr 30,2 x 80,5 x 10,5 m. Nosná
konstrukce bude železobetonová
s opláštěním z lehkých sendvičových
panelů. V nových prostorách budou
vytvořena dvě samostatná pracoviště –
jedno bude specializováno na výrobu,
druhé na měření a montáž velkorozměrových ložisek.
„Rekonstrukce výrobní haly je prováděna v rámci
dlouhodobého
plánu na revi-

talizaci výroby ložisek, který počítá
s postupnou modernizací výrobních
technologií a rekonstrukcí dalších výrobních prostor. Podpora v rámci sektorově
oborových programů průmyslu se týká
stavby i technologického vybavení a dosahuje výše 40 % z celkové investice.
Přidělení dotace bylo schváleno především díky dodržování těch nejpřísnějších kritérií z oblasti environmentálního
managementu. Praktickým příkladem
může být výrazná úspora na nákladech,
které dosáhneme díky zabudování fotovoltaických článků do střechy nově
rekonstruované výrobní haly. Získáme
tak alternativní energii bez jakéhokoliv
dodatečného záboru půdy“, říká Ing. Jiří
Prášil CSc., generální ředitel ZKL a.s. Q

PERSONÁLNÍ
ZMĚNY
VE FIRMÁCH
Anect s novým
ředitelem sekce
Od července letošního roku je Pavel
Srnka ředitelem
sekce Consulting ve společnosti
Anect, která se zaměřuje na poskytování informačních a komunikačních řešení. Ve firmě dosud zastával od roku 2006 pozici Senior
Project Manager. Předtím pracoval
v projektovém a IT managementu
ve společnostech Zentiva a Slovakofarma.
Nový generální
ředitel Atlas
Copco Kompresory
Společnost Atlas
Copco oznámila, že do pozice
nového generálního ředitele
divize Kompresory pro Českou
republiku byl jmenován Francesco Pinna. Předtím pracoval do
roku 2003 jako Managing Director
italské pobočky společnosti Ultrafilter International AG. Od té doby
působí v Atlas Copco na různých
marketingovým a obchodních
pozicích divizí bezmazné a průmyslové kompresory.
Výměna ředitele v Divizi
životního
pojištění
Novým ředitelem
Divize životního pojištění ČSOB
Pojišťovny se stal od 1. srpna ing.
Marek Nezveda. Na této pozici
vystřídal Wima Guilliamse, který
začátkem tohoto roku odešel do
bulharské DZI Insurance. Nezveda
předtím pracoval ve společnosti
Ernst and Young, dále jako finanční ředitel a člen představenstva společnosti ABN AMRO
Penzijní Fond.
Jmenování
výkonného
ředitele pro
oblast cloudu
Společnost Dimension Data jmenovala Steva Nola,
který od roku 2001 vedl jako CEO
australskou pobočku Dimension
Data, výkonným ředitelem nově

V

Největší výrobce velkorozměrových, soudečkových, speciálních
a dělených ložisek ve střední Evropě, strojírenský koncern ZKL, se
v rámci zdokonalování výrobních
kapacit rozhodl pro rekonstrukci
výrobní haly číslo 5 v závodě ZKL
Brno a.s.
K potřebným úpravám nebudou využity pouze vlastní zdroje podniku, ale
i spolufinancování ze strany EU. Nová
hala bude moderním pracovištěm
určeným pro výrobu, měření a montáž velkorozměrových ložisek
až do průměru
1 600 mm.
Rekonstrukce
výrobní haly
byla zahájena
v květnu letošního roku, ukončení první vlny rekonstrukce zahrnující předání hotové
stavby a vybavení výrobní části technologiemi je plánováno na 15. září
2011. Slavnostní otevření celé haly se

která bude uvedena do provozu letos
na podzim.
Společnost ŽĎAS má 60letou tradici
a je zaměřena na výrobu tvářecích
strojů, kovacích lisů, zařízení na zpracování šrotu, válcovaných výrobků,
odlitků, výkovků, ingotů a nástrojů.
Firma zaměstnává 2 500 lidí a její
reference jdou napříč Evropou a významné jsou i v Indii a Číně, kam firma
exportuje jak produkty metalurgie, tak
technologická zařízení na zpracování
odlitků a válcovaných výrobků.
Jak uvedl obchodní ředitel Vítkovické
skupiny Dalibor Fabián na oslavách
60. výročí firmy ŽDAS, kde byla strategická dohoda oznámena, obě firmy
spolupracovaly již dříve (ŽDAS byl určitou dobu i koncernovým podnikem
Vítkovic), dobré vztahy zůstaly, a současná smlouva se suverénně povýšila
na novou úroveň.
Obě společnosti disponují vysoce kvalifikovaným výrobním a technickým personálem, moderní výrobní a vývojovou
základnou a kvalitními mezinárodními
referencemi, které mohou využít při
společném pronikáni na přední světové trhy. Bez zajímavosti není ani fakt,
že jako partneři se Vítkovice Machinery
Group a ŽĎAS potkávají také v rámci Národního strojírenského klastru, který má
ambice pomoci svým členům k zakázkám ve světové jaderné energetice. Q
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NOVÝ PHOENIX MÁ OPĚT POVZNÉST ZNAČKU TATRA
Tatra Kopřivnice představila
počátkem srpna pod označením
Phoenix novou modelovou řadu
nákladních vozidel, která vznikla
ve spolupráci s nizozemskou
společností DAF.
„Primárně jde ale o vůz značky Tatra.
Vývoj i výroba jsou naše, od společnosti DAF nakupujeme některé komponenty,“ uvedl šéf marketingu Tatry
Martin Najzr. Česká značka bude
využívat dealerskou síť nizozemského výrobce, nizozemská firma
na oplátku získá v českém výrobci
těžkých nákladních vozů 19% podíl.
Phoenix by se měl postupně stát
klíčovým modelem kopřivnické automobilky pro civilní sektor a v nabídce firmy časem nahradí vůz Ta-

tra 815. Ve standardní konfiguraci
budou v nabídce verze 4×4, 6×6,
8×8 a nově také 8×6. Novinka má
podvozek osvědčené tatrovácké
koncepce s centrální nosnou rourou a nezávisle zavěšenými výkyvnými polonápravami, který je nyní

vybaven vzduchovým odpružením
všech náprav. To přispělo ke zvýšení
komfortu jízdy a vůz díky tomu dosáhne v terénu i vyšší rychlosti. Maximální rychlost udávaná výrobcem
činí 85 km.h-1. Přední nájezdový úhel
může být až 35 stupňů.

Modernější a prostornější kabina ve
dvou či třímístné verzi bude mít na výběr buď krátkou nebo spací variantu
z portfolia DAF. Pro Phoenix už Tatra
nepoužila vlastní vzduchem chlazené
motory jako u předchozích vozů, ale
pohon budou obstarávat motory Paccar z koncernu DAF. Vodou chlazený
6válec s objemem 12,9 l může být
osazen ve výkonových verzích 256,
300, 340 nebo 375 kW. Převodovka
je 16stupňová od renomované německé firmy ZF, k dispozici bude jak
v manuální tak automatizované verzi.
Nový vůz by měl podle výrobce najít
uplatnění ve stavebnictví, důlním
průmyslu, lesnictví nebo pro těžbu
ropy a plynu, a Tatra si od něj slibuje,
že Phoenix značce přiláká nové zákazníky. Představit veřejnosti by se
měla nová Tatra na MSV v Brně. Q

WESTINGHOUSE UZAVŘEL DOHODU S ČESKOU I & C ENERGO
Westinghouse Electric Company
podepsala významné memorandum o porozumění s českou
společností I & C Energo v rámci
příprav na potenciální výstavbu
jaderné elektrárny AP1000 v ČR.
Dohoda zahrnuje exkluzivní spolupráci s I & C Energo v oblasti řídicích a kontrolních systémů pro
plánované bloky jaderné elektrárny
Temelín, tzn. nové reaktory, související testování a služby v rámci
spuštění elektrárny. Anders Jackson, prezident Westinghouse pro
Evropu, Blízký Východ a Afriku,
poukázal na dlouhodobou spolupráci mezi oběma firmami s tím, že
by měly následovat další dohody.
„Spolupráce mezi Westinghouse

a I & C Energo trvá více než 10 let
– začala už na reaktorech, které

jsou v Temelíně v provozu nyní.
Známe tuto společnost velmi
dobře a jsem rád, že
chceme společně
pracovat na nové generaci temelínských
reaktorů. Smlouvy
s českými firmami,
jako je I & C Energo,
tvoří součást naší filozofie, ,Nakupujeme
tam, kde stavíme‘, kterou uplatňujeme pro
dodavatelský řetězec
elektrárny AP1000.
Westinghouse chce
pracovat s českými
firmami v maximální
možné míře a pevně

ŽLUTÝ VLAK REGIOJET SE POPRVÉ VYDAL NA KOLEJE
Dne 25. srpna absolvoval vlak poprvé neveřejnou jízdu jako ucelená souprava lokomotivy s vozy
v nových korporátních barvách
RegioJet.
Žluté vlaky tak budou následovat na
železnici expanzi hlavního soukromého
dopravce, společnosti Student Agency.
Oficiálně zahájí provoz v druhé polovině září a již předtím spustí také dopravní společnost podnikatele Radima
Jančury své nové internetové stránky
a prodej dokladů. Autorem designu
vozů, které budou nasazeny na trasu
Havířov – Ostrava – Praha, je známý
český designér Patrik Kotas.
6
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V první fázi budou žluté vlaky nasazeny jako 5vozové soupravy s celkovou kapacitou cca 240 míst k sezení,
v jednom voze jsou místa pro 48 pasažérů. Už to napovídá, že vlaky by měly
nabídnou velmi pohodlný cestovní
komfort. Vozy budou vybaveny rovněž pro přípravu občerstvení, které
bude cestujícím podáváno během
jízdy, nechybí ani klimatizace a možnost připojení k elektrické zásuvce
230 V a wi-fi. Přestože u dopravce
RegioJet budou vozy označeny jako
vozy 2. třídy, přibližně 190 míst z celkové kapacity 240 odpovídá konfigurací a komfortem běžné první třídě

nebo konfiguraci prémiové první třídy
Business Class. Od prosince a v prů-

věřím, že toto memorandum je
prvním z mnoha dalších, které
s českými dodavateli ještě podepíšeme“, řekl Anders Jackson.
Westinghouse Electric Company, součást skupiny Toshiba Corporation, je
světovým průkopníkem v jaderné
energetice a předním dodavatelem
– technologie Westinghouse tvoří
dnes základ přibližně poloviny všech
ve světě provozovaných jaderných
elektráren.
I & C Energo, která je součástí maďarské skupiny MOL, je uznávaným
českým dodavatelem v oblasti automatických systémů řízení technologických procesů a elektrozařízení se silnou pozicí v českém
průmyslu. Q

běhu roku 2012 nasadí RegioJet do
provozu další vozy – kompletně rekonstruované i zcela nové, na kterých
již nyní probíhají přípravné práce. Q

z domova a ze světa
HUISMAN KONSTRUKCE DODÁ KLÍČOVÁ
ZAŘÍZENÍ PRO UNIKÁTNÍ VRTNOU LOĎ
Vrty pro těžaře ropy v Mexickém
zálivu ve službách společnosti
Shell budou hlavním úkolem lodi
Globe Trotter II, jejíž podstatná
část příslušných vrtných zařízení
nyní vzniká v moravském městě
Sviadnov.
Jejich výrobu zajišťuje společnost
Huisman Konstrukce, která kromě
dvou jeřábů a komponentů pro vrtnou věž lodi, spolupracovala i na konstrukčním návrhu a přípravě výrobní
dokumentace. Pro sviadnovskou
firmu jde v letošním roce z hlediska
objemu o významný kontrakt - jednu
z nejvýznamnějších získaných zakázek. Celkem dodá český výrobce

4 500 t materiálu za stovky milionů
korun. Hodnota zcela vybavené obří
lodi je přes 8 mld. Kč.
Čeští technici navrhli a vyrobí pro loď
Globe Trotter II. kompletně dva jeřáby
o nosnosti 80 t, které ve Sviadnově
také otestují. Zároveň se pustí do výroby částí vrtné věže i vrtací kabiny.
Složitým a unikátním zařízením je
např. samotný manipulační systém
s potrubím vrtné kolony, který je
rovněž součástí dodávky společnosti. Zařízení a jejich části firma dodá
v průběhu roku 2012. „Podobně jako
u řady jiných zakázek budou naši konstruktéři v úzkém kontaktu s dalšími
členy skupiny Huisman. Na výrobě

Detail vrtné věže a její instalace na lodi Globe Trotter II.

PARKER HANNIFIN VYBRAL NEJLEPŠÍHO
DISTRIBUTORA A PARKER STORE ROKU

Společnost Parker Hannifin Czech
Republic s.r.o. ocenila v rámci tradičního Setkání s distributory nejlepšího distributora a nejlepší ParkerStore za uplynulý rok. Nejlepším
distributorem se stala společnost
KOMA–Servis, s.r.o. a v hodnocení
značkových prodejen si nejlépe
vedl liberecký ParkerStore firmy
CHVALIS s.r.o. Nejlepší distributor
roku byl zvolen na základě největ-

šího meziročního nárůstu obratu za
uplynulý fiskální rok, a to jak procentuelně tak i v absolutních číslech.
O nejlepší prodejně ParkerStore se
rozhodovalo na základě splnění požadavků jak na vlastní ParkerStore,
tak i na servisní středisko. Hodnotilo
se i s ohledem na celkový projekt.
V případě CHVALISu šlo o největší
investici do prodejny ParkerStore
v uplynulém roce. Q

lodi budou spolupracovat všechny
závody,“ řekl ředitel společnosti Huisman Konstrukce Roman Stankovič.
Majitelem lodi Globe Trotter II. bude
společnost Noble, která s ní plánuje
provádět operace v Mexickém zálivu
pro společnost Shell. Unikátnost vrtné
lodě s technologií nové generace
spočívá zejména v tom, že zásadně
posouvá způsoby využití oproti tradičním vrtným plošinám. Projekt
lodi počítá s délkou 189 m a šířkou
32,2 m. Nosná kapacita vrtacího zařízení bude 1100 t. Globe Trotter II. je
všestranně navržená loď, určená pro
hloubku 3 650 m, ale dokáže vrtat
až do hloubky přes 12 km. Bude se
pyšnit velmi nízkou spotřebou paliva,
díky ekologizaci pohonu, ve srovnání
se stejným pracovním výkonem jiných vrtných lodí. Q

vytvořené divize zaměřené na
cloud. Pro společnost je to další
významný krok směrem ke cloudovým službám.
Posila ve vývoji
evropského
Fordu
Ford posiluje vedení svého vrcholového vývojového týmu: Barb
Samardzich, dosavadní viceprezidentka globálních produktových
programů, byla jmenována viceprezidentkou vývoje produktů ve
Ford of Europe.
Šéf holdingu
TÜV SÜD prezidentem sdružení organizací
TÜV
Předseda představenstva společnosti TÜV SÜD AG Dr. Ing. Axel
Stepken je novým prezidentem
Sdružení německých organizací
TÜV (VdTÜV). Dr. Stepken byl
zvolen prezidentem valnou hromadou členů a nahradil Dr. Guido
Rettiga, předsedu představenstva
společnosti TÜV NORD AG.

Foto: Huisman Konstrukce

GOOGLE A MOTOROLA
SE SPOJUJÍ
Na mobilním trhu začíná přituhovat: 18. srpna oznámil Google
akvizici společnosti Motorola Mobility, aby spustil výrobu vlastních
mobilů a tabletů.
Za majoritní podíl zaplatil Google
12,5 mld. dolarů. Partnerství má posílit
pozici Googlu na trhu s chytrými telefony, ale co je možná nejpodstatnější
– spojením s Motorolou, která patří
k významným inovátorům v oblasti
komunikačních technologií, získá i přes
18 000 patentů amerického výrobce,
což může mít významný dopad na další
vývoj v odvětví. Naznačil to i šéf Googlu
Larry Page: „Akvizice nám zvýší konkurenceschopnost posilováním patentového portfolia, které nám lépe umožní
chránit OS Android před protisoutěžními praktikami Microsoftu, Applu
a dalších.“ Google koupil asi tisícovku
patentů od IBM ve snaze posílit obranu
v soudních přích s konkurencí v odvětví.
Do budoucna se na trhu mobilní komunikace začínají profilovat tři klíčové konglomeráty obřích firem – Apple (jdoucí vlastní
cestou), Google (nyní po boku Motoroly)
a Microsoft ve spojenectví s Nokií. Q

Přesun ve Veolii
Transport
Novým provoznětechnickým ředitelem společnosti
Veolia Transport Praha byl jmenován s účinností od 1. srpna
2011 Ing. Bohumil Klempíř. Absolvent Dopravní fakulty pardubické univerzity přichází do
nové pozice ze sesterské společnosti Veolia Transport Východní
Čechy, z pozice vedoucího provozní oblasti v Královehradeckém kraji.
VW – osobní
vozy s novým
vedoucím
Novým vedoucím
divize Volkswagen
- osobní vozy společnosti Import
Volkswagen Group s.r.o. bude od
1. října Ing. Petr Janeba. V čele
tuzemského týmu Volkswagen
vystřídá Vratislava Strašila, jenž
přebírá od 1. září 2011 vedení
značky Volkswagen – osobní vozy
ve společnosti Volkswagen Group
RUS v Rusku, odkud se naopak do
ČR vrací Petr Janeba. Q
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ČESKO PRACUJE NA POSÍLENÍ
SVÉ KONKURENCESCHOPNOSTI,
KLÍČEM JE PODPORA INOVACÍ
V DOBĚ, KDY SE ODEHRÁVAJÍ DVĚ VÝZNAMNÉ MEZINÁRODNÍ
PRŮMYSLOVÉ PŘEHLÍDKY, VELETRH EMO V HANNOVERU
A NÁSLEDNĚ STŘEDOEVOPSKÁ JEDNIČKA MSV BRNO, SE
POZORNOST TECHNICKÝCH OBORŮ UPÍRÁ KE STROJÍRENSTVÍ. JAK
JE NA TOM ČESKÝ PRŮMYSL V SOUČASNÉ DOBĚ A JAKÉ VÝHLEDY
MÁ V NADCHÁZEJÍCÍM OBDOBÍ, BYLO HLAVNÍ TÉMA, NA KTERÉ SE
TECHMAGAZÍN ZEPTAL MINISTRA OBCHODU A PRŮMYSLU
ING. MARTINA KOCOURKA.

Průmyslová produkce zaznamenala v loňském roce růst, v zahraničním obchodu patří
podle statistik k nejúspěšnějším strojírenské
firmy a zdá se, že se docela daří i firmám
zaměřeným na vyspělé technologie (podle
analýzy MPO nejrychleji roste právě hightech průmysl), ale stěžejním tahounem
ekonomiky zůstává automobilový průmysl,
strojírenství a výroba elektrických zařízení.
Lze v budoucnu očekávat nějaký posun?
Radikální a rychlou změnu určitě očekávat nelze.
Celá střední Evropa se díky své vynikající centrální
poloze v Evropě, návaznosti na Německo i své
strojírenské tradici stala jádrem evropského automobilového průmyslu. Jen u nás se tak automobily vyrábějí hned na pěti místech a přinejmenším
stovky dalších firem u nás působí jako dodavatelé
automobilek ať už v Česku, nebo v zahraničí.
A tento klastr v regionu střední Evropy zůstane
ještě velmi dlouho.
Určitě se ale bude pomalu proměňovat složení
průmyslu a vůbec podnikatelského prostředí.
Bude se posouvat právě k high-tech oborům
a k produkci založené na vysoké přidané hodnotě
tak, jak už to teď ukazují naše statistiky.
Takový vývoj chceme dál posilovat. Dlouhodobě
v podobě postupného zkvalitňování našeho podnikatelského prostředí prostřednictvím projektů
sdružených ve Strategii mezinárodní konkurenceschopnosti. Jedním z takových opatření, které
chceme provést co nejdříve, je například námi
prosazované zatraktivnění systému investičních
pobídek, zejména jeho otevření pro investice do
výzkumu a vývoje a do služeb.
Hospodářský vývoj České republiky zaznamenal za uplynulý rok zotavení. Ale objevují
se názory, že na obzoru je další krize. Ustál
by český průmysl novou obtížnou éru?
Aktuální vývoj světové ekonomiky je hodně turbulentní. Pokud by mělo přijít druhé kolo recese,
bylo by to hodně obtížné nejen pro české firmy.
Já chci zůstat mírným optimistou, protože Česká
republika může díky svým úzkým vazbám na
Německo profitovat z toho, že se právě Německu

Ing. Martin Kocourek
Nar. 1966, vystudoval ekonomiku a řízení na
Českém vysokém učení technickém v Praze
(fakulta stavební). V roce 1992 byl za ODS zvolen
členem Federálního shromáždění a v období let
1992–1997 patřil k poradcům tehdejšího premiéra Václava Klause. Během procesu ekonomické
transformace a privatizace působil ve statutárních orgánech řady státních a polostátních
podniků (Česká spořitelna, UNIPETROL aj.). Mezi
roky 1997–2005 byl členem prezidia Pozemkového fondu. V letech 1998 - 2006 byl poslancem
ODS v Parlamentu ČR, kde dlouhodobě zastával
funkci místopředsedy rozpočtového výboru.
Od roku 2006 je předsedou dozorčí rady ČEZ
a podniká v oblasti ekonomického poradenství.
Od 14. července 2010 působí ve funkci minstra
průmyslu a obchodu ČR.

8

9/2011

rozhovor
dnes daří poměrně úspěšně exportovat na trhy,
které prožívají největší růst – Čína, Indie, Turecko
a další. České výrobky se tak na těchto trzích
zabalené do německé značky prodávají ve větší
míře, než kolik ukazují naše statistiky.
Ovšem i našim finálním výrobcům se v těchto
zemích daří – kupříkladu náš export do Číny za
první měsíce letošního roku narostl o čtyřicet
procent. Ministerstvo průmyslu a obchodu se
samozřejmě snaží českým exportérům na tyto
trhy pomoct – podporou účasti na výstavách
a veletrzích, praktickou podporou proexportního
CzechTradu přímo v místě, takže věřím, že i my
jsme k růstu našeho exportu několika procenty
přispěli.
Ještě zmíním aktuální vylepšení hodnocení našeho kreditního ratingu od agentury S&P. Řada
zemí se musela smířit s tím, že jim ratingové
agentury hodnocení strhly, my jsme si naopak
o dva stupínky polepšili. Solidního postavení naší
ekonomiky a postupné zotavování se z krize potvrzují i mezinárodní srovnání.

Podstatnou částí nové exportní strategie
by mělo být i zaměření na různá zájmová
teritoria. O které země či regiony jde?
V dnešní globální ekonomice jde hlavně o obory
a trhy. Je dobré si uvědomit, že spousta ekonomů
neustále hovoří o nových trzích, ale tyto trhy pro
české firmy nejsou vysloveně nové – jsou to trhy,
kam české firmy v minulosti významně exportovaly. Drtivá většina našeho exportu dnes míří do
Evropské unie s dominantním podílem Německa.
Jsme tedy silně závislí na jednom trhu a z toho
vyplývá i teritoriální zaměření podpory našeho
exportu, které se musí zaměřit na země mimo EU.
K nim budou určitě patřit země BRIC, ale určitě také
regiony, kde má Česká republika tradičně dobré
jméno, a které mají zároveň zajímavý růstový potenciál, což jsou zejména postsovětské republiky, ale
také třeba Vietnam nebo některé arabské státy. Na
druhou stranu je nutné brát v potaz stabilitu těchto
trhů a ochotu bank k exportnímu financování, což
je kapitolou samo pro sebe, kterou ovšem nová
strategie také řeší.

Zmínil jste Strategii konkurenceschopnosti.
Zahrnuje přes čtyři desítky konkrétních projektů připravených na míru české ekonomice
a jejím cílem je posunout do roku 2020 ČR
mezi dvacítku nejvíce konkurenceschopných
zemí světa. Myslíte si, že je to reálné?
Jedním z důvodů pro vznik Strategie bylo zhoršující se postavení České republiky v žebříčku
mezinárodní konkurenceschopnosti Světového
ekonomického fóra. Pokud bychom se dál tvářili
spokojeně a nezkoumali příčiny propadu, postupně by se Česko stále víc a víc vzdalovalo od
zemí, které žebříčku vévodí. Na rozdíl od obdobných materiálů, které v ČR v minulosti vznikly,
Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti
nekončí pouhou analýzou příčin a identifikací
nedostatků, ale jde mnohem dál. Na základě zkoumání dobré praxe, která funguje v nejvyspělejších
státech Evropy, Strategie navrhuje přes čtyřicet
konkrétních projektů a více než 200 opatření,
včetně podrobného harmonogramu. Realizace těchto reformních opatření povede nejen
k posunu v imaginárním žebříčku mezinárodní
konkurenceschopnosti, ale především přispěje
k modernizaci státu a ve svém důsledku zlepší
kvalitu života občanů a podnikatelů v ČR.

Jedním z hlavních projektů nové strategie
bude i nový model obchodně ekonomického
zastoupení v zahraničí. Co si pod tím lze představit?
Praktické kroky v téhle oblasti už podnikáme. V současné době probíhá slučování zahraničních sítí agentur CzechInvest a CzechTrade. V tuto chvíli už fungují

MPO chce v návaznosti na strategii mezinárodní konkurenceschopnosti vytvořit i novou
Exportní strategii na příští roky. Co mohou
firmy od ní očekávat?
Firmy mohou očekávat především strategické
zaměření na obory a trhy a tomu odpovídají nabídku služeb. Jednu novinku už představit ovšem
můžu, protože jsme ji zrealizovali už v prvním
pololetí. Zahájili jsme totiž restrukturalizaci sítě
proexportních zahraničních kanceláří agentury
CzechTrade. Síť by se měla do dvou let rozšířit
o polovinu, a spolu s tím se zvětší i nabídka jejích služeb. Podpora exportérů se dosud opírala
hlavně o tradiční model, teď půjde o adaptaci
světových trendů a především o to na tyto trendy
reagovat.

vynikající ideu, ale chybí jim peníze i zkušenosti
na rozjezd podnikání. V České republice totiž
prakticky neexistuje soukromý rizikový kapitál,
který by se nebál investovat do úplně začínajících
firem. Ve srovnání třeba s USA to pro nás představuje zásadní konkurenční nevýhodu. Právě
Spojené státy, ale třeba také Velká Británie, jsou
pověstné tím, že malé firmy tu jsou schopné
přilákat zajímavé investice, pokud nabízejí dobrý
produkt. Takto vznikl Google, eBay a řada dalších.
Proto chceme v České republice vytvořit veřejný
fond růstového kapitálu, který by soukromé investory motivoval k investování do začínajících
firem. Seed fond by totiž investoval spolu se soukromým kapitálem – nikdy ne sám. V tom bude
spočívat jeho síla, protože ač bude nabízet veřejné
prostředky, bude se řídit čistě tržními pravidly.
Pravidla pro spuštění tohoto fondu chceme připravit do konce letošního roku.
Při porovnání české výzkumné sféry a zahraničních zkušenosti se zdá, že čeští výzkumníci nejsou špatní, ale slabší je to už
pokud jde o komercionalizaci výsledků vědy
a výzkumu.
V tom s vámi souhlasím. Proto se Ministerstvo
průmyslu a obchodu zaměřuje právě na podporu inovací. Podporujeme průmyslový výzkum
a vývoj prostřednictvím programu TIP, na inovace
se zaměřuje podstatná část evropského Operač-

Výrobny automobilů a montážní továrny by v budoucnu měly v ČR v investiční politice vystřídat hi-tech provozy založené na
inovacích

všechny zahraniční kanceláře vzájemně zastupitelně.
Současně s tím zahraniční síť posilujeme a rozšiřujeme nabídku jejich služeb jak pro exportéry, tak pro
zájemce o investice do České republiky. Vedle toho
také Ministerstvo průmyslu a obchodu podepsalo
dohodu s Ministerstvem zahraničních věcí, která
zaručuje minimální garantovanou úroveň a rozsah
služeb poskytovaných v zahraničí, tady na sloučených kancelářích našich agentur i diplomatických
zastoupeních. Díky tomu se Česká republika bude
v obchodní oblasti v zahraniční prezentovat jedním hlasem, jako jeden tým a nabídne efektivnější
podporu zájemcům o podnikání u nás nebo s námi.
Ministerstvo nedávno oznámilo zaměření na
inovace a jejich podporu, jedním z nových
nástrojů má být i tzv. seed fond. Na co se
bude zaměřovat?
Cílem seed fondu je nastartovat podnikání řady
malých slibných technologických firem, které mají

ního programu Podnikání a inovace, důležitým
nástrojem pro podporu inovací bude už zmíněný
seed fond.
Důležitou roli pro budoucí období má i školství, a výchova nové generace odborníků
i technického dorostu. Pamatují záměry
ministerstva i na ně?
Klíčem ke konstantním inovacím je technické
vzdělání. Právě v této oblasti chceme situaci výrazně zlepšit, protože je zásadní pro to, abychom
dokázali konkurovat těm nejvyspělejším ekonomikám. Budeme chtít podporovat technické školství,
protože je to pro náš průmysl naprosto klíčové.
Už koncem letošního roku by měl odstartovat
speciální úvodní projekt, který se zaměří na další
vzdělávání v technických oborech a prioritně
v energetice, kde se zřejmě v nejbližší době projeví největší nedostatek odborníků. Q
/jv/
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veletrhy
průmyslu”, které se účastní řada specializovaných výrobců a institucí, jako např. Iscar, Premium Aerotec,
Sandvik Coromant, Machine Tool Laboratory a RWTH
z Univerzity aplikovaných věd v Aachenu aj.

Továrny a stroje zítřka

Přehlídka nejmodernějších soudobých technologií a řešení pro zpracování kovů přináší novinky
v oboru, pohled do továren budoucnosti i dobré zprávy pro český průmysl.

N

a dva tisíce vystavovatelů na ploše téměř
175 000 m2 – to je letošní předběžná statistika
nejvýznamnější akce ve strojírenském průmyslu,
mezinárodního veletrhu EMO, jehož dějištěm je letos
od 19. do 24. září Hannover. Představí se na něm nejmodernější stroje a efektivní technická řešení včetně
výrobních procesů, které jsou jádrem každé průmyslové výroby. Základní zaměření veletrhu je na obráběcí
a tvářecí stroje, výrobní systémy, vysoce přesné nástroje,
automatizované materiálové toky a průmyslovou elektroniku a příslušenství. Co do produktových kategorií
jsou tak na hannoverském veletrhu nejsilněji zastoupeny řezné nástroje, obráběcí stroje, upínací systémy
a soustruhy, frézovací stroje a obráběcí centra.
K hlavním vystavovatelům patří domácí Německo,
Itálie, Švýcarsko – tradiční evropské strojírenské
velmoci, dále pak Španělsko, Velká Británie, Francie,
Rakousko, Nizozemí a nechybí samozřejmě ani
zámořská strojírenská elita – Čína, Taiwan, USA,
Japonsko a Korejská republika. Velice slušné zastoupení má i ČR, která se třemi desítkami vystavovatelů
figuruje ve statistikách organizátorů i před výrobci
z dalších vyspělých evropských zemí.

Strojírenství se začíná opět dařit
Pro české strojírenství je vzhledem k úzké provázanosti naší ekonomiky na sousední Německo významným ukazatelem vývoj tamního průmyslu.
Poslední měsíce nabízejí pozitivní signál: německé
strojírenství podle údajů VDV ve druhém pololetí
letošního roku vykazuje vzestup, objem objednávek
v tomto období vzrostl o 83 %.
Domácí objednávky vykázaly vzestup o 72 %, export
pak 88 %. Požadavky se více než zdvojnásobily
a domácí uživatelé objednávali v prvním pololetí
o 96 % více než loni ve stejném období a zahraniční
zákazníci o 107 % více, což znamená dokonce ještě
více než 8% zvýšení ve srovnání s dosud rekordním
“předkrizovým” rokem 2008 za příslušné období.
Strojírenský průmysl zůstává opatrný pokud jde
o rozšiřování kapacit, zejména s ohledem na současné finanční problémy v Evropě a v USA. Šok z let
2008-2009 je stále ještě v živé paměti, na druhou
stranu však firmy přijaly za své jiné přístupy, které
10
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Vědomosti jsou moc a nedostatek znalostí znamená neefektivnost, což se týká i výrobních procesů
budoucnosti a změn potřebných pro úspěch na
globálních trzích. Tak to vidí ředitel stuttgartského
Fraunhoferova Institutu pro výrobní technologie
a automatizaci (IPA) Prof. Dr. Ing. Engelbert Westkämper.
Továrna budoucnosti bude podle něj vyžadovat holistický výrobní systém se schopností učit se, založenou
na učebních efektech ve všech stupních procesu
včetně úvodní koncepce a konfigurace po celou dobu
až po poprodejní servisní podporu. Cílem je podle něj
dosáhnout vyšší výstupní produkce pomocí integrace
učících modulů týkajících se celého strojního systému.
Tuto schopnost učit se, která začíná prostupovat linky

se během kritických let naučily, jako je např. tzv.
downsizing, a od začátku letošního roku německé
strojírenství opět nabírá pracovníky. Ve druhém pololetí lze předpokládat, že EMO tyto rostoucí požadavky
ještě urychlí. Jakkoli je počet objednávek menší,
byla dosažena výjimečně vysoká úroveň požadavků
a letos odhadovaný 30% růst prodejů je téměř jistotou – už v prvním pololetí rostly prodeje o polovinu.

Doprovodný program představí
budoucnost kovoprůmyslu
Paralelně s EMO Hannover 2011 proběhne i mezinárodní kongres “Udržitelná výroba”, dvoudenní setkání
průmyslových expertů, byznysové komunity, politiků
a odborníků z akademické sféry. Při organizaci této
akce spojily své síly Fraunhoferův Institut pro obráběcí a tvářecí technologie (IWU) s VDW (German
Machine Tool Builders‘ Association). Cílem je představit
koncepty, strategie a poslední objevy týkající se udržitelné výroby a zajistit prospěšnou zpětnou vazbu
s akademiky hlavních průmyslových sektorů a aktivit
akademické komunity k prosazování energeticky,
ekonomicky a zdrojově efektivních technologií a nákladově efektivních řešení. Pro výrobní procesy je např.
úspora energie vzhledem ke stále přísnějším požadavkům a předpisům zásadní otázka: např. kovozpracující
stroje spotřebují 10–15 % celkové průměrné spotřeby
energie ve výrobním procesu. Výzkum může pomoci
toto číslo podstatně snížit objevováním způsobů
a metod, jak redukovat spotřebu materiálů a energie.
Značnou pozornost věnuje letošní EMO kategorii
označovanou v průmyslových statistikách názvem
Aerospace. Letecký a kosmický průmysl je “inovačním
tahounem” i pro mnoho dalších průmyslových sektorů,
včetně strojírenství. Je to dáno hlavně potřebami
testovat a využívat nové materiály, mezi jinými titan,
který je důležitým aditivem při výrobě některých kompozitních materiálů jako jsou třeba plasty vyztužené
uhlíkovými vlákny. Titan je však extrémně náročný
na zpracování a obrábění a právě této problematice
bude věnován speciální program„Milníky v nákladově
efektivní výrobě titanových komponent”. Program
bude doprovázen odbornou konferencí„Nové výrobní
technologie v aplikacích leteckého a kosmického

a procesy, charakterizuje jako schopnost dělat věci
efektivněji na základě dosud získaných poznatků
z empirické zpětné vazby a výzkumu a neopakovat
chyby. Současné modelovací a simulační technologie
pomáhají přesunout rizika daleko od reality a představují znalosti týkající se také abstraktních forem.
IT scéna zatím, pokud jde o výrobní firmy, byla charakterizována spíše funkčním oddělením výrobních
operací a jejich plánování, v budoucnu by to však
nebylo myslitelné bez speciálních nástrojů tzv.
digitální továrny. Nicméně konzistentní integrovaná
továrna takovéhoto typu není dosud zavedena
prakticky v žádném výrobním podniku

Transformace znalostí do přidané
hodnoty
Vzestup během prvních let nového milénia hodnotí
ředitel IPA jako roky, které významně zrychlily vývoj
v oboru díky nástupu informačních a komunikačních technologií a mechatroniky. Nedávná krize
spustila strukturální změny a koncepty nových
typů výroby, ovlivněné nastupujícími megatrendy,
zahrnujícími mj. urbanizaci, globalizaci a propojování trhů a výrobních operací, ale i individualizaci
výrobků, technologii a udržitelnost.
Největší výzvou ve strojírenské výrobě je podle něj
přeměna znalostí do přidané hodnoty využitím modelových znalostí, kognitivních IT systemů, znalostního inženýrství a na znalostech založených řídicích
systémech v organizačních a technických procesech,
využití získaných zkušeností, umožňující výrobu bez
defektů a schopnou rychle reagovat na změny. Stroje
s těmito integrovanými znalostními procesy budou
fungovat s nižšími náklady i když nebudou dostupné
požadované kvalifikace. Q
/jv/
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MEZINÁRODNÍ STROJÍRENSKÝ VELETRH V BRNĚ
LETOS V DOPROVODU LOGISTIKY
Od 3. do 7. října 2011 proběhne v Brně 53. mezinárodní strojírenský veletrh jako nejvýznamnější průmyslová přehlídka v nových členských zemích EU a platforma pro představení nových
výrobků a technologických řešení.
Zvýšená pozornost se
soustředí na problematiku energetických a materiálových úspor a na
technologie pro dopravu
a logistiku, které budou
prezentovány v rámci
samostatného bienálního veletrhu Transport
a Logistika.
Zájem o účast podle organizátorů stoupá a MSV
2011 proběhne opět v celém areálu brněnského
výstaviště, což signalizuje opětné oživení ekonomiky.
Počet přihlášek je v řadě oborů vyšší než loni, vracejí
se vystavovatelé, kteří se MSV zúčastnili naposledy
v roce 2008, tedy před ekonomickou krizí. Zájem
o veletrh koresponduje s pozitivním vývojem ekonomiky a růstem průmyslové výroby nejen v ČR, ale
také v Německu a v celém regionu střední Evropy.

Partnerskou zemi MSV 2011 je Polsko
Již čtvrtým rokem na brněnském veletrhu pokračuje
tradice partnerských zemí. V této roli se postupně

vystřídaly Německo, Slovensko, Rakousko a letos je
na řadě další sousední stát: Polsko, v současnosti
třetí nejvýznamnější obchodní partner ČR. Polsko
bude mít oficiální expozici umístěnou v centrálním
pavilonu V a její součástí bude i výstava průmyslového designu. V rámci projektu proběhnou také
bilaterální doprovodné akce v čele s druhým ročníkem Česko – polského hospodářského fóra, které
se poprvé uskutečnilo loni.

Německo nabízí partnerství
pro výzkumné projekty
Samostatnou expozicí je na letošním ročníku MSV
v Brně poprvé zastoupeno i Spolkové ministerstvo
vzdělání a vědy (BMBF), které představí německá
výzkumná pracoviště, vysoké školy, výzkumné
a vývojové sítě a podpůrné organizace. V pavilonu
A1 v rámci projektu Transfer technologií a inovací
budou zástupci německé výzkumné špičky prezentovat své know-how a služby v technologických
sektorech strojírenství, mikrosystémová technika,
mechatronika, nanotechnologie, automatizace
a výrobní, ekologické a informační technologie.

Např. Institut pro výrobu strojů a zařízení Chemnitz,
známý pod zkratkou ICM, provádí výzkum a vývoj
inovací a systémových řešení pro strojírenství. Fraunhoferův institut výrobní techniky a automatizace IPA
založený roku 1959 čítá dnes zhruba 300 vědeckých
výzkumných specialistů, kteří se zaměřují na úkoly
z oblasti výroby.
MicroTronics Europe propojuje potenciály a aktivity
v oblasti mikrosystémové techniky a mechatroniky.
Katedra mechatroniky Univerzity Duisburg-Essen,
první svého druhu v Německu, je součástí Fakulty
inženýrských věd a zaměřuje se na výzkum v oblasti
tvorby algoritmů a softwarového modelování pro
simulaci a řízení mechatronických systémů a Automotive engineering ve spolupráci s průmyslem
na Aplikace v oblasti neklasické robotiky.
Dalším z elitních vědeckých pracovišť je Oddělení dálkového průzkumu a krajinných informačních systémů
FeLIS Univerzity Freiburg a Katedra technických informačních systémů (TIS) Univerzity Hamburg (zaměřuje
se na aplikace v oboru letectví a kosmonautiky).
Účastí na MSV chce Spolkové ministerstvo vzdělání
a výzkumu v ČR představit Německo jako centrum
9/2011
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výzkumu a inovací a nabídnout zúčastněným vystavovatelům možnost nalézt partnery pro spolupráci
v technickém výzkumu, vědě a ekonomice.

Packaging Live na MSV opět
– i s novými firmami
Jednou ze stěžejních akcí doprovodného programu
53. mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně
bude opět specializovaná samostatná expozice
Packaging Live. Po úspěšném startu v roce 2010
živá interaktivní ukázka provozu balicí linky letos
programově naváže na souběžně probíhající veletrh
Transport a logistika. Do projektu, připraveného
ve spolupráci agentury EQUICom a Veletrhů Brno
jsou zapojeny téměř dvě desítky partnerů, od dodavatelů produktů, přes výrobce a distributory
technologií až po poskytovatele finančních služeb.
Návštěvníci budou moci sledovat přímo na výstavní
ploše simulaci reálného výrobního provozu. Uvidí
stroje a technologie, zajišťující celý proces od plnění
a balení produktů a manipulaci s nimi a následnou
logistiku, přes jejich vážení, třídění, skupinové balení,
značení, identifikaci, paletizaci až po konečný transport
zboží k zákazníkovi. Důraz bude opět dán na dosledovatelnost logistického řetězce a tzv. chytré etikety.
Novinkou letošního ročníku Packaging Live bude
balený produkt - půjde o mazivo, přesněji olej pro
univerzální použití ve strojírenství a nový partner
linky, světová olejářská společnost FUCHS OIL,
připravila pro návštěvníky i malý dárek ve formě

praktické olejničky. Nově se budou prezentovat
také dopravně logistická společnost a společnost
s manipulační technikou. Mezi staronové partnery
patří společnosti ONDRÁŠEK INK-JET SYSTÉM, Albertina Trading, Gaben, Vysoká škola báňská - Technická universita Ostrava, Thimm, Fabory, Ing. Rudolf
Mašek - balicí stroje, Penta-servis, Technology, firmy
Strand, Wanzl, Maxitech, Robotic SK, Mercedes. Více
informací lze najít na www.packaginglive.cz

Bohatá paleta doprovodných akcí
Třetím ročníkem pokračuje na MSV také projekt
Transfer technologií a inovací, jehož cílem je představit výrobním podnikům výzkumné aktivity vysokých
škol a podpořit přenos výsledků vývoje a výzkumu do
průmyslové praxe. V rámci projektu je vystavovatelům a návštěvníkům prezentována nabídka vědeckovýzkumných kapacit vysokých škol, výzkumných
center a dalších subjektů pro průmyslové využití.
K nyní již tradičním akcím v rámci MSV patří i veletrh
JobFair –setkání zaměstnavatelů a studentů v oblasti
strojírenství a průmyslu, které reaguje na poptávku firem po mladých odbornících. Studentům zase dává
možnost na jednom místě najít informace k jejich
budoucímu uplatnění. V letošním roce se veletrhu
zúčastní zhruba 30 firem, včetně lídrů v oboru, jako
jsou společnosti ČEZ nebo Škoda Auto.
I letos proběhne již tradiční soutěž Zlatá medaile
MSV 2011. Jejími vyhlašovateli jsou Svaz průmyslu
a dopravy a Vysoké učení technické. Soutěž již ne-

vychází z oborového členění veletrhu jako dříve, ale
budou oceněny inovativní exponáty, které vyhodnotí mezinárodní hodnotitelská komise jako nejlepší.
Součástí veletrhu je tradičně i rozsáhlý doprovodný
program. Kromě již zmíněných akcí zahrnuje např.:
Sněm Svazu průmyslu ČR, konferenci Machines Communicate 2011, Celostátní setkání elektrotechniků,
Prezentaci klastrů. Logistické tématice budou věnována např. logistická konference EULOG 2011,
kooperační burza Projekt logistika a mobilita 2011,
na technologická témata jsou zaměřeny zase doprovodné konferenční akce, workshopy a semináře CIO
Network – Pokročilá řešení pro strojírenství a diskrétní
výrobu, Posuzování shody strojních zařízení, Identifikace v průmyslu, 11. mezinárodní konference z cyklu
Integrované inženýrství, IT systémy pro strojírenství
2011. Ekonomickým aspektům jsou věnovány Příležitosti a rizika obchodování v zemích BRIC, strategie
pro konkurenceschopnou, udržitelnou a bezpečnou
ekonomiku, Přístup na třetí trhy a rozvojová pomoc
EU, obchodní dny Ruské federace, Běloruska, Slovenský národní den a investiční seminář Business Friendly Slovakia či kooperační rozhovory s vystavovateli
společné německé expozice. Zdůrazněným energetickým tématům budou věnována např. Energetická
efektivita a mobilita či Energie pro budoucnost –
energie v průmyslu chytře a efektivně apod.
Kompletní přehled akcí pořádaných v rámci doprovodného programu je k dispozici na www.bvv.cz/
msv/msv-2011/doprovodny-program/ Q /je/
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NOVINKY MAZAK A BROTHER NA EMO 2011
Impozantní nabídku připravila na letošní veletrh EMO firma Yamazaki Mazak,
která ve své rozsáhlé expozici na ploše 2500 m2 představí v Hannoveru pod heslem „Power of Mazak“ celkem 24 novinek, zaměřených
na novou úroveň produktivity, efektivnější výrobu s mimořádnými
ergonomickými a environmentálními parametry.
Centrem expozice budou především prezentace možností obráběcích strojů renomovaného
japonského výrobce zastupovaného na českém
trhu společností Misan. Vlajkovou lodí je nová řada
víceúčelových obráběcích center řady Integrex-i reprezentujících filozofii Mazaku „Done-in-one“ – komplexní zpracování výrobku od obrobení surového
materiálu až po finální úpravu během jednoho kontinuálního procesu na jednom stroji na jedno upnutí.

Nová řada „i“ bude doplněna novými víceúčelovými
stroji série Integrex-j a Integrex-eH a eV multi-tasking
machines a novými modely řady Variaxis nabízejícími
větší kapacitu, funkcionalitu a produktivitu.
Svůj debut si na veletrhu odbude i nová konfigurace
stroje nabízející jak 5osé obrábění tak soustružení
na jedné, vysoce univerzální platformě. Dalším
příkladem inovativního vývoje je stroj Orbitec 20,
určený k opracování ventilů a umožňující dokončit
více než tři čtvrtiny ventilových aplikací na jedno
nastavení při dodržení vysoké přesnosti.
V expozici firmy Mazak se na EMO představí i nejnovější technologie z oblasti CNC soustružnických
center, včetně řady Quick Turn Smart. Stroje této

řady nabízejí zjednodušené dvou- a tříosé
obrábění, velký počet
funkcí a technických
řešení, která nejsou
obvykle spojována se
zařízeními v této cenové kategorii – např.
vřetena s přímým po-

honem, lineární vedení, rychloindexovací revolverová
hlava a NC koník.
Hannoverská expozice zahrnuje i řady Quick Turn
Nexus a Slant Turn Nexus, navržené pro vysoce
efektivní obrábění dlouhých hřídelí, a řadu Hyper
Quadrex, určenou pro široké spektrum aplikací od
drobných obrobků až po tyče větších průměrů.
Vertikální obráběcí centra budou reprezentovat
stroje řady VC Smart a VTC series s pojezdným stojanem, vhodné pro zpracování velkých dlouhých
obrobků. V expozici se představí i vertikální obráběcí
centrum FJV - stroj dvousloupové konstrukce s vysokou přesností a tuhostí s vysokovýkonnými vřeteny.
Moderní horizontální obráběcí centra značky Mazak
bude zastupovat HCN 6800-II, vysokorychlostní
přesný stroj vhodný pro široké spektrum výrobních
požadavků, včetně malých součástek a dávkové
produkce, a rovněž další pozoruhodná novinka
v podobě pružného výrobního systému Mazak
Palletech v tříúrovňovém uspořádání.

Nová generace strojů Integrex: řada „i“
Na jaře letošního roku uvedla společnost Yamazaki
Mazak na trh už sedmou generaci svých velmi
úspěšných víceúčelových obráběcích strojů řady
14
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Integrex – Integrex-i. Yamazaki Mazak byla první
firmou, která začala vyrábět stroje umožňující provést kompletní soustružnické a frézovací operace
od surového materiálu až po dokončovací úpravy
obráběných součástí „na jeden zátah“, s jedním
nastavením a na jednom stroji, charakterizované
sloganem „Done-in-one“ (vyrobeno najednou).
Integrex se tak brzy stal zdaleka nejpopulárnějším
víceúčelovým strojem ve své třídě, což dokumentuje i více než 10 000 těchto strojů dodaných do celého světa od uvedení první generace v roce 1983.
Nová řada Integrex-i, jedna z prvních, nesoucí z hlediska konstrukce vnějšího krytování podpis renomovaného designéra Kena Okuyami, je kompletním
přepracováním svého předchůdce, řady Integrex IV,
a může se pochlubit celou řadou rozšířených funkcí
zaměřených na zvýšení produktivity a efektivity výroby.
Stroj je nabízen ve třech velikostech a vybaven výrazně větším pracovním prostorem, zejména pokud
jde o osu Y, jejíž rozsah činí nyní až 250 mm, maximální
obráběný průměr je 658 mm a rozsah naklápění
frézovací hlavy 240 stupňů. Každá lineární osa je vybavena vysoce tuhým valivým vedením s válečkovými
elementy zajišťujícím přesné polohování s nízkým
třením. Stěžejní prvky, hlavní a frézovací vřetena jsou
doplněna sofistikovanými opatřeními eliminujícími
tepelné deformace řízenou cirkulací chladicího oleje.
Zvýšen byl výkon jak hlavního (soustružnického),
tak frézovacího vřetene. Hlavní vřeteno je nabízeno
buď v 22 kW (i-200) nebo 30kW (i-300, i-400) verzi,
výkon frézovacího vřetene byl zvýšen na 22 kW
a lze jej roztočit na 12 000 ot.min-1 (v nabídce je
i 15kW varianta s 20 000 ot.).
Stroje nové řady Integrex-i jsou pohodlnější pro
obsluhu a vybaveny ergonomickými funkcemi

Téma: Mezinárodní strojírenský veletrh 2011

včetně většího průzoru do pracovního prostoru,
vytvořeného na základě konzultací s uživateli
a 19“ displeje řídicího systému Mazatrol Matrix,
disponujícího rovněž vylepšenými možnostmi nastavení polohy a natočení pro snadnější obsluhu.
Zatímco u předchozí řady Integrex IV byl zásobník
nástrojů umístěn v zadní části stroje, je u nové řady
„i“ přesunut dopředu, což konstruktérům umožnilo
vytvořit stroj s menší půdorysnou plochou. Navíc
došlo i ke zvýšení počtu nástrojů z 20 na 36 (jako
opce je nabízen i zásobník se 72 nástroji).
Ve standardní výbavě strojů je mnoha desetiletími prověřený konverzační programovací jazyk
Mazatrol Matrix zajišťující snadné nastavení a naprogramování. Stroj je nabízen také se sérií funkcí
zaměřených na životní prostředí včetně pohybových senzorů, ukazatele spotřeby energie a automatického vypínání dopravníku.

Obráběcí stroje Brother se zvýšeným
krouticím momentem vřetene
Dalším významným produktem z portfolia nabízeného společností Misan, které se představí na
letošním veletrhu EMO, jsou nové stroje japonské
firmy Brother řady TC. Výrobce je charakterizuje
sloganem „Nová úroveň rychlosti, krouticího momentu a energetické úspornosti“ a vybízí zákazníky,
aby se sami přesvědčili o výkonu těchto strojů,
jejichž cílem je vždy být rychlejší, robustnější a ještě
přátelštější k životnímu prostředí.
Oblibu inovativních obráběcích center vyvinutých
firmou Brother dokumentuje už 70 000 strojů prodaných za čtvrtstoletí od roku 1985, kdy byla před
26 lety řada TC uvedena na trh. Jejich technologický
vývoj přitom neustále pokračuje a vždy sleduje
výrobu s vysokou efektivitou.
Vysokorychlostní vrtací, frézovací a závitovací
centra Brother jsou do Evropy nejčastěji dodávána s upínacím rozhraním vřetene typu ISO30.
Nejde ovšem o pouhou zmenšeninu vřetene
s větším upínacím rozhraním, ale vřetena jsou od
počátku konstruována výlučně pro upínací kužely menších rozměrů. Celá pohonná jednotka
tak vykazuje výjimečné parametry zejména
z hlediska svojí dynamiky (zrychlení na ma-

provedení vřetene (nyní standardně
10 000 ot.min-1, opčně 16 000 ot.
min-1) u stávajících modelových řad
o vysoce výkonnou variantu. Motivací tohoto vývoje bylo zvýšení
technologických možností strojů
zejména v oblasti osových operací.
Nový pohon disponuje dostatečnými
parametry pro vrtání do plna nástrojem o ø 40 mm do slitin Al a ø 30 mm
do konstrukčních ocelí. Při závitování
lze řezat až M36 do slitin Al a M27 do
konstrukčních ocelí. Q
www.misan.cz

ximální otáčky, zastavení
a reverzace)
a průběhu
krouticího momentu v závislosti na otáčkách. Pohon standardní vřetenové jednotky Brother s maximálními otáčkami
10 000 ot.min-1 je schopen udržet konstantní krouticí moment až do 5000 ot.min-1 a následný pokles
krouticího momentu je výrazně pozvolnější než je
tomu běžně u většiny vřeten s rozhranním ISO40.
Důsledkem jsou jednak výborné vlastnosti při osových operacích (vrtání, závitování) a dále minimální
čas výměny nástroje díky velice rychlému zastavení
a opětovnému roztočení vřetene. Nejmarkantněji
se tato vlastnost projeví při synchronním závitování,
kdy je požadován jak vysoký krouticí moment, tak
maximální dynamika při reverzaci na dně závitu.
Není tedy divu, že stroj Brother dosáhl při optimálních podmínkách při závitování M20x2,5 řezné
rychlosti 377 m.min-1!
Novinkou, s níž přichází firma Brother v letošním
roce, je významná inovace vřetenových jednotek,
kterou je zvýšení maximálního krouticího momentu. Dochází tak k rozšíření možnosti volby
9/2011
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TÜV SÜD CZECH LETOS NA MSV
S INOVATIVNÍM VELETRŽNÍM KONCEPTEM
A TRADIČNÍMI ODBORNÝMI SEMINÁŘI
TÜV SÜD Czech nepředstavuje na MSV pouze nový produkt, ale rovnou nový veletržní koncept!
Přední certifikační a inspekční autorita připravila prezentaci, která tentokrát není postavena
na pevné půdě brněnského výstaviště, ale na virtuálních základech internetu.
Jde o on-line veletržní stánek www.strojirak.cz, v jehož zákoutí návštěvníci naleznou až na obligátní šálek horké kávy vše potřebné. Vedle obecných informací o společnosti také přehled služeb vztahujících

se ke strojírenství, kontakty na obchodní zástupce,
kteří budou přítomni na BVV a v neposlední řadě
také pozvánku na odborné semináře, jež budou
pořádány „naživo“ přímo na brněnském výstavišti.

STROJÍRNA TYC S NOVÝM LOGEM I PRODUKTY

Montáž portálových center
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Strojírna Tyc s.r.o., která si v příštím roce připomíná
15 let od svého založení mění své logo: Tradiční
dvouslovný název firmy byl nahrazen výrazným
grafickým prvkem. Důvodem je zjednodušit svým
potenciálním zákazníkům identifikaci produktů
v souvislosti s plánovanou expanzí i do vzdálenějších destinací, jako je Rusko, Indie a Čína.
Firma se už více než 10 let zabývá vývojem a výrobou portálových obráběcích center vlastní konstrukce – stěžejními produkty jsou portálová centra
s pojízdným stolem (FVC) a s pojízdným příčníkem
(FPPC). V letošním roce byl dokončen vývoj dvou
6osých obráběcích center: stroje FPPC s karuselovacím stolem integrovaným do upínacího pole
a stroje FVC s pojízdným otočným nebo karuselovacím stolem. Stroj FVC-T 180/2 CNC je přihlášen

První seminář na téma posuzování shody strojních
zařízení se koná 4. října 2011 v areálu výstaviště
a na praktických příkladech seznámí účastníky se
zkušenostmi odborníků TÜV SÜD Czech, upozorní
na nejčastější chyby či nedostatky při posuzování
shody strojních zařízení a prozradí, jak je efektivně
odstranit. Druhý seminář, který proběhne 5. října
2011, se věnuje systémovému přístupu k jakosti
ve svařování a účastníci se na něm dozvědí, jaké
požadavky mají jednotlivé systémy, jak probíhá
jejich implementace nebo jaké jsou výhody kombinovaných auditů. Registrace na oba semináře
probíhá na virtuálním stánku www.strojirak.cz, který
společnost TÜV SÜD Czech připravila speciálně pro
letošní MSV. Q
/kj/

do soutěže o Zlatou medaili MSV 2011 a výrobce
by díky němu rád rozšířil kolekci dosud získaných
ocenění z let 2001 a 2007. Od nových produktů
si firma slibuje otevření přístupu na nové trhy. Q

Tisková oprava:
V článku „Rozšíření firmy PTS Josef Solnař,
s.r.o. o zkušební středisko“ z předchozího
vydání TechMagazínu čísla 8 je správné znění
textu: Účastníci našeho vzdělávání a zkoušek po
splnění všech kvalifikačních kritérií definovaných
normou ČSN EN 473/ ISO 9712 mohou získat
certifikát u certifikačních orgánů: TÜV NORD
Czech, s.r.o. a nebo u Certifikačního sdružení pro
personál APC. Pro získání kvalifikačního certifikátu od společnosti APC, musí uchazeč
absolvovat zkoušku u zkušebního střediska
schváleného tímto certifikačním orgánem.
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OBRÁBĚCÍ INOVACE SANDVIK COROMANT
Sandvik Coromant v expozici „Smart Hub“ představí na EMO 2011 v Hannoveru kombinaci nových
produktových inovací s demonstrací praktických ukázek obrábění. Mezi produktové novinky,
které firma prezentuje na největším evropském veletrhu pro výrobní technologie patří zejména:

Další vložky pro CoroMill 316
Tři nové vložky pro výměnnou frézovací hlavu inovativního systému CoroMill 316 zahrnují vložky se
zakulacenou špičkou vybavené silným ostřím pro
úkoly, jako je tvarové frézování, obrábění hliníku a dokončovací práce. K dispozici jsou i vložky s poloměrem optimalizovaným pro různé druhy speciálních
frézovacích operací jako frézování drážek, ponorné
frézování, čelní frézování, doběh a kapsování a také
vložky se zkosením. Každá část má dvě špičky.

Adaptery Silent

Doplňkové adaptéry
pro tiché nástroje
Coromant Capto C10

operací při obrábění velkých komponent zlepšuje
výkon tím, že nabízí vyšší přívod a větší hloubky
řezu. Za tajemstvím tohoto úspěchu stojí velká
příruba o průměru 100 mm vytvářející spojení,
které zaručuje extrémní stabilitu.

Rozšířená řada vlhčených adaptérů tzv. tichých
nástrojů (Silent Tools), které jsou k dispozici v rozměrech 4–5xD, může zajistit až o polovinu vyšší
produktivitu ve srovnání s netlumenými systémy.
Umožňují delší působení frézovacích cyklů díky
zvýšení teplotních limitů a možnosti účinnějšího
chlazení pomocí přívodu chladiva kanálem v hřídeli, což vede rovněž ke zvýšení životnosti nástroje.

CoroDrill 860

CoroMill 316

Rychloupínací jednotky
Tato novinka pro rychlou výměnu upínacích jednotek využívá výhod rychloupínacího systému firmy Sandvik Coromant
CAPTO pro změnu nástrojů, u něhož výrobce prokázal schopnost dramaticky
snížit prostoje spojené s nastavením
a výměnou nástrojů a vysokou účinnost. Kromě toho jsou nové výrobky
vybaveny přívodem vysokotlakého chladiva z poslední řezací hlavy CoroTurn HP.

CoroMill 176

Nejrychlejší karbidový vrták na trhu,
CoroDrill 860 bude mít na EMO svou
předpremiéru ještě před oficiálním
uvedením na trh v březnu 2012.
Optimalizován pro ocel nabízí špičkový výkon pro
běžné vrtání, zkosené
otvory, šikmé plochy,
konvexní či konkávní
povrchy nebo vrtání
přes otvory. Umožňuje
bezproblémové konzistentní vrtání s vynikajícím odvodem třísek při
použití vysokořezných
dat pro dlouhé i krátké
třísky.
Kromě těchto produktů
představí Sandvik Coromant také řadu dalších
nových přírůstků do svého
portfolia, pro téměř všechna
odvětví a aplikace. Schopnosti
moderních obráběcích nástrojů
představí v rámci doprovodné
akce „Milníky v nákladově efektivní
výrobě titanových součástí“. Q
/jv/

CoroMill 176 fréza pro ozubení

Rychloupínání

Coromant Capto C10
Nový systém Coromant Capto velikosti C10
vhodný pro všechny typy těžkých obráběcích
18
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Plnoprofilová plotna pro frézování ozubení.
Vyměnitelná indexovatelná karbidová vložná
deska CoroMill 176 dokáže snížit čas řezání o působivých až 50 % a ve srovnání s tradičními HSS
frézami nabízí více než dvojnásobnou životnost.
Je k dispozici pro hrubovací, semi-dokončovací
a dokončovací operace. Nástroj pokrývá profil
ozubení v rozměrové škále modulů řady 4–6.

CoroDrill 860
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VIZE SE STÁVÁ REALITOU:
SVAŘOVÁNÍ NESVAŘOVATELNÉHO
Impozantní inovace posunula hranice svařování o kus dál: Zatímco dosud bylo tepelné
spojování oceli a hliníku považováno za neproveditelné, dnes je tento proces reálně možný.

Metalurgické obloukové spojování
oceli s hliníkem při výrobě
hybridních desek
Revoluční řešení splňuje vize materiálových specialistů, konstrukčních a výrobních inženýrů. Ale
především manažeři automobilového průmyslu
chtějí tepelně spojovat pevnou ocel s lehkým hliníkem – vždy podle časového průběhu zatížení v dílu.
Zvláště automobilovému průmyslu to pomůže snížit
hmotnost vozidel, tím i spotřebu energie a emisí CO2,
a splnit limitní hodnotu EU 130 g vyprodukovaného
CO2/km v roce 2012. Také ostatním oborům – od
designových objektů přes střechy hal až po větrné
elektrárny – přinášejí lehké konstrukce velké výhody.
Podle učebnic svařování nelze obloukovým svařováním spojovat kovy, jejichž fyzikální vlastnosti, jako je
teplota tání (1500 versus 590 °C), koeficient roztažnosti

(1,2 versus 2,3 mm/100 °C) nebo elektrochemický
potenciál, se výrazně liší. Tento svářečský problém
provokuje společnost Fronius již více než 20 let.
Novému řešení CMT (Cold Metal Transfer) předcházela první reprodukovatelná spojení již dříve. Díky
spolupráci se společností Voestalpine však začala
od roku 2003 nabývat reprodukovatelná technologie konkrétní podoby. Četné pokusy mezitím
dokázaly, že metoda a její aplikace jsou vhodné
i pro průmyslové využití. Na straně hliníku je svarový
spoj, zatímco u ocelového plechu jde o spoj pájený.
Společnosti Fronius a Voestalpine obdržely za toto
řešení několik patentů. Společně vyvinuly vysoce
tvárné hybridní desky. Ty lze jako polotovary pomocí
různých postupů (ohýbání, válcování nebo hluboké
tažení) tvarovat na profily nebo pohlcovače nárazů.

Některé technické omezující
podmínky:
Zkušební těleso po provedení tahové zkoušky – k přetržení
došlo zhruba v polovině hliníkového plechu, nikoliv ve spoji.

Ocelové plechy musí být pozinkované (jak je obvyklé
v automobilovém průmyslu), hliníkové plechy musí
pocházet z materiálových řad AW5xxx nebo 6xxx

Crash test působivě demonstruje souhru a efekt hliníkového
a ocelového dílu. Hliník absorbuje deformační energii,
zatímco ocel zajišťuje bezpečný prostor.

a jako svařovací, popř. pájecí materiál je předepsána
slitina AlSi3Mn1. Zinková vrstva na ocelovém plechu
působí jako tavidlo a smáčí ocel. Rozhodující je intermetalická fáze. Má být co nejtenčí, maximálně 10 μm.
Pak je pevnost spoje tak vysoká, že svar při tahových
zkouškách vydrží, a dojde k přetržení hliníkového plechu. Několikaleté testy na tvarovaných deskách dokazují, že nedochází k mezikrystalickým, napěťovým ani
trhlinovým korozím, prokazatelné jsou pouze plošné
koroze. U desek se osvědčily svařovací systémy, které
pomocí procesu CMT oboustranně synchronně kolmo
shora dolů svařují pájením. Know-how společnosti
Voestalpine zahrnuje leptání geometrie svaru, zatímco přídavný materiál a modifikace patentovaného
systému CMT jsou výsledkem práce výzkumného
a vývojového oddělení společnosti Fronius. Q

/ Nabíjecí systémy akumulátorů
/ Svařovací technika
/ Solární elektronika
/ Vyvíjíme svařovací technologie, např.
kompletní systémy pro obloukové a odporové bodové svařování, a dali jsme si
za úkol zvládnout i dosud nemožná svarová
spojení. Naším cílem je rozluštit »DNA oblouku«. Jsme celosvětovou technologickou
jedničkou – a jedničkou na trhu v Evropě.
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GF AGIECHARMILLES V CENTRU STROJÍRENSKÉHO
VELETRHU

Laserové dezénování forem

Tradiční švýcarský výrobce EDM obráběcích strojů a špičkových frézovacích center, firma GF AgieCharmilles
se opět představuje na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně. Po odeznění předchozích slabších
ročníků se mají návštěvníci opět na co těšit.
Na stánku, umístěném takřka uprostřed moderního pavilonu P, bude
k vidění expozice, zaměřená na efektivitu při obrábění. Nepůjde tedy jen
o obrábění samotné, ale i o ukázku
efektivního využití automatizace
v podmínkách malosériové či dokonce kusové výroby.
Na výstavě uvidíte svislé frézovací
centrum HPM 600 HD s vysokou
dynamikou posuvů a 4-paletovým výměníkem, elektrojiskrovou drátovou řezačku CUT 200,
elektrojiskrovou hloubičku FORM
2000 HP. Spolu s nimi zde bude
partnerská firma System 3R vystavovat novinku, nejmenší z řady robotů/manipulátorů Work Partner
1. Vystavované stroje tak v živých
ukázkách představí ucelené řešení
pro nástrojárny, které pod jednou
střechou nabízí právě pouze GF
AgieCharmilles.
Brněnský veletrh se letos koná jen
týden po největším evropském
veletrhu obráběcích strojů EMO
v Hannoveru, kde na stánku o téměř 1500 m2 představuje GF AgieCharmilles 6 světových novinek ve
svém výrobním programu. Z oblasti
frézování to jsou vysokorychlostní
centrum HSM 600 U LP, vysokovýkonné centrum HPM 450 U, z oblasti
EDM nová hloubička FORM300 vP,
unikátní hloubička FORM 200 mS
pro velmi kvalitní povrch dutin forem
a specializovaná EDM vyvrtávačka
DRILL 300 na přesné vyvrtávání úhlových otvorů, a v automatizaci zcela
nový robot WPT1+.

HSM obrábění
GF AgieCharmilles je se svými stroji
MIKRON průkopníkem HSC obrábění
již od 90-tých let. Svoji pozici v této
technologii potvrzuje svou řadou
HSM, která ve verzi Precision dosahuje
dříve nevídaných výsledků – přesnost
frézování pod mikrometr a drsnost
povrchu, která nepotřebuje ruční
doleštění.

EDM obrábění
Nová řada hloubiček FORM
200/300/400 kombinuje nejlepší
vlastnosti z obou bývalých vývojových
linií EDM strojů AGIE a Charmilles.
20
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Monolitický polymerový blok, zaručující přesnost a teplotní stabilitu,
inteligentní generátor pulsů ISPG
a výběr ze dvou řídicích systémů.
Drátové řezačky nabízejí vysokou
variabilitu použití drátů s uni-

kátní možností zcela automatické
výměny řezacího drátu mezi hrubováním a dokončováním (řada CUT
2000/3000) nebo řezání skloněných
řezů až 45° na plné výšce obrobku
(řada CUT 200/300/400).

Nejnovější technologií GF AgieCharmilles je vytváření dezénů forem pomocí laserového paprsku. Na rozdíl od
podobných řešení, technologie od GF
AgieCharmilles není omezena jen na
uměle vytvořené dezény, ale dokáže vytvářet souvislé plochy z naskenovaných
předloh bez viditelných„švů“ mezi navazujícími plochami. To umožňuje vytvářet
naprosto stejné dezény různých plastových dílů, což tradiční metodou leptání
dezénu není prakticky možné. Q
Na shledanou v Brně, 3.–9. října,
v pavilonu P!

Objevte plusy
GF AgieCharmilles

www.gfac.com/emo

Vyzkoušejte více...
Jsme preferovaným partnerem
úspěšných nástrojáren a výrobců
drahých komponentů v rychle rostoucích
segmentech trhu.

MSV Brno 2011
3.– 7. 10. 2011

Milling + EDM + Automation +
Laser + Customer Services

Nabízíme inovativní řešení pro frézování,
EDM, laserovou úpravu povrchu,
automatizaci a služby zákazníkům.
Komunikace s jediným expertem
pro všechny tyto oblasti, znamená
„Více efektivity“ a to je velké plus!
Hledáte přidanou hodnotu
pro Vaše podnikání?
Naplánujte si návštěvu na našem stánku:
– EMO Hannover: Hala 27 – stánek č. D44
– MSV Brno: Pavilon P
Grüezi a vítejte...
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MULTICUT 500i
POWER  VÝKONNÉ
MULTIFUNKČNÍ CENTRUM
V RÁMCI ŘADY MULTIFUNKČNÍCH SOUSTRUŽNICKO-FRÉZOVACÍCH CENTER MULTICUT
KOVOSVIT MAS V LOŇSKÉM ROCE POSTAVIL
5 NOVÝCH INOVOVANÝCH STROJŮ TÉTO ŘADY
– MULTICUT 500i, Z NICHŽ 2 STROJE BYLY
V PROVEDENÍ POWER S MOŽNOSTÍ VÝKONNÉHO SOUSTRUŽENÍ PŘÍRUBOVÝCH SOUČÁSTÍ.

Z

původního drobného zákaznického požadavku a následné konstrukční úpravy se
posléze stala nová
regulérní verze stroje,
disponující velkým
rozsahem výkonu pro soustružení.

vřeteno s průvlakovým synchronním vřetenem
o výkonu 59 kW bylo doplněno samostatným odpojitelným pohonem pro řízení režimu obrábění
s osou C, tj. polohování vřetena. Současně tento
odpojitelný pohon zabezpečuje statickou brzdu
soustružnického vřetena. K tomuto kroku inovace bylo přistoupeno hlavně z hlediska zvýšení
krouticího momentu vřetena z režimu obrábění
osy. Zároveň tímto krokem byla zajištěna bezpečnost v případě náhlého výpadku napájení

stroje, kdy v režimu C osy zůstává soustružnické
vřeteno zabrzděno zvláště při obrábění osově
nevyvážených obrobků.
Rekonstrukce proběhla i v oblasti nástrojového
hospodářství stroje, zásobník nástrojů byl doplněn
spodním inovovaným krytováním pomocí skluzů
a okapů pro třísky a chladicí kapalinu ulpívající
na nástrojích, dále byl rozšířen počet lůžek nástrojů z 78 na 81 ks a možnost standardně zvolit
upínací kužel nástrojového vřetena Capto C6.
Rovněž kryt výměny nástrojů doznal změn v podobě jednoduché konstrukce, vyšší spolehlivosti
a zkrácení času výměny nástroje. Do zásobníku je
nově možné upnout nástroj průměru až 150 mm
(z původních 130 mm) s vynecháním sousední
pozice v zásobníku.
Velké změny se dotkly i přívodů energií do osy B
a vřetena S3, kde byl zvoleno jednodušší a spolehlivější řešení a zároveň i možnost snadnější
servisní výměny opotřebených přívodních prvků.
S ohledem na vyšší tuhost posuvných krytů
stroje byla optimalizována prosklená plocha
posuvných krytů se zachováním dostatečného
zorného pole obsluhy do pracovního prostoru.
Nové řešení automatické sondy nástroje je vybaveno výsuvem do pracovního prostoru stroje
a umožňuje tak kontrolu širšího spektra použitelných nástrojů.
Z důvodu problémového zakrytování vedení
výsuvu lunety byla zavedena změna systému
vedení se zabezpečením vyšší dlouhodobé
spolehlivosti řešení a odolnosti proti poškození ulpíváním kovových třísek.
Na stroj byl aplikován nový řídicí systém
Sinumerik 840Dsl (Solution Line). Součástí systému byla aplikace programovacího prostředí SHOP TURN. Q
www.kovosvit.cz

Navštivte nás
na MSV Brno 2011
v pavilonu P,
stánek č. 135

Od uvedení na trh první generace strojů
MULTICUT 500 již uplynulo více než 5 let. Za tuto
dobu se realizoval prodej téměř dvou desítek
strojů MULTICUT 500 v provedení jak s protivřetenem, tak s koníkem. Společnost KOVOSVIT
MAS získala za tuto dobu mnoho zkušeností
s provozem a servisem těchto strojů z velké části
u zahraničních zákazníků, ale i nasazením těchto
strojů ve své vlastní výrobě. Tyto poznatky byly
hlavní inicializací procesu inovace konstrukčních
celků stroje a softwarového vybavení, jejímž
výsledkem je stroj s novým označením stroje
MULTICUT 500i.
Z hlediska konstrukčních celků se proces inovace
dotkl důležitých uzlů stroje. Původní soustružnické
9/2011
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NOVINKY FIRMY BOEHLERIT
PRO OBRÁBĚNÍ
NA VELETRHU EMO 2011 PŘEDSTAVÍ NOVINKY VE SVÉM
PRODUKTOVÉM PORTFOLIU I SPOLEČNOST BOEHLERIT, TRADIČNÍ
DODAVATEL NÁSTROJŮ PRO PRECIZNÍ OBRÁBĚNÍ. JSOU ZAMĚŘENY
PŘEDEVŠÍM NA VYŠŠÍ VÝKON A EFEKTIVNOST TĚCHTO PROCESŮ,
A PŘINÁŠEJÍ VÝRAZNĚ ZLEPŠENÉ PARAMETRY, ZEJMÉNA POKUD JDE
O PRACOVNÍ ÚČINNOST, PROVOZNÍ ÚSPORNOST A ŽIVOTNOST
NÁSTROJOVÉHO VYBAVENÍ.

úspěšně zavedla do sériové výroby nový AlTiN povlak na VBD pomocí CVD procesu. To přináší hlavní
nárůst efektivity a frézovacího výkonu u litinových
materiálů – až 200 %. Ekonomicky efektivní ADI
a GGV obrábění lze očekávat rovněž od novinky
s označením TERASpeed LCK10M. Výsledky obrábění nejsou jen gigantické, ale přímo „tersatické“,
konstatuje výrobce. Zatímco AlTiN nanášené pomocí PVD procesu mají nejvyšší obsah aluminiové
složky nižší než 70 %, revoluční TERASpeed AlTiN
vrstva dosahuje obsahu aluminia přes 90 % a díky
tomu nabízí tvrdost HV 3500. TERASpeed AlTiN zajišťuje významné zlepšení tepelné stability, oxidační
odolnosti a přilnavosti povlakové vrstvy.
Díky svému aluminiovému obsahu nabízí
TERASpeed zřetelnou výhodu a její přednosti jsou
patrné zvláště při suchém obrábění v řezných
rychlostech nad 250 ot.min-1. Uživatelé mohou
profitovat z těchto výhod při používání TERASpeed
LCK10M se systémově nezávislými ISO vyměnitelnými břitovými destičkami firmy Boehlerit při
obrábění litinových materiálů.

Nanostříbro pro obrábění
klikových hřídelí
Jako přední dodavatel nástrojových systémů
pro frézování velkých rozměrů a klikových hřídelí osobních automobilů, uvedla firma na trh
nové řezné třídy břitových destiček, přizpůsobené požadavkům frézování klikových hřídelí.
Pro snížení teplem způsobených trhlin u nich
použila unikátní, nové, silné, nanostrukturované
stříbřité vrstvy, které byly aplikovány na tři nové
karbidové substráty. Kombinace těchto karbido-

Nová třída Steeltec LCP15T:
rychleji znamená lépe
Na veletrhu EMO 2011 v Hannoveru se v expozici
společnosti Boehlerit poprvé představí pod označením Steeltec LCP15T nová řada soustružnických
nožů s vysokou odolností proti opotřebení. V souladu s materiálovým trendem k dosažení ještě
vyšší síly vyvinula firma novou třídu a geometrie
nožů pro soustružnické aplikace. Nová, tvrdší třída
tvrdokovu zaručuje vysokou spolehlivost obrábění.
K hlavním výhodám ostří z tohoto inovativního
materiálu patří značná odolnost proti opotřebení
MT-CVD karbidových vrstev a nové geometrie
vyvinuté na břitu. Zvýšení podílu otěruvzdorné
TiCN vrstvy a změna z Kappa Al2O3 (HV2350) na
Alpha Al2O3 (HV2700) s větší odolností proti opotřebení a zároveň čtvrtinové zvýšení tloušťky vrstvy
(o 25 %) zajišťují, že čím vyšší jsou řezné rychlosti
– a tím vyšší teplota, tím lepší (vyšší) je i izolační
účinek. Výrobce zaručuje u soustružnických VBD
Steeltec LCP15T o 30 % vyšší hospodárnost při
soustružení oceli.
22
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V nabídce je správná geometrie pro každou aplikaci
soustružení oceli v širokém rozsahu ISO.

TERAspeed – vyměnitelné břitové
destičky budoucnosti
Frézovací materiálové centrum a alianční partner společnosti LMT Group je první firmou, která

vých podkladů se sníženou tendencí k tepelné
degradaci a extrémně tepelně odolné stříbřité
vrstvy zvyšuje životnost nástrojů pro suché obrábění materiálů z oceli o 40–200 %. Nákladná
obráběcí doba při obrábění klikové hřídele tak
může být podstatně snížena. S využitím tvrdé
podkladové stříbřité vrstvy je detekce opotřebení
vyměnitelných břitových destiček (VBD) výrazně
jednodušší, což přispívá ke zvýšené spolehlivosti
obrábění. Nanostřibrné břitové destičky jsou k dispozici v různých variantách pro těžké (LCP35C),
univerzální obrábění (LCP30C) a proti opotřebení
odolné verze (LCP25C).

Soustružnická geometrie BCU:
jednoduché – univerzální – rychlé řezání
Firma Boehlerit, rozšířila svůj sortiment soustružnických geometrií a přidala do svého portfolia
geometrii BCU pro univerzální a lehké obrábění.

Téma: Mezinárodní strojírenský veletrh 2011
i u dlouhých a tenkých částí. Nová destička CNGG
120408-BCU je k dispozici v provedeních Steeltec
LC215K (P15), LC225K (P25) a Supertec LC415Z
(S15). Možnosti jejich použití jsou velmi široké,
a to včetně aplikací zahrnujících i superslitiny
a nerezové oceli.

Bloky EDM a tvarové díly pro střižné
a lisovací nástroje

Se svým zvlášť hlubokým tvarem lamače třísek
a ostrými řeznými hranami je nová BCU geometrie ideální pro aplikace, kde lze u běžných
soustružnických geometrií očekávat problémy.
Inovativní diagonální ostří utváří třísku na dvou
úrovních a zabraňuje tvorbě dlouhých třísek
jejich dokonalým rozlomením. Design s hlubokým vybráním pro lámání třísek a ostrou hranou
provedenou po celém obrysu zajišťuje extrémně
jemné obrábění a zabraňuje vibracím – dokonce

Stále rostoucí nároky trhu vyžadují nejvyšší kvalitu materiálů používaných pro výrobu střižných
a lisovacích nástrojů. Na základě dlouholeté spolupráce se svými zákazníky může firma Boehlerit
nabídnout perfektní karbidovou třídu pro jakoukoli aplikaci. Při hledání optimální třídy pro různé
aplikace je potřeba vzít do úvahy následující
aspekty:
●Volba třídy tvrdokovu s nízkým obsahem kobaltu nabízí soudržnost a snižuje opotřebení
na minimum
●Hrubší zrno zvyšuje houževnatost (tzn. vyšší
odolnost proti zlomení) karbidu a chrání ostří
hran před třískami
●Nejjemnější zrno: běžné použití pro abrazivní
materiály s náchylností materiálu k nalepování
a otěru. Nabízí nejvyšší stabilitu hran a minimální
tendenci k nalepování. Použití: fólie, tenké plechy
a konektory.
●Střední velikost zrna: Tradiční řešení pro rotor/
stator a „E & L“ pro mazací a laminační nástroje.
Je ideálním kompromisem mezi požadavky na
houževnatost a odolnost proti opotřebení. Použití najde zejména u neželezných kovů, oceli
a elektrických plechů.

http://cz.dmg.com

Navštivte nás
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●Korozivzdorný tvrdokov: stupně MB05 a MB20EDM

z tvrdokovu s téměř shodnými mechanickými
vlastnostmi, mají významně vyšší odolnost proti
korozi než standardní karbidy. Rychlost koroze je
až 20krát nižší, což znamená, že materiál může
být v dielektrické tekutině mnohem delší dobu
a je mnohem lépe chráněn před chemickým
působením pomocí chladicího maziva.

EDM bloky jsou vyrobeny ze všech stran s přídavkem na broušení a – na žádost zákazníka –
s počátečním vrtáním (startovacím otvorem).
Všechny druhy tvrdokovu používané firmou
Boehlerit v této oblasti jsou vyráběny pomocí
sintrovacího procesu HIP, což zajišťuje rovnoměrné a neporézní struktury. Volba správné varianty je důležitým faktorem, a firma proto nabízí
na boehlerit@boehlerit.cz nebo na boehlerit@
boehlerit.sk odborné poradenství, kde tým specialistů pomůže s výběrem optimálního řešení
pro konkrétní aplikaci. Q
BOEHLERIT GmbH, Santražiny 753, CZ-760 01 Zlin
tel.: +420 606 704 442, +420 577 214 989
www.boehlerit.cz

VYHLEDEJTE NÁSTROJ KENNAMETAL v E-shopu

FIRMA JAN HAVELKA, spol. s r. o.,
DLOUHOLETÝ DISTRIBUTOR
VYSOCE VÝKONNÝCH
NÁSTROJŮ KENNAMETAL
A DRŽITEL OCENĚNÍ
„MEZINÁRODNÍ PRODEJNÍ
PARTNER FIRMY KENNAMETAL
ROKU 2000“ VE SNAZE
ZJEDNODUŠIT PRÁCI
PARTNERŮM, PŘIPRAVILA NOVÝ
E-SHOP UMOŽŇUJÍCÍ VYJMA
BĚŽNÉHO VYHLEDÁNÍ DLE
SPECIFIKACE I VÝBĚR NÁSTROJŮ
DLE POŽADOVANÝCH
TECHNICKÝCH PARAMETRŮ.
Filozofie způsobu vyhledání vychází
Nový E-shop takto časově náročné hlez faktu, že téměř každý technolog zdědil
dání zjednodušuje. Pokud se budeme
po svém předchůdci encyklopedii katadržet prvního příkladu vyhledání vrtáku,
logů firem, obvykle již dávno neaktuálje postup ulehčen možností zadání znáních, kterou sám doplnil několika metry
mých parametrů např., že jde o monopolic nových katalogů. Výběr např. konlitní karbidový vrták, průměru 10,5 mm
krétního vrtáku splňujícího požadavky -DQ+DYHONDVSROVUR s vrtací hloubkou 35 mm s možností
technologie z hlediska průměru, hloubky
vrtání antikorozní oceli. Pak stačí zadat
vrtaného otvoru a vhodnosti na obráběný materiál v základním výběru, že se hledá monolitní karbidový
vyžaduje mnoho času, protože právě takový vrták je vrták a po poklepání na položku se již objeví tabulka
možná v některém z katalogů uveden na 4 stranách k zadání technických parametrů. Dokonce pro uvez celkových několika tisíc stran. Pak nastává další otázka, dený případ umožní výběr, zda je možnost vnitřního
zda tento vrták je ještě ve výrobním programu. Je chlazení, či nikoliv.
možné, že právě tento vrták je z hlediska výrobního Vraťme se ještě k druhému příkladu. Technolog má
programu již historií a spíše exponátem pro tech- k dispozici destičku WNMG080408 a potřebuje zjistit,
nické muzeum. Nebo vyhledání vhodného vnitřního do jakého nejmenšího otvoru se s vnitřním
soustružnického držáku pro destičku již ve výrobě držákem dostane. V základním menu v kategorii soupoužívanou, čili je známa destička a minimální průměr stružení, soustružnické držáky vybere vnější/vnitřní.
otvoru, který je nutno obrobit.
Poklepáním na odkaz E-shop přejde do tabulky zadání
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parametrů. Po výběru destičky stačí zadat
omezení výběru na vnitřní držáky a smysl
obrábění, pak se ve výběrovém okénku objeví nejmenší průměr obráběného otvoru.
Otázkou ekonomů obvykle bývá „A je to ta
nejlevnější varianta?“ Odpověď je jednoduchá. Při celkových hodinových mzdových nákladech na technologa 250 Kč,
zabere vyhledání nejlevnější varianty
vrtáku včetně zajištění nabídek nejméně
3 hod. Čili jenom ve mzdách vynaložila
firma navíc 750 Kč. Po takové anabázi
se podaří najít vrták, který možná bude
fungovat a je o 300 Kč levnější. A nyní
přichází argument ekonoma „Vždyť jsem
ti to říkal, musíš myslet ekonomicky“. Po
otestování tohoto „výhodného“ nástroje
se nakonec technolog vrátí k původní
vybrané variantě. Čili firma zaplatí 750 Kč
ve mzdových nákladech plus vrták, který
v podstatě zahodí a koupí podle původního výběru. Je to skutečně ekonomické?
Celkově E-shop obsahuje zhruba 60 000
položek. Výběr dle technických parametrů
umožňuje nalézt položky obsažené v katalozích. I tak je jich cca 40 000 a s ohledem na
velmi rychlý inovační cyklus Kennametalu
je E-shop neustále upravován a doplňován. Připravovaný katalog novinek pro rok
2012 má přes 600 stránek a pro tyto novinky
jsou postupně doplňovány technické parametry. Položky, které ještě nemají doplněny
technické parametry, lze vyhledat zadáním
specifikace do okénka „Hledat“
Zmíněný E-shop naleznete na adrese
http://shop.jan-havelka.cz, nebo přechodem z našich stránek www.jan-havelka.cz.
Pokud jde o nového zákazníka, který si
jej přeje využívat nejen k vyhledání technických parametrů, po registraci laskavě
požádejte na adrese jan.havelka@eurocarbide.cz o nastavení pro Vaši firmu. Q

Jan Havelka, spol. s r. o.,
oficiální distributor firmy
Kennametal pro ČR
držitel ocenění „Mezinárodní prodejní
partner firmy Kennametal roku 2000“
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PŘÍRŮSTKOVÉ OPTICKÉ LINEÁRNÍ A ROTAČNÍ
SNÍMAČE NYNÍ NABÍZEJÍ ROZLIŠENÍ 1 nm
A VELMI NÍZKÝ ŠUM SIGNÁLU POLOHY
Společnost Renishaw, přední světový dodavatel technologie měření a snímání veličin, představuje
nové verze přírůstkových snímačů polohy s rozlišením 1 nm a 2 nm, ve své úspěšné řadě TONiC™.
Nové snímače s vyšším rozlišením jsou k dispozici
v lineární a rotační verzi a jsou tvořeny standardní
čtecí hlavou TONiC a novým rozhraním Ti20KD
(1 nm) nebo Ti10KD (2 nm), které používá vysoký stupeň interpolace pro dosažení velmi jemného rozlišení. Kromě toho bylo optické řešení
s nízkým šumem TONiC zkombinováno s moderním
způsobem filtrování a bylo tak vytvořeno rozhraní

takových parametrů rozlišení a šumu, kterými se
jinak vyznačují snímače s mnohem jemnější roztečí
dělení stupnice.
Lineární verze snímačů TONiC se dodává s celou
řadou různých provedení měřítek. RGSZ je nejnovější
provedení široce rozšířené pozlacené páskové stupnice od společnosti Renishaw, která se nyní dodává
s integrovanými optickými referenčními značkami
IN-TRAC™. Stupnice RELM Invar® nabízejí „nulovou“ tepelnou
roztažnost a přesnost ±1 μm na
délce až 1130 mm, přičemž pro
dlouhé osy vykazují významně
vyšší robustnost než skleněné
stupnice srovnatelné přes-

nosti. Stupnice z nerezové oceli RSLM mají celkovou
přesnost ±4 μm na délce 5 m, a jsou k dispozici
v délkách až 10 m. Kromě výše zmíněných stupnic
se pro mimořádně rychlou montáž dodává nový
montážní systém FASTRACK™ s nízkoprofilovou
páskovou stupnicí RTLC s přesností ±5 μm/m.
Bohatá je také nabídka rotačních (úhlové) snímačů
s prstencovými stupnicemi RESM v široké škále
standardních průměrů od 52 do 550 mm; kromě
toho jsou k dispozici ještě větší průměry. V případě
požadavku na ještě vyšší přesnost je v nabídce
prstencová stupnice REXM s celkovou přesností
po instalaci vyšší než ±1 oblouková sekunda u snímačů s průměrem větším než 100 mm, pokud jsou
použity s dvojitou čtecí hlavou.
Rozhraní byla pojmenována podle jejich stupně
interpolace: Ti20KD označuje digitální interpolaci
20k (post-kvadratura), což se rovná rozlišení 1 nm.
Jak je tomu u všech přírůstkových snímačů Renishaw, také model TONiC má podporu globální prodejní a podpůrné sítě. Kromě toho produkt vyhovuje
nejpřísnějším normám pro životní a pracovní prostředí a splňuje požadavky směrnic WEEE a RoHS. Q
Ing. Jan Vlček
Pozn.: Invar® je registrovaná ochranná známka Arcelor Mittal

Ti20KD / Ti10KD, které snižuje chvění (šum na poloze) na neuvěřitelně nízkou hodnotu pouhých
0,51 nm.
Snížené chvění a zvýšené rozlišení zajišťují, že snímač poskytuje výrazně lepší stabilitu signálu polohy
a řízení rychlosti v nízkých otáčkách. Toto vylepšení
je dalším doplňkem výhod dynamického zpracování signálu, které je standardní funkcí u všech
čtecích hlav TONiC.
Díky tomu nabízejí přírůstkové snímače TONiC
s rozlišením 1 a 2 nm veškeré výhody snímače
s roztečí dělení 20 mikronů, například snadné
nastavení, vyšší robustnost a vynikající odolnost
proti znečištění, avšak přesto dokáží dosahovat

Roztřiďte si to...
Equator™ – porovnávací a kontrolní měřicí systém od ﬁrmy Renishaw.
(TXDWRU ]DQJOURYQtNWHQNGRSRURYQiYi

Použitím systému Equator můžete dosáhnout:
Ɣ snížení nákladů na pořízení jednoúčelových kontrolních měřidel
Ɣ zvýšení kvality výroby, protože omezíte vliv lidského faktoru na kontrolní operace
Ɣ zrychlení náběhu výroby po přeseřízení, protože první díl série zkontrolujete přímo v dílně.

A můžete dosáhnout ještě mnoha dalších zlepšení. Zeptejte se nás...
...a volejte +420 548 216 553, prohlédněte si webové stránky na adrese www.renishaw.cz, nebo nás navštivte na veletrhu

MSV Brno v době od 3. - 7. 9. 2011, pavilon P, stánek 71.
5HQLVKDZVUR2ORPRXFNi%UQR7 ) (F]HFK#UHQLVKDZFRP
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SKLADOVÁ NAVIGACE URČUJE
SOUČASNÉ TRENDY V LOGISTICE
Jednoho z hlavních hráčů v oboru manipulační techniky, firmu Jungheinrich, na brněnském
výstavišti, kde od 3. do 7. října 2011 proběhne spolu s MSV Brno i veletrh Transport a logistika
nepotkáte, i když svými výrobky a službami figuruje mezi mezinárodní elitou v této branži.
Proč, na to jsme se zeptali ředitele společnosti ing. Vratislava Přibyla.
Co vedlo společnost Jungheinrich k rozhodnutí se této významné přehlídky neúčastnit?
Jsou to jednoduché počty – účast na veletrhu je nákladná, okamžitý efekt téměř nulový a dlouhodobý
efekt jen těžko odhadnutelný. Navíc spojení Praha
– Brno není třeba komentovat, důležité klienty
z pražských centrál odrazuje, sjednání pevného
termínu je obtížné, a přitom v případě důležitého
zákazníka nezbytné. Naopak Hannover se nám
dopravně přiblížil a letošní expozice na CEMATu
demonstrovala nejlépe současné trendy a novinky.
Nemá smysl opakovat ji v jakkoli menším rozsahu
v Brně, kdo měl zájem a čas, tomu jsme se návštěvu
na CEMATu snažili zjednodušit a přiblížit, ostatní
zákazníky rádi navštíví naši prodejci.
Jakou výhodu mají vlastní zákaznické dny
proti veletrhu, kterého se účastní tisíce návštěvníků?
Myslím, že je důležité vidět především naše potenciální zákazníky. Nesmíme zapomínat, že naše
klientela je relativně úzká – musel byste mi říci,
jaké procento z tisíců návštěvníků má opravdu
zájem o naše zboží. Pokud pořádáme vlastní zákaznické dny, snažíme se být blíže zákazníkovi – využíváme nejen pražskou centrálu, ale také pobočku
v Olomouci – Hněvotíně. Odpadá spousta starostí

s dopravou, parkováním, na všechno je více času
a podobných akcí lze organizovat více do roka,
protože jsou podstatně ekonomičtější.
Jak vypadá současná a budoucí strategie firmy
na českém trhu? Na co se chcete v nejbližší
době hlavně zaměřit?
Víte, že žádný trenér ani generál vám své plány
a strategie dopředu nevyzradí. Určité principy jsou
však firmě Jungheinrich vlastní a dlouhodobě je
dodržujeme. Zákazník se pro nás rozhodne pouze
v případě, že mu přinášíme nějakou přidanou hodnotu. Každý projekt nám dává pouze dvě možnosti:
buďto najdeme cestu, jak za danou cenu uspokojit
potřeby zákazníka, nebo se musíme spokojit s tím,
že jsme čestně druzí nebo taky poslední. Mezi tím
není kompromis. Proto je třeba trvale vytvářet kvalitu a zároveň umět kvalitu komunikovat. To není
fráze – pohybujeme se v kruhu TCO (total cost of
ownership), buďto jsme atraktivní, nebo ne, buďto
dokážeme svoji atraktivitu obhájit, nebo ne. K tomu
je potřeba spousta zkušených a kreativních lidí, kteří
den za dnem dělají perfektně svoji práci, systém,
který jim to umožňuje, který je motivuje. Na tom
se dá pracovat pořád dokola, protože podmínky se
mění a musíte na ně umět reagovat.
Co lze v příštích měsících očekávat pokud
jde o současné trendy v oboru manipulační
techniky?
Veškeré trendy jsou dlouhodobě určovány mnoha
faktory – např. efektivita procesů, bezpečnost práce,
ergonomie, ale i emisní normy v oblasti spalovacích
motorů.
Skladová navigace je jednoznačně jedním z nejvýznamnějších trendů. Vedle již používané technologie
RFID pro úzké uličky představil Jungheinrich poprvé
na veletrhu CEMAT 2011 modul „Skladová navigace
pro široké uličky“. Navádění probíhá pomocí 2D
čárových kódů, umístěných pod střechou skladu,
a permanentního skenování těchto kódů. Navigaci
pro široké uličky je možno doplnit jako modul na
různé vozíky Jungheinrich, od vozíků s výsuvným
sloupem, přes vychystávací až po čelní elektrické
vozíky. Nová skladová navigace má různé funkce,
zmiňme alespoň „Vedení po trase“, které ukazuje
řidiči mimo jiné směr jízdy a trasu, podobně jako
je tomu u navigačních systémů v osobních automobilech. Pokud řidič např. špatně zabočí, je na to
nejprve upozorněn. Pokud v jízdě pokračuje, je trasa
přepočítána. Cílem je, aby vozík dojel na místo určení
nejkratší, resp. nejrychlejší cestou. Další funkcí, kterou
ocení obsluha vozíku, je poloautomatické řízení
výšky zdvihu. Jakmile řidič dojede na cílové místo,
např. na určitou polohu v regálové uličce, a vydá
impulz zdvihu, zajistí tato funkce, že se zdvihové
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Ing. Vratislav Přibyl (1961)
vystudoval ČVUT – FEL a poté se zúčastnil několika studijních stáži ve Velké Británii. Od roku
1994 řídí pobočku firmy Jungheinrich v České
Republice.

zařízení automaticky zastaví na paletovém místě,
předvoleném ze systému správy skladu. Řidič již
nemusí dolaďovat výšku zdvihu pro vyložení a naložení palety, což se vyplatí především u středních
a velkých výšek zdvihu.
Všechny sofistikované funkce, které nová skladová
navigace nabízí, vedou v souhrnu k podstatnému
nárůstu efektivity procesů. Například je výrazně eliminováno naložení a vyložení v chybné uličce regálu
nebo na chybném regálovém místě. Základem pro
smysluplné využití skladové navigace v širokých
uličkách je zapojení všech nasazených vozíků do
celého procesního řetězce uživatele, od příjmu zboží
/vyložení nákladního automobilu až po expedici/naložení zboží.
Stále častěji se v praxi využívají informační systémy
sledování vozíků. Zařízení ve vozíku umožní práci
pouze oprávněnému řidiči, zaznamená čas provozu,
některé detaily provozu, případné nárazy atd. Data
jsou sbírána automaticky přes WLAN a online předávána do systému, kde jsou ihned vyhodnocována.
U flotil čítajících desítky vozíků má vedení provozu
k dispozici detailní online přehled o využití vozíků,
které se nacházejí třeba stovky kilometrů od centrály. Ve spojení s přehledem nákladů na vozík je
to mocný nástroj na optimalizaci celé flotily. Jungheinrich má v provozu již celou řadu těchto aplikací.
Zajímavé možnosti přináší využití Li-ion baterií. Ty
se v poslední době stále více uplatňují v automobilovém průmyslu pro jejich nízkou hmotnost. Rychlé
dobíjení a možnost mezidobíjení v provozu je však
činí atraktivními i pro náš segment. Představte si
třeba čelní vozík v třísměnném nasazení, který nemusí zajíždět na výměnu baterie po každé směně
k nabijárně, kde není potřeba jeřábu k výměně
trakční baterie. Stačí pohodlně vyměnit dva či tři
desetikilové bloky a jedete další směnu. Úspora
času a prostoru je nasnadě. Takovému využití však
zatím brání vysoká cena Li-ion baterií. V tuto chvíli
nabízí Jungheinrich nízkozdvižný vozík EJE 112i,
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který využívá výhody Li-ion akumulátoru. Díky
menší baterii je vozík obratnější při vykládání nákladního automobilu, mezidobíjení na rampě je
možné, baterie je bezúdržbová.
Průměrná výška a bohužel i průměrná váha populace se stále zvyšuje. To platí i pro obsluhu vozíků.
Na rozdíl od aut však není možné vyrábět stále větší
vozíky, trend je přesně opačný – tlak na zužování
regálové uličky. Proto se stále zvětšuje místo pro
obsluhu vozíku při zachování vnějších rozměrů
stroje. Řada činností řidiče je prováděna stokrát za
směnu, takže se sleduje a optimalizuje každý pohyb,
výhled z vozíku, minimalizují se vibrace. Vše pro
dosažení maximálního počtu operací.
Pro vyšší bezpečnost provozu se stále více využívají
různé podpůrné asistenční systémy. Firma Jungheinrich má ve svém výrobním programu hned
několik těchto pomůcek:
●Curve Control: na rozdíl od většiny konkurenčních
systémů redukuje automaticky rychlost pojezdu
vozíku v závislosti na úhlu zatočení volantu.
●Drive Control: redukce rychlosti pojezdu vozíku
v závislosti na výšce zdvihu.
●Lift Control: redukce rychlosti naklápění zvedacího zařízení v závislosti na výšce zdvihu.
●Park Control: parkovací brzda se aktivuje automaticky při nečinnosti vozíku. Parkovací brzda
funguje i bez proudu.
●Access Control: pojezd vozíku je možný pouze
se zapnutým bezpečnostním pásem a pouze
s řidičem na sedadle.
●Hydraulická blokace opěrných kol při zdvihu
ručně vedených vozíků.

velmi úspěšně přivedla na trh čelní vozíky s hydrostatickým pohonem a předpokládá se rozšíření
této řady směrem k vyšším nosnostem. Aplikace
elektronického řízení se uplatňuje nejen v řízení
samotného motoru, ale především ve vazbě na
ovládání celé hydrostatické soustavy. Vedle přesnějšího ovládání dosahujeme i podstatně menší
spotřeby než u standardních vozíků s hydrodynamickým měničem.
K hlavním hitům moderních logistických
systémů patří začleňování technologických
novinek jako je např. RFID apod. Jak je to ale
s jejich reálným prosazováním v praxi? Jsou
už běžnou záležitostí, nebo spíše hudbou
budoucnosti? A jaký je přístup k jejich nasazování ve vaší společnosti?
RFID je opravdu velmi robustní technologie, která
má široké využití. Pokud vím, v praxi se pasivní identifikace využívá v některých zahraničních řetězcích
již několik let. Čtecí rámy nahrazují klasické pokladny
v supermarketech. Širšímu nasazení v intralogistice
brání spíše praktické než ekonomické problémy.

Jungheinrich však využívá úspěšně aktivní RFID
pro navigaci v úzkých uličkách již od roku 2007.
Použití této technologie v segmentu vedených vozíků přineslo dosud nevídané možnosti přesného,
inteligentního řízení chování vozíků a nastavení
výkonových parametrů. Bez zásahu obsluhy může
vozík s RFID zastavit s milimetrovou přesností na
definovaném místě nebo se zcela vyhnout překážkám na trase pojezdu, popřípadě lokálně redukovat
rychlost z důvodu horší rovinnosti podlahy. K dnešnímu dni bylo prodáno více než 5 000 vozíků s touto
technologií. Navíc od roku 2009 umožnilo RFID
doplnění produktové výbavy o modul „Skladová
navigace“. Předpokladem je zapojení navigace do
systému správy skladu. Kombinace řízení současného horizontálního pojezdu a vertikálního zdvihu
(diagonální jízda) umožňuje přesné poloautomatické najíždění vozíku na paletové pozice, zastupuje
funkci obsluhy a vede ke zvýšení počtu manipulací
až o 25 %. Aktuálně máme světově v provozu okolo
500 skladů, kde skladová navigace každodenně
zlepšuje výkon obrátky palet. V České republice
máme nyní v nasazení 5 aplikací s RFID navigací. Q

Evropská unie zavádí stále přísnější emisní normy
v oblasti spalovacích motorů. To se týká velké skupiny čelních vozíků. Firma Jungheinrich před časem
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HORKÉ NOVINKY PŘIVEZE NA MSV
FIRMA ONDRÁŠEK
Firma ONDRÁŠEK INK-JET SYSTEM s.r.o. se specializuje na dodávky profesionálních značících
technologií již téměř dvě desítky let. Za tu dobu získala na českém i slovenském trhu důvěru
mnoha klientů z oblasti potravinářské i průmyslové výroby i z řad výrobců balících linek,
zkrátka všude tam, kde je potřeba do výroby zakomponovat značící zařízení.
až na 90 milionů znaků z jednoho litru inkoustu.
Použitím nové řady inkoustů bez obsahu methylethylketonu lze snížit spotřebu ředidla až na 2,5 ml/h.
U 9232 dochází k podstatnému zvýšení tiskového výkonu. Místo 4 řádků textu tiskne až 5 řádků o velikosti
5–32 bodů (doposud bylo maximum 24 bodů). 9232
v režimu mono-jet nabízí v průměru až o 20 % vyšší
rychlost tisku. Model navíc odolává zvýšené vlhkosti
prostředí. Plášť tiskárny je vyroben ze 100% nerezové
oceli se zvýšenou ochranou proti vlhkosti – IP56, bez potřeby stlačeného vzduchu. To je velmi výhodné zvláště
v oblasti potravinářského a nápojového průmyslu.

Nejnovější přírůstek do rodiny SmartDate uvádí novou generaci termotransferových tiskáren. Nabízí
větší přidanou hodnotu a umožňuje kontrolovat
náklady na výrobu. Garantuje až 50% snížení spotřeby energie v závislosti na konfiguraci. SmartDate
X40 je také velmi efektivní z hlediska spotřeby stlačeného vzduchu; až 0,4 ml na jeden tisk. Tiskové
hlavy jsou nabízené v šířce 32 a 53 mm. U SmartDate X40 se tisková hlava automaticky nastaví dle
typu použité pásky a nevyžaduje manuální zásah.
Tiskárna nabízí téměř nulovou preventivní údržbu,
její robustní konstrukce neobsahuje díly, které se
opotřebovávají.

Velké znaky nebo loga
O provedení velkých znaků i různě složitých log
na kartonové krabice se podobně jako v loňském
roce postará tiskárna 5800. Pracuje na piezoelektrickém principu využívajícím unikátního media
Touch Dry®, díky kterému potisk ihned zasychá.
Nabízí vysoké rozlišení 200 dpi.

Tiskárny do dlaně
X40 – tiskárna nové generace
Hlavním portfoliem firmy je kompletní sortiment
renomované značky Markem-Imaje – inkoustové
a termotransferové tiskárny na potisk kusového zboží
i krabic, dále laserové tiskárny, etikety a veškerý doplňkový sortiment včetně softwaru. Poslední novinkou jsou ultra lehké a ultra přenosné tiskárny značky
ANSER, které rozšířily využití produktů směrem k retailu.
O tiskárny „do ruky“ je zájem a budou také součástí
prezentace firmy v rámci projektu PACKAGING LIVE na
letošním Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně.

Na samém začátku výrobní linky u vertikálního balicího stroje bude zařazena tiskárna SmartDate X 40,
sloužící pro potisk na folie a jiné pružné materiály.
Ještě před zabalením produktu tak bude sáček označen datem výroby, šarží a dalšími potřebnými daty.

Nově bude společnost ONDRÁŠEK INK-JET SYSTEM
prezentovat mobilní tiskárny do malých pro-

9232 aneb nový ink-jet v efektivním
provedení
V rámci balicí výrobní linky na půdě brněnského výstaviště při letošním MSV bude představena mj. tiskárna
s označením 9232. Bude sloužit pro potisk údajů o datu
výroby, obsahu balení apod. na krabici s baleným produktem. Nový model je vlajkovou lodí série 9000
a nabízí nejnižší celkové provozní náklady na provoz
ink-jet tiskáren (TCO) na trhu. Je energeticky efektivní
a úsporná. Tisková kapacita cartridge byla navýšena
vozů – U2 A U2 MOBILE. Ruční tiskárny značky
ANSER mají své opodstatnění všude, kde je třeba
rychlé manipulace při označování. Mají schopnost tisknout čárové kódy s vysokým rozlišením
až 600 dpi. Jsou vybaveny přehledným LCD displejem, řídicí jednotkou i užitečným dálkovým
ovládáním. Jejich konstrukce umožňuje snadnou
výměnu cartridge a nárazuvzdorný mechanismus nedovoluje nechtěné poškození tiskové
hlavy. Tiskárna U2 váží necelých 0,5 kg a její plně
mobilní verze opatřená velkokapacitní baterií
má pouhý 1 kg. Obě jsou schopné tisknout na
různé povrchy díky nové inkoustové řadě ANSER
Inkfinity. Q
Navštivte nás na strojírenském veletrhu v Brně,
ve dnech 3.–7.října, v pavilonu A1. Více informací najdete
také na www.ondrasek.cz nebo www.U2printer.cz.
28
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CAT: ČERPADLA S VYSOKÝMI VÝKONY
A DLOUHOU ŽIVOTNOSTÍ
Synonymem pro vysoké výkony a dlouhou životnost jsou již od roku
1968 vysokotlaká plunžrová čerpadla CAT, které v České republice dodává odštěpný závod Hydro-tech společnosti Hennlich Industrietechnik.

spolehlivý
dodavatel
komponent
pro prùmysl

P

řestože se zpočátku využívala
především pro zařízení na mytí
vozidel, v současné době se tato
čerpadla úspěšně využívají v mnoha
průmyslových aplikacích. „Může jít například o průmyslové mytí, destilace,
filtrace a průmyslová úprava vody, využívají se ale také v chemických procesech, ve vysokotlakých jednotkách či
ve vodní hydraulice, nyní nabízíme

pístu je pak použita keramika s vysokou
tvrdostí a odolností proti otěru. Samozřejmostí jsou zesílené pružiny a vyztužené těsnění, které nabízí delší životnost
spojenou s vyšším výkonem a eliminací
vysokého opotřebení. Pohon čerpadla
je zajištěn ve variantách přes řemenový
převod, přes spojku a nebo přímé připojení na motor. Čerpadla mohou vyvinout

i modely do Ex prostředí,“ uvedl
technik pro čerpadla CAT Jiří Vachulka
z odštěpného závodu Hydro-tech.
Dlouhá životnost a spolehlivost při vysokém výkonu je zajištěna díky velmi
kvalitním materiálům použitým při výrobě čerpadel. Čerpací hlava se vyrábí
ve variantách nerezová ocel, mosaz,
Al-Ni-bronz. Jako materiál plunžrového

tlak podle konstrukce v rozmezí 7 – 690
bar, dodávané množství 4 – 1211 l/min.
Jako zdroj může sloužit běžný vodovodní řad nebo zdroj užitkové vody. Q
o.z. Hydro-tech
Hennlich Industrietechnik spol. s r.o.
Českolipská 9, 412 01 Litoměřice
tel.: 416 711 222, fax: 416 711 999
hydro-tech@hennlich.cz
www.hennlich.cz

O firmě: Odštěpný závod Hydro-tech je součástí společnosti Hennlich
Industrietechnik, která se řadí k předním dodavatelům komponentů
a technických řešení pro významné firmy domácího průmyslu. Společnost
Hennlich Industrietechnik spadá pod evropskou skupinu Hennlich se
sídlem v Rakousku. Hydro-tech zajišťuje technické služby, poradenství
a dodávky pro trysky, čerpací techniku nebo armatury. Na českém trhu
zastupuje přední světové výrobce. Mezi zákazníky Hydro-techu patří
renomované výrobní společnosti nebo projekční kanceláře. Ve spolupráci
s kolegy z odštěpného závodu Hennlich Engineering dodává Hydro-tech
i akce „na klíč“, především z oblasti aplikace čerpací techniky a trysek.

V letošním roce
nás najdete na
výstavì
MSV 2011 v Brnì
v kongresovém
sále èíslo 3
v pavilonu P,
ve støedu
dne 5.10.2011
od 9,00 do 17,00 hod.
Tìšíme se
na shledání s Vámi.
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RX 70 HYBRID  ŠETŘIT
A PŘITOM DOSAHOVAT MAXIMA VÝKONU
Trendy v každé oblasti průmyslu jdou nezadržitelně dopředu, a tak to platí také v logistice.
Na letošním ročníku Mezinárodního strojírenského veletrhu, který je spojen s veletrhem
Transport a Logistika, představí společnost STILL svou velmi žhavou novinku.
užít tam, kde nelze nasadit elektrický pohon.
Jde o skutečný hybrid, model RX 70 Hybrid
využívá energii vznikající při brzdění vozíku
pro jeho následnou akceleraci. Energie se
pro její další využití ukládá v kondenzátoru.
Toto řešení minimalizuje nároky na prostor
ve vozíku nutný pro ukládání vzniklé energie. Nevyžaduje také žádnou zvláštní údržbu
a i nadále zůstává servisní interval 1 000 Mth.

Letošní veletrh bude ve znamení energetických
a materiálových úspor a technologií pro dopravu
a logistiku. Společnost Still, která se každoročně
účastní svátků strojírenské přehlídky si nenechala
ani letos ujít příležitost, aby představila žhavou novinku, která byla již sice prezentována na prestižním
veletrhu CeMAT v Hannoveru, ale česká veřejnost se
s ní seznámí poprvé. Jde o první, sériově vyráběný vysokozdvižný vozík s hybridním pohonem, který lze vy-

Kondenzátor pro ukládání energie

Hybridní pohon přináší výrazné snížení spotřeby,
v průměru o 20 %, což může být až 1litr nafty/1 Mth
dle nosnosti. Dále snížení emisí CO2 o 20 %, což je
při dnešním, a hlavně budoucím, tlaku na zachování
čistoty životního prostředí, také velice významný

argument pro investici do tohoto pohonu. Vyšší pořizovací náklady se vrátí u vozíku s nosností 3 t již po
nájezdu 2 500 Mth, tj. asi za rok provozu a dále pohon přináší značné úspory v dalších letech provozu.
V souvislosti s ekonomickou krizí se začaly firmy intenzivněji zabývat analýzou svých nákladů a hledáním rezerv, kde ušetřit. Více zákazníků nyní zjišťuje,
že je důležité sledovat i jiné parametry, jako například jak ušetřit náklady a dosáhnout maximálního
výkonu, jak zajistit bezpečnost i usnadnit práci
obsluze manipulační techniky a v neposlední řadě
snížit emise a být tak šetrnější k životnímu prostředí.
Právě v této souvislosti je hybridní novinka řešením.
Mezi další novinky, které budou uvedeny na stánku
STILL, patří nejkompaktnější vysokozdvižný vozík
RX 50 – tzv. „obr mezi malými“, který díky svým
malým proporcím zvládá náročnou práci v úzkých
uličkách, např. i v uličce široké pouhých 2 888 mm.
Návštěvníky dále čeká představení inteligentní
tažné soupravy, vychystávací vozíky nebo nízkozdvižné vozíky. Kromě nabídky širokého portfolia výrobků se společnost prezentuje také jako
dodavatel komplexních intralogistických řešení.
Zajišťuje servis manipulační techniky, vybavení
skladů, disponuje flotilou pronájemních a testovacích strojů, nabízí možnost shlédnutí a výběru
použitých strojů, které budou zájemcům k dispozici
v nově otevřeném showroomu v Olomouci i v Praze.
Jako zcela nový produkt je školení řidičů na míru
ve speciálně upraveném školicím středisku, nebo
přímo u zákazníka. Q
/os/

230 podniků vyrábí

s podporou BYZNYS
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Informační systémy BYZNYS ERP

www.jkr.eu

ERP
www.jkr.eu

Jste pøipraveni na budoucnost v kostce?
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Vysokozdvižné vozíky s hybridním pohonem
Kompaktní elektrické vozíky
Pøedstavení nového showroomu v Olomouci
Inteligentní tažná souprava
a mnoho dalšího...

www.still.cz
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Vyšší technologický význam průmyslových pohonů
Společnost Chiaravalli CZ s.r.o. je dceřinou společností italské firmy Chiaravalli Trasmissioni
S.p.A. se sídlem v Cavaria con Premezzo nedaleko Milána. Firma patří k předním evropským
výrobcům a dodavatelům strojních komponentů pro přenos a převod krouticího momentu.
Kromě produktů určených pro průmysl jako jsou řetězové, řemenové převody a jiné, vyrábí
Chiaravalli také přední a zadní řetězová kola nejvyšší kvality pod značkou CHT pro racing,
motokros, enduro a supermoto.
Aktivita společnosti v průmyslovém odvětví je podporována širokou sítí prodejců a technických poradců v Evropě i v zámoří. Kvalita výroby je zaručována vysokým stupněm kontroly
k dosažení vysokého standartu kvality pro sériové výrobky i pro výrobky vyráběné na základě
výkresů zákazníka.

Brno,
V
S
M
a
n
ás
,
Zveme V ás v pavilonu F
n
najdete ánku č. 087
na st
CHIARAVALLI CZ s.r.o.
Průmyslová 2083, 594 01 Velké Meziříčí
Tel.: 566 502 030, fax: 566 502 040, www.chiaravalli.cz

www.chiaravalli.cz
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BEZPEČNOST JAKO STANDARD
Společnost Mitsubishi Electric představila kompaktní měnič napětí nové generace, který
zvedá úroveň koncepce integrované bezpečnosti o stupeň výš.
Nový měnič FR-E700SC-EC je nástupcem populárního
FR-E700 a poskytuje stejný výkon a univerzálnost,
ale se zdokonalenou bezpečnostní funkcí zahrnující
integrovanou funkci bezpečného zastavení (Safe
Torque Off -STO) s novými bezpečnostními svorkami.
Funkce Safe Torque Off zajišťuje ochranu proti náhlému rozběhu motoru podle ISO 13849-1 kategorie
3/PLd a EN62061/IEC61508 SIL2. Zabraňuje automatickému rozběhu měniče po zastavení stroje a tím
pomáhá zvyšovat bezpečnost práce a zároveň chrání
i strojní zařízení. Znemožňuje, aby motor dostal signál
od pohonu bez nutnosti přerušení dodávky energie
do měniče. Tento frekvenční měnič také snižuje
výdaje za velikost rozvaděče a požadavky na prostor,
protože nejsou potřeba izolační stykače.
FR-E700SC může fungovat v režimu vektorového řízení bez čidla otáček, U/f režimu nebo v režimu řízení
optimálního buzení a nabízí tedy nejvyšší úrovně

flexibility pro nejširší možný rozsah použití. Dodává
se ve dvou verzích s rozsahem výkonu motoru
0,1–2,2 kW s jednofázovým a 0,4–15 kW s třífázovým
napájením. S rozšířeným algoritmem vektorového
ovládání mohou měniče dosáhnout točivého momentu 150 % při pouhém 1Hz. Pokročilá funkce
autotuningu toto umožňuje i při značně rozdílných
charakteristikách motoru. Díky všem výše uvedeným
prvkům je tedy požadovaný výkon k dispozici za
všech okolností, a to i při velmi nízkých rychlostech.
Velice kompaktní pohon je jedním z nejmenších ve
své třídě, ale přesto poskytuje výkon, přesnost a univerzálnost a splňuje tak nejnáročnější požadavky
pro nasazení ve strojích. K uživatelsky přívětivým
prvkům patří integrovaný USB port, integrovaný
otočný ovladač Digital Dial s displejem a lepší
využití energie při nízkých rychlostech. USB port
umožňuje přímé spojení s PC za účelem rychlé

a snadné konfigurace parametrů, monitorování
a údržby. Digital Dial poskytuje uživateli přímý přístup ke všem důležitým parametrům rychleji, než
je to možné s běžnou klávesnicí. Integrovaný LED
displej umožňuje monitorování systému a kontrolu
provozních hodnot a alarmových kódů.
Za účelem snadné integrace do dnešních propojených
výrobních celků nabízí Mitsubishi Electric integrované
rozhraní RS485 s protokolem Modbus RTU a možnost
rozšíření o volitelnou zásuvnou kartu, která poskytne
připojení měniče k sběrnici CC-Link, Ethernet, Profibus,
DeviceNet nebo LonWorks. Q
/jš/
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Měřicí a automatizační technika
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

provozní měřidla
kontrolní a zakládací přípravky
měřidla úchylek geometrického tvaru a polohy
kalibrační měřidla
bezkontaktní měřidla povrchových defektů,
vlnitosti, drsnosti a zábrusů
měřidla momentů, deformace a síly
snímače a elektronické jednotky
jednoúčelové stroje, rovnací lisy
kontrolní stanice a třídicí automaty
kontrolně - technologické linky
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SKLADOVÁNÍ VE VSP DATA ŘÍDÍ SYSTÉM
ŘÍZENÉHO SKLADU OD KODYSU
Dokonalý přehled o náhradních dílech a plynulé a flexibilní zásobování dílen – to jsou hlavní
přínosy nasazení systému řízeného skladu Accellos WMS ve spol. VSP DATA, která je významným poskytovatelem servisních služeb v oblasti ICT.
Hlavním důvodem k zavedení systému řízeného skladu byl růst firmy
a rozšiřování dílenských i skladových
prostor a rozhodnutí o centralizaci
skladu. Zásobování realizované
z původních 6 externích skladů
v rámci okresu způsobovalo logis-

tické problémy. Nový centralizovaný
sklad slouží nyní ke skladování náhradních dílů, zařízení k opravě
i hotových oprav a nachází se zde
zhruba 21 000 druhů a 3 mil. kusů
položek. K přínosům pro logistiku je
mj. zrychlení procesu vychystávání

nebo zjednodušení zaučování nových skladníků.
Pro efektivní řízení skladových a dílenských procesů
bylo nutno zavést sofistikovaný řídicí systém. O výběru dodavatele říká Ing. M. Kubín, vedoucí útvaru
informatiky VSP Data: „Nabídka společnosti Kodys
nejlépe vyhovovala našim požadavkům a funkčnost
systému Accellos WMS odpovídal našim materiálovým tokům v zásobovacích procesech. Důležitým
faktorem výběru byla také schopnost provedení
požadovaných úprav systému“.
Systém řízeného skladu Accellos WMS, který využívá
technologii čárových kódů, pokrývá ve VSP DATA
procesy příjmu, vychystání, přeskladnění a inventury.
V rámci projektu Kodys implementoval také přepínanou bezdrátovou síť Motorola, která slouží pro online
přístup k datům z mobilních terminálů. Q /ek/
9/2011
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GIN G

NÁVŠTĚVNÍCI LETOŠNÍHO MSV BRNO MAJÍ MOŽNOST SEZNÁMIT SE
S NEJNOVĚJŠÍMI TECHNOLOGIEMI A TRENDY V OBLASTI BALENÍ,
ZNAČENÍ, AUTOMATIZACE A LOGISTIKY V PRAXI.

P

římo na výstavní ploše pavilonu A1 vyroste
výrobní balicí linka FUCHS OIL PACKAGING
LIVE, která veřejnosti v každou sudou hodinu
předvede simulovaný proces výroby a balení produktu - konkrétně maziv pro strojírenský průmysl.
Generálním partnerem projektu se totiž stala společnost FUCHS OIL CORPORATION, jedna z nej-

ultralehké mobilní tiskárny do ruky pod značkou
ANSER U2 a U2 mobile. Z branže identifikace výrobků
se v procesu výroby představí tzv. chytré etikety s RFID
tagy, tentokrát z nové výrobní linky společnosti GABEN
a samozřejmě čtecí zařízení pro tyto etikety, aplikátory,
LCD displeje a další příslušenství. Nebude chybět
ani Vysoká škola báňská – Technická univerzita

větších nezávislých olejářských společností na světě.
Jejich flakonky s mazivy a náhradním balením si
odnesou návštěvníci jako dárek při každém spuštění linky. Interaktivní doprovodný program připravila reklamní agentura EQUICom ve spolupráci
s Veletrhy Brno a koná se v areálu BVV již potřetí.
Na samém začátku linky bude zařazen vertikální balicí
stroj firmy Mašek, který se postará o balení oleje do
malých fóliových sáčků. Firma Ing. Rudolf Mašek –
packaging machinery je rodinná firma zabývající se
výrobou balicích strojů a zařízení, které se prodávají
celosvětově pod značkou VikingMasek. Sáček s olejem
poputuje na kontrolní váhu a detektor kovů, který
dodá další tradiční partner linky, společnost Albertina Trading. Její další produkty – etiketovací hlava
a ruční podtlakový manipulátor, budou zařazeny
v zadní části linky. Z novinek budou v programu prezentovány např. nejnovější značící technologie renomované značky Markem-Imaje, dodávané společností
ONDRÁŠEK INK-JET SYSTEM – konkrétně termotransferová tiskárna SmartDate X40 pro potisk balicích
folií či mimořádně úsporná inkoustová tiskárna 9232
pro potisk čárových kódů a údajů o datu spotřeby
na krabice. O potisk velkých log a znaků se postará
tiskárna Markem-Imaje 5800. Nově firma představí

Ostrava, zastoupena mezinárodní RFID laboratoří
Member of EPC Lab Network in Europe, která se zaměřuje na využití a aplikace technologie radiofrekvenční
identifikace (RFID). Tato technologie umožňuje jed-

noznačnou identifikaci objektů bez nutnosti přímé
viditelnosti. O přesun výrobků do krabice a propojení
jednotlivých řídicích systémů se postará robot společnosti ROBOTIC SK. Krabice budou před zalepením
také vyplněny vzduchovými polštáři – to zajistí společnost FP International. Mezi dalšími partnery linky
jsou společnosti Penta, která se zabývá výrobou, prodejem a servisem páskovacích a balicích strojů a obalových materiálů. Její páskovací stroj bude zařazen
v polovině linky. Dalším partnerem je firma Fabory,
přední evropský dodavatel spojovacího materiálu
a nářadí pro profesionály, jako jsou šrouby, matice,
podložky, kolíky, nýty, závitové tyče, vruty a mnohé
další v nejrůznějším provedení. Jeden z předních
českých výrobců transportních a prodejních obalů
THIMM Packaging ve Všetatech se zabývá prodejem
stojanů (displejů) z vlnité lepenky a na linku dodá
opět kartónové krabice. Zastoupení zde bude mít
také společnost MAXITECH, která je autorizovaným
dovozcem dílenského nábytku švýcarské značky LISTA
pro Českou republiku. Společnost LISTA je největším
a nejvýznamnějším výrobcem dílenského nábytku
na světě. Na konci logistického řetězce najdeme
ovinovací stroj pro fixaci palety, který dodá společnost TECHNOLOGY s.r.o., zabývající se dodávkami
balicích technologií. Na lince bude poprvé participovat firma Mátl & Bula, poskytne vysokozdvižné
vozíky a další zařízení. Již od svého vzniku se firma
zabývá službami v oblasti manipulační techniky,
výrobou a prodejem hydraulických prvků, těsnění
a techniky pro řezání a obrábění stavebních materiálů. Celou linku komplexně propojí dopravníky
firmy STRAND, s.r.o. Firma existuje od roku 1996
a zabývá se zakázkovou výrobou dopravníků pro
výrobní, montážní a expediční provozy. Závěrem ce-

lého logistického řetězce bude transportní část, zde je
partnerem Mercedes-Benz, který kromě užitkových
vozů dodá také příjemné zázemí kavárničky přímo na
výstavní ploše u balicí linky Packaging Live. Q
9/2011
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HYDRAULICKÉ OLEJE PRO VSTŘIKOLISY
A JEJICH PROVOZNÍ DIAGNOSTIKA
Když vznikl hydraulický systém, byl vědní obor fluidního inženýrství ještě neznámý a Pascalovy
principy začali při svých vynálezech uplatňovat Sir William George Armstrong a Josef Bramah.

Od prvopočátku k dnešku
Držitelem patentu na vynález hydraulického lisu
se stal v roce 1795 Josef Bramah. V roce 1845 navrhl Sir William George Armstrong svůj hydraulický
jeřáb a tvrdil, že vyloží lodě rychleji a levněji než
běžně používané jeřáby. Hydraulický zvedák vynalezl v roce 1851 Richard Dudgeon. A právě tyto
skutečnosti nám vytvořily podmínky rozvoje poměrně efektivního přenosu tlakové energie formou
kapalin. Zároveň nám umožnily ovládat parametry
takto přenášené energie podle přesně zadaných
požadavků. Postupem času nacházely technicky
vylepšené hydraulické systémy široké uplatnění
v dynamicky se rozvíjejícím průmyslu. V současné
době jsou hydraulické systémy jedním z nepostradatelných mechanických prvků používaných při
konstrukci a stavbě strojů. Pro své fyzikální vlastnosti
byla zpočátku jako fluidní médium využívána voda.
Tu postupem času nahradily výkonnější a dokonalejší kapaliny s vlastnostmi nezbytnými pro dlouhodobě spolehlivý provoz stávajících výkonných
hydraulických systémů.

Hydraulické oleje
Vedle speciálních hydraulických kapalin se stal jednou z nejrozšířenějších kapalin minerální hydraulický
olej. Pro své optimální fyzikální a další vlastnosti je
právě on používán ve velké většině dnes konstruovaných a provozovaných hydraulických systémů.
Hydraulické oleje, stejně jako i ostatní moderní
hydraulické kapaliny, jsou během provozu v hydrostatickém systému vystaveny mnoha vlivům.
Musí být nestlačitelné, odolné vůči vysokým tlakům
a teplotám. Redukcí průtoků dochází u hydraulických olejů k expozici prouděním při vysokých
průtokových rychlostech. Hydraulické oleje jsou
ve výkonných hydraulických systémech namáhány
vysokým oběhovým číslem, které tak klade enormní
nároky na jejich minimální pěnivost a schopnost
maximálně odlučovat vzduch. Během provozu hydraulických olejů jsou náročné požadavky kladeny
i na bezchybnou schopnost eliminovat nepříznivé
vlivy kontaminace oleje vodou. Ta pochází jednak
z kondenzované vzdušné vlhkosti a v některých
případech i z možných netěsností chladicích systémů. K další expozici hydraulického oleje během
provozu dochází v četných třecích a regulačních
uzlech hydraulických systémů. Tedy tam, kde jsou
od olejů očekávány výborné protioděrové a mazací vlastnosti, u některých typů olejů i vlastnosti
detergentní.
Jaké vlastnosti musí splňovat hydraulický
olej, aby výše popsaným nepříznivým vlivům
dlouhodobě odolal? Základním kritériem pro
hydraulické oleje je odpovídající kinematická viskozita měřená při 40 °C. S viskozitou oleje souvisí
jednoznačně i viskozitní index. Ten je vyjádřený
bezrozměrnou číselnou hodnotou, jejíž velikost
36
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vyjadřuje závislost viskozity oleje na teplotě.
Obecně lze říci, že čím je číslo viskozitního indexu
vyšší, tím je závislost viskozity oleje na teplotě
nižší. Další důležitou vlastností je odolnost vůči
thermooxidačnímu namáhání. Ve velké míře je
dána typem použitého základového oleje a obsahem účinného typu antioxidantu. Podstatnou
vlastností oleje je také již zmíněná odolnost oleje
vůči tvorbě pěny a schopnost oleje v co možná
nejkratším čase odloučit obsažený vzduch. Tento
atribut hraje jednu z významných rolí ve způsobilosti hydraulického systému. Jedná se o jeho
schopnost s minimální ztrátou přenášet tlakovou
energii a přesně reagovat na potřebné regulační
změny. Dalším neméně důležitým parametrem je
schopnost oleje odsazovat vodu, tato vlastnost
je vyjádřena jeho deemulgační charakteristikou.
Nepostradatelná je i dostatečná mazivost a protioděrové vlastnosti.

speciálními směsnými přísadami. Oleje HM S jsou
určeny především pro vysoce zatěžované vysokotlaké hydrostatické mechanismy s mimořádnými požadavky na životnost pracovní kapaliny
(tzn. se zvláště dlouhými výměnnými lhůtami)
a vybavené filtry s velkou jmenovitou filtrační
schopností – i pod 5 mm.

Graf 1

Vhodné hydraulické oleje
pro vstřikolisy
Pro tlakové systémy vstřikolisů se používají nejčastěji hydraulické oleje (určené pro vysoce namáhané
hydrostatické mechanismy) výkonnosti HM dle
ISO 6743/4 resp. HLP dle normy DIN 51 524 část 2.
Viskozita oleje se volí dle ISO VG, a to zejména ISO
VG 46 nebo 68, tj. 46 nebo 68 mm2/s při 40 °C.
Na českém trhu se nejčastěji setkáváme s ropnými
hydraulickými oleji, vyráběnými na bázi selektivně
rafinovaných základových olejů, tzv. group I. Tyto
oleje splňují požadavky normy HM / HLP, ale díky
použitému základovému oleji mají nižší oxidační
stabilitu (nižší životnost) a nižší viskozitní index (užší
teplotní rozsah použitelnosti).
Společnost PARAMO vyrábí a dodává hydraulické
oleje formulované ze základových olejů, které jsou
získávány speciální hydrogenační technologií –
základové oleje group II. Tyto oleje mají vyšší oxidační stabilitu a vyšší viskozitní index. V kombinaci
s účinnou aditivací pak zajišťují prvotřídní úroveň
rozhodujících parametrů kvality převyšující se značnou rezervou požadavky normy DIN 51 524 / HLP.
Základními hydraulickými oleji této skupiny je řada
MOGUL HM. K její výrobě se používají základové
oleje group II a účinné přísady. Vysokou kvalitu
olejů řady MOGUL HM potvrzují nejen náročné
strojní zkoušky, ale i dlouhodobé testy u koncových
zákazníků.
Oleje řady MOGUL HM S vynikají oproti předchozí řadě navíc vysokou termooxidační stabilitou (> 3000 h dle zkoušky ASTM D 943) viz
graf 1. Další předností olejů této řady jsou
hydrolytická stabilita, filtrovatelnost a zlepšená
odlučivost vzduchu (viz. obr. 1). Velmi dobré
jsou i jejich mazivostní vlastnosti (FZG > 12).
Kvalita finálního produktu je dána v tomto případě základovými oleji group II zušlechtěnými

Obr 1

Moderně koncipovaná řada hydraulických olejů se
skrývá pod obchodním názvem MOGUL HM ZF.
I tyto oleje jsou vyráběny z kvalitních hydrogenačně
rafinovaných základových materiálů a vysoce výkonné víceúčelové přísady, která zlepšuje užitné
vlastnosti výrobku. Žádná z komponent neobsahuje
sloučeniny typu ZnDDF (použitých u běžných typů
hydraulických olejů). Jde tedy o hydraulické oleje
bez obsahu zinku (zinc free).
Oleje MOGUL HM ZF mají i řadu dalších předností, jako:
●extrémní oxidační stabilitu (téměř 7000 h podle

ASTM D 943),
●vynikající protioděrové vlastnosti (FZG >12, Brug-

ger test 43 N.mm-2),
●vynikající filtrovatelnost i za přítomnosti vody,
●mimořádně dobré povrchové vlastnosti.

Díky těmto parametrům jsou předurčeny pro vysokotlaké hydrostatické mechanismy vybavené
generátory náročnými na protioděrový účinek oleje
a zvláštními požadavky na termooxidační stabilitu.
Ve výčtu hydraulických olejů nelze opomenout ani
oleje typu H-LPD. Řada MOGUL H-LPD má užitné
vlastnosti obdobné jako konvenční oleje typu HM/HLP.
Navíc ale disponují schopností uvolňovat, rozpouštět
a udržovat ve vznosu nečistoty vznikající za provozu
v hydraulickém systému. Ale i ty, které se dostávají
do kontaktu s jinými zdroji znečištění, jako je voda
a chladicí kapaliny. V případě hydraulických systémů
obráběcích strojů pak kapaliny obráběcí. Hydraulické
oleje MOGUL H-LPD jsou schopné adsorbovat až

Téma: Mezinárodní strojírenský veletrh 2011

Obr. 2: Přístroj na zkoušku – Brugger test

0,2 % vody, aniž by byla ohrožena funkce hydraulického systému. Odpovídají i hlavním požadavkům
specifikace MAN N 698.

Diagnostika hydraulických olejů
Dlouhodobá správná funkce hydraulického systému závisí nejen na čistotě hydraulického oleje, ale
i na stavu jeho provozních parametrů. Ty tudíž vyžadují pravidelnou kontrolu formou tribodiagnostiky.
U hydraulických olejů se kontrolují z provozních parametrů zejména kinematická viskozita při 40 °C, číslo
kyselosti, obsah vody, obsah mechanických nečistot
formou čítače částic, obsah aditiv, deemulgační vlastnosti, pěnivost a odlučivost vzduchu. Pro diagnostiku

samotného hydraulického systému a jeho jednotlivých mechanických
prvků se stanovuje obsah
křemíku a otěrových kovů.
Důležitá je především čistota hydraulického oleje.
Tu z pohledu mechanických nečistot ovlivňují
důkladná filtrace olejového systému a použití
výkonných vzduchových
filtrů na odvzdušnění
nádrže včetně zařízení
schopných zachytávat vlhkost obsaženou
v nasávaném vzduchu.
U velké většiny hydraulických olejů se vlivem působení polárních látek projevují nevyhovující povrchové vlastnosti oleje, zhoršená či nevyhovující
deemulgační charakteristika, deemulgační číslo,
pěnivost a odlučivost vzduchu. Tyto poruchy jsou
ve většině případů způsobeny kontaminací hydraulického oleje nevhodně používanými čisticími
prostředky na bázi detergentů.

světla, průtoku přes kalibrovaná síta či pomocí mikroskopu. Ne všechny přístroje však měří skutečný
obsah mechanických částic.
Provedeny byly rozsáhlé porovnávací zkoušky
s hydraulickými oleji výkonnosti HM respektive HLP
a neaditivovanými základovými oleji. Významný
rozdíl v naměřených hodnotách byl zejména u aditivovaných olejů. Navíc se chyba v měření výrazně
zvýšila při důkladné homogenizaci vzorku. Důvod?
Načítání rozptýleného vzduchu ve vzorku měřeného
oleje. Tato zkušenost vede k závěru, že rozhodujícím
faktorem pro měření skutečného obsahu mechanických nečistot, obsažených v reprezentativním
vzorku sledovaného hydraulického oleje, je volba
odpovídající metodiky zvoleného přístroje. Q
Jiří Pschera, Pavel Bureš, PARAMO, a.s.
www.paramo.cz

Jak správně měřit mechanické
nečistoty?
Nejpoužívanější jsou metodiky měření kódu čistoty
ISO 4406 a NAS 1638. V současné době se využívají
různé měřicí přístroje na principu laseru, tzv. bílého

Bosch Rexroth

Obr. 3: Přístroj na zkoušku – FZG test

The Drive & Control Company

Společnost Bosch Rexroth, spol. s r.o., partner v oblasti hydraulických a pneumatických systémů, elektrických pohonů a mechanických lineárních systémů, představí své technologie již tradičně na 53. Mezinárodním strojírenském veletrhu, který se koná ve dnech
3.–7.10. 2011 v areálu brněnského výstaviště.
Expozici společnosti Bosch Rexroth, spol. s r.o. naleznete v pavilonu V a také na volné ploše A.
Kontakt:
Bosch Rexroth, spol. s r.o., Těžební 2, 627 00 Brno
Tel.: 548 126 111, e-mail: info@boschrexroth.cz
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PROFILOVÁ TECHNOLOGIE PRO AUTOMATIZACI
ZE ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU
Před 40 lety se německá společnost Maschinenbau Kitz GmbH, rozhodla jít cestou vývoje
a výroby produktů pro automatizaci provozu. Pod obchodní značkou mk Technology Group
dnes nabízí čtyři hlavní obory, které jsou mezi sebou plně kompatibilní. Jde o profilovou
technologii, dopravníky, lineární vedení a vybavení provozu.

provozu. Obvodová ochrana umožňuje zabránit
nebezpečnému kontaktu obsluhy se strojem nebo
vymezit přístupy v provozu. Ochranu je možno volit
z několika typů konstrukce (sloupek - panel, oddíl
či volitelné) a výplní (akrylát, polykarbonát, PETG,
hliník), ale také dveří a vstupů (otočné, posuvné,
výklopné) a ostatních doplňků (bezpečnostní
zámky, zarážky, úchytky a jiné). Pracovní stanice
jsou navržené s ohledem na dodržení požadavků
bezpečnostních norem a ergonomie. Hlavní snahou je, aby byla pracovní stanice přizpůsobena
pracovníkovi, a ne naopak. Mk nabízí pracovní
stanice jak do výrobních a jiných provozů, tak i modely vhodné pro kancelářské využití, kde je kladen

vyšší nárok na design. Pracovní stoly jsou s pevnou
nebo nastavitelnou výškou (elektricky, hydraulicky,
manuálně). Nechybí zde nezbytné doplňky jako
elektrické rozvody, držáky nářadí, pneumatické
komponenty, opěrka nohou a jiné. Třetí skupina
ZSP umožňuje taktéž limitovat rizika na pracovišti
a zpřístupnit některá nedostupná místa. Pomocí
kombinace schodišť, zábradlí a plošin lze snadno
vytvořit bezpečné cesty, přístupy, ale i nadchody
a patra na pracovišti. Systém kol nebo vzduchových
polštářů umožňuje snadno přemístit plošinu na
požadované místo.

Lineární vedení
Dalším oborem je mk Lineární vedení, určené
pro přesné pohony pro posuvy a polohování.

Díky exkluzivní smlouvě se společností AMPO ze
Žďáru nad Sázavou, která se tímto stala výhradním
zástupcem pro ČR, se stávají tyto produkty dostupnějšími pro české konstruktéry a výrobce.
Stavebním kamenem celé technologie je systém tažených hliníkových profilů z vysoce kvalitních slitin a bohatý výběr montážních prvků.
Čtyři základní série profilů (25, 40, 50 a 60) se
dělí dle rozteče mezi T drážkou a použitelností
v jednotlivých aplikacích. Podélnou T drážkou
jsou vybaveny všechny profily a slouží k uchycení montážních prvků nebo umístění výplní,
jako jsou desky a pletiva. Stejně tak je možné při
nevyužití drážku zakrýt krycím pásem, a tak zabránit hromadění nečistot. Oproti konkurenčním
řešením je geometrie profilů navržena tak, aby při
montáži došlo k co nejpřesnějšímu spojení, a tak
bylo zabráněno usazování nečistot ve spárách
nebo dokonce uvnitř profilu. V nabídce je možnost úpravy profilů pro zlepšení konstrukčních
38
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vlastností, jde zpravidla o předvrtání děr, závitů,
drážkování či řezání různých úhlů na koncích
profilů. Dále je také možnost dle požadavků
profily ohýbat. Komplexní systém montážních
a kotvících prvků umožňuje vytvářet konstrukce
od jednoduchých až po ty složité. V nabídce je
dostatek komponent od jednoduchých prvků až
po složitější uzly pro rozvody hydraulických, pneumatických nebo elektrických prvků. Nechybí ani
ucelená řešení v podobě modulů, jako jsou např.
otočné stoly, teleskopické profily nebo podvozky.

Vybavení provozu
Velice úzce navazujícím oborem je Vybavení provozu. Tento samostatný obor, plně využívá profilové technologie a doplňuje je o bezpečnostní
a jiné prvky. Skládá se ze tří hlavních podoborů:
obvodové ochrany, pracovní stanice a ZSP (zábradlí, schody, plošiny). Tyto tři základní pilíře slouží
k vybavení či zdokonalení stávajících podmínek

Téma: Mezinárodní strojírenský veletrh 2011
Lineární vedení je konstruováno pro valivý pohyb
s nízkým koeficientem tření. Vysoká kvalita zpracování povrchu umožňuje ochranu kluzné plochy
a zároveň snižuje tření. Ve spojení s profilovou
technologií dokáže lineární vedení plně pokrýt
potřeby provozu. Dostupné jsou tři typy vedení:
kluzné, válečkové a s rotačním ložiskem. Jejichž
hlavní výhodou je možnost vysokého zatížení,
hladký pohyb, nízká hlučnost, zaměnitelnost a díky
nízkému tření úspora energie. Každé řešení přináší
jisté výhody, a tak záleží na konkrétních požadavcích. Na vybraných typech vedení je možné
nastavit předpětí a přesnost.

Dopravníková technologie
Možnosti využití mk dopravníků jsou neomezené. V nabídce je přes dvacet druhů dopravníků
lišících se účelem použití. Parametrů pro výběr
správného dopravníku, který bude splňovat nároky provozu, je velké množství, ale pomocí propracovaných dotazníků lze vybrat ten nejideálnější systém. K dispozici je také online aplikace,
kde se lze v jednotlivých krocích propracovat
k ideální variantě dopravníků. Hlavními zástupci
této technologie jsou: pásový, modulární pásový,
řetězový, řemenový, s plochým řetězem, vynášecí
a válečkový dopravník. Každý se liší dalšími parametry jako jsou: druh pásu, pohonu, rychlosti,
maximální zátěží atd. Samostatným produktem
jsou nerezové dopravníky, které byly navrženy
speciálně pro provozy s vysokými hygienickými
a bezpečnostními nároky např. v potravinářském,
nápojovém či farmaceutickém průmyslu. Dopravníky je možné doplnit o celou řadu příslušenství
jako jsou prvky pro změnu směru, úrovně dopravní cesty, stojany, podvozky, držáky senzorů,
bočnice a jiné.
Výše uvedené produkty svojí kompatibilitou, funkčním designem a ekonomičností nabízejí nesčetné
možnosti využití pro konstrukční řešení a to ve
všech průmyslových odvětvích. Q
www.ampo.cz
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JAKÉ NOVINKY PŘEDSTAVÍ SIEMENS NA LETOŠNÍM
STROJÍRENSKÉM VELETRHU?
Již tradičně se na Mezinárodním strojírenském veletrhu prezentuje společnost Siemens. Své
novinky v oblasti řídicích systémů a pohonů pro obráběcí stroje představí v pavilonu P a D.
Nové funkční vlastnosti řídicího systému Sinumerik 828D budou prezentovány na soustruhu
MT 550 z produkce společnosti Kovosvit MAS.
Návštěvníci expozice se mohou těšit také na
reálné ukázky obrábění. K dispozici zde budou
podrobné technické informace o systému Sinumerik 828D, který je určen pro technologie
frézování a soustružení.

Sinumerik 828D se Sinamics S120 a motory 1PH7/1FK7

Sinumerik Operate a Sinumerik
MDynamics
Technologický paket Sinumerik MDynamics představuje ve spojení s novým prostředím Sinumerik
Operate pro ovládání systému výkonný řídicí nástroj
pro obráběcí stroje. Sinumerik Operate je softwarové
řešení, které výrazně rozšiřuje aplikační možnosti řídicího systému Sinumerik a zejména v oblasti frézování
dále zvyšuje jeho náskok před jinými řídicími systémy.
S pomocí těchto novinek lze docílit dokonale hladkého povrchu, což ocení zejména výrobci tělních
implantátů a protéz. Dalším benefitem je výrazné
zkrácení doby obrábění, a to až o třetinu.
V technologickém paketu MDynamics pro frézovací úlohy Siemens nabízí řešení garantující
přesnost, rychlost a perfektní kvalitu povrchu.
Jádrem paketu je nové inteligentní řízení pohybu
Advanced Surface. Další funkcí je nové nástrojové hospodářství a programové vybavení pro
jednoduché seřízení stroje. Nedílnou součástí
jsou inovované technologické cykly, měřicí cykly
a funkce pro High Speed Cutting. Sinumerik
MDynamics
je k dispozici jak
pro tříosé
stroje s řídicím

Frézování

systémem Sinumerik 828D, tak pro 5osé stroje
s řídicím systémem Sinumerik 840D sl.

Školicí pracoviště s programem
Sinutrain
Na veletrhu nebude chybět ani školicí pracoviště
s výukovým softwarem Sinutrain, umožňujícím programování v systému Sinumerik a simulaci činnosti
NC programů. Výukový software Sinutrain nabízí jednak alternativu pro technologickou přípravu výroby,
především je však určen pro výuku programování na
NC strojích. Je plnohodnotnou verzí řídicího systému
Sinumerik a na PC se chová jako reálný stroj – je tedy
možné do něj nahrát konkrétní strojní data, využívat
standardní cykly a všechny možnosti včetně transformací, nastavitelných, resp. programovatelných

V souvislosti s novým systémem Sinumerik 828D
přichází na trh také novinka v oblasti kompaktních
pohonů pro obráběcí stroje – Sinamics S120 Combi.
Pohon vyniká kompaktními rozměry, a snižuje tak
nároky na místo v rozváděčích. Jednodušší je také
jeho instalace, a to díky systému inteligentního
konceptu silových konektorů.
Nový pohonný systém Siemens-Flender pro pásové
dopravníky bez nutnosti vyrovnání

posunutí atd. Zájemci si na místě budou moci vyzkoušet také práci se simulačním kufrem vybaveným
operátorským panelem systému Sinumerik 840D
Solution Line.
Soustruh MT 550 společnosti Kovosvit MAS s výbavou Sinumerik 828D pak předvede vlastnosti tohoto
řídicího systému při reálné činnosti.

Mechanické pohony

Simulace – zobrazení hotového obrobku ve 3D
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Expozice v pavilonu D představí produktové portfolio
mechanických pohonů značky Siemens – Flender.
Nabídka je zaměřena zejména na technologii převodovek a zahrnuje spojky, průmyslové převodovky,
elektropřevodovky a velké převodovky pro průmyslové aplikace. Spojky a převodovky značky Siemens
– Flender jsou schopny přenášet krouticí moment
od několika Nm až po řádově milióny Nm.
Mezi hlavní zajímavosti bude patřit kompletní speciální pohon pásového dopravníku, který je složen
z přírubového elektromotoru, hydrodynamické rozběhové spojky kombinované s brzdovým kotoučem,
kotoučové brzdy a kuželočelní převodovky. Q
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RUČNĚ VEDENÝ VYSOKOZDVIŽNÝ VOZÍK
S ŠIROKÝM ROZCHODEM
Hannoverský veletrh CeMAT 2011 přinesl do intralogistiky spoustu novinek, mezi kterými
nemohly chybět novinky jednoho z vyspělých hráčů na logistickém poli. Firma Jungheinrich
představila ručně vedený elektrický vysokozdvižný vozík v provedení se širokým rozchodem.
Vozík byl vyvinut především pro manipulaci s uzavřenými paletami.
U nového vozíku typu
EJC B14/16 jde o ručně vedený elektrický vysokozdvižný
vozík v provedení se širokým
rozchodem. Tím je vozík
vhodný zvláště pro flexibilní
manipulaci se speciálním nákladem. Díky bočně vyloženým ramenům kol a kovaným
vidlím, které je možno spustit
až na podlahu,
může vozík
při nakládání podjet nosič
nákladu. Tím je možno nakládat uzavřené palety
napříč, jako u samonosného vozíku.
Vozík EJC B14/16 je vybaven výkonným motorem
pojezdu (1,6 kW) z aktuální generace střídavých pohonů Jungheinrich. Vysoká účinnost a velké zrychlení
jsou pro bezúdržbový střídavý motor charakteristické.
Vyšší výkon vozíku je kombinován se současným

snížením provozních nákladů. Díky volitelnému integrovanému nabíjecímu přístroji je možné baterii
spolehlivě nabíjet z každé zásuvky 230 V.
Díky ručně vedenému elektrickému vozíku je
obsluha schopna zvedat náklady do výšky až
5 350 mm. Elektronicky řízený motor zdvihu (3 kW)
přitom zajišťuje rychlý, ale zároveň také plynulý

a tichý zdvih a spouštění nákladu. Vozík byl navíc
vybaven regulovanou hydraulikou. Ve srovnání
s předcházejícím modelem byla zlepšena citlivost,
hlučnost při zdvihu a především spotřeba energie.
Na přání může být vozík vybaven speciálním systémem pro měkké skládání citlivého nákladu. Jde
o systém, kdy je na dráze posledních 300 mm před
dosednutím nákladu na podlahu rychlost spouštění
automaticky snížena.
Všechny funkce zdvihu a spouštění vozíku mohou
být ovládány z multifunkční hlavice oje vozíku.
Další charakteristiky nového vozíku dále zvyšují
bezpečnost a hospodárnost provozu. Tak je např.
automaticky snižována rychlost pojezdu od výšky
zdvihu 1 800 mm. Dlouhá oj zajišťuje dostatečný
odstup obsluhy od vozíku. Pro téměř úplné odstranění námahy řidiče může být
vozík na přání vybaven také
elektrickým řízením směru.
Společnost Jungheinrich patří
v celosvětovém měřítku
k předním poskytovatelům manipulačních
vozíků, skladové techniky, logistických systémů a služeb pro kompletní vnitropodnikovou
logistiku. V loňském roce
se stala firma již pojedenácté jedničkou na trhu
v ČR. Q
/mk/
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Jungheinrich (ČR) s.r.o.
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AXIÁLNÍ PÍSTOVÉ HYDROGENERÁTORY KAWASAKI
S VYSOKÝM PŘENÁŠENÝM VÝKONEM A ÚČINNOSTÍ
Od roku 1968, kdy firma Kawasaki vyvinula svůj původní model axiálního pístového hydrogenerátoru řady KV, se stala jedním z předních výrobců v tomto oboru. Současný design modelu
K3V byl uveden na trh v roce 1987 pro mobilní a stavební zařízení.
Spolehlivost a dobré zkušenosti s hydrogenerátory Kawasaki vedly k vývoji hydrogenerátorů řady
K3VG v roce 1992, určených převážně pro použití
v průmyslu. K přednostem hydrogenerátorů této
řady patří nízká hlučnost, vysoká účinnost, precizní
možnosti regulace, dlouhá životnost a spolehlivost.
Svými technickými vlastnostmi se hydrogenerátory
řady K3VG řadí k nejlepším na trhu.

Axiální pístový hydrogenerátor řady K3VG

Hydrogenerátory Kawasaki nacházejí hlavní uplatnění pro použití v nejnáročnějších technických
oborech s nejvyššími požadavky na dlouhodobou
a spolehlivou činnost. Po celém světě se hydrogenerátory K3VG uplatňují např. pro razicí štíty,
drtiče a trhačky, stohovací dopravníky, zařízení pro
výrobu slévárenských forem, válcovací tratě, kovací
lisy a manipulátory, protlačovací a vytlačovací lisy,
šrotovací lisy, hydraulické palubní zařízení pro lodě
a rybářská zařízení.
Hydrogenerátory K3VG jsou nabízeny s různými
typy regulací a jejich kombinacemi (regulace na
tlak a výkon, v provedení hydraulicko-mechanickém
a elektro-hydraulickém). Použitá ložiska zajišťují
velmi dlouhou a spolehlivou činnost hydrogenerátoru.

Axiální pístový hydrogenerátor řady K3VL
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9/2011

Popis konstrukce
Charakteristické rysy:
●Variabilita provedení
●K dispozici je široký sortiment geometrických
objemů. Nastavení max. a min. geometrického objemu se dodává jako standard. Možnost dodávky
jednostupňových hydrogenerátorů, u tandemových hydrogenerátorů možnost dodávky v provedení s propojeným sáním („confluent block“).
●Možnost vestavění pojistného ventilu
●Modulová koncepce
●Robustní odlitek tělesa – bezpečně zachycuje
všechny vnitřní síly, zvyšuje životnost a snižuje
hlučnost.
●Ložiska – zaručují vysokou spolehlivost a životnost pro kontinuální činnost v průmyslových
aplikacích, a dělají hydrogenerátory K3VG jedny
z nejspolehlivějších na trhu.
●Mechanismus uložení nakloněné desky - originální hydrostatické vyvážení kombinované
s robustním mechanismem uložení zvyšuje výkon
a snižuje hlučnost. Jednoduchá a robustní konstrukce zaručuje spolehlivost, výbornou regulaci
a tichý chod.
●Různé typy regulací – k dispozici je rovněž mikroprocesorem řízená verze, která poskytuje vysokou
rychlost odezvy, linearitu a minimální hysterezi.
●Možnost uchycení zubového hydrogenerátoru
Kawasaki s geometrickým objemem 10 nebo
15 cm3/ot jako zdroje pro některé typy ovládání,
lze použít i standardního typu zubového hydrogenerátoru.

Příklad aplikace: razicí a tunelovací zařízení

Radiální pístový hydromotor Staffa

V současné době se hydrogenerátory K3VG pro
evropský trh vyrábějí ve Velké Británii.

Axiální pístové hydrogenerátory
řady K3VL
Tyto regulační hydrogenerátory, které byly uvedeny na trh v roce 1998, jsou vyvinuty pro obvody
se středními tlaky (320 barů) a určeny především
pro standardní průmyslové aplikace, mobilní
i lodní hydraulické systémy. Při konstrukci hydrogenerátorů byly použity pionýrské konstrukční
technologie, nová skladba materiálů a nejnovější
poznatky z vývoje ložisek. Série K3VL přichází se
širokým sortimentem regulátorů, které umožňují výjimečné technické vlastnosti a technické
parametry.

Radiální pístové hydromotory
Kvalitu radiálních pístových hydromotorů Kawasaki Staffa dokumentuje historie 50 let úspěšných
aplikací po celém světě. Hlavními oblastmi použití
jsou plastifikační jednotky pro vstřikovací lisy, důlní
zařízení, mobilní a stavební zařízení, námořní aplikace (navijáky a řídicí mechanismy), lesní stroje aj.
Staffa motory jsou nabízeny jako jednorychlostní
/rf/
nebo dvourychlostní. Q
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TSI System MÁ JIŽ DVACETILETOU HISTORII
Společnost TSI System překročila uprostřed léta tohoto roku dvacátý rok svého působení
v obchodní a technologické činnosti v několika specializovaných měřicích a zkušebních
oborech. Uveďme tedy krátkou rekapitulaci její činnosti.
V prvním desetiletí se TSI System výrazně profilovala
v oborech nedestruktivního zkoušení materiálů a výrobků, zejména elektromagnetických a ultrazvukových zkoušek. V současné době se zabývá zejména
technikou pro kontrolu povlakových vrstev a speciálními přístroji pro pokročilé vyhodnocování kvality
odporových svarů.
Společnost v počátku devadesátých let zachytila
nástup techniky pro bezkontaktní měření teploty,
která byla v té době poměrně exkluzivním oborem.

Spojením s jedním z nejvýznamnějších světových
výrobců Raytek uvedla na trh celou šíři přístrojové
techniky od základních ručních přístrojů přes široký
sortiment průmyslových teploměrů až po komplexní
skenovací systémy a termokamery. Velký rozsah měřených teplot je také základem pro působení v téměř
všech průmyslových oborech.
V nabídce bezkontaktních teploměrů je i řada přístrojů
Fluke. Tato značka se stala v posledních letech synonymem pro nejmodernější diagnostické termokamery.

Mezinárodní
strojírenský
veletrh
3. – 7. 10. 2011
pavilon C stánek 9

TSI System s.r.o.

Mariánské nám. 1 617 00 Brno
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strojírenský veletrh v Brně. Podstatným přispěním k informování odborné veřejnosti jsou také odborné konference. Ať se jedná o setkání odborníků na měření,
zkoušení či materiály nebo diagnostiku, jak v Česku,
tak na Slovensku, téměř vždy je možné se na těchto
akcích setkat se zástupci TSI System.

A protože průmyslová diagnostika výrobních prostředků je pro moderní a prosperující produkci velmi
důležitá, navázala společnost TSI System spolupráci
s UE Systems, předním americkým výrobcem ultrazvukových detektorů. Tak může nabízet kompletní
vybavení pro teplotní a ultrazvukovou diagnostiku
elektrických zařízení, ložisek a úniků médií.
Od poloviny devadesátých let se společnost TSI System také věnovala podpoře zkoušení materiálových
vlastností. V začátcích byla činnost společnosti orien-

tována převážně na stroje a prostředky pro vybavení
metalografických laboratoří, později se sortiment
rozšířil o tvrdoměry a mikrotvrdoměry. A tak se vytvořil ucelený sortiment, který oslovuje široký okruh
pracovníků průmyslových, výzkumných a vědeckých
laboratoří.
Všechny činnosti TSI System musí být v současném
vysoce konkurenčním prostředí podpořeny velmi
aktivním marketingem. Stěžejní marketingovou akcí
je po celou dobu existence společnosti Mezinárodní

Významnou informační roli mají vlastní semináře,
které byly vždy podstatnou marketingovou aktivitou
společnosti. V posledních deseti letech nebyl jediný
rok, kdy by nebyl uspořádaný alespoň jeden seminář.
V letošním jubilejním roce bylo v průběhu dubna,
května a června uspořádáno celkem 8 seminářů ve
spolupráci s významnými univerzitními pracovišti
Česka a Slovenska. Vystoupení předních akademických pracovníků, kteří informovali o svých pracovištích
a řešených problematikách, se vhodně doplňovala
s představením přístrojů a zařízení z nabídky TSI System pod názvem Moderní technika pro podporu
výzkumu a výrobních technologií.
I když se klasická tištěná inzerce může dnes zdát být
potlačená do stínu internetových prezentací, stále
hraje nepostradatelnou úlohu ve spektru marketingových aktivit. Dokladem toho je dlouhodobá
spolupráce TSI System s několika časopisy, které nacházejí své čtenáře na všech úrovních v průmyslových
podnicích i ve výzkumných a vědeckých institucích.
Společnost TSI System se vždy prezentovala svým
vřelým vztahem k hudební kultuře. Shodou šťastných
náhod se před deseti lety dohodla na spolupráci s významnou jazzovou zpěvačkou Janou Koubkovou a od
té doby podpořila vznik několika jejích kompaktních
disků. Poslední autorské album Mýdlové bubliny bylo
s přispěním TSI System vydáno letos.
Tolik pro rámcovou představu o aktivitách TSI System
pro ty, kteří ji znají málo nebo ještě vůbec a pro připomenutí těm, kteří ji znají již delší dobu. Pokud se
chcete dozvědět o nás něco více, zastavte se za námi
na letošním Mezinárodním strojírenském veletrhu
v Brně, rádi Vás uvidíme. Q
www.tsisystem.cz

ruční termokamery a teploměry Fluke
pyrometry, termokamery a skenery Raytek a Ircon
vibrační průmyslová diagnostika Fluke
ultrazvuková diagnostika UE Systems
metalograﬁcké stroje ATM a Tecmet 2000
spotřební materiály Lam Plan a Heraeus Kulzer
přenosné, stolní a univerzální tvrdoměry Ernst
automatické mikrotvrdoměry Future-Tech
povlakoměry DeFelsko a porozimetry PCWI
9/2011
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ZVVZ MACHINERY SE PŘIPRAVUJE NA NOVOU ÉRU
Historie výroby vzduchotechnických zařízení v Milevsku se datuje od roku 1948, kdy zde byl
vybudován výrobní závod podniku Janka. Nyní, už jako samostatná firma, v rámci skupiny
ZVVZ Group patří a.s. ZVVZ Machinery ke špičkovým výrobcům svého druhu. Není bez zajímavosti, že druhým ředitelem v historii továrny byl počátkem 50. let Karel Gott – otec budoucího
Zlatého slavíka. Tím nejnovějším je od roku 2010 Lukáš Vlašaný, pod jehož vedením se firma
nyní snaží zajistit si stabilní důstojnou pozici na strojírenském trhu.
Napomoci k tomu by měla i rozsáhlá restrukturalizace podniku, která probíhá v současné době
po loňském přechodu ZVVZ na holdingové uspořádání, kdy byly hlavní výrobní aktivity skupiny
soustředěny právě do ZVVZ Machinery. Jak uvedl
jeho generální ředitel Lukáš Vlašaný, je tento proces
rozdělen do několika fází, resp. kapitol, s cílem vybudovat konkurenceschopnou výrobní společnost,
která by dlouhodobě dokázala zajišťovat tržby na
úrovni kolem 900 milionů až miliardy korun ročně.
První je zaměřena na personální problematiku –
v kritických časech hospodářské recese došlo ke
snížení počtu zaměstnanců, a to zejména pokud
jde o režijní a THP pracovníky – bylo propuštěno
několik desítek lidí. Firma si ale snaží udržet zkušené
pracovníky, zejména konstruktéry a výrobní specialisty, jejichž zkušenosti jsou obvykle neocenitelné
při realizaci náročných zakázek, které v ZVVZ Machinery nejsou výjimkou. Zároveň se snaží vychovávat novou generaci kvalifikovaných pracovníků,
a spolupracuje v tomto směru i se školami, z nichž
by se měli tito lidé rekrutovat.
Další opatření se týkala redukce výrobních skladových a kancelářských ploch a jejich cílem je
vyrábět očekávané množství produkce v menších
prostorech, což se odrazí v nižších nájmech, ale
i provozních a režijních nákladech na provoz, vytápění, elektřinu apod. Jak zdůrazňuje Lukáš Vlašaný,
probíhající restrukturalizace nebude snižovat výrobní kapacity podniku, ale má je uspořádat tak,
aby byla výroba maximálně efektivní.

Špičkové projekty pro prestižní
zákazníky
V posledních letech se firma může pochlubit
kromě svého tradičního vzduchotechnického
sortimentu i řadou unikátních referenčních zakázek, dokumentujících schopnosti milevských
techniků.
44
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Vzduchotechnické systémy ze ZVVZ Machinery fungují ve automobilovém výzkumném centru v zámoří v kanadském Ontariu,
další obří ventilátory z Milevska se uplatnily v klimatických tunelech automobilky Audi, ale nadnášejí i „vzduchoplavce“ v nové
unikátní SkyDive aréně v Praze a jsou ve výbavě dopravních tunelů

Společnost např. zvítězila ve výběrovém řízení a zajistí rekonstrukci aerodynamického tunelu německé
automobilky AUDI v Neckarsumu. Podmínky pro
dodávku hlavního ventilátoru přitom byly velmi
specifické - z konstrukčního hlediska jde zpravidla
o tzv. atyp. Týká se to zejména extrémních provozních parametrů zařízení, jako jsou např. teplotní
rozsah -40 až +80 °C, relativní vlhkost kondenzující 0–100 % a požadovaná délka bezúdržbového
provozu 10 let. Konstruktéři se této výzvy zhostili
velice dobře a připravili návrhy řešení, které investor akceptoval, takže po zpracování a schválení
podkladové dokumentace pro potřeby výroby
odstartovaly počátkem září montážní práce, a oficiální předání zákazníkovi proběhne v prosinci po
ukončení zkušebního provozu.
ZVVZ Machinery zúročilo i zkušenosti získané při
dřívější dodávce ventilátorů pro aerodynamický
zkušební tunel AUDI v Ingolstadtu, kam dodalo
čtyřmetrový ventilátor. Tento klimatický tunel,
v němž se testují jednotlivé díly a připravované
modely aut je v provozu od roku 2008.
Do oblasti automobilového průmyslu byla zaměřena i další z významných zakázek ZVVZ Machinery:
ventilátor klimatického větrného tunelu pro Automobilové centrum dokonalosti Technologického
institutu University Ontario v kanadské Oshawě.
Jde o unikátní zařízení, v němž lze testovat jak jednotlivé komponenty, tak i celé osobní a nákladní

vozy či dokonce autobusy a součástí dokumentace
bylo i doložení deklarovaných výkonových vzduchotechnických parametrů a provozní vyvážení
stroje. Aerodynamické měření muselo být provedeno striktně podle norem, ale bez narušení
tepelné izolace na plášti ventilátoru. To vyžadovalo
mj. připravit speciální sondy, které se postupně
uvnitř stroje přestavovaly a měření prokázalo, že
ventilátor je schopen dosáhnout maximálních parametrů i při nižších než deklarovaných otáčkách.
Jednotlivé díly ventilátoru s průměrem oběžného
kola 4850 mm byly pečlivě vyváženy už při výrobě,
takže naměřené efektivní rychlosti kmitání byly
při spuštění hluboko pod povolenou mezí. Řada
startů potřebných pro aerodynamické měření se
přesto využila k dovyvážení stroje a díky tomu se
jej podařilo vyvážit na unikátní hodnotu efektivní
rychlosti kmitání 0,06 mm za sekundu. Ventilátor,
který je obvykle zdrojem chvění, je tak v celém
systému tunelu nejklidnějším zařízením.
Trh s ventilátory pro aerodynamické tunely se
začíná s oživením světové ekonomiky rozvíjet
a objevují se nové příležitosti, takže reference,
získané u automobilky Audi a v Kanadě, jsou pro
firmu nesmírně cenné.

I technika může mít zpoždění
Dalším ze stěžejních je oblast dodávek zařízení
pro energetický sektor. Patří sem např. elektro-
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filtry a kouřovody pro nový 660 MW blok elektrárny Ledvice. Zařízení již měla být uvedena do
provozu a z Milevska je už začali expedovat, ale
dodávky se potýkají se zpožděním, které postihlo
všechny dodavatele. Nadkritický blok totiž pracuje
s vyššími teplotami a společnost Alstom, která je
dodavatelem kotle, si proto vyžádala odklad, aby
se použité materiály (firma při jeho konstrukci
zvolila speciální ocel, s vysokými nároky na sva-

řování) mohly podrobit ještě
dalším testům. Přímo pro
Alstom pak ZVVZ Machinery vyrobilo vzduchovody
a spalinovody pro vlastní
kotel, na které se celkem
spotřebovalo 1500 t oceli.
Prostřednictvím sesterské
společnosti ZVVZ Enven Engineering dodá ZVVZ Machinery do Ledvic dva elektrické
odlučovače, pneudopravu
k odvodu popílku, 54 komorových podavačů a sila pro skladování popílku. Elektrofiltry
nové řady mají i jeden unikát
– 16,8 m dlouhou usazovací
elektrodu (nejdelší vyráběná
zatím měřila „jen“ 15 m), která
slouží jako elektrostatický odlučovač k zachytávání částic
popílku, vzniklého při spalování v kotli. Novinkou je
rovněž – zde vůbec poprvé
použitá – ztrojená koncepce
elektrofiltru.
Podobně jako v případě ledvické elektrárny nabrala zpoždění i další unikátní dodávka
ZVVZ Machinery – ventilátory
a vzduchotechnika do jednoho z hlavních pražských
stavebních projektů současnosti – silničního tunelu
Blanka, nikoli ovšem vinou ZVVZ. Společnost pro
tunel vyrobí 88 ventilátorů APWR o průměrech
630, 1250 a 1000 mm, které se umisťují pod strop
nad vozovku. Dalších 30 ventilátorů APH s průměrem 2500 až 3150 mm pak bude umístěno ve
strojovnách tunelu. Výstavba se však hlavně kvůli
problémům s financováním a sesuvy půdy dostala
do skluzu a ventilátory budou dodány zřejmě až
v polovině roku 2012 a během 2013.

Ventilátory z Milevska je vybaven i silniční tunel
Dobrovského v Brně a také na dalším významném
dopravním projektu, jižním obchvatu Prahy, jehož
podstatná část byla nedávno uvedena do provozu,
kde už ale vzduchotechnické systémy ze ZVVZ Machinery fungují.
A stejně tak je už v provozu i další technický unikát, ventilátor pro ABB do první „vzduchoplavební“
SkyDive arény v ČR a ve Střední Evropě v pražských
Letňanech, kde si ve větrném tunelu lze vyzkoušet zážitky jaké se naskýtají parašutistům při volném pádu.

Nové zakázky, nové obory
působení
Firma kromě dosavadních aktivit začala expandovat i do nových segmentů, konkrétně do oblasti
textilního průmyslu. Pro francouzskou společnost
Asselin – Thibeau, začala vyrábět válcové bubny
(mykadla) do strojů na výrobu netkaných textilií. Při
těchto pracích se uplatnila i před časem pořízená
vyvažovačka Schenck, díky níž se vlastně ZVVZ
Machinery ke zmíněné zakázce dostala, a navázané kontakty vyústily až ke kompletní výrobě.
Nebyla to však rozhodně jednoduchá záležitost,
zejména díky extrémně přísným požadavkům francouzského partnera na technologické parametry,
s nimiž se museli v ZVVZ Machinery vypořádat.
S podobnými nároky na přesnost svařovaných
dílců se dosud nesetkali. Zatím sice nejde o velké
finanční objemy, ale růstový potenciál tento obor
nepochybně má.
Letos plánují v Milevsku výrobu 60 kusů těchto
bubnů, přičemž vedení ZVVZ nevylučuje ani
dlouhodobější spolupráce obou firem.
Přibývají i noví zákazníci. Dalším, pro něhož ZVVZ
dodává své výrobky je např. italská firma SMS
MEER, pro kterou ZVVZ Machinery vyrábí kouřovody do slévárenských a hutních provozů. Po
náročném jednání sehrála důležitou roli při získání
zakázky nejen cenová nabídka, ale i silné know
how a dlouholeté zkušeností s výrobou potrubí
skupiny III, kterými ZVVZ Machinery za léta svého
působení disponuje. Q
/jv/
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Konference Sdělovací techniky
na Mezinárodním strojírenském veletrhu 2011 v Brně
Veletrhy Brno a. s., Česko-moravská elektrotechnická asociace a odborné nakladatelství Sdělovaci technika
Vás srdečně zvou k účasti na konferenci

Vize v automatizaci – Digitální továrna
Úterý 4. října od 14.00 hod., sál P1 na Výstavišti v Brně
Pojem digitální továrna zahrnuje rozsáhlé spektrum digitálních metod, modelů a nástrojů, včetně simulace
a 3D vizualizace, které jsou integrovány v rámci průběžného řízení dat. Digitalizace umožňuje rychlejší a pečlivější
přípravu procesů. Simulace a optimalizace ve vývojové fázi pak zajistí, aby byl výrobek bezchybný hned napoprvé,
bez nutnosti dodatečných, nákladných a časově náročných změn v reálné továrně.
Odborný garant: prof. Ing. Petr Vavřín, DrSc.

Organizátor:

Pořadatelé:

Pod záštitou:

Partneři:

Mediální partneři:

Nakladatelství Sdělovací technika pořádá

Machines Communicate
„Rychleji, chytřeji, kdykoliv a kdekoliv“
pondělí 3. října od 13. hod., sál P1 na Výstavišti v Brně
Konference Machines Communicate je již tradiční doprovodnou akcí zahajovacího dne Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně. Soustředí se na všudypřítomný fenomén skrývající se pod akronymem M2M, tj. komunikaci
mezi lidmi, stroji a systémy. Konference diskutuje hlavní aspekty propojení výrobků a zařízení v průmyslu, energetice,
dopravě, logistice a dalších oborech.
Řešení chytrých a vysoce propojených systémů vyžaduje integraci komplexní řady různých technologií, součástí,
platforem a služeb, které musí být kompatibilní s množstvím průmyslových standardů.
Trh prvků M2M, softwaru, sítí a služeb představuje sektor s nadprůměrným růstem. V letošním roce bude dodána
přibližně miliarda bezdrátových zařízení. Více než třetina řešení embedded systémů používá bezdrátové technologie.
Konference představí nabídku systémů a řešení konektivity a sítí na bázi Ethernetu, PLC, GSM, GPRS, WiFi, WiMAX
RFID, Bluetooth, ZigBee a dalších technologií.

Mediální partneři:

Informace o možnostech partnerství na této konferenci získáte na tel.: 603 417 948, e-mail: benes@stech.cz
nebo tel.: 733 182 923, e-mail: venclikova@stech.cz
Informace o programu a podmínkách účasti získáte na www.stech.cz nebo si je můžete vyžádat na adrese konference@stech.cz

Téma: Mezinárodní strojírenský veletrh 2011

NOVÉ ELEKTRICKÉ VYSOKOZDVIŽNÉ VOZÍKY LINDE
S NOSNOSTÍ DVĚ AŽ PĚT TUN
Nová generace elektrických vysokozdvižných vozíků Linde o nosnostech od 2 do 5 tun byla
představena firmou Linde Material Handling ČR na českém trhu v červnu 2011. U 18 různých
standardních verzí modelů vozíků (krátká, dlouhá, vysoká a nízká) vždy naleznete perfektní
vozík pro jakékoliv podmínky. Řada technických inovací těchto elektrických vysokozdvižných
vozíků je zaměřena na ekonomickou spotřebu energie, vysokou produktivitu, bezpečnost
a pohodlí řidiče.
Snadná výměna baterie u nových
elektrických vozíků Linde znamená značnou úsporu provozního času, navíc ji lze provádět
mnoha různými způsoby: vertikálně pomocí jeřábu; pomocí
závěsného „C“ háku; pomocí
zařízení pro hydraulický výsuv
baterie; horizontálně s využitím

Vozíky Linde na stlačený zemní plyn
– skvělá alternativa

jiného vysokozdvižného vozíku; pomocí speciálně
upraveného ručně vedeného vysokozdvižného
vozíku.
Pro nabíjení baterií elektrických vysokozdvižných
vozíků s uzavřenými kabinami je u nových řad
k dispozici elektrický ventilátor, který kontrolovaným způsobem nasává bateriové plyny, uvolňující
se během nabíjení, a odvádí je ven z protizávaží

SNÍMAČE HMOTNOSTI ZVYŠUJÍ PRODUKTIVITU
NA VÝROBNÍCH LINKÁCH A SKLADECH
K prioritám moderních logistických systémů patří přesné snímání různých údajů sloužících
k identifikaci zboží a jeho pohybu v rámci logistických toků. Účinnými pomocníky jsou automatizované měřicí systémy, jejichž nabídku nyní rozšířily další novinky společnosti Mettler-Toledo.
Firma představila novou generaci přesných váhových snímačů (TF10 a TF20) navrženou s konkrétním záměrem na optimální produktivitu a integraci. Hlavními klady těchto elektromagnetických
kompenzačních snímačů hmotnosti Garvens
s elektromagnetickou kompenzací síly jsou kromě
špičkových výkonnostních parametrů, přesnost,
spolehlivost a snadná integrace.
Nejvyšší váhové rozlišení ve své třídě, vysoké dynamické rozlišení až 2 x 10 000 a extrémně krátká
doba odezvy umožňují vysoký výkon s vysokou
rychlosti pásu až 180 m.min-1. Zařízení je vhodné
pro víceliniové aplikace. Ve standardním provedení
nabízí ochranu proti vnikání vody IP69k, jako doplňkové vybavení je k dispozici i ochrana pro výbušné
prostředí (ATEX), zónu 2/22.
Standardní datová rozhraní CL20 (pasivní) a RS422
dovolují volně nastavit parametry až do přenosové
rychlosti 115 200 baudů a slouží servisním technikům pro snadnější vyhledání závad a spolu se
servisními a analytickými nástroji umožňuje snadnou diagnostiku statického a dynamického vážení
během výroby. Snímač hmotnosti má tři digitální

směrem do zadní části. To znamená, že již není
během nabíjení nutné otevírat dveře kabiny ani
kryty baterie. Nyní stačí řidiči otevřít pouze zadní
kryt a propojit nabíjecí kabel vysokofrekvenční nabíječky s proudovou zásuvkou nebo připojit externí
nabíječku. Nové elektrické vysokozdvižné vozíky
mají také k dispozici vestavěnou vysokofrekvenční
nabíječku. To umožňuje nabíjet baterii kdekoliv
nezávisle na pevných nabíječkách.
Pokud jde o ekonomické využívání zdrojů a udržování nízkých provozních nákladů, jsou rovněž
výhodou i dlouhé servisní intervaly, které jsou standardně 1000 provozních hodin. Hydraulický olej je
třeba vyměňovat pouze každých 6000 provozních
hodin a použité dva hnací střídavé elektromotory
jsou zcela bezúdržbové.
Podrobné informace naleznete na serveru www.
evozikylinde.cz a na www.linde-mh.cz .

vstupy, které lze načítat přes sériové rozhraní externí
hostitelské stanice. Digitální výstupy lze aktivovat
přes sériové rozhraní a lze jimi řídit ovládací zařízení
(např. vyřazovače) až do 24 V DC/0,5 A.

Měření balíků a palet
K dalším novinkám v oblasti dopravy a logistiky
patří rozměrový snímač Cargoscan CSN910 Dimensioner vyvinutý tak, aby splňoval požadavky
na více funkcí zaměřených na zvýšení produktivity,
přesnosti a bezpečnosti, odpovídající mezinárodním standardům. To zaručuje spolehlivé výsledky
a umožňuje nasazení tohoto systému nad nakloněné panely, dopravníkové pásy či jakékoli jiné
typy třídicích systémů. Automatická bezobslužná
jednotka snímá data, určuje délku, šířku a výšku objektů na dopravníkovém pásu. Vestavěný software
umožňuje měřit i nepravidelné tvary v aplikacích,
které neodpovídají předpisům pro obchodní systémy, detekovat nadrozměrné balíky a pytle a také
klasifikovat neměřitelné obrysy pro odklonění takovýchto zásilek z dopravního systému. Obdobný
systém pro automatické stanovení rozměrů palet

Společnost Linde Material Handling ČR nabízí vozíky na CNG – stlačený zemní plyn, které přináší
úsporu provozních nákladů až o 40–50 %. I vozíky
na tento druh paliva jsou vyráběny přímo ve výrobním závodě Linde Material Handling. Kromě těchto
továrně vyráběných vozíků na CNG je možno ve
spolupráci s firmou Motor Jikov zprostředkovat
dodávku kompletních plnicích stanic na stlačený
zemní plyn – již od 1 vozíku a ve spolupráci s firmou
E-ON i samotný zemní plyn. Q
Více informací na www.linde-mh.cz.

nabízí firma pod označením CSN840 Pallet. Pomocí
tohoto systému mohou přepravci a speditéři rychle
a spolehlivě měřit velké objekty a dosáhnout vyššího zisku z každé palety.
Automatizovaný měřicí systém CSN840 Pallet disponuje vysokou přesností a může být kombinován
prakticky s jakoukoli podlahou či vysokozdvižnými
vozíky různých velikostí. Lze jej namontovat na
strop, stěny či na podlahu podle potřeb konkrétní
aplikace v daném prostředí. Nabízí přesné laserové
měření širokého spektra palet nejrůznějších tvarů
a umožňuje bezpečné zachycení dat a jejich předání k dalšímu zpracování. Údaje jsou bezdrátově
přenášeny do počítačového systému. Uživatelsky
příjemné rozhraní umožňuje přehledné zobrazení
údajů v reálném čase i historických dat na displeji, integrovaná webová stránka slouží k rychlé
a snadné instalaci, obsluze a upgradům. Měřicí
doba v rozsahu 3–4 s činí toto zařízení ideálním
i pro dynamické manipulační paletové systémy. Q
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POKROČILÉ PLÁNOVÁNÍ VÝROBY
V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ
Tzv. pokročilé plánování a rozvrhování výroby (Advanced Planning and Scheduling - APS),
které vychází z počítačové simulace výroby je na světě už delší dobu. Je bezesporu velikým
skokem ve způsobu řízení a plánování. APS je mozkem moderní výroby, zatímco ERP plní
funkci komplexní, mnohofunkční databanky. Přesto APS ve většině našich výrobních podniků
stále nenacházíme.

Návaznosti operací a materiálových požadavků v software inPlan.

APS je založeno na počítačovém algoritmu, který
přiděluje jednotlivým operacím výrobních zakázek
kapacitu výrobních zdrojů. Přitom sleduje nějaké
kritérium, např. aby co nejvíce zakázek bylo dokončeno v termínu. APS je schopno vytvořit ten nejlepší
plán výroby.
APS dokáže vidět výrobu jako celek. Nesleduje lokální
optima, ale nejlepší celkový výsledek. (Například –
k čemu nám bude zvýšení efektivity jednoho pracoviště, když se polotovary budou hromadit před
dalším). APS zná všechna pracoviště a jejich časový
fond. Zná rovněž technologické postupy a časové
normy. Ví, kolik čeho má vyrobit, a v jakém termínu.
S těmito daty provádí simulaci výroby a ukazuje, jak
„to dopadne“. Jde vlastně o model výrobní továrny daleko předem vidíme, zdali nějaká zakázka nebude
zpožděná, které pracoviště bude přetíženo, kde bude
úzké místo, a také na kdy přesně bude potřeba ten
který materiál.
Velkou službu prokazuje ve chvíli, kdy se něco změní
(nová urgentní zakázka, nedodaný materiál, výpadek
stroje…) a výroba se podle toho musí zařídit. Nalezení
nového nejlepšího uspořádání zakázek ve výrobě je
pro APS otázkou vteřin.
APS může také provádět optimalizaci – hledat nejvhodnější uspořádání podle nějakého hlediska: např.
minimalizovat seřizovací časy, minimalizovat náklady,
maximalizovat průtok výrobou – možnosti jsou téměř neomezené, pokud je cíl vyjádřitelný nějakou
matematickou funkcí.
Při důsledném nasazení APS je výroba předvídatelná na dlouhou dobu dopředu: dodací termíny,
materiálové požadavky a kapacitní potřeby mají své
jasné rozložení v čase, kterým se lze spolehlivě řídit.
Pracoviště dostávají každodenní fronty práce, a ve
výrobě zavládne zvláštní klid, ovšem při nejvyšší
možné efektivitě.
Také překážky nasazení APS jsou dobře známé: Chybějící data (časové normy v technologických postupech, chybějící nebo zpožděné odpisy práce…),
nejistota v dodacích termínech materiálů, atd. Dále

vysoká cena za licence a implementaci zahraničních systémů. Stejně tak nesmírná setrvačnost zvyků
a způsobů, kterými se výroba navykla řídit, a které by
se nyní měly měnit.

Výroba v Čechách
Velká část českých výrobních firem je v pozici subdodavatele komponentů - finální výroba probíhá
u mateřské firmy. Skladba výroby je z většiny diktována
mateřskou firmou, která zajišťuje odbyt, ale také určuje
termíny a počty kusů. Přitom nebere tak moc ohled na
dostupné výrobní kapacity, s tím ať si poradí výrobce
sám. Ty firmy, které jsou na trhu samy za sebe, patří
k těm svobodnějším, ale zato se musí postarat o to,
aby svoji výrobu kapacitně naplnily. Pro všechny platí,
že jsou více než kdy předtím pod tlakem termínů
a cen. Všeobecně se od českých subdodavatelů oče-

kává pružné reagování na požadavky odběratele při
zachování smluvených a nízkých výrobních nákladů.
Dalším přetrvávajícím znakem je využívání řemeslné
zručnosti a dovednosti zkušených dělníků, kteří se
u nás zatím ještě najdou. Tam, kde by Američan nasadil
levnou pracovní sílu a drahou technologii, Japonec
drahou technologii a robota, dosahujeme u nás stejně
kvalitního výsledku na starším stroji obsluhovaném
starším dělníkem.
Podobně také při řízení výroby je často využitá zkušenost letitých zaměstnanců a jejich odhad, bez dostupných datových podkladů.
Často se plán vytváří na papíře a v excelových tabulkách. Je téměř statický, protože jeho předělání
je pracné. Dílna pak používá plán jen jako vodítko,
nedostižný cíl, a řídí se podle vlastního uvážení.
Opakem operativního zachraňování termínů (tak by
se to dalo nazvat) je podrobné a důsledné vytvoření
modelu výroby a práce s ním.
Zkušenost, která nyní operativně improvizuje, když
řídí výrobu, bude vložena už do její přípravy – stanovení termínů, výrobních časů, čekacích časů a všech
dalších okolností, které se ovšem zařadí už do prvotního plánu. I kdyby to měly být jen kvalitní odhady.
APS propočítá vývoj výroby, a mnoho problémů je
odhaleno dřív, než nastanou.
Právě zde je kvalifikovaný odhad zkušených „výrobáků“ a technologů k nezaplacení. Jejich zkušenosti
by měly být promítnuty do datového modelu výroby,
se kterým APS pracuje. Tak jsou nejlépe zhodnoceny
pro budoucnost podniku.
Tato práce navíc se jednou vyplatí. Výroba dobře popsaná modelem je předvídatelná a optimalizovatelná.
Okamžitá změna plánu je snadná - změnou zadání
a rychlým přepočítáním. V každém okamžiku může
mít vedoucí výroby v ruce ten nejlepší plán.
Pokročilé plánování s pomocí počítačové simulace
výroby je nevyhnutelným krokem pro nalézání stále
nových rezerv. A ještě jedna skutečnost pro něj hovoří:
Který člověk by netoužil po větším klidu při každodenní práci? Q Ing. Petr Inemann, konzultant
(Pokračování v příštím čísle)

inPlan
Systémy pro plánování
efektivní výroby
inSophy s.r.o. / Praha / www.insophy.cz

Plzeňský kraj / Ing. Petr Inemann / tel. 724 444 009 /

inemann@ipiweb.cz / www.ipiweb.cz

Softwarový nástroj vyvíjený dle specifických požadavků
českých průmyslových podniků pro podporu a optimalizaci
plánovacích procesů a řízení výroby.
APS software pro pokročilé plánování.
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OTÁZKOU NENÍ, ZDA CLOUD
COMPUTING ANO, ČI NE, ALE KDY
JE SKUTEČNĚ SOUČASNÁ DOBA ČASEM CLOUD COMPUTINGU?
ODPOVĚĎ NA TO NÁM DAL JIŘÍ HUB, ČLEN PŘEDSTAVENSTVA FIRMY
ASSECO SOLUTIONS, KTERÁ PATŘÍ K HLAVNÍM DODAVATELŮM
PODNIKOVÝCH ŘEŠENÍ NA ČESKÉM TRHU.

Takže jak to ve skutečnosti je? Všude se píše
a hovoří o cloudových řešeních, ale při bližším pohledu se ukazuje, že mezi firmami
o něj zase v praxi zatím moc velký zájem
není…
Obecně si myslím, že v nejbližší době budou nejvhodnější cestou hybridní řešení. Podle mého
názoru je to navíc do velké míry věcí investic dodavatelů. Pokud se totiž budou chtít udržet na
trhu, budou muset do svých cloudových řešení
investovat, protože veškerá infrastruktura, zejména
hardwarové platformy k nim budou směřovat. Vezměte si například Microsoft – kolik nainvestoval
peněz do technologických center po celém světě.
V červenci jsem byl na mezinárodní partnerské
konferenci Microsoftu, a ten už vůbec neuvažuje,
že by existovalo něco jiného než cloud computing.
Verze Windows 8 už prostě nebude stavěná na
„těžké“ aplikace.
50
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Jenže než nastoupí Windows 8, než si na ně
uživatelé zvyknou, je tu ještě doba, kdy poptávka po cloudu nebude asi moc velká. Takže
hybridní řešení jako mezistupeň před finálem?
Jsem přesvědčen, že ano. Pro významné dodavatele softwarových řešení je to významná investice
– navíc dlouhodobějšího charakteru – a proto je
potřeba na tom začít dělat už teď, přestože doba
třeba ještě není úplně zralá. Pokud se ptáme, jak
rychle může nazrát: osobně to vidím v horizontu tří
let, ačkoli to samozřejmě může trvat i o něco déle.
Nicméně na to, aby to v tak relativně krátkém čase
dodavatelská firma ufinancovala, bude potřeba, aby
i její příjmy byly po určitou dobu svým způsobem
„hybridní“. Nový byznys model totiž počítá s přechodem od jednorázových investic do softwaru
a hardwaru k jakési subskripci, kdy se platí měsíční
či jinak periodické poplatky, které na rozdíl od
okamžité platby za licenci přitékají postupně.

Z toho ale vyplývá, že cloud computing zase
asi nebude tak levná a úsporná záležitost,
jak by se mohlo z některých marketingových
projevů zdát a jak se občas prezentuje.
Dobrý postřeh. Určitě ne. To by byla obrovská
chiméra. Nelze argumentovat tím, že cloudové
řešení je pro koncové zákazníky levnější, to vůbec
není pravda. Výhodnější – v časovém pojetí – ano.
Ale levné to rozhodně nebude. To řešení má ale
plno jiných výhod, většinou spíše nefinančního
charakteru, ačkoli některé z nich se dají nakonec
promítnout do financí.
Budeme-li srovnávat pouhé pořízení softwaru jako
takového, tedy jednorázovou investici a odpisy na
jedné straně s měsíčními poplatky na straně druhé,
pak cloud rozhodně nevyjde levněji.
Jeho výhoda spočívá hlavně v tom, že firmy budou
mít daleko menší starost o hardwarovou infrastrukturu, o správu IT apod. Tam potom mohou přicházet
ony očekávané úspory. IT oddělení zaměstnávající
drahé specialisty budou moci být subtilnější. Budou
nižší investice do správy hardwaru. Firmy nebudou
potřebovat kupovat „železo“ každé tři čtyři roky, aby
obnovily zastarávající hardwarový park, protože
budou mít jistotu, že aplikace běží někde na hardwaru, který to „uveze“. Na platformě či serveru, který
je „up to date“, tedy na nejnovějších zařízeních. To,
že tato starost odpadne, by měl být pro uživatele
nejpádnější argument pro přechod na cloudové
řešení. Nebude potřeba věnovat velkou část kapacit obsluze IT. To je v mých očích třeba právě
pro výrobní firmy důležité, protože pak se budou
moci skutečně soustředit na svůj core business – na
výrobu, na to, co chtějí dělat a co jim vynáší.
Jinými slovy: musíme tam všichni…
Zní to možná dost tvrdě, ale myslím, že opravdu
budeme muset. Svět kolem nás prostě bude postupně přesunut do prostředí cloudu. Odpověď
tedy, podle mého názoru, zní, „rozhodně ano“.
Otázkou je spíše jen „kdy?“ Protože trendu cloud
computingu se bude přizpůsobovat základní hardwarová infrastruktura. Zmiňoval jsem Microsoft, ale
podívejme se i na další, třeba Google, Apple, jakým
způsobem přistupují ke svým aplikacím. Snaží se
o model, kdy data jsou jednotná, uložená někde
mimo, a uživatel má několik různých typů zařízení,
jejichž prostřednictvím k nim může přistupovat.
Uživatel se tedy nemusí starat o to, jaká data má ve
svém mobilním telefonu, jaká na serveru, jaká má
ve svém notebooku. Sdílejí se jediná data ovšem
pomocí různých zařízení.
To ale v podstatě není nic příliš nového. O něco
podobného se už snažil třeba koncept tzv. tenkého klienta. To, v čem spočívá nový pohled, je
koncepční postup. A kdo ví, jak budou vypadat
mobilní telefony za dva-tři roky? Možná bude existovat jakési super zařízení, jedno či dvě, nebude
jich mnoho. Například mobilní telefon, který bude
mít velmi výkonný procesor, bude připojen na síť,
s dostatečnými parametry interní paměti, a nebude
potřebovat žádné velké úložiště, protože veškerá
data budou uložena někde jinde. Přijdu domů,
vložím mobil do dokovací stanice, a pracuji normálně jako na počítači. To samé udělám v práci.
Ale ta dokovací stanice bude v podstatě pořád jen
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rozhraním – periferií, která rozšíří můj počítač. Což
může nakonec skutečně zastat výkonný mobilní
telefon. A to opravdu nemusí trvat nijak dlouho.
Takže zpátky k otázce, zda tam musíme: Ano, a jde
jen o to, kdy. Myslím, že 5 let je nejzazší horizont.
Je ale cloud skutečně tak univerzálním řešením? Jsou přece určitě aplikace, pro které není
až tak úplně ideální.
Všelékem určitě není. I když je to tak dnes někdy podáváno. Cloud je dnes do určité míry stále novinkou.
Zájem o něj ze strany koncových uživatelů se zatím
pohybuje v řádu jednotek procent. Rozhodně to
není hlavní trend dneška. A tyto jednotky procent
představují především inovátoři nebo firmy, které
mají dobře rozmyšlené, jak s tím naložit.
Napadá mě ovšem jedno čertovo kopýtko,
které z toho možná trochu vykukuje: co když
bude mít zákazník „velké oči“, nasmlouvá si
velký cloudový systém, a najednou zjistí, že
na potřebné poplatky nebude mít? Co se stane
pak? Vypnou jim ho tak jako třeba operátor
telefon, nebo plyn či elektřinu, když jim odběratelé neplatí? Pro provoz firmy závislé
na výrobě nějakého produktu by to asi bylo
kritické…
Na to je dvojaká odpověď. Kdybych chtěl být
marketingovým bagatelistou, odpovím, že velkou výhodou cloud computingu je skutečnost,
že nabízí obrovskou škálovatelnost, která se dá
velice rychle měnit a upravovat. Když si objednám širokou aplikaci pro obrovský počet uživatelů a zjistím, že ji nevyužívám, mohu si z hodiny
na hodinu, či ze dne na den – v nejhorším případě z měsíce na měsíc – tu subskripci dle potřeby snížit. Pokud zákazník zjistí, že nepotřebuje
150 uživatelů, ale bude jich stačit třeba 90, nepotřebuje všechny agendy, ale stačí jejich část, může
je adekvátně zredukovat.
To ale asi nebude zase pro dodavatele moc
dobrá zpráva…
Není, ale byznys by se měl dělat férově a zákazník by
měl platit skutečně jen za to, co odebírá a využívá.
Ne za to, co si v prvotním nadšení objednal. A rozumný dodavatel by to měl uznat. Když si vezmu
naši firmu, jako tradičního dodavatele, pracujeme
tímto způsobem v rámci tradiční servisní podpory.
Pokud zákazník zjistí, že nevyužívá systém v tom
rozsahu, ve kterém si jej pořídil, tak se prostě dodatkem ke smlouvě rozsah aplikace sníží a adekvátně
se sníží i příslušný poplatek. Lze tedy říci, že v určité
míře to vlastně funguje už dnes.
Takže nehrozí nebezpečí typu „teď se nedařilo,
nemám na zaplacení cloudových služeb, tak
mě odpojí“?
To je právě ta druhá část odpovědi – obávám se,
že hrozí…
Jenže na to zatím nikdo z cloudových evangelizátorů moc neupozorňuje, přinejmenším
ne tak „natvrdo“…
Ale na druhou stranu – v té subskripci, je vlastně
řečeno vše. Je to věc naprosto srovnatelná s před-

platným novin či jakékoli služby nebo s měsíční
platbou za elektřinu, plyn, mobilní telefon, apod.
Co udělá dodavatel, když dva měsíce po sobě nezaplatíte? Prostě službu vypne. A to samé bude
muset asi nastat i tady. Zní to možná tvrdě, ale
myslím si, že je to fér.
Nástup cloudu ale může hodně ovlivnit případná další krize, o které se teď často opět
hovoří
Myslím, že krize jako taková bude ozdravným
procesem. Dojde ke korekci samozřejmě na finančních trzích, možná i na dalších. Jak dlouho to
bude trvat, jak vysoká bude inflace – nepochybuji,
že nastane – nechme raději prognostikům. Ale
ta očista, která podle mého názoru v důsledku
krize nastane, by měla způsobit, že na trhu se „oddělí zrno od plev“ a přijde pozitivní čas pro firmy
výrobního charakteru, které vytvářejí skutečně
přidanou hodnotu.
Problémy mohou mít obory, které vytvářejí virtuální
hodnoty, jako jsou třeba různé finanční produkty,
kterým běžný občan nepříliš rozumí. Byznys lifestylového typu – hubněte, starejte se o tohle a tamto
a další oblasti podnikání, o nichž u nás před dvaceti
lety nebyla ani zmínka. Naopak firmy, které skutečně
produkují nějaké hodnoty – ať už jsou to podniky ze
strojírenského oboru, to je asi nejtypičtější příklad

Cloud? Musíme tam všichni, otázka zní „kdy?“, říká Jiří Hub.
Ale upozorňuje i na věci, které možná některé uživatele vrátí
z oblaků zpátky na zem…

Ing. Jiří Hub
Nar. 1970, vystudoval VŠE v Praze, Fakultu mezinárodních vztahů, obor Mezinárodní obchod.
Již v době studia se věnoval oblasti marketingu
ve společnosti LCS International, kde postupně
vybudoval kompletní marketingový tým. Působil jako ředitel marketingu a posléze také ředitel
divize Financea současně je členem představenstva společnosti Asseco Solutions (dříve pod
názvem LCS International), kde zodpovídá za
oblast obchod a marketing.

nebo jiné – budou podle mého nadále fungovat
a budou prosperovat. Ačkoli je samozřejmě v první
fázi bude krize také bolet, protože se sníží poptávka.
Těžké časy však prostě bude nutné nějakým způsobem přežít s adekvátním nastavením nákladů vůči
výnosům. Nicméně tyto firmy budou mít odbyt,
protože přinášejí konkrétní výrobky dalším odběratelům, kteří je budou potřebovat dál ve výrobním
procesu, podložené reálnými, hmatatelnými věcmi
s adekvátní marží, kterou si zaslouží.
O budoucnost středně velkých firem bych se v horizontu nějakých 10–15 let nebál. V úplně krátkodobém horizontu roku až tří bude ale možná
nutné připravit se na nižší poptávku a adekvátně
k tomu si upravit náklady. Tady se opět vracíme ke
zmíněné problematice cloud computingu: pokud
už ty firmy mají do IT nainvestováno, není důvod,
aby to dělaly znova. Ale pokud se o investicích
rozhodují právě teď, možná bude pro ně bezpečnější dělat to po částech, postupně, rozložit si je
v čase. A to třeba u finančních produktů může být
problém, protože úroky už dnes nepatří k nejnižším
a je pravděpodobné, že díky inflaci, která se bude
zvedat, půjdou dál nahoru. Pro výrobní podnik
je zadlužení s nefixním úrokem v dnešní době
rozhodně dost silný risk.
Ale na situaci menších a středních firem do
značné míry závisí i váš vývoj, je to také vaše
cílová skupina…
Nás samozřejmě nevyjímaje. I my jsme ostatně
v podstatě výrobní, středně velká firma a budeme
se muset také připravit na to, že ve střednědobém horizontu budeme muset přizpůsobit náklady
tomu, jak budeme schopni uplatňovat produkty.
Nicméně díky tomu, že jsme investovali do vývoje
– a teď nemyslím vývoj softwaru, ale investice do
rozvoje firmy a vývoje nových produktů – nevidím
budoucnost příliš dramaticky. Pokud středně velké
podniky, na něž je firma Asseco Solutions primárně
zaměřená, protože produkty Helios jsou v tomto
segmentu dominantní, mají budoucnost, máme
budoucnost také my.
Krize je ale největší zátěží právě pro menší
firmy, a podstatná část z nich patří k těm
inovačním, které se prosazují svými nápady.
Nehrozí, že se zadusí nějaký potenciál, který
je právě ve firmách které mají šanci růst?
Opět mám dvojakou odpověď. Na jednu stranu se
možná míra inovace sníží a inovační proces zpomalí a firem, které se inovacemi zabývají, bude nižší
procento. Prostě na to nebudou peníze. Nicméně
nemyslím si – a to je ten druhý pohled – že by se
tento proces úplně zastavil a že by nedocházelo
k dalšímu vývoji, domnívám se, že tento proces
bude i nadále kontinuální. Je to úplně stejné
jako s investicemi do firmy: v dobách horších
investuji méně a pomaleji, ale chytrý finanční
ředitel nikdy nezastaví investice úplně. Protože
až se firma po krizi probere, najednou zjistí, že
má za sebou dva nebo tři roky nenainvestováno
a za rok to nedožene. Proto jsem přesvědčen, že
i malé inovační firmy tady budou dále, ale asi už
nebude tak překotné tempo, jakým s inovacemi
přicházely dosud. Q
9/2011
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INTEL SÁZÍ NA „ULTRABOOKY“
Intel Capital, globální investiční společnost, jež investuje do technologicky zaměřených
začínajících firem po celém světě (od roku 1991 investovala přes 10 mld. amerických dolarů
do více než 1140 firem v 50 zemích světa), oznámila na tchajwanském veletrhu Computex
vytvoření speciálního fondu ve výši 300 mil. amerických dolarů pro tzv. ultrabooky. Cílem je
urychlit revoluci v oblasti osobních počítačů
osobní počítačové techniky. Bližší představu, jak by
měla takováto zařízení vypadat, si lze učinit z videa
na: http://www.youtube.com/watch?v=d61LiyoyM-Y

Inovace jménem ultrabooky

Fond se bude zaměřovat na podporu inovace
v nové kategorii osobních počítačů, které mají nabízet kombinaci výkonu a funkcí dnešních notebooků
s funkcemi spojovanými s tablety. Ultrabooky, které
představují nový koncept výkonného mobilního
počítače na platformě Intel, budou tenké, lehké
a elegantní, mají nabízet vysoký uživatelský komfort
– a to za cenu nižší než 1000 dolarů.
Právě pro uskutečnění této vize vytvořila společnost
Intel Capital speciální fond, jehož prostřednictvím
bude investovat do společností vyvíjejících hardwarové i softwarové technologie. Jde o technologie,
které nabídnou lepší uživatelskou zkušenost, vyšší
životnost a kapacitu baterie, jež by zajistila až celodenní provoz těchto zařízení, tenké komponenty
a nové platformy, na způsob, jímž uživatelé komunikují s těmito novými přenosnými počítači, tzn. hlavně
čidla a dotykové technologie, dále novinky umožňující inovativní design přístrojů a v neposlední řadě
též vyšší úložnou kapacitu. Celkovým cílem fondu,
který bude investovat v horizontu příštích tří čtyř let,
je vytvořit cyklus inovace a systémových funkcí pro
tuto novou a rostoucí kategorii mobilních počítačů,
v níž Intel vidí velkou perspektivu pro budoucnost

„Ultrabooky mají všechny předpoklady pro to, aby se
staly významnou oblastí inovace v globálním odvětví,
jehož objem dosahuje 261 miliard amerických dolarů
ročně. Fond se bude zaměřovat na investice do společností budujících technologie, které vnesou revoluci do
způsobu práce s počítači a ze současných mobilních
počítačů udělají věc, bez níž se uživatel neobejde,“
prohlásil předseda představenstva Intel Capital a výkonný viceprezident společnosti Intel Arvind Sodhani.
„Osobní počítač, který letos slaví své 30 výročí, se
během své historie dokázal neustále vyvíjet a Intel
usiluje o další významný posun v oblasti mobilních
počítačů,“ říká viceprezident a generální manažer PC
Client Group společnosti Intel Mooly Eden. „V roce
2003 Intel uvedl na trh procesorovou technologii
Intel Centrino se zabudovanou wi-fi. Zároveň společnost vytvořila fond ve výši 300 milionů amerických dolarů, z něhož byly prováděny investice do
rizikového kapitálu a dalších iniciativ v odvětví. Díky
tomu bylo dosaženo přechodu od stolních počítačů
k počítačům mobilním, umožňujícím práci kdekoli
a kdykoli. Dnes Intel opět vytvořila investiční fond,
z něhož bude financována další významná změna
v dějinách výpočetní techniky,“ řekl Mooly Eden.

Tři kroky pro příští roky
Strategie pro realizaci této vize představuje tři základní
fáze. První začne již letos v podobě procesorů Intel
Core druhé generace. Tato rodina produktů umožní

vytvářet tenké, lehké a elegantní počítače tenčí než
21 mm, které budou uživatelům dostupné za běžné
ceny. Systémy postavené na těchto procesorech by
se měly na trhu objevit už na podzim letošního roku.
Pro uvedení ultrabooků ještě letos bylo zapotřebí
úzké spolupráce napříč celým odvětvím počítačového průmyslu. Intel proto ve snaze zajistit, aby ultrabooky nabídly skutečný přínos, úzce spolupracoval
s výrobci počítačů, z nichž řada se na této iniciativě
podílí od samého počátku.„Ultrabooky využívají nejlepší stávající technologie, ty integrují s elegantním
designem a výjimečnou životností baterie a uživateli
tak přinášejí zcela novou úroveň komfortu. Tento nový
typ osobních počítačů jde ruku v ruce s naším zaměřením na inovativní notebooky, které dál posunou
hranice mobility,“ říká prezident produktové divize
společnosti Lenovo Peter Hortensius.
Druhá fáze této iniciativy je spojena s novou generací procesorů Intel, které jsou zatím označovány
jako Ivy Bridge a k dispozici by měly být v prvním
pololetí roku 2012. Ivy Bridge s 3D tranzistory vyráběné 22 nm technologií jsou druhou generaci
procesorů Intel Core (první byla Sandy Bridge, neboli Core iX), jejich platforma nabídne technologie
USB 3.0 a Thunderbolt, a notebooky založené na
těchto čipech nabídnou nižší spotřebu, lepší vizuální výkon, rychlejší odezvu a rovněž vyšší úroveň
zabezpečení.
Třetím krokem jsou pak produkty Intelu naplánované pro rok 2013, známé prozatím pod kódovým
označením Haswell. U nich se očekává významné
snížení spotřeby na polovinu „termálního bodu“
dnešních mikroprocesorů.
Podstatný je samozřejmě i komerční efekt: „Ultrabooky“, které podle vyjádření Intelu překlenují
mezeru mezi tradičními PC a tablety, by podle viceprezidenta společnosti Seana Maloneyho během
roku a půl do konce roku 2012 mohly obsadit 40 %
světového trhu notebooků. Jonney Shih, šéf firmy
Asus, která představila na Computexu jeden z prvních modelů této kategorie, ultratenký Asus UX-21,
se domnívá, že výhledově by tato nová zařízení
mohla reprezentovat až polovinu trhu. Q /rd/

ULTRABOOKY PŘICHÁZEJÍ
Asus UX21, první počítač vyhovující novým specifikacím Intelu pro ultrabooky: elegantní štíhlý, v nejširším místě pouhých 17 mm tenký počítač o celkové
hmotnosti 1,08 kg s tělem z eloxovaného hliníku je vybaven displejem o úhlopříčce 11,6” s rozlišením 1366x768, druhou generací procesorů Intel Core (i5
nebo i7), SSD SATA III diskem firmy SanDisk (64 nebo 128 GB). K jeho výbavě patří také 4 GB RAM, touchpad podobný ovládacím zařízením smartphonů,
rozhrani mini-HDMI, USB 2.0 a jeden USB 3.0 port. Schopnost “instant-on”, kterou jej obdařil výrobce, umožňuje probuzení ultrabooku z klidového režimu
během několika sekund, což je velmi podstatné pro uživatele.
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PRVNÍ „PÍSÍČKO“ OSLAVILO TŘICÁTINY
 A ODCHÁZÍ „DO DŮCHODU“
Před 30 lety, přišly na trh první osobní počítače – vůbec první stroj IBM PC se světu oficiálně
představil 12. srpna 1981, v newyorském hotelu Waldorf Astoria. Tři desetiletí poté, co John
Eckert a John W. Mauchly v roce 1951 vytvořili pro sčítání lidu v USA první komerční počítač
UNIVAC I se počítače začaly stěhovat i do našich domovů.
Hlavním trumfem stroje, který nesl označení
IBM 5150 PC byla koncepce otevřeného technického
řešení (kvůli úspoře nákladů), což umožnilo využívání
standardních součástek a PC, podstatně levnější než
malosériově vyráběné počítače, během následujících
let zcela ovládly trh. Řešení sebou přineslo i výrobu
„klonů“, čehož rychle využili další výrobci a odstartoval
se tak počítačový průmysl. Zkratka PC se stala zakrátko
obecným označením počítačů této kategorie. Podle
názoru představitelů firmy, která je kdysi stvořila, se
však nyní éra klasických osobních počítačů chýlí ke
konci – v budoucích letech je zřejmě
většinou vystřídají malá mobilní zařízení,
tablety a cloud.„Počítače čeká stejný osud
jako CRT obrazovky, psací stroje a vinylové
desky,“ tvrdí technologický šéf IBM Mark
Dean, který stál u zrodu prvního osobního počítače.

Byznys jménem software

První osobní počítač firmy IBM
nesl označení 5150 PC a reklamu
na něj dělal tulák Charlie

Počítače domů? Nesmysl...
Ve své době však znamenaly skutečnou revoluci.
Od začátku 50. let, kdy byl vyroben první komerčně
dostupný elektronický víceúčelový počítač, byla
tato zařízení výsadou bohatých firem či institucí.
Důvodem byla nejen jejich astronomická cena,
ale i nemalé prostorové nároky – běžně zabíraly
několik místností. I když se s nástupem moderní
elektroniky podařilo dramaticky zredukovat velikost počítačů díky nahrazení elektronek tranzistory
a integrovanými obvody, to, že by se z nich mohla

draví výrobci z asijského kontinentu, a mezi top
počítačovou elitu, kde původních značek spojených s počátky počítačové historie najdete jen pár,
pronikla jména jako Acer, Asus, Lenovo, Fujitsu aj.
Zásadní zlom představoval nástup tzv. mikropočítačů, jako byl např. Altair 8800 v roce 1975,
který otevřel výpočetní technice cestu do domácností. Jednoduchý stroj ve formě stavebnice
se prodával za necelých 400 dolarů, zlomek ceny
tradičních počítačů. Na počátku 80. let si také
v IBM uvědomili obchodní příležitost, která se
zde nabízí a vývojový tým vedený Donem Estridgem dostal za úkol vytvořit počítač s využitím běžně dostupných dílů různých výrobců,
aby náklady na projekt zůstaly v přijatelných
mezích a zároveň se zkrátila doba nutná k jeho
realizaci. Výsledkem byl model IBM 5150 PC. Jednoduchost ovládání předváděla v reklamní kampani postavička Charlieho Chaplina. Dobovou
reklamu lze (poté, co absolvujete předchozí
klip) shlédnout na webu na http://www.gametrailers.com/user-movie/first-ibmpc-ad/298874. Stroj, jehož srdce tvořil
procesor Intel 8088 s frekvencí 4,77 MHz
měl ve své výbavě monochromatický
monitor a disketovou mechaniku a nabízel se za zhruba 3 000 USD.

S historií osobních počítačů je
spojena i další IT legenda: Microsoft. Firma, kterou založili tehdy
ještě neznámí Bill Gates a Paul Allen se zaměřila
na vývoj obslužného softwaru k počítačům (vytvořila i program pro první mikropočítač Altair
8800) a v listopadu 1980 Microsoft podepsal
dohodu s IBM, o dodávce operačního systému
pro tehdy ještě utajovaný počítač – IBM PC. Šlo
o upravený MS DOS, který ovšem Microsoft ve
skutečnosti sám nevyvinul, ale byl založen na
přepsaném operačním systému QDOS (Quickand-Dirty Operating System) zakoupeném pro
tento účel od firmy Seattle Computer, s níž, jak
praví historie, uzavřel Microsoft smlouvu den
poté, co získal kontrakt od IBM. Spolupráce s IBM,
s níž se však po několika letech rozešli, aby se
mohli věnovat rozvoji vlastního operačního
systému, tak pomohla odstartovat hvězdnou
kariéru Microsoftu. Q

stát běžná domácí zařízení jako např. televizor či
chladnička si jejich výrobci prostě nedokázali představit. „Neexistuje důvod, proč by kdokoli chtěl mít
doma něco jako počítač,“ prohlásil v roce 1977 Ken
Olsen, prezident, ředitel a zakladatel společnosti
Digital Equipment Corp. A ukázal se jako špatný
prognostik. Počítače se nejen zabydlely v našich
domácnostech, ale na značky jako zmíněná Digital
Equpiment, Wang aj., které dominovaly pravěku
počítačového průmyslu si dnes už vzpomenou
opravdu jen pamětníci. Jejich místo rychle zaujali

Opravdu byste si koupili něco takového jako počítač od téhle
party hippíků? A přesto to Microsoft, jehož tým z roku 1975
foto představuje dokázal, a stal se během následujících let
dominantou IT branže.
Kvízová otázka: Víte, kdo je mladík v levém dolním rohu?
(Bill Gates)
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CHOVÁNÍ ŘIDIČŮ SE LIŠÍ
PODLE NÁRODNOSTI
VELKÝ PRŮZKUM BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU
REALIZOVANÝ GOODYEAR DUNLOP ZJISTIL, ŽE VE ZPŮSOBU JÍZDY
JEDNOTLIVÝCH EVROPANŮ EXISTUJÍ ZNAČNÉ ROZDÍLY. PRŮZKUM
MIMO JINÉ ANALYZOVAL I TO, CO SI ŘIDIČI MYSLÍ O STYLU SVÉ JÍZDY,
A JAK ŘÍDÍ VE SKUTEČNOSTI.

Pokud jde o sebehodnocení řidičských schopností
jednotlivých národností, nejčastěji se označením
„lepší než průměr“ hodnotili Italové. Avšak v průzkumu bezpečnosti silničního provozu označili
ostatní evropští motoristé za nejnebezpečnější
řidiče v Evropě právě Italy.
Němečtí řidiči sebe sami za volantem nejčastěji popisují jako „uvolněné“, což může být také důvodem
toho, že právě řidiči tohoto národa za jízdy nejčastěji
jedí či pijí. V loňském průzkumu byli němečtí řidiči
zvoleni za nejbezpečnější evropské motoristy.
Francouzi hodnotí svůj styl jízdy jako „opatrný“.
Dokládají to také tím, že před dlouhou cestou vždy
zkontrolují tlak v pneumatikách (90 %). Překvapujícím zjištěním pak na druhou stranu je, že Francouzi
se jako řidiči označují za „lepší průměr“, i když o 15 %
více francouzských motoristů než je evropský průměr, se přiznalo, že občas na ostatní řidiče křičí.
Respondenti z řad Britů ve většině případů tvrdí,
že jejich styl jízdy je „bezpečný“. To je podpořeno
i zjištěním, kdy nejčastěji Britové konstatovali, že při
přibližování se ke křižovatce na oranžovou raději
zpomalí, než by křižovatkou rychle projeli. Na dru-

hou stranu se však nejvíce, britských řidičů přiznává
k řízení pod vlivem stresu.

Ze všech Evropanů na nejvzdálenější cesty vyjedou pravděpodobně Rusové. Vzhledem k velkým
vzdálenostem, zřejmě nebudou brát v potaz doporučení týkající se pravidelných přestávek každé
dvě hodiny. V průzkumu se více než čtvrtina Rusů
přiznala, že bude řídit v kuse 5-6 h. Dle výsledků
také vyplývá, že právě Rusové jako druzí v Evropě
nejčastěji překračují povolenou rychlost.
Respondenti měli při zodpovídání otázek k dispozici

MALIBU  PRVNÍ GLOBÁLNÍ
SEDAN STŘEDNÍ TŘÍDY
NOVINKA OD CHEVROLETU, MODEL MALIBU, BYLA SIMULTÁNNĚ
PŘEDSTAVENA V USA A ČÍNĚ, DVOU Z TÉMĚŘ 100 ZEMÍ NA ŠESTI
KONTINENTECH, KDE SE BUDE PRODÁVAT.
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13 možností, kterými v rozsahu od „bezpečné” po
„riskantní” měli popsat svůj styl řízení. Polovina
evropských řidičů o svém způsobu jízdy prohlásila, že je buď „opatrný“ (31 %) nebo „bezpečný“
(18 %). Takové výsledky však bohužel nejsou zárukou bezpečného cestování na evropských silnicích.
Dokonce i ti řidiči, kteří se označili za „ostřílené
profesionály“ přiznávají, že na silnici během letní
sezóny riskují. Častěji než ostatní se přiznali k tomu,
že například na dvouproudé silnici předjíždějí více
než jedno vozidlo najednou (60 %).
Další nebezpečnou skupinu představují překvapivě
řidiči, kteří své chování za volantem považují za
„nervózní“. Přiznávají, že záměrně zrychlují, pokud
se je někdo snaží předjet (24 %), brzdí prudce, když
je auto za nimi příliš blízko (23 %) nebo z okna
vyhazují něco na jiný vůz (12 %).
Průzkum bezpečnosti oslovil 5 600 motoristů
v 15 zemích po celé Evropě. Reflektuje různé mezikulturní rozdíly odrážející se v míře nehodovosti. Pokud
je dostatek času na cestu a auto připravené, lze se
vyvarovat mnoha stresovým situacím. Vystresovaný
řidič je pravděpodobně méně tolerantní k chybám
ostatních řidičů, proto bychom měli mít na paměti,
že silnice je společným prostorem. Q
/jj/

Design exteriéru nového Malibu přináší prvky sesterských modelů Camara a Corvette. Jde o širší postoj, mocnější ramena a integrovaný zadní spoiler,
který mu dodávají atletický a agresivnější vzhled.
Zcela nový duální kokpit nabízí prostorné a komfortní prostředí a je konstruován tak, aby byl nejtišší
ve své třídě. Díky většímu rozvoru je více místa
v kabině. Ve srovnání s předchozím modelem o téměř 113 litrů více vnitřního prostoru. Disponuje
technologiemi a prvky, které se běžně ve střední
třídě neužívají.
Široká bude také nabídka motorizací. Celkem bude
k dispozici 10 hospodárných a přitom výkonných
čtyř a 6válcových agregátů. Dle trhu bude vybaven
manuální nebo automatickou převodovkou a na
výběr bude možnost využití benzínu, nafty, nebo
LPG. Na některých trzích budou dostupné také
turbo motory. Protože jde o globální model, bude
k dispozici s pravo i levostranným řízením.
Kromě sportovních jízdních vlastností je k dispozici
i široké spektrum bezpečnostních prvků a technologií včetně 10 airbagů, použití vysokopevnostní oceli,
varování při opuštění jízdního pruhu/nebezpečí
přední kolize, systému zpětné kamery a zadního
parkovacího asistenta.
Vyrábět se bude ve výrobních závodech na celém
světě, včetně USA a Číny. Q
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MĚSTO JE MŮJ DOMOV  UP!
Volkswagen poskytl oficiální informace o novém malém voze s názvem up! Čtyřmístné vozidlo je určeno zejména pro městský provoz, a podle výrobce nabízí na minimálním půdorysu
maximum prostoru.

Up! bude na český trh uveden na jaře 2012 s kompletně novou konstrukcí a zcela novým designem.
Nabízeny budou tři verze: take up! jako základní model, komfortní move up! a vrcholnou verzí high up!.
Pohon nového modelu bude zajišťovat nová generace tříválcových zážehových motorů ve dvou
výkonových stupních 44 a 55 kW. Kombinovaná
spotřeba paliva verze BlueMotion Technology
(včetně systému Stop/Start) poháněné motorem
1,0 l o výkonu 44 kW je 4,2 l/100 km, čemuž odpovídají emise CO2 pod hranicí 100 g/km. Později
bude následovat motor na stlačený zemní plyn
(CNG) se stejnou základní konstrukcí a výkonem

50 kW, jehož kombinovaná spotřeba paliva
3,2 kg/100 km (zemní plyn) odpovídá emisím
CO2 ve výši 86 g/km. Up! s pohonem na CNG ve
verzi BlueMotion se může pochlubit hodnotou
emisí CO2 dokonce jen 79 g/km. Nabídku pak
v roce 2013 doplní také up! poháněný elektřinou.
VW up! je také prvním (a dosud jediným) vozem
ve své třídě s funkcí automatického nouzového
brzdění v městském provozu (City Emergency
Braking). Na přání dodávaný systém se automaticky aktivuje při rychlosti jízdy nižší než 30 km.h-1
a pomocí laserového senzoru sleduje prostor před
vozidlem, aby včas detekoval hrozící kolizi. Podle
rychlosti jízdy a charakteru příslušné situace
dokáže snížit intenzitu nárazu automatickými brzdovými zásahy, které mohou
nehodě za určitých okolností dokonce
i zabránit.
Up! rovněž poprvé představuje unikátní
systém maps + more pro navigaci, zábavu
a telefonování, založený na platformě tzv.
osobního informačního a zábavního zařízení (PID
-Personal Infotainment Device). Systém vznikl ve

spolupráci se společností Navigon a zařízení PID se
dokáže propojit s dalšími systémy vozidla. Umožňuje tak např. ovládat a sledovat navigační systém,
telefon a multimedia ve vozidle, slouží rovněž k zobrazování důležitých provozních informací, včetně
přepínání do režimu vizuálního displeje systému
ParkPilot, který sleduje a ukazuje vzdálenost vozu
od překážek při parkování a manévrování.
S rozměry 3,54 m na délku, 1,64 m na šířku a 1,48 m
na výšku je up! jedním z nejmenších čtyřmístných
vozů. Jde o působivý malý vůz s extrémně krátkými převisy, dlouhým rozvorem náprav (2,42 m)
a širokým rozchodem kol vpředu a vzadu, který
plně využívá disponibilní obestavěný prostor. Q

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

o na
Získejte paliv *!
1 rok zdarma

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

Svět v pohybu.
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LUXUSNÍ SEDAN S HYBRIDNÍM POHONEM
Automobilka Audi zahájí příští rok sériovou výrobu své vlajkové lodi modelu A8 v provedení
hybrid, který zkombinuje výkon 6válce se spotřebou paliva pod 6,4 l.
Jde o provedení s vysoce efektivním paralelním
hybridním pohonem. Spalovací motor spolupracuje
s tenkým elektromotorem ve tvaru kotouče, jehož
nejvyšší výkon je 40 kW a točivý moment 210 Nm.
Motor 2.0 TFSI s upravenou konstrukcí poskytuje
nejvyšší výkon 155 kW. Maximální hodnota točivého
momentu 350 Nm je k dispozici v rozpětí otáček
od 1500 do 4200 min-1.
Synchronní elektromotor s permanentním magnetem je uložen před upravenou 8stupňovou převodovkou tiptronic na místě vyhrazeném obvykle
kapalinovému měniči momentu. Mezi jednotku
TFSI a elektromotor je vložena vícelamelová spojka
v olejové lázni, která pracuje plynule s extrémní pre-

cizností a bez rázů. Převodovka hybridního systému
přenáší hnací sílu na přední kola a její velké rozpětí
převodů přispívá k hospodárnosti vozu.
Zážehový motor 2.0 TFSI a elektromotor dosahují
nejvyššího kombinovaného výkonu 180 kW a maximálního točivého momentu 480 Nm. Luxusní
limuzína může být až do rychlosti 100 km.h-1 poháněna pouze elektromotorem a při konstantní
rychlosti 60 km.h-1 ujede v čistě elektrickém režimu
přibližně tři kilometry.
Audi A8 hybrid zrychlí z klidu na 100 km.h-1 za
7,7 s a dosahuje nejvyšší rychlosti 235 km.h-1. Spotřeba paliva v kombinovaném cyklu EU je nižší
než 6,4 l/100 km a emise CO2 jsou pod hranicí
148 g na km.
Řidič si může vybírat mezi třemi jízdními režimy.
Režim EV upřednostňuje elektrický pohon, zatímco
režim D efektivně kombinuje přednosti spalovacího
motoru a elektromotoru. Režim S je k dispozici pro
sportovní styl jízdy. Hybridní soustava přechází
za jízdy mezi pěti provozními módy od pohonu
zajišťovaného výhradně spalovacím motorem TFSI,
přes pohon pouze elektromotorem až po hybridní
režim. V určitých situacích přicházejí navíc ke slovu
funkce rekuperace kinetické energie a podpory
akcelerace elektromotorem.

NEJVYŠŠÍ PŘÍČKY V ŽEBŘÍČKU EKOLOGICKÝCH
MODELŮ  TOYOTA A LEXUS
V nejnovějším nezávislém žebříčku ekologických modelů pro rok 2011/2012, který vydává
uznávaný Německý dopravní klub (VCD), obsadila hybridní vozidla značek Toyota a Lexus
nejvyšší příčky coby nejekologičtější vozidla pro trvale udržitelnou mobilitu, která jsou dnes
na trhu k dispozici.
Modely uvedených značek obsadily čtyři nejvyšší
příčky z celkem 385 hodnocených vozů. Na prv-
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čtvrté místo (89 g/km) ve stejné kategorii.
Nezisková organizace Německý dopravní klub
vydal poprvé Žebříček ekologických modelů již
v roce svého založení (1989). Kritéria použitá při
hodnocení nominovaných vozidel: 60 % emise
CO2, 20 % hlukové zatížení, 15 % škodlivé emise
(např. pevné částice, NO2, NOx), a 5 % ekologické
dopady (např. NOx). Q

ním místě skončil Lexus CT 200h s celkovým skóre
7,83; po něm následovala Toyota Prius (7,53),
Toyota iQ 1.0 VVT-I (7,43) a Toyota Auris Hybrid
se skórem 7,33.
Modely Lexus CT 200h a Toyota Auris Hybrid získaly první dvě místa v kategorii kompaktních vozů,
zatímco Toyota Prius si vydobyla ocenění za nejekologičtější rodinný vůz.
V kategorii nejnižších ekologických dopadů
měřených emisemi CO 2 je vůz Lexus CT 200h
s plně hybridním pohonem spoludržitelem
druhého místa (87 g/km). Stejně tak modely
Toyota Prius a Auris Hybrid obsadily společně

KIA PŘEDSTAVÍ KONCEPT SPORTOVNÍHO SEDANU
Nový koncept Kia, který naznačuje, kam
se bude ubírat design vozů automobilky,
disponuje podle vyjádření výrobce silou,
dynamikou a dravostí.

Lithium-iontový akumulátor o hmotnosti 36,7 kg
je uložen v zavazadlovém prostoru na místě chráněném před nárazem. Disponuje nominální kapacitou 1,3 kWh a výkonem až 40 kW. Akumulátor je
chlazen vzduchem. Chlazení je zajišťováno dvěma
různými způsoby v závislosti na aktuálních potřebách, a to buď vzduchem přiváděným ventilátorem z prostoru pro cestující, nebo samostatným
chladicím okruhem napojeným na automatickou
klimatizační jednotku. Akumulátor je tak udržován
v potřebném rozsahu provozních teplot. Elektromotor a kompaktní výkonová elektronika, která
reguluje činnost elektromotoru a akumulátoru,
jsou chlazeny vodou.
Audi A8 hybrid je jednou z nejlehčích limuzín ve
své třídě. Karoserie ASF (Audi Space Frame) je vyrobena kompletně z hliníku s výjimkou střešních
sloupků B zhotovených z oceli nejvyššího stupně
pevnosti lisované za tepla. Karoserie o hmotnosti
231 kg je asi o 40 % lehčí než srovnatelná ocelová
konstrukce. Q

Studie bude představena ve světové premiéře v polovině září na frankfurtském autosalonu, kde také
návštěvníci uvidí světovou premiéru třídveřového
modelu Rio a modernizovaný Soul.
Studie nového sportovního sedanu je provedena
v uhlazených liniích, přitom se svalnatými proporcemi a pohonem zadních kol. Q
/kp/
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CITROËN DS5 S 5 HVĚZDIČKAMI
Třetí model řady DS získal 5 hvězdiček v protokolu EuroNCAP, přičemž v hodnocení
asistenčních systémů dosáhl výsledek 97 %.

Bezpečnost zajišťují především osvědčené technologie podpůrných prvků řízení. Jde například
o elektronický rozdělovač brzdných sil, brzdový
asistent pro kritické situace, Intelligent Traction
Control nebo programovatelný omezovač rychlosti/
tempomat a funkce přisvícení do zatáček.

K výborným výsledkům přispěly i prvky výbavy spadající do kategorie „Kreativní technologie“, které jsou
nabízeny exkluzivně u vozu DS5, jako např. systém
varování před neúmyslným překročením dělicí čáry,
automatická dálková světla, která se automaticky zapínají a vypínají podle okolních světelných podmínek

a provozu, systém promítání informací na čelní sklo,
jako je rychlost, nastavení tempomatu nebo omezovače rychlosti nebo informace navigačního systému.
Díky inovativní službě Citroën eTouch získal model
DS5 stejně jako všechny poslední novinky značky
ocenění Euro NCAP Advanced. Ocenění je určeno
pro moderní systémy zajišťující maximální bezpečnost, ale přitom jsou dostupné pro širokou
veřejnost. Jde o nabídku inovativních služeb, které
jsou ve voze k dispozici. Zejména tísňové a asistenční volání s lokalizací vozu (v závislosti na dané
zemi). Tyto dvě bezplatné služby jsou k dispozici
nepřetržitě prostřednictvím zabudované SIM karty
a při poruše nebo v případě, kdy je řidič obětí nebo
svědkem nehody, umožňují přesnou lokalizaci vozu
a rychlý zásah záchranných složek.
Citroën eTouch zahrnuje rovněž dvě další služby
dostupné na internetu v osobní složce zákazníka
MyCitroen: jde o virtuální servisní knížku a výuku
ekologického řízení EcoDriving. Tyto služby upozorňují na mechanickou nebo bezpečnostní závadu,
informují o nutnosti provést pravidelnou servisní
prohlídku, ale umožňují rovněž sledovat spotřebu
paliva a emisí CO2. Q

BEZVÍČKOVÝ SYSTÉM FORD BRÁNÍ KRÁDEŽÍM PALIVA
S rostoucími cenami pohonných hmot přibývá i počet případů krádeží paliva ze zaparkovaného
automobilu. Díky bezvíčkové technologii Ford Easy Fuel je menší pravděpodobnost, že bude
z nádrže odčerpáno palivo.
Easy Fuel se vyznačuje speciální konstrukcí hrdla, do
něhož je prakticky nemožné vsunout jiný předmět
než trysku odpovídající tankovací pistoli. Primárním
smyslem tohoto zařízení je zabránit majitelům vozů
Ford v nechtěném načerpání špatného druhu paliva, ale je zde také vítaný vedlejší efekt – pro zloděje
je daleko obtížnější protlačit hrdlem hadičku, pomocí které by pak chtěli nasát palivo z automobilu.

Hrdlo nádrže je v systému Easy Fuel opatřeno
odpruženou záklopkou, aretovanou speciálními
zámky. Ty se uvolní pouze při zasunutí čerpací pistole o stanoveném průměru, takže není zapotřebí
tradičního šroubovacího víčka. Jakmile se pistole
vytáhne, záklopka se díky pružině opět sama sklopí.
Překonat toto řešení podomácku vyrobeným odsávacím zařízením je krajně obtížné. Q

MICRA S KOMPRESOREM PŘEPLŇOVANÝM
MOTOREM DIGS
Nissan uvedl na český trh městský vůz Micra s novým, kompresorem přeplňovaným motorem
1.2 DIG-S, který zaručuje spotřebu pouhých 4,1l/100 km a nejnižší emise CO2 ve své třídě.

Micra díky kompaktním vnějším rozměrům a malému poloměru otáčení vznikla jako ideální automobil do města. Nová Micra DIG-S ale zavádí úplně

nový standard - s emisemi CO2 pouhých 95 g/km se
pyšní jedním z nejčistších zážehových motorů na
světě. Tato výjimečně nízká hodnota emisí je ale jen

jedním prvkem v rozsáhlé výzbroji modelu DIG-S.
Klíčem k úspěchu vozu je motor DIG-S: Jde o kompaktní tříválcovou vysoce účinnou 12ventilovou
jednotku se zdvihovým objemem 1198 cm3. Klíčové
technologie zahrnují přímé vstřikování, Millerův
cyklus a kompresor. Technicky pokročilý motor
poskytuje výkon očekávaný od 1,5 l motoru, ale
se spotřebou odpovídající motoru o objemu 1 l.
Taková kombinace výkonu, spotřeby paliva a mimořádně nízkých emisí je bezkonkurenční.
Ve standardu je použita přesná 5stupňová manuální
převodovka, volitelně je ale dostupná i nová převodovka CVT s řadou pokročilých technologií - je
první převodovkou typu CVT se subsatelitním soukolím, zajišťujícím dokonale plynulý chod a vysokou
účinnost. Navíc se pyšní nejvyšším převodovým
poměrem na světě - 7,3:1, který poskytuje výbornou kombinaci dobré odezvy za nízké rychlosti
s vynikající úsporností ve vysokých rychlostech.
Všechny verze nové Micry DIG-S jsou vybaveny
systémem Start/Stop, klimatizací, 6 airbagy, ESP,
centrálním zamykáním a elektrickým ovládáním
předních oken. Q
9/2011
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STUDENTI NAVRHLI FUTURISTICKÉ FERRARI BUDOUCNOSTI

Vítězný návrh hypervozu Ferrari

Společnost Autodesk, která je
technologickým partnerem Ferrari, pro koncepční návrh i design
vozidel oznámila vítěze prestižní
mezinárodní soutěže Ferrari
World Design Contest.
Firmy Ferrari a Autodesk rovněž ocenily celkové vítězné týmy za vizionářské návrhy budoucích vozů Ferrari.

Na prvním místě se umístil korejský
tým Univerzity Hongik, studenti Kim
Cheong Ju, Ahn Dre a Lee Sahngseok
obdrželi ocenění Autodesk Design
Award, na druhém místě studenti
italské univerzity IED a třetí místo
obsadil tým britské univerzity London Royal College of Arts. Zvláštní
ocenění za inovace a technologii bylo

uděleno zástupcům čínské univerzity
Jiangnan.
Soutěže Ferrari World Design Contest
se zúčastnili studenti z 50 prestižních
škol designu po celém světě s úkolem
navrhnout Ferrari budoucnosti. Podle
zadání se mělo jednat o „hypervůz“
využívající nejnovější technologie
a materiály při zachování legendár-

JAK ČERSTVÉ JSOU POTRAVINY? UKÁŽE TO NOVÝ SENZOR.
Výzkumníci v německém
Frauenhofer Institutu vyvinuli
nový typ senzoru, který na
základě biochemických reakcí dokáže poznat zkažené
potraviny, např. maso.
Tenký plastový proužek s barvivem, které reaguje s aminy
v atmosféře upozorňuje na
nebezpečné jídlo změnou
barvy ze žluté přes zelenou

3URXåHNVþLGOHPPČQtEDUYXSRGOHVWXSQČUR]NODGXSRWUDYLQ

na tmavě modrou podle koncentrace aminů, toxických organických sloučenin, které vznikají při rozkladu biologického
materiálu. „Senzor je pokrytý
sloučeninou, která při určité
koncentraci aminů změní barvu
ze žluté na modrou a dává jasný
signál o stavu potravin. Na rozdíl
od obvykle používaného data
doporučené spotřeby senzor

3D OBRAZ BUDE MOŽNÉ SLEDOVAT I NA BĚŽNÝCH DISPLEJÍCH
Obrazovku z tekutých krystalů
libovolného smartphonu nebo
přenosného počítače je nyní
podle výrobce možné změnit v 3D
displej, pokud se na ní připevní
speciální film, slibuje firma Global
Wawe, které představila tento
produkt na japonské výstavě 3D
and Virtual Reality Exhibition.
Sledovat trojrozměrný obraz lze bez
potřeby speciálních brýlí vyžadovaných pro většinu dnes využívaných
3D technologií.
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Na povrchu filmu jsou rozmístěny miniaturní optické čočky, které rozdělují zobrazení na dva – pro každé oko. S touto
technologií propouští film 90 % světla
a úhel zobrazení činí 120 stupňů. Aby
přístroj ukázal rozměrné obrazy, jedna
fólie nestačí, a je také potřeba stáhnout
si speciální software z webových stránek
výrobce (funguje pro Windows i iOS).
Global Wawe zahajuje výrobu své novinky s označením Pic3D v šesti různých variantách. Od 31 cm úhlopříček
od (v rozlišení 1200x800 bodů), až po

55 cm (1920x1080 bodů) a 23“ ve stejném rozlišení, které se nabízejí v cenovém rozmezí od 25 do 185 amerických
dolarů. Není překvapující, že rozměry
těchto přídavných fólií korespondují

ního výkonu a elegance spojované
s věhlasnou značkou. Do finále postoupilo celkem 7 týmů, z nichž každý
vytvořil virtuální 3D model navrhovaného hypervozu v aplikaci Autodesk
Alias a také fyzický model v měřítku
1:4. Příspěvky do soutěže byly hodnoceny na základě několika hledisek
včetně využití softwaru na podporu
týmové spolupráce, využití návrhového softwaru a jeho vyspělých
funkcí a také nejlepší kvality a vizuální
atraktivity hotového návrhu hypervozu. Celkoví vítězové soutěže získali
kromě finanční odměny i pozvání na
stáž v ústředí firmy Ferrari v italském
Maranellu.
„Rozvíjení kreativity mladých lidí je
elementární strategií ve všech profesích. Soutěž Ferrari World Design Contest představuje okno do světa, které
chceme mít stále otevřené, a rovněž
reprezentuje kreativní energii další generace. Na vlastní oči jsem měl možnost vidět autentické inovace, které
nám tito talentovaní mladí lidé poslali,
a cítil obrovskou vášeň a odhodlání,
jež do nich vložili. Jsem si jist, že některé z těchto návrhů ožijí v budoucích
vozech Ferrari,“ řekl při slavnostním
udílení cen Luca di Montezemolo,
předseda představenstva Ferrari. Q

pracuje s aktuálními údaji, nikoliv
s odhady,“ konstatuje Anna Hezingerová, která vedla vývoj senzoru,
vytvořeného na základě grantu německého Spolkového ministerstva
pro vzdělávání a výzkum. Senzor je
podle tiskové zprávy Fraunhofer Institutu levný a vhodný pro masové
nasazení v potravinářském průmyslu,
protože splňuje všechny požadavky
na bezpečnost a může být např. součástí obalu trvanlivých i čerstvých
potravin. Q

především s formáty používanými
firmou Aple u zařízení jako jsou iPad,
iPhone a iPod touch, ale výrobce slibuje doplnění o další rozměry.
Filmy umožňují prohlížet ve 3D stereoskopické snímky vyskytující se na
internetu (side by side format) a pracují
i s webovými stránkami v tomto formátu. Podobné projekty na konverzi
2D obrazu na trojrozměrný nejsou
úplnou technologickou novinkou, ale
nyní poprvé vývojáři představili, jak lze
takovéto řešení dosáhnout v principu
jednoduše a levně a učinit tak záležitostí
dostupnou pro masové rozšíření. Q

kaleidoskop

TECHNICKÉ UNIKÁTY SLAVÍ JUBILEA
I věci mají své narozeniny, a na letošní léto připadají výročí hned
několika pozoruhodných zařízení a staveb, které patří k významným
technickým dílům naší země.
Orlická přehrada, která je největším vodním dílem v ČR, oslavila
v srpnu půl století od svého uvedení do provozu. Hráz přehrady je
81,5 m vysoká a její šířka je 450 m
a jde o největší tížnou,
tedy gravitační hráz ve
střední Evropě. Celkový
objem vody v Orlické
nádrži, která je dlouhá
68 km a zasahuje
kromě samotné Vltavy

mezi nejtenčí na světě, ustála se ctí.
Tehdy odolala zátěži, s níž se při jejím
budování vůbec nepočítalo. V srpnu
2002 se do přehrady kvůli vydatným
dešťům dostalo 2,5 miliardy m3 vody
– přitékala desetitisíciletá voda a odtékala
tisíciletá, konstatoval
generální ředitel Povodí
Vltavy Petr Kubala.
Jubilejní, 120. narozeniny oslavila v srpnu také

dráhy činila 383 m a lanovka vyrobená
firmou Ringhoffer byla poháněna tzv.
vodní převahou, kdy horní vůz po načerpání vody do nádrží vytáhl vlastní
vahou ten spodní. Lanovka
fungovala až do první světové války, kdy byl její provoz
přerušen až do roku 1931. Poté
ji převzaly Elektrické podniky
hlavního města Prahy (dnešní
pražský dopravní podnik), přestavěly ji na elektrický pohon
a její délka byla prodloužena na 511 m.
V několikrát modernizované podobě
slouží petřínská lanovka dodnes a patří, stejně jako rozhledna, k vyhledávaným atrakcím - ročně přepraví okolo
1,7 mil. cestujících, za celou dobu její
existence se s ní svezlo asi 56 mil. lidí.
Před 120 lety se mohli Pražané a návštěvníci metropole také poprvé svézt
elektrickou tramvají. Soukromá
elektrická dráha vybudovaná firmou
Františka Křižíka na Letné byla nejen
první elektrickou tramvajovou dráhou
v Praze (do té doby v Praze jezdila od
roku 1875 pouze koněspřežná tramvaj), ale zároveň i první elektrickou
dráhou v českých zemích. Měla především propagační účel. Pravidelná
doprava na této dráze začala 18.
července 1891. Trať měřila necelých
800 m a vedla z Letné do Královské

obory (Stromovky). Jezdily na ní dva
otevřené elektrické vozy, jejichž nejvyšší povolená rychlost byla stanovena na 10 km.h-1 a jízda trvala čtyři
a půl minuty. Elektřinu pro ně vyráběl
elektrodynamický stroj poháněný lokomobilou. Dráha byla jednokolejná,
s jednou výhybkou (dvoukolejné
úseky byly jen na koncích) a sloužila
vždy jen sezónně v létě až do roku
1900, o dva roky poté byla zrušena.
V té době ovšem už nejen v Praze, ale
i v dalších českých městech vznikaly
regulérní tramvajové tratě městské
dopravy. Q

Orlická přehrada a pohled do jejího nitra. Původní oběžné kolo Kaplanovy turbíny
(nahoře) patřilo ve své době k technickým unikátům.

i na Otavu a Lužnici, činí 716,5 mil.
m3. Nádrž je využívána k rekreaci,
vodním sportům, rybolovu a také
k odběrům povrchové vody. Ve
spodní části přehrady je umístěna
vodní elektrárna. Desetilopatkové
kolo, které dříve pohánělo její Kaplanovu turbínu, získalo zlatou medailí
na výstavě EXPO 58 v Bruselu a bylo
světovým unikátem. V současnosti
jsou turbíny vybaveny moderními
8lopatkovými koly s vyšší účinností.
Přehrada ve své historii prošla mnoha
zkouškami, těmi nejnáročnějšími byly
katastrofické povodně v letech 2002
a 2006, které přehrada ačkoli patří

známá dominanta Prahy – Petřínská
rozhledna. Inspirací pro její výstavbu
byla Eiffelova věž v Paříži, a podobně
jako Paříž pro Světovou výstavu v roce
1899 měla i Praha získat u příležitosti
Zemské jubilejní výstavy obdobný
monument. Pozoruhodná je zejména
krátká doba realizace projektu: práce
byly zahájeny 16. března 1891 a celá
stavba byla slavnostně předána veřejnosti 2. srpna 1891, přičemž samotná
rozhledna byla smontována za pouhé
tři měsíce.
Současně byla na vrchol Petřína postavena i známá lanovka, která slaví
nyní rovněž 120. jubileum. Délka její

Lanová dráha na Petřín zahájila provoz ve stejné době, kdy se tam veřejnosti otevřela nová
rozhledna a v pražské Stromovce začala jezdit první elektrická tramvaj – u příležitosti Jubilejní
výstavy v Praze roku 1891. Korpulentní pán před první tramvají na historické fotografii je
„český Edison“ František Křižík.
Zdroj: NTM

9/2011

59

legislativa a právo

EVROPSKÁ UNIE ROZŠÍŘILA
ZÁKAZ POUŽÍVÁNÍ TĚŽKÝCH
KOVŮ V ELEKTRICKÝCH
A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍCH
DNE 21. ČERVENCE 2011 VSTOUPILA V PLATNOST SMĚRNICE
EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2011/65/EU ZE DNE 8. ČERVNA
2011 O OMEZENÍ POUŽÍVÁNÍ NĚKTERÝCH NEBEZPEČNÝCH LÁTEK
V ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍCH, KTERÁ BYLA
VYHLÁŠENÁ V ÚŘEDNÍM VĚSTNÍKU EU 1. ČERVENCE. BYŤ K NABYTÍ
ÚČINNOSTÍ JEJICH USTANOVENÍ, ČILI TERMÍNU, OD KTERÉHO SE JÍ
PŘIZPŮSOBÍ PRÁVNÍ ŘÁDY ČLENSKÝCH STÁTŮ EU, JEŠTĚ NĚJAKÝ
ČAS UPLYNE, JIŽ DNES JE VHODNÉ SE NA TO PŘIPRAVIT.

P

řijatá směrnice má podobu revidované směrnice o omezení
používání nebezpečných látek
v elektrických a elektronických zařízeních (směrnice o nebezpečných
látkách). Tato směrnice (směrnice
2002/95/ES o omezení používání
některých nebezpečných látek
v elektrických a elektronických zařízeních) z roku 2002 vstoupila v platnost dne 13. února 2003. Stanovila přitom přísné limitní hodnoty
olova, rtuti, kadmia, šestimocného
chromu, polybromovaných bifenylů
a polybromovaných difenyletherů
ve specifikovaných typech elektrického a elektronického zařízení.
Má se za to, že zabránila likvidaci
tisíců tun zakázaných látek a jejich
možnému uvolnění do životního
prostředí a vedla ke změnám ve vývoji produktů v EU i na celém světě.
Evropská unie připravuje novou
právní úpravu formou tzv. přezkumu, kdy hodnotí účinnost přijatého právního předpisu a v případě potřeby změny
navrhuje, jakým směrem se má změna ubírat. V našem případě byl přezkum zahájen v roce 2008.
V roce 2010 pak dosáhly Evropský parlament a Rada
shody (která je podmínkou přijetí právní úpravy)
a v červnu 2011 tak byla přijata uvedená revidovaná
směrnice 2011/65/EU.

Hlavními prvky nové směrnice jsou:
●postupné

rozšiřování pravidel na všechna elektrická a elektronická zařízení, kabely a náhradní
díly, aby bylo do roku 2019 dosaženo úplného
souladu s požadavky politiky EU a příslušných
právních úprav
●přezkum seznamu zakázaných látek do července
2014 a poté v pravidelných intervalech
●jasnější a transparentnější pravidla pro udělování
výjimek ze zákazu používání látek
60
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●lepší

provázanost s nařízením
REACH o registraci, hodnocení,
povolování a omezování chemických látek
●nové definice vybraných pojmů
●označování výrobků značkou
CE, která vyjadřuje shodu s evropskými normami a je vyhrazena pro elektronické výrobky,
které rovněž vyhovují požadavkům směrnice o nebezpečných
látkách
Stejně jak původní znění tohoto
právního předpisu i nová směrnice stanoví pravidla omezení
používání nebezpečných látek
v elektrických a elektronických
zařízeních (EEZ) tak, aby bylo ještě
více chráněno lidské zdraví a životní prostředí, včetně zneškodnění odpadních EEZ. Konkrétně
směrnice stanoví povinnost pro
členské státy EU zajistit, aby EEZ
uváděná na trh (včetně kabelů
a náhradních dílů pro jejich opravy nebo opětovné použití, modernizaci funkcí nebo zvýšení
kapacity) neobsahovaly látky uvedené v příloze
II. (vč. maximálních hodnot hmotnostní koncentrace tolerované v homogenních materiálech).
Jde konkrétně o:
Olovo
Rtuť
Kadmium
Šestimocný chrom
Polybromované bifenyly (PBB)
Polybromované difenylethery (PBDE)

(0,1 %)
(0,1 %)
(0,01 %)
(0,1 %)
(0,1 %)
(0,1 %)

Z pohledu využití těchto látek v zařízeních je zřejmé,
že jde o dramatický zásah do výroby, který se neobešel bez kompromisu. Výsledkem pak je poměrně
široký výčet, který taxativně stanoví zařízení, na které

se omezení nevztahuje. K těmto „volným“ výrobám,
distribucím a prodejům mj. patří:
●zařízení nezbytná pro ochranu podstatných bezpečnostních zájmů členských států (vč. zbraní,
střeliva a válečného materiálu určených výlučně
k vojenským účelům)
●zařízení určená pro vyslání do vesmíru
●velké stacionární průmyslové nástroje
●velké pevné instalace
●dopravní prostředky pro přepravu osob nebo
zboží, kromě elektrických dvoustopých vozidel
●nesilniční pojízdné stroje určené výlučně k profesionálnímu použití
●aktivní implantabilní zdravotnické prostředky
●fotovoltaické panely určené k použití v systému
k výrobě energie ze slunečního světla pro veřejná,
obchodní, průmyslová a obytná zařízení
●zařízení navržená výhradně pro účely výzkumu
a vývoje, která jsou k dispozici pouze mezi podniky
Vlastním elektrickým a elektronickým zařízením
směrnice pak rozumí: „zařízení, jehož správná funkce
závisí na elektrickém proudu nebo na elektromagnetickém poli, a zařízení k výrobě, přenosu a měření
tohoto proudu a pole, které je určeno pro použití
s napětím nepřesahujícím 1 000 V pro střídavý
proud a 1 500 V pro stejnosměrný proud“.
Předchozí směrnice o nebezpečných látkách
se vztahovala na několik kategorií elektrických
a elektronických zařízení, k nimž patřily domácí
spotřebiče, zařízení informačních technologií
a spotřební elektronika. Nyní však byla rozšířena
na všechna elektronická zařízení, kabely a náhradní díly (viz níže). V případech, kdy neexistuje
žádná přijatelná alternativa, lze udělit výjimku.
EU přitom stanovila, že seznam zakázaných látek
bude pravidelně přezkoumáván. Protože byla
významně rozšířena oblast působnosti směrnice,
zavádí se přechodné období až osmi let pro nové
výrobky, kterých se pravidla dotýkají.
Kategorie EEZ spadajících do oblasti působnosti této směrnice
1. Velké spotřebiče pro domácnost
2. Malé spotřebiče pro domácnost
3. Zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení
4. Spotřební elektronika
5. Osvětlovací zařízení
6. Elektrické a elektronické nástroje
7. Hračky, vybavení pro volný čas a sporty
8. Zdravotnické prostředky
9. Monitorovací a kontrolní přístroje včetně
průmyslových monitorovacích a kontrolních
přístrojů
10. Automaty
11. Jiná EEZ, která nespadají do žádné z výše uvedených kategorií.

Další opatření EU
Evropská komise bude usilovat pokud možno
o hladký přechod firem od původní směrnice
o nebezpečných látkách ke směrnici z letošního
července. Za tím účelem bude před uplynutím
lhůty pro zapracování směrnice do právních řádů
členských států aktualizován podpůrný dokument
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obsahující často kladené otázky ke směrnici o nebezpečných látkách. Komise rovněž hodlá přezkoumat články, kterých se týká změna oblasti působnosti a u nichž zatím nebylo provedeno posouzení
dopadů, aby je mohla do směrnice zahrnout.

Účinnost
Členské státy mají 18 měsíců na to, aby ji zapracovaly
do svých právních řádů. Do té doby bude platit
směrnice o nebezpečných látkách z roku 2002.
V praxi to znamená, že v ČR by měla být přijata

NOVÁ PRAVIDLA PRO TACHOGRAFY
V SILNIČNÍ DOPRAVĚ MAJÍ UŠETŘIT VÍCE
NEŽ 500 MILIONŮ EUR ROČNĚ
Se záměrem plně využít nové technologické možnosti, jako je družicové určování polohy, navrhla Evropská komise revizi právních předpisů týkajících se tachografů. Konkrétně předložila
k dalšímu legislativnímu projednávání dne 19. července 2011 návrh Evropského parlamentu
a Rady, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006.
Právní úprava tachografů na úrovni Unie není žádná
novinka. Evropská unie reguluje montáž a používání
tachografů již od roku 1970. Základním právním předpisem je v současnosti v oblasti záznamových zařízení
nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení
v silniční dopravě, které stanoví technické normy
a pravidla pro používání, schvalování typu, montáž
a inspekci tachografů. Je tak komplexním souborem
právně závazných povinností pro výrobce a orgány,
ale také pro provozovatele silniční dopravy a řidiče.
Aktuálně používá tachografy přibližně 900 000 dopravních podniků a 6 milionů evropských nákladních vozidel a autobusů je vybaveno tachografy,
které umožňují kontrolovat, zda profesionální řidiči
a dopravci dodržují právní předpisy v sociální oblasti
týkající se silniční dopravy. Kromě digitálních tachografů, které byly zavedeny pro vozidla registrovaná
po 1. květnu 2006, se již od roku 1985 používají
analogové tachografy, které jsou používány u starších
vozidel. Používání digitálního tachografu je od roku
2006 pro nová vozidla povinné. Cílem současného
návrhu je aktualizovat právní rámec, který sahá do

roku 1985. Konkrétně má být účelem nové právní
úpravy zlepšení systému tachografů. Podle Evropské
komise právní úprava znesnadní páchání podvodů
a sníží administrativní zátěž, což podle jejího odhadu
společnostem ušetří až 515 milionů EUR ročně. Lepší
dodržování pravidel o dobách řízení a dobách odpočinku více ochrání řidiče, zvýší bezpečnost silničního
provozu a zajistí spravedlivou hospodářskou soutěž.

ručních záznamů automatickými (ušetří dopravcům a jejich řidičům 349 milionů EUR ročně).
●Dálková komunikace zvýší účinnost silničních
kontrol, které mohou být zacíleny na vozidla,
u nichž s vyšší pravděpodobností dochází k porušování právních předpisů (řidiči, kteří dodržují
předpisy, budou zastavováni méně často a bude
možné ušetřit na administrativní zátěži 34,5 milionů EUR ročně).
●Zvláštní rozhraní, které umožní integraci do
inteligentních dopravních systémů a zároveň
bude v souladu s platnými právními předpisy
o ochraně údajů.
●Vyšší normy pro dílny pověřené instalací a kalibrací tachografu sníží počet podvodů a manipulací.
●Sloučení řidičského průkazu s kartou řidiče, která
se používá v digitálním tachografu (sníží administrativní zátěž řidičů o 100 milionů EUR ročně).
●Průběžná aktualizace specifikací tachografu
s cílem zachovat vysokou úroveň zabezpečení
a snížit možnosti podvodu a manipulace.

Návrh nařízení stanoví několik novinek:
●Záznam

polohy prostřednictvím družicového
systému pro určování polohy umožní nahrazení

ZVÝŠENÉ POPLATKY ZDRAŽÍ ÚHRADU DLUHŮ
Od září se soudní spory dále prodraží, což může způsobit problémy hlavně při řešení drobných
dluhů. I relativně drobní dlužníci, kteří podle rozhodnutí soudu dluží např. třeba jen částky
v řádu tisícikorun zaplatí navíc nad původní sumu výrazně více než dosud. Důvodem jsou
zvýšené soudní poplatky.
Zdražení činí o 100 % i více, může jít i o tisíce korun
na jednu položku. Základní sazba poplatku za návrh
na zahájení řízení, jehož předmětem je peněžité
plnění, se zvyšuje ze 4 na 5 %, ale další poplatky
zdražují o 50–100 %, a některé dokonce ještě více.
K dlužné částce se totiž v případě upomínky s následným soudním řízením přidávají další položky, takže
kromě úroků z prodlení naskočí poplatek za elektronické podání žaloby (800 Kč), přísudek advokáta
v soudním řízení (min. 6 000 Kč) a s tím spojený režijní
paušál, pokud dojde na exekuci, tak ještě přísudek
advokáta v exekučním řízení (min. 3 000 Kč) a 600 Kč
režijní paušál, a náklady exekuce a odměna exekutora (min. 6 500 Kč) – to vše plus 20 % DPH. A i když

právní úprava, která transponuje požadavky a cíle
směrnice do konce příštího roku, přičemž v ní bude
stanovena také adekvátní účinnost. Obecně tak lze
říct, že splnění požadavků ze směrnice se bude od firem a obchodníků očekávat přibližně za dva roky. Q

dlužník věřiteli uhradí vše ještě před prvním soudním
jednáním, soud stejně podle nových předpisů strhne
pětinu (20 %) poplatku, a vrátí jen 80 %.
„Velký dopad bude mít zdražení soudních poplatků,
kromě věřitelů, jimž se prodraží podání žaloby, především na dlužníky. Skončí tak vstřícnost některých
věřitelů odpouštět dlužníkům soudní poplatky výměnou za úhradu závazku po podání žaloby, když
soudy nebudou tyto poplatky při stažení žaloby
vracet v plné výši,“ uvedla Jana Tatýrková z největší
retailové inkasní agentury v ČR M.B.A. Finance na
serveru novinky.cz.
Zdražení poplatků se nejvíce projeví zejména u žalob na menší dlužné částky, které věřitelé a mnohdy

Návrh nařízení má také umožnit, aby členské státy
udělovaly výjimky z povinnosti používat tachografy
některým uživatelům v rámci jednotně rozšířeného
okruhu, např. řemeslníkům (což by přineslo snížení
administrativní zátěže o 52,8 milionů EUR ročně).
Návrh nařízení se v současnosti pouze na začátku legislativního projednání. Byl předložen
Evropskému parlamentu a Radě, které byly vyzvány, aby jej přijaly. Na druhé straně – nařízení
již nepodléhá transpoziční povinnosti v členských
státech, čili bude platit bezprostředně po přijetí
v orgánech EU. Q

také spekulanti, kteří skupují malé dluhy ve velkém,
řeší podáváním hromadných elektronických žalob.
V řadě případů firmy posílají upomínky či faktury
na jinou adresu, než je aktuální adresa dlužníka,
nebo tyto doklady nezašlou vůbec, ale vedou si
u daného jména pohledávku, kterou pak prodají
dále. Překupník, resp. obchodník s dluhy, už pak
neřeší to, že upomínaný subjekt by částku zaplatil
– pokud by o ní věděl – a zahrne jej rovnou do
systému elektronicky podaných žalob, čítající třeba
i několik tisíc jmen. Právě těmito hromadnými žalobami, zahrnujícími i staré a promlčené dluhy za
pár stovek korun, jsou však soudy doslova zahlceny.
Zákonodárci a Ministerstvo spravedlnosti si od zdražení poplatků slibovali snížení počtů žalob, což by
mělo odlehčit přetíženým soudům, ale realita bude
zřejmě (jako obvykle) jiná: vzhledem k tomu, že
soudní náklady nese strana, která spor prohraje, což
je v drtivé většině případů dlužník, věřitele, resp. obchodníky s dluhy ani dražší poplatky od hromadných
elektronických podání žalob, které soudy zatěžují
především, stejně neodradí. Q
/pm/
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ČR SI POLEPŠILA V RATINGOVÉM HODNOCENÍ,
USA SE  POPRVÉ V HISTORII  RATING ZHORŠIL
Česko obdrželo od mezinárodní ratingové agentury Standard & Poor‘s o dva stupně vyšší
hodnocení. S&P zlepšila 24. srpna ratingové hodnocení České republiky u dlouhodobých
závazků v cizích měnách o dva stupně z A na AA-, u dlouhodobých závazků v domácí měně
zvýšila agentura hodnocení z A+ na AA a výhled ČR označila za stabilní.
Ve svém zdůvodnění agentura uvádí, že započetla
některé ještě neschválené reformy, zahrnula např.
očekávání, že bude schválena důchodová reforma.
Standard & Poor‘s nicméně hodnotí ČR jako ekonomiku s nízkou mírou zahraničního zadlužení, se
stabilním bankovním sektorem s minimem půjček
v cizí měně, příznivým poměrem depozit a úvěrů
v bankách a s dobře fungující nezávislou centrální bankou. Jako pozitivum vidí i stabilní inflaci
a relativně nízký poměr vládního dluhu v poměru
k HDP ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi.
Není to jediné pozitivní hodnocení, jehož se Česku
dostalo: mezinárodní ratingová agentura Moody‘s Investors Service na počátku srpna potvrdila
rating Česka na stupni A1 se stabilním výhledem.
Konkurenční agentura Fitch Ratings ještě předtím
potvrdila hlavní rating ČR na stupni A plus, ovšem
s pozitivním výhledem, což znamená, že by mohla
rating zvýšit. Také Slovensko se může těšit na dobré
hodnocení. Standard & Poor‘s zvýšila výhled jeho
ratingu na pozitivní, hlavní známka zůstává na
stupni A plus. K jejímu zvýšení jsou třeba reformy.
Rating je klíčovým vodítkem pro investory, kteří
podle jeho stupně posuzují, jak je pro ně daná země
riziková. Čím vyšší je ratingové ohodnocení konkrétní
země, tím je považována za spolehlivějšího dlužníka.

Ohlas na domácí scéně:
umírněný optimismus
Podle premiéra Petra Nečase jde o jasně pozitivní
ohodnocení vládních reformních snah a vysvědčení
za zvládnutí krize. V rozhovoru pro server ihned.cz
vyzdvihl zejména očekávání vyšší kredibility naší
země v zahraničí a nižší nároky na dluhovou službu
s tím, že bezprostřední efekt může být především
ve výši rizikové přirážky. Je to podle něj i známka
důvěryhodnosti České republiky, vzhledem k tomu,
že v evropském kontextu v současné době většinou

dochází ke zhoršení ratingu. Zvýšený rating se může
odrazit v silnější pozici české koruny (po zveřejnění
informace o zlepšeném ratingovém ohodnocení
ČR koruna i akcie posílily), což by ve fázi, kdy je
zatím křehký ekonomický růst tažený exportem,
samozřejmě byla nepříznivá zpráva, nicméně přímá
souvislost mezi ratingem a kurzem měny bezprostředně není a rozhodovat bude konkrétní situace
na trzích, uvedl premiér.

Nové hodnocení Česka
komentovali i ekonomičtí analytici
Analytik České spořitelny Martin Lobotka, soudí, že
v situaci, kdy vyspělým zemím klesá rating, představuje zvýšení důvěryhodnosti České republiky, která
se nyní pohybuje někde mezi Dánskem a Rakouskem, velmi důležitou informaci.
„Zvýšení ratingu je možno brát jako ocenění přístupu českých vlád k otázce zadlužení v posledních třech letech. Zároveň ale tento krok vypovídá
i o změně přístupu agentury S&P, pro jejíž rating se
stala míra zadlužení důležitějším kritériem,“ uvedl
Pavel Sobíšek z UniCredit Bank. Zvýšení ratingu
podle něj dlouhodobě pomůže omezit náklady
české vlády na financování dluhu, a z hlediska nálady
na finančních trzích je pozitivním faktorem i pro kurz
české koruny, ovšem jen krátkodobě, konstatuje.
Také Vladimír Pikora, ekonom Next Finance přisuzuje
zvýšení ratingu Česka především nové metodice,
nicméně pro investory je důležité porovnávat země
mezi sebou a v tomto kontextu jsou nyní slovenská a česká aktiva atraktivnější než dříve, vzhledem
k tomu, že většina zemí světa jde nyní opačným
směrem. Podle jeho názoru je česká ekonomika v zásadě zdravá a technické faktory posilování podporují.
Ekonom Pavel Kohout hodnotí rozhodnutí jako
logický a dlouho zasloužený krok s tím, že ČR má
tři důležité stabilizační faktory: stále poměrně nízké

zadlužení veřejného sektoru, absenci bankovní
úvěrové bubliny a vlastní tvrdou měnu s plovoucím kursem.
Podle analytika Raiffeisenbank Michala Brožky není
pro investory tato zpráva překvapením, vzhledem
k tomu, že z hlediska cen zajištění je ČR již nyní hodnocena lépe než např. Francie, a zlepšení ratingu
ČR se v horizontu nejbližších čtvrtletí očekávalo.
Překvapivá je však podle něj skutečnost, že došlo
ke zvýšení o dva stupně.

Američané se na S&P
za svůj snížený rating zlobí
O dva stupně lepší rating stačila S&P udělit Česku
jen krátce předtím, než její vedení opustí dosavadní
šéf Deven Sharma, který ze svého postu odejde
v září, ale do konce roku bude pracovat na strategickém hodnocení portfolia společnosti.
Ironií osudu ke zvýšení ratingu ČR ze strany S&P došlo jen nedlouho poté, co agentura 5. srpna naopak
snížila ratingové hodnocení hlavní světové ekonomické velmoci - Spojeným státům, a to z úrovně AAA
na AA+. Zároveň ponechala výhled na „negativní“,
což znamená, že rating by mohl dále klesnout. Tento
krok vyvolal kontroverzní reakce, rozzlobil americkou
vládu a vyvolal i nervozitu na finančních trzích. Američtí politici, kteří se do posledního momentu snažili
agenturu přesvědčit, aby USA rating zachovala,
začali její rozhodnutí vzápětí zpochybňovat. Jedním
z hlavních argumentů se stala informace, podle níž
agentura během propočítávání známky nejprve pochybila a nadhodnotila budoucí zadlužení USA o dva
biliony dolarů. K hlavním kritikům rozhodnutí S&P
patří prezident USA Barack Obama a jeho ministr
financí Timothy Geithner. Barack Obama se nechal
slyšet, že „nehledě na to, co říká nějaká agentura,
Spojené státy vždy byly a vždy budou AAA země“.
Další dvě ratingové agentury Fitch a Moody‘s zatím
ponechaly USA rating nejvyšší.
Analytik S&P David Beers, který rozhodl o snížení
ratingu USA, nicméně trvá na tom, že bylo na místě
a označil jej dokonce za „povinnost“ agentury. „Když
dospějeme k závěru, že známka některé země není
tam, kde by měla být, musíme začít jednat,“ uvedl
s tím, že kromě stavu veřejných financí se podle
něj na důvěryhodnosti USA podepsalo i zdlouhavé
vyjednávání politiků o rozpočtu a neprůhlednost
současné fiskální politiky. Q

NOVÁ SPOLUPRÁCE PŘI VÝVOJI
HYBRIDNÍHO POHONU
Automobilky Toyota a Ford oficiálně oznámily záměr spolupracovat při vývoji hybridního pohonu pro lehké nákladní automobily (dodávky) a vozy kategorie SUV s pohonem zadních kol.
Obě společnosti doposud pracovaly nezávisle na
vývoji vlastních hybridních systémů, nyní se však
automobilky zavázaly, že při vývoji nové soustavy
hybridního pohonu budou postupovat společně.
„Společnými silami dokážeme našim zákazníkům
nabídnout ty nejlepší, cenově nejdostupnější a nejpokrokovější systémy pohonu, které přinesou ještě
nižší spotřebu paliva,“ uvedl Alan Mulally, prezident
62
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a výkonný ředitel společnosti Ford. Podle upřesňujícího vyjádření Fordu nejde o společný vývoj
hybridního motoru, ale spolupráci na hybridním
hnacím ústrojí, takže komponenty vytvářející elektrickou hybridní část si bude moci každá automobilka vestavět do svých vlastních motorů. Výsledky
by se měly objevit v této dekádě.
Hybridní systém pohonu se dosud uplatňoval pře-
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devším v osobních automobilech, své zkušenosti
s jeho vývojem nyní automobilky chtějí v rámci
společného vývoje přenést do segmentu užitkových vozidel. Q
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LEDOVÁ KRA EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ
VYPLOUVÁ NA HLADINU
V rámci ekologických témat často slyšíme o tom, jak Češi vzorně třídí odpad, sem tam zazní
i názor, že mají pozitivní vztah k přírodě. Média se nejvíc věnují kůrovcové kalamitě na Šumavě a zdá se, že pro ministerstvo životního prostředí byl v posledních letech hlavním bodem
program Zelená úsporám.
Ovšem za tím vším je skryt obrovský ekologický
problém v podobě starých ekologických zátěží, které
pomalu začínají vyplouvat na povrch. A stejně tak,
jako u ledové kry, i u ekologických zátěží platí, že vidět je jen malá část, většina se skrývá pod povrchem.
Obecně se vznik těchto ekologických zátěží datuje
před rokem 1992, valná většina z nich je výrazně
staršího data, či vznikala postupně během několika
desítek let za minulého režimu, kdy v řadě průmyslových výrob byl ohled na ekologii diplomaticky
řečeno minimální… Výsledky jsou katastrofální,
lokality o rozloze i několika hektarů jsou kontaminovány nebezpečnými chemikáliemi, které dlouho
přetrvávají v životním prostředí. Některé z nich jsou
například enormně toxické, umožňující bioakumulaci (koncentrují se v těle živých organismů) a při
výčtu jejich dopadu na zdraví můžeme vyjmenovat
téměř vše, od karcinogenních účinků, negativního vlivu na vývoj nervové soustavy až po snížení
plodnosti či způsobení vrozených vývojových vad.
K odstranění těchto ekologických zátěží se v rámci

podle stávajícího modelu vyřešena jen cca třetina
sanací, a to ještě těch menších a jednodušších
lokalit a náklady na jejich vyčištění dosáhly více
než 50 miliard korun. V současném režimu odstraňování, kdy vše řeší stát, se musí podle zákona na
jedné lokalitě uspořádat reálně cca 7 výběrových
řízení. A v případě, že se ukáže, že rozsah škod je
větší než se předpokládalo, tedy než garance, jde
nárůst nákladů opět na bedra státu. Stát musí
v těchto případech navyšovat cenu, pokud chce
sanaci dokončit, a to celou věc dramaticky prodražuje.
Proto obyvatelé postižených lokalit a ekologové
s nadějí očekávají rozhodnutí vlády v otázce takzvaného ekotendru. Toto výběrové řízení na odstranění
starých ekologických škod se týká 510 lokalit po
celé České republice. Obří ekologickou zakázku
vláda schválila v červnu 2008. Do tendru se původně přihlásilo šest uchazečů, ministerstvo financí
v prvním kole tři z nich vyřadilo. V současné době
se čeká na auditorský posudek určující cenu zakázky a nabídky tří finálových uchazečů. Obecně
se očekává, že budou výrazně nižší, než byly první
odhady, které hovořily o částkách přesahujících
100 miliard korun. Právě proto si vláda vyžádala
i zmíněný nezávislý posudek, který určí částku, jež
by měla být považována za relevantní. Poté by
ministerstvo financí mělo vybrat vítěze a ten by
měl co nejdříve začít sanovat, protože neustálé
oddalování rozhodnutí, a tím pádem i oddalování
odstraňování zátěží, situaci v postižených lokalitách
jen a jen zhoršuje.

Co se celkového tendru týče, za zmínku stojí, že
zakázka na odstranění zbývajících ekologických
zátěží je zadána formou kvazikoncese, což znamená,
že se část rizik přenáší ze zadavatele na vítěze. Vítězi tendru nejsou propláceny vícepráce, zakázku
je povinen provést za původní cenu a následné
navýšení zakázky tak není možné. Tento způsob
zakázky je možný díky tomu, že účastníci tendru
mají možnost před podáním nabídek prostudovat
veškeré relevantní podklady a informace a realizovat
vlastní šetření.
Vraťme se ale k samotným starým ekologickým
zátěžím. O tom, jak je lidé vnímají, svědčí i nedávná
anketa Černá malina 2011, kterou organizovalo
občanské sdružení Chráníme přírodu. Organizátoři
se snažili najít nejzávažnější poškození životního
prostředí v České republice a přes jejich obavu,
aby lidé nevolili především černé skládky, se právě
staré ekologické zátěže umístily na prvních pěti
místech. Nelichotivým vítězem se staly právě Ostravské laguny, druhé místo obsadil areál Spolany
Neratovice a třetí litvínovský Unipetrol. Ing. Jana
Svobodová, členka odborné poroty ankety Černá
malina a konzultantka v oblasti posuzování vlivů
na životní prostředí, by kromě zmíněných lokalit
upozornila i na další staré ekologické zátěže, které
je nutno řešit. Jde například o areál Syntesie Pardubice či následky chemické těžby uranu ve Stráži
pod Ralskem. „Vzhledem k velmi negativnímu vlivu
starých ekologických zátěží na životní prostředí
a lidské zdraví je nutné urychleně a co nejefektivněji
řešit sanaci těchto lokalit, aby se předešlo dalším
ekologickým katastrofám, které mohou přijít nečekaně bez možnosti zásahu člověka, jako jsou např.
povodně, které nám již ukázaly, co vše se může stát
a jaký dopad pro další generace mohou mít,“ říká
Jana Svobodová.
Věřme tedy, že kompetentní orgány začnou staré
ekologické zátěže řešit dříve, než naše životní prostředí díky tomuto skrytému ledovci dopadne jako
Titanic… Q
Jana Dobrovská

privatizačního procesu zavázala vláda. Nicméně na
většině postižených míst sanace doposud vůbec
nezačaly a řeší se jen pár lokalit, kde situace byla již
opravdu krizová a hrozilo bezprostřední ohrožení
zdraví obyvatelstva.
Nicméně současný systém je drahý, složitý, pomalý
a nelze hlavně určit kolik bude nakonec stát. Původní
logika ekologických garancí z devadesátých let –
garance na odstranění všech ekologických škod
do výše odvozené od hodnoty privatizovaného
majetku, přičemž odstranění škod musel udělat ten,
kdo firmu privatizoval – byla v roce 2000 v souvislosti
s novým zákonem o zadávání veřejných zakázek
nahrazena modelem, kdy kompletní odstranění
škod organizuje stát. To vedlo ke zdražení a zneprůhlednění celého procesu. Viz současné problémy
s neustále rostoucími náklady na sanaci Ostravských
lagun, kde původní cena byla stanovena na 2,6 miliardy a nyní bude třeba dalších 500 milionů korun.
Stávající proces likvidace ekologických škod je
velmi pomalý a dokončení sanací by byla otázka
ještě několika desetiletí. Za uplynulých 15 let byla
9/2011
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CO SE PSALO PŘED 50 LETY
V POPULÁRNÍM TECHNICKÉM
MĚSÍČNÍKU „SVĚT TECHNIKY“

Kapesní diktafon
Jedním z nejmenších diktafonů je vyobrazený
Minifon Attache, vyráběný v NSR. Aparát je plně
tranzistorový a má rozměry 100 x 170 x 40 mm.
Váží 800 g včetně nikl-kadmiového akumulátorku
a kazety s páskem na záznam zvuku. Na jednu
cívku lze diktovat 60 minut. Přístroj je ovládán
tlačítkovým systémem. Q

50 000 W na 1 mm²
K prozkoumání nadzvukových jevů byl v moskevském Akustickém ústavu postaven soustřeďovač ultrazvuku s maximálním výkonem. Lze
jím dosáhnout energie o koncentraci 50 000 W
na 1 čtvereční milimetr. Aby byl koncentrován takový výkon na celou zrcadlovou plochu
soustřeďovače, bylo by zapotřebí veškeré energie kujbyševského vodního díla (2,3 miliónu
kilowattů). Q

Kytara s píšťalami
Výrobce kytar v Bavarii zhotovil prototyp kytary,
jejíž korpus je složen ze šesti píšťal v odstupňovaných velikostech, vyrobených po způsobu
varhanových píšťal. Při hře vydávají píšťaly zřetelné rezonanční tóny, které jsou zvlášť působivé
při sólech. Kytara je vyrobena ze dřeva javoru
a borovice a její prodejní cena je v porovnání
s normální kytarou o 40 % vyšší. Q

Obojživelný turistický vůz
Nový zahraniční typ turistického automobilu, určený pro výlety k jezerům a řekám,
má snímatelnou obytnou kabinu, které
lze na souši používat podobně jako obytného přívěsu. Po příjezdu k vodě lze kabinu
jednoduchým způsobem sejmout z vozu
a upevnit na plováky, odpojené se střechy
kabiny, čímž vznikne pohodlný kajutový člun,
dlouhý 3 m a široký 2 m. Je určen pro dvě
osoby a vybaven vařičem, ledničkou a WC.
S přívěsným lodním motorem o výkonu 40
k dosahuje rychlosti až 48 km/h, může však
být poháněn i slabším motorem. Plováky
jsou konstruovány podobně jako plováky
pro hydroplány. Q

Minifon HI-FI

Měsíční raketa
Podle názoru dr. Miltona, člena Společnosti pro
plánování meziplanetárních letů v Londýně, bude
mít měsíční raketa 5 stupňů a bude 70 m dlouhá.
Raketové motory vyvinou sílu 4,5 mil.kg. Cesta
na Měsíc potrvá asi 60 hodin a před dosažením
povrchu budou zapnuty kontrolní trysky a brzdící
rakety, takže přistání bude zcela měkké. První návštěvník Měsíce smí se zdržet maximálně 12 dní
a potom s pomocí pátého stupně rakety nastoupí
cestu zpět. Deset kilometrů nad povrchem Země
rozevře se padák a raketa přistane na vlnách oceánu. Pro jistotu bude na Měsíc předem vystřelena
raketa bez posádky, aby v případě poruchy vlastní
rakety mohlo být použito jejího pátého stupně
pro cestu zpět. Q

Na těžbě rašeliny
70 kilometrů do nitra země
V SSSR byl vytvořen nový nízkofrekvenční seismický
přístroj. S jeho pomocí mohou vědci „nahlédnout“
do hloubky 70 km pod zemský povrch a určit tak
rozložení geologických struktur. Nový přístroj byl
s úspěchem vyzkoušen při průzkumu ložisek přírodního plynu v Uzbekistánu. Q
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V těžbě rašeliny je Sovětský svaz na prvním
místě ve světě. I když je již dnes těžba zmechanizována, významnou novinkou je agregát KUP-2.
Technologické operace, které vykonává, dělaly
dříve dva exkavátory a 10 traktorů s doplňkovým
nářadím. Q

Minifon je magnetofonem, který pracuje v rozmezí
40-12 000 Hz. Na jednu cívku lze nahrávat 60 minut.
Vzhledově ani vahou se neliší od popsaného typu
Attache.
Posledním v řadě je Minifon P55, na který lze bez
výměny cívky nahrávat 5 hodin.
Všechny typy jsou vybaveny nabíječkou akumulátoru, kterou lze zapojit na síť i autobaterii. Q

Elektronický počítač a CURTA
Obrázek vypadá na první pohled paradoxně:
kapesní počítací strojek CURTA, u nás dobře
známý a často používaný, vedle programově
řízeného počítače ERMETH Ústavu aplikované
matematiky curyšské vysoké školy technické.
Avšak přenosné a lehké kapesní kalkulační
strojky CURTA jsou velmi praktické při sestavování programu a při přípravných i kontrolních
výpočtech i u těch největších elektronických
počítacích komplexů. Q

retro - relax
Plovoucí bóje
Z výstav

Vypadá jako ponorka, ale ve skutečnosti jde o plovoucí bóji, do níž tankové lodi na Adriatickém moři
přečerpávají svůj obsah surové nafty. Potrubím pak
teče nafta do ravenské rafinérie. Na obrázku je řez
bóji, která je švédským patentem. Q

Exponáty na výstavách a veletrzích jsou stále názornější. Elektrometr DMX 5/4 A z organického
skla na letošním (1961) jarním lipském veletrhu
byl pro mnohé návštěvníky velmi přitažlivý. Q

Hliníková fólie jako izolace
Obrázek ukazuje novinku při stavbě silnic – kladení
hliníkové fólie, pokládané do živočišného nátěru,
pod hlavní kryt vozovky. Alumíniová fólie zabraňuje
vnikání vody pod vozovku, tím také vzlínání vozovkového krytu a popřípadě rezavění kovových součástek,
jako např. na železných mostech apod. Mezi kolejemi
se na fólii klade vrchní kryt z prefabrikátů, který je
snadno vyměnitelný i v jednotlivých částech. Q

Natsin
Nový druh kaučuku, který pojmenovali natsin, vyvinuli
v USA. Jeho molekulární struktura a mechanické vlastnosti jsou naprosto shodné s přírodním kaučukem. Surovinou pro jeho výrobu je izoprén získaný z nafty. 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:
Volná vstupenka pro dvě osoby do znovuotevřeného Národního technického muzea
v Praze. Čestnou vstupenku je možno kdykoliv směnit v pokladně muzea až do 6. října
2011. Nenechte si ujít jedinečný zážitek z nově koncipovaných expozic představujících
staletí technického vývoje.
Pravidla sudoku jsou prostá:
stačí vyplnit hrací plochu složenou z devíti čtverců tak, aby v každé řadě, v každém sloupci a také v každém čtverci byly
umístěny číslice od 1. do 9., přičemž se čísla v jedné řadě, sloupci či čtverci nesmí vyskytnout dvakrát.

9

2
6

8
5
3
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Vylosovaní luštitelé sudoku z minulého čísla:
Ingrid Soviarova, Bratislava
Jan Pecha, Praha
Ivan Kolomaz, Praha
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výstavy a veletrhy
15. 9.–18. 9. Praha, Výstaviště Holešovice:
SVĚTLO A DESIGN – 2. výstava interiérového osvětlení. Pořádá/info: Terinvest,
tel.: +420 221 992 123, 724 612 060, fax:
+420 221 992 149, e-mail: tendence@
terinvest.com, www.tendence.eu

19.–22. 9. Praha: SPIE EUROPE REMOTE SENSING 2011 – Vědecké setkání zaměřené na oblast dálkového
průzkumu, satelitů nové generace,
analýzy obrazu, LIDAR technologie
apod., SPIE EUROPE SECURITY +
DEFENCE – Evropská konference
o vývoji obranného a bezpečnostního
průmyslu. Pořádá/info: SPIE (International Society for Optical Engineering),
tel.: +1 (360) 676-3290, fax: +1 (360)
647-1445, e-mail: spie@spie.org, www.
spie.org

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


22.–25. 9. Augsburg, Německo: RENEXPO – mezinárodní veletrh a konference o obnovitelných energiích
a energetické efektivitě. Pořádá/info:
REECO GmbH, tel.: +49 7121 30 16
– 0, fax: +49 7121 30 16 – 100, e-mail:
redaktion@energie-server.de, wwwemergy-server.de

21.–25. 9. Praha, PVA Letňany:FOR
ARCH 2011 – 22. mezinárodní veletrh
nízkoenergetického stavění, FOR ELEKTRO 2011 – 4. veletrh elektrotechniky,
osvětlovací techniky a zabezpečovacích
systémů, FOR WOOD 2011 – 6. veletrh progresivního stavění ze dřeva, FOR
THERM 2011 –2. veletrh vytápění, alternativních zdrojů energie a vzduchotechniky. Pořádá/info: ABF, tel.: 225 291 126,
e-mail: forarch@abf.cz, www.forarch.cz

27.–29. 9. Stuttgart, Německo: COMPOSITES EUROPE – evropský veletrh
a fórum o kompozitech, technologiích
a aplikacích. Pořádá/info: Reed Exhibitions Deutschland GmbH, tel.: +49 211
901 91-0, fax: +49 211 901-91-123, e-mail:
info@reedexpo.de, www.reedexpo.de

28.–30. 9. Kielce, Polsko: CONTROL-TECH – veletrh technologií průmyslového měření, METAL KIELCE –
mezinárodní veletrh slévárenských
technologií, NONFERMET – výstava
zaměřená na technologie, zpracování
a aplikace nekovových materiálů. Pořádá/info: Targi Kielce, tel.: +48 41 365
12 22, fax:+48 41 345 62 61, e-mail:
biuro@targikilece.pl, www.targikielce.pl

28.–30. 9. Bratislava, Slovensko: ELEKTRO EXPO – veletrh elektrotechniky,
elektroniky a strojírenství. Pořádá/
info: Incheba Jsc, tel.: +421 2 6727
1111, fax: +421 2 6241 1838, e-mail:
incheba@inceba.sk, www.incheba.sk

3.–7. 10. Brno, Výstaviště: MSV
Brno 2011 – 53. ročník mezinárodního strojírenského veletrhu +
TRANSPORT A LOGISTIKA 2011
– 6. Mezinárodní veletrh dopravy
a logistiky. Pořádá/info: Veletrhy
Brno, a.s., tel.: +420 541 152 836, fax:
+420 541 153 044, e-mail: jerlebach@
bvv.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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Evoluce je víc než pouhá teorie.
Jste připraveni na výrobky nové generace?
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