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Tak a máme tu novou vládu. „No a co, bude proto snad chleba lacinější?“, řekla by skepticky babča
Nováková. Teoreticky by s šéfem pekárenského impéria v roli správce státní kasy být sice mohl, ale
prakticky to spíše to vypadá, že k sice již notně ohlodané kosti přišla nová parta a teď se ukáže, co
se z ní dá ještě dostat. Chtěl bych věřit, že to se snahou o navrácení věcí k lepšímu opravdu myslí
vážně (i když dosavadní spíše rozpačité výroky o tom moc nepřesvědčily), ale jednoho neostátníka,
co to taky myslel upřímně, jsme tu už měli, a výsledek znáte – teď je „vysmátej“ na Floridě. Lidové
mudrosloví říká, že starého psa novým kouskům nenaučíš, ale tak mám nějak obavu, že noví se
naopak starým kouskům dokážou naučit rychle.
Jasně, může se zdát, že se zase jen zbytečně rochníme v našich žabomyších problémech, ale ony
jsou nám z principu jaksi bližší než nějaké země- či vládotřesení na druhém konci světa. A řekne
nám snad dnes nějaké rádio či TV stanice, že dnes je to fajn, protože někde v oblasti vyprahlého
hladovějícího Sahelu umřelo o polovinu méně lidí, protože se tam podařil nějaký užitečný projekt?
Ne, ostatně lidi by to stejně nezajímalo. „Náš“ civilizovaný svět je nastavený tak, že nadlimitní čísla
už jdou mimo naše vnímání a občana dojme spíše to, jak hasiči zachránili někde uvízlé koťátko,
než obvyklý denní příděl 5,5 tisíce lidí zemřelých na světě na dehydrataci (tedy žízní), na podvýživu
(statistiky uvádějí 17 000 denně) či jinde běžně léčitelné nemoci. Nebo hromady mrtvých civilistů
(13 000 denně), kteří nemají a nechtějí mít nic společného s etnickými, rasovými, náboženskými či
jen „běžnými“ válečnými konflikty, ale mají prostě tu smůlu, že jsou ve špatný čas na špatném místě.
No nic, teď budeme žít chvíli olympiádou. V případě, že naši skvělí borci v něčem uspějí, se budeme
moci nějakou dobu zase hrdinsky bít v prsa a vykazovat příznaky oprávněné národní hrdosti (jako
bychom za to snad mohli my), případně je nemilosrdně sepsout, pokud se jim zas tak moc nezadaří (za což mohou naopak pochopitelně jen a jen oni), a pak se zase vrátí vše do starých kolejí.
Ale opravdu se dá vrátit všechno jako dříve? Už staří antičtí filosofové věděli, že nevstoupíš dvakrát
do stejné řeky, ale spíše jde o to, zda jsme třeba schopni si zvolit nějaké lepší řešení na základě
předchozích zkušeností.
Břesknou znělku v rozhlase lákající na ranní rozcvičku si pamatuji dodnes – bodejť ne, když něco
takového léta posloucháte den co den, tak se vám to pořádně zadře pod kůži. Ale čas oponou trhnul,
povinný příděl ranního optimismu jsme vyměnili za přehled průšvihů uplynulých hodin, skandálů,
nehod a uzavírek, večerní chvilky poezie za reality show a nekonečné seriálové soap opery. Lid to
prostě chce, doba si to žádá. Aby bylo jasno, to není nostalgie po starých časech, ale jen námět
k zamyšlení (dokud jsme toho ještě aspoň trochu schopni), jestli všechno to úžasné nové je skutečně
tak dobré a přínosné, jak se nás snaží jeho dodavatelé přesvědčit. O řadě věcí není pochyb, ale třeba
právě ty nové technologie, které nám tak skvěle pomáhají být produktivnější, efektivnější, být stále
ve spojení apod. jsme si (nebo spíše některým z nás, kteří se ještě neumějí bránit nástrahám světa),
možná nechali přerůst přes hlavu až příliš.
V minulém čísle TechMagazínu jste se mohli seznámit se studií britských prognostiků, která mj.
konstatuje nepříliš potěšitelnou vizi, že do roku 2050 vyroste první generace pracovně negramotných
tupoušků. A ejhle, zdá se, že ten čas už přichází: nedávná studie AVG Technologies odhaluje skutečnost,
že české děti si neumí zavázat tkaničku, ale zato zvládnou hry na počítači a ovládat mobil (tedy ne
že by jinde ve světě na tom byly o moc lépe – studie byla mezinárodní, a výsledky obdobně tristní).
Lenin říkal „učit se, učit se, …“ a to třetí už jsem zapomněl, jak praví známá otřepaná anekdota,
Fučík ve své Reportáži psané na oprátce zase vyzývá ke zvýšené bdělosti. No a my bychom mohli
parafrázovat jeho výzvu pro současnou dobu: Lidé, čtěte! Dokud je co… V této souvislosti nás
aspoň může těšit rostoucí počet předplatitelů, takže zájem o čtení prokazatelně je a třeba to s naší
gramotností ještě nebude tak zlé. Dokud budou existovat lidé, pro které není knížka nebo časopis
sprosté či neznámé slovo, je tu pořád ještě naděje.

Josef Vališka, šéfredaktor
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Z evropského Fondu soudržnosti
dostane Česko miliardu korun
na pořízení autobusů na stlačený
zemní plyn (CNG). Podle informace Ministerstva životního prostředí je dotace až do výše 85 %
určená na výměnu starých autobusů městské hromadné dopravy
za ekologičtější.
Ekologické autobusy mají pomoci
ke zlepšení ovzduší v Moravskoslezském, Jihomoravském a Ústeckém
kraji, kde stav ovzduší patří k nejhorším. Prostřednictvím Státního fondu
životního prostředí vyhlásilo MŽP
do 31. března v rámci OPŽP dotaci

ve výši jedné miliardy korun na výměnu nejstarších a životní prostředí
nejvíce znečišťujících autobusů
městské hromadné dopravy za ekologické autobusy na CNG. Z dotace
lze financovat i plnicí stanice CNG
pro MHD. Český plynárenský svaz tuto
dotaci vítá, protože pomůže dalšímu
významnému rozšíření CNG dopravy
a infrastruktury - meziroční spotřeba
CNG se u nás zvýšila o 44 %. Za jednu
miliardu korun bude možné pořídit
zhruba 10 plnicích stanic a 154 nových autobusů s pohonem CNG při
orientační ceně 6,8 mil. Kč za autobus
a 13 mil. Kč za plnicí stanici. Q

17

Q Automatizace v potravinářství na veletrhu Salima
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ČNOPK NAVRHLA VLÁDĚ KROKY
K POSÍLENÍ HOSPODÁŘSKÉ POZICE ČR
Česko-německá obchodní
a průmyslová komora (ČNOPK),
která je se zhruba 560 členy
největší bilaterální hospodářskou
komorou v ČR, předložila
v souvislosti s ustavením nové
české vlády soubor hospodářskopolitických návrhů.
Chce tak pokračovat v dialogu
s politickými zástupci a svazy
o zvýšení konkurenceschopnosti
a atraktivity ČR pro investory a zvýšení hospodářského růstu v ČR.
ČNOPK přináší do této diskuze
své návrhy založené na výsledcích průzkumů, expertizy a zkušenosti z podnikatelské praxe.
„Německé a české firmy očekávají od nové vlády opatření, která
povedou k tomu, že hospodářský
růst a atraktivita České republiky
pro investory se opět dostanou

na vysokou úroveň,“ říká Bernard
Bauer, výkonný člen představenstva ČNOPK.
Návrhy, o nichž by komora chtěla
diskutovat s vládními institucemi,
se soustřeďují na 6 hospodářskopolitických požadavků: odborné
vzdělávání se zaměřením na praxi,
flexibilní pracovní trh, posilování
právní jistoty, příznivé podmínky
pro výzkum a vývoj, transparentní
a férová hospodářská soutěž a odbourávání byrokracie. Tato témata
vycházejí z každoročních konjunkturálních průzkumů komory, v nichž
firmy a investoři hodnotí atraktivitu
a konkurenceschopnost ČR jako investiční lokality. Dalšími důležitými
tématy jsou podle ohlasů firem
rozpočtová, daňová a měnová
politika a politika podporující růst
ekonomiky. Q

ŽEBŘÍČEK AUTOMOBILEK VEDE TOYOTA,
LONI PRODALA SKORO 10 MIL. AUT
Japonská Toyota Motor v loňském
roce uhájila postavení největšího
světového prodejce automobilů.
Prodej zvýšila o 2 % na 9,98 mil.
vozů, a již druhý rok v řadě tak
v prodeji překonala své hlavní
rivaly General Motors a Volkswagen.
V prodeji Toyoty jsou zahrnuty i vozy
sesterských firem Daihatsu Motor
a Hino Motors. Pro letošní rok auto-

mobilka plánuje po celém světě vyrobit 10,43 mil. vozů, tzn. o 3 % víc než
loni, a očekává, že roční odbyt skupiny
poprvé překoná hranici 10 milionů
vozů – cílem je zvýšit letošní prodej
na 10,32 mil. aut.
GM loni prodal 9,71 mil. vozů (o 4 %
víc oproti předešlému roku), VW
zhruba o 5 % více, přes 9,7 mil. aut
a do roku 2018 se hodlá stát největším
výrobcem automobilů na světě. Q

novinky z domova a ze světa
VW PRODLOUŽIL SMLOUVU S DHL
Největší evropský výrobce automobilů Volkswagen Group podepsal
se společností DHL prodloužení
smlouvy o spolupráci do roku 2016.
Poskytovatel řešení v oblasti smluvní
logistiky, společnost DHL zajišťuje
sběrnou službu dílů prostřednictvím
moderního cross-docku v Nepřevázce nedaleko Mladé Boleslavi se
skladovací plochou 13 000 m2 a 180
zaměstnanci. Součástky od českých
dodavatelů jsou buď transportovány
přímo do výrobních závodů koncernu
Volkswagen Group, nebo jsou konsolidovány v cross-dockovém centru
a dále pak převáženy do jednotlivých
výrobních závodů. Jen v České republice přebírá DHL díly od více než
500 dodavatelů. Každý den se tak
ve správný okamžik dostává na své
místo určení v ČR, Německu, Belgii,
Slovensku, Maďarsku a Polsku více než

3

17 000 m zboží pro výrobu automobilů a jejich komponentů.
DHL začal poskytovat logistické
služby pro Volkswagen Group na českém trhu v roce 1992, rok poté, co
se česká automobilka Škoda stala

FIRMY A LIDÉ
Z postu
ministra
do Alty
Ministr vnitra v demisi Martin Pecina
nastoupí po odchodu vlády Jiřího
Rusnoka do vedení brněnské strojírenské skupiny Alta, která se zaměřuje na zakázky v Rusku. Před svým
angažmá v Rusnokově vládě působil Martin Pecina ve strojírenské
skupině Vítkovice Machinery Group.

Změny
v Samsungu

ČESKÁ LETADLA S NOVÝMI MOTORY
SLAVÍ ÚSPĚCH V HIMALÁJÍCH
Za předchozích 40 let se žádné zemi nepodařilo prodat do Nepálu svá
letadla. Nepálská letecká společnost Goma Air koncem loňského roku
zakoupila dva nové 19místné dopravní turbovrtulové letouny L410
společností Aircraft Industries.

Letiště Tenzing-Hillary v nepálské Lukle, odkud obvykle směřují horolezci
k základnímu táboru pod Mt. Everestem, je pravděpodobně nejextrémnějším
komerčním letištěm na světě. Nachází se ve výšce 2860 m nad mořem, je neustále
bičováno záludnými poryvy větru, a jediná zdejší přistávací dráha je dlouhá jen
520 m, vede do kopce a končí ve skále.

MOBILNÍ INTERNET V ČESKU VYUŽÍVÁ
UŽ PŘES PĚT MILIONŮ LIDÍ
Počet uživatelů mobilního internetu se loni u tuzemských operátorů
zvýšil na více než 5 mil. lidí, přičemž jednotliví operátoři zaznamenali
nárůst až o 50 %, jako např. T-Mobile loni zvýšil počet uživatelů mobilního internetu na 2,1 mil.
račním systémem, které umožňují
v rámci datových služeb využívání
řady atraktivních aplikací. Tyto přístroje představují už většinu prodávaných telefonů.

Letadla jsou vyrobena v ČR a určena
pro náročné lety směřující hluboko
do oblasti východních Himalájí. Motory H80, které pohánějí stroje, vyrábí v Česku společnost GE Aviation.
V prosinci loňského roku probíhalo
přímo na nepálských letištích intenzivní testování s vynikajícími výsledky.
Společnost Aircraft Industries musela
nepálskému úřadu pro letectví prokázat, že stroje budou schopny i plně
naložené vzlétat a přistávat na krátkých horských ranvejích a v nepříliš
širokých údolích. Podle obchodního
ředitele závodu GE Aviation, v němž
byly motory pohánějící L410 vyvinuty, je nový motor s výkonem
800 k schopen provozu za teplot od
– 50 do + 50 °C a svůj vysoký výkon
si zachovává i v závratných výškách
Himalájí. Podle Aircraft Industries
byly právě výkonné vrtulové motory
GE H80 inovací, která pomohla proniknout na tento nový trh. Q

Roste i přenosová rychlost v mobilních sítích – rychlost mobilního připojení k internetu se v loňském roce zvýšila v průměru o 56 % na 4,4 Mbit/s.
Nejrychlejší internet nabízí T-Mobile,
který meziročně navýšil rychlost
o 39 % na 7,6 Mbit/s, největší celkový
nárůst zaznamenala zase Telefónica se
zvýšením o 85 % na 5,2 Mbit/s. Rychlost by se měla dále zvyšovat i letos,
a to hlavně v souvislosti s rozšiřováním sítí nové generace – LTE – pro
které operátoři získali nové kmitočty
v loňské aukci. Q

Společnost Samsung jmenovala
do evropské centrály Samsung Electronics Europe
nového prezidenta a generálního
ředitele, kterým se stal Sunny Lee,
který ve společnosti Samsung
vykonával během své 30leté kariéry řadu vedoucích a obchodních rolí. Před svým jmenováním
byl výkonným viceprezidentem
divize Global Visual Display Sales
and Marketing v Soulu.
Zastoupení Samsung Electronics
v ČR a na Slovensku vede od
1. ledna 2014 Daewon Kim. Do tuzemského zastoupení přichází z korejské centrály
Samsung Electronics, kde byl mj.
zodpovědný za obchod a marketing pro oblast Severní Ameriky
či Evropy. Předtím více než 5 let
působil jako ředitel mobilní divize
Samsung Electronics France.

Jmenování
v Tatře
Do funkce ředitelky divize pro
poprodejní služby
společnosti Tatra Trucks, nově zřízené od ledna letošního roku, byla
jmenována Ing. Iva Hovadová,
která se poprodejními službami
v oblasti užitkových vozidel zabývá více než 15 let. Z toho většinou působila ve společnosti Iveco
Czech Republic (dříve Karosa a.s.).

Altron
s novým GŘ
Do čela skupiny
Altron Group byl
jmenován Jiří
Krátký, který bude řídit činnost
V

Vzestup zájmu o mobilní připojení
přičítají poskytovatelé hlavně rostoucí dostupnosti, zavedení nových
neomezených tarifů i stále výraznější
oblibě tzv. chytrých telefonů s ope-

součástí koncernu. V současnosti používá DHL k zajišťování logistických
služeb jak flotilu vlastních kamionů,
tak i vozidla smluvních přepravců. Pro
vnitrozemskou dopravu je zapotřebí
až 100 nákladních vozidel denně,
do zahraničí vyráží každý den až 200
nákladních vozidel. Q
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NOVÝ REKORD Z VYSOKÉHO MÝTA

týmů ve všech divizích skupiny
Altron, včetně divizí Altron Data
Center Solutions a Altron Business
Solutions. Povinnosti převezme od
stávajícího generálního ředitele
a zakladatele firmy Milivoje Uzelace, který bude i nadále působit
ve společnosti jako předseda dozorčí rady.

Továrna Iveco Czech Republic (bývalá Karosa Vysoké Mýto) se může
za loňský rok pochlubit bilancí
3165 vyrobených autobusů, což
představuje vůbec nejvyšší počet
v novodobé historii podniku
za poslední čtvrtstoletí.
V předcházejícím roce 2012 to bylo
2773 vozidel, v ještě úspěšnějším
roce 2011 firma vyrobila 2972 autobusů. Rekordní výrobu a objednávky
ovlivnila zejména výrazná poptávka
po vozidlech s emisní normou Euro 5.
Většina autobusů 90 % míří na export.
Mezi největší exportní trhy z tří desítek

Posila v EMC
Novou posilou
firmy EMC na pozici provozního
ředitele pro oblast Evropy, Středního východu
a Afriky je od ledna Simon Walsh.
Do EMC přichází ze společnosti
Colt Technology S.A., kde působil
jako výkonný viceprezident a člen
výkonného výboru se zodpovědností za panevropskou divizi podnikových produktů.

Povýšení
v Oki
Miroslav Tyburec,
generální ředitel
Oki Systems pro
ČR a Slovensko,
se nově stal také
regionálním viceprezidentem se
zodpovědností za
region CEE (střední
a východní Evropa), který zahrnuje kromě ČR a SR také Polsko,
Maďarsko, Řecko, Kypr, Izrael,
baltské státy a státy balkánského
poloostrova. Na pozici obchodního a marketingového ředitele
nastoupil od ledna letošního
roku Jiří Kárník, který před svým
angažmá v Oki Systems zastával
pozici výkonného ředitele JVM
Computers.

Společnost Tatra Trucks vyrobila
za rok 2013 celkem 763 kompletních vozidel, což je nejvíce od
roku 2008. Ze 722 loni prodaných
vozů směřovaly přibližně dvě třetiny na export.
Ještě v roce 2012 si přitom kopřivnická
Tatra, jedna z nejstarších světových
automobilek, sáhla na samé dno.
Výroba stála, protože došlo provozní
financování, a většina zaměstnanců
byla doma. Na záchraně Tatry se

Společnost Safina
rozšířila svůj expertní tým o Michaela Oechsleho,
který nastoupil na
pozici vedoucího
strategických
projektů. Dříve
působil na pozici
vedoucího výzkumu v německé
společnosti Centrotherm. Do čela
nově zřízené divize Recyklace byl
dosazen Josef Bříza, který dosud
pracoval ve firmě na pozici obchodního manažera.

dohodla dvojice zkušených českých
průmyslových podnikatelů: Jaroslav
Strnad a René Matera. Novým vlastníkům a jejich klíčovým manažerům se
podařilo v první polovině roku 2013
obnovit výrobu a získat zpět elementární důvěru bank i subdodavatelů.
Zkušený krizový manažer Petr Karásek,
který v říjnu loňského roku nastoupil
do funkce generálního ředitele společnosti s dalšími odborníky připravil
strategii stabilizace a dalšího rozvoje

L&L PRODUCTS BUDE V RUDNÉ VYRÁBĚT
TEXTILIE PRO AUTOMOBILKY

V
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které získaly cenu IFOY Award 2013.
V softwarové hale pak Hamburský
specialista na intralogistiku bude pre-

KOPŘIVNICKÁ TATRA VYROBILA LONI
NEJVÍCE VOZIDEL ZA POSLEDNÍCH 5 LET

Safina
rozšiřuje tým

6

zemí, kde má vysokomýtská továrna
své zákazníky, patří Francie, Itálie, Německo, Slovensko a Norsko.
Podnik se loni zabýval zavedením
nové emisní normy
Euro 6. První vozidla
představil loni v říjnu
v Belgii. Továrna
Iveco Czech Republic, která je největším
výrobcem pro Iveco
Bus (součást koncernu Fiat Industrial) Na výsledné rekordní bilanci se výrazně podílely zejména
zaměstnává nyní ko- modely Crossway (tvořil téměř třetinu loňské produkce)
lem 2900 lidí, z toho a Citelis

JUNGHEINRICH NA LOGIMAT 2014
Již tradičně se bude prezentovat
společnost Jungheinrich na mezinárodním veletrhu distribuce,
materiálových a informačních toků
LogiMAT (25.–27. 2. 2014 ve Stuttgartu), a to hned ve dvou stáncích.
V hale č. 6 předvede na ploše 330 m2
širokou paletu svých pozemních vozíků a intralogistických řešení. Představí
např. čelní vozík DFG/TFG 540s a vozík
s výsuvným sloupem ETV/ETM 216,

Na český trh vstupuje nadnárodní
společnost L&L Products, výrobce
komponentů pro automobilový
a letecký průmysl, která v Business
Parku Rudná letos otevře výrobní
linku na produkci netkaných textilií pro automobilový průmysl.
Do České republiky si k tomu firma
z Austrálie přiveze zcela novou tech-

zhruba třetinu (930) tvoří agenturní
pracovníci, další dvě tisícovky lidí
zaměstnávají dodavatelé dílů. Ve Vysokém Mýtě pracuje také významný
počet konstruktérů, výzkum a vývoj
je řízený centrálně. Q

nologii a vytvoří zde desítky nových
pracovních míst. Podle informací
deníku E15 si společnost L&L Products v první fázi pronajala 5300 m2
výrobních ploch s možností rozšíření v budoucnu. Produkce z Rudné
bude zpočátku směřovat do odbytišť
v rámci Evropy. L&L Products distribuuje zboží ze svých výrobních závodů,

zentovat a naživo seznámí návštěvníky s integrovanými a komplexními
intralogistickými řešeními pro manuální a plně automatizované sklady.
Kromě toho bude na obou stáncích
prezentována celá řada inteligentních řešení, týkající se použití vozíků
za účelem zvýšení efektivity pracovních procesů ve skladu. Např. technika rádiového přenosu dat, systém
vedení vozíků, logistické rozhraní či
systém správy skladu WMS. Q

podniku. Ve firmě tak již čtvrtý měsíc
úspěšně probíhá restrukturalizace,
společnost zeštíhlila o více jak 100
pracovních pozic. Na počátku roku čítá
952 zaměstnanců v mateřské společnosti a dalších zhruba 600 v několika
dceřiných společnostech zaměřených
zejména na slévárenství a kování.
Na přelomu roku 2013/2014 začala
firma přípravu expedice první dodávky
vozidel z kontraktu na celkem 750 vozů
pro Střední východ. Letos plánuje prodej 760 vozidel a zvýšení stupně unifikace výrobkového portfolia orientovaného na specifická provedení jak pro
civilní, tak pro vojenské segmenty. Q

které v současnosti provozuje v USA,
Evropě, Číně, Indii, Austrálii, Turecku
a Brazílii, do 37 zemí světa. Q

Soubor výrobních závodů firmy L&L
Products ve světě rozšíří letos i česká
továrna na netkané textilie v Rudné
u Kladna

novinky z domova a ze světa
WESTINGHOUSE
V BULHARSKU
Společnosti Westinghouse Electric a Toshiba uvítaly rozhodnutí
společnosti Bulgarian Energy
Holding EAD (BEH EAD) zahájit
exkluzivní jednání s cílem přiblížit
možnost výstavby reaktoru
AP1000 jako 7. bloku bulharské
jaderné elektrárny Kozloduj.
V nejbližších měsících budou Westinghouse a Toshiba aktivně jednat
s BEH EAD nad detaily potenciálního
projektu. „Jsme rádi, že Bulharsko činí
další kroky směrem k výstavbě sedmého bloku elektrárny Kozloduj. Volba
reaktoru tříapůlté generace AP1000
představuje zavedení nejvyšších bezpečnostních standardů, dává Bulharsku největší jistotu pro celou investici,
znamená licencování dle evropských
a globálních standardů a umožňuje
moderní zrychlený způsob výstavby,“
uvedl prezident a generální ředitel
Westinghouse Danny Roderick.
V Číně se blíží dokončení prvního ze
čtyř bloků AP1000, v USA jsou další
čtyři AP1000 v počátečních fázích
výstavby. Stávajících 8 reaktorů ve
výstavbě, které budou podle plánu
dokončeny před zahájením stavby
v Kozloduji, představuje pro bulharský
projekt významnou referenci. V současné době jedná Westinghouse v Evropě o dodávkách AP1000 s několika
dalšími zákazníky, v nejbližší době se
očekává podpis smluv na dalších
8 čínských bloků. Q

TRANSUNION JE
NYNÍ DACHSER

CECIMO hlásí
změny
Společnost KLEENTEK, spol. s r.o. spolu s ALS Czech Republic, s.r.o.
a mediální podporou časopisu TechMagazín
si Vás dovolují pozvat na již tradiční seminář z cyklu

Strategie nulových poruch – cesta k úsporám
Termín:
Místo konání:

27. 3. 2014
Seminární Centrum Akademie, Hrušovská 2654/16,
702 00 Ostrava – Přívoz, www.centrum-akademie.cz

Témata semináře:
● Tribotechnické informace zaměřené na využití analýz olejů pro diagnostiku strojů
a správné ošetřování olejů, informace o průmyslových olejích
● Využití stávajících a zavádění nových norem ČSN, ASTM, DIN do praxe průmyslových
podniků
● Upozornění na vztahy mezi kvalitním mazáním a kvalitní výrobou, příklady docílených
úspor
● Předcházení vzniku odpadů
● Tematické panelové diskuze, vzájemná výměna provozních zkušeností a informací
Chcete znát stav a kondici vašich olejů a maziv?
V rámci semináře proběhne představení technologie RULER. Jde o technologii pro
rychlé a přesné měření životnosti průmyslových maziv a motorových olejů, která bude
k dispozici na vyzkoušení.
Předběžnou či závaznou přihlášku zašlete laskavě faxem na číslo 272 701 181,
případně e-mailem na adresu: seminar@kleentek.cz
Tel. informace: (+420) 266 021 559, 266 021 579 nebo 602 223 236
Program včetně občerstvení je zajištěný za vložné 1800 Kč za osobu (+ DPH 21%).
Na jednu přihlášku lze přihlásit více účastníků.
Ing. Vladimír Nováček,
ALS Czech Republic, s.r.o.

Vladislav Chvalina,
KLEENTEK, spol. s r.o.

ČESKÁ STROJNICKÁ SPOLEČNOST
ODBORNÁ SEKCE TRIBOTECHNIKA
ve spolupráci se:
Slovenskou společností pro tribologii a tribotechniku ZSVTS
a odbornou skupinou Tribodiagnostiky ADT ČR
Vás zve na
XI. MEZINÁRODNÍ ČESKO-SLOVENSKOU KONFERENCI

Španělský poskytovatel letecké
a námořní přepravy společnost
Transunion, S.A., završil integraci
do koncernu Dachser a od 1. ledna
letošního roku působí na trhu
jako Dachser Spain Air & Sea Logistics, S.A.U.
Dachser koupil Transunion v lednu
2013 po 15 letech úspěšné spolupráce.
V roce 2012 vytvořila tato společnost
s 235 zaměstnanci obrat ve výši cca
100 mil. euro. „Oblast letecké a námořní přepravy nezná hranice. Velcí
zákazníci chtějí spolupracovat s takovým poskytovatelem logistických služeb, který jim nabídne stejné procesy
a standardy kvality po celém světě,“
říká Thomas Reuter, jednatel Dachser
Air & Sea Logistics. Q

MAZÁNÍ V MODERNÍM PRŮMYSLOVÉM PODNIKU
9.–11. 4. 2014, Nové Město na Moravě, Hotel Ski

Hlavní tematické okruhy konference a odborní garanti okruhů:
● Moderní průmyslová maziva (Ing. Petr Dobeš, CSc.)
● Ošetřování maziv a mazací systémy (Vladislav Chvalina)
● Tribodiagnostika maziv a strojů (Ing. Vladimír Nováček)
● Teorie tření a mazání (Ing. Jiří Valdauf)
● Legislativa a ekologické řízení podniku (Ing. Petr Kříž)

Informace: H. Valentová, mobil: +420 728 747 242, tel. + záznamník: +420 221 082 203,
e mail: strojspol@csvts.cz, web: www.tribotechnika.cz
Mediální partner konference:

Novým prezidentem
Evropské asociace
průmyslu obráběcích strojů (CECIMO),
která reprezentuje
34 % světové výroby
obráběcích strojů, je
na dvouleté období
od konce loňského
roku Jean-Camille
Uring, prezident
francouzské asociace SYMOP. Na pozici vystřídal Martina
Kappa, výkonného
ředitele Kapp Werkzeugmaschinen
GmbH a předsedu
VDW, německé
asociace výrobců
obráběcích strojů.
Viceprezidentem představenstva CECIMO se stal Luigi Galdabini, předseda
představenstva strojírenské firmy
GALDABINI S.p.A. a prezident italské
asociace UCIMU-Sistemi Per Produrre
sdružující výrobce obráběcích strojů,
který dosud vedl Technický výbor CECIMO. Na jeho dosavadní místo v čele
Technického výboru nastoupil pro
dvouleté období Giancarlo Losma.
Generálním komisařem pro veletrh
EMO 2015 v Miláně byl jmenován
Pier Luigi Streparava.

Změna v UPC
Dosavadní ředitel
Business Services
v Liberty Global
Frans-Willem de
Kloet byl od 1. ledna 2014 jmenován
generálním ředitelem UPC Česká
republika a stane se tak odpovědný
za vedení a provoz největšího kabelového operátora v ČR. Na této pozici
nahradí Václava Bartoně, který se rozhodl ukončit svou profesní kariéru.

Walmark
s novým
ředitelem
Výrobce doplňků
stravy Walmark
jmenoval nového výkonného
ředitele. Stal se jím Jorge C. Manuel, který se současně stal členem představenstva společnosti.
Na pozici vystřídal Petra Turoně,
který zůstává v představenstvu
společnosti, ale zaměří se na posílení finančního a provozního řízení
a rozvojové projekty. Q
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PŘÍPRAVA NOVÝCH ODBORNÍKŮ
PRO NOVÉ JADERNÉ PROJEKTY:
PRIORITOU JE BEZPEČNOST
PRVNÍ ÚNOROVÝ TÝDEN SE V PRAZE KONALA 2. MEZINÁRODNÍ
KONFERENCE CENEN-NET S MOTTEM „NOVÁ GENERACE
PARTNERSTVÍ PRO JADERNOU ENERGII“. MEZI PŘEDNÁŠEJÍCÍMI
BYL I NIKOLAJ JAKOVLEVIČ LEONTĚV – PORADCE PREZIDENTA
NIŽEGORODSKÉ INŽENÝRINGOVÉ SPOLEČNOSTI
ATOMENERGOPROJEKT (NIAEP) A VEDOUCÍ JEJÍ DIVIZE
VĚDECKO-TECHNOLOGICKÉHO ROZVOJE.

Ovlivnily zájem o studium oborů souvisejících s jadernou energetikou a přípravy těchto
projektů události posledních let, jako jsou
Fukušima, odklon některých zemí od jaderné
energie a odstavování již provozovaných reaktorů, jako třeba německý program Energiewende, apod.?
Nepochybně jste právě vyjmenoval události významné z hlediska vývoje světové energetiky, ale
v Rusku bylo a je vzdělávání v oblasti jaderné energetiky historicky vždy na dobré, velmi vysoké úrovni
a otázky bezpečnosti jsou prioritní. V současné
době ruské technologické postupy v oblasti jaderné
energetiky vyhovují nesmírně vysokým nárokům
a také co se týče vzdělávání požadavky stále rostou,
jelikož berou na zřetel události, které se v oblasti
jaderné energetiky odehrávají. A samozřejmě ruské
společnosti působící v oblasti jaderné energetiky
pracují na rozvoji nejmodernější technologie se
zřetelem na bezpečnost.
Nyní je v projektech ruského designu integrována
řada unikátních bezpečnostních prvků, např. lapač
taveniny aktivní zóny, který umožňuje i v případě
problémů v průběhu poměrně dlouhé doby zajistit
bezpečnost reaktoru a zaměstnanci jaderné elektrárny tak mohou učinit potřebná opatření zaměřená na likvidaci havárie. Kdyby jaderná elektrárna
Fukušima využívala podobnou technologii, a kdyby
se už při projektování elektrárny počítalo s tím, že
může přijít tsunami takového rozsahu, samozřejmě,
že by dopad takové katastrofy byl podstatně menší.
Nestala by se taková událost, ke které došlo, zasažení
okolí radioaktivitou a nebyly by takové následky.
Dovolte ještě jeden příklad: naše společnost NIAEP
rozpracovávala projekt arménské jaderné elektrárny.
Ta následně vydržela zemětřesení o síle 9 balů (devátý stupeň z 12stupňové škály MSK-64 používané
v Rusku). Díky tomu, že se i při projektování vzalo
v potaz, že jaderná elektrárna se nachází v horské
oblasti, předpokládá se, že k výskytu takové situace
může dojít. Což napomohlo tomu, že ani takováto
událost, jako zemětřesení, neměla žádné následky.
Jaderný blok zůstal funkční.
V současné době uvádíme do provozu moderní
inženýringové technologie, školíme a vzděláváme
zaměstnance a personál těmto novým technologickým postupům. Tyto technologie se vlastně
8
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samy chrání před tím, kdyby nastaly nějaké chyby.
Zajišťují, aby se předešlo chybám při projektování,
při výstavbě a pod. Dnes technologie umožňuje
namodelovat celý proces a tím přispět ke snížení
rizikového vlivu lidského faktoru.
Pokud jde o ruské standardy, musí se kalkulovat
s možností živelných pohrom, jako jsou zemětřesení
nebo povodně a zároveň propočítat i ty nejhorší
možné varianty s patřičnou zvýšenou – v podstatě
dost přehnanou – rezervou. A otázky spolehlivosti
a bezpečnosti samozřejmě hrají prvořadou roli i ve
výchově budoucích studentů a specialistů.
Uvědomují si studenti tu zodpovědnost, kterou ponesou?
Myslím, že příklad černobylské jaderné elektrárny,
Fukušima a podobné případy světové společenství
hodně poučily. Experti pracující v jaderné energetice
v Ruské federaci věnují těmto otázkám maximální
pozornost. A to i za cenu toho, že to bude stát více
– i kdyby projekt byl nákladnější, bezpodmínečně
musí odpovídat všem bezpečnostním kritériím. Bezpečnost je prostě prioritou číslo jedna…
To se týká i přípravy budoucích odborníků mladé
generace. Také program řízení projektů počítá s tím,
že i pro top management bude mít otázka bezpeč-

Nikolaj Jakovlevič Leontěv - Kandidát ekonomických věd, působí jako poradce prezidenta
a vedoucí divize vědecko-technologického rozvoje Nižegorodské inženýringové společnosti
Atomenergoprojekt (NIAEP), která se zabývá
projektováním a výstavbou jaderných elektráren. Zároveň je zástupcem vedoucího katedry
„Systémy řízení životního cyklu složitých inženýrských objektů“ Nižegorodské státní technické
univerzity, která při společnosti NIAEP působí.

nosti prvořadý význam. Nejdříve se musí zajistit bezpečnost pracujících v objektu elektrárny, pak zajistit
bezpečnost budoucího objektu, který se následně
předává zadavatelské a objednávající organizaci.
Vyučujete specialisty na jeden konkrétní typ
reaktoru, nebo spíše kladete důraz na obecněji, univerzálněji pojatý charakter přípravy?
Samozřejmě pracujeme na přípravě a vzdělávání
jak z pohledu všeobecných zásad projektování
a výstavby jaderné elektrárny, tak je součástí výuky
i speciální příprava zaměřená na konkrétní, určitý
typ reaktoru.
Tlakovodní reaktory VVER, na nichž v současné době
pracuje naše firma, předvedly maximální spolehlivost. V průběhu předchozích desetiletí jsme na
jaderných elektrárnách, které byly vybudovány na
základě technologie VVER systému nezaznamenali
ani jednu vážnější havárii.
Rusko nepřerušilo kontinuitu vývoje jaderných
technologií, jako se tomu stalo v řadě jiných
zemí. To by mu mohlo poskytnout určitou výhodu, protože probíhá, nebo se připravuje výstavba řady projektů nových reaktorů. Ale může
se stát, že pro ně budou chybět lidé, specialisté
pro jejich obsluhu. Máte rámcovou představu,
kolik jich asi bude potřeba, pokud by všechny
tyto rozběhnuté projekty byly realizovány?
Samozřejmě provádíme analýzu předpokládaného
počtu požadovaných odborníků a chápeme, kdy
a jak by měla proběhnout jejich příprava a které
vzdělávací instituce by měly poskytnout odpovídající studijní programy.

interview
Pokud jde o naši firmu, založili jsme základní bázovou katedru, která již poměrně dlouhou dobu
tyto budoucí experty připravuje. Vybíráme ty
nejschopnější a nejtalentovanější, prostě nejlepší
z nejlepších. A věřte mi nebo ne, přednášet pro
takové studenty je skutečné potěšení. Nejsou
žádné problémy s otázkami kázně, studenti jsou
úžasně disciplinovaní, všichni posluchači svědomitě
docházejí na výuku, nikdo je nemusí kontrolovat.
Aktivně se ptají, čím mohou přispět, sami navrhují
konkrétní řešení. Zadáváme jim poměrně zodpovědné a důležité projekty, a oni nám pomáhají
konstruktivními návrhy.
Účelem katedry a jejích výukových programů je
cílené „in-house“ vzdělávání. Týká se vysokých škol
a studentů různých oborů, včetně jaderného inženýrství a aplikované fyziky, elektroniky, IT technologie, strojírenské technologie, automatiky, elektrotechniky, stavebnictví, management, ekonomiku,
inovace, zvyšování kvalifikace personálu v domácích i zahraničních kancelářích NIAEP, i „upgrade“
partnerských firem zahrnující např. aktivity zaměřené na pokročilé vzdělávání.
Slouží tyto vzdělávací programy jen pro potřeby ruského jaderného průmyslu nebo spolupracujete s obdobnými institucemi domácími i zahraničními?
Na vzdělávacích projektech se podílí naše mateřská
společnost Rosatom a její dceřiné podniky, také
hodně spolupracujeme s univerzitami, a to nejen
s technickou a stavební univerzitou v Nižním Novgorodu, ale i s dalšími, včetně českých, jako je ČVUT
nebo Západočeská univerzita v Plzni.
V první řadě samozřejmě připravujeme specialisty
pro domácí, ruský jaderný průmysl. Náš inženýring,
který zajišťuje projektování a výstavbu objektů, školí
pracovníky firem, které potom budou dodávat
zařízení a budou pracovat bezprostředně na stavbách bloků jaderných elektráren nejenom v Ruské
federaci ale i v zahraničí, ve třetích zemích.
Tedy prakticky všude, kde se využívá vaše
technologie…
Ano. Tam, kde se využívá naše technologie projektování a výstavby. Vychováváme specialisty pro
řízení projektů, to pak probíhá na základě ruských
a mezinárodních standardů. A pak je zde již zmíněná
otázka bezpečnosti. Protože certifikace a standardizace všech projektů umožňuje zajistit zlepšení
bezpečnosti, snižovat rizika. Proto na tom aktivně
pracujeme a máme to na zřeteli i v průběhu přípravy budoucích specialistů a expertů.
V červnu loňského roku se zúčastnily tři desítky
nižegorodských studentů programu Corporate
Chair a 6 studentů českých technických univerzit týdenní stáže na stavbě3. a 4. bloku Rostovské jaderné
elektrárny. Také letos v létě bude připravena stáž
na některé ze staveb jaderných elektráren. Stáže,
jako součást učebního plánu, pomáhají posluchačům lépe pochopit teoretické znalosti a osvojit si
i praktické dovednosti.
Musím konstatovat, že se spoluprací s českými
posluchači, kteří se zúčastnili praxe ve Volgodonsku,
kde se staví 3. a 4. blok Rostovské jaderné elektrárny, jsme byli velice spokojení. Posluchači byli

zařazeni do různých stavebních a konstrukčních
týmů i k subdodavatelským organizacím a také
museli napsat závěrečnou práci, jejímž cílem bylo
doporučit návrhy, jak zlepšit činnost subdodavatelské organizace. Obhajoba těchto prací probíhala
za přítomnosti předních řídicích pracovníků dané
stavby. Posluchači předkládali velice hodnotné
návrhy, jak zvýšit produktivitu práce a její efektivitu. Studenti z nižegorodské technické univerzity
i posluchači ČVUT a západočeské univerzity Plzeň
se jako nastupující nová generace jaderných specialistů z našeho pohledu osvědčili a potvrdili, že
byli velice dobrou volbou.

ATOM VE SLUŽBÁCH
POLÁRNÍ DOPRAVY
Na severním pólu stanulo kromě vědeckých
expedic zatím jen málo lidí. Jedním z nich je
Valentin Davydjanc, kapitán jaderného ledoborce „50 let vítězství”.
Rusko je jedinou zemí, která provozuje flotilu
atomových ledoborců. Vyplatí se?
Flotila, kterou provozuje společnost Rosatomflot,
je unikátní dlouholetými zkušenostmi z konstrukce
a provozu lodí určených pro plavbu v arktických
vodách. Nyní ji tvoří šest ledoborců, jedna kontejnerová loď a čtyři plavidla technických služeb.
Zatímco dieselové ledoborce potřebují na den plavby
v ledovcové zóně až 120 t paliva, které si musí vézt
s sebou, což limituje jejich operační dosah, atomový
ledoborec potřebuje na denní provoz 2 g obohaceného uranu a na jedno doplnění paliva vydrží až
7 let. Neznečišťuje také moře jako dieselová plavidla
a reaktor je využit i pro odsolování mořské vody, takže
je omezen v podstatě jen zásobami potravin.
Jaké reaktory jsou používány pro jejich pohon?
Nízkokapacitní jaderné redaktory typu VVER – jde
o menší variantu reaktorů, které jsou používány ve
většině jaderných elektráren založených na ruských
technologiích, včetně těch českých.

Díky tomu, že vaše vzdělávací projekty vycházejí z firemního zázemí, mohou se frekventanti seznámit s ryze praktickými věcmi – mají
tak možnost dostat se k tomu nejmodernějšímu, co je k dispozici. Protože jedna věc je
teoretické, akademické vzdělání, a další věc je
reálná praxe...
Je přirozené, že v průběhu studia na univerzitě získávají posluchači základy a více teoretického vzdělání.
Dále je připravujeme podle potřeb naší společnosti,
aby dobře ovládali naše technologické postupy,
standardy řízení. Samozřejmě nám to pomáhá
zdokonalovat i průběh přípravy personálu, a projektování,ale i proces výstavby samotných objektů.
V prezentaci jsem stručně zmiňoval problematiku
řízení celkového životního cyklu projektu – a konkrétně mám na mysli složité inženýrské objekty,
mezi které patří jaderný blok, tepelný blok, letadlo,
automobil nebo plošiny pro těžbu ropy a zemního plynu atd.. Výstavba těchto objektů má hodně
společného. Naše společnost každoročně pořádá
mezinárodní fórum „řízení životního cyklu složitých
inženýrských objektů“. Na těchto fórech se snažíme
spolu s našimi partnery snažíme nalézt nejlepší
inženýringová řešení. Vydáváme i vlastní časopis
„Inovační projektování“ – to vše je důležité a užitečné vzhledem k výměně zkušeností zaměřených
na vytvoření konkurenceschopných technologií,
které by mohly přispívat k dalšímu zdokonalování.
Samozřejmě nám to pomáhá být komerčně konkurenceschopní i na světovém trhu v oblasti projektování a výstavby jaderných bloků. Q

Váš ledoborec byl první, který nově zpřístupnil tzv. Severní mořskou cestu. Jak vidíte perspektivy atomové flotily v této oblasti?
Tato zhruba 4000 km dlouhá trasa se stává ekonomicky zajímavou alternativou těm dosavadním.
Má sice svá omezení – dosud byla využitelná jen
5–6 měsíců v roce, kdy není zamrzlá, ale to se mění,
jak ukazuje právě doprava olympijské pochodně na
pól – poprvé v dějinách mořeplavby byl dosažen
během polární noci. Podle vyjádření kapitánů lodí,
kteří ji propluli jako první, ušetřila jen na palivu zhruba
110 000 dolarů a asi 10 dnů cesty. Loni už se tudy
přepravilo 1 300 000 t nákladu. Vyžaduje to ale lodě
uzpůsobené pro plavbu v arktických vodách, se zesílenou konstrukcí. Rusko už zahájilo stavbu ledoborců
nové generace, které by měly umožnit celoroční
využití Severní cesty a díky své unikátní konstrukci
s dvojím ponorem i plavbu v ústí sibiřských řek. Q
Kapitán největšího jaderného ledoborce
na světě dopravil jednu ze 14 oficiálních
olympijských pochodní také do
Národního technického muzea v Praze
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FRÉZUJEME INTELIGENTNĚ
Frézy s vyměnitelnými řeznými deštičkami, které eliminují chvění
CHVĚNÍ ANEBO SAMOBUZENÉ CHVĚNÍ JSOU JEVY, KTERÉ
ZPŮSOBUJÍ PŘI VŠECH APLIKACÍCH TŘÍSKOVÉHO OBRÁBĚNÍ VELIKÉ
STAROSTI. TENTO FENOMÉN SE PŘEDEVŠÍM PODÍLÍ NA ZHORŠENÉ
KVALITĚ OPRACOVANÉHO POVRCHU, ZTRÁTĚ PŘESNOSTI, SNÍŽENÍ
ŽIVOTNOSTI A ZVÝŠENÍ OPOTŘEBENÍ NÁSTROJŮ.

V

e snaze potlačit tyto negativní aspekty, jsou
výrobci nuceni často používat drahé, antivibrační nástrojové vybavení a současně snižovat řezné parametry. Tím však ale klesá produktivita
a zvyšují se výrobní náklady.
Produkty firmy ISCAR z nejnovější řady High Qline
zahrnují zajímavé řešení: vyměnitelné frézovací
destičky s asymetrickou konstrukcí. Tyto deštičky
nabízejí nové možnosti pro snižování vibrací při
třískovém obrábění. Při frézování se periodicky mění
kontaktní zatížení nástroje. Pokud dojde ke ztotožnění vibrací vyvolaných nástrojem s vibracemi
některé ze zbývající části soustavy (obrobek/stroj),
vyvolá to samobuzené chvění. V případě tohoto
samobuzeného chvění při třískovém obrábění je
nutné reagovat okamžitě. Nejčastějším způsobem
je snížení řezných podmínek, jehož důsledkem je
ale nežádaná nižší produktivita výroby.
Všechny dostupné prostředky na eliminování vibrací při obrábění zvyšují výslednou produktivitu.

Jak zamezit chvění
Nabízí se několik technologických možností: principiálně změnit upnutí obrobku, použít tužší upínací
Řezné hrany na hřbetu jsou barevně
odlišené žlutou a černou plochou. Břity se
pak střídavě osazují do lůžek nástroje.
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systémy, použití antivibračních držáků apod.
Je tedy pochopitelné, že stabilita řezu v širokém
rozsahu aplikací a bez výrazných ztrát produktivity je rozumný a oprávněný požadavek uživatelů
nástrojů směrem k jejich výrobcům. Při hledání
adekvátního řešení je výrobce nástrojů limitovaný
konstrukcí. Samozřejmě využívá základní principy
konstrukce: co nejtužší a nejpevnější nástroj, pozitivní řeznou geometrii a podobně. To jsou základní
prvky úspěšné konstrukce. Tam, kde je to možné
nebo při speciálních požadavcích, je dobré navrhnout tuhý a hmotný nástroj, více méně odolný
samobuzeným vibracím. Avšak ne všechny frézovací
nástroje mohou být hmotnostně předimenzované.
Po zohlednění známých principů je několik možností, jak eliminovat samobuzené chvění. Nerovnoměrný rozestup zubů poskytuje jedno z řešení.
Příkladem jsou monolitní karbidové stopkové frézy
CHATTERFREE. Jiný způsob je variabilní úhel stoupání šroubovice řezných hran. Dalším konstrukčním prvkem pro efektivní snížení chvění je dělená
řezná hrana (systém fréz SOLIDSHRED). Zajímavým
a účinným řešením je pak kombinace obou posledně zmíněných konstrukčních prvků. Dělená

řezná hrana a variabilní úhel šroubovice poskytuje
také velmi efektivní řešení tlumení samobuzeného
chvění (systém monolitních nástrojů EC-H5M-CFR).
Pokusy aplikovat tyto konstrukční prvky na frézovacích nástrojích s vyměnitelnými řeznými deštičkami vedou všeobecně k nemalým problémům.
Aplikování principu variabilního axiálního úhlu
břitu destičky je vzhledem k uložení destiček v tělese frézy značně limitované a spojené s mnohými
konstrukčními problémy. Změna orientace lůžka
deštičky je omezená: fungující konstrukce by měla
při variabilním úhlu čela zabezpečit konstantní
geometrii hřbetu. To však není technicky možné. Je
zřejmé, že krok vpřed si bude vyžadovat jiné řešení.

Netradiční konstrukční řešení
Konstrukce jednostranné destičky HM90 ADCT
1505…-CF, která je součástí velmi úspěšné řady nástrojů HELI2000, využívá úplně odlišný přístup. Typická
standardní lisovaná destička má řezné hrany rotačně
symetrické okolo osy kolmé na její základnu. Destičky
HM90 ADCT 1505 ...-CF mění toto pravidlo. Jejich dvě
řezné hrany ve šroubovici mají odlišný sklon. Pokud
jsou pak destičky upnuté do standardního tělesa,
každá z dvou řezných hran má jiný úhel stoupání
šroubovice. Dosažený výsledek je velmi podobný variabilnímu úhlu šroubovic jako u tvrdokovových fréz,
u kterých má velmi efektivní vliv na redukci vibrací.
Nové asymetrické vyměnitelné řezné destičky jsou
vhodné pro všechny existující frézovací tělesa systému HELI2000. Poskytují tak značné zvýšení výkonu zejména při:
●nízké tuhosti strojní soustavy
●vysokém vyložení nástroje
●obrábění tenkostěnných obrobků
●problematickém upnutí obrobků a podobně.
Výsledkem je zvýšení životnosti nejen řezného
nástroje o (15–20 %), ale i celého technologického
vybavení a snížení příkonu v některých případech
i více jak o 10 %.
Tato nejnovější konstrukce řezných destiček firmy
ISCAR je velmi slibná. Vývoj práškové metalurgie,
lisovacích a spékacích technologií, přinese další
možnosti jako výrobu řezné deštičky s různou geometrií řezné hrany a přinese tak další variabilní
vlastnosti. To poskytne dobrý základ pro výrobu
řezných destiček s antivibrační geometrií. Obrovský
potenciál je hlavně u čelních valcových fréz tzv.
„kukuřic“, kde výslednou řeznou hranu tvoří dílčí
řezné hrany jednotlivých řezných destiček.
Nové řešení nabízí několik možností pro změnu
řezné geometrie nástroje jednoduchou změnou
pozice vyměnitelných řezných destiček pro následné nástroje s:
●neměnným úhlem šroubovic
●různými úhly šroubovic (pro každou drážku)
●variabilní šroubovici v její délce.
Kromě toho je možné měnit úhel sklonu šroubovic v kombinaci s řeznými destičkami opatřenými
děleným ostřím.

strojírenství
Nové destičky CHATTERFREE – HM90 ADCT 1505…-CF
lze upnout do standardní stopkové frézy HM90
E90AD, čelní frézy HM90 F90A, čelní nástrčné nebo
čelní válcové frézy HELIMILL. Princip nerovnoměrného zatížení nástroje v chodu spočívá v rozdílném axiálním úhlu každé ze dvou řezných hran
vyměnitelné destičky. Pro rozlišení jsou řezné hrany
na hřbetu barevně odlišené. Jedna strana je žlutá
a druhá černá (viz obr vlevo). Břity se pak střídavě
osazují do lůžek nástroje.

výkonnosti jsou navíc dodávány i destičky s děleným
ostřím. Ty mohou ještě výrazně zvýšit už tak dobrý
výkon při hrubovacích operacích.

Výkonné čelní frézy
s úhlem nastavení 65°
Jak jsme již v úvodu zmínili, dělené ostří je jedním
z možných řešení eliminace nebezpečí vibrací.
ISCAR současně uvádí na trh modifikovanou řadu
čelních frézovacích nástrojů T465 FLN D…22ST
s úhlem nastavení 65°. Tento úhel nastavení je vysoce efektivní řešení pro výkonné operace při obrábění ocelí a litin. Nižší řezné síly i při větší hloubce
záběru a především minimalizace vyštipování hrany
litinových obrobků jsou nespornou výhodou. Tyto
nové čelní frézy s tangenciálně upnutou čtyř břitou destičkou jsou konstruovány pro maximální
hloubku záběru do 19 mm.
Destičky T465 LNHT 2212-DN... se vyznačují vysoce
pozitivní geometrií, klidným chodem s nízkou potřebou výkonu stroje. Axiální pozitiv s pravou šroubovicí
břitu garantuje velice klidný chod i při najíždění
a vyjíždění ze záběru. 2,5 mm hladicí ploška pomáhá
ke zvýšení kvality obrobeného povrchu. Pro zvýšení

KOVOSVIT OTEVŘEL PRVNÍ
STROJÍRENSKÝ KLASTR V RUSKU

Slavnostní zahájení v Azově (29. listopadu 2013)

bude podílet i na vzdělávání studentů technických
oborů, jelikož stáže studentů v technologických
laboratořích MTE Kovosvit MAS považuje za důležitou součást praxe ve strojírenském oboru. Pak by
takto vyškolení studenti mohli najít uplatnění přímo
v tomto podniku, jak sdělil rektor hospodářské
univerzity Vessarion Meschi.
Že česko-ruský MTE Kovosvit MAS je důležitou součástí obnovy ruského strojírenství potvrdil i ministr
průmyslu a energetiky Alexandr Grebenščikov při
slavnostním zahájení provozu klastru, když poukázal na to, že klastr představuje v Rostovské oblasti
jednu z prvních zahraničních investic takového
rozsahu v oblasti strojírenství. Investice do společného rusko-českého podniku v Azově má postupně
dosáhnout 2,4 mld. rublů (asi 1,5 mld. Kč). Ze strany
zúčastněných zákazníků a výrobců potvrdili zájem
o spolupráci i světové firmy, jako např. švédská
společnost Sandvik či izraelský ISCAR. Q

Výrobní komplex, skládající se ze sedmi výrobních
hal na rozloze 35 ha, vznikl modernizací bývalé
továrny Donpressmaš. Produkce byla zahájena
v srpnu 2013 a spočívala v kompletaci strojů vyrobených v mateřském závodě v Sezimově Ústí.
Samotná výroba je naplánovaná na druhou polovinu roku 2014. Celková výrobní a prodejní kapacita
má být asi 340 soustruhů ročně, z nichž 318 bude
vyrobeno přímo v Azově, takže lokalizace výroby
přesáhne 90 %. V současné době závod zaměstnává kolem 60 lidí, ale jak se formují nové výrobní
útvary, navyšují se i počty pracovníků. Cílový počet
by měl dosáhnout zhruba 300 lidí. Společnost se

Účastníkům byla představena stávající výroba,
vyráběný sortiment, technologická řešení a projekty
aplikačního centra MTE Kovosvit MAS

Strojírenský podnik Kovosvit MAS ze Sezimova Ústí založil v roce 2012 v Azově na jihu Ruska
společný česko-ruský podnik MTE Kovosvit MAS. Již na konci listopadu loňského roku byla
slavnostně otevřena montážní hala a tím oficiálně zahájena produkce obráběcích strojů
značky MAS v Rusku.
Partneři projektu – vedení české společnosti Kovosvit MAS a zástupci moskevské finanční skupiny
MTE – potvrdili, že v rámci první etapy, kdy se ve
výrobním závodě společného podniku budou stroje
montovat, bude následovat spuštění lokální výroby.
Konečným cílem je nabízet ruským zákazníkům
požadujícím stroje a zařízení na zpracování kovů,
výrobu instrumentů pro lékařství, ale i v leteckém
a loďařském průmyslu, vlastní dodávky a kompletní
technologická řešení včetně financování. V plánu
je také vytvoření plnohodnotné konstrukční kanceláře.

Čelní frézovací nástroje T465 FLN jsou dodávány
ve třech konfiguracích řezné hrany:
●T465 LNHT 2212-DNTR v karbidech IC830, IC5400,
DT7150, IC5100 a IC810 pro obrábění ocelí a litin.
●T465 LNHT 2212-DN-R v karbidech IC330 pro
obrábění nerez ocelí a vysokoteplotních slitin.
●T465 LNMT 2212-CS jsou destičky s děleným
ostřím dodávané v jakostech IC830 a IC5400.
Nástroje jsou doporučovány k použití obrábění
rozměrnějších dílů, které se vyskytují například
v energetickém či lodním průmyslu.
www.iscar.cz
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NAHLÉDNUTÍ DO ZÁKULISÍ JARNÍCH
PRŮMYSLOVÝCH VELETRHŮ
V termínu 15.–17. dubna 2014 přivítá výstaviště PVA EXPO PRAHA Letňany návštěvníky
13. ročníku mezinárodního veletrhu strojírenských technologií – FOR INDUSTRY a souběžně
4. ročníku mezinárodního veletrhu dopravy, logistiky, skladování a manipulace – FOR LOGISTIC.
V současné době je na veletrhy přihlášena řada
významných firem. Připravili jsme krátkou upoutávku do zákulisí příprav některých vystavovatelů.
Společnost BIBUS s.r.o. představí na svém stánku
nový model 3D tiskárny pro výrobu přesných
voskových modelů. Jde o produkt renomovaného
amerického výrobce, firmy Solidscape Inc. U stroje
3Z PRO, patřícího do nové generační řady „3Z“, je
kladen důraz na zrychlení tisku a výrazné zvýšení
uživatelského komfortu. DEOM s.r.o. bude nově
prezentovat 3D scannery firmy SOLUTIONIX, optické měřicí přístroje Micro-Vu a fotogrammetrický
mobilní systém pro měření objemných součástí
Metronor. Firma P&B spol. s r.o. se bude letos
na veletrhu snažit zaujmout rozšířenou nabídkou průmyslových produktů. Nově nabízí kvalitní
švýcarská brusiva od společnosti SIA, která jsou
vhodná pro odvětví dřevo, auto a kov. V nabídce
bude možno najít také obráběcí frézy pro ruční
nástroje firmy SGS. Poslední letošní novinkou je
vznikající grafické odvětví, které již nyní nabízí výrobu reklamních polepů, označení prodejen a další
reklamní práce. REXIM, spol. s r.o., představí
obráběcí stroje britského výrobce XYZ Machine
Tools. Kromě CNC frézovacího centra s řídicím
systémem SIEMENS Sinumerik S828D budou moci
návštěvníci vidět mechatronické stroje s řídicím
systémem ProtoTRAK: ložovou frézku a hrotový
soustruh.
Na všech strojích bude probíhat obrábění a návštěvníci si budou moci sami vyzkoušet snadné progra-

mování. Část expozice bude věnována prezentaci
montážních technologií – elektrické šroubováky,
ionizace, reakční ramena apod.
TECNOTRADE Obráběcí stroje s.r.o. nabízí široký
sortiment vysoce kvalitních obráběcích strojů pro
třískové obrábění za velmi příznivé ceny a z toho
plynoucí bezkonkurenční poměr ceny a užitných
vlastností strojů. Dále také nabízí technickou pod-

poru, jako je doporučení nejvhodnějšího stroje
pro požadovanou technologii, časové studie pro
daný stroj a obrobek, zaškolení obsluhy, servisu
apod. Současně nabízí i prodej 3D tiskáren Objet,
které přináší 3D tisk ve vysokém rozlišení. Firma
UTP – Universal Transport Praha s.r.o. je dirigentem v multimediálních projektech na klíč v těžké
dopravě, zahrnující řadu různých druhů dopravy,
po souši, po vodě i ve vzduchu, pro zákazníky z ob-

ZAKÁZKOVÉ VYMĚNITELNÉ VRTACÍ HLAVICE SC
Společnost Sandvik Coromant rozšířila sortiment vrtáků CoroDrill 870 o novou geometrii pro
vrtání vodicích děr a do své nabídky zařadila i zakázkové vrtáky (Tailor Made) umožňující
srážení hran pod úhlem 45°.
Nová geometrie -GP pro vrtání vodících děr v ocelových a litinových obrobcích umožňuje další zvýšení
bezpečnosti vrtacího procesu při vrtání hlubších
děr. Kromě toho jsou pro díry menších průměrů
k dispozici jak výměnné vrtací hlavice s geometrií
– PM 4234 pro vrtání ocelí, tak hlavice s geometrií
– KM 3234 pro vrtání litin.
Uživatelům vrtáků CoroDrill 870 geometrie -GP
při výrobě vodicích děr, která předchází vlastnímu
použití vrtáků o délce až 8xD, umožňuje dosažení přesnějšího vystředění díry. Její konstrukční
řešení, které využívá optimalizovaný úhel špičky
a toleranci průměru, umožňuje hladký, plynulý
a bezpečný vstup vrtáku do předvrtané díry a dosažení vynikající kvality otvoru. Jak geometrie -GP
pro vrtání ocelí (ISO P), tak i pro vrtání litin (ISO
K), jsou k dispozici ve třídě GC4234 a pro všechny
12
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běžné průměry jsou součástí standardně skladovaného sortimentu.
Díky celé řadě výhod, které použití vrtáků CoroDrill 870 přináší, a k nimž patří dlouhá životnost
nástrojů nebo vysoké rychlosti penetrace, lze
dosáhnout snížení nákladů na nástroje/břitové
destičky na vyrobenou díru. Kromě toho, je díky
optimalizovanému tvaru, velikosti a úhlu stoupání šroubovité drážky usnadněno odvádění
třísek, a zároveň je zajištěna i snadná manipulace, bezpečnost a spolehlivost při výměnách
vrtacích hlavic. Vrtací hlavice lze vyměňovat
dokonce i když nástroj zůstává upnutý ve stroji
a díky tomu dosáhnout snížení prostojů na minimální úroveň.
Aby ještě více firma zlepšila možnosti využití
sortimentu vrtáků CoroDrill 870, zařadila do své

lastí jako je stavebnictví, větrná energie, kolejová
vozidla stroje a zařízení průmyslu a podobných
odvětví po celém světě. UTP se může pochlubit
jednou z největších flotil pro přepravu těžkých
břemen v Evropě, a proto patří mezi přední světové
poskytovatele těžkých a speciálních dopravních
služeb. Wanzl spol. s r.o. je nejen největším světovým producentem nákupních vozíků, ale také
významným výrobcem zařízení pro logistiku a průmysl. Sortiment produktového centra „Logistika
a průmysl“ je velmi obsáhlý. Zahrnuje paletové
nástavce a kontejnery, paletové držáky, rollkontejnery, vychystávací vozíky, paletové podvozky,
transportní vozíky a speciální výrobky, konstruované dle požadavků zákazníka. S tímto potenciálem
je společnost Wanzl schopna reagovat téměř na
jakékoliv logistické požadavky z různých oblastí.
Na přípravách a organizaci veletrhů, včetně odborného doprovodného programu, se podílí významní
odborní garanti, např. Asociace designérů UVU ČR,
Asociace inovačního podnikání ČR, Cech brusičů
a výrobců nástrojů, Česká metrologická společnost,
Česká logistická asociace, Česká společnost pro nedestruktivní testování, Česká společnost strojírenské
technologie, České vysoké učení technické – Fakulta
strojní, Český svaz vědeckotechnických společností,
Inženýrská akademie ČR, Sdružení podnikatelů
a živnostníků ČR, Technologické centrum AV ČR
a řada dalších.
Celý tým společnosti ABF, a.s., je připraven potenciálním vystavovatelům nabídnout proaktivní
přístup, odborné konzultace v rámci výstavby
expozic a umístění stánků. Čím dříve se zájemci
přihlásí, tím více může tým ABF pomoci propagovat danou společnost a produkty v rámci svého
prostoru široké mediální kampaně! Kromě toho
mohou vystavovatelé obdržet volné vstupenky
dle svého požadavku. Q
Bližší informace na stránkách veletrhů:
www.forindustry.cz a www.forlogistic.cz

nabídky také zakázkové vrtáky (Tailor Made) pro
výrobu děr se zkosením hrany pod úhlem 45°
v jediné operaci. Uživatelé tak mají možnost volby
mezi provedením s jednou, nebo se dvěma břitovými destičkami pro srážení hran. Služba Tailor
Made umožňuje, aby si klienti sami přesně stanovili požadované rozměry, aniž by museli platit
obvykle uplatňovanou cenu za výrobu speciálních
nástrojů. Q
/sc/
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NEBÝT POUZE DODAVATELEM,
ALE NABÍZET ŘEŠENÍ PROBLÉMU
Společnost technology-support s.r.o. byla oceněna společností Gibbs and Associates za vynikající služby, podporu a servis při prodeji technologického CAD/CAM
software GibbsCAM, které poskytuje zákazníkům nejen v Česku, ale i na Slovensku.
V prosinci roku 2013 oslavila společnost
technology-support 10 let své existence,
a přestože během svého působení postupně
rozšířila portfolio nabízených řešení, její vlajkovou lodí je již od počátku technologický
CAD/CAM software GibbsCAM. Výhradním
prodejcem tohoto řešení pro český a slovenský trh se stala roku 2003. Firma se však
nikdy neomezovala pouze na prodej, jak je
patrné i ze slov jejího ředitele a zakladatele
Vlastimila Staňka: „Nechceme být jen dobrým obchodníkem, chceme být partnerem,
který vám dokáže být přítelem na telefonu,
který s vámi dokáže nad problémem CNC
obrábění zapřemýšlet.“ Za úspěchem firmy
tak stojí mimo jiné snaha nebýt pouze jednorázovým dodavatelem určité technologie, ale
nabízet řešení problémů, s nimiž se uživatelé
při své práci setkávají. S vědomím toho, že
možnost konzultací s odborníky znalými věci

je pro uživatele jakéhokoli technologického
CAD/CAM softwaru stejně důležitá jako
vlastní softwarové řešení, je nedílnou součástí aktivit společnosti technology-support
zajištění plnohodnotných a trvalých služeb
zákazníkům včetně školení, následné technické podpory či dodání postprocesorů na
míru erudovaným týmem školitelů a dalších
spolupracovníků. Q

ISCAR INFORMUJE
OZNÁMENÍ VÝROBY NOVÉHO
PRODUKTU
Výrobce přináší na trh nožové držáky pro těžké vnější
soustružnické aplikace s inovativním způsobem uložení destičky v lůžku v kombinaci s páčkovým upínacím mechanizmem. Současně nabízí nožové držáky
pro využití zbývajících (jinak běžně nevyužívaných)
řezných hran destiček WOMG,SOMG a COMG.
Hrubovací soustružnické operace jsou charakterizovány hloubkou záběru (4–10 mm) a vysokými posuvy (0,4–1,0 mm/ot.).
Obvykle jsou velké jednostranné destičky pro těžké soustružení a přerušované řezy používány v držácích „TOP clamp“.
Nevýhodou těchto jednostranných destiček a systému upnutí
je malý počet řezných hran, časté problémy s utvářením třísky
s ohledem na horní upínací element destičky.
Firma ISCAR přichází s inovativním řešením lůžka opatřeného rybinovitým vedením v kombinaci s páčkovým
způsobem upnutí destičky. Nový systém vyniká tuhým
a bezpečným upnutím destičky bez problematické horní
upínky v prostoru odvíjení třísky.

OBRÁBĚNÍ Z PĚTI STRAN NEBO VE VŠECH
PĚTI OSÁCH SOUČASNĚ
Na loňském veletrhu EMO měla společnost Haas mezi jinými stroji ve své expozici
i univerzální obráběcí centrum UMC-750. Stroj disponuje flexibilním obráběním
v pěti osách pro zkrácení doby nastavení a zvýšení přesnosti u složitých obrobků.
Univerzální obráběcí centrum UMC-750 disponuje pojezdy 762 x 508 x 508 mm a integrovaným dvouosým sklopným stolem. Dodáváno je s nízkoteplotním, přímo poháněným
„in-line“ vřetenem s kuželem ISO 40, jež dosahuje
8100 ot.min-1, ale volitelně
při vysokorychlostní operaci může zvýšit otáčky až
na 12 000 ot.min-1. Ve standardní výbavě je centrum
osazeno postranním zásobníkem na 41 nástrojů.

Sklopný stůl dovoluje umístění obrobků do
téměř každého úhlu pro pětistranné (3 + 2)
obrábění nebo simultánní pohyb v 5 osách
pro konturování a složité obrábění. Stroj
umožňuje náklon +110 až
–35° i otáčení o 360°, a poskytuje tak dobrý prostor
pro nástroje a velkou kapacitu obrobků. Mezi jeho
zvláštní funkce patří řízení
středového bodu nástroje
a dynamické nulové body
obrobku. Q

Dvouosý sklopný stůl umožňuje umístit
obrobek do téměř jakéhokoli úhlu pro
pětistranné obrábění

Nožový držák PWXOL 3232P-10-TF-IQ pro vysoké posuvy

Upínací mechanismus DOVE IQ TURN přináší navíc výhodu
možnosti upnutí oboustranných negativních destiček. Prizmatické vedení lůžka a plošky na destičce eliminují nebezpečí
jejího vylomení působením velkých řezných tlaků při hrubování. Destičky s prizmatickými ploškami jsou nyní dostupné
v geometrii WOMG-R3P-IQ, COMG-R3P-IQ a SOMG-R3P-IQ
v kombinaci s novým utvařečem R3P pro obrábění ocelí.
Navíc je nabízena možnost využití zbývajících řezných
břitů výše zmíněných destiček v držácích PWXOR/L a PCBOR/L pro rychloposuvové aplikace odběru materiálu. Tím
se maximálně ekonomicky využijí všechny břity destiček
(což nebývá až tak běžné). Destička tvaru trigon tak skýtá
uživateli 6 základních břitů v držáku PWLOR/L a dalších
6 břitů v držáku PWXOR/L. U destiček COMG je možné
využít čtyři základní břity (s vrcholovým úhlem 80°) v držáku PCLOR/l a další čtyři břity (s vrcholovým úhlem 100°)
v držáku PCBOR/L.
Stručně řečeno, těmito nástroji se nabízí nejen možnost
zvýšení produktivity hrubovacích operací, ale i vyšší ekonomické zhodnocení destiček využitím všech jejich břitů.
Kompletní sortiment nástrojů
– viz elektronický katalog na
www.iscar.cz nebo na https://
www.youtube.com/watch?v=erh6_VfwhhQ, http://
youtu.be/cj7FjxmtRDI
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OTÁZKY A ODPOVĚDI
K PODNIKOVÝM SYSTÉMŮM
Naše firma uvažuje o pořízení ERP systému. Ovšem vzhledem k tomu,
že jsme firmou výrobní, potřebovali bychom, aby součástí systému
byly i moduly, jejichž prostřednictvím můžeme právě výrobu řídit.
Existuje tato možnost nebo je nutné zakoupit systémy dva?

9

nákladů na jednotlivé zaměstnance či provozy.
Pracuje se zde mimo jiné s výkazy práce, k jejichž
vyplňování lze využívat čárových kódů nebo čipů;
pracovník například může po dokončení každého
úkonu načíst svou identifikační kartu a kód zakázky.
V některých případech je užitečné mít k dispozici
Odpovídá Ing. Miroslava Adamyová, manažerka značky HELIOS Green, Asseco Solutions, a.s. funkcionalitu informačního systému, která přímo
podporuje určitý druh výroby. Například v autoAčkoli lze procesy spojené s výrobou řídit i prostřed- nost sběru informací přímo od výrobních strojů. mobilové výrobě se místo běžných objednávek
nictvím samostatné aplikace – a v některých přípa- Evidovány tak mohou být nejen počty vyrobených používají takzvané odvolávky, které se v pravideldech je touto aplikací běžný tabulkový kalkulátor – už kusů, ale i podstatné technologické parametry, ných intervalech průběžně upřesňují. Informační
pro výrobu poměrně malého rozsahu se vyplatí spe- jako jsou teplota nebo tlak. Současně informační systém pak zajišťuje, že jsou tyto odvolávky přijaty
cializovaný modul informačního systému (IS), který systémy disponují i funkcemi potřebnými pro za- v požadované formě (EDI zprávy) a informace z nich
je schopen zpravidla nejen nabídnout základní funk- jištění správného servisu výrobních technologií.
jsou využívány pro řízení nákupu, výroby a expedice.
cionalitu, ale také řadu funkcí doplňkových usnad- Důležitá pro kteroukoli výrobní firmu je evidence Řešení pro oblast energetiky a utilit obecně disňujících všechny fáze výrobního procesu. Současně výrobních nákladů – spotřebovaného času, množ- ponuje funkcemi pro evidenci měřicích míst
je díky napojení na zbytek IS zajištěna automatická ství a cen operací či kooperací, řešení kooperací, a měřidel, sledování naměřených hodnot, jejich
výměna dat, která je pro efektivní práci nezbytodvozené přepočty a kontroly, evidenci techností. Jde především o spolupráci s moduly
nologických objektů a jejich pravidelných
skladu, mezd, účetnictví, nákupu a prodeje.
akcí, ceníky energií a služeb s více úrovněmi
Finanční
Vzhledem k rozdílnosti různých druhů výrob
a volitelnou časovou platností nebo platební
řízení
má každá firma při rozhodování o nasazení
kalendáře či cenové dodatky smluv. Nechybí
systému zajišťujícího plánování, evidenci
ani zpracování a hromadné generování daa sledování či řízení výrobních procesů
ňových a nedaňových záloh, dílčích plnění
v zásadě dvě základní možnosti: Lze využít
a výsledných vyúčtování nebo hromadné
Řízení
Řízení
některý z obecných standardizovaných moautomatické párování přijatých plateb.
dodavatelského
vztahů se
řetězce
zákazníky
dulů určených pro plnění uvedených úkolů,
V případě zemědělské výroby je zase nezbytnebo zvolit modul přizpůsobený příslušností podpora evidence zelené nafty, menému oboru výroby. Výsledné rozhodnutí
chanizace, zvířat či hnojiv, nechybí pastevní
bude vždy záležet na konkrétních potřebách.
deník nebo osevní postupy. A třeba v příDovolím si uvést několik příkladů založených
padě obuvnické výroby lze využít speciální
na funkcionalitě konkrétního modulu Výroba,
funkce, které zajišťují kontrolu povolených
jenž je součástí systému HELIOS.
a nepovolených velikostí u finálních výrobků,
Řízení
Výrobní
Pro fázi technické přípravy výroby nabízí monebo přepočítávací koeficienty pro výpočet
lidských
plánování
dul Výroba v návaznosti na práci konstruktéra
spotřeby materiálu u vyráběné velikosti.
zdrojů
zdrojů
a technologa možnost sestavení kusovníku,
Problematika plánování a řízení výroby je
technologického postupu a montážního kuvelmi rozsáhlá, a tak je v podstatě nemožné,
sovníku, umožňuje definovat alokaci zdrojů,
byť jen vyjmenovat všechny související čintedy například zaměstnanců a strojů, nebo zadat vyhodnocení stavu rozpracované výroby a pří- nosti a pozitivní dopady, které na ně má nasazení
podklady pro kalkulaci nákladů a podobně.
padné generování dokladů pro její proúčtování, vhodného informačního systému. Z výše uvedePři plánování a řízení výroby pak lze využít funkce generování výdejek pro jeden i pro všechny výrobní ného nástinu je ale zřejmé, že modul pro řízení
pracující s výrobními příkazy, podporou tisku vý- příkazy nebo generování příjemek. Modul řízení výroby může díky své funkcionalitě pomoci výrobu
robní dokumentace nebo třeba automatizované výroby rovněž musí disponovat informacemi o práci i související činnosti významně zefektivnit. Protože
vystavování skladových dokladů s možností re- zaměstnanců a o jejich odměňování. Tato data pokrývá i problematiku reklamací a dalších serzervace materiálů pro jednotlivé výrobní příkazy. hrají významnou roli jak při určování nákladů na visních činností, lze přínosy zaznamenat v rámci
V rámci materiálového plánování pak lze pracovat výrobu, tak při výpočtu odměn a zjišťování efektivity celého životního cyklu obchodního případu. Q
třeba s bilancí potřeb materiálu v čase, definovat
tok materiálu firmou, definovat dodavatele – externí
Ve spolupráci s předními dodavateli podnikových informačních systémů
i interní (sklady) a podobně.
pokračujeme ve vydání poradenského seriálu týkajícího se problematiky výběru
Zásadní je rovněž podpora termínového a kapaa implementace ERP, CRM a dalších podnikových systémů, a významu různých
citního plánování sériové výroby. Díky podrobným
pojmů z této oblasti.
informacím o vlastnostech jednotlivých pracovišť
a výrobních linek i o návaznosti jednotlivých techPokud se budete chtít zeptat i vy na něco k této problematice, stačí napsat
nologických kroků, o dostupných skladových zásona e-mail: poradna@techmagazin.cz
bách i o dalších nezbytných zdrojích lze nákladově
Seriál je zaměřen na praktické informace a zkušenosti ve vztahu k menším a středním
optimalizovat organizaci výroby. Systém si přitom
v případě potřeby poradí i s kombinací sériové výfirmám, kterých se problémy se správným nasazením a fungováním podnikových
roby, montáže na objednávku a zakázkové výroby.
řešení dotýkají asi nejvíce.
V některých výrobních firmách je podstatná i schop-

ERP
systém
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Potravinářské, balicí a tiskařské technologie v Brně

SALIMA, EMBAX, PRINT EXPO
VELETRHY, NA KTERÝCH LZE OCHUTNAT I BARVY
Únor je u nás tradičně časem masopustního hodování, a tak je pořádání hlavního potravinářského veletrhu v tomto období podstatě logickým krokem. Stejně tak má ale svou logiku
i jeho spojenectví s dalšími přehlídkami, zaměřenými hlavně na obalovou a tiskovou techniku
a technologie.
Pro řadu lidí bude možná spojení „jídlo a technika“
trochu zvláštní, ale pravý opak je pravda. Aby se potraviny dostaly na pulty obchodů a odtud až na náš
stůl či do restaurací a hotelů bezpečně, zdravotně
nezávadné a v garantované kvalitě, to zajišťuje rozsáhlá infrastruktura, kde v zákulisí, jež je našim očím
skryto, dominují nejrůznější technologie a zařízení
od balicích linek až po jednoduché stroje určené
pro přípravu či finální úpravu surovin apod.
To vše se v závěru letošního února představí od
25. do 28. 2. na kolekci mezinárodních veletrhů

Salima, Embax, Print Expo, MBK, Vinex a Inteco. V expozicích vystavovatelů se i letos představí nejmodernější vybavení pro celý procesní řetězec zpracování
potravin a balení tohoto specifického zboží, které
kromě jiného musí splňovat velmi přísné hygienické
normy a předpisy. V tom se potravinářský průmysl,
podobně jako medicínské a farmaceutické odvětví,
významně liší od běžné produkce, i když na rychlost
a efektivitu výroby jsou kladeny obdobné požadavky.
Nepřekvapí proto, že tyto obory jsou charakteristické
vysokou mírou automatizace a značný podíl operací

25.–28. února 2014
Výstaviště Brno

vykonávají automatizované a robotické systémy.
Podstatná část expozic bude věnována obalové
technice, a to nejen kvůli známé skutečnosti, že „obal
prodává“, ale i proto, že na obaly v potravinářské
branži jsou, jak již bylo uvedeno, kladeny mnohem
přísnější nároky. Z tohoto pohledu bude např. zajímavá letošní prezentace jedné z novinek letošního
veletrhu PRINTexpo, kde bude představena speciální
tisková barva pro přímý kontakt s potravinami. Jde
o jedinou barvu svého druhu na našem trhu a každá
z jejích složek je certifikována jako potravina. Další
zajímavostí bude laserové popisování přímo na
potraviny, o nichž se můžete dozvědět v článku níže.
K veletrhu patří už rovněž tradičně modelová „balicí
linka naživo“, Packaging Live, kde jsou tyto technologie představovány v reálném provozu. Jejímž
mediálním partnerem je TechMagazín a pokud plánujete cestu na některý z těchto veletrhů, budeme
rádi, když se u nás také zastavíte. Q

LASEREM UŽ NEJEN NA OBALY,
ALE I NA VLASTNÍ POTRAVINY
Laserová technologie společnosti Solaris Laser pronikla již dávno i do potravinářství a nyní zavedla značení bez inkoustu přímo na potraviny. Jako unikátní
a první v České republice zavedli tuto technologii v pekárně a cukrárně Sázava
s výkonným laserem od Leonardo technology.
Bezkontaktní značení chleba, bez přidání inkoustu,
a tedy bez spotřebního materiálu, zcela bez zápachu a ovlivnění chuti chleba, tak to je specifikace
výhod pro značení laserem. Stačí tak málo, jen
skvělý nápad a pak nadstandardní spolupráce
s pekárnou uplatňující nové trendy a přemýšlející
nad marketingem přesahujícím zavedené tradice.
Leonardo technology dovedlo takovou spolupráci
k realizaci samostatného pracoviště, které se vkládá
mezi dopravníky a neovlivňuje rychlost produkce.
V nabídce Leonardo technology jsou standardně

CO2 lasery pro značení o výkonu až
100 W, které byly několikrát instalovány do linek na stáčení piva do lahví.
Pro značení na chleba ale nebylo zapotřebí použít až
tak výkonný laser. Vlastní grafiku pro značení si vytvářela pekárna Sázava sama na počítači. Jednoduchou
variabilitou je pak možné tisknout denně různé texty,
jako jména z kalendáře, PF přání nebo i různé grafiky.
Bezúdržbovost laseru a absence spotřebních materiálů, jako jsou inkousty a ředidla, velmi uspoří náklady
a posune marketing výrobku o pěkný kus dopředu.

řídící jednotka
s dotykovou obrazovkou

značící laser Solaris

odsávací
jednotka

Nejdřív se začínalo testy na chleba, který po aplikování
laserového záření z laseru Solaris měnil překvapivě
barvu na bílé značení zcela bez inkoustu. Prvotní požadavek pro identifikaci výrobku a i atraktivní vzhled
byl vyřešen. Druhým krokem byla vlastní instalace
laseru na dopravník. Tady techniky firmy Leonardo
technology překvapila vysoká rychlost produkce,
která vyžadovala použití výkonového laseru. Q

Historie pekárny Sázava sahá až do 90. let minulého
století, kdy dva spolumajité se rozhodli postavit
novou, pokrokovou, moderní pekárnu na zelené
louce. Moderní je i architektonické pojetí budovy
s výrobou, která získala ocenění „Stavba Pardubického kraje“ roku 2010. V odborných kruzích je
pekárna Sázava kvalitou svých výrobků a služeb
zařazována mezi TOP pekárny České republiky.
Některé produkty, jako například velký konzumní
chléb, při jehož výrobě se používá vetší podíl žitné
mouky oproti standardu, je zcela unikátní a je často
kopírován, respektive zaměňován s jinými výrobky
a tak bylo potřeba tyto výrobky jednoduše identifikovat. Solaris laser a instalace od Leonardo technology dokázala změnit běžný chleba na velmi atraktivní, zcela jednoznačně identifikovatelný produkt.
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EFEKTIVNÍ FIXACE ZBOŽÍ V OBALECH  S POMOCÍ
STROJOVĚ VYRÁBĚNÉ PAPÍROVÉ VÝPLNĚ
Na trhu obalů a balicích materiálů nalezneme širokou paletu různých produktů pro
ochranu zboží v krabicích, jako je např. bublinková fólie, polyesterové chipsy, proložky,
ochranné profily či vlnitá lepenka popř. balicí papír v rolích.
Jaký typ si však vybrat, pokud chceme zafixovat
volně ložené nesymetrické produkty v obalu,
které disponují ostrými či sensibilními hranami
(vlastnosti řady průmyslových dílů), a zároveň
mít po ruce vždy takový objem a délku fixace,
která je v daný okamžik vyžadována? Odpovědí je
„obyčejně“ neobyčejný papír. Nemluvíme o standardním papíru, který známe z každé kanceláře,
ale o v dnešní době progresivně se vyvíjející
technice na výrobu fixačního materiálu, kterým
je skládaný, mačkaný popř. prošívaný kraftový
papír. Tato fixace je vyráběna speciálními stroji
PadPak®, popř. FillPak na výrobu papírové výplně.
Ochránit tak lze výrobky různých rozměrů i forem, od trubek, motorů, zesilovačů, stavebních
součástek, světlometů až po měřicí techniku,
pneumatické díly či další průmyslové a strojírenské komponenty. Použití papírové fixace
je velmi univerzální!

Obalovou techniku PadPak®, popř. FillPak je možno
najít v sortimentu společnosti RAJAPACK s.r.o., která
nabízí různé varianty strojů na výrobu papírové fixace.
Pro automatickou a intenzivní výrobu je doporučoochranu hran a rohů či pro separaci jednotlivých dílů
v obalech ve formě papírového „šneka“.
Stroje pod značkou FillPak poskytují jednoduché
a praktické řešení pro extrémně rychlou výrobu skládaného popř. mačkaného papíru s využitím jako výplň dutin v krabicích. Díky produkci až 1,4 m2 fixace za
sekundu produkují výplňový materiál přímo do obalů
a na základě toho automaticky vyžadují minimální
pracovní nasazení pracovníka v balicím procesu.
Stroje jsou kompaktní a funkční, produkci je možno
řídit nožním pedálem, popř. dálkovým ovládáním,
a jsou snadno integrovatelné do jakékoliv balicí linky
či na pracovní stůl. Na trhu jsou k dostání dvě varianty této obalové techniky: stroj FillPak TT CutterTM

Stroj série PadPak model Compact

ván typ PadPak® Senior, který produkuje dvou až
třívrstvý papír nebo PadPak® LCTM vyrábějící jednovrstvou výplň. PadPak® Senior umožňuje nepřetržitou
nebo plánovanou produkci s možností uložení až
10 délek papíru do paměti s šířkou finální fixace po
zpracování po 20 cm. V případě nižší až střední úrovně
spotřeby jsou využívány stroje PadPak® Junior na výrobu dvouvrstvé fixace či stolní přístroj PadPak® Compact, který je určen pro ochranu a upevnění menších či středně velkých produktů. Oba tyto typy jsou
ideální pro menší provozy s omezeným prostorem.
Model Junior je navíc vybaven čtyřmi pojízdnými
kolečky a díky tomu je vhodný pro firmy s větším
počtem balicích stanic. Stroje PadPak® vyrábějí (dle
výběru) jedno až vícevrstvé fixace pro obalení zboží,

Papír je ideálním materiálem, který nejen optimálně
ochrání produkty před otřesy i nárazy, ale díky aktuální produkci výplně na míru se přizpůsobí balenému výrobku z hlediska velikosti i hmotnosti.
Pro výplň dutých prostor, nebo ochranu lehkých
či odolnějších produktů, lze zvolit mačkaný nebo
jednovrstvý prošívaný papír v gramáži 50 nebo
70 g/m2. Pro ochranu těžkých, křehkých a ostrohranných komponentů a zároveň k vyplnění dutých
prostor v krabicích, jsou vhodné dvou až třívrstvé
papírové fixační výplně o plošné hmotnosti od 50
do 90 g/m2. Díky různým gramážím si zákazník může
vybrat optimální ochranu v závislosti na křehkosti
produktů, době a způsobu přepravy, popř. skladování. Papír je navíc ve srovnání s jinými obalovými
materiály recyklovatelný a biologicky odbouratelný
spolu s obalem. Díky tomu je možné jeho zařazení
spolu s krabicí do systému tříděného odpadu. Navíc
nezanechává na obalených výrobcích prach a může
být opětovně použit. Předností strojové výroby
fixace před nákupem již finálních výplňových materiálů je především optimalizace skladového prostoru.

Stroj série FillPak TT Cutter s připevněním na stůl
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disponující integrovaným stříhacím mechanismem
a FillPak TT® s manuálním stříhacím zařízením. Oba
druhy je možno upevnit na jakémkoliv balicím stole,
popř. separátně upevnit na stojanu.
K velkým výhodám systémů patří nulová investice
do strojů. Plánujete-li využívat vámi zvolený stroj
série PadPak® nebo FillPak, platíte pouze poplatek
za pronájem, který zahrnuje i servis a údržbu. Tento
poplatek se liší dle zvoleného typu: v průměru se pohybuje od 500 Kč (např. model Junior) až do 2500 Kč
(pro Senior či LCTM) měsíčně. Součástí služeb souvisejících s touto technikou je i bezplatná instalace
a předvedení strojů, technické proškolení operátorů
a kompletní technická i uživatelská dokumentace.
Pro identifikaci vhodného stroje pro vaši
firmu, který bude vyrábět papírovou
fixační výplň na míru vašim produktům
i objemu výroby, se prosím informujte u firmy
RAJAPACK, telefonicky na č. 800 500 515,
popř. na www.rajapack.cz.

NOVÁ INKJETOVÁ TISKÁRNA
PRO VYŠŠÍ FLEXIBILITU

CO2
LASEROVÁ
TISKÁRNA

NOVINKA

SMARTLASE C350

Všestranná inkjetová tiskárna 9232 S společnosti Markem-Imaje, disponuje vysokorychlostním tiskem a je vyrobená pro specifické nápojové aplikace, pro značení všech druhů obalů
od plechovek, lahví až po víčka a smršťovací obaly.
Nová tiskárna je schopna tisknout kódy rychlostí až
120 000 ks za hodinu při výborné čitelnosti, a tím
i kvalitě tisku. Zahrnuje v sobě všechny přednosti
předchozí řady 9232 a na rozdíl od dosavadních
tiskáren nabízí výrobcům rychlost a vyšší flexibilitu
jejich produkce. Z jednoho litru nových víceúčelových ketone free a MEK free inkoustů je zajištěn
tisk až pro 190 mil. znaků. Výhodou je, že zásobník
inkoustu lze vyměnit za necelých 30 vteřin, a to bez
nutnosti zastavení tisku či výrobní linky.

…pro permanentní značení

Novinka umožňuje např. tisk do dvou řádků
při rychlosti 160 m/min. a velikosti fontu písma
od 5 do 32 bodů, přitom vybrat si lze z velkého
počtu znaků od latinských, asijských apod. Až
5 řádků tištěného textu může uživatel využít pro
např. alfanumerický text, minimální trvanlivost,
nebo 1D a 2D čárové kódy.
Díky novému inkoustovému okruhu a inovativní
tiskové hlavě dosahuje tiskárna 99,6 % provozní
disponibility. Ve srovnání s konkurenčním řešením jsou celkové provozní náklady o 30 % nižší.
Vyznačuje se nejnižší spotřebou inkoustu a aditiv
ve své kategorii. Snížení spotřeby ředidla se uvádí
až na 3,2 ml/h při 20 °C. Z ekologického pohledu
disponuje tiskárna až 80 % recyklovaných materiálů.
Intervaly servisních prohlídek se prodloužily až na
18 měsíců, a je výrazné i snížení spotřeby elektrické
energie na 60 VA.
Jelikož je prostředí nápojářského průmyslu velmi
náročné, jsou vysoké i požadavky na kvalitní tisk.
Nová tiskárna má tiskovou hlavu a kryt vyrobeny
z nerezové oceli s ochranou IP56 (bez stlačeného
vzduchu), Tím je zaručena její vynikající voděodolnost, jež umožňuje čištění tiskárny vodou pod tlakem. Navíc celonerezové tělo zamezuje usazování
nečistot a zaručuje jednodušší a efektivnější čištění.
Pracovní teplota tiskárny je 0–40 °C a vlhkost prostředí od 10 do 90 % bez kondenzace. Pro snadnou
obsluhu využívá tiskárna nový revoluční 7palcový
barevný dotykový interface, který v reálném čase
zobrazuje zbývající kapacitu tisku a spotřebního
materiálu, použitelnost zařízení a činnost údržby.
Integrovaná podpora a výstražný systém je již samozřejmostí, tak jako i zjednodušené řízení zpráv
a tisku, a možnost vytvořit si uživatelské profily.
Hmotnost tiskárny 25 kg dovoluje umístění na
stěnu či na stůl.
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…a další

Navštivte nás na

Mezinárodním veletrhu
obalů a obalových
technologií EMBAX
Brno 25.–28. 2. 2014,
Zveme vás na Mezinárodní veletrh obalů
a obalových technologií EMBAX v Brně
25.–28. 2. 2014, do pavilonu B, jak na náš
stánek 047, tak i na projekt balicí linky
Packaging Live v témže pavilonu.

ONDRÁŠEK INK-JET SYSTEM, spol. s r.o.
Výhradní distributor Markem-Imaje
www.ondrasek.cz

DÁLE NABÍZÍME…

pavilon B stánek 047
a PACKAGING LIVE

ONDRÁŠEK INK- JET SYSTEM
výhradní distributor Markem-Imaje
komplexní značicí technologie pro výrobní a balicí linky
Nad Přehradou 2296, 738 02 Frýdek-Místek, tel.: +420 558 639 611

Nad Přehradou 2296, 738 02 Frýdek-Místek
tel.: +420 558 639 611, e-mail: ondrasek@ondrasek.cz

www.ondrasek.cz
www.ondrasek.cz
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AUTOMATIZACE
V POTRAVINÁŘSTVÍ
NA VELETRHU SALIMA

cena, ale zejména návratnost této investice, která
je ve většině případů opravdu velmi dobrá.

Robot – zloděj práce?

STEJNĚ JAKO V MNOHA JINÝCH ODVĚTVÍCH, I V POTRAVINÁŘSTVÍ
JSOU KLADENY STÁLE VYŠŠÍ NÁROKY NA KVALITU, RYCHLOST
A EFEKTIVITU VÝROBY. KDYŽ K TOMU PŘIDÁME JEŠTĚ FINANČNÍ
STRÁNKU VĚCI A TLAK NA SNIŽOVÁNÍ NÁKLADŮ, JEDNODUŠE BUDE
EXISTOVAT URČITÁ HRANICE, KDY JIŽ ANI DALŠÍ PÁR LIDSKÝCH
RUKOU SITUACI NEZACHRÁNÍ – A PRÁVĚ V TU CHVÍLI PŘICHÁZÍ
NA ŘADU ŘEŠENÍ AUTOMATIZACE VÝROBNÍHO PROCESU.

N

ebudeme si zatím představovat plně automatické závody, kde se celá výroba ovládá jedním
tlačítkem z řídicího stanoviště – stále existuje
celá řada složitých a komplexních operací, na které
současné technologie nestačí. U jiných činností je
zase přítomnost lidského faktoru nezbytná a žádoucí,
některé firmy si pak na ruční výrobě přímo zakládají.
Automatizované pracoviště se tak nejlépe uplatní
v těch částech procesu, kde se určitá činnost opakuje,
a přitom musí být vykonávána s velkou přesností a ve
značné rychlosti – často se jedná o rovnání, přendávání mezi dopravníky, skládání do krabic či balení.
Pokud se tedy rozhodneme dát automatizaci
zelenou, nabízí se mnoho různých řešení a technologií. Obecně je můžeme rozlišit na zařízení
jednoúčelová a jednodušší, jako jsou například
dopravníky a různé manipulátory, a stroje sofistikovanější se širším záběrem. V této kategorii pak svou
flexibilitou, přesností a rychlostí vynikají zejména
průmyslové roboty. Mnoho lidí stále obrací oči
v sloup, jen co slovo „robot“ zaslechnou, s tím,
že to je záležitost pouze pro ty největší závody.
Opak je pravdou – roboty již dávno nejsou jen
hudbou budoucnosti, sci-fi záležitostí, ale právě
díky již zmiňované flexibilitě nachází uplatnění
ve stále více aplikacích v mnoha průmyslových
odvětvích, od malých rodinných firem po me-

Balicí linka se SCARA roboty

zinárodní společnosti. Argumentem už není ani
finanční stránka věci – ano, roboty jsou dražší než
obyčejné manipulátory, ale za kvalitu je vždy dobré
si připlatit. Rozhodující by tak neměla být samotná

A nejinak tomu je i v potravinářství, kde nachází roboty uplatnění ve všech částech výroby, od přípravy
surovin přes jejich zpracování až po finální balení
a následnou paletizaci. Jejich nasazení pomáhá automatizovat rutinní procesy, kde kvůli opakované
činnosti není lidská ruka tím nejlepším nástrojem.
Vezměme si jako příklad výrobní linku na sušenky,
které přijíždí na stanoviště na dopravníku a musí být
vždy po několika kusech vloženy do balicího stroje.
Tuto práci zvládne sám jeden čtyřosý robot a díky
své rychlosti dokáže nahradit až tři pracovníky u linky.
Kdekdo v tuto chvíli poznamená, že roboty berou
lidem práci – to je však pravda jen do určité míry.
K nahrazení člověka robotem dochází u činnosti,
která není nikterak záživná a v dlouhodobém hledisku určitě zdraví pracovníka nijak neprospívá. Lidé,
pracující na jednom místě ve stoje nebo v sedě
po celou směnu často trpí bolestmi zad a nohou,
mohou je potkat bolesti hlavy, únava očí z neustálého soustředění na linku… V neposlední řadě se
při těchto rutinních úkonech také výrazně zvyšuje
chybovost člověka s klesající pozorností.
Z manažerského hlediska je pak potřeba na tuto
problematiku nahlížet i z opačného úhlu. Uvolněné
zaměstnance od linky můžeme přeškolit na jinou
pozici a díky instalaci robota, kterému nepřetržitá práce nijak nevadí, lze například přejít z jednosměnného na dvousměnný provoz (případně
z dvousměnného na nepřetržitý třísměnný) a při
podstatně snížených nákladech velmi výrazně navýšit kapacitu výroby, zvýšit produkci a tím rozšířit
distribuci výrobků a budovat silnější pozici na trhu.
V tomto případě pak bude možná firma potřebovat
přijmout nové zaměstnance, které bude díky vyšším
prodejům schopná platit, a v konečném důsledku
tak díky nasazení robota do výroby dojde k vytvoření nových pracovních pozic!

Roboty na SALIMĚ
Pokud ve vás předchozí řádky vzbudily alespoň částečný zájem, nebo jste se nad nimi přinejmenším na
pár vteřin zamysleli, měli byste uvažovat o návštěvě

Foto: Cermex

Rovnání hotových výrobků do krabic
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Čtyřosý robot Stäubli TP80 Fast Picker

Téma: Salima, Embax
potravinářského veletrhu SALIMA od úterý 25. do
pátku 28. února na brněnském výstavišti. V technologickém pavilonu V najdete kromě celé řady
strojů a zařízení pro potravinářskou výrobu i roboty
– konkrétně na stánku švýcarské společnosti Stäubli.
Hlavním tahákem bude nový čtyřosý robot TP80 Fast
Picker, nejrychlejší robot ve své třídě pro pick-and-place aplikace s rychlostí až 200 úchopů za minutu.
Výhodou čtyřosých robotů je zejména jejich nízká
váha a kompaktní konstrukce, která velmi usnadňuje
integraci do již existujících provozů. Pracovní rozsah se
může značně lišit (např. u TP80 činí 1800 mm), určitým
limitem tohoto typu robotů je pohyb v horizontální
rovině se zdvihem obvykle do 20 cm.
Pokud je potřeba obsáhnout větší pracovní
prostor, přichází ke slovu roboty se šesti osami.
I zde je napříč výrobními řadami z čeho vybírat,
největší modely disponují nosností až několik
stovek kilogramů – což však zrovna v potravinářství pravděpodobně využití nenajde. Důležité jsou tak jiné atributy a není od věci vědět,
že robotům nedělají problém ani náročnější
prostředí, například s vysokou vlhkostí nebo
stříkající vodou. Příkladem takového robota
je Stäubli TX90 he, který disponuje stupněm
krytí IP65 pro celé rameno a IP67 pro zápěstí
a v podstatě mu tak nic nebrání ani v práci
se zápěstím ponořeným pod vodou. Pokud
se vám tomu nechce věřit, máte další důvod
pro návštěvu stánku Stäubli – poprvé v České
republice zde budete mít možnost vidět to-

Manipulace se sýrem ve vlhkém prostředí

hoto robota při práci v buňce naplněné vodou.
Tato vlastnost je užitečná i při údržbě a čištění
robota. Aby byly dodrženy veškeré hygienické
předpisy, je nutné udržovat výrobní linku čistou,
a to je v tomto případě velmi snadné. Povrch
robotů řady he (humid environment) je ošetřen
i proti čisticím prostředkům s pH mezi 4,5 a 8,5.
Pro potravináře bude zajímavá i možnost použití přírodních maziv, která nijak nekontaminují
výrobky a rozšiřují tak využití robotů i na čistá
a sterilní prostředí.

Vždy o krok napřed
V dnešní době, kdy je mnoho trhů přesycených, konkurence tvrdá a spotřebitelé zvyšují své požadavky
na kvalitu, přičemž jsou ochotni utratit méně peněz,
jednoduše nelze zůstat stát na jednom místě a sledovat, co se děje kolem. Pokud chce být jakákoliv
společnost úspěšná, musí pečlivě zvážit možnosti
a vybrat to nejlepší řešení, díky kterému se dostane
o krok před konkurenci a získá výhodu na trhu. A co
když tím správným řešením jsou právě roboty? Q
Michal Scholze, Stäubli Systems, s.r.o.

Jedinečná řešení automatizace pro vaši potravinářskou výrobu.
www.staubli.cz/robotics
Speciﬁcké požadavky vyžadují speciální řešení.
Pro váš úspěch nabídneme ﬂexibilní řešení prvotřídní kvality, splňující ty
nejpřísnější hygienické normy pro potravinářství. Roboty Stäubli vám dají
náskok před konkurencí v každé části výrobního procesu.
Stäubli – váš partner pro inovace v potravinářství.

Stäubli Systems, s.r.o., +420 466 616 125, robot.cz@staubli.com
Stäubli je ochrannou známkou Stäubli International AG registrovanou ve Švýcarsku a v dalších zemích. © Stäubli, 2014
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PACKAGING LIVE
NA EMBAXU 2014
MEZINÁRODNÍ VELETRH OBALŮ A OBALOVÝCH TECHNOLOGIÍ
– EMBAX – PŘIVÍTÁ JIŽ PONĚKOLIKÁTÉ EXKLUZIVNÍ BALICÍ LINKU.
V LETOŠNÍM ROCE SE NÁVŠTĚVNÍCI MOHOU TĚŠIT NA NĚKOLIK
INOVACÍ, JAKO JE NOVÝ PRODUKT, NOVÍ PARTNEŘI NEBO
PŘEDNÁŠKY V PROGRAMOVÉM CENTRU.

L

inka bude do provozu uvedena před zraky diváků
každou lichou hodinu. Její součástí bude poprvé
balicí flowpackový stroj s horizontálním plněním,
který zabalí produkt do předtištěné folie. V letošním
roce budou produktem kostky mýdel se skořicovou

do velké krabice – zde bude úsek linky manuální –
ukládat se budou ručně. Na dopravníku pak dojedou
k automatické části linky, kde se bez zásahu lidské
ruky provede označení, poté budou krabice zalepeny,
opatřeny páskou a fixačním roztokem. Z dopravníku

z porfolia investičních úvěrů a získají další užitečné
informace. První den bude patřit workshopu na
téma Cross marketing v balení a bezpečné značení,
druhý den tématům bezpečnost a automatizace
výrobních linek.

A jaká je samotná
logistika
celého projektu?

vůní, které si mohou návštěvníci po skončení ukázky
odnést jako suvenýr. Robotická ruka tato jednotlivě
zabalená mýdla přemístí do malých kartonových
krabiček, připravených na stavěcím a zavíracím stroji.
Malé krabičky s několika mýdly následně poputují
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je pak přemístí na ovinovačku velký paletizační robot,
a ukázka balení bude ukončena ovinutím folií. Poprvé
uvidíte v rámci balicí linky automatickou ovinovačku
ROTOMATIC 1700 M2. V rámci automatizace budou
také poprvé představena bezpečnostní čidla a systémy, které jsou nedílnou součástí výrobních linek.
„Snažíme se návštěvníkům veletrhu přiblížit technologie procesu výroby. Simulujeme výrobu přímo
na výstavišti. Úskalím je, že sestavujeme linku v podstatě den před veletrhem do finální podoby, je
velmi náročné synchronizovat všechny stroje tak,
aby vše navazovalo a plynule předvedlo balení.
Většinou balíme nějaký produkt, který si mohou
návštěvníci odnést. Jednou to byly oříšky, jindy
čokolády, nyní budeme balit mýdlo...“ říká organizátorka projektu Michaela Zachová, manažerka
společnosti EQUICom s.r.o.
Celý projekt balicí linky bude umístěn v pavilonu B
pod galerií. Nově zde budou mnohem větší jednací
prostory v kavárně, a k tomu VIP prostory pro partnery, připravuje se speciální expozice dodavatele
maziv. Poprvé se také představí nabíjecí kiosky
pro dobíjení mobilních telefonů. Návštěvníci Packaging Live se navíc seznámí s finančními produkty

Na tuto otázku odpověděl
Ladislav Martinek, produkční společnosti EQUICom, jež celý projekt zaštiťuje: „Vše začíná společnou
schůzkou a projektem v nejužším týmu – tj. těch základních partnerů, kteří se nám
na lince potkávají. K nim se
přidávají další, někdo na
Embax, někdo na MSV. Tedy
vytvoří se základní schéma,
které začíná, a postupně
se upravuje dle partnerů,
konají se také koordinační
schůzky. Pak, pokud jde
o složitější proces (např. paletizační nebo flowpackový
stroj), si jednotliví partneři
vyměňují informace o strojích a případně si je jedou odzkoušet přímo do továren kvůli návaznosti
dopravníků, robotů nebo naopak si posílají vzorky
mýdel, fólií a dalších věcí tak, abychom doladili

Partneři linky na veletrhu
EMBAX 2014:
●ARC-Robotics s.r.o. – roboty
●Viking Mašek, a.s. – balicí stroj
●TECHNOLOGY

s.r.o. – flowpack, lepička, ovinovačka
●ONDRÁŠEK INK – JET SYSTEM spol. s r.o. – značení
●Fipack, s.r.o. – fixace
●SYSTEMOTRONIC s.r.o. – bezpečnostní systémy
●PENTA – servis spol. s r.o. – páskovačka
●EKOBAL, spol. s r.o. – automatická ovinovačka
●OTK GROUP, a.s. – potištěná fólie
●THIMM Obaly, k.s. – krabice
●FUCHS OIL CORPORATION (CZ) s.r.o. – maziva
●GE Money Bank, a.s. – finanční služby
●WRTB – nabíjecí kiosky
●PENERINI s.r.o. – kavárna

Téma: Salima, Embax
materiál a propojení jednotlivých strojů ještě před
zahájením. Ale finální návoz probíhá většinou čtyři
dny před veletrhem, kdy se dovezou všechny stroje
s výjimkou značících technologií a fixačních nánosů,
které se dají přistavit dodatečně. Je to velmi složitý
proces, navíc ne vždy jsou přívody k dispozici. Je
také náročné zkoordinovat návoz jednotlivých exponátů. V podstatě hrozí, že když nepřijede jeden
exponát, tak se nespustí celá linka. Krabice a folie
musí být připraveny ve velkém předstihu, tři týdny
před veletrhem musí být připraveny všechny materiály. Firmy, se kterými spolupracujeme, vystavují
i v zahraničí a mohou mít námi požadovaný exponát v Rusku nebo v Mnichově. Proto je nutné vše objednávat s dostatečným předstihem. V tomhle nám
značně pomáhá systémový integrátor a náš poradce
Ing. Mrázek z ARC Robotics a nyní i Ing. Vogel z firmy
Viking Mašek, který chystá schéma linky.“

Provoz linky s moderovaným
programem

Jaké budou semináře
v programovém centru?

Tisková konference proběhne první den veletrhu
dne 25. února ve 12.30 a na ní bude navazovat
první spuštění projektu balicí linky.
Další časy spouštění balící linky:
25. 2. (úterý) – 13.00, 15.00, 17.00
26. 2. (středa) – 11.00, 13.00, 15.00, 17.00
27. 2. (čtvrtek) – 11.00, 13.00, 15.00, 17.00
28. 2. (pátek) – 11.00, 13.00, 15.00

25. 2. od 14 do 16 h – Workshop Packaging Live
na téma: Cross marketing v balení, bezpečné značení a trendy v obalových materiálech.
26. 2. od 12.30 do 13 h – Bezpečnost výrobních
a balicích linek
26. 2. od 13.30 do 14 h – Automatizace balicích
linek Q
/dk/

PACKAGING LIVE
EMBAX
25. – 28. 2. 2014
PAVILON B

Mediální partneři

www.packaginglive.cz

Téma: Salima, Embax

SKLADOVÉ VYCHYSTÁVACÍ VOZÍKY
NOVÉ GENERACE
Pro sklady budoucnosti a logistická centra bude rozhodujícím faktorem využití manipulační
techniky nejen preciznost, bezpečnost a kompaktnost, ale také ohleduplnost k životnímu
prostředí při optimálním výkonu překládky. Výrobce vysokozdvižných vozíků Still proto
vyvinul vychystávací stroj EK-X do komplexních skladů s citlivým nákladem.
Profil těchto silných strojů EK-X sahá daleko za
klasické vertikální vychystávání. Díky nejmodernější technice s proporcionálními ventily, velmi
jemným pohybům a bezestupňově regulovaným
rychlostem zdvihu se ideálně hodí do komplexních
logistických skladů.

Technologie
Vozíky disponují nejen programem pro úsporu
energie Blue-Q, který stiskem tlačítka propojí příslušné úkoly přepravy s inteligentní optimalizací
charakteristiky a ušetří tím až 10 % energie, ale
rovněž zpětným získáváním energie při brzdění

a spouštění. Takže čím delší používání, tím lze dosáhnout delšího provozu na jednu baterii. O rovnováhu rychlosti, výkonu překládky a bezpečnosti
práce se stará inteligentní systém Optispeed regulací rychlostí jízdy v závislosti na výšce zdvihu
a zatížení. Řidič tak může jet vyšší rychlostí při
optimální bezpečnosti práce. Díky tomuto systému
může vozík využít své výhody především při práci
v úzkých uličkách, jezdit maximální možnou pracovní rychlostí až 13 km.h-1 a podávat optimální
výkon překládky.
Vozíky EK-X umožňují i doplnění výbavy na přání,
jako např. systém Safety-Light, který provádí
Díky systému Optispeed je vozíku EK-X ve velké výšce
zajištěna rovnováha rychlosti a bezpečnosti práce

monitoring v pracovní uličce pomocí modrého
světelného kužele a informuje obsluhu pro zabránění případné možné kolize s chodci nebo
jinými vozíky, nebo LED pracovní světlomety či
větrací soustavu.

Pracoviště

Vychystávací vozík EK-X umožňuje práci i v těsných skladech

LASEROVÉ POPISOVÁNÍ VE 3D
Laserové popisovače řady LP-M Panasonic jsou unikátní popisem ve 3D. Nová řada zahrnuje
modely s výkonem od 20 do 50 W a pracovní plochou 220 x 220 mm. Třírozměrné značení je
optimalizováno díky funkci automatického ostření se schopností kompenzovat až 50 mm.
Nová řada laserových popisovačů kombinuje
inovativní funkce pro laserové systémy značení
s nejvyšší úrovní bezpečnosti strojních zařízení.
Nabízí vysoký výkon a celou řadu funkcí pro řešení i těch nejsložitějších úloh značení. Se svým
vysokým stupněm ochrany splňuje bezpečnostní
standardy široké škály průmyslových odvětví.
Popisovače nabízí kromě Ethernetu, Profibusu
a Profinetu i další možnosti pro vzdálenou
správu. Intuitivní uživatelské rozhraní - Laser
Marker Navi umožňuje rychlou a precizní tvorbu
22
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předloh pro laserové popisování včetně specifických funkcí pro práci s písmem či vektorovou
grafikou.
LP-M jsou ideální volbou pro všechny aplikace
s důrazem na kvalitu potisku, přesnost a vysokou
rychlost. Funkce automatického ostření s optickou
kontrolou umožňují provádět i složité polohování
obrobků rychlým a efektivním způsobem. Díky
široké nabídce popisovačů CO2 a vláknových
laserů nabízí firma výkon od 10 do 50 W a značící
oblast až 330 x 330 x 50 mm. Q

Vývojáři se zaměřili také na kabinu a ergonomii
pracoviště. V první řadě je z moderně řešené
a prostorné kabiny zajištěn velmi dobrý výhled
přes zvedací zařízení, pak se podařilo silně omezit
hlučnost pojezdového a zdvihového motoru. Byl
zredukován přenos vibrací na páteř a novinkou
je koncepce řízení s nejmodernějšími snímači,
která zajišťuje neunavující ovládání. I když je kabina dostatečně prostorná, vnější rozměry vozíku jsou výjimečně malé, proto je EK-X dobře
použitelný např. i v těsných skladech. Díky jeho
kompaktní konstrukci je umožněn poloměr otáčení 1732 mm. Q

Téma: Salima, Embax

ZNAČENÍ S ÚSPOROU BEZ NÁKLADŮ
JAKO PRVNÍ V ČESKÉ REPUBLICE POUŽILA JIHOČESKÁ MADETA
ZNAČENÍ BEZ ZBYTEČNÝCH NÁKLADŮ NA OBALY ELOPAK. ZA
POUŽITÍ POKROKOVÉ LASEROVÉ TECHNOLOGIE S LASERY SOLARIS
OD LEONARDA TECHNOLOGY BYLY ÚSPORY PROKAZATELNÉ.
Největší zpracovatel mléka v České republice, společnost Madeta hledala způsob, jak ušetřit náklady
na výrobu mléka. Jedním z procesu ve výrobě mléka
je jeho balení a následné značení datem výroby,
směnou, číslem linky a datem spotřeby.

Změnou technologie značení z inkjet zařízení na
pokrokové nové laserové systémy se sice musela
provést investice do značícího systému, který nahradil zastaralou technologii, ale následné úspory
jsou počitatelné. Laser nemá žádný spotřební
Zapouzdření skenovací hlavy s krytím IP65
s odolností proti stříkající vodě

Používaná technologie inkjet inkoustové systémy jsou nákladným zařízením, vyžadující starostlivost o zařízení, spotřební materiály, jako je
inkoust a solvent a taky pravidelný servis. Další
stránkou je ekologie výroby. A jak zde ušetřit?

materiál, nelije se do něj žádný inkoust nebo
ředidlo. Životnost laserové CO2 trubice je u 10W
laseru 45 000 hodin. Roční úspory při 24hodinovém provozu, se pohybují nad 100 000 Kč, což je
markantní úspora.

Vícevrstvý obalový materiál Elopak zachovává svou
svěžest produktu a jeho dlouhodobé chuťové
vlastnosti. Z toho důvodu není možné jej poškodit
tak, aby byl ovlivněn obsah obalu. Laser značí do
sváru dvou materiálů, a to jen do horní lakované
vrstvy. Nepropaluje další vrstvy a neovlivní negativně obsah. Jak nám sdělil Ing. Marek Haumer ze
společnosti Leonardo technology, „každý z pěti
závodů Madeta má své „speciality“ – produkty,
které se mohou vyrábět právě a jen tam, a ne jinde,
protože je právě tam – a ne jinde – umějí nejlépe.
Jsme rádi, že právě v Madetě můžeme ukázat naši
nejlepší laserovou technologii Solaris.“
www.lt.cz
© Bamb00x - Istockphoto.com
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Ten správný recept na všechny vaše potřeby.

www.staubli.cz/connectors

Široká řada rychlospojek a systémů napojení Stäubli
splňuje veškeré platné technické i regulační normy a díky
rozsáhlé škále technologií, různých typů a materiálů tak
představuje to nejlepší řešení napojení všech kapalin a
plynů v potravinářství.
Skvěle se tak hodí do každé aplikace: stlačený vzduch,
dýchací vzduch, přívody provozních i čistících kapalin…

Stäubli Systems, s.r.o. Tel.: +420 466 616 125 - E-mail: connectors.cz@staubli.com

KOMPRESORY  SORTIMENT PRO ÚPRAVU STLAČENÉHO VZDUCHU A PLYNŮ
filtry, odlučovače, rozvody stlačeného vzduchu a příslušenství
KOMPRESOR: BÁJEČNÝ VYNÁLEZ,
BEZ KTERÉHO SE UŽ NEOBEJDEME
Kdyby se pořizoval seznam věcí, bez nichž by náš svět už nedokázal fungovat, kompresor by
na něm pravděpodobně zaujímal jedno z předních míst. Tato zařízení nás provázejí už několik
století, během nichž se vyvinuly do řady různých podob využívajících různé principy: olejové,
samomazné, bezolejové, objemové, šroubové, lamelové, hobby i profesionální atd. Jedno však
mají společné: závisíme na nich více, než si možná dokážeme připustit.
Každodenně nás obklopuje řada věcí a zařízení,
která se stala natolik provázaná s běžným fungováním našeho světa, že už je v podstatě ani nevní-

ním), o letadlech a lodích nemluvě. Vzduch by byl
zakrátko zamořen zápachem zkažených potravin
z nefunkčních chladniček a mrazírenských skladů.

Bez kompresoru se neobešla ani výrobna ledu
v Austrálii v minulém století

Bude jich potřeba stále více

Kompresory najdeme snad všude
– některé jsou součástí tryskových motorů, jiné zase zajišťují fungování vaší ledničky...

máme. K takovýmto zdánlivě běžným a pro většinu
z nás zjevně nezajímavým a nezáživným věcem
patří třeba kompresory – na první pohled nejde
o žádný technický zázrak nebo mediálně vděčnou
záležitost typu hi-tech, ale… Schválně – zkuste
si představit jeden den bez stlačeného vzduchu!

Základ nových vynálezů

Svět plný kompresorů
Ustal by ruch na stavbách a zastavily se stavební
činnosti, stejně jako provoz většiny automatických
linek, kde jsou obvykle využívány pneumatické
systémy. Přestala by fungovat specializovaná pracoviště v nemocnicích a lékařská zařízení, průmyslová výroba.
Bez klimatizace, zmrzliny a chlazených nápojů
by se dalo možná nějakou dobu vydržet (i když
štamgasti závislí na správném chodu výčepního
zařízení budou mít nepochybně odlišný názor),
ale problémy by nepochybně nastaly s provozem
rozsáhlých datacenter vyžadujících chlazení a náš
svět dnes už zcela závislý na počítačových sítích
by se zakrátko zhroutil. Ještě předtím by ale zkolabovala doprava – nejen kvůli nezavírajícím se
dveřím autobusů a vagonů, ale zastavila by se i auta
(a nejen ta s přeplňovanými motory se vstřiková24

2/2014

Ze svého původního nasazení v důlních provozech
se během času kompresory rozšířily v modifikované, modernizované a také zmenšené podobě
do řady dalších oblastí – z průmyslové sféry až do
domácností. Původně robustní parou či vodou poháněné stroje v precizní miniaturizované podobě
umožnily zvýšit výkon spalovacích i tryskových
motorů, kromě chlazení ve skladištích, hostincích
a pivovarech už dnes slouží i v domácích ledničkách, bez nichž si už neumíme své domovy ani
představit.

Kompresor „Ingersoll-Sergeant“ poháněný Peltonovou
turbínou a dvojitý tandemový parou poháněný typ

Kromě své tradiční funkce se kompresory zasloužily navíc i o další vynálezy, jako je třeba
objevení a uplatnění procesu remetalizace
využívaného k údržbě zážehových motorů.
Došlo k tomu v podstatě náhodou, poté co
se zjistilo, že kompresory chladicích zařízení
vykazují výrazně delší životnost než ostatní a vysoce překročily svou vlastní. Přispěly k tomu
částice mědi, které se při čerpání freonu přes
měděné trubky z těchto součástí odštěpovaly,
a s prouděním tohoto plynu se dostávaly k pístům zařízení, na jejichž povrchu se usazovaly
a vytvářely tak ochranný film. Jakmile se vrstva
částic třením opotřebovala, proces remetalizace
začal znovu. V zážehových motorech se tuto
vlastnost povedlo aplikovat v roce 1979, kdy
se podařilo získat ultradisperzní prášky kovu
s částicemi menším než 1 mikron. Remetalizace
se následně osvědčila u více než 20 miliónů
automobilů, u nichž tak byla opět zvýšena komprese v pístech, což umožnilo odložit generální
opravu motoru.

Téma: Kompresory, stlačený vzduch
Příkladem segmentu, kde mají kompresory velkou
budoucnost, je právě měnicí se doprava, přechod
na ekologičtější systémy a s tím související rozšiřování infrastruktury na využívání stlačeného zemního plynu – CNG. Právě tam hrají kompresory
zcela zásadní roli, a to ať v podobě veřejných, či
neveřejných (např. firemních) plnicích stanic nebo
tzv. domácích plniček, což jsou v podstatě pomaloběžné kompresory.
Stejně tak se bez kompresorů neobejde chod
tzv. čistých provozů, lékařských zařízení apod.,
kde musí být v příslušných prostorech – ať už jde
o výrobní linky nebo operační sál, či jednotky
intenzivní péče – udržován mírný přetlak vzduchu očištěného od prachových i jiných částic.
To opět vyžaduje speciální typy kompresorů, jež
jsou schopny vzduch takovýchto parametrů spolehlivě zajistit.
Opakem je vývěva pro vytváření podtlaku nebo
vakua, které jsou vyžadovány např. v laboratorních
provozech – ani tady se neobejdeme bez služeb
výkonných kompresorů.
A to vše v podstatě začalo před pár tisíci lety, kdy
nějakého hloubavého neznámého starověkého
řemeslníka napadlo stlačit vzduch v koženém
měchu… Q
/joe/

První ruský pístový kompresor „Borec“ z roku 1905 (odvozený z modelu německé firmy Borzing) byl výrobkem
firmy ruského průmyslníka Gustava Ivanoviče Liszta. V roce 1922 dal jméno i celému podniku, který ve výrobě
kompresorů pokračuje dodnes.

Dějiny stlačeného vzduchu

Továrna Gustava Ivanoviče Liszta vyráběla i mobilní
kompresory, jako např. UKP-80 z 50. let minulého
století, pracující s tlakem 80–100 atm

Tento vylepšený patentovaný typ nabízela firma
Schram v roce 1888

Od pomocníka starodávných kovářů
a potápěčů po průmyslovou revoluci
Zařízení fungující na principu stlačování
vzduchu používá lidstvo už po staletí – první
zmínky se datují do dob zhruba 2000 let před
naším letopočtem, v sofistikované podobě
zažila rozvoj hlavně v antických dobách, a nebyly to už jen dmychadla na foukání do ohně
v krbu či kovářské výhni. S objevem pružnosti
vzduchu je spojován řecký filozof a vědec
Ktesibios (285–222 před n.l.), který působil
v egyptské Alexandrii, jež byla ve starověku
něčím jako dnešní vědeckovýzkumná centra.
Vynalezl několik zařízení fungujících pomocí
stlačeného vzduchu, včetně tlakových čerpadel a vzduchem poháněného katapultu,
písemné dokumenty se však nezachovaly –
byly zřejmě zničeny při požáru alexandrijské
knihovny. Vzduch byl pumpován např. i do
starodávných potápěčských přístrojů. To se
ovšem odehrávalo na manuální pohon, tedy
ručně, případně pomocí nohou. Tedy pokud
nepočítáme dmychací mechanismy poháněné
otáčením vodního kola, které jsou zobrazeny už
v čínských písemnostech ze 13. století (předběhli tak civilizovanou Evropu o několik set
let), v Anglii jej použil John Smeaton až v roce
1762. „Foukací válec“, pradědeček dnešních
kompresorů, mohl produkovat tlak 14,5 liber
na čtvereční palec (99,9 kPa).
Evropané se však zase zasloužili o systém pístové komprese, která následovala o pár století
později. Roku 1650 experimentoval s takovýmto
stlačováním vzduchu německý vědec Otto
von Guericke, který vynalezl pístový kompresor

Mezi prvními, kdo začal využívat stlačený vzduch,
byli kováři, jehož účinky objevili již ve starověku

a vzduchovou pumpu, jež mu umožnila vytvořit a studovat částečné vakuum. Skutečné
kompresory přišly až s nástupem průmyslové
revoluce, byly logicky poháněny výdobytkem té
doby: párou. Prototypem prvních novodobých
moderních mechanických kompresorů je dmychací zařízení, které vytvořil britský vynálezce
John Wilkinson v roce 1776. Později v roce 1797
jeho krajan George Medhurst vytvořil první
motorem poháněný kompresor, o dva roky poté,
léta páně1799, podal patent na větrné čerpadlo na stlačování vzduchu k získání hnací síly
(jeho první kompresor našel využití v dolech).
Následující rok patentoval svůj „Aeolský“ motor,
který používá stlačený vzduch k pohonu vozidel. V roce 1829 byl patentován první složený
kompresor, který stlačuje vzduch v postupné
sekvenci válců, roku 1872 byla zlepšena účinnost kompresoru tím, že válce byly chlazeny
vodními tryskami, což vedlo k vynálezu vodou
chlazených plášťů válců.

Parní kompresor z katalogu americké firmy Sullivan
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Téma: Kompresory, stlačený vzduch

STERILNÍ VZDUCH: PODSTATA PROBLÉMU
Mikroorganizmy jsou nejmenší živé organismy, mezi něž patří bakterie, viry a bakteriofágy.
Běžné baktérie mohou dosahovat velikosti od 0,2 do 4 μm, viry mohou být menší než 0,3 μm
a bakteriofágy ještě o řád menší – jen asi 0,01 μm. Bez ohledu na svou velikost mohou mikroorganismy působit vážné problémy v různých výrobních procesech, kde je nutný stlačený
vzduch nebo jiný plyn (CO2, N2). V příznivých podmínkách se totiž mohou neuvěřitelnou
rychlostí množit.
Pokud se do nějakého čistého prostředí, sterilního
procesu či výrobního zařízení dostane jen několik
životaschopných mikroorganismů, může to vést
k nedozírným škodám od snížení kvality příslušného produktu přes jeho nepoužitelnost až k jeho
bezprostřední nebezpečnosti. Pokud tedy nějaký
výrobní proces vyžaduje sterilní stlačený vzduch či
jiný plyn, musí toto médium projít přes sterilní filtr.

s jedním vnitřním nebo dvěma vnějšími O-kroužky
byl speciálně pro tuto řadu sterilních filtrů vyvinut
uzamykací systém „Click-Lock“.

Řešení
Pro odstraňování částic nečistot nebo kapiček oleje
a vody ze stlačených plynů je k dispozici mnoho
různých typů filtrů a zařízení. Běžné filtry však nedokážou účinně odstranit nežádoucí mikroorganismy.
Pro tento účel vyvinula firma Parker (jež ovládá firmy
Domnick hunter, Zander a další) speciální sterilní
filtry, které spolehlivě odstraňují všechny mikroorganismy a produkují dokonale sterilní stlačený
vzduch a jiné plyny. Takto upravený vzduch či plyn
pak lze s důvěrou použít ve všech technologických
procesech, kde sterilita je naprostou nezbytností.
Řada sterilních filtrů Parker zahrnuje různé typy a velikosti od malých filtrů pro laboratoře přes střední
velikosti filtrů pro pilotní zařízení až po velké filtry
pro velkokapacitní procesy v potravinářském, nápojovém i farmaceutickém průmyslu.

Aplikace
Sterilní stlačený vzduch nebo plyny se používají
např. pro pěstování kvasinkových kultur nebo
velmi často pro plnicí, provzdušňovací, přetlačné,
skladovací a balicí procesy. Požadavky na sterilní
filtry mohou být velmi různé a ovlivňují hlavně
volbu filtračního média. Je zřejmé, že sterilní filtr
pro předupravený stlačený vzduch se bude dosti
lišit od filtru na sterilní ventilaci skladovacího tanku.

Konstrukční provedení
filtračních pouzder
Nepatrná velikost a schopnost velmi
rychlého množení mikroorganismů za
příznivých podmínek – to vše klade
mimořádné požadavky na filtrační
elementy a pouzdra sterilních filtrů.
Konstrukční provedení pouzder sterilních filtrů proto odpovídá kritickým
podmínkám. Konstrukčním materiálem je vysoce kvalitní nerezová ocel
1.4301 (volitelně též 1.4571), nerezový povrch je
leštěn až na Ra 0,25 μm a vnitřní průtočné prostory
jsou řešeny tak, aby byly vyloučeny ostré hrany
a mrtvé kouty. Toto řešení splňuje přísné požadavky
biologické bezpečnosti kladené na sterilní filtry
stlačeného vzduchu a jiných plynů.
Zvláštní pozornost byla věnována uchycení filtračního elementu. Na rozdíl od tradičních adaptérů
26
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Dva vnější O-kroužky spolu s bajonetovým uzávěrem zaručují bezpečné uchycení filtračního elementu a snižují riziko zkratového proudění mimo
filtr na absolutní minimum. U tohoto řešení řady
sterilních filtrů proudí vzduch či jiný plyn filtračním
elementem a tělesem bez jakékoliv turbulence.
To vede k minimální tlakové ztrátě a ke značnému
snížení provozních nákladů. Do filtračních pouzder
lze instalovat hloubkové filtrační elementy řady
BIO-X, BIO-X II, též membránové HF TETPOR II a rovněž filtrační elementy pro filtraci páry. Jsou tedy
univerzálně použitelná pro různé aplikace procesní
filtrace. Maximální dovolený provozní přetlak je
16 bar a max. dovolená provozní teplota +200 °C.

Hloubkové filtrační elementy BIO-X, II
Volba správného typu a konstrukčního provedení
filtru (s navíjeným nebo skládaným či plisovaným
filtračním materiálem) je velmi důležitá. Pro konkrétní aplikaci, pro každý sterilní výrobní proces se
hodí specifické typy filtrů Parker.
Označení „hloubkový filtrační element“ či „hloubkový filtr“ se nevztahují jen k „relativní hloubce“ či
„tloušťce“ filtračního materiálu, ale též ke způsobu
zachycení mikroorganismů. Nepravidelně uspořádaná borosilikátová vlákna o průměru od 0,5 do
100 μm jsou uložena v několika vrstvách. K filtraci

dochází v hloubce filtračního média. Mezery mezi
vlákny vytvářejí zakřivené kanály, jimiž protéká
vzduch či jiný plyn. Veškeré mikroorganismy obsažené v plynném médiu se zachytí na vláknech. Pro
hloubkové filtry jsou typické vysoké průtoky plynu.
Hloubkové filtrační elementy samozřejmě zachytí
i částice nečistot. Spolehlivou funkci hloubkového
filtru může velmi negativně ovlivnit nedostatečné
odfiltrování kondenzátu ze zpracovávaného vzduchu či zbytková vlhkost po sterilizaci parou. Pokud
je filtrační médium v hloubi vlhké, nelze zaručit
spolehlivost funkce, tj. sterilitu filtrovaného vzduchu.
Čistě hloubkové filtry jsou vhodné pro vysoké průtoky vzduchu / plynu. Sterilní vzduch / plyn na
výstupu lze zaručit jen za podmínky dokonalého
odstranění kondenzátu. Pokud není možno tento
požadavek zaručeně splnit, musí se pro výrobu
filtračního elementu použít hydrofóbní vlákna.
Řada filtrů Parker pro přípravu sterilního vzduchu
zahrnuje speciální hloubkové filtry s matricí na bázi
nesmáčivých mikrovláken impregnovaných teflonem PTFE (dříve Zander – řada HB). Obecně existují
dvě řady filtrů s hloubkovou filtrací: BIO-X II a BIO-X.

Řada BIO-X II:
robustní filtrační
elementy pro
sterilní plyny
Tři vrstvy mikrovláknové
matrice a čtyři podpůrné
obalové vrstvy z děrovaného materiálu Nomex
tvoří robustní filtrační
element pro spolehlivé
zachycení mikroorganismů. Filtrační vrstva mezi
děrovanými nosnými
válci z nerezové oceli je vlepena epoxidovou pryskyřicí do nerezových koncových komor. Výsledkem
je řada mimořádně odolných filtračních elementů
ST-R o špičkové účinnosti a vysoké spolehlivosti i za
kritických podmínek.

Téma: Kompresory, stlačený vzduch
Řada filtračních elementů BIO-X II je zvláště vhodná
pro použití za vyšších provozních teplot (trvale
+170 °C, přechodně +200 °C). Filtry splňují veškeré
požadavky na přípravu sterilního stlačeného vzduchu a jiných plynů pro mlékárny, pivovary a ostatní
potravinářský průmysl. Až 150násobně lze sterilizovat
in-situ předčištěnou sytou parou po dobu 30 min
při teplotě 121 °C (to odpovídá přetlaku 1,1 bar). Filtrační elementy řady BIO-X II jsou navíc preferenčně
nabízeny pro všechna existující tělesa filtrů některých
dalších výrobců – Donaldson / Ultrafilter.

Vysoká zádržná kapacita prodlužuje životnost filtračních elementů této řady a zároveň dovoluje
udržovat provozní náklady filtrace na velmi příznivé
úrovni. Nosné přepážky z tepelně stabilizovaného
PP spolu s nerezovým vnitřním jádrem dávají této
konstrukci vysokou mechanickou tuhost. Vláknité
filtrační médium impregnované PTFE má vysokou
vodoodpudivost a chrání tak filtrační vrstvu před
smáčením, tj. nasáknutím případným kondenzátem
na vstupní straně.
Filtrační elementy řady BIO-X přinesly do technologie přípravy sterilního vzduchu revoluční změny
– nabízejí velmi efektivní a spolehlivé řešení.
Biologická bezpečnost a ověřování výkonnosti
Všechny konstrukční materiály splňují bezpečnostní
požadavky norem USP Plastics Class VI a BS 5736.
Výkonnost filtračních elementů řady BIO-X je ověřována kontrolní zkouškou na aerosolové bakterie
(Aerosol Bacteria Challenge Test). Snížení titru je
řádově >1012. Zjednodušeně lze vyjádřit skutečnou
filtrační účinnost 99,99999 % pro částice o velikosti
0,01 μm a větší. Q

Řada BIO-X: revoluce ve filtraci
Poptávka potravinářského průmyslu, mlékárenství
a pivovarnictví po sterilním stlačeném vzduchu
a jiných sterilních plynech neustále roste. Požadavky na příslušné filtry jsou mimořádně náročné:
musí dokonale zachytit veškeré mikroorganismy
(bakterie, viry a bakteriofágy) a musí mít co největší
kapacitu (filtrační plochu) při nejnižší možné tlakové
ztrátě, což odpovídá vysoké provozní efektivitě.
Pro tyto aplikace vyvinula firma Parker speciální
řadu filtračních elementů BIO-X s absolutní retencí
pevných částic o velikosti nad 0,01 μm z proudu
stlačeného vzduchu a plynů. Skládané hloubkové
filtrační elementy ze standardního materiálu mají
volný průtočný prostor až 95 % (u vláknitého PTFE
je hodnota tohoto parametru 85 % a u PVDF 67 %).
Velký volný průtočný prostor dovoluje několikanásobně zvýšit průtočné množství vzduchu či plynů,
aniž by se nadměrně zvyšovala tlaková ztráta. Max.

doporučená provozní teplota (horký vzduch) pro
trvalý provoz je + 80 °C. Sterilizace parou – max.
teplota +142 °C (odpovídá provozním přetlaku
2,8 bar) po dobu 15 min.

Typická stanice sterilního vzduchu

Specialisté na úpravu

Filtrační elementy

Membránové sušiče
SunSep W
Mikroﬁltr

Kondenzační sušič
arctic star
Procesní ﬁltry

Vysokotlaký mikroﬁltr

Breathing Star BSP-MT

Adsorpční sušič KE-MT

Vakuový sušič WVM
Separátor ecosep S15

Odváděč ecodrain ED

Adsorpční sušič K-MT

stlačeného vzduchu a plynů

Autorizovaný distributor ﬁrmy Parker|Zander v ČR: Filco, spol. s r.o.
Dvorská 464, 503 11 Hradec Králové, tel.: 495 436 233
www.ﬁlco.cz, Expres servis: servis@ﬁlco.cz
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EFEKTIVNÍ MĚŘENÍ
SPOTŘEBY A KVALITY
STLAČENÉHO VZDUCHU
Stlačený vzduch je jedním z nejdražších nosičů energie, a přesto
sledování jeho spotřeby není v mnoha výrobních provozech přesně
monitorováno. Při výrobě stlačeného vzduchu je třeba sledovat
kvalitu stlačeného vzduchu a dodávané množství. Bez znalosti celkové spotřeby tlakového vzduchu ani skutečné spotřeby jednotlivých oddělení není vytvářen žádný tlak na zamezení jeho úniku
a optimální spotřebu. Měření úniků nabízí možnost kontinuálního
vyhledávání a oprav netěsných míst, kterými často uniká až 35 %
celkové spotřeby tlakového vzduchu.
Měřiče průtoku stlačeného vzduchu testo 6441 až testo 6444 slouží ke zjištění, sledování, kontrole a protokolování spotřeby stlačeného vzduchu. Tyto
činnosti slouží jednak ke zjišťování úniků v systémech stlačeného vzduchu
a následného rozdělení nákladů podle spotřeby, tak také k zajišťování managementu provozních špiček.
Pomocí měřičů stlačeného vzduchu testo 6441 až testo 6444 se pro stlačený
vzduch vytváří (podobně jako pro média proud, voda nebo plyn) transparentnost v jeho spotřebě. Tím se zvyšuje motivace u osob zodpovědných za
proces s ohledem na opatření pro snižování nákladů a úspory energií. Měřiče
spotřeby stlačeného vzduchu testo 6441 až testo 6444 měří normovaný objemový průtok provozního stlačeného vzduchu na kalorimetrickém principu,
čímž je postup měření nezávislý na procesním tlaku a nevytváří jeho ztrátu.
Zatímco termický keramický senzor se skleněnou ochranou nabízí velkou
robustnost a rychlou odezvu, zajišťuje integrovaná vstupní a výstupní trasa
média optimální přesnost.

Měřič průtoku stlačeného vzduchu testo 6446/47 pro velké
průměry potrubí – s možností vyjmutí sondy pod tlakem
Firma Testo vyřešila problém nepřesného uložení senzoru u velkých průměrů potrubí DN 65 – DN 250 (21/2“ až 10“) pomocí řady průtokoměrů
testo 6446/6647. Řešením je mechanicky vysoce přesný měřicí blok, kde
je termický senzor stále umístěn v jedné poloze – vertikálně i horizontálně
vůči sklonu potrubí. Zvláště v případě velkých světlostí potrubí jde často
o důležité hlavní rozvody, které nelze snadno vyřadit z provozu. U jiných
řešení se proto musí vytvářet bypass. Průtokoměr testo 6447 toto řeší patentovaným závitovým připojením, kde je možné celý senzor vysunout
bez nutnosti vypouštět tlak z potrubí. Překalibrování, čištění nebo výměna
takto nepřináší žádné prostoje – i bez bypassu! Přístroj je dodáván ve dvou
materiálových provedeních a dvou variantách konstrukce. Zákazník tak má
na výběr z 28 různých variant.
Výhody přístroje:
●modely s patentovanou připojovací armaturou pro snadné a rychlé připojení

i na rozvod pod tlakem, bez přerušení provozu, kvůli čištění a překalibrování
●s vestavěnou vstupní i výstupní částí
●kalibrováno na objemový průtok (Nm3/h)
●2 volně nastavitelné výstupy: analogový 4...20 mA, pulsní spínací
●teplotně kompenzovaný
●s displejem pro zobrazení objemového průtoku nebo spotřeby
●materiál měřicího bloku: ušlechtilá nebo zinkovaná ocel

Novinka: průtokoměr testo 6448 s tyčovou sondou
pro DN40 – DN300
Přenosná sonda testo 6448 slouží pro měření, regulaci a kontrolu spotřeby
stlačeného vzduchu a tím i ke zjištění míst s úniky v systémech rozvodu
stlačeného vzduchu, rozdělení nákladů v závislosti na spotřebě a zajištění
řízení spotřeby v odběrových špičkách. Přístroj je optimálně vhodný pro
jednoduchou, bezpečnou a rychlou montáž a je možné jej použít pro měření
na rozvodech s různými průměry potrubí.
Oblasti použití:
●detekce úniků a měření spotřeby stlačeného vzduchu
●rozdělení nákladů podle spotřeby jednotlivých pracovišť
●řízení spotřeby ve špičkách
●kontrola min./max.
●řízení preventivní údržby
●automatické přesné dávkovaní stlačeného vzduchu

Možnosti přístroje:
●možnost montáže pod tlakem
●měření rychlosti proudění vzduchu (m/s) v rozsahu: 0 až 80 m/s případně

160 m/s; spotřeby v Nm3 a teploty média ve °C.
●ochrana před zpětným rázem a kulový ventil pro bezpečnou a rychlou mon-

Měřič průtoku stlačeného vzduchu testo 6440
Řada testo 6440, která je určena pro všechny důležité průměry potrubí
DN15 – DN50, nabízí ve čtyřech přístrojích nejkompaktnější provedení měřiče, který spolu s integrovanou vysoce výkonnou elektronikou poskytuje
všechny potřebné výstupní signály. Integrovaná vstupní a výstupní trasa
média dovoluje optimální přesnost měření. Termický senzor vyrobený
z keramiky a potažený ochranným sklem nabízí současně robustnost a nejrychlejší odezvu.
Výhody přístroje:
●s vestavěnou vstupní a výstupní částí
●kalibrovaný na objemový průtok (Nm3/h)
●2 volně nastavitelné výstupy: analogový 4...20 mA, pulsní spínač
●teplotně kompenzovaný díky použité metodě měření
●s displejem pro zobrazení výsledků měření obj. průtoku a spotřeby.
28
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táž a demontáž sondy tlakového vzduchu. Díky tomu je možné jednoduše
provádět měření na více místech pomocí pouze jedné sondy.
●maximální flexibilita díky výstupu prostřednictvím různých signálů:
– analogovy výstup 4 ... 20 mA (čtyřvodičový)
– impulsní vystup
– 2 spínací výstupy (nastavitelné: závisle na spotřebě nebo objemovém
průtoku, spínací a rozpínací kontakt, hystereze
●integrovaný sumarizátor (totalizátor) i bez vyhodnocovací jednotky
●menu pro obsluhu pomocí displeje

Kontrola vlhkosti stlačeného vzduchu – vyšší bezpečnost,
nižší náklady
Zbytková vlhkost je nejčastěji vyjadřována hodnotou teploty rosného
bodu °Ctd. Na výstupu kompresoru jsou proto zařazeny různé typy
sušiček. Pro kontinuální kontrolu těchto sušicích zařízení nabízí firma
Testo jednoduché kontrolní přístroje řady testo 6740. Přístroj je buď
trvale nainstalován na vhodném místě rozvodu tlakového vzduchu
(závit G1/2“), nebo jej lze připojit dočasně na různá místa pomocí měřicí
komůrky a rychlospojek.

Typ testo 6743 má kromě analogového proudového výstupu 4 …20 mA
navíc displej pro operativní kontrolu na místě a možnost jemného dostavení
pro dosažení optimální přesnosti v dané oblasti měřícího rozsahu. Přístroj je
možno dovybavit i alarmovým kontaktem pro signalizaci překročení nejvyšší
přípustné vlhkosti.

Testo 6740 – standardní kontrola vlhkosti
pro suchý stlačený vzduch do -45 °Ctd
Hlavní význam použití přístroje testo 6740 spočívá v kontrole a prevenci příliš
vysoké vlhkosti v rozvodu stlačeného vzduchu, aby se předešlo poškození.
Navíc je možné značně snížit provozní náklady adsorpčních a vymrazovacích
sušiček.
Maximální spolehlivost je díky dlouhodobě stabilnímu, mnohokrát osvědčenému vlhkostnímu senzoru testo až do -45 °Ctd, odolnému proti orosení.
Přepočet na ostatní důležité veličiny zbytkové vlhkosti – °Ctpd, °CtA,
ppm(v)
Komfortní obsluha
●kompaktní provedení s možností natočení pouzdra s displejem až o 350°
●přístroj s displejem lze nastavit bez nutnosti dalších nákladů
●přístroj

bez displeje lze nastavit pomocí vnitřního rozhraní a škálovacího
softwaru
●lokální jednobodové nastavení
●analogový výstup 4 … 20mA, na přání dva spínací výstupy

Testo 6681/6615 – kontrola vlhkosti s automatickým
srovnáním do -60 °Ctd
Spolehlivá stacionární kontrola vlhkosti stlačeného vzduchu pomocí převodníku testo 6681 se sondou 6615 pro měření zbytkové vlhkosti až do
oblasti velice suchého vzduchu -60 °Ctd. Pro všechny druhy sušiček včetně
náročných adsorpčních sušiček. Testo 6681 s implementovaným ethernetovým rozhraním umožňuje zapojení do standardní ethernetové sítě nebo do
systému testo Saveris.
Přednosti přístroje
spolehlivost a životnost do -60 °Ctd díky automatické kalibraci
vlhkostního senzoru testo
●funkce včasného varování pro preventivní údržbu
●snadná obsluha programu P2A pro nastavení apod., případně pomocí
displeje (na přání)
●možnost objednání různých verzí: různý typ analogového výstupu, relé,
displej, atd.
●možnost rozhraní Profibus-DP pro zapojení do systému provozní automatizace.
●vysoká

  

   
Měřič spotřeby stlačeného vzduchu testo 6448.
Rychlá a snadná instalace i při běžící výrobě.
Více informací na: www.testo.cz

• Bezpečná instalace díky ochraně proti zpětnému rázu.
• Nejvyšší přesnost měření díky snadnému a přesnému
umístění přístroje, který obsahuje stupnici hloubky.
• Integrovaná funkce sumarizace (totalizátor) i bez další
vyhodnocovací jednotky.
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ZDROJEM ENERGIE BUDOUCNOSTI JSOU ÚSPORY
Hledání nových zdrojů energie, snaha zefektivnit výrobní procesy a dosáhnout
vyšších úspor jsou témata, která v současné době rezonují v celém světě napříč
nejrůznějšími obory. Společnost Parker přichází s výrobkem, kterého by si měli
všimnout všichni, které zajímají úspory při spotřebě energie, kvalitní technické
zpracování problematiky sušení stlačeného vzduchu a snížené dopady na životní
prostředí. Nízkoenergetická adsorpční sušička se studenou regenerací PNEUDRI
MXLE ADVANTAGE míří na český trh.
Pro dnešní moderní výrobní zařízení je využití
stlačeného vzduchu často klíčovým aspektem.
Bez ohledu na to, zda stlačený vzduch přichází do
přímého kontaktu s výrobkem nebo se používá
k automatizaci procesů, resp. pohání jiné zařízení
nebo slouží k produkci dalších plynů, je čistý a suchý

diční adsorpční sušičky s dalšími výhodami, jako je
vyšší objem stlačeného vzduchu na výstupu a nižší
náklady na energii.
Sušička PNEUDRI MXLE ADVANTAGE využívá
Vacuum Assisted Pressure Swing Adsorption
(VAPSA), tedy metodu tlakové cyklické adsorpce

s pomocí vakua. Spotřeba suchého vzduchu je
u této metody pouze 3 %. Systém funguje téměř
identickým způsobem jako PSA (Pressure Swing
Adsorption), s tím rozdílem, že využívá vývěvu
k expanzi požadovaného objemu suchého regeneračního vzduchu, což má za následek snížení
jeho spotřeby. Výhoda tohoto systému spočívá
v tom, že k regeneraci není použit kontaminovaný
vzduch z okolí a že není zapotřebí ani dodávat
externí teplo.
K dalším výhodám nového systému patří jeho
kompaktní a lehká modulární konstrukce. Největší výhodu ale představuje možnost získat až
o 17 % více stlačeného vzduchu při nižší spotřebě
energie. Ve srovnání s podobnými systémy adsorpčních sušiček se studenou regenerací hovoříme až o 60% úspoře energie, v porovnání
s adsorpčními sušičkami s regenerací teplem až
o 39% snížení spotřeby energie. Díky takovýmto
úsporám se návratnost investic vložených do
pořízení sušičky PNEUDRI MXLE ADVANTAGE
pohybuje v rozmezí od 12 do 18 měsíců. Toto
jedinečné číslo navíc podporuje minimální
nutnost servisních zásahů v průběhu provozu
systému a prodloužení času mezi jednotlivými
preventivními údržbami.

Spolehlivost bez kompromisů
Vysokou spolehlivost celého systému ocení především provozy, kde je nutný bezproblémový chod
zařízení a průběh procesů, kde nelze akceptovat
kontaminaci výrobků nebo výbavy. Systém je tedy
vhodný do všech průmyslových oblastí včetně
výrobců potravin a nápojů a pro farmaceutický
průmysl. Pro jakoukoliv společnost je proto pořízení
sušičky PNEUDRI MXLE ADVATAGE sázkou na jistotu
vyšší produktivity, lepší konkurenceschopnosti,
rychlé návratnosti investic, úspor energie a snížení
environmentální zátěže. Q
www.parker.cz

stlačený vzduch důležitým faktorem pro udržení
efektivní produkce.
Srdcem každého správného řešení úpravy stlačeného vzduchu je sušička. Jejím účelem je odstranění vodní páry, kondenzace, koroze a v případě
adsorpčních sušičů i zabránění růstu mikroorganismů. Například u výroby potravin nesmí v žádném
případě docházet ke kontaminaci produktu nebo
výbavy či výrobního procesu jako takového. Samotná generace čistého, suchého, stlačeného vzduchu je však energeticky náročná, a proto všechny
výrobní společnosti usilují o zlepšení své provozní
činnosti, zejména pokud jde o spotřebu energie
a dopad na životní prostředí. Klíč k řešení těchto
problémů přináší nová nízkoenergetická adsorpční
sušička se studenou regenerací PNEUDRI MXLE
ADVANTAGE od společnosti Parker.

Účinnější, levnější a šetrnější
Tento nový systém sušení vzduchu byl speciálně
navržen tak, aby kombinoval všechny výhody tra30
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Schéma zapojení PNEUDRI MXLE ADVANTAGE

Společně
dokážeme
sušit
úsporně

PNEUDRI MXLE ADVANTAGE nízkoenergetický
adsorpční sušič se studenou regenerací
• využívá vakua pro regeneraci náplně
• vhodné i pro výrobce potravin a nápojů a pro farmaceutický průmysl
• více vzduchu při nižší spotřebě energie

klasifikace energeticky účinného stroje

Parker domnick hunter nabízí celou řadu filtračních a separačních řešení. Výrobní činnost je
soustředěna v Anglii a Holandsku, kde se navrhují, vyvíjí a vyrábí filtry pro stlačený vzduch,
sušiče stlačeného vzduchu, sušiče vzduchu určeného pro dýchání, generátory dusíku, vodíku
a vzduchu zero air pro různé použití i průmyslové obory, ve kterých je prvořadá čistota stlačeného
vzduchu a plynů. Parker je rovněž jedním z mála výrobců na světě, který vyrábí membrány z dutých
vláken používané pro výrobu plynného dusíku. Produkty a systémy Parker domnick hunter
poskytují jedinečnou kombinaci inovace a dokonalosti v nejnáročnějších aplikacích, přičemž
pomáhají technikům maximalizovat produktivitu a ziskovost výrobních a zpracovatelských
postupů a zaměřit se na poskytování skutečné a trvalé hodnoty každému zákazníku.

domnick
hunter

www.parker.cz
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MODULÁRNÍ JEDNOTKY PRO ÚPRAVU
TLAKOVÉHO VZDUCHU
Výrobce automatizačních přístrojů a technologií, společnost Parker Hannifin, nabízí ve svém
portfoliu kromě jiného modulární řadu jednotek pro úpravu tlakového vzduchu. Jde o konstrukční řadu Global, společnou pro všechny kontinenty, která je dostupná u všech Parker
distributorů.
Konstrukční řada byla vyvinuta pro zlepšení výkonu
a produktivity široké škály pneumatických prvků
napříč planetou. Představuje vysoký průtok a přitom
kompaktní a snadno udržovanou jednotku.

celý sortiment příslušenství jako jsou START/STOP
ventily, proporcionální regulátory, uzavírací ventily,
mnohonásobné bloky a montážní soupravy nebo
manometry.
Globální povaha tohoto systému pro úpravu tlakového vzduchu znamená, že Parker může poskytnout, za pomoci svých distributorů, kompletní
zásobovací řetězec pro tuto technologii každému
uživateli kdekoliv na světě. Global jednotky pro
úpravu tlakového vzduchu jsou podporované firemní globální sítí výroby, prodejců a zákaznických
podpůrných center.

Jednotky pro úpravu tlakového
vzduchu – řada P3Y
Řada Global je navržená, aby pomohla především výrobcům systémů a koncovým uživatelům
k výraznému snížení času a ceny požadované pro
instalaci a údržbu pneumatických systémů. Nová
řada jednotek pro úpravu tlakového vzduchu umožňuje různé kombinace, které mohou být sestaveny během minuty. Představuje lehkou kategorii
se snadnou montáží – sestavením, což je ideální
v podmínkách, kde není prostoru a času nazbyt.
Jednotky se sestavují za pomoci patentovaného
modulárního T-třmínku, který zlepšuje manipulaci
a snadnost instalace i upevnění.
Global FRL filtry standardně obsahují filtrační vložku
5 μm a 1 nebo 0,01 μm vložku pro koalescenční
ultra jemnou filtraci v kritických aplikacích, kde je
požadován tlakový vzduch bez olejových par. Regulátory mají buď běžné připojení, nebo průchozí
napájecí otvor, což umožňuje použití montáže
do baterie se společným přívodem, ale s různými
výstupními tlaky.
Robustní, ale lehká hliníková konstrukce řady FRL
Global úpravných jednotek poskytuje úplný sortiment velikostí od G1/4“ do G3/4“. Navíc je k dispozici

Na konstrukční řadu Global navazuje dnes již mezi
uživateli známá řada P3Y – dříve označovaná jako
A25. Nový koncept sběrných nádobek, neobyčejně vysoký vstupní tlak, jedinečný systém filtrace,
vysoký průtok, vylepšený poměr cena/výkon to
jsou hlavní rysy konstrukční řady P3Y dodávané
ve velikosti G3/4“ a G1“.
Díky nové technologii a materiálu tyto jednotky
reprezentují množství skutečných aspektů výkonu.
Pojetí nové nádobky je určené pro drsné podmínky

Martin Sedlák
Podrobnější informace o modulárních
jednotkách Global si lze vyžádat
u největšího distributora pneumatických prvků
Parker v ČR: FLUIDTECHNIK BOHEMIA, s.r.o.,
Olomoucká 87, 627 00 Brno, tel.: 548 426 811,
e-mail: brno@fluidtechnik.eu nebo
na www.fluidtechnik.eu.

KOMPRESOR V TEPELNÉM ČERPADLE
ZVÝŠIL JEHO ÚČINNOST
Dělené tepelné čerpadlo WPL 15–25 vzduch/voda,
jako první svého druhu na světě umožňuje opětovné
použití zbytkového tepla z kompresoru. Zařízení firmy
Stiebel Eltron pracuje díky použití kompresoru na zcela
jiném principu než běžná tepelná čerpadla na trhu
a je velmi efektivní při nízkých venkovních teplotách.
Modulární invertorové tepelné čerpadlo s topným
výkonem 6,42 kW u WPL 15, resp. 11,8 kW u WPL
25 díky měniči a modulaci upravuje tepelný výkon
s ohledem na specifické potřeby budovy - při nízkých
32
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provozu a extrémní odolnost k chemikáliím. Pro
dosažení obou cílů slouží dvě části nádobky: vnější,
kovová část pro velkou mechanickou pevnost;
a průhledný plast uvnitř nádobky pro vysokou odolnost k agresivním médiím. Díky této kombinaci
jsou vyřešeny problémy způsobené kompresorovými oleji a stopami rozpouštědel z vnitřních
nátěrů vzdušníků v tlakovém vzduchu. Velmi vysoké průtokové množství systému P3Y jde až na
hodnoty 18 000 l/min a maximální vstupní tlak na
17,5 bar. Výsledek: významně vyšší výkon, přesto
nízká hmotnost.
Standardně s filtrační vložkou 30 μm. Pokles tlaku
je prakticky nulový. Volitelně mohou být dodány
s filtrační vložkou s 5μm póry, které poskytují průtokové množství ekvivalentní k těm tradičním 30 μm
filtrům. To je velká výhoda pro uživatele, kteří potřebují optimální filtraci a vysoké průtočné množství
v jedné jednotce.
Kromě základních přístrojů, jako je filtr, regulátor
a maznice, jsou součástí systému mikrofiltr, uhlíkový
filtr, START/STOP ventily, proporcionální regulátor
nebo vakuový regulátor. Samozřejmostí je provedení do prostor s nebezpečím výbuchu s klasifikací
podle směrnice ATEX. Q

teplotách má nejvyšší topný výkon, při mírných klesá
tak, aby účinnost byla optimalizována. Měničem řízený invertorový kompresor,
vyvinutý speciálně pro použití s tepelným čerpadlem
(poprvé v takovéto aplikaci) je
tak regulován podle aktuální
potřeby a zajišťuje vysokou
účinnost - umožňuje dosáhnout nejvyšší topný faktor

tepelného čerpadla vzduch/voda
o hodnotě 4,01 dle EN 14511. Postupným kombinovaným vstřikováním páry a kapaliny je spirálový
kompresor chlazen při nízkých
venkovních teplotách a vysokých
teplotách topné vody, a je tak dosahován vyšší topný výkon. Zejména
v oblasti částečného zatížení může
novinka využít své silné stránky
a nabízí extrémně tichý provoz
(z kompresoru se díky umístění
ve vnitřní části přístroje do okolí
nepřenáší žádný hluk) a výrazné
zvýšení hospodárnosti. Q

Téma: Kompresory, stlačený vzduch

KAESER KOMPRESSOREN
POMOCNÍKEM SVATÉ BARBORY

Velmi zajímavým projektem, kde se velkou měrou podílela společnost Kaeser Kompresoren,
byla výstavba prodloužení trasy metra A ze stanice Dejvická do Motola.

Běžného cestujícího, který jede metrem v Praze ani
nenapadne, jak náročná byla práce při ražbě tunelů,
jimiž vlaková souprava projíždí. V rámci prodloužení linky A se razí dvě jednokolejné traťové tunely
o celkové délce 8100 m, přičemž ražba tunelů je
prováděná ve složitých geologických podmínkách,
zejména v druhé polovině úseku pod ulicí Evropská.
Pod touto důležitou pražskou dopravní tepnou
panují velice složité inženýrskogeologické poměry.
Vyskytují se zde antropogenní navážky, které tvoří
konstrukce silničních komunikací, tramvajového
tělesa. V jejím podloží se však nejčastěji vyskytují
vrstvy písčitojílovitých hlín s různými úlomky, a to
až do mocnosti 6 m. Ty vznikly při výstavbě komunikace, kdy byla takto zavezena např. koryta místních
potoků atd. Kromě těchto vrstev se v trase tunelů
vyskytuje střídání kvartérních vrstev tzn. zemin
s vrstvami silně zvětralých, až rozložených břidlic.
Hydrogeologické poměry pak doplňují složitou geologickou stavbu v tomto území. Ražba tunelů probíhá pod hladinou spodní vody a zvláště v území
s výskytem kvartérních sedimentů se předpokládala
území nasycená spodní vodou.
Do takovéhoto složitého prostředí bylo v zadání
stavby určeno použití zeminového štítu TBM-EPB
(Tunnel Boring Machine – Earth Pressure Balance).
Firma Metrostav a.s., jako hlavní dodavatel tunelů,
zvolila k ražbě jednokolejných tunelů mechanizovaný komplex TBM-EPB od společnosti Herrenknecht, určený právě do takto nepříznivých geologických podmínek. V pracovní komoře štítu, kde se
míchá tzv. rubanina, která je dále odváděna šnekovým dopravníkem na pás, je podle složitosti geologického prostředí udržován přetlak až 2,5 baru, aby

se vyrovnal hydrostatický a zeminový tlak působící
na čelbě tunelu. Množství rubaniny, vznikající při
ražbě jednotlivých záběrů, je z hlediska bezpečnosti ražby přísně monitorováno a porovnáváno
s projektovanými hodnotami, jež jsou nepřetržitě
sledovány, aby byla minimalizována hrozící rizika.
I za předpokladu, že vše pracuje zcela bezchybně,
je v tomto složitém geologickém prostředí značným rizikem kontrola řezné hlavy štítu či výměna
řezných nástrojů umístěných v hlavě. V případě,
že je čelba tunelu nestabilní, měli by zde raziči
pracovat v přetlaku vzduchu. Do toho vstupují
přes hyperbarickou komoru umístěnou na stroji
a spojenou s pracovní komorou stroje TBM.
Za starých časů se horníci, kteří ručně hloubili
šachty, modlili ke své patronce, svaté Barboře, aby
je ochránila zejména před závaly a propady zeminy.
Svatá Barbora měla k ochraně „svých horníků“ tehdy
dost omezené možnosti. Dnes, díky technickým
zázrakům, by horníci měli mnohem větší možnosti. Jedním z takových vymožeností je sestava
kompresorů od společnosti Kaesser Kompressoren,
která výrazným způsobem snižuje riziko pracovníků
v přetlakové komoře razicích štítů.
Hlavní stavbyvedoucí Ing. David Cyroň si byl od
počátku celého projektu vědom nebezpečí plynoucího ze složitých inženýrskogeologických poměrů
panujících v trase tunelů s proměnlivým nadložím
od 40 do 12 m a značných přítoků vody. Všechny
tyto problémy jsou nejmarkantnější na poměrně
dlouhém úseku 1766 m pod ul. Evropská. Snažil
se proto minimalizovat rizika: „Od začátku projektu
jsme si byli vědomí hrozícího nebezpečí a pracovali jsme na zajištění maximální bezpečnosti pracovníků – vytipovaná skupina lidí prošla přísnými
zdravotními kontrolami, následně zkouškami pro
práce v přetlaku a samozřejmě byli zaškoleni ke
konkrétní práci v přetlakové komoře. Hledali jsme
vhodné zařízení, které by minimalizovalo rizika
– měli jsme sice nějaké svoje kompresory, ale ze
zkušeností jsem věděl, že k eliminaci všech rizik potřebujeme dokonale vyladěný systém kompresorů.
Jelikož jsem měl dobré zkušenosti se společností
Kaeser, vybrali jsme jejich systémy, řešené přesně
na míru, včetně maximální zákaznické podpory.

Celá sestava je složena ze dvou kontejnerů, z nichž
v prvním je vestavěn kompresor CSD 162/8 s elektrickým pohonem o výkonnosti 16,11 m3/min, kondenzačním sušičem TG 301, filtrační kombinací
FFG 177-D, řídicím systémem Sigma Air Manager
SAM 8/4 a separátorem vody a oleje z kondenzátu.
V druhém jsou vestavěny dva kondenzační sušiče
TG 301 a dvě filtrační kombinace FFG 221-D. Na
venkovní ploše jsou umístěny dva kompresory M
123 s dieselovým pohonem, každý o výkonnosti
11,4 m3/min, žárově zinkovaný vzdušník 10 m3 a dieselový elektro generátor o výkonu 60 kVA. Sestava
je navržena tak, aby zabezpečila dodávku 38,5 m3/
min při přetlaku až 8 bar vysušeného a bezolejového dýchatelného vzduchu. V případě výpadku
napájení z elektrické sítě se systém automaticky
bez poklesu tlaku přepne do režimu provozu pouze
s dieselkompresory, přičemž zůstává zachována
kvalita dýchacího vzduchu, kdy komponenty pro
úpravu vzduchu jsou napájeny z elektrogenerátoru.

Dodávané množství vzduchu v tomto režimu je
22,8 m3/min což je stále ještě více, než minimální
požadované množství pro spolehlivé zajištění provozu přetlakových komor razicího štítu.
Systém musí být z důvodu bezpečnosti pracovníků
absolutně nezávislý, vše mít dvojitě jištěné a samozřejmě je třeba dodržet všechny normy a parametry
stanovené pro určitou velikost a typ štítu.
V ČR šlo o první aplikaci ražby strojem TBM-EPB –
a použití soustavy kompresorů pro práce v přetlaku
bylo zvoleno poprvé. Ing. Cyroň k tomu dodává:
„Žádnou kritickou situaci jsme naštěstí nemuseli
řešit, ale i přesto jsme si práce v přetlaku odzkoušeli
a víme, že zařízení dodané firmou Kaeser Kompressoren funguje.“
Do konce listopadu by ražba tunelů měla být ukončena, zatím vše nasvědčuje tomu, že bez problémů.
Poslední technické zázraky pro ražbu tunelů v takto
složitých geologických podmínkách – razící štít
Herrenknecht a systém kompresorů od Kaeser Kompressoren, odvádějí dobrou práci a svatá Barbora si
může trochu odpočinout anebo bdít nad dalšími
vynálezy, které budou ochraňovat její horníky. Q
2/2014
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CeBIT 2014 KLEPE NA DVEŘE
UŽ ŘADU LET PATŘÍ KE KAŽDOROČNÍM STĚŽEJNÍM UDÁLOSTEM VE
SVĚTĚ IT A KOMUNIKACÍ MEZINÁRODNÍ VELETRH CeBIT – OD ROKU
1986, KDY SE POŘÁDAL 1. ROČNÍK, DETAILNĚ MAPUJE VÝVOJ
V OBORU, KTERÝ URČUJE FUNGOVÁNÍ DNEŠNÍHO SVĚTA. LETOS SE
V HANNOVERU OTEVŘOU BRÁNY TAMNÍHO VÝSTAVIŠTĚ PRO NÁVŠTĚVNÍKY NEJVĚTŠÍ SVĚTOVÉ AKCE SVÉHO DRUHU OD 10. DO
14. BŘEZNA. NOVĚ SE BUDE KONAT OD PONDĚLÍ DO PÁTKU.
Ústředním tématem letošního ročníku, jehož partnerskou zemí je Velká Británie, bude tzv. databilita,
což je pojem zahrnující možnosti analýzy a využití
velkých dat. A že data jsou opravdu velká, a navíc jich
stále přibývá raketovým tempem, je už dnes nejen
známá skutečnost, ale i velký problém. Nejde totiž
jen o jejich skladování (což samo o sobě není nijak
jednoduchá, ani levná záležitost), ale především
o jejich co nejlepší zabezpečení a samozřejmě také
co nejefektivnější využití. To klade při extrémních
objemech často nestrukturovaných dat extrémní
nároky na analytické programy, které z nepřeberné
a nezřídka chaotické hromady informací dokážou
vytřídit a pokud možno srozumitelnou formou
podat ty skutečně užitečné. A právě o tom (ale samozřejmě zdaleka nejen o tom) bude letošní CeBIT.
Připraveno je osm hlavních tematických oblastí, v je-

jichž rámci, jak uvedl Oliver Frese, člen představenstva
veletržní správy Deutsche Messe AG zodpovídající
za veletrhy CeBIT, bude dále rozšířena nabídka pro
speciální cílové skupiny a dále posílen program konferencí. Dosavadní čtyři platformy budou přeneseny do
tematických oblastí, které jsou na trhu určující a mají
velký význam pro všechny řídicí pracovníky s rozhodujícími kompetencemi. To představují témata Enterprise
Resource Planning & Data Analysis, Enterprise Content
Management, Web & Mobile Solutions, IT Services,
Security, Communication & Networks, Infrastructure
& Data Centers a Research & Innovations.
Tyto tematické oblasti pak doplní nabídka pro cílové
skupiny. Global Sourcing Area for Devices & Accessories (tato skupina je určena hlavně pro nákup
a obchod) pokrývá celé spektrum od komponent
přes periferie až po koncová zařízení. S tím souvisí

i další součást veletrhu: přehlídka Planet Reseller.
Pro veřejnou správu je zase určena specializovaná
přehlídka Public Sector Parc. Rozšířena bude rovněž přehlídka Initiative TectoYou, která měla svou
premiéru na CeBITu loni, a jejímž cílem je získat pro
obor IT&T mladou generaci.
Samotné expozice pak doplňuje rozsáhlý program
CeBIT Global Conferences s více než tisícovkou
seminářů, přednášek a fór.
Na loňském ročníku veletrhu se představilo 3382
firem ze 70 zemí. Kromě „veteránů” jako jsou např.
značky Intel, Samsung, Huawei, VW, HP, Brother, Epson,
Kyocera, Western Digital a LG, aj. přilákal CeBIT i více
než tři stovky mladých startupových firem. V průběhu
vývoje veletrhu postupně rostl podíl profesionálních
návštěvníků – na minulém veletrhu dosáhl rekordních
82 %, přičemž podle statistik organizátorů je navíc
každý třetí odborný návštěvník ve své firmě na pozici
vrcholového managementu, a na 60 % odborných
návštěvníků z více než 100 zemí navštěvuje výhradně
jen CeBIT a žádnou další akci v oboru. Právě na posilování byznysového charakteru veletrhu se chtějí
organizátoři zaměřovat i v budoucnu. K tomu samozřejmě patří i dokonalý servis na výstavišti. V ceně
vstupenky (jednodenní stojí 60 euro) je tak zahrnuto
např. i využívání sítě WLAN na výstavišti a v halách,
služby šatny, různé kontaktní služby a aplikace, které
si mohou návštěvníci a vystavovatelé stáhnout do
svých smartphonů a laptopů apod. Vstupenka na
veletrh slouží, jak je u Hannover Messe zvykem, rovněž
jako jízdenka na městskou hromadnou dopravu. Q
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analytica 2014:
VÍCE ZAJÍMAVOSTÍ, VÍCE VYSTAVOVATELŮ
Mezinárodní vůdčí veletrh laboratorní, biotechnologické a analytické techniky zve ve dnech
1.–4. dubna již po čtyřiadvacáté do Mnichova. O tom, že lze očekávat reprezentativní přehlídku oboru svědčí, že v současné době mají organizátoři přihlášeno už přes 700 firem, které
obsadily všech pět výstavních hal.
Celkem 714 dosud potvrzených vystavovatelů
představuje také nárůst 7,5 % oproti roku 2011,
kdy se konal poslední ročník veletrhu. Ani mezi
vystavovateli na letošní analytice nebudou chybět renomované firmy představující špičku a lídry
v oboru – v seznamech vystavovatelů figurují prestižní jména jako Hirschmann, Köttermann či Waldner. Mezi dalšími přihlášenými najdeme například
jména jako Jena, Becton Dickinson, Eppendorf,
Fisher Scientific, GE Healthcare, Merck Millipore,

Miele, Olympus Německo, Shimadzu Německo,
Sigma, Waters. aj.
Susanne Grödl, hlavní manažerka veletrhu analytica,
si je významem veletrhu vědoma: „Jak již účast
světových významných firem napovídá, veletrh
analytica je opravdu jedničkou ve svém oboru.“
Společné expozice potvrdila také řada zemí např.
Čína, Francie, Velká Británie, Španělsko a chybět
nebude také Česká republika s jedenácti přihlášenými vystavovateli. Již sám obor analytiky provází
spousta inovací, a tak i veletrh analytica přichází
ihned na úvod s určitými novinkami, jako je například speciální prezentace v oblasti pracovní ochrany
a bezpečnosti práce v laboratoři, dále koncepty,
jako živá laboratoř a vyhlášená mezinárodní konference analytica.
Letošní rok bude nejvíce zaměřen na témata
pracovní ochrana a bezpečnost práce. Susanne
Grödl zdůrazňuje: „Ať již v oblasti výzkumu či
průmyslu, je téma bezpečnosti pracovníků laboratoří velmi důležité a opravdu žádný jiný veletrh
neprezentuje tuto tématiku v rámci speciálních

prezentací za pomoci živých laboratoří tak jako
analytica.“ Laboratoře budou umístěny v halách
B1, B2 a A3 a přichází s ukázkami z oborů potravinářského, vodní analytiky, analytiky plastů jakožto
Life Sciences. Q
Veškerý návštěvnický servis (vstupenky za Kč
se slevou, individuální ubytování) zajišťuje
www.expocs.cz

Connecting Global Competence

Vítejte v laboratoři vašeho úspěchu.
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Světový lídr
v oborech analytiky,
laboratorní techniky a biotechnologií.
• Setkejte se v pěti halách s klíčovými
mezinárodními hráči z praxe, vědy a výzkumu.
• Zažijte skutečný svět laboratoří ve třech
Live Labs na témata jako je analýza potravin,
analýza plastů, genetická a bio- analýza.
• Zjistěte vše o bezpečnosti práce a ochraně zdraví.
• Navštivte analytica Conference, kde vědecká
elita vstupuje do dialogu.

EXPO-Consult + Service, s.r.o.
Tel. +420 545 176 158
info@expocs.cz

1.–4. dubna 2014
Výstaviště Mnichov

24. mezinárodní veletrh instrumentální
analytiky, laboratorní techniky
a biotechnologií s mezinárodní konferencí
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AMPER  IDEÁLNÍ PROSTOR PRO NAVÁZÁNÍ
NOVÝCH OBCHODNÍCH VZTAHŮ
Společnost Terinvest, organizátor veletrhu AMPER 2014, zve k účasti na největší odborné
události v oblasti elektrotechniky, elektroniky, automatizace, ICT, osvětlení a zabezpečení,
která se bude konat v termínu 18.–21. 3. 2014 na brněnském výstavišti.
Přípravy na 22. ročník mezinárodního veletrhu
AMPER 2014 jsou v plném proudu. Každým dnem
pořadatelé rozšiřují portfolio národních i mezinárodních vystavovatelů. Vzhledem k dosavadní
frekvenci zpracovaných přihlášek se očekává přes
600 zúčastněných subjektů z více než 20 zemí světa.
Veletrh nabídne také špičkový doprovodný program odborných konferencí a seminářů.

Své místo v hale P má i odvětví osvětlovací techniky. Počet společností z tohoto oboru a velikosti
jejich výstavní plochy se každým rokem navyšují.
Např. firma RestoreOne, jež se zaměřuje na oblast
energetických projektů, navýšila plochu o 100 %.
Dalšími vystavujícími jsou A – solutions, ELEKTRO
– LUMEN, ELSTAV lighting, GRUPA MAROX, OSMONT, TRON Elektronické součástky a další. Jako
obvykle se představí stálice na veletrhu, jako např.
ABB, PHOENIX CONTACT, WAGO ELEKTRO, GHV
Traiding, Tritón Pardubice, DCK HOLOUBKOV, LAPP
KABEL a další.
V hale V se návštěvníci budou moci seznámit s aktuálními příležitostmi a trendy v oborech automatizace, měření a regulace. V hojném počtu zde
bude zastoupená technika pro automatizaci, řízení
a regulaci, programovatelné automaty (PLC) a jejich příslušenství, mikrosystémy, roboty, automaty
a manipulátory, platební a pokladní systémy a jiné.

Na co se můžeme těšit
V největší a nejmodernější hale P brněnského výstaviště se bude prezentovat okolo 350 významných
společností spadajících do nomenklaturních oborů
elektroenergetika, vodiče a kabely, elektroinstalační
technika a inteligentní elektroinstalace, výkonová
elektronika a osvětlovací technika. Tradičními vystavovateli, kteří na letošním ročníku nebudou chybět, jsou firmy: POWER – ENERGO, ESTA, FULGUR
BATTMAN, ENSTO Czech, KOČÍ – VALÁŠEK, Elpro-Energo, ELEKTROKOV ZNOJMO, SILENT – CZECH,
LABARA, TOP CENTRUM – JAROSLAV NOVÁK, PZK
BRNO, KLAUKE z. NITSCH, ELEMAN, OBZOR, výrobní
družstvo Zlín, Arkys, KOPOS KOLÍN, GHV Trading,
ELFIS, ZPA Smart Energy, OSMONT a ELEKTROSVIT
Svatobořice.
Obor Pohony, výkonová elektronika a napájecí
soustavy sice nepatří k největším, avšak svou kvalitou si každoročně na veletrhu udržuje své místo.
Mezi stálé vystavovatele v rámci tohoto oboru patří
významné firmy jako ČKD Elektrotechnika, Vacon,
Elektropohony a NES Nová Dubnica.
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tronic CZ, Metra Blansko, TR instruments a nově
společnost APOS BLANSKO.
Speciální sekce bude věnována firmám z oblasti
zabezpečovací techniky. Novinky představí tradiční
český výrobce elektronického zabezpečení budov
JABLOTRON, Euroalarm nebo společnosti ASM,
Comfis, FLAJZAR, KPZ electronics či TSS Group.
Vyšší počet vystavovatelů zaznamenává i sektor
Informační a komunikační technologie, který letos
bude zastupovat zhruba 40 firem, např. Eset, mForce,
INTV a další. Tento obor bude mít také bohatý odborný doprovodný program, v rámci kterého lze
navštívit např. seminář Podpora rozvoje ICT průmyslu na období 2014 +, který organizuje Czech ICT
Alliance, CzechInvest a Česká kosmická kancelář.
Moderní hala F brněnského výstaviště nabídne
atraktivní expozice firem z oborů Elektronických
součástek a modulů, Výrobních zařízení a komponentů pro elektroprůmysl a Optické a fotonické
techniky. Již tradičně se představí např. HARTING,
SENO, Komax, FISCHER Elektronic, Thonauer
a mnoho dalších. Pro návštěvníky, se zájmem o výrobní zařízení pro elektroprůmysl, budou k dispozici
firmy jako např. MP Elektronik Technologie, PBT
Rožnov p. R., Amtech nebo EFD Nordson.

Doprovodný program

V sektoru automatizace jsou zastoupena zvučná
jména firem jako AutoCont Control Systems, BECKHOFF Automation, ifm electronic, BALLUFF CZ, BLUMENBECKER PRAG, ELVAC, AXIMA, Endress+Hauser
Czech, Mitsubishi Electric Europe, Moravské přístroje, Murreletronik CZ, SICK, EUCHNER electric,
Rockwell Automation, TECON, TURCK, OMRON či
Pilz Czech. Z oboru měřicí techniky se tradičně
přihlásila společnost TMV SS, BLUE PANTHER, GMC
– měřicí technika, H TEST, Micronix, National Instruments, ROHDE & Schwarz – Praha, Seba – Dyna-

Neodmyslitelnou součástí veletrhu je doprovodný
program tvořený odbornými přednáškami, semináři, konferencemi, specializovanými fóry a setkáními. Pro letošní ročník se počet těchto vzdělávacích
akcí ještě zvýšil – návštěvníci se tak mají možnost
zapojit do více jak 35 tematicky zaměřených akcí
pod vedením více jak 70 přednášejících. Témata seminářů se budou dotýkat bezpečnosti v automatizaci, požární bezpečnosti, budoucnosti v energetice
a elektronice, perspektiv v automatizaci, ostrovním,
hybridním a free grid řešením, modernizaci měst
a obcí, inteligentních budov a osvětlení, plošným
spojům, elektronickým součástkám a elektromobilitě. V rámci Optické a fotonické techniky je připra-

pozvání na veletrh
ven v pavilonu F další ročník fóra OPTONIKA pod
odborným dohledem České a Slovenské společnosti pro fotoniku.

ZLATÝ AMPER
Speciální pozornosti se dostane exponátům přihlášeným do již tradiční soutěže ZLATÝ AMPER. Jde
o soutěž o nejpřínosnější exponáty veletrhu, které
svými parametry reflektují současné trendy v oboru.
Přihlášené exponáty hodnotí odborná komise, kterou tvoří mimo jiné odborníci z ČVUT Praha, VUT
Brno, ZČU Plzeň, VŠB-TU Ostrava, SAV a EZÚ Praha
s předsedou komise Prof. Ing. Radimírem Vrbou, CSc.
Na základě hodnocení udělí komise 5 ocenění
ZLATÝ AMPER a 5 čestných uznání na slavnostním
večeru prvního dne veletrhu.

AMPER MOTION – budoucnost
v elektromobilitě
Moderní řešení pro elektromobilitu pokrývají širokou škálu dopravních prostředků od elektrokol,
užitkových vozidel až po infrastrukturu, která je
nedílnou součástí tohoto oboru. Letošní AMPER
MOTION představí nejnovější trendy z oblasti elektromobility. Jedním z hlavních podporovatelů
v rámci ČR je již tradičně společnost ČEZ, která
vystaví portfolio svých elektrovozidel. Veřejnost tak

AMPER FÓRUM
Tak jako v předchozím ročníku bude pokračovat
živé vysílání v pavilonu P, kde organizátoři ve spolupráci s šéfredaktory odborných časopisů přinesou
živé diskuse na aktuální témata v oboru, rozhovory
o exponátech a službách veletrhu. Živé vysílání je
svým rozsahem v oblasti výstavnictví v Evropě zcela
jedinečné – více jak 30 členný zpravodajský tým
zajistí přes 32 h živého vysílání z veletrhu. Všechny
záznamy budou distribuovány na informační kanál http://Elektrika.TV/live a souběžně probíhat
na webových stránkách: www.amper.cz, www.
fccpublic.cz, www.allforpower.cz, www.hybrid.cz,
www.prumyslovaautomatizace.com.

bude mít možnost seznámit se s různými způsoby
nabíjení, standardy a technickým využitím v praxi.
Z kategorie menších užitkových elektrovozidel
budou zastoupeny menší elektromobily vhodné
pro samosprávu, úpravu parků, odpadové hospodářství apod. Společnost ŠKODA ELECTRIC a.s.
bude se svým novým elektrobusem Škoda Perun
zajišťovat kyvadlovou dopravu v rámci výstaviště. Cestující tak budou mít možnost porovnat

přepravu v „obyčejném“ dieselovém autobuse
a autobuse poháněným čistě elektrickou energií.

Projekty K+K a JobFair
Návštěvník nebo vystavovatel, každý má jedinečnou
příležitost zapojit se do dvoudenního mezinárodního setkání Kontakt-Kontrakt (K+K), či navazujícího dvoudenního veletrhu pracovních příležitostí
JobFair. V tuto chvíli je na projekt K+K registrováno
již přes 190 účastníků ze 7 zemí. Regionální hospodářská komora Brno, hlavní organizátor akce,
při přípravě spolupracuje se třemi českými a 31 zahraničními partnery. Po dva dny konání akce, tj. od
18.–19. března, budou v hale V probíhat obchodní
schůzky s předem vybranými partnery, takže akce
svým účastníkům garantuje maximální efekt při
minimálních nákladech. Začínajícím exportérům
nabízí ověření jejich konkurenceschopnosti pro
vstup na mezinárodní trh. Po skončení projektu
K+K volně navazuje JobFair, veletrh zaměřený na nabídku pracovních příležitostí, brigád, stáží a trainee
programů pro absolventy technických středních
a vysokých škol. Veletrh AMPER se každoročně těší
vysokému zájmu studentů a JobFair je ideálním
místem pro oslovení mladých lidí, kteří v budoucnu
mohou najít uplatnění ve firmách.
AMPER 2014 se koná pod záštitou Hospodářské
komory ČR a za aktivní spolupráce desítek mediálních a odborných partnerů a dalších významných
institucí. Q
Více informací na www.amper.cz

plasty a chemie
Stromová kůra jako
novativní alternativa PU-pěny
na neropném základě
Projekt vývoje taninové pěny na biobázi jako
náhrady pěnových materiálů vyráběných na
ropném základě získal cenu za inovaci na výroční
konferenci Sdružení pěnových plastů a polyuretanů (FSK). Jedním z cílů výzkumného projektu
je vytvoření pěny s vlastnostmi stavebních izolačních materiálů umožňující na konci životnosti
výrobku konverzi na syntetický plyn. Proces BioFoamBark, který koordinuje Material Research
Center Marie-Pierre Laborie v německém Freiburgu zahrnuje extrakci tříslovin z kůry v Evropě
převládajících druhů měkkých dřevin. Ostatní
komponenty pro výrobu pěnových materiálů,
jako je glycerol a furfural nebo nanocellulóza,
se získávají jako vedlejší produkty z bionafty
a průmyslu papíru a celulózy. Konsorcium získalo
finanční prostředky z programu Bioenergie od
německé odborné agentury pro nastupující suroviny (Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe
e. V. FNR) WoodWisdom-Net/ERA-NET a projekt
by se měl do tří let dostat do provozní fáze.

Nový výrobek
KOH-I-NOOR
– ventil 360°
Společnost KOH-I-NOOR Mladá Vožice
představila nový
produkt ze svého
programu výroby
přesných plastových
součástí aerosolových ventilů. Nový
aerosolový ventil typ
„žena“ – AV09 – ventil 360° umožňuje aplikaci
náplně v libovolné poloze nádobky se stejnými parametry výdeje. Jeho konstrukce nabízí
všechny kombinace základního typu ženského
ventilu ve všech variantách uzávěrek a těsnění.
Aerosolový ventil vyhovuje i pro velikost třídílné
ocelové nádobky D 65/H300 se jmenovitým objemem 750ml. V této velikosti nádobky zaručuje
maximální výdej ve všech polohách a lze pro něj
použít širokou škálu rozprašovačů KOH-I-NOOR
vhodných pro ženský aerosolový ventil.

Maier rozšíří výrobu
plastových autodílů v Prostějově
Španělský výrobce automobilových součástek
Maier Group plánuje rozšíření výroby ve své dceřiné firmě Maier CZ v Prostějove. Podle informací
zástupců společnosti Maier CZ by mělo v průběhu
letošního roku dojít k rozšíření prostějovského areálu firmy, kde přibude 50 nových pracovních míst,
a v roce 2015 v něm mohla začít výroba. Společnost
Maier Group, která vyrábí plastové součástky pro
interiéry vozidel, získala velkou zakázku od BMW
a dalších automobilek, což si vyžádá rozšíření výrobních kapacit. Španělská mateřská společnost dosud
investovala do prostějovského závodu, otevřeného
v roce 2006, zhruba 6 mil. eur (163 mil. Kč). Q
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ODOLNÁ TRUBKA S ŽIVOTNOSTÍ PŮL STOLETÍ
Český výrobce Wavin Ekoplastik, zabývající se výrobou plastových potrubních systémů,
představil vysoce odolnou trubku s kyslíkovou bariérou. Třívrstvá trubka Stabi Plus je vyrobena z polypropylenu nové generace a je vybavena hliníkovou fólií, její životnost dosahuje
minimálně 50 let.
Třívrstvé potrubí pro vnitřní instalace tlakových
rozvodů pitné vody, teplé vody a nízkoteplotního
ústředního a podlahového vytápění je k dispozici
v dimenzích 16–110 mm. K vyztužení potrubí je
použita hliníkovou fólii, která zajišťuje potřebnou
kyslíkovou bariéru. Ta zabraňuje pronikání kyslíku
do topné vody, čímž se zvyšuje provozní bezpečnost. U nejpoužívanějších průměrů 20–63 mm jde
o neperforovanou folii, díky níž je možné zajistit
absolutní kyslíkovou bariéru. Perforovaná folie se
používá u průměrů 75 až 110 mm a díky tomu
získává trubka kyslíkovou bariéru přesahující požadavky norem DIN a EN. Použití polypropylenu
nové generace PP-RCT zajišťuje vyšší tlakovou odolnost při vysokých teplotách (teplotní odolnost až
do 90 °C) a dlouhodobou bezpečnost v provozu.

Trubky vykazují 3× menší teplotní délkovou roztažnost než celoplastové trubky PPR a jsou odolnější
proti mechanickému poškození. Q

PLASTOVÉ PENÍZE  DALŠÍ PRŮLOM
V BRITSKÝCH TRADICÍCH
K dalším, pro mnohé možná překvapivým oblastem, kde plasty nahrazují používání tradičních
materiálů, patří finanční sektor. Řada zemí už přistoupila k obměně papírové měny plastovými
bankovkami a nyní se k nim přidala i konzervativní Velká Británie.
Britská centrální banka definia v roce 1996 Austrálie zcela
tivně rozhodla, že od roku 2016
přešla na používání polymezačne vydávat plastové banrových bankovek. Další země,
kovky. Tento krok zdůvodňuje
které přešly od papírových pemj. tím, že plastové bankovky
něz k plastovým jsou Brunej,
jsou bezpečnější a odolnější
Nový Zéland, Papua – Nová
než papírové, přežijí např. i vyGuinea, Rumunsko, Vietnam,
prání v automatické pračce.
Fidži, Mauritius, Kanada, MaO svém záměru informovala
lajsie a Izrael, Mexiko, Libanon
Bank of England veřejnost v září
aj. V současnosti je po celém
loňského roku, aby zjistila násvětě používají asi dvě desítky
zor veřejnosti, a ta přechod na
zemí a celkem figuruje jedna či
plastovou měnu podle všeho
více polymerových bankovek
houfně schvaluje. Průzkum ukánebo záměr je vydat ve více
zal, že 87 % lidí podporuje nové
než 40 zemích světa.
bankovky, proti nim se vyslovilo
Plastové bankovky jsou objen 6 % a zhruba stejně dotavykle vyrobeny ze speciálního
zovaných (7 %) mělo neutrální
polymeru, z tenké, transpanázor. Jako první bude z plastu
rentní a pružné polypropylevyrobena nová pětilibrová bannové folie, což umožňuje je
kovka v s podobou Winstona Plastové bankovky už nejsou novinkou, vybavit řadou bezpečnostních
Churchilla.
prvků a funkcí, které nejsou
jako první je začala používat ještě před
První zkušenost s plastovými koncem minulého století Austrálie
u klasických papírových peněz
penězi učinili však na britských
dosažitelné, včetně využití tzv.
ostrovech už před lety – v roce 1999 vydala Nor- metamerických inkoustů, průhledných okének
thern Bank v Severním Irsku v rámci oslav roku apod. Výroba plastových bankovek je sice dražší,
2000 pamětní pětilibrovou bankovku. Ale ani ale ve srovnání s papírovými mají výrazně delší
Irové nejsou prvními průkopníky plastové měny. životnost (je zhruba 2,5krát vyšší než papírových),
Moderní polymerové bankovky byly nejprve což vede ke snížení dopadu na životní prostředí
vyvinuty a vydány jako měna v Austrálii v roce a v celkovém souhrnu i ke snížení výrobních a re1988 (v souvislosti s dvoustým výročím země), produkčních nákladů Q

pozvání na veletrh

POŽADAVKY NA PŘESNOST
A ÚČINNOST V TECHNOLOGIÍCH
LÉKAŘSKÉ VÝROBY ZLEPŠUJÍ
SCHOPNOSTI DODAVATELŮ
METAV 2014 – mezinárodní veletrh pro výrobní techniku a automatizaci, který se bude konat v Düsseldorfu od 11. do 15. března, pod heslem „chytrá řešení – více účinnosti“ představí, jak výrobní technologie
přispívají k větší účinnosti a přesnosti v oblasti medicínské výroby.
Letošní ročník je výrazně zaměřen na holistické výrobní koncepty.
„V oblasti zdravotnické techniky
probíhají výrobní operace s velmi
různou velikostí dávek,“ vysvětluje
Simon Voit, Product Manager divize
medicínských technologií německé
firmy Heidenhain, když charakterizuje jeden ze stěžejních problémů,
s nímž jsou konfrontováni výrobci
zdravotnické techniky. „Zatímco
v oboru zubního lékařství je výroba
jednokusových věcí každodenní
normou, v případě chirurgických
nástrojů přináší rozmanitost variant
malé dávky. Kyčelní a kolenní klouby
jsou naopak vyráběny v nákladově
efektivní, procesně orientované sérii
výrobních operací. Všem oborům
je ale společné jedno: Bez ohledu
na velikost šarže je tu požadavek
splnit přísné zákonné požadavky
i požadavky pro NC programy,“ dodává Voit.

ďan a IFW, IW, IFUM a Laser Centre
z Hannoveru.
„Výrobci hledají flexibilnější, efektivnější řešení při zachování trvale
vysokého standardu kvality,“ říká
Claus Bieder, Senior Manager Business Development společnosti
Siemens. A účinnost znamená podle
něj v této souvislosti především rychlost – rychlejší přenos specifických
požadavků na digitální prototypy
produktů, rychlou tvorbu CNC programů, rychlé nastavení a přepnutí
stroje při manipulaci různé velikosti
dávky, a v neposlední řadě urychlené
obrábění.
Dalším z klíčových témat veletrhu
jsou samotné materiály, jako je
chrom-kobalt, nerezové oceli, keramika, plasty, titan nebo hořčíkové
slitiny, z nichž některé jsou velmi
náročné na opracování za přísných
hygienických směrnic, s maximální
přesnosti v rozsahu μm, s povlaky
z kovů, plastu nebo keramiky, které
musí být zároveň tenké a přesto robustní. Na veletrhu se představí řešení, pokrývající celý řetězec procesů
– od strojů, nástrojů a komponenty až
po metrologické vybavení pro zubní
techniky, výrobu implantátů, chirurgických nástrojů a forem.

11. –15. března
Düsseldorf

www.metav.de

Mezinárodní veletrh výrobní techniky
a automatizace
Zvláštní akce

Aditivní výrobní procesy

Přehlídka elitních výrobců
Heidenhain je jedním z více než 20
účastníků v „Metal meets Medical“ –
speciální přehlídky, na níž se představí
i další elita v tomto oboru, jako firmy
3D laser, AHC Oberflächentechnik ,
Agie Charmilles, Citizen, DMG Mori,
Forecreu, Fuchs, Paul Horn, Renishaw,
Sandvik, Siemens, SolidCAM, Trumpf,
Zapp, i výzkumné ústavy RVP z Dráž-

Kromě toho se METAV 2014 letos poprvé zaměřuje na tzv. aditivní procesy, které se stávají stále významnější
pro průmyslovou výrobu. Umožňují
vytvářet prvky s novými funkcemi,
které dříve nemohly být s použitím
běžných metod obrábění vyrobeny
a významně rozšířily možnosti pro
výrobu komponent. Řada z aditivně
vyráběných zdravotnických produktů
bude k vidění i na veletrhu – a to nejen implantáty, šablony OP nebo protézy, ale i pokrok dosažený v přesném
rozmísťování 3D vrstev vytvářejících
finální segmenty, metody rekonstrukce, (bio-) materiály a způsoby,
jak je vyrábět a aplikovat apod. Q
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energie a energetika

EKOLOGIE VERSUS TRŽNÍ REALITA: NĚMECKO
HLEDÁ SVOU ENERGETICKOU BUDOUCNOST
Německo se potýká se složitou situací, do níž se dostalo mj. v důsledku až příliš velkorysé
podpory obnovitelných zdrojů a rozhodnutím zcela se zříci jaderné energetiky a postupně
odstavit z provozu všechny atomové elektrárny. Náš největší průmyslový soused nyní hledá
východisko, k němuž má přispět i reforma energetického systému.

Španělské jaderné elektrárny
dostaly milost
Své rozhodnutí odklonu od atomové energie přehodnotilo Španělsko – vláda chce nechat jaderné
reaktory v provozu až o 20 let déle, než se plánovalo
(ačkoli původně chtěli Španělé po vzoru Německa
od jaderné energie letos odstoupit). Prodloužení provozu jaderných elektráren ze 40 na 50–60 let potvrdil
Francisco Gil Ortega, předseda Národní společnosti
pro nakládání s radioaktivními odpady (ENRESA).
„Španělská energetická revoluce se vrací k jádru,“
komentoval rozhodnutí německý deník FAZ (Frankfurter Allgemeine Zeitung). Nejstarší elektrárna Garona u Burgosu se po 40 letech provozu zavřela loni,
v současné době ve Španělsku zajišťuje 8 jaderných
reaktorů pětinu celkové spotřeby proudu v zemi.

Mořský vítr využívali loni nejvíce
Britové
Evropa získala loni více proudu z mořského větru. Jak
informoval Evropský svaz pro větrnou energii EWEA
(Europäische Windenergie-Verband), v roce 2013 se
v Evropě instalovalo dalších 1600 MW offshore větrných elektráren, tedy asi o třetinu více než v roce 2012.
Německo, které patří k hlavním propagátorům těchto
obnovitelných zdrojů, z nového instalovaného výkonu
využilo jen 240 MW, protože spolkové republice chybí
přenosové sítě, a tudíž energii z moře nemůže dostatečně odebírat. Nejvíce větrné energie si tak podle statistik EWEA dopřála Velká Británie (733 MW) a Dánsko
(350 MW), zatímco na Švédsko a Španělsko připadlo
jen malé množství. Jak ale uvedl Handelsblatt, výhledově se má tempo výstavby zpomalovat. V březnu
na toto téma zasednou členské státy EU v Bruselu.

Rosatom vybuduje první jadernou
elektrárnu v Jordánsku
Koncern Rosatom, který zvítězil v mezinárodním
tendru vyhlášeném v roce 2011 jordánskou vládou, připravuje výstavbu první jaderné elektrárny
v zemi. V současné době probíhá výběr vhodné
lokality a stavební parcely, která bude odpovídat
parametrům bezpečné jaderné elektrárny z hlediska
seismické aktivity v oblasti. Na elektrárně budou
vybudovány dva bloky VVER 1000, přičemž cena
celého projektu je odhadována na 8 mld. amerických dolarů. Předpokládá se, že první blok bude
uveden do provozu na počátku 20. let.
Jordánsko je zcela závislé na dodávkách ropy
a plynu ze sousedních zemí a utrácí více než 20 %
ze svého rozpočtu na zajištění dostatku elektrické
energie pro rostoucí energetickou spotřebu země.
Výstavba první jaderné elektrárny proto patří k prioritám tamní vlády. Q
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Německé energetické koncerny chtějí zavírat
nerentabilní elektrárny, což ovšem vzbuzuje nevoli úřadů. Spolková agentura provozující sítě
(Bundesnetzagentur) dostala od energetických
společností dosud 41 žádostí na uzavření bloků,
převážně plynových a uhelných elektráren. Podle
listu Handelsblatt je situace napjatá obzvláště na
jihu Německa, protože se zde zavřely jaderné
elektrárny, zaopatřující velké množství domácností. Firma Energie Baden-Württemberg (EnBW)
podala kvůli státnímu zákazu o uzavírání elektráren stížnost k soudu.
Před dřívějším ukončením provozu jaderných
elektráren kvůli nehospodárnosti varoval zase
ředitel německé společnosti RWE Peter Terium.
V rozhovoru pro Handelsblatt šéf RWE požaduje
reformu německého energetického sektoru,
protože při snížení cen za energie se jaderné

Torsten Albig, předseda Sociálnědemokratické
strany Německa (SPD) za Šlesvicko-Holštýnsko
ostře zkritizoval Gabrielovu reformu jako „ekonomicky nesmyslnou“, protože znesnadní výstavbu
větrných elektráren. Zvýhodněný tarif pro zelený
proud by měl z dnešních 17 centů (4,6 Kč) za
kilowatthodinu klesnout v příštím roce 2015 na 12
centů (3,24 Kč), u větrných elektráren na pevnině
pak až na 9 centů (2,43 Kč) za kWh.

Příliš drahá „zelená“ energie

Ani podle evropského komisaře Günthera Oettingera není přichystaná reforma Sigmara Gabriela
na podporu obnovitelných zdrojů energie dostačující, a eurokomisař apeluje na důkladnější opatření, která by v Německu snížila cenu za energie,
v současné době jednu z nejvyšších na světě.
Německá vláda bude proto možná zřejmě uvažovat o snížení daně
za proud, která cenu
navyšuje o 50 %. Současnou vysokou cenu
za energie v SRN má
snížit právě novela zákona o obnovitelných
zdrojích energie, deník
Die Zeit však v článku
„Obtíže z doby solárního boomu“ vyjadřuje
názor, že půjde pouze
o kosmetické změny.
V Německu se na
Špatně zvládnutá podpora sice ekologicky čistého, ale drahého řešení může vést podporu ekologické
energie ročně rozdělí
paradoxně k posílení pozice ekonomicky výhodnějších „špinavých“ zdrojů
dotace na zelenou
elektrárny kvůli vysoké dani za jaderné palivo energii ve výši 2224 mld. euro, což je podle nodostanou do červených čísel. Pokud budou vého ministra hospodářství horentní suma, kterou
elektrárny RWE vykazovat ztráty, bude je firma si žádná národní ekonomika nemůže dovolit.
muset zavřít. „Bylo by nezodpovědné dále pro- Za výstavbu obnovitelných zdrojů zaplatí něvozovat elektrárnu, která denně přichází o pe- mecká domácnost cca. 200 eur ročně (5500 Kč).
níze, které nemá,“ řekl Terium.
Podle starého EEG dostali provozovatelé zelené
energie dotace za kilowatthodinu podle sazebPomůže reforma?
níku v roce, kdy se zařízení zprovoznilo – např.
Spolkový ministr hospodářství Sigmar Gabriel zve- výrobcům solární energie byla před 10 lety garanřejnil reformu energetického systému podpory tována částka kolem 50 centů za kilowatthodinu
obnovitelných zdrojů energie (EEG), která plánuje, (13,75 Kč). Od té doby se dotace na 1 KWh solární
aby ročně přibylo 2500 MW větrné energie, což energie snížily na 12 centů (3,30 Kč). V loňském
podle listu Handelsblatt představuje tisícovku roce zaznamenala Spolková agentura provozující
větrníků. Německé spolkové země se ale nechtějí sítě (Bundesnetzagentur) odstávku proudu u 322
vzdát svých cílů, bojí se ohrožení výstavby OZE, 000 domácností. Podle průzkumu z roku 2008
hospodářských ztrát a zpochybňují, že reforma vydalo 14 % německých domácností více jak
pomůže snížit cenu za energie.
10 % svého čistého příjmu za energie. Jde přitom
Novela zákona má vstoupit v platnost 1. srpna pouze o částku za proud, nikoliv o další výdaje
tohoto roku. Větrné elektrárny, které nezískaly včas za topení a benzín. Spolkové vládě chybí aktuobchodovatelné povolení k emisím skleníkových ální studie o energetické chudobě německých
plynů, nezískají podle stávajícího práva dotace. domácností, upozorňuje Die Zeit. Q
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ZASTAVÍME LIKVIDACI STŘEDOEVROPSKÉHO
TEPLÁRENSTVÍ? I O TOM SE BUDE DISKUTOVAT
NA KONFERENCI DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY
Letošní rok je klíčový pro stanovení směru vývoje evropského teplárenství. Ve dnech 23. až
25. dubna se proto Hradec Králové změní v centrum setkání klíčových hráčů z oboru teplárenství nejen z České republiky, ale také z Polska, Německa či Slovenska. Teplárenské sdružení,
které třídenní konferenci už tradičně pořádá, hovoří o akci středoevropského významu. Co
přinese 20. ročník konference, jaké novinky a inovace můžeme očekávat a proč je konference
pod novým názvem Dny teplárenství a energetiky, na to nám odpovídal ředitel Teplárenského
sdružení Ing. Martin Hájek, Ph.D.

Proč jste se rozhodli pro změnu koncepce
a názvu akce?
Už delší dobu jsme cítili, že je potřeba konferenci
inovovat. Měli jsme pocit, že jsme po dvaceti letech
uzavřeni pro úzkou skupinu odborníků z tepláren.
Proto jsme se rozhodli rozšířit akci na další obory
související s teplárenstvím. Chceme vtáhnout do
hry také koncové uživatele, bytová družstva i místní
samosprávu. To jsou významní hráči, kteří ovlivňují
teplárenský trh. Dny teplárenství a energetiky budou prostorem pro výměnu zkušeností a poznatků
jak v tuzemském, tak v středoevropském měřítku.
Jaká témata se budou letos na konferenci prezentovat?
Tradičně se budeme věnovat novým legislativním
opatřením, která ovlivňují náš sektor. Probereme
například klíčovou směrnici o energetické účinnosti,
která byla sice schválena v předloňském roce, nicméně platit začne až letos. Ovlivní nejen teplárny,
ale také koncové uživatele, jako jsou obce, bytová
družstva apod. Z praktických dopadů jen namátkou
zmiňuji povinnost instalace bytových vodoměrů
nebo poměrových měřidel. Směrnice se týká nejen
výrobců, ale i spotřebitelů. A ti často, i kvůli nejednoznačnosti tohoto dokumentu, tápou.
Druhým tématem, které zajímá spíše teplárny, je
budoucnost regulace cen tepla. Rádi bychom v ekonomické sekci otevřeli na toto téma panelovou
diskusi. Regulační úřad už vážně uvažuje o stabilní
regulaci cen na delší periodu - například 5 let. Pro
nás by to znamenalo mnohem větší stabilitu při
plánování investic.
Z oblasti energetiky plánujeme připravit speciální
sekci k energetickému využívání odpadů. Zákon
o odpadech je velmi zastaralý a my netrpělivě čekáme na schválení dlouho připravované novely.
Snad tento gordický uzel rozsekne nový ministr
životního prostředí.
Budeme se také věnovat problematice dálkového
vedení tepla v městech a obcích. Podíváme se na
problematiku odpojování domácností od soustav
zásobování teplem a možné dopady tohoto kroku
pro města. S tím souvisí i příprava kvalitních a smysluplných regionálních či krajských energetických
koncepcí.
Kdo bude o těchto novinkách hovořit?
Rádi bychom konferenci koncipovali jako odborné
fórum pro zástupce tepláren, samospráv i by-

tegie Evropské unie do roku 2030. V ní se rozhodne,
jak budou nastaveny emisní limity a jak velký bude
mít tento dokument dopad na náš sektor. Protože
se nyní nacházíme v rozhodujících okamžicích, je
nutné se účastnit již probíhajících klíčových diskusí a razit pokud možno společnou strategii. Na
konferenci proto zveme naše partnerské asociace
z Polska a Německa.
V čem vidíte hlavní úskalí této evropské strategie a jak se chcete zapojit do jejího utváření?
Nyní jsme v rané fázi, která je však pro nás velmi
významná. Už v březnu dojde k zásadním jednáním
na úrovni Evropské unie. Některé státy volají po
specifickém cíli pro obnovitelné zdroje energie,
jiné prosazují výraznější redukci skleníkovým plynů.
Očekává se, že se EU ještě v tomto roce shodne
na základních parametrech a cílech do roku 2030,
které budou určovat pozici evropské delegace na
mezinárodní konferenci o změně klimatu v roce
2015 v Paříži. Tam by se mělo rozhodnout o tom, zda
bude existovat nějaká globální dohoda o snižování
emisí sklepníkových plynů, nebo ne.
To nezní moc pozitivně pro teplárenský sektor…
Nám nevadí, že se diskutuje o snižování emisí.
Chceme ale rovné podmínky s naší konkurencí,
není možné různými poplatky zatěžovat stále jen
velké zdroje, které navíc budou muset výrazně
investovat do snižování emisí.

tových družstev či společenství vlastníků. Tomu
také chceme přizpůsobit skladbu přednášejících.
Budou to tradičně odborníci a špičky z našeho
oboru. Návštěvníci se například dozvědí informace,
jak postupovat při zakládání, obnově či údržbě
tepelných sítí. Jaká je hierarchie koncepčních
dokumentů v energetice, výhody a nevýhody
dálkového zásobování teplem, způsoby cenotvorby, možnosti přechodu na jiné palivo. Slovo
dostanou významní experti z ministerstev, univerzit a dalších organizací. O environmentální
stránce budou také hovořit zástupci ministerstva
životního prostředí. Zajímavá bude přednáška
Jiřího Horáka z Výzkumného energetického centra Vysoké školy báňské v Ostravě. Prezentovat
bude závěry svého výzkumu, zda malá vesnice
může vypustit více škodlivin do ovzduší, než velká
spalovna či teplárna.
Jaká hlavní témata budou na konferenci rezonovat z mezinárodního pohledu?
Hlavním tématem, které hýbe dnešním evropským
teplárenským trhem, je příprava energetické stra-

Může se tedy utvořit konsenzus na středoevropské úrovni? Jaké priority spojuje zdejší
teplárenský trh?
S okolními zeměmi máme hodně společného.
Polské teplárenství je stoprocentně závislé na
uhlí, německé a slovenské z větší části. Navíc
německá „zelená“ strategie učinila tuto zemi
mnohem závislejší na uhlí než dříve. Proto se
chceme bavit s našimi kolegy ve střední Evropě,
jak lépe prosazovat společné zájmy. Důležité
jsou ale také zkušenosti s různým přístupem
k regulaci cen tepla, otázkám snižování emisí či
péči o zákazníka.
Jak hodnotíte výsledky energetické politiky
do roku 2020, kterou se řídíme dnes?
Náklady jsou obrovské, skutečné výsledky značně
diskutabilní. Ale jsme teprve na začátku a máme
velmi málo informací o skutečných ekonomických dopadech snižování emisí. A v tom vidím
zásadní problém. Když se jakýkoli státní zásah
chystá v Americe, zkoumá se problematika ze
všech možných úhlů. Evropa dělá mnohem zásadnější rozhodnutí, která jsou většinou politická, a přistupuje k nim bez hlubších analýz. Naši
ekonomiku to potom dlouhodobě poškozuje.
Amerika bude v krátké době díky ropě a plynu
z břidlic energeticky soběstačná a možná nakonec
bude i energetické suroviny vyvážet. Měli bychom více přemýšlet, jak být konkurenceschopní,
abychom neskončili jako turistický skanzen bez
průmyslu. Q
/dr/
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MALWARE PRO ANDROID PŘIBÝVÁ  A BUDE HŮŘ!
Podoba útoků proti mobilním zařízením se neustále vyvíjí, a zejména loňský rok přinesl v tomto
ohledu dramatické změny v důsledku výrazného rozšíření smartphonů poté, co většina výrobců
přijala jako hlavní systém Android firmy Google. To ovšem Android učinilo mimořádně
atraktivním pro kyberzločince, kteří tak vnímají tuto platformu jako novou příležitost k výdělku.
„Vidíme, že bezpečnostní hrozby
nabývají na sofistikovanosti a rozvíjejí se obrovský tempem, což
bude mít dopady na jednotlivce,
podniky i vlády,“ řekl Raimund
Genes, technický ředitel antivirové
firmy Trend Micro. Podle prognóz
společnosti Trend Micro se počet škodlivých a vysoce rizikových aplikací pro mobilní
operační systém Android od Google v roce 2014
ztrojnásobí až na tři miliony. Letos tak podle studie
dojde každý měsíc k nějakému závažnému úniku dat,
cílených útoků a také k akceleraci pokročilých útoků

na mobilní bankovnictví, které bude prostřednictvím
mobilních zařízení narušováno zvýšeným počtem
útoků typu MITM (Man-in-the-Middle). Proti útokům
tohoto druhu už však klasické dvojkrokové ověřování
nemusí poskytovat dostatečnou ochranu.
Mezi další rizika řadí Trend Micro ukončení podpory
pro oblíbené programy jako je Java 6 nebo Windows
XP, které vystaví miliony uživatelů PC s těmito systémy
útokům. Oslabení veřejné důvěry po odhalení sledovacích aktivit ze strany státu bude mít za následek různé
aktivity na zachování a obnovu soukromí. Čeká se také
rozvoj tzv. neviditelných webů a větší míra zneužívání
technologií pro rozšíření reality. Q

MYŠ PRO OVLÁDÁNÍ DVOU POČÍTAČŮ NARÁZ
Bezdrátová počítačová myš Traveler D6600 od společnosti Genius je určena pro ovládání dvou
různých elektronických zařízení zároveň. Dokáže spolupracovat s PC, notebooky a pomocí
OTG kabelu lze ovládat i tablety a smartphony s operačním systémem Android.
Kompaktní čtyřtlačítková myš s pogumovaným
povrchem je vhodná pro praváky i leváky. Obousměrná bezdrátová 2,4GHz technologie umožňuje ovládat počítač na vzdálenost až 10 m. Pro
snadné přepínání mezi ovládanými zařízeními
slouží speciální tlačítko. Myš disponuje prostorem

pro baterie (AA i AAA), a je jen na uživateli, kterým
monočlánkem bude myš napájet. Na jednu baterii
vydrží zařízení pracovat až 10 měsíců. Výhodou je
prostor v těle myši, kde lze schovat jeden z pico
přijímačů, čímž se zamezí jeho možné ztrátě či
poškození.

Zařízení disponuje čtyřmi tlačítky, technologií
BlueEye umožňující práci na jakémkoliv povrchu,
rozlišení 1200 dpi a podporuje systémy Windows
8/7/Vista/XP, Mac OSX 10.4 a vyšší. Q

ICT VE SLUŽBÁCH STÁTU

Zvýšení efektivity u veřejných
soutěží – transparentnost s veřejnou
kontrolou

Stát má možnost zvýšit daňové výnosy a efektivitu vlastních nákupů, aniž by to občanům
a podnikatelům přineslo nové administrativní povinnosti. Stačilo by důsledně využít možností
a systémů, které už mají centrální úřady k dispozici, konstatuje předseda představenstva
Software602 Richard Kaucký, který představuje i konkrétní návrh takovéhoto postupu.

●Orgány veřejné moci (centrální státní správa,

„Informační systémy vytvářené pro centrální
státní správu jsou složitým inženýrským dílem,
které vyžaduje vysokou úroveň znalostí, souhru
legislativní a procesní… Nelze od nich očekávat
zázraky, pokud je špatně definované zadání,“ píše
Richard Kaucký v úvodu a upozorňuje, že i velmi
dobře míněný projekt může skončit neúspěchem nebo může vést k neúnosnému zvýšení
administrativy.
Návrh možného řešení, které se nabízí, vychází
z následujících klíčových zásad:

Analýza dat na vstupu proti
šedé ekonomice
●Není

zapotřebí zavádět povinné pořizování
registračních pokladen ani jiných technologií či
zařízení. Registrační pokladny jsou totiž tak drahé,
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že by jejich pořízení bylo pro řadu malých krámků
zničující, a podobně by tomu bylo s internetovými
výkazy tržeb.
●Státní orgány by měly místo toho porovnávat
údaje o nákupech a prodejích. Pokud by se
ukázala výrazná disproporce mezi vykazovaným
obratem a objemem nakoupených surovin,
materiálu či zboží, je to signál pro následnou
cílenou kontrolu finančního úřadu.
●Drobní podnikatelé by odevzdávali stejná daňová přiznání jako dosud.
●Větší firmy (plátci DPH) by odevzdávaly daňová
přiznání v jiné struktuře, k čemuž by stačila
nepatrná změna v jejich účetních systémech.
Vzhledem k tomu, že tyto systémy jsou pravidelně aktualizovány (upgradovány), vyžádalo
by si to minimální náklady navíc.

regionální samospráva atd.) mohou již nyní
zveřejňovat na internetu veškeré smlouvy,
objednávky a faktury. Není třeba speciálního
nového zákona, ale rozšíření povinně zveřejněných informací v zákonu o svobodném
přístupu k informacím.
●Aby se takové opatření obešlo bez zbytečných
nákladů a administrativy, měly by orgány veřejné
moci přijímat pouze elektronické faktury ve
stanoveném formátu – podobně jako je tomu
třeba v Rakousku.
●Tím formátem by mohl být např. ISDOC, tedy
elektronický fakturační formát, který podporují
všechny účetní systémy a který lze vytvořit i pomocí bezplatně dostupných nástrojů.
Zmíněný dokument vysvětlující tyto návrhy
detailněji, včetně toho, jaké legislativní kroky
by bylo nutné přijmout a odkazů na ukázky
novel, je k dispozici na http://www.602.cz/
files/ICT-ve-sluzbach-statu.pdf. Q

IT a komunikace

ROK 2014 V PODNIKOVÝCH SYSTÉMECH
Letošní rok se v oblasti podnikových informačních systémů ERP ponese ve znamení několika výrazných trendů. Zvýšená pozornost se bude věnovat uživatelské přívětivosti a mobilitě, pokračovat
bude nárůst popularity dvouvrstvé ERP strategie. Ale nejspíš se letošek neobejde i bez problémů
v nasazování ERP projektů a přetrvá i nedostatek kvalitních a zkušených ERP konzultantů.
V uplynulém roce, v České republice výrazně ovlivněném ekonomickou stagnací, se v oblasti modernizace a řízení podnikových procesů zaměřovaly trendy
především na efektivní provoz a nízké náklady, s čímž
souviselo i omezení investic do informačních technologií. „Kvůli neustálému omílání krize, recese a obav
z budoucnosti toto vše skutečně nastalo a řada firem
pozastavila a odložila větší investice. Ovšem omezení
inovací nelze odkládat donekonečna, takže v závěru
roku přišlo velmi výrazné oživení poptávky,“ popsal
situaci na trhu v roce 2013 Vladimír Králíček, generální
ředitel společnosti J.K.R., která dodává podnikové
informační systémy BYZNYS ERP. Letošní rok by se
podle něj měl nést v oblasti ERP systémů ve znamení
vyšší poptávky než vloni a místo tlaku na nízkou cenu
budou zákazníci tlačit na vysoký přínos a efektivitu
vynaložených prostředků.
Mobilní ERP a mobilita obecně patří i letos mezi
výrazné trendy, které ovlivní celou oblast podnikových informačních systémů. Tlak přichází především ze strany uživatelů. Firmy jsou už dostatečně
saturovány chytrými mobilními telefony na platformách iOS, Android či Windows a chtějí je více využít
i v podnikových procesech. Uživatelé vyžadují přístup
k informacím v reálném čase, ideálně v interaktivní
formě a odpovídajícím grafickém provedení. Od letošního roku už nepůjde jen o reporty a dashboardy,
ale i o vykonávání klíčových podnikových procesů.
Uživatelské rozhraní a přívětivost se dostává do
centra pozornosti spolu s novými trendy v oblasti
počítačů a spotřební elektroniky, jako jsou smartphony, dotykové displeje, vysoká rozlišení proměňují i způsob, jakým uživatelé ovládají podnikové
aplikace. Do popředí se tak výrazně dostávají pojmy
jako uživatelské rozhraní (UI, User Interface) a uživatelská přívětivost (UX, User Experience). V souhrnu

jde v ERP systémech o podobně výrazný předěl jako
přechod z DOS na Windows. Pokud to dodavatelé
ERP systémů uchopí správně, přispěje to k vyšší
produktivitě, komfortu a spokojenosti uživatelů.
Konzumerizace ERP aplikací bude následovat trend,
který v uplynulých letech proměnil „front office“. Tradiční těžkotonážní ERP systémy s dlouhou dobou
implementace odloučené od ostatních informačních systémů v rámci organizace budou pokračovat
v ústupu. Nahrazují je modernější a „lehčí“ platformy,
kterým nedělá problémy provázanost reálných procesů, snadné napojení na nejrůznější zdroje dat, včetně
podpory pro sociální sítě či big data, a jež jsou z hlediska
klienta platformou nezávislé. Čas a prostředky, které by
uživatel investoval do přizpůsobení na míru s nejistým
výsledkem, tak může investovat mnohem hodnotněji.
Dvouvrstvá ERP strategie bude i letos patřit mezi
oblíbené volby u firem s nadnárodní strukturou. Mít
jeden primární systém pro centrálu a pobočkám
umožnit používat řešení, které bude více vyhovovat
jejich potřebám, bude lépe lokalizované s místní
podporou, umožní rychlé nasazování moderních
funkcionalit a bude výhodnější i z cenového hlediska. To je obrácený trend v porovnání se situací
před 10–20 lety, kdy se lokální systémy nahrazovaly.
Cloudové ERP technologie jsou v podstatě připravené, ale řada praktických otázek, např. v oblasti
práva, obchodních vztahů či disaster recovery zůstává.
Především však zatím na cloud nejsou připraveni zákazníci. Ani letošek se tedy skutečným rokem ERP
v cloudu, alespoň v české kotlině, zatím zřejmě nestane.
Sociální ERP letos ukáže, zda nejrůznější sociální
funkce, přidávané s velkými ovacemi do nejrůznějších ERP řešení, mají nějaký reálný přínos například
pro pracovníky péče o zákazníky a obchodní analytiky, či zda šlo jen o módní vábničku. Hlavní cílem

mělo být větší porozumění koncovému zákazníkovi
a více osobní interakce. Je však také otázkou, zda
o to vůbec zákazníci v dnešní době ve světle kauzy
NSA/Snowden vůbec stojí.
Tlak na nízkou cenu podnikového informačního systému ze strany zákazníků dosáhl v ČR již vloni svého vrcholu. Zákazníci si neuvědomují, že za kvalitní software
a konzultanty musí zaplatit odpovídající cenu, pokud
chtějí, aby z nasazení ERP řešení vytěžili maximum. ERP
dodavatelé byli vloni celkovým stavem ekonomiky
dotlačeni do pozice, ze které už nemají kam couvnout,
aniž by ohrozili kvalitu služeb a své dobré jméno.
Erudovaní kupci ERP systémů se objevují spolu
se zvyšujícím se povědomím na trhu, vyšší informovaností zákazníků a zkušenostmi z jiných projektů
či jiných zaměstnání. Výrazně tak roste odborná
úroveň na straně zákazníků při výběru ERP řešení.
Někdy i tak, že převyšuje znalosti obchodníků ERP
dodavatelů. Stěží už letos narazíte na firmu, která
by byla v oblasti ERP zcela nepolíbená.
Neúspěšné projekty nasazení ERP systémů se na
trhu budou objevovat i letos. Implementace mohou
být tak komplexní a rizikové, že tomu zákazníci musí
věnovat zvýšené úsilí, aby uspěli. Nelze se ve všem
spolehnout na dodavatele, protože bez plné kooperace uživatelů a dostatečné podpory ze strany
managementu to sami nezvládnou. Zodpovědnost
za úspěch ERP projektu nakonec padá na hlavu
CIO, CFO a ERP projektového manažera. Obzvlášť
poučné je dohledat si v internetovém vyhledávači
neúspěšné projekty velkých nadnárodních dodavatelů, popřípadě i dodavatelů, o kterých uvažujete.
Kvalitní lidské zdroje budou stále nedostatkovým
zbožím. Zatímco v řadě oblastí je nadbytek lidí,
v oblasti ERP je zkušených konzultantů s mnohaletou úspěšnou praxí a se znalostí informačních
systémů, podnikových procesů a technologií trvale
nedostatek. Proto se vyplatí při výběru ERP řešení
vyžadovat nejen reference za firmu, ale i za jednotlivé konzultanty, kteří budou systém nasazovat. Větší
šance na úspěch bude mít společnost s někým, kdo
pracuje u firmy třeba i 10 let a má za sebou desítky
projektů než s někým, kdo je každé dva roky jinde
a má za sebou pár projektů. Q
/jkr/

KNÍŽKY A ČASOPISY SI MŮŽETE TISKNOUT I DOMA

foto: Oki

Japonská společnost Oki představila nové produkční tiskárny, které umožňují malonákladový
digitální pětibarevný tisk (CMYK+1), přičemž pátou barvou je buď bílá nebo lak.
Model Oki ES9541 formátu A3++ disponuje, díky
použité LED technologii, vysokou kvalitou i rychlostí tisku, nízkými celkovými náklady na vlastnictví
a širokými možnostmi použití. Výrazně posunuje
kreativní možnosti při malonákladovém tisku od
jednoho kusu s dodáním prakticky ihned.
Jde o první digitální tiskárnu na trhu, která nabízí
možnost tisku s doplňkovou pátou barvou. „Zejména
menším grafickým studiím se tak otevírají zcela
nové možnosti využití při dosažení výrazných úspor
v produkčních nákladech, protože dříve bylo nutno
použít nákladná digitální nebo litografická tisková
zařízení,“ popisuje Josef Klinger, specialista na barevný tisk ze společnosti Oki Systems. Další výhodou

je přenosový pás, na nějž se postupně přenese
obraz ze všech válců, který je následně s perfektním
soutiskem přenesen na potiskovaný papír.
Pětibarevná A3++ tiskárna využívá k tisku víceúrovňovou digitální LED technologii, která zajišťuje ostré a živé tiskové výstupy, což v kombinaci
s rozlišením 1200 x 1200 dpi poskytuje jistotu kvalitních výstupů při rychlosti barevného tisku až
50 stran A4 za minutu. Podporována jsou média
s gramáží až 360 g/m2 jednostranně a 320 g/m2
oboustranně s rozměry papíru od A6 po SRA3.
Díky zcela přímému průchodu papíru potiskne
i reklamní bannery o délce až 1,3 m. Tiskárnu je
možno volitelně ovládat softwarovým ripem EFI

První LED tiskárna pro pětibarevný digitální tisk CMYK+1

Fiery XF 5.0, při barevné správě lze využít ICC profily.
Pro snadné ovládání disponuje tiskárna přehledným
11cm LCD displejem. Samozřejmostí je vysokokapacitní
spotřební materiál až na 38 000 stran a bezplatná 3letá
záruka se servisem u zákazníka, říká Josef Klinger. Q
2/2014
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MATERIÁL SNŮ:
PEVNÝ JAKO OCEL, ALE LEHČÍ NEŽLI VODA
Tradičním materiálům a jejich kombinacím začínají silně konkurovat speciality vytvořené
vědci přímo na míru určitým parametrům, nebo takové, které se snaží dosavadní materiály
a jejich možnosti ještě překonat. Do této kategorie patří i jedna z posledních novinek materiálového vývoje.
Jens Bauer a jeho tým z Technologického institutu
v německém Karlsruhe (KIT) vyvinuli materiál, který
svou strukturou a koncepcí připomíná kost či plástev
a kombinuje v sobě lehkost s velikou pevností, což jsou
z dosavadního pohledu zdánlivě neslučitelné vlast-

strukturovány hierarchicky a složeny ze stavebních
bloků nanometrové velikosti, které poskytují vysokou
odolnost vůči působení mechanických vlivů.
A právě tato přírodní inspirace umožnila vědcům realizovat řešení, kterým se podařilo dokázat, že takovýto

Nový odolný kompozit, detail jeho struktury…

nosti. Podle jeho tvůrců je prvním experimentálním
důkazem, že podobný materiál, který jakoby popírá
dosavadní fyzikální principy, vůbec může existovat.

Lehčí nebo silnější?
Nyní lze dosáhnout obojí
Buňkové topologie lze rozdělit na ty, které vykazují
lepší parametry v ohýbání nebo v tahu. Vědci se
dlouhodobě snaží vytvářet materiály s nízkou hustotou, ale vysokou pevností. Pro zvýšení poměru
pevnosti k hmotnosti materiálu je možné snažit
se buď zlepšit sílu (odolnost v tlaku či tahu), nebo
snížit jeho hustotu, případně obojí.
Nejlehčí pevné látky mají hustotu v rozmezí pod
1000 kg/m3, jen buněčné materiály, jako jsou např.
technické pěny, mohou dosáhnout podstatně nižších
hodnot. Technické pěny jsou velmi lehké, ale ve srovnání se sypkými materiály je jejich síla poměrně nízká
z důvodů jejich náhodné struktury. Patří k ohebnějším
materiálům s nižší hmotností, ale jsou méně efektivní
vzhledem k tahu než materiály, u nichž převažuje
odolnost vůči silám v tahu, jako např. materiály s pravidelně vyztuženou rámcovou strukturou. Přírodní lehké
materiály, jako např. kosti se svou porézní strukturou,
jsou buněčné pevné látky s optimalizovanou architekturou. Spongiózní kosti a další přírodní mobilní
pevné látky mají optimalizovanou architekturu. Jsou

…a po zátěžovém testu

pozoruhodný materiál s projektovanou mikroarchitekturou lze vyrobit. Nabízí jak strukturální výhody
tak na velikosti závislé posílení účinků. S použitím
3D laserového litografie vytvořili mikrovazníkové
a skořepinové konstrukce z keramických polymerních
kompozitů, které překračují dosud dosažený poměr
pevnosti k hmotnosti všech konstrukčních materiálů.

V přehledovém grafu hustoty a pevnosti různých typů materiálů zaujímá novinka z laboratoří KIT výraznou
pozici mezi vysoce odolnými materiály. Ty jsou řazeny podle jejich hustoty (osa X) a pevnosti v tlaku (osa Y)
v logaritmované formě.

Inženýrům z Kansas State University se podařil další průlom v aplikaci dobíjecích baterií.
Výzkum o němž informoval časopisu ACS – NANO v článku „MoS2/graphene composite paper
for sodium-ion battery electrodes“, se týká unikátní „papírové baterie“.
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Vědcům pomohla technologická novinka v podobě vyspělého laserového spékání, umožňující
vytvořit objekty dosavadními prostředky zatím
nedosažitelné. Německá společnost Nanoscribe
uvedla na trh laserové systémy pro 3D tisk, které
umožňují vyrobit dříve prakticky nemyslitelné
struktury 3D laserovou litografií z polymerů vytvrzovaných působením laserového paprsku. Právě
takovýto systém použili výzkumníci z KIT pro vytvoření svého supermateriálu – pro dosažení větší
pevnosti povlakovali ještě polymerovou strukturu
tenkou vrstvou (o tloušťce pouhých 50 nanometrů) oxidu hlinitého (Al2O3), který patří mezi velice tvrdé sloučeniny a podařilo se jim vytvořit
umělou kompozitní strukturu s vysokou pevností.
Výsledkem byl porézní keramický kompozit se
3D mikroarchitekturou. Ta připomíná svou vnitřní
strukturou včelí plástev a při testování vydržela tlak
280 MPa, což odpovídá některým formám oceli,
a přitom s hustotou hluboko pod 1000 kg/m3,
což odpovídá hodnotě hustoty vody. Znamená to,
že nový materiál s nižší hustotou na vodě plave.
Posílení aluminové skořepinové struktury bylo
pozorováno zejména při použití charakteristické
tloušťky pod 100 nm.
Věc má ovšem háček: tento supermateriál lze zatím
vyrábět jen ve velmi miniaturních objemech – zmíněný laserový systém zvládne tvorbu takovýchto
objektů o velikosti nejvýše 1 mm. To se však v budoucnu s postupem technického rozvoje změní,
a časem padnou další omezující bariéry. Q

foto: Jens Bauer, PNAS

NOVÁ OHEBNÁ BATERIE Z GRAFENU

Gurpreet Singh, odborný asistent na fakultě mechanického a jaderného inženýrství, a vědci z řad
jeho studentů jako první prokázali, že kompozitní
papír – vyrobený z prokládaných vrstev molybden
disulfidu a grafenových nanoplátků – může jako

Pokrok díky novým technologiím

aktivní materiál efektivně ukládat atomy sodíku
a fungovat i jako flexibilní sběrač proudu. Nově
vyvinutý kompozitní papír může být použit jako
negativní elektroda pro sodno-iontové baterie.
„Většina záporných elektrod pro sodno-iontové ba-

terie používá materiály, které procházejí „legovací“
reakcí se sodíkem. Tyto materiály mohou bobtnat
až o 400 až 500 %, jak je baterie nabíjena a vybíjena,
což může vést k mechanickému poškození a ztrátě
elektrického kontaktu se sběračem proudu,“ řekl
Gurpreet Singh. Poukázal na to, že molybden disulfid,
hlavní složka papírové elektrody, nabízí nový druh
chemie se sodíkovými ionty, který je kombinací interkalace a reakce konverzního typu. Papírová elektroda
nabízí podle jeho vyjádření stabilní nabíjecí kapacitu
230 mAh.g-1, s ohledem na celkovou hmotnost elektrody. Prokládaná a porézní struktura papíru elektrody

technologie
navíc poskytuje hladké kanály umožňující sodíku
difundovat dovnitř a ven, s tím, jak je buňka rychle
nabíjena a vybíjena. Tento koncept také odstraňuje
polymerní pojiva a aktuální měděnou fólii sběrače
proudu používanou v elektrodě tradiční baterie.
Během posledních dvou let vědci vyvinuli nové metody rychlé a nákladově efektivní syntézy atomicky
tenkých dvourozměrných materiálů – grafenu, molybden a wolfram disulfidů – v gramových množstvích, zejména pro aplikace dobíjecích baterií.
Pro nejnovější výzkumy inženýři vytvořili velkoplošný kompozitní papír, který se skládal z kyselinou
zpracovaného vrstveného molybdenového disulfidu a chemicky modifikovaného grafenu v prokládané struktuře. Jak zdůraznil Gurpreet Singh,
šlo o první projekt, kdy byla takováto pružná papírová elektroda použita v sodno-iontové baterii
jako anoda, která funguje při pokojové teplotě
místnosti, zatímco většina komerčních sodíkovo-sirných baterií funguje při teplotách kolem 300 °C.

Výzkum je podle něj důležitý ze dvou důvodů:
1. Syntéza velkého množství jedné nebo několika
vrstev o tloušťce 2D materiálů má zásadní význam pro pochopení skutečného obchodního
potenciálu materiálů, jako jsou dichalkogenidy
přechodových kovů, TMD, či grafen.
2. Základní pochopení toho, jak je sodík uložen ve
vrstveném materiálu prostřednictvím jiných mechanismů než konvenční interkalace a legovací
reakce. Kromě toho, použití grafenu, jako flexibilní podpory a sběrače proudu, je rozhodující

pro odstranění měděné fólie, což umožní dělat
lehčí a ohybatelné dobíjecí baterie. Na rozdíl od
lithia jsou zásoby sodíku v podstatě neomezené
a baterie by měly být mnohem levnější.
„Z hlediska syntézy jsme ukázali, že některé dichalkogenidy přechodových kovů mohou být
upraveny v silných kyselinách. Tato metoda by
měla umožnit syntézu gramového množství listů
molybden disulfidů o tloušťce několika vrstev,
což je velmi důležité pro aplikace, jako jsou flexibilní baterie, superkondenzátory a polymerní
kompozity. U takovýchto aplikací jsou dostatečné
TMD vločky o síle několika atomů, jednovrstvé
vločky vysoké kvality nejsou nutností, „ řekl Gurpreet Singh.
Vědci nyní s pomocí univerzitního Ústavu komercializace pracují na uvedení technologií na trh
v komerční podobě. Zkoumají rovněž možnosti
skladování lithia a sodíku v jiných nanomateriálech.
/pr/

foto: Zhang et al – American Physical Society

OPTICKÉ UKLÁDÁNÍ DAT
MŮŽE MÍT NEOMEZENOU ŽIVOTNOST
Data uložená na dnešních CD a DVD mají životnost několik desetiletí před zahájením fyzické
degradace materiálu, který po určité době začíná výrazně chátrat. To by se však mohlo změnit. Podle informace, kterou přinesl server Phys.org, vědci pracují na prodloužení životnosti
uložených dat, ale dosud bylo výzvou dosažení stoleté hranice. Nejnovější studie uveřejněná
v odborném časopise Physical Review Letters však tuto hranici posouvá výrazně dále.
Výzkumníci univerzity v britském Southamptonu,
Jingyu Zhang, Mindaugas Gecevičius, Martynase
Beresna a Peter G. Kazansky nedávno představili
v nové studii přelomovou techniku ukládání dat,
která nabízí výdrž cca 3 x 1020 let při pokojové teplotě – tedy prakticky neomezenou životnost, což
by mohlo vést k nové éře věčné archivace dat.
„V pátém desetiletí po vynálezu internetu je v tomto
informačním věku generováno stále více a více
dat. Otázka, jak na ukládání dat s ohledem na fyzický úpadek úložných materiálů a technik, proto
přitahuje značnou pozornost. Mnoho jednotlivců,
firem i vlád se zajímá o věčnou archivaci dat pro
ukládání dat pro armádu, vědu a důvěrné účely.
Některé aplikace jsou již k vidění na trhu, například
M-disk a další jsou stále ve vývoji. Je zde také disk
Hitachi, který má trvanlivost milióny let. Věříme,
že nyní můžeme představit definitivní řešení pro
věčnou archivaci dat,“ uvedl Jingyu Zhang pro
server Phys.org.

Konec kompromisů

Jak vědci vysvětlují, obecně je řešením v ukládání dat
kompromis mezi životností a kapacitou, takže média,
která uchovávají větší množství informací, mívají
obvykle kratší životnost. Fyzici např. už prokázali
možnost ukládání obrovského množství dat s jednotlivými atomy, ale doba skladování je v tomto případě
při pokojové teplotě pouhých 10 pikosekund.
Nová technika optického datového úložiště, představená britskými výzkumníky, poskytuje jak vynikající životnost, tak výkon. Pro záznam dat slouží
femtosekundový (fs) laser, který vysílá na kus křemene ultrakrátké 280fs světelné pulzy (1 fs = 10 -15 s).
Tyto světelné pulzy vytvářejí v křemeni tzv. nanomřížky – drobné tečky, z nichž každá nese tři bity
informace. Toto trojité skladování je možné díky
tomu, že laser provádí víceúrovňové kódování tak,
aby body kódovaly intenzitu a polarizaci světla ve
třech vrstvách krystalu. Při použití této techniky má
disk o velikosti CD nebo DVD s asi tisícovkou vrstev
datovou kapacitu stovek terabajtů ve srovnání se stovkami megabajtů u dnešních
komerčních optických disků.
Aby zjistili životnost optického systému ukládání dat,
podrobili vědci informace
zrychlenému stárnutí pro
získání hodnot míry útlumu.
Základním mechanismem
rozpadu je kolaps nanoV optickém systému ukládání dat jsou data uložena v nanomřížkách vytvoředutinek, které existují mezi
ných ultrakrátkými impulsy z femtosekundového laseru. Skladovací životnost
takto ukládaných dat by měla činit přibližně 3 x 1020 let při pokojové teplotě.
nanomřížkami, když nano-

Arrheniův graf zobrazující útlum nanomřížek při
různých teplotách. Černé tečky uvádějí naměřené,
červené vypočtené hodnoty. Při teplotě
462 K (189 °C), by nanomřížka vydržela po celou
dobu trvání vesmíru.

dutinky zkolabují, nanomřížka se stane nestabilní
a ztratí svá uložená data. Výzkumníci vypočítali, že
doba rozkladu nanomřížek, a tím i celá doba životnosti systému ukládání dat, je asi 3 x 1020 let při
pokojové teplotě, což znamená, bezprecedentně
vysokou stabilitu. Životnost se sice snižuje při zvýšených teplotách, ale i při teplotách 189 °C je extrapolovaná doba rozpadu 13,8 mld. let, což je srovnatelné
s věkem vesmíru.

Klíč ukrytý v polarizaci
Předchozí metody optického záznamu pracují podobně jako popisovaný způsob, kromě toho, že postup
použitý pro záznam je u těchto metod tak pomalý, že
to činí aplikace v reálném světě nepoužitelné. Nová
metoda zvyšuje rychlost nahrávání dat o dva řády tím,
že eliminuje potřebu otáčení polovlnové desky (která
řídí polarizaci). Tato rotace trvá poměrně dlouhou dobu
a snižuje rychlost zápisu. Přidáním matice (matrixu) na
polovlnovou desku umožnili výzkumníci bezpohybové
řízení polarizace, což výrazně zvyšuje rychlost zápisu.
V budoucnu vědci doufají, že bude možné další
vylepšení systému, např. zlepšením úložné kapacity
zvýšením počtu polarizačních stavů a intenzity
stavů, které mohou být využity. Plánují rovněž
další zvýšení rychlosti zápisu ze současné hodnoty
6 kb/s až na 120 Mbit/s kromě jiných prostředků
zvýšením výkonu laseru. Q
/pev/
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DOČKÁME SE ODOLNĚJŠÍCH SILNIC?
TECHNOLOGIE Z LITOMYŠLE TO UMOŽŇUJE...

instalace je rychlá a snadná. Podstatná je i skutečnost,
že po svém využití je mřížka recyklovatelná.

Stav silniční sítě v Česku je obvykle spojován s výrazem „neutěšený“. To by se však mohlo
změnit. Společnost Saint-Gobain Adfors CZ představila speciální geomříže ze skelných vláken,
které umožňují až trojnásobné prodloužení životnosti asfaltových povrchů a významně šetří
náklady na dlouhodobou údržbu komunikací.

Největší uplatnění nachází sklo-vláknitá geomříž na
velkých dopravních stavbách (silnic, dálnic), letištních plochách a na ostatních, na zátěž náročných
asfaltových strukturách. Tuto technologii využívá
firma Saint-Gobain Adfors již více než 25 let i ve
Spojených státech, kde úspěšně aplikovala více
než 70 milionů m2 výztužných geomříží, především
na letištních plochách a dálnicích.
„Nejčastěji instalujeme geomříž u velkých dopravních
staveb. V České republice jsme teprve na začátku.
Jedním z projektů byla oprava Moskevské ulice
v Praze, kde jsme mříž položili do tramvajového
pásu. Mezi další zajímavé projekty patří oprava vozovek II/322 a II/324 v Pardubicích, kde proběhla
celoplošná pokládka našich produktů. V zahraničí
jsme ji úspěšně instalovali třeba v Německu, zejména
v okolí Berlína, při plošných rekonstrukcích vozovek různých zatřídění a při rekonstrukcích letištních
ploch. Kromě velkých dopravních staveb se geomříž
využívá například i pro lokální opravy děr a prasklin
u revizních šachet, uličních vpustí či jiných provozních součástí vozovek,” popisuje dosavadní instalace
geomříží Martin Mareček, obchodní a technický manažer společnosti Saint-Gobain Adfors CZ pro ČR. Q

Rozbité silnice po zimě způsobí každoročně miliardové škody a jejich opravy pro investory často znamenají vynaložení nemalých částek. Díky speciální
sklovláknité geomříži, která se instaluje mezi vrstvy
asfaltu (pod svrchní vrstvu asfaltu), je zabráněno
vzniku provozních trhlin. Samolepicí sklovláknitá
mříž svou tuhou konstrukcí může interval mezi
opravami výrazně prodloužit, a silnici tak déle zachovat nepoškozenou.

Mezivrstva, která zlepšuje vlastnosti
vozovky
Produkt pod označením GlasGrid se pro evropský
trh vyvíjí v Litomyšli a výroba je v tamním závodě
naplánována na začátek letošního roku.
„Jde o unikátní samolepicí geomříž, která je pletená
ze skelných vláken, což zaručuje vysokou tuhost
a pevnost v tahu. Instalací pod asfaltový povrch
zlepšíme mechanické vlastnosti asfaltových

V zahraničí už běžné, v Česku
na počátku

foto Adfors

Unikátní sklovláknitá geomříž sníží náklady na
opravy silnic. V česku byla využita např. při
rekonstrukci tramvajové tratě v Praze

hmot, omezíme vznik a kopírování starých
trhlin následkem provozu a snížíme tak náklady
na údržbu,“ říká Miloš Pavliš, generální ředitel
společnosti Saint-Gobain Adfors CZ.
Sklovláknitá geomříž pomáhá zpevnit konstrukce
asfaltových vrstev, vozovek či tramvajových pásů, jejichž životnost se díky ní několikanásobně prodlouží.
Spodní strana mřížky je opatřena lepidlem, které
se aktivuje tlakem. Pokládka probíhá ručně či strojově,

ČISTÁ VÝROBA VODÍKU  Z VODY
A OBNOVITELNÉ ENERGIE
Větrné a fotovoltaické elektrárny jsou sice považovány za ekologicky čistý a „levný“ zdroj energie, ale mají i své stinné stránky. Jedním ze zásadních problémů spojených s jejich provozem
je skutečnost, že výstupní výkon slunečních a větrných elektráren je jen těžce regulovatelný.
V současné době vypadá ještě situace tak, že rozfouká-li se nečekaně vítr či vysvitne slunce, mohou
větrné farmy či velké fotovoltaické komplexy začít
produkovat více elektřiny, než dokáže síť v danou
chvíli pojmout. Ale zatímco dnes patří tyto výkyvy
k hlavním nedostatkům větrných a slunečních elektráren, v budoucnu by se mohla tato dnešní nevýhoda stát jejich předností. Vědci společnosti Siemens
vyvinuli efektivní způsob, jak nadbytečnou energii
vyrobenou větrnými či slunečními elektrárnami při
produkčních špičkách využít. Nadbytečná elektřina
by mohla být využívána k elektrolytické výrobě
vodíku, který lze následně použít k dalším účelům.

Start elektrolýzy v řádech milisekund
Výroba vodíku pomocí elektrolýzy probíhá rozkladem molekul vody působením elektrického proudu
ve vodném roztoku vhodné soli, kyseliny či zásady.

Proud je do vody přiveden pomocí dvou elektrod
s různým napětím, na kterých se vylučují vzniklé
prvky – na kladné elektrodě kyslík, resp. jeho sloučeniny, na záporné elektrodě vodík. Aby však bylo
možné využít tento proces pro stabilizování rozvodné sítě, je nutné, aby elektrolýza začala probíhat
co nejrychleji od vzniku přepětí. Konstruktéři proto
umístili mezi elektrody tzv. protonově výměnnou
membránu (PEM), která je propustná výhradně pro
protony, tedy ionty vodíku.
Po rozpadu vody u kladné elektrody je kladně
nabitý vodíkový iont odveden skrz membránu
k záporné elektrodě, kde se vytvářejí dvouatomové
molekuly plynného vodíku. Takto vzniklý plyn je pak
dále odváděn do zásobníků. Jedna z hlavních výhod membrány typu PEM spočívá v její schopnosti
vést relativně velké množství elektrického proudu
na jednotku plochy. Elektrolýza tak může být na-

NOVÝ POHLED NA SVĚT  PŘES REVOLUČNÍ BRÝLE
I když zřejmě největší mediální rozruch se odehrává kolem „superbrýlí“ Google Glass, nejsou
jediným produktem svého druhu. Možná (pokud jde o jednotlivé parametry) dokonce ani tím
nejlepším. Už nyní jim začínají konkurovat technologické novinky dalších výrobců.
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Prototyp zařízení, instalovaný v elektrárně
společnosti RWE v německém Niederaußemu,
dokáže vyrobit za hodinu 2–6 kg vodíku

startována během pouhých několika milisekund
od zaznamenání zvýšené produkce elektřiny.

Nejdříve přijdou na řadu vodíkové
čerpací stanice
V současné době probíhají zkoušky prototypu,
které mají ověřit možnosti a provozní parametry
systému. V praxi by se zařízení pro rychlou elektrolýzu s membránou typu PEM měla objevit nejdříve u čerpacích stanic pro vozidla s palivovým
článkem, využívající k pohonu vodík, což je právě
jedna z možností, kde se s vodíkovými technologiemi v budoucnosti zejména počítá. Výkonnější
verze pro sluneční a větrné elektrárny by pak měla
následovat v horizontu několika let. Q

Mezi ně se řadí např. brýle pro rozšířenou realitu
Ora-S AR firmy Optinvent, také korejský Samsung
si nechal patentovat design brýlí, na kterých lze
zobrazovat informace z chytrého mobilního telefonu. S vlastním řešením přišla firma Vuzix (zařízení
M-100 a robustní průmyslové M-2000AR) i další.

technologie
účinný vizuální nástroj v oblastí školení, logistiky,
vědy, lékařství, zabezpečení, vzdělání atd. Brýle
poskytují uživatelům obraz o vnímané velikosti až
812 cm v rozlišení qHD. Umožňují nejen maximální
využití většiny aplikací rozšířené reality, ale pomocí
nich lze také sledovat 2D a 3D filmy s integrovaným
zvukem Dolby Digital Plus. Jak zdůrazňuje výrobce,
pomocí těchto brýlí si bude možné užívat filmů,
her a aplikací zcela novým způsobem. K ovládání
foto: Meta

foto: Epson

ňuje Hans Dummer, ředitel divize
Visual Imaging, Epson Europe, jde
o jediné binokulární průhledné zařízení na trhu, které promítá obsah
přes celé zorné pole uživatele. Pro
srovnání: Goggle Glass mají zorné
pole pouhých 14o.
„Nositelná elektronika pro spotřebitele představuje segment s významným růstem a vysokým předpokládaným obratem více než
8 mld. dolarů v roce 2013. Pro rok
2017 se podle zprávy společnosti
Futuresource Consulting o trhu
s nositelnými technologiemi
Moverio BT-200 kromě zobrazovacích parametrů nabízí možnost
z listopadu loňského roku očekává
propojení s řadou dalších zařízení
růst tohoto mladého segmentu
Z produktů, které již jsou nebo se právě připravují na trhu na téměř 19 mld. dolarů. Abychom mohli využít
trh, patří k nejzajímavějším kromě sportovních brýlí této rostoucí poptávky po nositelných technologiích,
Recon Jet firmy Recon Instruments či elegantních vyvinuli jsme produkt BT-200,“ říká Hans Dummer.
MetaPro startupové firmy Meta (jejichž 3D holografická HD obrazovka nabízí 15krát větší projekční Nejen soukromé kino, ale pomůcka
plochu než Google Glass), např. brýle firmy Epson. pro vývojáře
Ta představila pod označením Moverio BT-200 první Brýle BT-200 lze používat nejen jako platformu
brýle s rozšířenou realitou, které přináší nový způsob pro spotřebitelské aplikace, ale také jako vysoce
nahlížení na svět. Brýle jsou ideálním pomocníkem
foto: Recon Instruments
pro vývojáře, jelikož umožňují využít neomezený
potenciál technologie rozšířené reality a vytvářet
tak aplikace pro spotřebitelské i firemní využití.

Nositelné technologie očekávají
velkou budoucnost
Nové brýle Moverio nabízí řadu atraktivních funkcí
a poskytují digitální pohled na skutečný svět. Tyto
binokulární průhledné chytré brýle druhé generace
mají poloviční velikost a s hmotností pouhých 88 g
(bez propojovacího kabelu) jsou o 58 % lehčí než jejich
předchůdce – model BT–100. Díky čelní kameře, gyroskopu, systému GPS, kompasu a akcelerometru přesně
rozpoznají pohyb uživatele a dění okolo něj. Jak zdůraz-

ReconJet, které lze už reálně koupit, jsou primárně určeny pro vyznavače outdoorových a extrémních sportů

HLINÍKOVÁ ÚLOŽIŠTĚ PRO VODÍK  ZATÍM
DOSAŽITELNÁ JEN ZA EXTRÉMNÍCH PODMÍNEK
„Používáme hliník, abychom vyráběli lehčí letadla a automobily, mohli plnit nápoje do recyklovatelných obalů, učinili stěny našich domovů energeticky účinné a zajistili, aby se dobře upekla drůbež.
Nyní, díky skupině japonských výzkumníků, může brzy být pro tento univerzální kov na světě
unikátní nová aplikace: skladování vodíku pro palivové články,“ uvádí vědecký server Scitation.
Informace, kterou se zabývá věprotože má požadované vlastnosti:
decký server, se týká úspěchů
nízkou hmotnost, není toxická pro
výzkumníků v oblasti tzv. lehkých
rostliny a zvířata a vykazuje nepříintersticiálních hydridů. Jde o sloutomnost těkavých plynných pročeniny navržené jako bezpečné
duktů s výjimkou vodíku. Nicméně
a účinné prostředky pro skladování
až dosud se podařilo vědcům vytvovodíku pro palivové články vozidel,
řit jen komplexní hydridy hliníku –
ve kterých vodíkové atomy zaujímají Struktura intersticiální slitiny
bohužel nevhodné pro použití jako
mezery mezi atomy kovu. Hydridy umožňující ukládání vodíku
systému pro uchovávání vodíku.
už byly vyrobeny pomocí hořčíku, v hydridu hliníku
V článku publikovaném nedávno
sodíku a bóru, ale zatím nikdy se
v časopise AIP Publishing APL manepodařilo dosáhnout takové fáze, aby se dosažené teriály oznámila společná výzkumná skupina tvořená
výsledky osvědčily jako úložiště vodíku. Hliníková členy z Japonské agentury pro atomovou energii
slitina na bázi hydridu nabízí životaschopnější řešení, v Hyogo a University Tohoku v japonském Sendai, že

Brýle MetaPro nabízejí zorný úhel 40o a velkorysou
projekční plochu

aplikací slouží snadno použitelný více dotykový
trackpad, jejich hladký chod zajišťuje rychlý 1,2GHz
dvoujádrový procesor.
K internetu se s brýlemi Moverio lze připojit přes
rozhraní Wi-Fi a stahovat aplikace do 8 GB interní
paměti, jejíž úložnou kapacitu lze prostřednictvím
SD karty rozšířit až o 32 GB. Brýle BT-200 lze také
připojit k jiným zařízením, včetně chytrých telefonů,
za použití rozhraní Bluetooth 3.0, DLNA a Miracast,
pro něž Epson hodlá získat certifikace Wi-Fi a Wi-Fi
Certified od společnosti Wi-Fi Alliance.
Na trhu by se brýle měly objevit v květnu letošního
roku a pro potenciální uživatele by měla být lákadlem i cena: zhruba 700 eur, přičemž nejlevnější
konkurenční produkt s podobnými funkcemi je
podle výrobce dostupný za 4699 eur, tedy více
než šestinásobek částky, za níž se bude nabízet
Moverio. Q

dosáhla dlouho hledaný cíl – v podobě jednoduše
strukturované intersticiální slitiny na bázi hliníku. Jejich
směs, Al2CuHx, byla syntetizována hydrogenací Al2Cu
při extrémním tlaku 10 gigapascalů (1 500 000 liber na
čtvereční palec), při vysoké teplotě 800 stupňů Celsia.
Vědci charakterizovali podmínky hydrogenační
reakce s využitím in-situ měření synchrotronového záření rentgenové difrakce, kde studovali
pomocí měření práškové rentgenové difrakce formování krystalové a elektronové struktury směsi,
resp. propočítávali základní principy. Tyto zkoušky
vůbec poprvé potvrdily vytvoření intersticiálního
hydridu na základě slitiny hliníku.
„I když jeho syntéza vyžaduje velmi extrémní podmínky a obsah vodíku je v získaném materiálu nízký,
naše nová látka ukázala, že hliníková slitina na bázi
hydridu je dosažitelné řešení. Na základě poznatků
získaných z tohoto prvního kroku plánujeme syntetizovat více podobných materiálů za méně extrémních podmínek. Tyto produkty se snad ukáží jako
velmi efektivní při skladování vodíku,“ řekl Hiroyuki
Saitoh, vedoucí autor příspěvku APL materiálů. Q
Zdroj: http://scitation.aip.org/content/aip/
journal/aplmater/1/3/10.1063/1.4821632
2/2014
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VIZE I REALITA SOUČASNOSTI
Od počátku roku 2014 se na automobilových přehlídkách objevují novinky, které dříve či později
můžeme objevit také na našich silnicích. Některé, jako Detroitský autosalon, či autosalon v Bruselu
je již za námi, naopak ten jarní v Ženevě nás teprve čeká. Podívejte se zatím na malou ukázku.
V Detroitu představil Hyundai ve světové premiéře nejluxusnější sedan v historii značky s názvem
Genesis, který bude v průběhu letošního roku
uveden v limitovaném počtu i na evropský trh.
Exkluzívní Genesis je vyveden v typických fluidních
tvarech a má poskytovat vynikající jízdní komfort
s velmi bohatou výbavou. Novinka je vybavena
např. systémem pohonu všech kol HTRAC a sofistikovanou víceprvkovou zadní nápravou.
Japonská Toyota v americkém Detroitu předvedla
své kupé FT-1 Jde o vývojovou studii, jež naznačuje budoucí směřování designu sportovních vozů
Toyota. Kokpit vozu byl znatelně posunut k zadní poháněné nápravě kvůli lepšímu rozložení hmotnosti.
Dravost vozu evokují čelní partie s tvarovaným nárazníkem. Studie používá i dynamické řízení sání a od-

vodu vzduchu, stejně tak jako nastavitelné zadní křídlo
v zájmu optimálních aerodynamických vlastností.
Další korejská automobilka Kia v Detroitu ukázala
koncept sportovního kupé GT4 Stinger s pohonem zadních kol. Čistokrevný a cenově dostupný
sportovní vůz má být dosud nejagresívnějším konceptem značky. Zadní kola pohání přeplňovaný
zážehový čtyřválec T-GDI 2,0 s přímým vstřikováním
paliva, naladěný na výkon 315 k. GT4 Stinger má
agresivní proporce s rozvorem 2619 mm a celkovou
délkou 4310 mm.
Značka Peugeot odhalila na českém trhu silnou
verzi svého sportovního kupé RCZ R, jež bylo ve
světové premiéře představeno na loňském frankfurtském autosalonu. Vůz byl vyvinut jako závodní verze

Hyundai Genesis

Opel Astra OPC Extreme

Peugeot RCZ R

Kokpit kupé RCZ R

Kia GT4 Stinger

Toyota FT-1
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pro využití na okruhu, ale použití najde i pro běžný
provoz. Byla snížená světlá výška o 10 mm a díky
propracované aerodynamice a novému pevnému
spojleru, který podporuje stabilitu při vysoké rychlosti, se zvýšil zadní přítlak o 15 daN. Motor 1,6 THP
byl přepracován, aby splňoval požadavky na sportovní jízdu, ale přitom dosahoval odolnosti sériového
motoru. Vlivem tohoto nového motoru o výkonu
199 kW při 6000 ot.min-1 s turbodmychadlem s přímým vstřikováním benzínu, jde o nejsilnější sériový
model v historii francouzské automobilky. Zrychlení
z 0 na 100 km zvládne za 5,9 s. Maximální rychlost,
která je elektronicky omezená, činí 250 km.h-1.
Automobilka Opel si do Ženevy přiveze studii supersportovního kupé Astra OPC Extreme, speciální
verzi se závodními kořeny určenou pro běžný provoz.
Sportovní model bude základem malé produkční série. Měl by být historicky nejrychlejším modelem Astra,
který bude určený i k běžnému provozu. Díky využití
dílů z karbonu bude lehčí než sériová Astra OPC. Ze
světa automobilového sportu si převzala novinka
např. integrovanou bezpečnostní klec, skořepinová
sedadla nebo šestibodové bezpečnostní pásy. Q

automobilová technika

SPORTOVEC S UŽITNÝMI VLASTNOSTMI

Kompaktní kombi Seat Leon ST
Automobilka Seat představila v lednu na českém trhu třetího člena modelové řady Leon v provedení kombi, se kterým vstupuje do nového segmentu sportovních kombíků. Po modelech
Leon a Leon SC tak přichází i kompaktní kombi Leon ST, který je zacílen na fleetové zákazníky.
Na novinářské prezentaci bylo ohlášeno ještě před zahájením prodejů 329 objednávek modelu
ST, z čehož se dá usoudit, že prodejní výsledky budou pro Seat letos dobré.
Nový model ST vychází ze starších sourozenců Leon
a Leon SC nejen precizními jízdními vlastnostmi,
ale i kombinací dobré ovladatelnosti, dynamickým
designem a užitnými vlastnostmi. Oproti hatchbacku
se protáhla záď o 27 cm a hmotnost zvýšila o 45 kg.

Rozvor zůstal stejný. ST s celkovou délkou 4535 mm
disponuje pohotovostní hmotností 1233 kg, což jej
řadí mezi nejlehčí kombi ve své třídě. Prodloužením
zádě vznikl i větší zavazadlový prostor 587 l, který se
dá zvětšit sklopením zadních opěradel na 1470 l.
V nadstandardní nabídce je sklopné přední sedadlo
spolujezdce, díky kterému je pak možné přepravovat
předměty dlouhé až 2,67 m. Standardně jsou u všech
výbav ST střešní ližiny a také dojezdové rezervní kolo.
Sportovní kombi má v nabídce výkonné, a přitom
úsporné agregáty TDI a TSI s objemem v rozmezí
1,2 až 2,0 l, vybavené přímým vstřikováním a pře-

PROVOZOVAT VOZIDLA BEZ STŘEŠNÍHO SPOILERU
JE EKONOMICKÝ NESMYSL
Jak sdělil Oldřich Sedláček, majitel společnosti Pony Auto Trend, která se již 20 let zabývá
výrobou střešních spoilerových a integrovaných spacích modulů na lehká, nákladní a užitková
vozidla. A má stoprocentně pravdu.
Spoiler na nákladních a užitkových vozidlech zajišťuje majiteli či dopravci výrazné úspory pohonných
hmot právě snížením aerodynamického odporu
vozidla. Integrované spoilerové moduly tvoří společně s kabinou řidiče svým navázáním jednotný
celek, čímž vzniká lepší aerodynamické proudění.
Díky testům, kterými prochází každý typ spoileru
a spací nástavby, vynikají výrobky svými aerodynamickými parametry s maximálním snížením odporu
vzduchu a tím je zajištěna také rychlá návratnost
investic. Dle propočtů výrobce, u spacích modulů
i spoilerů lze hovořit o průměrné úspoře asi 1,5 l
na 100 ujetých km. Při současných cenách pohonných hmot a nevydaných nákladech na ubytování
(v případě spacích nástaveb) je návratnost již do
tří měsíců. U spoilerů je ekonomická návratnost
při ujetí 20 000 km.

Unifikovaná řada spacích modulů a spoilerů označovaná zkratkou ISM je vyráběna v několika rozměrových variantách ve velmi vkusném designu.
Každoročně procházejí výrobky řadou inovací
a technologických změn podle požadavků zákazníků a trendů na trhu. Vývoj probíhá ve 3D modelování, následně jsou data přenesena do frézovacího
centra, kde se vytvoří vlastní model. Po náročných
testech se pak může přistoupit k výrobě za použití
vysoce kvalitních materiálů. Díky vlastní lakovně
jsou nástavby a spoilery povrchově ošetřeny stálobarevným, povětrnostně odolným lakem. Výhodou
je také to, že firma dodá hotový výrobek v barvě,
jakou požaduje zákazník, tzn. v barvě vozu, aniž by

plňováním turbodmychadlem. Výkony pokrývají
rozpětí od 63 do 132 kW. Navíc jsou motory optimalizovány pro nízké vnitřní tření a rychlé zahřátí
na provozní teplotu. Nejhospodárnější z nabídky
je model 1,6 TDI Ecomotive o výkonu 81 kW s průměrnou spotřebou pouhých 3,2 l paliva na 100 km.
Rozsáhlou nabídku technicky vyspělých prvků výbavy na přání, mezi něž patří přední LED světlomety,
rozšiřuje adaptivní tempomat ACC s funkcí Front
Assist, sledování únavy, asistent pro jízdu v jízdním
pruhu, asistent dálkových světel a adaptivní regulace
podvozku DCC, jenž ovládá ventily v tlumičích a tím
mění charakteristiku tlumení v závislosti na zvoleném
jízdním režimu. Mezi bezpečnostní systémy v základní výbavě patří multikolizní brzda, která v případě
nehody snižuje riziko sekundárních kolizí.
Na českém trhu je nový Seat Leon ST k dispozici s rozsáhlou výbavou za velmi konkurenceschopné akční
ceny začínající od 329 900 Kč. Nabídka zahrnuje čtyři
výbavové linie Basis, Reference, Style a FR. Q

Adapt – je název nové spací nástavby s nadčasovým designem, která je výškově přizpůsobitelná
valníkové nebo skříňové nástavbě vozidla. Vytvořena je ze dvou tvarově a pevnostně optimalizovaných dílů, jejichž spojením vzniká velmi tuhý
a aerodynamicky optimalizovaný celek. Díky této
konstrukci disponuje také nízkou hmotností. K dostání ve třech výškách 73, 85 a 100 cm o hmotnostech 65,70 a 75 kg. Spací modul široký 2100 mm
a hluboký 1160 mm nabízí komfortní interiér se
dvěma bočními okny pro pohodlný odpočinek
řidičů vozidel do 3,5 t. Součástí modulu jsou vždy
boční spoilery a efektní sluneční clona. Pro docílení
komfortního a účelného interiéru jsou použity jen
kvalitní materiály a dobrá tepelné izolace. Za příplatek je do nástavby možné zabudovat přídavné
topení, které je také v sortimentu firmy, aby byla
spací kabina použitelná v každém ročním období.

to mělo vliv na cenu. I to je jedna z vlastností, díky
níž jsou produkty firmy jedny z nejoblíbenějších na
evropském trhu. Q
/pk/
2/2014
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UNIVERZÁLNÍ SILÁK NOVÉ GENERACE
Navrhnout a nechat vyrobit vozidlo, které by bylo vhodné pro zemědělství, ale bylo zcela
odlišné od stávajících traktorů, se povedlo krátce po druhé světové válce Albertu Fridrichovi,
vedoucímu konstrukční kanceláře Daimler-Benz pro letecké motory.
Vznikl stroj s pohonem všech kol, jenž si poradil jak
s přepravou nákladů, tak jako tahač, či jako stroj pro
připojení různého příslušenství v zemědělství nebo
pro komunální údržbu. A jeho označení Unimog?
Vzniklo ze zkratky německého Universal-Motor-Gerät, čili univerzální motorový stroj.

První generace současné řady extrémně univerzálních siláků přišla na svět v roce 2000 a její nová
modifikace, druhá generace v efektivnějším a výkonnějším provedení s motory emisní specifikace
EURO VI, v druhé polovině loňského roku.

vozidle, nebo v jeho rozvoru. Zařízení mohou být
„napájená“ elektricky, hydraulicky nebo mechanicky.
Při konstrukci nové generace speciálních robustních
vozidel navázal Mercedes-Benz na úspěch osvědčených typových řad vozidel Unimog a ze zkušeností
z velkosériové výroby ekologických nákladních
vozidel. Do vývoje bylo investováno cca 135 mil eur.
Nejmodernější generace ekologických 4 a 6 válcových silných motorů BlueEFFICIENCY Power, jejichž
objem se pohybuje od 5,1 do 7,7 l, disponuje výkony
od 115 do 220 kW s točivým momentem u nejsilnější verze až 1200 Nm. Motory kombinují nízkou
spotřebu paliva s vysokým stupněm čištění spalin.
Maximální rychlosti dosahují 90 km.h-1. Převodovka
získala zvýšený výkon s praktičtějším odstupňováním. Vedle zcela nových motorů pro všechny výrobní
řady nabízí terénní Unimog i přepracovaný koncept
uložení motoru blíže středu vozidla a Unimog nosič
nářadí zase nový synergický pohon pojezdu. Tato
řešení výrazně zvyšují efektivitu provozu. Díky inte-
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ACD (Active Control Differential) – možnost
elektronického nastavení rozdělení točivého
momentu v mezinápravovém diferenciálu
od poměru 40 : 60 ve prospěch zadních kol
až po 60 : 40 ve prospěch předních kol. Mezinápravový diferenciál je možné v případě
potřeby uzavřít.
ACE (Active Cornering Enhancement) – systém
aktivního vyrovnávání bočního náklonu za pomoci elektroniky a hydraulických válců / Rover.
ACTIVE LSD (Active Limited Slip Differential) –
aktivní diferenciál s omezeným prokluzováním.
Točivý moment přiváděný na kola je regulovaný
za pomoci hydraulicky ovládaných lamelových
spojek.
ADA (Active Drive Assist) – aktivní asistence
jízdy. Podle stereoskopického obrazu získaného
ze dvou CCD kamer vyhodnocuje palubní počítač situaci před vozidlem, v případě potřeby
upozorní řidiče na nebezpečí nebo sám ubere
plyn a přibrzdí / Subaru.
ADA (Atmosphärendruckbhängiger Vollastanschlag) – zařízení pro snižování množství vstřikovaného paliva vznětového motoru ve větších
nadmořských výškách.
ADS (Adaptive Damping System) – adaptivní
systém tlumení. Systém automaticky přizpůsobí
charakteristiky tlumičů pružení okamžitým podmínkám na silnici.

graci vysoce technologicky vyspělých komponentů
je nová generace Unimogu daleko hospodárnější
a precizní výroba jí zaručuje dlouhou životnost.
Výhodou Unimogu je i jeho celoroční nasazení
s více jak 1000 možnostmi použití. Při zkušebních
testech procházel od nejmrazivějších podmínek
-30 °C až po extrémní teploty, které se pohybují
kolem 45 °C ve stínu.
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Ve spolupráci se společností Besip pokračujeme v přehledu zkratek (a jejich významu) používaných v automotive branži.
ACC (Adaptive Cruise Control) – přizpůsobivá
kontrola jízdy. Systém měřící za pomoci radaru
nebo infračerveného senzoru vzdálenost a relativní rychlost vůči vpředu jedoucímu vozidlu,
v případě potřeby automaticky ubírá plyn nebo
přibrzďuje (např. systémy PCC a DTR).

Unimog v provedení EURO VI je čistější, byla
přepracována celá modelová řada, na výběr je
10 karosářských verzí. Velké změny nastaly v kabině, např. kabina dostala větší prosklení s velkým
panoramatickým čelním sklem, multifunkční volant
a také se změnil koncept ovládání. Kromě toho byl
vylepšen systém silové hydrauliky, systém, pro který
si zákazníci Unimog považují.
Celá hydraulika je rozdělena na dva okruhy. První
dokáže nabídnout při průtoku 32 l hydraulického
oleje za minutu tlak 200 bar. Druhý při průtoku
55 l/min tlak až 240 bar. Pracovní hydraulika je plně

proporcionální pro citlivé ovládání nářadí. Novinkou
je i inovativní hydrostatický pohon vozidla. Jeho
aktivace je možná za jízdy, bez nutnosti zastavení
vozidla. V tomto režimu dovoluje udělit vozidlu
maximální rychlost 50 km.h-1. Velkou výhodou Unimogu je jeho mnohostrannost. Dle typu modelu
lze připojit různá zařízení jak vpředu, tak i vzadu na

ZKRATKY MODERNÍCH
SYSTÉMŮ VOZIDEL 2

ADB-X – Systém regulace prokluzu kol zásahem brzdy. U automobilů s pohonem všech
kol nahrazuje na nerovném povrchu nebo na
povrchu s nestejnou adhezí částečně funkci
závěrů nápravových diferenciálů přibrzďováním
jednotlivých kol tak, aby se točivý moment dostal na kola, která
jsou v záběru /
BMW.
ADS (Antidiebstahlsystem) – systém proti odcizení
vozidla. Q
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VOLKSWAGEN GOLF VARIANT

SEDMÉ GENERACE
Novinka od Volkswagenu Golf Variant sedmé generace v provedení kombi přišel na náš trh
několik měsíců po hatchbacku a přímo konkuruje koncernové Škodě Octavia nejen, co se týče
užitné hodnoty, ale i cenou.
Nové kombi má oproti předchozí generaci akčnější
vzhled, je nižší, narostlo do šířky i do délky. Rovněž
interiér prošel zásadní změnou. Po prvním usednutí
za volat, ač ještě neztotožněný s vozem, jsem se
cítil, jako kdybych v něm jezdil odjakživa. Líbil se mi
středový panel, který je jakoby víc směřován k řidiči.
Všechny ovládací prvky jsou rozmístěny přehledně,
ale to u Volkswagenu není nic nového,
tak jako využití vnitřního prostoru.
Sedadla byla příjemně tuhá, ale pohodlná, dalo by se říci, že i lehce sportovní. Sedadlo řidiče je nastavitelné ve
všech směrech a boční vedení sedáku
dobře drží tělo i v projíždění prudších
zatáček. Co se týče ergonomie a logiky ovládání, patří Volkswagen na
špičku a nový kombík to jen potvrzuje.
Dominantou interiéru je na středovém panelu umístěný velký dotykový
displej audiosystému, který může mít
úhlopříčku podle zvolené výbavy od
5, 5,8 až po 8 palců. V bohaté výbavě
můžeme mít např. elektricky seřiditelná sedadla s masážní funkcí.

Objemný zavazadlový prostor díky dvojité podlážce
nabízí rovnou ložnou plochu s nízkou nakládací
hranou

Golf Variant je oproti Octavii o dva mm kratší
a o 16 mm nižší. Zavazadlový prostor se zvětšil na
605 l, ale v porovnání s kombi Octavia je o 5 l menší.
Dvojitou podlážku v zavazadlovém prostoru ocení
řidiči, kteří nechtějí nechávat nic na očích nenechavým lapkům, ale hlavně vyrovnává úroveň podlahy
s nakládací hranou. Po sklopení zadních sedadel,

které se dají ovládat pouhým zatažením za páky na
bocích zavazadlového prostoru, vznikne rovná plocha pro převoz delších předmětů s objemem 1620 l.
U nového Golfu Variant byla ve srovnání s předchozí generací uplatněna řada změn, které mají
velký vliv na jízdní vlastnosti. Díky nové podvozkové
platformě MQB, jež umožňuje realizovat jednotlivé
modely jako stavebnici, se posunula přední náprava o 43 mm dopředu, tím se prodloužil rozvor
o 59 mm. Zlepšilo se rozložení hmotnosti a snížila se
pohotovostní hmotnost. Karoserie je díky použitým
materiálům lehčí o 37 kg a motor s převodovkou
váží o 26 kg méně.

Podvozek je naladěn velmi komfortně, ale projíždění
zatáček je sebejisté a pěkně pohlcuje nerovnosti.
Vozidlo okamžitě reaguje na náhlou změnu směru
jízdy. Chválu dostává za mimořádně přesné řízení,
jež reaguje bez prodlevy na sebemenší pohyb
volantu.
Za příplatek je možno objednat adaptivní tlumení
DCC druhé generace, sportovní podvozek snížený
o 15 mm nebo hi-tech prvky aktivní bezpečnosti,
jako např. adaptivní tempomat ACC, monitorování okolí před vozidlem, hlídání mrtvého úhlu,
funkce nouzového brzdění před překážkou do
rychlosti 30 km.h-1 apod. V nabídce nechybí ani
verze s pohonem všech kol 4Motion s lamelovou
spojkou Haldex 5.
V základním provedení ale nabízí Variant dostatek bezpečnostních technologií, např. stabilizační
systém ESC, funkci automatického brzdění při vícenásobných kolizích, 7 airbagů, elektronický závěr
diferenciálu XDS, varování při ztrátě tlaku vzduchu
v pneumatikách, režim rekuperace, systém Start/
Stop a také hrdlo palivové nádrže s ochranou proti
načerpání nesprávného paliva.
Pohonné jednotky nabízí Variant od základní
motorizace 1,2 TSI/63 kW až po 2,0
TDI/110 kW. Na redakční test jsem
měl k dispozici přeplňovaný vznětový
čtyřválec 1,6 l o výkonu 77 kW, který
poháněl přední kola. Maxima výkonu
dosahoval v rozmezí 3000-4000 ot.
min-1 a maximum točivého momentu
250 Nm při 1500-2750 ot. min-1.
Agregát, který byl propojen s 5stupňovou, ručně řazenou převodovkou,
táhl již od nízkých otáček. Líbilo se
mi velmi dobré odhlučnění a klidný
běh motoru.
Nový Golf Variant kombi má co nabídnout, ať je to bohatá výbava, útulný a přitom prostorný interiér, či velký variabilní
zavazadlový prostor. Q
/mb/

Důmyslně a hlavně po ruce je uložen výstražní
trojúhelník ve dveřích zavazadlového prostoru
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UNIE CHCE MALÝM
PODNIKŮM USNADNIT
FINANCOVÁNÍ INVESTIC
EVROPSKÁ UNIE PŘIPRAVILA NOVÁ PRAVIDLA V OBLASTI REGULACE
STÁTNÍ PODPORY FIREMNÍMU SEKTORU. TA BY MĚLA NAPRAVIT
NEDOSTATKY DOSAVADNÍ LEGISLATIVY TÝKAJÍCÍ SE MOŽNOSTÍ
FINANCOVÁNÍ ROZVOJE PODNIKŮ A VÍCE PŘIBLÍŽIT PŘÍSLUŠNÉ
PŘEDPISY A NAŘÍZENÍ UPRAVUJÍCÍ TUTO OBLAST SOUČASNÝM
PODMÍNKÁM. NOVINKY V PRÁVNÍ ÚPRAVĚ BY MĚLY ZAČÍT PLATIT
OD POLOLETÍ LETOŠNÍHO ROKU.

M

otivem změn v předpisech EU týkajících
se státních podpor byla skutečnost, že od
začátku finanční krize v roce 2008 není
přibližně jedna třetina malých a středních podniků
v celé Evropě schopna získat finanční prostředky
na svůj růst a rozvoj. Začínající a rozvíjející se firmy
stále do velké míry závisejí na tradičních bankovních
půjčkách, jejichž nabídka v důsledku úvěrové krize
radikálně poklesla.

I dobrý úmysl může mít
špatné důsledky
Toto tržní selhání ovlivnilo rozvoj podniků ve všech
fázích (od zahájení podnikání po expanzi), omezilo
možnost investovat do nových projektů a zároveň
snížilo provozní kapitál zajišťující běžný chod firem.
Pravidla EU týkající se státní podpory pro podniky
(vypracovaná ještě před propuknutím úvěrové
krize s cílem zajistit rovné podmínky pro podnikání)
omezila možnost jednotlivých států Unie pomáhat
podnikům, které nejsou schopny získat finanční
prostředky ze soukromého sektoru.
Celkovým cílem současné iniciativy je proto zavést
jednoduchá a flexibilní pravidla, která zvýší možnost
malým podnikům využít rizikové financování, díky
němuž budou moci inovovat a uvádět na trh nové
výrobky. Nová pravidla, schválená po rozsáhlých
konzultacích s jednotlivými členskými státy, začnou
platit od 1. července 2014. Jsou součástí širší revize
předpisů EU v oblasti hospodářské soutěže.

Stimulace růstu a zaměstnanosti
Nové pokyny Komise zjednoduší administrativní
formality, pomohou odstranit nedostatek finančních prostředků a dovolí členským státům zavést
další programy finanční podpory pro podniky, např.
soukromý kapitál nebo záruky. Tyto vnitrostátní
programy by měly zvýšit motivaci soukromých investorů vložit finanční prostředky právě do malých
a středních podniků.
Přijaté změny jsou důležitou součástí snah EU
o oživení hospodářského růstu v době, která je
pro mnohé podniky velmi složitá. Jejich cílem je
také podpořit tvorbu nových pracovních míst. Dále
se zvýší objem podpory, který nebude podléhat
kontrole ze strany Komise, a to až na 15 mil. eur
na podnik. V současnosti tato maximální částka
52
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dosahuje 1,5 mil. eur na podnik za celý rok. Komise
se díky těmto novým pravidlům bude moct více
soustředit na případy, které mají skutečně zásadní
dopad na hospodářskou soutěž.
Význam nových pravidel dokumentují následující vybrané pasáže, ve kterých se mj. uvádí:
●Na základě čl. 107 odst. 3 písm. c) Smlouvy o fungování Evropské unie může Komise posoudit jako
slučitelnou s vnitřním trhem státní podporu, která
má usnadnit rozvoj určitých hospodářských činností, pokud nemění podmínky obchodu v takové
míře, jež by byla v rozporu se společným zájmem.
Z důvodů uvedených v těchto pokynech zastává
Komise názor, že rozvoj trhu rizikového financování
a zlepšení přístupu malých a středních podniků
a malých a inovativních podniků se střední tržní
kapitalizací k rizikovému financování jsou velmi
důležité pro hospodářství Unie obecně.
Podpora rozvoje a rozšiřování nových podniků,
zvlášť těch inovativních a s vysokým růstem, může
mít velký potenciál z hlediska tvorby pracovních
míst. Proto je efektivní trh rizikového financování
pro malé a střední podniky zásadní, aby podnikající
společnosti měly přístup k nezbytným finančním
prostředkům v každé fázi svého rozvoje.
●Navzdory svým vyhlídkám na růst se mohou malé
a střední podniky potýkat při získávání přístupu
k financím s potížemi, zejména v raných stadiích
svého rozvoje. Jádrem těchto potíží je problém
asymetrických informací: malé a střední podniky,
zvlášť jsou-li nové, nejsou často schopny dokázat
investorům svou úvěruschopnost nebo solidnost
svých podnikatelských záměrů. Za těchto okolností nemusí typ aktivního mapování, jež investoři provádějí za účelem poskytnutí financí větším
společnostem, stát v případě transakcí, které se
týkají těchto malých a středních podniků, za investici, protože náklady na mapování jsou v poměru
k hodnotě investice příliš vysoké. Bez ohledu na
kvalitu svého projektu a na potenciál růstu proto
tyto malé a střední podniky pravděpodobně nebudou schopny získat přístup k nezbytným financím,
dokud se nebudou moci opřít o prokazatelnou
historii a dostatečné zajištění. V důsledku těchto
asymetrických informací nemusí trhy pro financování podnikatelské činnosti poskytovat nově
vytvořeným malým a středním podnikům s poten-

ciálně vysokým růstem potřebné kapitálové nebo
dluhové financování. To vede k přetrvávajícímu
selhání kapitálového trhu, jež brání vyrovnávání
nabídky a poptávky při ceně přijatelné pro obě
strany, což negativně ovlivňuje vyhlídky malých
a středních podniků na růst. Se stejným selháním
trhu se mohou za určitých okolností potýkat i malé
a inovativní podniky se střední tržní kapitalizací.
●Opatření v oblasti rizikového financování musí být
zaměřena na růstově orientované podniky, které
nedokážou přilákat adekvátní objem financování
od soukromých investorů, ale se státní podporou
v oblasti rizikového financování se mohou stát životaschopnými. Avšak opatření, které stanoví založení
veřejného fondu, jehož investiční strategie neprokazuje dostatečnou potenciální životaschopnost
způsobilých podniků, ověření vyváženosti zřejmě
nevyhoví, jelikož v tomto případě může investice
v oblasti rizikového financování představovat grant.
●Protože k zajištění toho, aby výběr konečných
přijímajících podniků vycházel z komerční logiky,
jsou nezbytné podmínky týkající se komerční správy
a rozhodování řízeného kritériem zisku, které jsou
vymezeny v ustanoveních o rizikovém financování
v obecném nařízení o blokových výjimkách, nelze
se od uvedených podmínek podle těchto pokynů
odchýlit, včetně případů, kdy se opatření týká veřejných finančních zprostředkovatelů.
●Investiční fondy malého rozsahu s omezeným
regionálním zaměřením a bez adekvátních systémů
správy a řízení budou analyzovány, aby se předešlo
riziku zachování neúčinných tržních struktur.
Regionální režimy v oblasti rizikového financování
nemusí kvůli nedostatečné diverzifikaci spojené
s absencí dostatečného počtu způsobilých podniků
jakožto investičních cílů disponovat dostačující
velikostí a působností, což by mohlo snížit efektivitu
takových fondů a vést k poskytování podpory méně
životaschopným společnostem. Takové investice by
mohly narušit hospodářskou soutěž a poskytnout
některým podnikům nepatřičné výhody. Tyto fondy
mohou být navíc méně přitažlivé pro soukromé
investory, zejména pro institucionální investory,
jelikož mohou být vnímány spíše jako nástroj, který
slouží regionálním politickým cílům, než jako životaschopná podnikatelská příležitost, jež nabízí
přijatelnou návratnost investic.
●Na úrovni konečných příjemců bude Komise
posuzovat, zda má opatření rušivý účinek na výrobkové trhy, kde uvedené podniky soutěží. Opatření
může například narušovat hospodářskou soutěž,
je-li zaměřeno na společnosti v neefektivních odvětvích. Hospodářskou soutěž by mohlo zvlášť nepatřičně narušit výrazné rozšíření kapacit vyvolané
státní podporou na neefektivním trhu, jelikož vznik
nebo udržování nadměrné kapacity by mohly vést
k omezení ziskového rozpětí, ke snížení investic
soutěžitelů, či dokonce k jejich odchodu z trhu.
Taková situace může také bránit společnostem ve
vstupu na trh. To vede k neefektivním tržním strukturám, které v dlouhodobém horizontu škodí také
spotřebitelům. Pokud trh v cílových odvětvích roste,
existuje obvykle méně důvodů k obavám, že podpora negativně ovlivní dynamické pobídky nebo
bude nepatřičně bránit výstupu či vstupu. Proto
bude Komise analyzovat úroveň výrobních kapacit
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v daném odvětví ve světle potenciální poptávky.
Aby Komise mohla toto posouzení provést, členské
státy musí uvést, zda je opatření v oblasti rizikového
financování určeno pro konkrétní odvětví nebo
upřednostňuje určitá odvětví před jinými.
●Státní podpora může bránit tomu, aby tržní
mechanismy přinášely efektivní výsledky tím, že
odměňují nejefektivnější výrobce a vyvíjí tlak na ty
nejméně efektivní, aby se zlepšili, restrukturalizovali
nebo opustili trh. Obdrží-li podporu neefektivní
podniky, může to jiným podnikům bránit ve vstupu

na trh nebo v expanzi a oslabit motivaci soutěžitelů
inovovat.
Zásady stanovené v nových pokynech bude Komise
uplatňovat při posuzování slučitelnosti veškeré podpory v oblasti rizikového financování, jež by měla
být poskytnuta od 1. července 2014 do 31. prosince
2020. Podpora v oblasti rizikového kapitálu, jež bude
poskytnuta neoprávněně nebo jež by podle plánu
měla být poskytnuta před 1. červencem 2014, bude
posuzována v souladu s pravidly platnými k datu
poskytnutí podpory.

EVROPA SE CHYSTÁ NA INTELIGENTNÍ
TACHOGRAFY
Europoslanci na plenárním zasedání ve Štrasburku schválili v lednu konečnou podobu nového nařízení o tachografech, které nahradí stávající nařízení z roku 1985. Pravidla mají díky
využití nových technologií (zejména tzv. inteligentních tachografů) ztížit podvody, snížit
administrativní zátěž podniků a zvýšit bezpečnost silničního provozu.
„Sníží se tak možnost nezákonným způsobem manipulovat s těmito přístroji a přispěje to k dodržování
přestávek v jízdě, což zvýší bezpečnost dopravy,“
přivítal opatření evropský komisař pro dopravu
Siim Kallas.

by měly nahradit dosavadní analogová digitální
zařízení, které jsou v EU od roku 2006 povinné
u nových vozů. Budou obsahovat dvě nové funkce
– dálkovou komunikaci pro účely kontroly a záznam
lokalizačních údajů.

Členské státy musí vést o všech opatřeních podpory
podrobné záznamy, které musí obsahovat veškeré
potřebné informace prokazující, že byly dodrženy
podmínky způsobilosti a maximální objemy investic. Tyto záznamy se musí uchovávat po dobu
deseti let ode dne poskytnutí podpory a musí být
na vyžádání předloženy Komisi. Q
Plné znění dokumentu (včetně českého
textu) je k dispozici na http://ec.europa.eu/
competition/state_aid/modernisation/index_en.html#risk_finance

nebo podnik, pouze poslouží jako základní přehled
o dodržování předpisů. Řidič nákladního auta může
jet bez přestávky maximálně 4,5 hodiny a pak si
musí nejméně 45 minut odpočinout. Denně může
řídit nanejvýš 9 hodin a nejméně 11 hodin musí odpočívat. Tachografy kontrolují dodržování předpisů
o minimální době odpočinku řidičů, čímž pomáhají
předcházet vážným dopravním nehodám, na nichž
se ve vysokém procentu případů podílí právě únava
řidiče vedoucí např. k tzv. mikrospánku. V nově
navrhovaném systému budou mít řidiči i kontrolní
orgány on-line přehled o dodržování pravidel doby
řízení a odpočinku. Systém bude automaticky zaznamenávat místo pohybu vozidla jen na začátku
a na konci pracovní doby a po překročení třech
hodin nepřetržité jízdy. Používaný satelitní signál
nebude zpoplatněn.

Povinné pro profesionální řidiče

Ne velký bratr, ale pomocník
Inteligentní tachografy mají být uvedeny na trh od
roku 2018 a během dalších 15 let by jimi měla být
vybavena všechna nákladní auta nad 7,5 t, v nichž

Jak bylo zdůrazněno při schvalování nové legislativy, podstatné je, že dálková komunikace pro
účely kontroly by neměla vést v žádném případě
k automatickým pokutám či sankcím pro řidiče

KONTROLY AUT BUDOU NA STK MÍSTO KAMER
DOKUMENTOVAT FOTOGRAFIE
Ministerstvo dopravy už nepožaduje používání kamer při technických kontrolách automobilů, které mělo být povinné od letošního roku. Místo nahrávky z kamery bude nová aplikace
shromažďovat pouze fotografie.
S přísnějším dohledem nad průběhem STK se tak
setkáme, ale zřejmě až od příštího roku 2015, od kdy
má platit novela zákona o provozu na pozemních
komunikacích.
Obrazový záznam může být i pořízená fotografie
s umístěním data a času,“ uvedl mluvčí ministerstva

dopravy Martin Novák s tím, že úřad do budoucna
nevylučuje ani případné použití kamer, od platnosti
nového zákona to ale nebude.
Odklon od kamerového systému příznivě hodnotí
i provozovatelé správ technické kontroly. Pořizování
obrazového záznamu z prohlídky STK dnes není

Tachografy je podle údajů Evropské komise v Unii
vybaveno na 9 milionů vozidel a 6 milionů řidičů.
Členské státy musí v dohledné době vybavit své
kontrolní pracovníky příslušnou technologií pro
dálkovou komunikaci, která je pro obsluhu nového systému nezbytná. Cílem je zajistit, aby byl
mechanismus dálkové komunikace založen na
zjednodušené a cenově dostupné technologii, která
v největší možné míře omezí investice členských
států. Evropská komise odhaduje, že by nový systém
mohl podnikům ušetřit zhruba 500 milionů eur.
Povinnost mít instalovaný inteligentní tachograf
se bude vztahovat jen na řidiče z povolání, ale
nikoli např. na řemeslníky, pro něž řízení není hlavní
činností, v okruhu 100 km od místa jejich působení. To vyvolalo u některých europoslanců obavy
z možného zneužívání této výjimky. Q

povinné. Podle předsedy Profesní komory STK Jiřího
Rejmona ale zhruba třetina stanic už dokumentaci
v podobě fotografií vozidel z prohlídek pořizuje. Dvojice fotografií ze začátku a konce kontroly a případná
samostatná fotografie vin kódu jsou podle něj dostatečný důkaz, že vozidlo na prohlídce skutečně bylo.
Od letošního roku vstupuje v platnost i další novinka: ustanovení, umožňující výměnu informací
o ukradených vozidlech mezi úřady zemí EU, které
začalo platit od 1. ledna 2014. To by mělo pomoci
řešit letitý problém – ukradená auta převezená
do zahraničí a uváděná na trh v jiné zemi. Dosud
neexistoval v rámci unie skutečně efektivní systém
pro výměnu dat, který by upozornil na pokusy
registrovat ukradené auto v jiné zemi EU. Q
2/2014
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kaleidoskop
NEJRYCHLEJŠÍ LOĎ SVĚTA NESE JMÉNO
PAPEŽE FRANTIŠKA
I když si trajekty spojujeme obvykle s pomalu plujícími kolosy
„pendlujícími“ mezi přístavy, Francisco, téměř stometrový (99 m)
katamaran s upravenými proudovými motory, pojmenovaný po
papeži Františkovi, brázdí vodní
hladinu tempem 58 uzlů – rychleji
než jakákoli jiná loď na světě.
Impozantní plavidlo o výtlaku 1516 t
postavila australská loděnice Incat
pro společnosti Buquebus, která
jej hodlá nasadit na 140 mil dlouhou trasu z argentinského Buenos Aires v ústí Rio de la Plata

do uruguayského Montevidea.
Středová část je nesena dvojicí štíhlých hliníkových trupů spojených
překlenovací částí na předním konci.
Každý trup je rozdělen do devíti
větraných vodotěsných oddílů rozdělených přepážkami. Dvě komory
v každém trupu jsou připraveny jako
rezervní palivové nádrže pro dlouhé
vzdálenosti. Plavidlo pohání dvojice
plynových turbín GE LM2500 o výkonu 59 000 HP (jsou odvozené od
těch, které používají na palubě Boeingů 747 na kapalný zemní plyn).
Tyto elektrárny jsou napojeny na

LÉTAJÍCÍ LODĚ,
NEBO PLOVOUCÍ LETADLA?
Podobně jako kombinace letadla a automobilu zajímá
konstruktéry i možnost spojení dopravních prostředků
využívajících další prostředí:
letadla a lodě. Nejde však jen
o klasické hydroplány, umožňující operovat z vodní hladiny,
ale i speciální stroje, které mají
blíž k pozemní dopravě než letecké, ačkoli se rovněž pohybují
vzduchem.
Stroje z této kategorie dopravních
prostředků (nazývané někdy hydrofoil) létají v nízkých výškách (řádově
metrů či desítek metrů) a využívají zvláštního aerodynamického
principu tzv. přízemního efektu.
Ten je označován též jako efekt
pozemního křídla Wing in Ground
(WIG). Jeho klíčovou výhodou je,

že vzhledem k ploše křídla produkuje více vztlaku v blízkosti země,
než ve vysoké nadmořské výšce.
Takže, jinými slovy, umožňuje přepravu stejného užitečného zatížení
s mnohem menším křídlem, což
znamená menší, lehčí a úspornější
řešení. WIG princip není novinkou
a jeho praktickým využitím se zabývá několik výrobců – příkladem
je třeba 5místný „letadločlun“ Flarecraft L-325 americké firmy Flare,
který využívá např. americká pobřežní stráž. Q

foto: INCAT

Nejrychlejší civilní plavidlo světa je v podstatě „vodní Concorde“

7stupňovou převodovku řídicí dva
vodní tryskové motory Wartsila LJX
1720 SR, které mohou pohánět loď
rychlostí až 67 mph (125 km.h-1).
„Je to určitě nejrychlejší loď na světě,“
říká generální ředitel Incatu Kim

UTRŽENÉ SLUCHÁTKO JE ZPĚT!
Stýská se vám po telefonním sluchátku a všechny ty moderní vymoženosti bez klávesnice a mačkacích tlačítek už vám lezou
krkem?
Namísto běžné nezáživné náhlavní
soupravy můžete použít na volání
s VoIP (např. přes Skype) skutečný telefon. Bluetooth Headset Retro, který
vypadá jako klasické staré telefonní
sluchátko, místo kabelu pro připojení
k počítači nebo mobilu využívá bluetooth. Telefon má tlačítka pro změnu

NOVÝ RUSKÝ TANK MÁ PŘEDČIT ZÁPADNÍ KONKURENCI
Podle vyjádření náčelníka hlavní
automobilní a tankové správy ruského ministerstva obrany již podniky ruského vojensko-průmyslového komplexu připravily první
tři vzorky obrněných vozidel na
těžké pásové platformě Armata.
Na mezinárodní výstavě zbraní, vojenského materiálu a munice RAE-2013
v Nižním Tagilu se loni neveřejně
představily (všechny typy vozidel na
platformě Armata zatím podléhají
režimu utajení) prototypy hlavního
bojového tanku, těžkého bojového
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vozidla pěchoty a obrněného opravárensko-evakuačního vozidla. O jejich
charakteristikách je známo velmi málo
informací, podle oficiálních zdrojů je
tank Armata modulárně postavené
vozidlo s kanónem se schopností střílet klasickou dělostřeleckou munici
i protitankové řízené střely. Podle tiskové agentury RIA Novosti bude tank
osazen unikátní dálkově ovládanou
bezosádkovou věží, což by Rusku získalo prvenství v této kategorii hlavních
bojových tanků (Main Battle Tank).
Tříčlenná posádka má být umístěna

Clifford. „Samozřejmě je tu několik
speciálních rychlých člunů, které by
mohly předčit 58 uzlů, ale nic, co by
mohlo nést touto rychlostí 1000 cestujících a 150 automobilů, a s obrovským
bezcelním obchodem na palubě.“ Q

hlasitosti a vyzvednutí hovoru, disponuje i vestavěným akumulátorem,
který lze nabíjet pomocí USB portu
počítače.
Pokud zrovna nepatříte k příznivcům
bluetooth připojení nebo máte paranoidní obavy z možnosti, že se na
vaše spojení „napíchne“ nějaký hacker,
existuje rovněž verze v USB provedení, kdy se sluchátko vrací i se starým
dobrým kabelem – a retro iluze je tím
téměř dokonalá… Fajnšmekři lpící
na detailech si mohou pořídit i speciální stylovou dokovací stanici, která
funguje jako nabíječka pro mobil. Q

pory, pro odminování, nosič raketometu či mostní a ženijní verzi, a ve hře
je i robotická verze tanku Armata.
Platforma Armata má podle představitelů ruského průmyslu, vlády a armády konkurovat z hlediska kvality
západní vojenské technice, a dokonce
prý západní techniku v určitých směrech převyšuje. Q

ve speciální oddělené pancéřové kóji
(některé informace dokonce zmiňují
samostatnou ochrannou kóji pro každého člena osádky), takže v případě
zásahu tanku do věže či motorové
části má posádka díky pancéřovému
krytu větší šanci zásah přežít.
I když je Armata obvykle
prezentován jako tank nové
koncepce, jde o komplexní
novou ruskou univerzální
pásovou platformu. Kromě
tanku by měla zahrnovat Vizualizace předpokládané podoby nového
např. i vozidla palebné pod- ruského tanku Armata

kaleidoskop
PRVNÍ ULTRAZOOM SE ZAMĚŘOVAČEM
Fotografování s ultrazoomovými
fotoaparáty může být při maximálním ohnisku a snaze sledovat
pohybující se objekt problém.
Olympus se rozhodl tento problém řešit pomoci svého nového
modelu SP-100EE, který je prvním
fotoaparátem na světě s vestavěným zaměřovačem, a zároveň 50x
optickým zoomem.
EVF hledáček s 920 000 obrazovými
body je doplněn bodovým zaměřovačem, usnadňujícím zachycení ob-

jektů se speciální funkcí, jenž je tlačítko
omezení zaostřování. Špičkový 16mpx
BSI CMOS snímač pro vysoké rozlišení
nabízí vynikající obraz i při slabém
osvětlení, o zpracování zachycených
snímků se stará výkonný obrazový
procesor TruePic VII, který zajišťuje
rychlejší reakci a vynikající obrazovou
kvalitu. LCD monitor s úhlopříčkou 3,0“
a 460 000 obrazovými body doplňuje
systém automatického ostření FAST AF,
sekvenční snímání 7,1 snímku/s (VGA/
HVGA). Stabilizace obrazu posuvem

MYŠ I RUKA PĚKNĚ V TEPLE
Pokud hledáte inspiraci na originální
dárek, tady je tip na něco pro dlouhé
zimní večery strávené u počítače: Vývojáři firmy Thanko stáli u zrodu řady
pozoruhodných USB zařízení, a tohle
není výjimkou. Vyhřívaná podložka
pod myš je ideální vybavení pro
zimní sezónu. Skládá se ze tří hlav-

objektivu výrazně eliminuje otřesy
fotoaparátu. Kromě extrémního přiblížení vzdálených objektů díky nově
vyvinutému 50x optickému (100x
v režimu Super Resolution Zoom) ul-

trazoomu 24-1200 mm dokáže fotoaparát i makro zobrazení od 0,01 m až
∞ (f = 4.3 mm (fixní)). Kromě statických
snímků samozřejmě fotoaparát zvládá
i plynulé video 60p Full HD. Q

Foto: Olympus

S novým Olympusem SP-100EE bude i fotograf moci zažít pocit profesionálního snajpra

ních komponent. Komfortér, jak zní
název prvního kousku z třídílné sady,
obsahuje ohřívač pro podložku pod
myš. Ohřívač lze z prošívané přikrývky
vyjmout, pokud se rozhodnete komfortér vyprat. Další částí je matrace,
sloužící jako hlavní podložka pod myš,
a polštářek, který poskytuje pohodlí
pro vaše zápěstí. Díky unikátní myší
soupravě má uživatel ruce pěkně

v teple a pohodlí, i když bude třeba
celou noc pracovat v nevytopené
kanceláři. Q

Novinky z nakladatelství GRADA O Novinky z nakladatelství GRADA O Novinky z nakladatelství GRADA
V únorovém vydání jsme pro vás připravili opravdovou lahůdku.
Nakladatelství Grada připravilo publikaci, která monitoruje vývoj
autobusové a trolejbusové techniky nejen v Čechách, ale v celé oblasti východního bloku. V takovéto podobě a rozsahu nebylo ještě
téma autobusové a trolejbusové dopravy nikdy publikováno. Autor
musel pátrat po utajovaných údajích hlavně v archivech bývalého
Sovětského bloku.

Autobusy a trolejbusy
východního bloku
Martin Harák
Autobusy a trolejbusy mají nepopiratelné kouzlo s nádechem
výletů a cestování. Od starých
autobusů, které se plné lyží šplhaly krkolomnými zatáčkami
cestou do hor, přes tlačenice
v trolejových vozidlech městské hromadné dopravy až po
moderní dálkové vozy, jimiž lze
dnes pohodlně cestovat přes půl
kontinentu.
Mnoho pozoruhodných strojů,
často velmi progresivní konstrukce,
vzniklo v druhé polovině 20. století

i na naší straně bývalé železné opony,
v továrnách tzv. východního bloku.
Tato kniha nabízí v encyklopedické

podobě přehled autobusů,
trolejbusů i zajímavých nerealizovaných prototypů vozidel hromadné dopravy,
které se vyráběly v letech
1945-1990 v jednotlivých
zemích „socialistického
tábora“. Kniha je doplněná unikátními fotografiemi a tabulkami technických údajů. Neomezuje se ovšem
jen na suchá fakta - výklad je doplněn
mnoha zajímavostmi a nečekanými
souvislostmi, díky nimž se před čtenáři otevírá plastický obraz jednoho
segmentu dějin techniky doby nedávno minulé.
Publikace o autobusech a trolejbusech vyráběných v zemích takzvaného východního bloku nebyla dosud nikdy v takové podobě vydána.
Jistý pokus učinilo v 80. letech minulého století pouze bývalé východoněmecké nakladatelství Transpress, které ale vydalo pouze jakýsi
přehled „letem světem“ užitkových
automobilů - tedy nákladních vozů

a autobusů s několika vybranými trolejbusy.
V knize jsou zveřejněny informace,
které nebyly dosud plošně medializovány. O některých patrně neví ani
úzký okruh zájemců, natož široká
veřejnost, protože šlo o utajované
údaje z bývalého Sovětského svazu,
které se podařilo zčásti, především
díky ochotě ruských kolegů, dopátrat.
Téma určitě zaujme mladé i pokročilé
nadšence autobusové a trolejbusové
techniky, a nejen ty, kteří starší vozidla
české, ruské, rumunské, polské nebo
maďarské provenience sami pamatují
z provozu. / 232 stran, 499 Kč

Knihy lze objednat na: GRADA Publishing, a.s., U Průhonu 22, 170 00 Praha 7, tel.: 234 264 401, info@grada.cz.
Pro podrobnější seznámení s vybraným titulem nabízí nakladatelství na www.grada.cz
kromě možnosti objednání také možnost prohlédnutí až 20 % většiny svých publikací.
2/2014
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CO SE PSALO PŘED PŮL STOLETÍM
V POPULÁRNÍM TECHNICKÉM
MĚSÍČNÍKU „SVĚT TECHNIKY”
Giganti
Ještě donedávna platil názor, že výkonu nad 10 000
koní lze dosáhnout jedině parní turbínou, „královnou“ všech hnacích motorů. Kde je ovšem parní
turbína, musí být i parní kotel, který zabírá značnou
půdorysnou plochu. Proto v lodní dopravě, kde se
musí šetřit každou částí neužitečného prostoru,
se hledaly nové cesty. Konstruktéři dvoudobých

lodních motorů zkonstruovali jednočinné dvoudobé křižákové motory s přeplňováním o výkonu
v mezích 10 000 až 20 000 koní. Takové výkony
dosahují lodní dieselové motory MAN typu KZ.
Na obr. 1 je pohled na osmiválcový lodní motor typu
KZ 78/140, přičemž KZ znamená, že jde o jednočinný
dvoudobý křižákový motor a označení 78/140 udává
průměr a zdvih pístu v cm. Motor má tedy průměr
pístu 780 mm, což odpovídá rozměru kulatého stolu
pro čtyři osoby. Obsah pístu je 4800 cm². Srovnáme-li
průměr a obsah pístu s motorem automobilu Škoda
1201, je průměr 10,82krát větší a obsah 117,5krát
větší. Zdvih motoru je 1400 mm. To je výška asi 12letého chlapce. Motor automobilu Škoda 1201 má
zdvih 75 mm. Objem válce je 669 litrů. Tento obsah odpovídá množství vody, které je plánováno
v městě pro 6člennou rodinu za den. Výkon válce
motoru KZ je při 115 ot/min 1125 k. Výkon motoru

Obr. 1: Délka motoru je 15,335 m

Obr. 4: Montáž víka se provádí na horní galerii
a k jeho nasazení je zapotřebí jeřábu

Motory se vyznačují velmi klidným během. Velká
péče je věnována dobrému vyvážení. Hnací ústrojí
každého motoru je spočítáno na kmitání. Celé zařízení (včetně lodního hřídele a šroubu) ve spojení
se základem je tak uloženo, že nebezpečné kritické
otáčky motoru leží mimo rozsah normálních otáček. Pojišťovací regulátor konstrukce MAN chrání
při náhlém odlehčení a zasahuje, jsou-li normální
provozní otáčky překročeny o více než 10 %. Motor
se chladí sladkou(říční) vodou, která umožňuje
dosáhnout větších teplot než při chlazení mořskou
vodou. Při použití mořské vody k chlazení motoru
nastává totiž usazování vodního kamene a koroze.
Písty typu KZ 57/80 a KZ 60/105 jsou chlazené olejem, typu KZ 70/120 jsou chlazené vodou. Při chlazení pístů typu KZ 78/140 se používá vody i oleje. Píst

Obr. 3: Opracování plnících a vyplachovacích kanálů - ze
snímku je patrné, jak velký je válec motoru KZ 78/140

Obr. 2: Příčný řez motorem KZ 78/140
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vozu Škoda 1201 je 45 k při 4200 ot/min. Srovnáním
vidíme, že výkon v jednom válci motoru KZ 78/140
je 25krát větší, ačkoliv otáčky jsou 37,4krát menší.
Celý motor KZ má výkon při použití přeplňování a při
115 ot/min 9000 k. Pro stejný výkon by muselo pracovat 200 motorů automobilu Škoda 1201.
Délka motoru je 15,335 m. Výška je 9015 mm a šířka
4 m. Na obr. 2 je zobrazen příčný řez motorem KZ.
Jak již bylo uvedeno, motor KZ 78/140 je jednočinný
dvoudobý motor s křižákem, s vratným vyplachováním systému MAN. Je zvlášť výhodný pro spalování
těžkých olejů. Přeplňuje se turbodmychadlem poháněným výfukovými plyny. Motor je velmi hospodárný pro pohon mořských lodí každého druhu.
MAN staví všechny lodní dieselové motory jako
dokonalé uzavřené stroje. Přesto jsou veškeré
součásti hnacího ústrojí dobře přístupné obsluze.

Obr. 5: Montáž ojnice

retro – relax
se nasazuje pomocí jeřábu a k přesnému ustavení je
třeba velmi šikovných rukou montérů. Každý válec
je uzavřen dvoudílným víkem. Spodní část víka je
odlita z oceli na odlitky a je chlazena vodou. Vrchní
část víka je z litiny a je vytvořena jako silná hlava,
která přenáší spalovací tlak zavrtanými šrouby na blok
válců. Střední efektivní tlak na píst při přeplňování je
6,55 kg/cm². Působí tedy na víko motoru KZ 78/140
v okamžiku spalování tlak 4800 x 6,55 = 31 400 kg.
Tento tlak je přenášen dvanácti šrouby. Jeden šroub
je namáhán tahem 2610 kg. Předpokládáme-li, že
dospělý muž vyvodí tlak 50 kg, bylo by třeba k vyvození celkového tlaku na víko 628 dospělých mužů.
Ojnice (viz obr. 5) je vyrobena z SM-oceli. Dřík má
kruhový průřez, který je dole v patce rozšířen. Ke klikovému ložisku je ojnice připevněná dvěma šrouby.
Nahoře je ojnice rozvidlena a nese na každé vidlici
dvojdílné komposicí vylévané křižákové ložisko,
zhotovené z oceli na odlitky. Křižákové ložisko je
mazáno mazacím lisem, který je poháněn ojnicí.
K jejímu usazení je třeba nejen jeřábu, ale i šikovných rukou tří montérů. Dva montéři manipulují
z ojnice nahoře, jeden montér dole.
Pro největší výkony staví MAN stroje typu KZ 84/160.
Mají průměr válců 840 mm a zdvih pístů 1600 mm.
Výkon v jednom válci při 112 ot/min je asi 1700 k.
Můžeme tedy takové motory právem nazývat giganty z říše spalovacích motorů. Q

Vyhrajte vstupenky
do NTM

Co jste nevěděli o Sibiři
●Na Sibiřských řekách mohou být postaveny hyd-

roelektrárny o společném výkonu 165 mil. kW.
Je to 70krát více než je výkon Volžské Leninovy
hydroelektrárny.
●Každoroční přírůstek lesních dřevin činí v západní Sibiři (Altajský kraj, Novosibířská, Omská,
Tomská a Tjumenská oblast) 70 až 80 mil. kubických metrů.
●Ve východní Sibiři je právě tolik slunečních
dní jako v Itálii a v zimě je tam více slunce než
na Krymu.
●Minerální prameny Sibiře se podle svých účinků
plně vyrovnají světoznámým kavkazským.
●Na Sibiři je také nejseverněji položena železniční
trať. Probíhá mezi Norilskem a Dudinkou. Její
délka je 100 km.

●Na

samém ústí Sibiřské řeky Leny se nachází
ostrov Kuba. Rostou na něm ananasy a banány
jako na známém ostrově Kuba.
●V Krasnodarsku, ve Střední Sibiři, se staví přes
řeku Jenisej mohutný most, dlouhý 700 m,
který spojí části města na obou březích.
●Radioreléová linka mezi Sverdlovskem
a Moskvou, jdoucí Nižním Tagilem, Kazaní
a Gorkým, umožní obyvatelům kolchozů
Uralů a Povolží příjem kvalitního televizního
obrazu z Moskvy a jiných měst. Začala se
stavět v lednu 1960.
●Právě dokončená hydroelektrárna u Kamenogorsku v jižní Sibiři má nádrž dlouhou 650 km,
což se přibližně rovná vzdálenosti mezi Moskvou a Leningradem. Q

Yondo – Adola

Koule lesolamy

Nedávno byly dokončeny těžké práce na stavbě
dálnice Yodo – Adola v Ethiopii. Šířka dálnice dosahuje 10 m. Stavba byla spojena s velkými těžkostmi
– ročně se mohlo pracovat pouze šest měsíců,
jelikož zbytek roku pršelo. Navíc byla pro dělníky
nebezpečná práce v úsecích přes džungli. Q

Před stavbou hydrocentrály na řece Zambezi ve
Střední Africe bylo třeba vykácet 100 000 akrů lesa.
K tomu účelu byly speciálně vyrobeny ocelové
koule tzv. lesolamy o průměru 2,5 metru. Ty byly
taženy vysoce výkonnými traktory a svou silou
a váhou kácely lesní porosty a stromy. Q

Stačí vyluštit a zaslat na adresu redakce:
TechMagazín, K Červenému dvoru 24, 130 00 Praha 3
CENA PRO TŘI PRVNÍ NEJRYCHLEJŠÍ ŘEŠITELE:
Volná vstupenka pro dvě osoby do Národního technického muzea v Praze. Čestnou vstupenku je možno kdykoliv směnit v pokladně muzea. 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.

4
Vyluštění sudoku z minulého čísla TM 1/2014:
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Vylosovaní luštitelé sudoku z minulého čísla:
Irena Kuncová, Lysá nad Labem
Jan Soukup, Praha
Vladimír Filip, Příbram

1
5

5
2

7
4

2
1

3

8

1

4

1
2
5

2

2

9
7

2
6

7

4
2

9
8

7
6

4
2/2014

57

výstavy a veletrhy – soutěž
25.–28. 2. Brno, Výstaviště: EMBAX
– mezinárodní veletrh obalů a obalových technologií, PRINTexpo – veletrh technologií pro tisk, SALIMA – potravinářský veletrh. Pořádá/info: BVV,
a.s., tel.: +420 541 151 111, fax: +420
541 153 070, e-mail: lbednarova@
bvv.cz (EMBAX, PRINTexpo), dpelikan@bvv.cz (SALIMA), www.bvv.cz

24.–27. 2. Barcelona, Španělsko: MWC
– Mobile World Congress. Pořádá/info:
GSMC Limited, tel.: +44 (0)20 7759
2300, fax: +44 (0)20 7759 2301, www.
gsmworld.com

26.–27. 2. Katowice, Polsko: EXPOCHEM 2014 – výstava technologií pro
chemický průmysl. Pořádá/info: Zarzad

Targow Warszawskich S.A., tel.: +48 (22)
849 60 06, fax: +48 (22) 849 35 84, e-mail: ztw@ztw.pl, www.ztw.pl

6.–8. 3. Stuttgart, Německo: CEB Stuttgart (Clean Energy Building) – veletrh
pro obnovitelné energie a energeticky
efektivní budovy. Pořádá/info: REECO
GmbH, tel.: +49 7121 30 16 – 0, fax: +49
7121 30 16 – 100, e-mail: redaktion@
reeco.eu, www.reeco.eu

10.–14. 3. Hannover, Německo: CeBIT – světový veletrh informačních
technologií, telekomunikací, software
a služeb. Pořádá: Deutsche Messe AG
Hannover, info: Ing. Eva Václavíková,
tel.: 220 510 057, fax: 220 510 057,
e-mail: info@hf-czechrepublic.com,

www.hf-czechrepublic.com, www.
cebit.de

11.–14. 3. Düsseldorf, Německo: METAV 2014 – mezinárodní veletrh
pro výrobní techniku a automatizaci.
Pořádá/info: VDW (Verein Deutscher
Werkzeugmaschinenfabriken e.V.), tel.:
+49 69 756081-0, fax: +49 69 756081-1,
e-mail: vdw@vdw.de, www.metav.de

18.–21. 3. Brno, Výstaviště: AMPER
2014 – mezinárodní veletrh elektrotechniky, elektroniky, automatizace,
komunikace, osvětlení a zabezpečení.
Pořádá/info: Terinvest, s.r.o., tel.: +420
724 612 075, fax: 221 992 139, e-mail:
chovancova@terinvest.com, www.
terinvest.com

SOUTĚŽ PRO PŘEDPLATITELE
V zavedené tradici losování z nově příchozích objednávek předplatného (včetně obnovených)
pokračujeme a každý měsíc jsou vylosování tři předplatitelé, které odměníme věcnými cenami.
PRO ÚNOROVÉ VYDÁNÍ JSME VYLOSOVALI:
Martina Remerová, Jersín; Stanislav Huttner, Šakvice; Anna Neužilová, České Budějovice
Ceny do soutěže – voucher na nákup knih – připravila společnost GRADA, největší české
nakladatelství odborné a zájmové literatury. Knižní nakladatelství už od roku 1991 každoročně
přináší na český trh v rámci desítek specializovaných edičních řad stovky titulů odborného
i hobby zaměření z nejrůznějších oborů, včetně novinek, překladů odborné literatury
z publikací renomovaných zahraničních vydavatelství, ale i vybraných titulů dětské
literatury domácích i zahraničních autorů. Zárukou vysoké úrovně nakladatelství je
spolupráce s předními odborníky technických, vědních a společenských oborů. Vylosovaní předplatitelé obdrží voucher na nákup knih nakladatelství GRADA dle vlastního
výběru. Podrobnější informace o katalogové nabídce nakladatelství najdete na www.grada.cz.

Darujte předplatné!
Vzhledem k značnému zájmu o dárkový poukaz, který byl původně plánován pouze jako vánoční
akce, se rozhodla redakce umožnit předplatné formou dárku i nadále. Chcete-li udělat radost někomu
z Vašich blízkých, který má zájem o techniku a technologie a přijdou mu vhod zajímavé informace
z těchto oborů, můžete mu darovat předplatné a zajistit tak pravidelné zasílání časopisu TechMagazín.
Zvýhodněné roční předplatné za plnohodnotných 12 čísel vychází na 300 Kč.
Stačí kontaktovat redakci na e-mail predplatne@techmagazin.cz a my už se postaráme o všechno
ostatní. Vyplněný dárkový certifikát může být netradičním dárkem k narozeninám, jmeninám či jiným
příležitostem. Certifikát zašleme obdarovanému poštou (společně s prvním výtiskem TechMagazínu).
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www.kaeser.cz

STLAČTE NÁKLADY

DÍKY PATENTOVANÉ TECHNOLOGII KAESER
Nezáleží na tom, zda máte jen malou dílnu nebo velkou továrnu s několika
sty zaměstanci. Díky mimořádně efektivní technologii kompresorů Kaeser
nabízíme úsporu všem. Mezi hlavní výhody našeho řešení patří:

• ŽIVOTNOST
robustní konstrukce dovoluje více než 60 000 hodin spolehlivého provozu

• ÚSPORA ENERGIE
naše kompresory mají díky unikátní konstrukci vyšší účinnost, a tím
pádem i nižší spotřebu energie
Vyberte si z naší řady šroubových kompresorů s výkonem od 2,2 do 515 kW.
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