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Ti starší ještě možná pamatují cvičení civilní obrany, ti kdo byli na vojně zase poplachy – nacvičovaly
se různé kritické situace od požáru po chování při atomovém útoku. Dnešní mladá generace má už
od těchto záležitostí nějaká dvě desetiletí pokoj. Časy studené války a soupeření mezi světovými říšemi
dobra a zla jsou pryč, ale obavy z krizových situací se ve světě vystrašeném hrozbou terorismu opět
vrací. A protože doba se mění, a ke slovu přišly moderní technologie, nacvičují se pro změnu věci,
které lze čekat např. po kybernetickém útoku – a to je v první řadě výpadek sítí a zásobování energií,
zlověstný fenomén označovaný výrazem blackout. Zatmění, jak by zněl český překlad tohoto pojmu,
pokud by se používal, také přesně odpovídá situaci, která by následovala: tma, chaos a následně
zřejmě totální rozvrat a kolaps všech vymožeností, na které jsme dnes zvyklí.
A v dnešní době propojených a přes internet komunikujících zařízení je “vyhodit pojistky” možná
snazší, než si mnoho z nás dokáže představit. Nejen firmy, ale i celé vlády si tuto Achillovou patu
už uvědomují, a snaží se na takovouto hrozbu připravit. Došlo i na nás a Česko, resp. Praha má za
sebou první úspěšné cvičení simulace blackoutu. Samozřejmě už slyším spoustu lidí reptat, že je
to nanic, stejně “jen jako”, stojí to zbytečné peníze, a k ničemu nám to stejně nebude. Možná – ale
tento stát už promrhal mnohem více peněz z mnohem pochybnějších důvodů, a historie nás už
také mockrát poučila, že není dobré rizika podceňovat a že z problémů se lépe a rychleji otřepe ten,
kdo je na ně připraven.
A neplatí to zdaleka jen u věcí očekávaných (kde se koneckonců čeká, že k něčemu takovému dojít
může, a tudíž bychom měli být schopni na takovouto situaci adekvátně zareagovat), ale i pro věci
nečekané. Povodně jsme se po několika tvrdých lekcích (snad) naučili jakžtakž zvládat a kritické
body infrastruktury už nebudeme situovat do záplavových oblastí, ale počítali byste s povodní
na kopci? Většina asi ne, ale vidíte – přesně k takovému, byť jakkoli nepravděpodobnému případu
může dojít, jak už asi vědí provozovatelé (a uživatelé služeb) datacentra Casablanca na pražských
Vinohradech. I když jde o jeden z nejvyšších bodů ve městě, stačila havárie vodního potrubí, a na
malér bylo zaděláno. I když se datacentra zaklínají maximálním stupněm zabezpečení a ochrany
svěřených dat a jejich garantovanou nepřetržitou dostupností, stalo se, že to vše, za co datacentrům
zákazníci platí nemalé peníze, najednou úplně 100procentě neplatilo. Voda si vynutila odpojení
energie, nešla elektřina, nebyla data. Výpadek stál Casablancu nejen spoustu peněz, ale i několik
významných zákazníků a také podstatnou část pečlivě budované reputace.
To, na čem jsme životně závislí – resp. ten svět úžasných technologií, který jsme si vytvořili (mimochodem internet právě letos v březnu slaví své 25. narozeniny) – je elektřina. Bez ní by dnes už
prakticky nic nefungovalo a náš svět by se zastavil. Příklady oblastí, které už takovouto neradostnou
zkušenost zažily, např. v důsledku přírodních katastrof, jsou dostatečným varováním a patří mezi ně
třeba i USA nebo Japonsko, které se řadí na žebříčku nejvyspělejších zemí světa k absolutní špičce.
A přesto měly se zvládnutím blackoutů velké problémy, jejichž zvládnutí jim zabralo hodně času,
o finančních důsledcích nemluvě.
Od dob páně Verneových, kdy byla elektřina základem většiny jeho fantastických technických
vymožeností, se stala i základem našeho světa, nad nímž by nejspíše žasnul i sám Jules Verne, a že
ten měl nějakou představivost! Přijít o její pravidelný přísun do průmyslových podniků i domácností
je vždy katastrofa.
Elektřina (a věci s ní související) je také hlavním tématem tohoto vydání TechMagazínu, věnovanému
mezinárodnímu veletrhu Amper 2014. Na něm se představí nejmodernější technologie a zařízení, které
se v tomto oboru během poslední doby objevily, a je potěšitelné, že ČR patří mezi země, kde se elektrotechnice daří – své továrny tu má řada renomovaných světových výrobců, a ani české firmy nestojí
stranou. Jejich expozice budou mít i letos rozhodně co zajímavého nabídnout. A pokud se rozhodnete
veletrh navštívit, budeme rádi, když se tam přijdete podívat i na náš stánek v pavilonu P, stánek č. 1.23.

Josef Vališka, šéfredaktor

SAMOLEPÍCÍ ETIKETY • TERMOTRANSFER TISKÁRNY • INKJET • APLIKÁTORY ETIKET • TERMOTRANSFEROVÉ PÁSKY • ZNAČENÍ LASEREM • VERIFIKACE OCR A KÓDŮ • KAMEROVÉ SYSTÉMY

... a elektřinu naši vezdejší dej nám dnes

Výstava
AMPER
hala V
stánek 1.06
a 1.23

www.LT.cz

www.tiskovehlavy.cz

novinky z domova a ze světa

OBSAH
Q Editorial: ... a elektřinu naši vezdejší dej nám dnes
Q Z domova a ze světa

3
4–7

Q Interview: SKF – Jemné umění kouzla přesného pohybu

8

Q Interview: Špondr CS – Mazání je klíčové nejen pro lyžaře

9

Q Jaké novinky budou na veletrhu For Industry

10

Q Misan představil nejrychlejší soustružnicko–frézovací centrum

11

Q DMG Mori: ve znamení společných inovací

12

Q Iscar oznamuje výrobu nového produktu

13

Q Systémy pro vrstvené laserové spékání kovů od Misan s.r.o.
Q Vertikální duo pro náročné aplikace

Příloha: Amper 2014 Brno

14–15
16
17–34

Q Efektivní způsob, jak získat nové příležitosti a budoucí kontrakty

17

Q Kollmorgen – „because motion matters“

18

Q Přístroje pro použití i v náročných podmínkách

19

Q Technické a technologické inovace ABB na veletrhu Amper

20–21

Q Technologie, která se vám dostane pod kůži

22–23

Q Globální měření s detailem na každý stroj

24–25

Q Označte si dobře kabely!

26

Q Svařování plastových čoček světel laserem

27

Q Renesance elektromobilů

28–29

Q Peugeot Partner 2. generace s elektrickým pohonem

30–31

Q Projekt Nice Grid: chytré sítě utvářejí město budoucnosti

32–33

Q Konec jednoho elektrického snu: „lepší místo“ nenašlo

34

své naplnění

Q Seriál: Otázky a odpovědi k podnikovým systémům

35

Q analytica: špičkové technologie ve výzkumu i laboratořích

37

Q Speciální hasicí kapalina chrání vzácné předměty

38

Q Náplně do moderních 3D tiskáren se rodí na Hané

39

Q Oblačný svět SolidWorks

40

Q Svět ve znamení mobilů

41

Q Laserové 3D skenery ve službách vědy i zákona

42

Q Auta jsou stále chytřejší a chytřejší, možná až příliš…
Q Špioni, o kterých ani nevíte
Q Osm technologií pro úspornější vozidla
Q Nový Ford Transit: spojení nejlepších vlastností

43–44
45
46–47
48

Q Ekonomika

50–51

Q Legislativa a právo

52–53

Q Kaleidoskop

54–55

Q Retro – relax

56–57

Q Veletrhy, soutěž
4

3/2014

58

EU VIDÍ PERSPEKTIVU PRO VÝVOJÁŘE
V APLIKACÍCH PRO MOBILY
Vytváření aplikací pro mobilní telefony a programů pro podobná zařízení přinese evropské ekonomice
v roce 2018 kolem 63 mld. eur a zaměstná až 5 mil. lidí. Uvádí to studie, jejíž závěry v polovině února
představila Evropská komise.
Dokument konstatuje, že evropští
a američtí vývojáři jsou už teď na
špičce tohoto rychle se rozvíjejícího
odvětví, které odstartovalo teprve
před několika lety, a Evropa a Amerika
vyrábějí každá po 42 % dostupných
aplikací, jichž bylo jen během loňského roku na světě pro nejrůznější
systémy staženo celkem asi 94,4 mld.
Evropští zákazníci a zadavatelé reklamy loni utratili za aplikace a reklamy v nich celkem 6,1 mld. eur, což
je zhruba 30 % celosvětových výdajů
v tomto oboru. Rychlý rozvoj odvětví
znamená i nárůst potřeby pracovníků. Vývojem aplikací pro mobilní
zařízení se v současnosti zabývá v EU
zhruba milion lidí a dalších přibližně
800 000 našlo práci v oborech s tím
souvisejících. Evropští vývojáři ale
poukazují na nižší platy v EU, takže
nejschopnější lidé odcházejí za lep-

Vývoj aplikací pro mobily zaměstná
v EU pět milionů lidí

ším výdělkem do USA, a také na fakt,
že dostatečně schopných lidí není
v oboru dostatek - často chybějí potřebné znalosti jak technické, tak podnikatelské, konstatují závěry studie.
Dalším velkým problémem je podle
evropských vývojářů přetrvávající
nízká spolupráce napříč platformami,
takže nové aplikace je potřeba vyvíjet
souběžně např. pro Android, pro iOS
od Apple a pro další systémy, přičemž
evropský byznys naráží na skutečnost,
že největší systémy vyvinuly právě
americké firmy. Q

NA ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU V SR
DOHLÍŽÍ TECHNIKA Z PARDUBIC
Letecký provoz nad územím
Slovenska se za posledních 7 let
zvýšil o více než čtvrtinu a nová
situace si vyžádala vytvoření
vhodných podmínek pro práci
dispečerů a jejich kontrolu.
To byl také hlavní důvod pro přesun
Letové prevádzkovej služby Slovenskej republiky (LPS SR), která zajišťuje
poskytování leteckých navigačních
služeb ve vzdušném prostoru a na
určených letištích, do nových prostor. Součástí pracoviště je i nový
systém hlasového záznamu ReDat
od pardubické firmy Retia. Ta vyšla
jako vítěz z veřejné soutěže na realizaci modernizace záznamového
systému LPS SR. Dosud využívanou

technologii nahradil český digitální
záznamový systém ReDat a slovenští
dispečeři tak získali moderní řešení
managementu záznamu, srovnatelné s technologiemi na ostatních
velkých světových letištích. Systém
ReDat prošel velmi náročnými testy
akceptačního procesu LPS. „Potvrdila
se jeho kompatibilita s požadavky
LPS i s normami, které se v oboru
ATM/ATC (letový provoz) striktně
dodržují. Podmínkou instalace systému bylo zřízení třech nezávislých,
ale navzájem komunikujících lokací,
v nichž se používají jak analogové,
tak i digitální rozhraní komunikačních ústředen,“ uvedl Jiří Kristek,
člen představenstva RETIA. V rámci
projektu pro LPS SR bylo dodáno
10 nahrávacích jednotek a jeden
databázový server, který v přehledném grafickém prostředí pracuje se
záznamy ze všech lokalit. Záznamy
lze následně sofistikovaně filtrovat
a provádět zpětné analýzy včetně
identifikace původní příčiny. Q
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DAS WELTAUTO ZAVÁDÍ KONCERNOVOU
ZÁRUKU NA OJETÉ VOZY
Na českém trhu se objevila
možnost koncernové záruky
na ojeté vozy, kterou představila značka Das WeltAuto ve
spolupráci se společností ŠkoFIN. Produkt je přizpůsoben
potřebám zákazníků, kteří si
mohou zvolit ze dvou variant
záručního krytí.
Za určitých cenových podmínek
může být nová záruka sjednána
pro ojetá vozidla až do 7 let stáří
s max. 200 000 ujetými kilometry.

Základní záruka se vztahuje na
3 nejdůležitější a nejnákladnější
konstrukční celky: motor, rozvodovku a převodovku. Alternativou je rozšířená záruka, která
pokryje náklady na opravu nebo
výměnu až 14 konstrukčních
celků: motoru, převodovky, rozvodovky, hnacích hřídelů, řízení,
brzdové soustavy, palivového
systému, elektrické soustavy,
komfortních elektronických systémů, klimatizace, chladicí sou-

stavy, bezpečnostních systémů,
výfukové soustavy a pohonu na
plyn. Ale pouze v případě, jedná-li se o originální systém přímo
od výrobce.
Program záruk Das WeltAuto pro
majitele ojetého vozu představuje ochranu před nečekanými
výdaji v případě poruchy důležitých dílů a komponentů. Opravu
vozidla může realizovat kterýkoli
smluvní partner Das WeltAuto
nebo Škoda Plus v ČR, stejně tak
existuje možnost záruční opravy
poškozeného vozidla v rámci záruky i v zahraničí. Q

FIRMY A LIDÉ
Střídání
personalistek
v ABB
Společnost ABB oznámila od ledna jmenování Jany Vašíčkové na pozici HR Manager pro Českou republiku a země
klastru: Maďarsko, Ukrajinu a Slovensko.
Předtím Jana Vašíčková řídila personalistiku Blízkého východu, nyní
bude šéfovat zemím klastru východní
Evropy. Ve funkci nahradila Alenu
Ciprovou, která odešla na mateřskou
dovolenou.

Pod Babišovým
vedením

UNIKÁTNÍ OBŘÍ ZÁSOBNÍKY
NA ZEMNÍ PLYN Z DĚČÍNA
Děčínská společnost ChartFerox
dodá speciální obří zásobníky
na zkapalněný zemní plyn (LNG)
ropné společnosti Shell. Cena
zásobníku o objemu milion litrů se pohybuje kolem jednoho
milionu eur.
Firma je v současnosti jediným provozem na světě, kde se vyrábějí zásobníky o takovéto extrémní skladovací kapacitě. Poprvé vyrobila
dva takové zásobníky v roce 2011

pro norský multifunkční skladovací
terminál na zkapalněný zemní plyn,
další dva, určené pro uskladnění
kapalného kyslíku a dusíku, dodala loni pro zákazníka ve Finsku.
Transport prvního obřího tanku
pro Shell je plánován na polovinu
letošního roku.
„Dochází k tomu, že i velké ropné
společnosti, jako je Shell a Gazprom,
se začínají orientovat i na ekologická
paliva s nízkým emisním dopadem.

Díky nejlepším technickým parametrům v nadstandardních objemech
získala naše firma jako jednu ze
zakázek výrobu několika zásobníků
pro Shell, které bude dodávat až do
roku 2015,“ uvedla marketingová
ředitelka společnosti ChartFerox
Monika Votápková pro deník E15.
Trh se zkapalněným zemním plynem
(LNG) podle ní velmi rychle roste
a v následujících letech významně
vzroste poptávka po zásobnících
na plyn pro lodní a automobilový
průmysl, kde se zemního plynu využívá jako ekologického a ekonomicky
výhodného paliva. Q

Nově jmenovaná náměstkyně ministra financí ČR Ing. Simona
Hornochová, která bude na ministerstvu působit v oblasti daní a cel,
přichází z Prezidia Komory daňových
poradců ČR, jež byla zřízena zákonem.

Posila
Bridgestone
Europe
Bridgestone Europe
ve snaze posílit naplňování globálních obchodních
cílů vytyčených v rámci Bridgestone
Group rozšířila své nejvyšší vedení
a do Bruselu povolala Eduarda Minarda, který se ujme role výkonného
ředitele Bridgestone Europe (BSEU).
Dosud Minardi působil souběžně
také jako provozní ředitel společnosti Bridgestone Americas, Inc.
(BSAM) a generální ředitel a prezident společnosti Bridgestone Tire
Operations (BATO).

C.S.Cargo míří
na Východ

EVROPA ZPŘÍSŇUJE NA LETIŠTÍCH
KONTROLY TEKUTIN
Od února přibyly na letištích
v EU detektory tekutin a gelů,
které mají zabránit pronesení
výbušnin a dalších nebezpečných látek do letadla.
Tyto látky se dosud kontrolovaly
namátkově a v případě nejasností
měl cestující možnost potvrdit
jejich obsah ochutnáním, nyní
bude kontrola vícestupňová.
Pražské letiště pořídilo k tomuto

účelu 18 stacionárních a dva
mobilní skenery. Pokud by skener označil kontrolovanou látku
za nebezpečnou, přijde na řadu
ještě mobilní skener a případně
chemický rozbor. Odbavení cestujících by se však tímto novým
bezpečnostním opatřením nemělo zpomalit.
V současnosti mohou cestující
v kabinovém zavazadle přepravo-

vat nejvýše litr tekutin, gelů a aerosolů v nádobách o maximálním
objemu 100 ml, které musí být
umístěné v průhledném uzavíracím plastovém sáčku a který
cestující musí vyjmout ze zavazadla a předložit k samostatné
kontrole. Lidé, kteří převáží
např. dětskou výživu nebo léky
v povoleném množství, budou
přímo směřováni do tzv. medical
line, kde během jedné kontroly
projdou detektorem kovů i tekutin. Q

Novou pobočku C.S.
Cargo Russia v Hradci
Králové, kterou otevřela od nového roku společnost
C.S.Cargo se zaměřením na Rusko
a země SNS, bude vést jako ředitelka
Ludmila Hlavsová. Jejím předchozím
působištěm byla po dobu 11 let společnost ATL CZ, kde posledních 10 let
zastávala rovněž pozici ředitelky.

Finance pod
novým vedením
Na místo finančního
ředitele společnosti
DACHSER Czech Republic nastoupil Tomáš Bechner. Bude
zodpovědný za účetnictví, daňové
V
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STAV I POLOHA ZÁSILKY POD KONTROLOU

otázky a kontrolu hospodaření společnosti. Předtím pracoval pro investorskou a developerskou společnost
Flow East jako finanční manažer.

FedEx Express, dceřiná firma společnosti FedEx, rozšířila souběžně
s uvedením služby FedEx Shipment Watch do dalších zemí (Kanady a 14 evropských států včetně
ČR) svou službu sledování zásilek
SenseAware. Zákazníci tak mohou
téměř v reálném čase získávat
ještě přesnější informace o stavu
svých nejdůležitějších, nejcennějších a nejspěšnějších zásilek.
SenseAware kombinuje online
aplikaci s multisenzorickým vysílačem, který zákazníkům odesílajícím
cenné nebo ekologicky citlivé zásilky umožňuje sledovat tyto zásilky
prakticky v reálném čase a zároveň
spolupracovat s jejich dodavatelskými
řetězci. Kromě monitorování místa,
kde se zásilka nachází, dokáže služba
monitorovat i teplotu, vystavení

Dial Telecom
změnil
technického
ředitele
Novým technickým
ředitelem českého poskytovatele
telekomunikačních služeb Dial Telecom, a.s., se od 1. února 2014 stal
Marek Šťastný. Do funkce přechází
z pozice zástupce technického ředitele (se zaměřením na analýzu a plánování systémů, sítí a procesů). Ve
funkci technického ředitele vystřídal
po 16 letech Ingrid Ledererovou.

Změna v EMC
Společnost EMC
oznámila jmenování
Simona Walshe provozním ředitelem pro oblast Evropy, Středního východu a Afriky.
Simon Walsh, který do EMC přichází ze
společnosti Colt Technology, bude pod
přímým vedením Adriana McDonalda,
prezidenta společnosti EMC pro oblast
EMEA, zodpovídat za rozvoj firemní
strategie, lidských zdrojů a uvádění
produktů na trh v celém regionu.

PSA SE BUDE MOCI SPOJIT S ČÍŇANY
Rodinná dynastie Peugeotů,
vlastník ztrátové francouzské
firmy PSA Peugeot Citroën, dala
souhlas s plánem propojení
firmy s čínskou automobilkou
Dongfeng Motor a s navýšením
kapitálu.
Peugeot a Dongfeng jednají už
několik měsíců o dohodě, která
by francouzského výrobce vyvedla
ze současných potíží a zachránila
před kolapsem. PSA, druhá největší evropská automobilka, patří
mezi podniky, na které měl největší
dopad kolaps evropského automo-

Nový šéf
klientského
oddělení
Vedoucím oddělení
péče o zákazníky
(Head of Client Relationship Management) ve společnosti LeasePlan Česká
republika byl jmenován Jan Malý. Na
starosti bude mít týmy key account
manažerů a klientských pracovníků
společnosti. Ve funkci nahradí Jakuba
Kostrbu, který povede nově vzniklé oddělení a obchodní aktivity LeasePlanu
zaměřené na malé a střední firmy. Jan
Malý předtím působil v české pobočce
poradenské společnosti PricewaterhouseCoopers.

Novým generálním
ředitelem firmy Microsoft je Satya Nadella,
který dosud zastával vysoké pozice
v nejrychleji rostoucích a nejziskovějších divizích, (naposledy v divizi pro
cloudové technologie) a ve funkci
vystřídal Steva Ballmera. Satya Nadella, který ve službách Microsoftu
pracuje 22 let je teprve třetím geV
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bilového trhu a nyní se intenzivně
snaží snížit svou závislost na Evropě, jejíž automobilový trh těžce
zasáhla úvěrová krize. Předpokládá
se, že Číňané se spolu s francouzskou vládou zúčastní navýšení
kapitálu a získají v PSA po 14 %
akcií. Spolupráce automobilek není

VŠTE OTEVŘELA V TÁBOŘE NOVÉ
CENTRUM TECHNICKÝCH STUDIÍ

Nový šéf
Microsoftu
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světlu, relativní vlhkost, nárazy a barometrický tlak. Zařízení SenseAware
2000 podporuje jak suchou ledovou
sondu monitorující teploty od -80 °C
do +60 °C, tak sondu kryogenickou,
jež dokáže monitorovat zásilky od
-195 °C do +60 °C.
Služba je určena pro zasílání vysoce
cenných a spěšných zásilek, a to hlavně
u oborů, které pracují s výrobky s vysokou hodnotou nebo vysokou citlivostí
na čas, např. letecký a kosmický průmysl, výroba, těžba a zpracování ropy
a zemního plynu, nebo zdravotnictví.
Lze ji ale stejně tak využít pro přepravu
luxusních módních šatů, které potřebují ochranu před vlhkem, leteckých
součástek, které vyžadují zvlášť opatrné zacházení, nebo výrobních dílů,
jejichž zpoždění nebo ztráta by mohly
vést ke vzniku problémů v dodavatel-

Nejmladší veřejná vysoká škola
v Česku, českobudějovická Vysoká škola technická a ekonomická (VŠTE), se rozrostla. Od
konce února se její část nachází
v Táboře, který se stal prvním
městem, v němž VŠTE zřídila své
Centrum technických studií.
Výuka v něm se zaměří se na bakalářský
studijní obor Strojírenství se specializací
Progresivní materiály v automobilovém průmyslu. Obor se otevře již v září.
Postupem času zde bude k dispozici až
100 míst v ročníku. Zpočátku zde bude
působit více než 10 stálých pracovníků.
„Jsme profesně orientovanou vysokou
školou a Tábor s průmyslovou aglome-

rací a strojírenskou tradicí se pro nás
stal přirozenou volbou. O uplatnění
zdejších absolventů nepochybujeme,“
uvedl rektor VŠTE Marek Vochozka.
Centrum vzniklo v areálu Střední průmyslové školy strojní a stavební v Táboře, který má moderně vybavené
laboratoře i školní dílny s veškerým
stroji, včetně obráběcích.
Podle ředitele Úřadu práce v Táboře
Pavla Kaczora je VŠTE jedinou školou,
která před svým působením ve městě
konzultovala záměry a představy
s Úřadem práce. „To je pro mne příslibem, že příprava absolventů bude
vycházet právě z potřeb regionálního
trhu práce a zdejších firem,“ pozname-

ském řetězci. V loňském roce získala
služba SenseAware cenu pro Inovátora
roku v oblasti integrity dodavatelského
řetězce v soutěži Cool Chain Logistics
Europe Excellence Awards.
Společně s dalšími specializovanými
službami, jako je např. FedEx Priority
Alert, nabízí FedEx Express kompletní
souborné řešení, které zahrnuje přepravu a balení zboží při kontrolované teplotě, sledování, viditelnost
a kontrolování zásilek, dokumentaci
trasy pro potřeby regulačních úřadů
a rychlé celní odbavení. Q

novinkou, spolupracují už delší
dobu - v Číně fungují tři továrny,
v nichž společně vyrábějí. Podle
informace, kterou s odkazem na
důvěryhodné zdroje přinesl list
China Business News, plánuje Dongfeng Motors získat až 30% podíl
ve firmě PSA Peugeot Citroën, do
níž hodlá investovat až 10 mld. yuanů (investici ve výši 800 mil eur již
potvrdil). Vedení dvou holdingů,
které rodina Peugeotů vlastní,
schválilo všechny návrhy, které PSA
s čínskou firmou sjednala, zejména
plán zvýšení kapitálu o tři miliardy
eur (82 mld. Kč). Q

nal ředitel s tím, že dobří absolventi
strojírenských a technických oborů
mají na trhu práce velké šance, neboť
tyto profese zdejší firmy dlouhodobě
hledají. „Nedostatek technicky vzdělaných odborníků někde dokonce
představuje bariéru růstu. Lidé, kteří
práci hledají, však často neodpovídají
struktuře poptávky firem,“ upřesnil
ředitel Úřadu práce.
V lednu letošního roku vzniklo také
ve spolupráci VŠTE a společnosti
JIKORD, která je koordinátorem veřejné autobusové a železniční dopravy v Jihočeském kraji, společné
pracoviště, které bude sídlit v areálu
školy. Představuje výjimečný projekt,
který studentům především z oboru
Technologie dopravy a přepravy
umožní podílet se bezprostředně
na řešení reálných problémů. Q

novinky z domova a ze světa
polovině roku meziročně o 60 %.
Vozidel na CNG přibývá i v Česku.
Dalším významným impulzem by
mohlo být uvedení nového modelu
automobilky Škoda Auto, která si pro
CNG motorizaci vybrala populární
vůz Octavia. Světová premiéra vozu
Škoda Octavia G-TEC se odehrála
na autosalonu v Ženevě. Ekologická
forma pohonu bude k dispozici jak
pro model Octavia, tak pro model
Octavia Combi. Vůz je vybaven přeplňovaným zážehovým motorem
1,4 TSI o výkonu 81 kW, konstruovaným pro spalování zemního plynu
a benzinu a splňuje emisní normu
EU 6. Při provozu čistě na CNG ujede
podle výrobce až 410 km na jedno
natankování, při provozu na benzin
činí dojezd 920 km. Q

ZÁJEM O AUTA NA PLYN ROSTE,
JEJICH RODINU ROZŠÍŘÍ I ŠKODA
Plyn jako palivo zažívá celosvětově velký rozmach. Poptávka po
stlačeném zemním plynu (CNG)
a zkapalněném zemním plynu
(LNG) ve světě vzrostla mezi
roky 2008 až 2013 o 220 % na
30,1 mld. m3. Na světě již jezdí
20 mil. CNG vozidel.
V roce 2009 to bylo zhruba 10 mil.
vozidel, jejich počet se od té doby
prakticky zdvojnásobil, prohlásil výkonný ředitel Evropské asociace pro
zemní plyn a biometan v dopravě
(NGVA Europe) Lennart Pilskog.
EU podle něj počítá se 160 mil. eur
(asi 4,4 mld. Kč), které budou inves-

továny do infrastruktury CNG stanic v členských zemích unie. Návrh
směrnice o zavedení infrastruktury
pro alternativní paliva přímo nařizuje
státům EU zajistit veřejně přístupnou infrastrukturu pro dodávku CNG
s přesnými vzdálenostmi mezi čerpacími stanicemi na celém území EU
a určitého počtu stanic umístěných
v městských aglomeracích.
Evropská plynárenská asociace
Eurogas uvádí, že spotřeba CNG
v Evropě se může do roku 2035
zvýšit až 7násobně. Podle německé
energetické agentury DENA vzrostla
poptávka po CNG již loni v první

RUSKO A ČÍNA BUDOU SPOLUPRACOVAT
V OBLASTI VÝROBY DOPRAVNÍCH LETADEL
Jak informoval letecký odborný
magazín Aviation Week, ruská
firma Irkut (výrobce letounů
Suchoj a Jak) připravuje spolupráci s Čínou. Během tří let
by mělo dojít k zahájení dodávek nových modelů – ruského
MS-21 a čínského letounu C919,
a během dalších 6 až 8 let hodlají vyvinout společný typ pro
dálkové lety.
Stroj, který má být výsledkem této
aliance, a s jehož nástupem se uvažuje okolo roku 2024, by se měl stát
alternativou za Airbus A330 a po-

dobné a konkurovat americkému
letounu Boeing 787 Dreamliner.
Předpokládá se, že aerolinky po celém světě budou v příští dekádě
hledat náhradu za tyto letouny.
Podle vyjádření United Aircraft
Corporation (UAC), která vlastní
společnost Irkut, probíhá nyní
studie proveditelnosti s tím, že do
provozu by se připravovaný letoun
měl dostat v letech 2023 až 2025.
I když šéf UAC Michail Pogosjan
konkrétně čínského partnera přímo
nejmenoval, je podle Aviation Week
vysoce pravděpodobné, že jím

MSV METAL STUDÉNKA
PO REORGANIZACI PROSPERUJE
Necelý rok po ukončení reorganizace se společnost MSV Metal
Studénka, přímý nástupce bývalého závodu Vagónka Studénka
na výrobu vagónů založeného
v roce 1901 a jediná kovárna v ČR
specializovaná na výkovky pro
železnici, nachází v dobré kondici.
Z 10 327 t výrobků, které kovárna
vyrobila v loňském roce, směřovalo

80 % na export, celkové tržby společnosti meziročně vzrostly o 2 %
z 694 mil. na 707,5 mil. Kč, plán pro
letošní rok hovoří o předpokládaných tržbách 764 mil. Kč, tedy
navýšení o 8 %. O dobré kondici
podniku vypovídají i rostoucí počty
zaměstnanců: Zatímco před reorganizací v roce 2012 ve Studénce
pracovalo 356 zaměstnanců, vloni

bude čínská společnost Comac,
s níž Irkut už v roce 2012 podepsal dohodu o studii společného
vývoje velkého letounu. Čína by
se podle šéfa UAC měla zaměřit
na design a poprodejní podporu,
ruská strana může skrze vládní program podpory letectví financovat
technologický vývoj.
Obě firmy se ale zatím potýkají se
zpožděním svých dosavadních
projektů. Irkut plánoval dodávky
prvních svých strojů MS-21 v roce
2016, UAC ale teprve nyní začíná
s výrobou testovacích prototypů,
což může projekt zdržet asi o rok,
a obdobně je na tom s postupem
prací na svém letounu i Comvac.
První stanice automatizované
montážní linky pro MS-21 budou
uvedeny do provozu v prvním
pololetí 2014, uvedení kompletní
linky do provozu je plánováno na
rok 2015. Q

jejich počet vzrostl na 371, a letos
by ve firmě mělo najít práci dalších
17 lidí – půjde zejména o obráběče,
kováře nebo technology. V letošním
roce plánuje přední evropský výrobce zápustkových výkovků a podsestav pro železnice i další odvětví
(včetně automobilového průmyslu,
zemědělství, stavebnictví, těžebního
průmyslu atd.) investovat také do
strojního vybavení. Největší investici
z celkových 55 milionů bude představovat soustruh za 15 mil. Kč. Q

nerálním ředitelem v 39leté historii
Microsoftu. Společnost také oznámila,
že Bill Gates opustí funkci předsedy
správní rady firmy, v níž ho nahradí
John Thompson. Gates získá ve firmě
novou úlohu, stane se technologickým poradcem a ponechá si také
křeslo ve správní radě.

Z Temelína
do PSG
Novým místopředsedou představenstva
jedné z největších
stavebních a energetických firem
v České republice PSG-International se
od 1. února stal Vladimír Hlavinka, který
bude zodpovědný zejména za projekty
a činnost Divize Power. Působil také
jako ředitel Jaderné elektrárny Temelín,
od roku 2008 byl členem představenstva a ředitelem divize Výroba ČEZ.

Česká rafinérská
s novou
ředitelkou
Novou generální ředitelkou a předsedkyní
představenstva společnosti Česká rafinérská stala Anna Wydrzyńska. Ve funkci
nahrazuje Leszka Stoklosu. Novým finančním ředitelem České rafinérské
byl jmenován Konrad Marek Szykula.
Anna Wydrzyńska přichází do České
rafinérské ze skupiny Unipetrol, kde pracovala od roku 2010 jako ředitelka pro
finanční řízení a od roku 2012 působila
v představenstvu společnosti Paramo.

ŘSD povede Mayer
Řízením Ředitelství silnic a dálnic
(ŘSD) ministr dopravy Antonín Prachař dočasně pověřil ředitele úseku
výstavby Jiřího Mayera, který nahradil
odvolaného dosavadního generálního ředitele Pavla Kočicu. Z vedení
organizace kromě Pavla Kočici odešel
i šéf interního auditu Vladimír Měšťan,
kterého dočasně nahradil kontrolor
z ROP Severozápad Stanislav Klika.

VŠE s novou
rektorkou
Novou rektorkou Vysoké školy ekonomické
v Praze (VŠE) se stala
Hana Machková, která dočasně vedla
školu poté, co v lednu skončilo funkční
období předchozímu rektorovi Richardu Hindlsovi. Dosavadní prorektorku pro zahraniční vztahy a vedoucí
Katedry mezinárodního obchodu na
Fakultě mezinárodních vztahů zvolil
Akademický senát VŠE. Q
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JEMNÉ UMĚNÍ KOUZLA PŘESNÉHO POHYBU
I když je značka SKF léta tradičně spojována především s ložisky, záběr švédského koncernu
je dnes mnohem širší. Firma využívá svých zkušeností získaných při vývoji ložisek i ve spojení
s řadou jiných oblastí, do nichž expanduje. Jedním z těch, které najdeme v aktuálním portfoliu
služeb nabízených dnes pod jejím modrobílým logem je moderní obor - mechatronika. Detailněji nám ji přiblíží specialista na mechatronické platformy společnosti SKF Ing. Karel Vinš.
Mechatronika je poměrně široký obor, co vše
se pod tímto pojmem ukrývá ve firmě SKF?
V platformě mechatroniky v SKF jsou zahrnuta senzorovaná a magnetická ložiska, aktuátory, prvky
pro lineární pohyb a patří sem například i projekty
typu Drive-by-wire.
Projekt Drive-by-wire se ve firmě SKF rozvíjí
již řadu let. Mohl byste ho přiblížit trochu detailněji?
Obecně lze říci, že projekt Drive-by-wire se zabývá
náhradou tradičních hydraulických a mechanických
systémů ve vozidlech moderním elektronickým řízením. Jádrem systému Drive-by-wire jsou inteligentní
elektromechanické ovládací jednotky společnosti
SKF, které převádějí úkony řidiče a zároveň poskytují stálou dynamickou odezvu. V praxi to funguje
tak, že při běžném řízení vozidla řidič například
pohybuje volantem a tento pohyb se mechanicky
přenáší pomocí sloupku řízení na převodku řízení
a dále na přední kola. U systému Drive-by-wire je
fyzický pohyb na volantu snímán a převeden do
digitálního elektronického signálu a ten je přenášen na inteligentní elektro-mechanické ovládací
jednotky, jež zprostředkují požadovaný pohyb
kol. Technologie by-wire má celou řadu výhod.

Například u systému brzd nevyžaduje brzdovou
kapalinu a je možné ji snadno integrovat do kontrolních a bezpečnostních systémů vozidla. Dalším
příkladem může být SKF Elektronická parkovací
brzda, jejíž koncept je navržen tak, aby poskytovala
vysokou spolehlivost a pomáhala řidičům v různých
jízdních podmínkách, jako je například automatické
zabrzdění vozidla při opuštění sedadla řidičem
nebo asistent rozjíždění do kopce atd.
Systém drive-by-wire velmi úzce navazuje na
koncepty fly-by-wire, které se již řadu let úspěšně
používají v leteckém průmyslu.
K posledním úspěchům SKF v oblasti mechatroniky patří významná zakázka pro německou ArcelorMittal Bremen, jak jde dohromady
mechatronika a výroba oceli?
Německá firma ArcelorMittal Bremen GmbH si společnost SKF vybrala na základě předchozí těsné spolupráce na mnoha úspěšných projektech při vývoji

mínkách s vysokou teplotou, prašností a vlhkostí, ale
zároveň sebou přináší další výhody, úspory ve formě
snížených nákladů na údržbu a snadné instalace
nebo snížení rizik vzniku požáru.
Dokážete v SKF v rámci mechatroniky nalézt
i řešení pro náhradu pneumatických válců?
Poměrně mladým projektem v rámci SKF jsou aktuátory CASM, které představují dobrou alternativu
k pneumatickým systémům. V porovnání s pneumatickými jsou i celkově šetrnější k životnímu prostředí, válce
mají nižší nároky na údržbu a celkově menší provozní
náklady. Obdobně, jako pneumatické válce splňují
také rozměrové normy ISO, a lze je proto velmi snadno
použít jako přímou náhradu. Programové nastavení
řídicí jednotky umožňuje aktuátory mnohem přesněji
synchronizovat a polohovat. Modulární koncepce
umožňuje elektromechanický válec zcela jednoduše
připojit k vybranému motoru a řídicímu systému.
Co v současných mechatronických projektech
a řešeních SKF převažuje? Standardizace,
nebo řešení na míru?
Naši zákazníci mají větší zájem o standardizovaná
řešení. Ne vždy však musí být tato řešení pro zákazníka výhodná. Snažíme se proto velmi úzce
spolupracovat na jednotlivých projektech vždy
od samého počátku a pomoci při hledání optimálního řešení.

ložisek a servisních platforem.
Úkolem bylo nalézt spolehlivé
a kompaktní řešení pro nastavování rozměrů krystalizátoru, což
je součást zařízení pro plynulé
lití oceli. V tomto konkrétním případě se jednalo o nastavování
šíře krystalizátoru, a tím tedy i šíře
odlévané bramy.
Výsledkem bylo dodání 30 ks speciálně upravených elektromechanických aktuátorů, jako náhrada
za dříve používané hydraulické
válce. Tyto aktuátory dokáží nejen
pracovat ve velmi těžkých pod8
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V čem tkví přidaná hodnota vašich řešení, neboli, jaký důvod má zákazník zvolit si právě to
vaše? Jaké výhody to může, díky využití globálních dlouholetých zkušeností SKF, zákazníkovi přinést?
SKF se při vývoji inovativních řešení ve všech významných průmyslových odvětvích opírá o svých
5 znalostních platforem a více než 100 let zkušeností
s konkrétními aplikacemi. Hlavní oblasti kompetencí
SKF jsou ložiska a ložiskové jednotky, těsnění, mazací
systémy, mechatronika (konstrukce inteligentních
systémů pomocí kombinace mechanických a elektronických součástí) a široká škála služeb, od tvorby
počítačových 3D modelů až po vyspělé systémy pro
sledování provozního stavu, zvyšování spolehlivosti
a správu výrobních zařízení. Globální dosah společnosti zákazníkům SKF zaručuje stejně vysokou kvalitu
a dostupnost výrobků všude na světě. Q
/re/
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MAZÁNÍ JE KLÍČOVÉ NEJEN PRO LYŽAŘE

výrobců i tvůrců zákonů omezovat
nebezpečné látky v mazivech.

Za měsíc, ve dnech 9.–11. dubna, se koná už 11. mezinárodní česko-slovenská konference Mazání v moderním průmyslovém podniku,
kterou ve spolupráci se Slovenskou společností pro tribologii a tribotechniku a s odbornou skupinou Tribodiagnostika při Asociaci
technické diagnostiky ČR pořádá odborná sekce Tribotechnika České
strojnické společnosti. Aktuální stav a aktivity tohoto oboru v Česku
nám přiblížil místopředseda společnosti a předseda odborné sekce
Tribotechnika Ing. Pavel Špondr.

Významným faktorem je i správná
údržba a ošetřování maziva. Co
hraje klíčovou roli v této oblasti?
Jak již bylo zmíněno, je faktorů, které
působí na průmyslová maziva negativně, celá řada. Výslednicí jejich působení je limitovaná životnost maziv.
Dnes jsme schopní pomocí diagnostiky jasně definovat negativní faktory,
a proti nim postavit takové technologie, které je dovedou razantně potlačit či naprosto eliminovat. Životnost
maziv se potom řádově prodlužuje. Se
zvyšující se péčí o maziva ubývá negativních projevů strojních technologií.
Moderní systém údržby by měl být
proaktivní. Údržba strojů dnes využívá
různé typy diagnostiky ke sledování
skutečného stavu strojů. Z hlediska tribotechniky jde hlavně o pravidelné analýzy mazacího oleje a provádění oprav
na základě jejich výsledků a proaktivita
spočívá v takovém ošetřování maziv,
aby analýzy olejů co nejčastěji dávaly
výsledek: „stroj i olej jsou v pořádku“.

Co je a čím se zabývá odborná
sekce Tribotechnika?
Odborná sekce Tribotechnika je profesní organizace určená pro odborníky zaměřené na danou problematiku z celého rozsahu strojírenství. Je
to nezisková organizace, občanské
sdružení, které patří do České strojnické společnosti, jež nám poskytuje
zázemí i potřebný organizačně-administrativní servis. Zabývá se především
získáváním a předáváním poznatků
z tohoto oboru široké technické
veřejnosti. V portfoliu její činnosti je
pořádání odborných akcí – kurzů, školení, seminářů a konferencí a vydávání
časopisu Tribotechnické informace,
který dnes vychází 2x ročně jako speciální příloha časopisu TechMagazín.
Ve kterých oblastech strojírenství
se tribotechnika nejvíce uplatňuje a jaká je její úroveň u nás ve
srovnání se zahraničím?
Tribotechnika je vlastně aplikovaná
tribologie (nauka o tření) a je svým
způsobem velmi univerzální. Uplatňuje se prakticky ve všech oblastech
strojírenství s velmi výraznými vlivy
na technickou úroveň, ekonomičnost
a ekologičnost provozu strojů a strojních zařízení. Má celou řadu kategorií,
zabývajících se např. mazacími látkami
a procesními kapalinami, tribodiagnostikou, centrálními mazacími systémy,
ošetřováním maziv a filtrací, teorií tření
a mazání, legislativou, ekologií atd.
Úroveň tribotechniky u nás je v řadě
kategorií srovnatelná se strojírensky
vyspělými zeměmi. Existují však srovnávací studie, ze kterých je zřejmé, že
třeba v oblasti používání centrálních
mazacích systémů nebo praktického
využívání výsledků tribodiagnostiky
máme ještě stále co zlepšovat.
Objevily se v oblasti tribotechniky nějaké zajímavé novinky?
Požadavky na prodloužení životnosti
moderních průmyslových maziv při
stále se zmenšujících objemech náplní přinášejí stále nové výzvy výrobcům maziv i aplikačním technikům.
Novinky se objevují nejenom v oblasti

speciálních maziv, nýbrž i v širokém
rozsahu běžných tribotechnických
látek, např. řezných, chladicích, turbínových či hydraulických kapalin.
V dalších kategoriích aplikované tribotechniky se projevují, stejně jako
ve všech oblastech strojírenství, velmi
výrazně nová „IT“, využívání plastických hmot, využívání ultrazvukových
senzorů, a v oblasti mazacích systémů,
filtrace a diagnostiky moderní kontrolní a vyhodnocovací systémy se
zpětnou vazbou. Začíná být rovněž
slyšet, zatím bohužel asi pouze na
úrovni základního výzkumu, o možnostech využití nanotechnologií.
Jaké zásady by měl zákazník dodržovat při výběru optimálního
maziva a jaké hlavní faktory
ovlivňují jeho správnou funkci?
Výrobce stroje by měl na základě znalosti konstrukce stroje být schopen určit
nejvhodnější mazivo pro daný třecí uzel.
Provozovatel stroje by měl být schopen toto mazivo korigovat na základě
znalostí provozních podmínek, ať už
se týká výběru vhodné viskozity, protioděrových či dalších vlastností maziva.
Hlavními faktory jsou především teplota, tlak a rychlost pohybu třecích
povrchů, v úvahu je však třeba brát
i přítomnost prachu, vlhkosti, přesnosti
montáže, stupně opotřebení apod.
Je velmi důležité si uvědomit, že se
zpravidla jedná o kombinaci vlivů jednotlivých faktorů a při volbě maziva
je nutno najít kompromis mezi jeho
technickými vlastnostmi a cenou.
Co vyžaduje současná evropská
legislativa od firem a výrobců tribotechnických přípravků?
Evropskou legislativu lze shrnout do
dvou názvů REACH a CLP, které jsou podrobně vysvětleny na tisících stránkách
vydaných zákonů. Každý dodavatel maziv je povinen informovat spotřebitele
o doporučených aplikačních možnostech maziva a současně poskytnout
komplexní informaci o možných nebezpečných vlastnostech maziva na
člověka a životní prostředí, tzv. bezpečnostní list. Je společnou snahou

Jsou výsledky analýz olejů
opravdu spolehlivé při určení
stavu stroje?
To záleží především na správně provedeném odběru vzorku, správně nastaveném intervalu odběrů, vhodně vybraných testech, co nejrychlejší analýze

a odeslání výsledků. Dostatečně fundovaný diagnostik vyhodnocující výsledky
analýzy musí být schopný zformulovat
stručné a jasné vyhodnocení s doporučením dalšího postupu a uživatel stroje
musí vědět, proč se analýzy dělají, a být
ochotný se podle jejich výsledků řídit.
Ale zpět k činnosti odborné sekce
Tribotechnika. Co máte v plánu
pro letošní rok?
Náš program jsem obecně nastínil už
v odpovědi na první otázku. Konkrétní
přehled našich letošních akcí je k dispozici na našich stránkách www.tribotechnika.cz. Rádi se na nich setkáme se
všemi stávajícími i potencionálně novými zájemci o tuto problematiku, které
bych tímto zároveň rád pozval i na
připravovanou dubnovou konferenci
„Mazání v moderním průmyslovém
podniku“. Akce se koná v hotelu SKI
u Nového Města na Moravě, bezprostředně vedle areálu, který znají všichni
příznivci biatlonu. Organizačně je vše
připraveno ve čtyřech tematických sekcích, včetně komerčních prezentací
a výstavkou firem. Samozřejmě nebude
chybět i pestrý společenský, kulturní
a sportovní program. Zveme proto
všechny příznivce tribologie a aplikované tribotechniky z řad odborné
veřejnosti ze všech oblastí strojírenství,
výzkumu i vzdělávání. Takže: „Na shledanou v dubnu na Vysočině“, nebo na
některé z našich dalších akcí. Q

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

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

3/2014

9

strojírenství

JAKÉ NOVINKY BUDOU PŘEDSTAVENY NA
VELETRHU STROJÍRENSKÝCH TECHNOLOGIÍ
Už za měsíc přivítá výstaviště PVA EXPO Praha v Letňanech návštěvníky 13. ročníku mezinárodního veletrhu FOR INDUSTRY a souběžně 4. ročníku veletrhu FOR LOGISTIC. V termínu
od 15. do 17. dubna 2014 předvedou vystavovatelé nové technologie, stroje, automatizační
zařízení včetně nástrojů a nářadí, materiálů a komponent.
Nedílnou součástí bude také nabídka z oblasti
metrologie, zkušebnictví, výroby či subdodávek.
Jednou za dva roky je veletrh vhodně doplněn
souběžnou akcí FOR LOGISTIC, kde se budou prezentovat zástupci z dopravy, infrastruktury, logistiky,
skladování, manipulace a telematiky. Celá akce
bude, jako i v předchozích letech, pod záštitou
Ministerstva průmyslu a obchodu.

výkonné CNC stroje (4osý ohraňovací lis, Fiber laser, stříhací stroj) a produktivní CNC pásovou pilu
s automatizovaným procesem dělení.
PROFIKA s.r.o. za 22 let působení na českém i slovenském trhu je jedním z nejstarších evropských
dealerů jihokorejského výrobce vysoce přesných
CNC strojů Hyundai-wia. Zároveň zastupuje i jihokorejského výrobce CNC dlouhotočných automatů
švýcarského typu Hanwha TechM.
Nabídka firmy SCHINKMANN s.r.o. zahrnuje široký sortiment pro obloukové, odporové (bodové,
švové), plamenové, plazmové svařování a pájení.
Nabízí široký sortiment zboží firem Air Liquide,
Binzel, Castolin, ESAB, ETP, EWM, GCE, Kühtreiber,
TECNA, MWM, ELLETRO CF, MIGATRONIC, LINDE GAS
a mnoha dalších. Určitou specialitou firmy je zaměření na odporové svařování, kde nabízí kompletní
sortiment od malých ručních bodovacích kleští (pro
autoopravárenství) až po projekční odporové lisy.

Na co se můžeme již těšit
Oficiální českou premiéru zažijí na veletrhu díky
MCAE Systems s.r.o. 3D tiskárny značky MakerBot,
jež se v současnosti řadí mezi nejpopulárnější zařízení tohoto typu na světě. Na expozici firmy nebude
chybět ani ukázka optického měření průmyslovým
3D skenerem značky GOM. Prostorová data z těchto
měřicích systémů jsou dnes neocenitelným nástrojem
pro kontrolu kvality při vývoji výrobků a uplatnění nacházejí také při velmi přesné digitalizaci fyzických objektů. K vidění budou rovněž technologie pro vakuové
tváření plastů, tzv. thermoforming, od firmy Formech.
Tento výrobní proces spočívá ve tvarování nahřátých
fólií vakuovým přisátím na prostorový model.
Česká firma RWT spol. s r.o., známá svými brousicími stroji, rozšířila výrobní sortiment o vysoce
produktivní brusky Steelline na kov. Rozšířila i poptávku po strojích pro odjehlení a finální úpravu
povrchu. Tyto stroje odstraňují okuje na výpalcích
řezaných plazmou, oxidační vrstvu a ostré hrany
na výpalcích řezaných laserem, ostřiny na výliscích

Doprovodný program
a výstřižcích. Jde o variabilní řadu strojů typu BSM
s pracovní šířkou 650, 1100, 1300 mm, s možností
osazení několika pracovními jednotkami.
Společnost TEXIMP s.r.o., která nabízí nejmodernější technologie od světových výrobců obráběcích
strojů Haas, Tornos, Nakamura a Matsuura, představí novinky amerického výrobce Haas v podobě
5osého obráběcího centra UMC 750 s integrovaným otočným / naklápěcím stolem 630 x 500 mm,
soustružnické centrum ST – 10Y s pohonem nástrojů a osou Y v revolveru s doplněním robota pro
automatické zakládání dílů.
Firma PEGAS-GONDA s.r.o. oficiálně představí
partnerství s tureckým výrobcem technologií pro
dělení a tváření plechů – ERMAKSAN. Jde o uznávaného výrobce technologií jako jsou laserové
řezací stroje, plazmové řezací stroje, ohraňovací lisy,
nůžky na plech, vysekávací stroje a stříhací stroje
na tyčový materiál. Obě firmy budou prezentovat

ROMICRON  NOVÁ PŘESNOST PRO STARÉ STROJE
Potřeba výroby otvorů s vysokou kvalitou a v úzkých tolerancích výrazně roste v mnoha
výrobních segmentech, jako je např. letectví, energetika či zdravotnictví. To zatím tradičně
vyžadovalo jednoúčelový vodicí přípravek nebo jiné vybavení pro vyvrtávání na čisto, i nákladné seřizování, sadu nástrojů, rozsáhlé školení obsluhy a časové náročné zkušební řezy.
Firma Kennametal nabízí ve svém portfoliu dokončovací vyvrtávací systémy, které dovolují nastavovat
extrémně úzké tolerance i na nástroji upnutém
v obráběcím stroji a šetřit tak čas. Nástroje Romicron
AVS pokrývají rozsah průměrů od 25 do 79 mm
a mohou pracovat ve vysokorychlostních vřetenech
s otáčkami až do 20 000 min-1 a s vysokotlakými
chladicími systémy až do 120 bar pro zlepšený
odvod třísek a redukci teploty břitu.
Zdokonalené přesné nástroje Romicron mohou být
využívány ve stávajících obráběcích strojích pro vyvrtávání na čisto a dokončování otvorů v automatizované produkci s tolerancemi několika mikrometrů
na průměr a pro “bore-to-bore” vývrty s přesností
několika desetin mikrometru. Ať už s použitím kazet nebo vyvrtávacích tyčí, lze u každého nástroje
10
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nastavit průměr pomocí prstence, který je vybaven
stupnicí značenou po dvou mikrometrech pro
dosažení extrémně úzkých tolerancí.
Základem systému je patentovaný mechanismus zpětné klapky, která pracuje podobně
jako převod a mění nastavení v poměru asi
10 : 1. To znamená, že malé nastavení nástroje obsluhou je převedeno do ještě menší
změny na průměru řezu. Zpětná klapka ventilového mechanismu je samosvorná, takže
není potřeba žádný upínací šroub. Vřeteno
je odděleno od řezné síly a celý mechanismus nemá téměř žádnou vůli.
Seřizovací mechanismus dovoluje nastavení větších nebo
menších průměrů bez většího

Ten je připravován ve spolupráci s odbornými garanty a partnery. Např. seminář na téma „Podpora
inovačních firem v průmyslu“ je organizovaný společně s Technologickým centrem AV ČR a Inženýrskou akademií ČR. Účastníci se zde dozvědí, jaké
možnosti jim nabízí síť Enterprise Europe Network,
podporující firmy a vědecko-výzkumné instituce
již v 53 zemích světa, čímž pomáhá rozvíjet jejich
podnikání a inovační potenciál. Mezi dalšími tématy se objeví: „Efektivní výroba a LEAN v českých
podmínkách“, „Žárové zinkování – váš pomocník
v boji s korozí“ a řada dalších.
Tým společnosti ABF, a.s., jako organizátor veletrhů,
je připraven nabídnout proaktivní přístup a konzultace všem vystavovatelům. Pro zájemce z řad
vystavovatelů je možnost získat pro své zákazníky
libovolný počet vstupenek zcela zdarma. Q
Bližší informace na www.forindustry.cz,
www.forlogistic.cz

otáčení než je potřebné v porovnání s četnými
zpětnými a dopřednými pohyby při konvenční
kompenzaci vůle.
Protože systém nevyžaduje zajišťovací šroub čí
další dodatečné nástroje, může být proces nastavování automatizován CNC řízením stroje, což má
za následek systém s uzavřenou regulační smyčkou
vyvrtávání (closed-loop boring, CLB). S příslušným
vybavením pro kontrolní měření na stroji mohou
být aktuální naměřená data (rozměry díry po obrobení) odeslána řídicímu CNC systému obráběcího
stroje. CNC řízení vypočítá počet potřebných regulačních inkrementů,
aby rozměry otvoru nevybočily z tolerančních mezí. Pro dosažení tohoto
seřízení stroj pohybuje nástrojem do
správné polohy. Odpružený pojistný
kolík je zajištěn v odpovídajících
CLB dírách na nastavovacím prstenci Romicronu. Stávající stroje
tak mohou nově dosáhnout extrémně úzkých tolerancí při dokončování otvorů, rozšířit možnosti
výroby a zvýšit její produktivitu. Q
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MISAN PŘEDSTAVIL NEJRYCHLEJŠÍ
SOUSTRUŽNICKOFRÉZOVACÍ CENTRUM
V OSLAVANECH

stroj lze vybírat od různých dodavatelů – zákazníci
si mohou zvolit sami.
Obráběcí centrum je konstruované především na
obrábění hliníku a jeho slitin, případně pro obrábění
litiny (nehodí se pro obrábění těžkoobrobitelných
materiálů), takže vhodná aplikace tohoto stroje
je především v místech, kde se pracuje s těmito
materiály, jako je například automobilový průmysl
nebo výroba elektroniky.
Cena stroje se pohybuje v řádu tří milionů korun.
Podle Ondřeje Svobody je cena relativně nízká pokud
vezmeme v úvahu komplexnost stroje – umí frézovat
i soustružit, a navíc má místo pracovního stolu dvouosý rotačně naklápěcí stůl. „Za normálních okolností
by taková konfigurace stála dvojnásobek nebo i víc,“
doplňuje jednatel firmy Misan s vysvětlením, že firma
Brother vyrábí úzký sortiment strojů ve velkých dávkách, kdy výrobní čas jednoho stroje vychází na ca
14 hodin, tudíž je výrobce schopen nabízet kvalitní
stroj japonské výroby za nižší pořizovací cenu.

Stroje a lidé kolem nich
Pětiosé polohovací uspořádání s možností soustružení vyměnilo v předchozích typech využívaný pevný stůl. To je jedna z velkých výhod nového vysokorychlostního obráběcího centra
Speedio M140X1, jenž je chloubou japonské firmy Brother. Firma Misan, která u nás japonského
výrobce zastupuje, představila nové obráběcí centrum na semináři v areálu Strojírny Oslavany.
Víceúčelové svislé obráběcí centrum Speedio M140X1
je poslední novinkou mezi vysokorychlostními obráběcími centry japonského výrobce Brother. Poprvé
byl tento stroj představen loni na podzimním veletrhu
EMO v Hannoveru, kde se setkal s nebývalým zájmem
odborné veřejnosti. Po necelých šesti měsících od veletrhu firma Misan, která značku Brother u nás reprezentuje, uspořádala seminář v prostoru Strojíren Oslavany.
Hlavní roli celé akce hrálo právě nové vysokorychlostní
obráběcí centrum Brother Speedio M140X1.

Dva vedle sebe stojící stroje (Brother a Mazak) s obráběním stejných hliníkových dílů... a rozdíl? Menší
Brother zvládne ve stejném čase obrobit až o 40 % více.

Ještě více inovací

Velký zájem účastníků semináře byl nejenom
o ukázku frézování se soustružením na víceúčelovém
obráběcím centru Speedio M140X1...

... ale i o názorné předvedení programovacího
softwaru GibbsCAM

Obráběcí centrum typu M140X1 z nové řady Speedio
má oproti svým předchůdcům více inovací. Jednou
z nich je kolébka, čili dvouosý rotačně naklápěcí stůl.
Ten nahradil dříve užívaný klasický pracovní stůl. Stroj
je určen pro kompletní opracování dílců, u nichž
převažují frézovací a vrtací operace a v menší míře
je třeba provádět operace soustružnické. Brother
Speedio M140X1 je totiž vybaven upínací deskou
o průměru 140 mm, kterou lze využít pro uchycení
upínacích předmětů a využívat stejně jako u soustružnických strojů. Osa C v režimu soustružení zvládne až
2000 ot.min-1. Výhodou stroje je, že lze sloučit frézování se soustružením, a udělat vše na jedno založení.
Při pohledu do vnitřního prostoru obráběcího centra
zaujme zásobník nástrojů s 22 pozicemi, který je obtočen okolo svislého stojanu stroje. Výměna nástrojů
nijak nekomplikuje ani nezpomaluje výrobu, jelikož
se provádí vysokou rychlostí (čas nástroj-nástroj je
pod jednu vteřinu). „Stále jde o napichovací systém,
není zde tedy žádné rameno, které by vyměňovalo
nástroj, tak jak je běžné u větších strojů,“ zmínil ve
své prezentaci jednatel společnosti Misan Ondřej
Svoboda. Jak ještě dodal, nástrojové držáky pro tento

Na semináři se kromě firmy Misan prezentovala i společnost technology-support. Ta představila možnost
přípravy výroby v prostředí CAM softwaru GibbsCAM,
který je určen pro programování CNC obráběcích
strojů. Zástupce firmy technology-support Vlastimil
Staněk informoval o třech možných variantách, tzv. balíčcích softwaru GibbsCAM, ve spojení se stroji Brother.
V základní variantě získá uživatel např. frézovací modul
s možností načítání dat ve formátech DXF a DWG
a postprocesor pro stroj Brother v 3osé konfiguraci.
Ve druhé, Ekonomické variantě, získá v rámci programovacího softwaru možnost načítání objemových
těles a pokročilou práci se souřadnicovými systémy.
V poslední, Komplexní variantě, může uživatel pracovat
s objemovými tělesy, obecnými tvarovými plochami
a volit nejrůznější strategie obrábění. Na závěr však podotkl, že software GibbsCAM lze užít i na jiné stroje, není
tedy určen pouze pro předváděné obráběcí centrum.
Kromě semináře a ukázek frézování měli zájemci
možnost prohlédnout si i výrobní prostor Strojírny
Oslavany. V provozu mohli vidět starší stroje Mazak,
kterých společnost Misan od roku 1998, kdy ještě
zastupovala značku Mazak, dodala do strojíren,
celkem 22, a pak další obráběcí centra Brother,
konkrétně typ TC-32BNQT.
Semináře se ve Strojírnách Oslavany zúčastnilo
celkem 35 odborníků ze zhruba dvaceti firem, což
dokazuje, že akce měla poměrně velký úspěch
– a co je pro pořadatele podstatné: i konkrétní
výsledky. „Ihned po prezentaci obráběcího centra
Brother Speedio M140X1 projevily svůj zájem o stroj
celkem tři firmy,“ zmínil Ondřej Svoboda. Q
Monika Šimůnková, Oslavany
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DMG MORI: VE ZNAMENÍ SPOLEČNÝCH INOVACÍ
Co mají společného zasněžené alpské vrcholy a strojírenská high-tech? Klíčové slovo:
Pfronten. Bavorské městečko v podhůří Alp poblíž známého lyžařského střediska Garmisch-Partenkirchen těsně u rakouských hranic je sídlem výrobního podniku společnosti
DMG MORI. Ta zde počátkem roku tradičně pořádá Open House, zákaznické dny, na nichž
představuje své aktuální novinky.
Letos bylo mezi 73 exponáty v rozsáhlém areálu
podnikového showroomu na 5300 m2 prezentováno 66 high-tech strojírenských zařízení včetně
osmi strojů, které se v Pfrontenu představily ve
své světové premiéře. Z toho už téměř dvě desítky
(19) v novém společném designu, a 18 vybaveno
novým oceňovaným rozhraním Celos. Nový přehledný interface zobrazující vše potřebné na 21,5“
displeji s intuitivním ovládáním může nabídnout
až o 30 % rychlejší výrobu díky několika jednoduchým krokům.

Technologické inovace DMG MORI se na Open
House představily v různých segmentech – od
standardního obrábění, frézování a soustružení
až po HSC, vysokorychlostní obrábění, při výrobě
forem, na aplikacích v leteckém a kosmickém průmyslu a automotive sektoru, i v oblasti strojírenské
automatizace či zaměření na služby řízení životního cyklu výrobku. Těmto tématům byla věnována
i čtyřdenní série odborných seminářů.
Hlavními magnety akce byly samozřejmě stroje
představované ve světové premiéře. Tedy DMC
80 FD a H řady DuoBlock nové (již 4.) generace,
vysokovýkonné vertikální stroje řady DMC V, soustružnické a frézovací centrum CTX beta 800 TC
a nový zástupce řady Ecoline s označením DMU 70
– novinka pro výkonné 5osé obrábění s „entry
level“ cenou. A také skutečně nepřehlédnutelné
centrum DMU 270 P, které výrobce charakterizuje
jako nové měřítko pro portálové obráběcí stroje
umožňující 5osé obrábění až 12tunových obrobků.
Řadu premiérových novinek pak doplňuje systém
LaserTec, s modelovým číslem 65 – revoluční zařízení kombinující v jednom stroji laserovou aditivní
technologii a třískové obrábění na jedno upnutí.

Zákulisí expozice i výrobních hal
Kromě produktových novinek mají návštěvníci Open
House v Pfrontenu tradičně i možnost nahlédnout
přímo do provozů výrobního závodu, které jsou
vlastně jakýmsi „prodloužením“ showroomu, a vidět stroje i v reálném nasazení. Areál závodu, zaměstnávajícího na 1200 pracovníků, má impozantní
plochu 75 000 m2 zastřešeného prostoru a výrobní
12
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kapacitu 1500 strojů ročně – nebo, vyjádřeno řečí
čísel, 600 milionů eur…
Výrobní závod ve Pfrontenu má však kromě moderního výrobního komplexu (který se nyní ještě
rozšiřuje), vybaveného špičkovými technologiemi
a výrobními linkami, i další věc, kterou ji čeští výrobci mohou závidět: vlastní učňovské středisko,
které zajišťuje výchovu a vzdělávání zhruba stovky
učňů, nové generace techniků, schopné efektivně
využívat možnosti, které nové stroje nabízejí. Na
akci předcházející Open House, zaměřenou právě
na mladé, se přišlo do areálu DMG MORI podívat
asi 1200 studentů, kterým zaměstnanci vysvětlovali
nejrůznější záležitosti související s novými produkty
i fungováním podniku, aby přitáhli zájem mládeže.
Po spojení DMG s MORI SEIKI probíhá proces slaďování obou značek, z nichž každá sama o sobě
představovala silný fenomén, zaměřený na jejich synergii, a zvyšování produktivity a efektivity, kde mají,
v duchu firemního sloganu „cooperation sustains
innovation“ neboli spolupráce podporuje inovaci,
významnou roli právě inovační aktivity a know-how
obou dřívějších rivalů, nyní partnerů.
Razantní nástup inovací, jako je např. inovativní koncept chlazení s kontrolou teploty pro maximální
přesnost, lepší ložiska, apod., je jedním z faktorů,
které mají společnosti DMG MORI zajistit další náskok
před konkurencí. Součástí spojovacího procesu je
i nové profilování portfolia výrobků, s důrazem na
standardizaci s cílem snížení počtu a druhů součástek
a typů, což zjednoduší a zlevní např. nejen vývoj
a výrobu, ale i servis. Jak uvedl předseda představenstva společnosti DMG Rüdiger Kapitza, bude se
připravovat i společný vývoj v novém designu, firma
bude ve své nové podobě pro všechny projekty sestavovat společné týmy specialistů. V rámci projektu
TAKT funguje u dřívějších rivalů rozsáhlá iniciativa
vzájemného učení se jeden od druhého. Prioritní zůstává samozřejmě zaměření na vysokou kvalitu, takže
každý stroj prochází v rámci unikátního systému
řízení kvality asi stovkou hodin nejrůznějších testů.

Různorodost ve všech podobách –
konkurence i zákazníci
To vše by mělo společnosti zajistit silnou pozici na
globálním trhu, kde je DMG MORI ve své současné

podobě respektovaným lídrem, což však neznamená, že nemusí bojovat o své místo na slunci
s neméně ambiciózní konkurencí – včetně té české.
Na téma konkurence jednatel české pobočky firmy
Ing. Jiří Marek konstatuje: Asi by bylo obtížné určit
„univerzálního“ ústředního konkurenta, protože
vzhledem k šířce záběru, jaký současné portfolio
skupiny DMG MORI představuje, je vlastně v každém segmentu určitý konkurenční rival, silný právě
v daném typu strojů. V některých je jich více, a někde dokonce zase jen jedna značka, v určitých
typech strojů je třeba dominantním hráčem na
trhu právě jen DMG MORI.
Podobně je to podle Jiřího Marka i se zákazníky:
nedá se vlastně charakterizovat „typický“ zákazník,
který by tvořil převážnou či hlavní část klientely
firmy. Zatímco někteří přicházejí už s přesně zvoleným strojem a se zcela konkrétními požadavky
na jeho vybavení, jiní zase s tím, že potřebují stroj
pro určitý typ výroby nebo aplikaci, a ve spolupráci
s DMG MORI se snaží najít nejvhodnější řešení pro
své potřeby. Je zde však určitý shodný rys: zákazníci
„slyší“ hlavně na novinky. Ty jsou dostupné prakticky
ihned po jejich oficiálním oznámení a představení,
a to pro všechny zákazníky. Firma nedělá rozdíly,
tak jako je tomu třeba často v segmentu počítačů
či spotřební elektroniky, kdy jsou novinky uváděny
na trh postupně v různých zemích, takže např. po
premiéře v USA se na evropský trh, a následně do
Česka, dostane produkt třeba až s několikatýdenním
či měsíčním odstupem. A jak konstatuje Ing. Jiří
Marek, už se stalo, že i čeští zákazníci získali první
stroj z nové série po jejich uvedení. Prostě – kdo
dřív přijde…
Loni české a slovenské zastoupení DMG
MORI prodalo 140 strojů nejrůznějšího zaměření, průměrná cena zakázky činila zhruba
270 000 Kč, nicméně, jak zdůrazňuje Ing.
Marek, průměrování je velmi ošidné – jsou
tam stroje za 60 000 i za milion… Celkově
však hodnotí loňskou sezónu jako úspěšnou.

Novinky pro celý svět
To koneckonců odráží i celkovou situaci v současném
dění u DMG MORI: zatímco dříve společnost uváděla
ročně 10–12 novinek zásadních inovací, letos jich avi-
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zuje plných čtyřiadvacet, tedy prakticky dvojnásobek.
Kromě těch, které se představily nyní ve Pfrontenu, to
budou ještě další (opět včetně světových premiér), uváděné při příležitosti dalších významných aktivit značky
v průběhu letošního roku. Mezi ně, jak na tiskové konferenci uvedl prezident DMG Mori Seiki Company
Limited Dr. Masahiko Mori a generální ředitel DMG Mori
Seiki AG Dr. Rüdiger Kapitza, patří např. malý dlouhotočný soustruh Sprint 20/5, který bude představen při
otevření nového technologického centra Gildemeister
Italiana v italském Bergamu. Nebo naopak velké stroje
z nově budovaného střediska Pfronten XXL center, nejpokročilejší evropské továrny společnosti na montáž
velkých strojů (jak už ostatně napovídá i její název). Ty
se dosud vyráběly v Japonsku, což však vyžadovalo
velké přepravní náklady, které by měla snížit právě nová
výrobna v Pfrontenu, jejíž otevření je plánováno na
červen 2014. V Japonsku bude naopak otevřeno letos
v červenci vedení japonské pobočky společnosti v Tokiu (tam bude představeno např. nové soustružnicko-frézovací centrum NTX 1000 druhé generace a i50)

a v posledním čtvrtletí letošního roku to pak bude nové
ředitelství DMG MORI ve Winterthuru, a koncem roku
ještě továrna v ruském Uljanovsku, určená zejména pro
výrobu strojů řady Ecoline (bude produkovat tisícovku
strojů ročně). Výrobní základna DMG MORI tak bude
souhrnně představovat úctyhodný globální komplex
21 továren, s výrobní kapacitou 20 000 strojů, a neméně
impozantní síť technologických center, z nichž téměř
stovku (přesněji řečeno 94) řídí přímo DMG MORI
a 50 mají na starosti partneři.
Z plejády novinek, představených na letošním Open
House ve Pfrontenu, zaujaly Ing. Jiřího Marka s ohledem na předpokládané uplatnění na českém trhu
zejména dvě zařízení série DuoBlock nové generace
(DMC FD a DMC 80 H) a dva nové vertikální systémy
850 a 1150, soustruh CTX beta 800 TC a samozřejmě horká novinka, laserové zařízení LaserTec 65
AdditiveManufacturing. A nejen jeho, takže stroje
a jejich parametry vám podrobněji představíme
v následujících číslech TechMagazínu. Q
Josef Vališka, Pfronten

MAZAK A OBRÁBĚNÍ NÁROČNÝCH MATERIÁLŮ
Také u českého zastoupení firmy Yamazaki Mazak byl počátek roku ve znamení zákaznických
dnů. Letos jej zahájil odborný seminář „Nejnovější trendy v obrábění“, pořádaný ve spolupráci
firem Mazak, Iscar, Renishaw, technology-support aj.
V průběhu tří dnů se v technologickém centru
Mazak v Říčanech u Prahy vystřídala více než stovka
zástupců českých firem, kteří zde měli možnost
seznámit se s aktuálními produktovými novinkami
a nabídkou zmíněných značek.
Při zahájení připomenul Stanislav Kovanda, prodejní
manažer středoevropského zastoupení společnosti
Yamazaki Mazak Central Europe (YMCE), jubileum
vzniku pobočky v ČR, která na českém trhu působí
již 10 let, a dvouleté působení českého technologického centra, které bylo zřízeno pro podporu zákazníků v technologické, servisní a prodejní oblasti.
Kromě ČR funguje také pro Slovensko, Maďarsko,
Polsko, Rumunsko, Bulharsko, Slovinsko a země
bývalé Jugoslávie.
V první dopolední sekci se prezentovaly firmy
Iscar, Renishaw a Zoller, další blok byl věnován
představení nabídky značek Mimatic, ChipBlaster
a Kitagawa, a třetí část dopolední teoretické části
pak byla v režii značek Nikken, Blaser a Wemac.

Jedním z klíčových partnerů semináře byla firma
technology-support, která ve své expozici kromě
systému vysokotlakého chlazení a filtrace ChipBlaster pro obráběcí stroje prezentovala svůj stěžejní
produkt - technologický software GibbsCAM a softwarová řešení pro CNC programátory, a software
CimatronE - CAD/CAM systém pro návrh a výrobu
forem, lisovacích a postupových nástrojů.
V odpolední, tradičně prakticky zaměřené části, už
přišly na řadu ukázky obrábění na předváděcích
strojích v Technologickém centru.
Ve dnech 25. a 26. března naváže na tuto akci další ze
série letošních vzdělávacích projektů Mazaku. V jeho
technologickém středisku v Říčanech se bude konat
další z odborných seminářů, tentokráte ve spolupráci
firem Walter a Mazak pod názvem „Nejnovější trendy
v obrábění nerezových, žárupevných slitin a slitin
titanu”. Kromě dopolední teoretické části semináře,
kde budou představeny možnosti nástrojů Walter
a novinky Mazaku, budou v odpolední sekci jeho
účastníci moci zhlédnout i praktické ukázky obrábění
exotických slitin nástroji Walter na strojích Mazak
a seznámit se s managementem strojů a nástrojů. Q

ISCAR INFORMUJE
OZNÁMENÍ VÝROBY NOVÉHO
PRODUKTU
K úspěšným řadám vrtáků CHAMDRILL, CHAMDRILL-JET, SUMO-CHAM přidává nyní Iscar novou řadu vrtacích nástrojů pro střední a větší
průměry otvorů (26 až 50 mm). Obchodní
název nové řady vrtáků je COMBICHAM.

Proč COMBI? Protože z dlouhodobých zkoušek
a testů vyplynulo, že vrtací těleso osazené kombinací dvou typů vyměnitelných břitů má lepší
řezné a tedy výkonnostní vlastnosti než těleso
osazené pouze destičkami SOMT. Opět se tak
potvrzuje pravidlo neustálého procesu upgradu
vlastních nástrojů, který je u firmy Iscar pověstný.
Nová vrtací tělesa COMBICHAM jsou vyráběny
ve velikostech průměrů 26 až 50 mm a délce
5xD. Osazují se pilotní vrtací hlavicí SUMOCHAM
a po obvodu standardními čtvercovými destičkami SOGX/SOGT. Ty jsou přesně broušené
a opatřené hladicí geometrií. Vzhledem k širokému uplatnění byl pro jejich výrobu zvolen
karbid IC808 SUMO TEC PVD. Těleso tohoto
plnoefektivního vrtáku je na povrchu leštěno
pro snížení tření a lepší odvod třísek.
Hlavní charakteristika:
●vrtací tělesa s označením MNC jsou vyráběna
z kvalitní oceli s leštěnou šroubovitou drážkou,
v rozměrech odstupňovaných po jednom
milimetru,
●tvar šroubovité drážky je proměnný pro optimální odvod třísek z místa řezu,
●přívod chlazení je veden šroubovitě v tělese
s vyústěním přesně do řezných zón a umožňuje použití metody chlazení MQL,
●válcová upínací stopka je dle normy ISO 9266,
●vlastní konstrukce tělesa se vyznačuje samostředící charakteristikou a není tedy nutné provádět
předvrtávací operaci ani u vrtáků délky 5xD,
●přesně broušená středová vrtací hlavice ICP vede
dokonale nástroj v ose a výsledkem je velmi
uspokojivá geometrie otvorů i jejich poloha,
●vrtací hlavice ICP (ICK/ICM) z řady SUMOCHAM nabízejí tři rozdílné geometrie pro optimalizaci volby, v závislosti na obráběném
materiálu (ICP pro ocel, ICK pro litinu, ICM
pro nerez a legovanou ocel),
●obvodové destičky SOGX/SOGT jsou dodávány v rozměrech 06, 07, 09, 10 a 12 mm
s utvařečem DT a hladicím zábřitem W (příklad označení: SOGT 09T306-W).
více na: http://youtu.be/
WiEXkoiwfQs a www.iscar.cz
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SYSTÉMY PRO VRSTVENÉ LASEROVÉ SPÉKÁNÍ
KOVŮ OD SPOLEČNOSTI Misan s.r.o.
Společnost Misan s.r.o. se až do poloviny loňského roku zabývala výhradně technologiemi
založenými na odebírání materiálu třískovým obráběním, případně dokončovacími operacemi (broušením a lapováním povrchů). Technický vývoj za hranicemi naší země však krůček
po krůčku u vybraných aplikací směřuje k technologiím vrstvené výroby „téměř“ finálních
výrobků z práškových kovů. Není tedy nač čekat, a je třeba provést osvětu i u nás! V duchu
tohoto hesla zahájila společnost Misan spolupráci s německým výrobcem Concept Laser.
S účinností od 1. 9. 2013 tak vzniklo oficiální zastoupení pro český trh.
O relevantnosti potřeby zavedení, či jen prozkoumání nové technologie, svědčil mimořádný zájem
návštěvníků loňského mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně o vystavený stroj Concept Laser typu M2 (oceněný zlatou medailí MSV), a navazující neustálé poptávky po řešeních, které vrstvené
spékání práškových kovů nabízí. Pojďme si tedy
v následujícím textu stručně popsat základní metody a možné aplikace technologie budoucnosti.

Díl se tvoří spékáním vrstev tloušťky 20–100 μm,
po snížení základny a rozprostření nové vrstvy
prášku. Stroje Concept Laser se odlišují od jiných
výrobců systémem stochastické navigace segmentů jednotlivých řezů (taktéž označovaným

jako „ostrovy“), které jsou postupně spékány.
Tento patentovaný proces zaručuje výrazné
snížení vnitřních pnutí konečného produktu.
Pro zhotovení jednotlivého dílu je k dispozici
instalační prostor rozměru 630 x 400 x 500 mm
(stroj typu X line 1000R).

Historie Concept Laser
Společnost CONCEPT LASER GmbH je součástí
koncernu Hofmann Innovation Group se sídlem
v Lichtenfels v Německu. Již od roku 2000 je
uznávána jako průkopník oboru vytvářející technologie laserového spékání. Procesem LaserCUSING® společnost pronikla do nejrůznějších odvětví lidské činnosti. Název procesu LaserCUSING®
je odvozen od termínu spojování tavením (Fusing)
náhradou „F“ za první písmeno názvu společnosti
Concept Laser. Název tak popisuje používanou

LaserCUSING®
Proces LaserCUSING®, který je ekvivalentem SLM
procesu (Selective laser melting), se využívá k výrobě vysoce přesných, mechanicky a tepelně namáhaných kovových dílů. Dle dalších požadavků
na účel použití jsou používány vysoce legované
a nástrojové oceli, lehké a titanové slitiny, těžkoobrobitelné slitiny na bázi niklu, kobalt-chromové
slitiny a lze aplikovat také drahé kovy jako zlato
a stříbro.

Popis procesu
LaserCUSING® využívá jemného kovového prášku
k místnímu spečení pomocí vláknového laseru.
Následným ochlazením se materiál scelí. Tvar
dílu se vytváří nasměrováním laserového paprsku pomocí zrcadlové vychylovací jednotky.

Kanály konformního chlazení forem
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technologii: Zhotovení dílce postupně ve vrstvách
generovaných dle CAD dat a spojovaných tavením
další vrstvy. Tento postupný proces umožňuje
zhotovit součást bez použití nástrojů do tvaru,
který je jen obtížně (nebo vůbec) vyrobitelný
technologií obrábění.
LaserCUSING® proces umožňuje vyrobit jak formy
s uzavřeným systémem chlazení, tak i komponenty
pro medicínskou a zubařskou praxi, automobilový
a letecký průmysl. Umožňuje zhotovovat prototypy
i realizovat hromadnou výrobu součástí. V nabídce jsou standardní stroje i stroje na principu
LaserCUSING® na zakázku dle specifického požadavku zákazníka. Pod úplným servisem Concept
Laser rozumí nejen zabezpečení provozuschopnosti zařízení, ale i nabídku expertních vývojových
služeb v podobě přípravy výroby, resp. výroby
prvních dílů.
Stroje na principu laserového natavování vrstev
kovového prášku umožňují pracovat s ušlechtilými a nástrojovými ocelemi, samovznítitelnými
hliníkovými a titanovými slitinami stejně jako
superslitinami na bázi niklu, kobalt-chromovými
slitinami a v poslední době i se vzácnými kovy jako
je zlato a stříbro.

strojírenství
klíčové výhody LaserCUSING® patří i větší geometrická a prostorová volnost spojená s mnohem
větší pružností reakcí při vývoji nových výrobků.
Stěžejní výhodou je výroba bez nástrojů a příprava
a ověřování programů s tím spojených.
Vysoká úroveň kvality, roky zkušeností a reference
CONCEPT LASER GmbH jsou synonymem spolehlivosti procesu, ekonomicky výhodného řešení
předváděného v každodenní výrobě. Trvalým vývojem jsou snižovány náklady na jednotky procesu
postupného zhotovování.
Předmětem nového vývoje je i uživatelsky jednoduché vyhodnocení procesních dat, která mohou
být modifikována na uchování veškerých údajů
dokumentace požadované zákazníky. Všechny
monitorovací systémy, které byly používány dříve,
byly spojeny a vylepšeny tak, aby se zvýšila a zajistila
úroveň reprodukovatelnosti. Pilotním partnerem je

Dřík kyčelního kloubu

LaserCUSING® otevírá nové perspektivy ve smyslu
kvality, vyrobitelnosti, ekonomické výhodnosti
a rychlosti pro vývoj výrobků v oborech:
●medicínské a zubařské praxe
●leteckého průmyslu
●výroby nástrojů
●automobilového průmyslu a výroby motorů
●strojního inženýrství všeobecně
Stroje pro laserové spékání kovů zkracují dobu
vývoje a výrazně snižují náklady na vývoj. Mezi

Díl vzduchotechniky bitevního letadla Eurofighter
Typhoon

Proces laserového spékání

německé „Centrum pro vzdušný prostor“ (DLR), se
základnou v Kolíně nad Rýnem (Německo). Výsledkem je balíček systému QM (Quality Management),
který obsahuje řadu modulů, mezi nimiž je velmi
důležitý QM Meltpool – modul kontroly taveniny
v reálném čase, jež zajišťuje kvalitu procesu tvorby
vrstev na mikroskopické úrovni. Modul kontroly
taveniny sleduje probíhající proces spékání vrstvy
ze skenování prováděného s frekvencí několika tisíc
snímků za sekundu a provádí analýzu relevantních
údajů ve stopě taveniny v reálném čase. Výsledky
jsou zdokumentovány a vyhodnoceny pomocí
software QM documentation.
Dalšími moduly jsou QM Powder – kontrolující jakost prášku před jeho aplikací, dále moduly QM Gas
– sledující kvalitu inertního plynu, QM temperature
– sledující teploty rozhodujících komponent stroje.
Concept Laser tak důsledně přejímá přístup založený
na analyzování úrovně kvality v procesu striktně vyžadovaný v medicínských oborech, letecké výrobě
a v neposlední řadě i automobilovém průmyslu. Q

Zdroj: LAC-Laser Add Center GmbH

Zdroj: Siegfried Hofmann Werkzeugbau GmbH
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VERTIKÁLNÍ DUO PRO NÁROČNÉ APLIKACE
Obráběcí řešení v poněkud netradiční – zdvojené – podobě představila společnost Emco.
Zařízení modelové řady VT 160 a VT 250 s levým a pravým strojem funguje jako duo varianta
pro výrobní buňky.
Koncept stroje v podobě vertikálního pick-upu jako
modulárního systému vychází vstříc požadavkům
výrobních společností na vyšší kvalitu při současné
vysoké flexibilitě údržby a nižších nákladech. Pravostranné a levostranné verze VT 160 a VT 250
a tři základní provedení dopravníků (s oválnou,
meandrující a křížovou meandrující konstrukcí)
přinášejí operátorům kompletní obráběcí řešení pro
obrobky s průměry do 250 mm, hmotností
do 8 kg a s výškou do 150 mm s 30 obrobky
(ovál) nebo 50 obrobky (meandr). Integrace
křížení dovoluje použití různých palet nebo
obrobků.

Vedení a těsnění jsou chráněna proti odletujícím třískám, zcela uzavřené krytování umožňuje ekonomické a ekologické vyjmutí, pokud
dveře stroje zůstanou uzavřeny i při vyjímání
obrobku. A pro všechny tyto funkce vertikální
Duo VT 160 a 250 ve verzi meandr s křížením
a prostorem pro soustružníka vyžaduje plochu
jen 21 m2. Oba stroje splňují přísné uživatelské

Řešení pro širokou škálu aplikací

Výkonná dvojčata
„Duo“ varianta přináší výkonný systém a technologické výhody. Hromadné operace, krátké
časy nastavení a vybavení nástroji snižují
prostoje. Optimalizované výrobní procesy
a krátké časy tříska-tříska vytvářejí podmínky
pro kompletní obrábění s vysokou kvalitou
a efektivitou, kterou nabízí zdvojené dokončovací obrábění obráběného dílu (2 obráběné plochy s OP 10 a OP 20) a možnost VT 160 Duozelle – příklad realizace duo buňky
produkce dvou různých obrobků (díl A na
stroji 1, díl B na stroji 2). Toto automatizační řešení požadavky – např. díky svařované ocelové konpodporuje varianty specifických zákaznických pro- strukci tuhého lože tlumícího vibrace. To platí
vedení s, nebo bez nosiče obrobku (nebo palety), i pro teplotně-symetrickou konstrukci vřeteníku.
implementace v podobě duo varianty je kompaktní Vynikající tuhost je zajištěna také velkými vzdáa úsporná na prostor a nabízí dobrý přístup pro lenostmi mezi vedeními suportu a velikostí 45
u lineárního suportu.
zakládání polotovarů a vykládání obrobků.

INVESTICE ZA 40 MILIONŮ V ZVVZ GROUP
Dceřiná výrobní společnost ZVVZ Machinery, patřící do milevského holdingu ZVVZ Group,
která se zaměřuje na výrobu strojírenských zařízení a vzduchotechniky pro jaderné elektrárny, zprovoznila v polovině února nové univerzální obráběcí centrum v investici za více
než 40 mil. korun.
Zprovoznění univerzálního obráběcího centra,
které ukončilo úvodní etapu modernizace těžké
obrobny, se zúčastnil i prezident Miloš Zeman.
Na setkání se zaměstnanci ZVVZ GROUP uvedl,
že přijel i „splatit“ řadu let starý dluh, neboť
právě jeho vláda na jaře 2000 zablokovala
dodávky vzduchotechniky ZVVZ pro íránskou
Jadernou elektrárnu Búšehr. Chtěl by pomoci
exportu na trhy Ruska a Ukrajiny, aby firma
získala nové zakázky. Zároveň zopakoval, že je
jednoznačně pro dostavbu třetího a čtvrtého
bloku JE Temelín, neboť je to i v zájmu rozvoje
českého jaderného strojírenství.
ZVVZ GROUP do jaderných elektráren vyvíjí,
vyrábí a dodává vzduchotechnická zařízení,
jako např. ventilátory, chladiče vzduchu, automatické plynotěsné a vzduchotěsné uzávěry
nebo přetlakové klapky. ZVVZ Machinery už
16
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Integrovaná bypass linka dovoluje současnou
produkci dvou různých obrobků a rozdílné napětí pro
OP 10 a OP 20

před časem modernizovala přípravnu materiálu na
vstupu do výroby a stroje v lehké obrobně. Nyní se
dočkala i těžká obrobna. „Postupná modernizace
výrobních technologií je součástí naší strategie,“ řekl

Digitálně řízený synchronní motor na hlavním vřeteni nabízí dostatečné rezervy i při
těžkém obrábění s maximálními výkony
29 (VT 250) a 21 (VT 160) kW, otáčkami
5000 min-1 nebo 7000 min-1 a momentem
280/150 Nm. Přímo poháněné kuličkové
šrouby s průměrem 40 mm s vedením a bezúdržbovými zubovými spojkami dosahují
rychlosti až 60 m.min-1. Osa Z je chráněna
proti svislému pohybu v případě výpadku
sítě mechanickou kompenzací hmotnosti.
U strojů VT 250 a 160 je možné volit různé
verze a opce. Kromě základního provedení,
bez osy Y, znásobuje výhody z kompletního
obrábění verze s posuvnou osou revolverové
hlavy a poháněnými nástroji. Volitelně je dostupná
multifunkční upínací deska, která může být vybavena dalšími pevnými nebo poháněnými nástroji. To
platí i pro dlouhé vrtáky a děrovací nástroje. Volitelně
lze přidat lineární odměřovací systém, monitorování
procesu a elektronické vyhodnocování. Q

Miloslav Skalický, výrobní ředitel dceřiné firmy ZVVZ
Machinery. Nový univerzální stroj je v Jihočeském
kraji unikátní, protože nikde jinde nemá podobné
zařízení tak velký profil portálu. „Jde především
o vyšší přesnost obrábění oběžných kol a skříní
ventilátorů nebo tlakových uzávěrů pro jaderné
elektrárny. Zároveň snížíme náklady, neboť klesnou
výrobní časy a tím i pracnost,“ upřesnil Miloslav
Skalický.
Významná část produkce holdingu, zaměřená na
ventilátory a další strojírenskou produkci podporující odsíření, odprášení a odlučování průmyslových zdrojů, které znečišťují ovzduší, míří
na export. Jeho podíl na loňských tržbách
dosáhl 32 % hlavně díky zakázkám v Rusku,
Kazachstánu a Ukrajině, kde má obchodně
– inženýringová firma ZVVZ – Enven Engineering dceřiné společnosti. Holding aktivně
ale působí i v Polsku a na Slovensku nebo na
Balkáně. Jeho produkce se objevuje třeba
i v Jižní Americe, Skandinávii nebo Německu.
A jak sdělil Miloslav Mácha, generální ředitel
holdingu: „Moderní technologie zákazníkům
zcela garantuje požadovanou kvalitu. Výrazně
tím na trhu posílíme naše konkurenční postavení.“ Q
/zz/

AMPER 2014  22. ročník mezinárodního veletrhu
elektrotechniky, elektroniky, automatizace a elektromobility

18.–21. 3. 2014
Výstaviště Brno

EFEKTIVNÍ ZPŮSOB, JAK ZÍSKAT NOVÉ
PŘÍLEŽITOSTI A BUDOUCÍ KONTRAKTY
Za několik dnů se otevřou brány brněnského výstaviště a bude spuštěna jedna z největších
mezinárodních odborných akcí v oblasti elektrotechniky, elektroniky, automatizace, ICT,
osvětlení a zabezpečení – AMPER 2014. Od 18. do 21. března budou mít nejen odborníci, ale
všichni návštěvníci jedinečnou možnost seznámit se s inovacemi a novými technologiemi
v tomto segmentu a také se dozvědět, co je nového na poli elektromobility.
Podle posledních informací se bude na veletrhu
prezentovat přes 600 vystavovatelů z 20 zemí světa.
A samozřejmě to není vše, návštěvníci budou mít
možnost zúčastnit se více jak 35 tematicky zaměřených odborných přednášek, seminářů a konferencí
pod vedením sedmi desítek přednášejících. Témata
se budou dotýkat bezpečnosti v automatizaci, požární bezpečnosti, budoucnosti v energetice a elektronice, perspektiv v automatizaci, ostrovním, hybridním a free grid řešení, modernizace měst a obcí,
inteligentních budov a osvětlení, plošným spojům,
elektronickým součástkám a elektromobilitě. Veletrh se koná pod záštitou Hospodářské komory ČR.
Ve veletržním areálu brněnského výstaviště se

I v tomto oboru automatizace jsou tradičními vystavovateli firmy jako např. Balluff CZ, Mitsubishi Electric
Europe, Blumenbecker, Endress+Hauser Czech, Turck,
AutoCont Control Systems a další. Speciální sekce
bude věnována oblasti zabezpečovací techniky, kde
např. tradiční český výrobce Jablotron Alarms představí nejnovější přírůstky ve svém portfoliu. Na rozrůstajícím se sektoru Informačních a komunikačních
technologií se představí zhruba 40 vystavovatelů, jako
např. antivirová firma Eset, mForce a další. Tento obor
nabídne i pěkný odborný doprovodný program, např.
seminář Podpora rozvoje ICT průmyslu.
Své poslání nabídne i tradiční sekce Optoniky, která
letošním ročníkem veletrhu také posílila. Kromě

Živé vysílání je svým rozsahem v oblasti výstavnictví
v Evropě zcela jedinečné. Třicetičlenný zpravodajský
tým zajistí přes 32 hodin živého vysílání z veletrhu
v pavilonu P.

Soutěž o Zlatý Amper
Exponátům přihlášeným do již tradiční soutěže
Zlatý Amper, se dostane speciální pozornosti. Komisi složenou z předních odborníků z ČVUT Praha,
VUT Brno, ZČU Plzeň, VŠB-TU Ostrava, SAV a EZÚ
Praha letos povede Prof. Ing. Radimír Vrba, CSc.
Na základě hodnocení nejpřínosnějších exponátů
veletrhu, jenž svými parametry reflektují současné
trendy v oboru, komise udělí 5 ocenění Zlatý Amper
a 5 čestných uznání.

Budoucnost elektromobility

veletrh bude rozprostírat na 30 000 m2 plochy
v moderních pavilonech P, V a F. Kromě již tradičních vystavovatelů, jako je ABB, Phoenix Contact,
Lapp Kabel či Wago Elektro, je v prohlídce zapojena
i řada nových firem z nomenklaturních oborů, jako
je elektroenergetika, vodiče a kabely, elektroinstalační technika a inteligentní elektroinstalace,
výkonová elektronika a osvětlovací technika, pohony a napájecí soustavy. Stálé místo na veletrhu
má i odvětví osvětlovací techniky, do nějž patří
světelné zdroje, svítidla, přístroje a příslušenství
včetně služeb v tomto segmentu.
V hale V budou připraveny trendy v oborech automatizace. Zde najdou návštěvníci techniku pro automatizaci, řízení a regulaci, programovatelné automaty (PLC)
včetně příslušenství, mikrosystémy, roboty, automaty
a manipulátory a také platební a pokladní systémy.

představení optické a fotonické techniky a laserových technologií v hale F bude v rámci tohoto
segmentu připraven další ročník odborného Fóra
Optoniky. Přednášející odborníci z ČR a Slovenska se
budou věnovat odborným tématům z relevantních
oblastí optiky a fotoniky.

Stejně jako v předchozím ročníku veletrhu se představí nejnovější trendy z oblasti elektromobility.
Moderní řešení pro elektromobilitu jsou velmi
pestrá a pokrývají širokou škálu dopravních prostředků od elektrokol, užitkových vozidel až po
infrastrukturu, která je nedílnou součástí tohoto
oboru. V rámci celého projektu bude mít tak veřejnost možnost seznámit se s různými způsoby
nabíjení, se standardy a technickým využitím
v praxi. Jedním z jejích hlavních podporovatelů
v ČR je společnost ČEZ, která vystaví přehlídku
svých elektrovozidel. Z kategorie menších užitkových elektrovozů budou zastoupeny menší
elektromobily vhodné pro samosprávu, úpravu
parků, odpadové hospodářství apod.
Aby si návštěvníci veletrhu mohli porovnat přepravu v dieselovém autobuse a autobuse poháněným čistě elektrickou energií, bude zajištěna
kyvadlová doprava v rámci výstaviště zbrusu novým elektrobusem Škoda Perun od společnosti
Škoda Electric. Q

Živé zpravodajství
V živém vysílání na Amper Fóru budou denně promítány živé diskuze na aktuální témata v oboru,
rozhovory o exponátech a službách veletrhu, pohledy očima návštěvníků, studentů či vystavovatelů na informačním kanále http://Elektrika.TV/
live a souběžně na webových stránkách: http://
www.amper.cz/, http://www.fccpublic.cz/, www.
allforpower.cz, http://www.hybrid.cz/,http://www.
prumyslovaautomatizace.com/.
3/2014
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KOLLMORGEN  „BECAUSE MOTION MATTERS“
Společnost Kollmorgen je předním světovým dodavatelem pohybových systémů
a komponent v oblasti automatizace pro výrobce elektromechanických zařízení.
Na základě více než 60letých zkušeností s navrhováním elektromotorů pro použití
v robotice, při průmyslových výrobních procesech a odborných znalostí s řízením
pohybu, dodává vhodná řešení pro optimální výkon, spolehlivost a snadnost
použití.
Integrací standardních a zakázkových řešení poskytuje koncovým výrobcům strojů požadovanou
konkurenční výhodu, kterou potřebují k dosažení
úspěchu.
Společnost Kollmorgen, s.r.o., vznikla v roce 1992
pod jménem Servo Motory Brno jako typická
česká firma. Od roku 2001 se stala součástí skupiny

vysokorychlostních funkcí až do 8000 ot.min-1 pro
standardní provedení a až 70 000 ot.min-1 pro
speciální provedení. Firma se také zabývá vývojem
technologií pro přímé pohony. Rotační motory
s přímým pohonem (DDR) a lineární motory s přímým pohonem (DDL) jsou bezúdržbové, mají
vyšší produktivitu a plynulý tichý chod. Sortiment
doplňují přesné krokové motory pro ekonomické

nentními magnety AKM, servozesilovači (řídicími
jednotkami) AKD a planetovými převodovkami
AKM skvěle doplňuje portfolio pro lineární techniku
a oblast mechatroniky.
Servomotory Kollmorgen nabízejí vynikající poměr mezi krouticím momentem a momentem
setrvačnosti v širokém rozsahu rychlostí – včetně
řízení pohybu. Normy jakosti a právní předpisy
stanovující přísné hygienické požadavky na zařízení používaná v potravinářském a farmaceutickém průmyslu splňují omyvatelné motory řady
Washdown food.
Kollmorgen nabízí moderní technologie řízení
pro elektromotory s možností připojení k několika sběrnicím a řídicím rozhraním. Lze vybírat
ze širokého rozsahu vstupních napětí a výstupních hodnot výkonu. Technologie řízení pohonů
Kollmorgen je zdokonalena použitím řídicích
automatů a softwarem pro konfiguraci elektromotorů. Řídicí jednotky Kollmorgen jsou univerzální
a mohou pohánět široký sortiment standardních a speciálních motorů s nejrůznějšími typy
zpětné vazby. Pohony se přizpůsobují měnící
se technologii a mnohé jsou integrovány přímo
do bezpečnostních řešení pro splnění nových
směrnic pro bezpečnost strojů. Q
Ing. Jaroslav Salajka, BIBUS s.r.o.

Danaher Motion a v roce 2004 se přestěhovala
do nových prostor výrobního závodu v CT parku
Brně Modřicích.
Obchodní firma BIBUS s.r.o. se stala v letošním roce
oficiálním distributorem výrobků Kollmorgen pro
ČR. Hlavním kritériem pro volbu sortimentu a nového dodavatele byla především kvalita výrobků
a poskytovaný servis. Řada servomotorů s perma-

VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI VYTÁPĚNÍ,
VĚTRÁNÍ A KLIMATIZACE JE DŮLEŽITÉ
Zabezpečit úsporný provoz a tepelnou pohodu v budovách vyžaduje, aby všechny součásti
vytápěcího a větracího systému i klimatizace efektivně spolupracovaly. Proto společnost Wolf
ČR, specialista nejen na techniku v tomto oboru, otevřela WolfAkademii – vzdělávací institut
pro profesionály v oboru.
Stále složitější produkty a systémy, jenž se objevují
na trhu, kladou na pracovníky montážních firem
nutnost celoživotního vzdělávání v tomto oboru.
Investoři a koncoví spotřebitelé jsou náročnější
a požadují nejen instalaci, ale také poradenství
a „vyladění“ celého systému tak, aby přinášel nejen
maximální úsporu provozních nákladů, ale rovněž
požadovanou tepelnou pohodu a komfort. A právě
WolfAkademie je reakcí na tyto nové tržní podněty.
Jak nám řekl Ing. Josef Zbořil, manažer WolfAkademie, „zájemci se prostřednictvím akademie
mohou zúčastnit odborných seminářů na různá
témata z oblasti vytápění, větrání či klimatizace,
které spojují teoretické vědomosti s praxí. Během
jednotlivých seminářů budou pracovat s nejmodernějšími zařízeními Wolf v plném provozu. Také
18
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budou mít možnost vyzkoušet si v praxi montáž
podlahového a stěnového vytápění značky gabotherm.“
WolfAkademie je bezplatná a probíhá v brněnském Technologickém centru úspory energií Wolf,
které je jedním z nejmodernějších školicích center

v České a Slovenské republice. Partneři společnosti,
kteří absolvují odborné semináře, obdrží certifikát
potvrzující, že nabyli vědomosti a znalosti pro práci
s technikou této značky. Q
Pro bližší informace: www.wolfcr.cz

Přehled termínů – březen 2014:
●Kondenzační kotle Wolf do 24 kW
●Nízkoteplotní sálavé systémy gabotherm
●Solární systémy Wolf
●Řízené větrání s rekuperací tepla Wolf CWL
●Tepelná čerpadla Wolf
●Komunikační systém WRS

27. březen
11. a 25. březen
12. březen
18. březen
19. březen
26. březen

PŘÍSTROJE PRO POUŽITÍ
I V NÁROČNÝCH PODMÍNKÁCH
MEZI VÝZNAMNÉ NOVINKY, KTERÉ PŘEDSTAVÍ SPOLEČNOST
AHLBORN NA VELETRHU AMPER, PATŘÍ DATALOGGER NOVÉ
GENERACE V7 S DOTYKOVÝM DISPLEJEM, PRO MOBILNÍ
I STACIONÁRNÍ POUŽITÍ A INFRAČERVENÉ KAMERY FLUKE
S AUTOMATICKÝM OSTŘENÍM LASERSHARP, KTERÉ JAKO JEDINÉ
ZARUČÍ VŽDY OSTRÉ SNÍMKY.
Datalogger ALMEMO 710 – Nová generace
přístroje Datalogger V7 disponuje 10 měřicími
vstupy pro všechny analogové i digitální D6 a D7
ALMEMO snímače. Nové digitální D7-snímače
rozšiřují dosavadní systém o mnoho nových
funkcí. Pracují s plně digitálním rozhraním pro
připojení k přístroji a poskytují rychlý sériový
přenos dat. Měřicí rozsahy D7-konektorů jsou
nezávislé na měřicím přístroji a mohou být libovolně rozšířeny. Všechny připojené D7-snímače
jsou vybaveny vlastním procesorem a pracují
paralelně s frekvencí specifickou pro dané čidlo.
Tím dosahují vysokou rychlost měření, která je
nutná při dynamických měřeních. Individuálně
lze nastavit časy odečtu hodnot rychlých a pomalých čidel.
Přístroj se vyznačuje jednoduchou
obsluhou prostřednictvím
p ře h l e d n é h o,
jasně strukturovaného menu. Měřené
hodnoty a funkce jsou
zobrazeny na velkém
5,7“ dotykovém grafickém
displeji. Pro zobrazení parametrů, důležitých pro měření,
si lze nakonfigurovat vlastní uživatelské menu a naměřené hodnoty
jsou pak ukládány do 8 MB flash paměti nebo
na SD kartu.
V D7-konektoru lze naprogramovat až 10 kanálů
pro měřené a funkční hodnoty. To umožňuje použití převážně vícenásobných čidel (např. meteo)
a připojení kompletních cizích přístrojů (např. chemických a energetických analyzátorů).
Napájení přístroje zajišťují dva lithiové akumulátory
o celkové kapacitě 13,8 Ah. V režimu rychlonabíjení
je dobíjecí doba 3 h.
Infračervané kamery Fluke – Nové termokamery nabízejí přesné měření až ze vzdálenosti 20 m
a možnost výsledky analyzovat či protokol odeslat
bezdrátově, přímo z místa měření. Pomocí bezdrátových modulů CNX lze zachytit až 5 dalších měření.
Náhledy jsou k dispozici v reálném čase na odolném
(3,5“) barevném dotykovém LCD displeji s podsvícením. Rozsah měření teploty podle jednotlivých
modelů je od -20 °C po +150 °C až +1200 °C (není
kalibrováno pod −10 °C).

Kamery jsou optimalizovány pro použití v průmyslu, elektrotechnice a při kontrolách a diagnostice
budov, např. pro kontroly elektrických rozvodů,
umožňují ovládání jednou rukou. Díky přesné
laserové technologii se lze s vysokou přesností
zaměřit na cíl (červený bod laseru potvrdí, na co
je kamera zaostřena).
Unikátní funkcí je systém ostření IR-OptiFlex, který
nabízí pohodlí automatického ostření a snadného
ovládání i flexibilitu ručního ostření v jednom. Jako
jediná infračervená kamera v oboru nabízí díky
vlastní technologii IR-Fusion možnost zaznamenávat automaticky ostřené video ve viditelném i infračerveném spektru, což umožňuje sledovat procesy
v průběhu času, snadno vytvářet
protokoly a řešit problémy po
jednotlivých snímcích.
Patentovaná technologie
umožňuje sloučení digitálních a infračervených snímků
do jediného
obrázku pro
přesné zdokumentování
problematických oblastí.
Kamery jsou zkonstruovány tak,
aby vydržely pád z výšky 2 m a odolávaly vodě
a prachu (krytí IP54), tlačítka jsou ovladatelná i v pracovních rukavicích, nebo lze jednoduše použít další
užitečné funkce kamery jako hlasové poznámky. Q
Zveme Vás na veletrh Amper k návštěvu
našeho stánku č. 3.16 v hale V.
www.ahlborn.cz, www.termokamery.cz
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TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ INOVACE ABB
NA VELETRHU AMPER
Společnost ABB, světový dodavatel technologií pro energetiku a automatizaci, které umožňují zvyšování výkonu a efektivnosti za současného snížení dopadu na životní prostředí, zve
všechny zájemce k návštěvě svého stánku č. 3.06 v hale P brněnského výstaviště na veletrhu
AMPER 2014. Veletrh proběhne ve dnech 18.–21. března a ABB na něm představí kromě jiných
tyto produkty a technologie:

teplem smrštitelnými bužírkami, koncovkami vodičů a lisovacími konektory. Sortiment dodávaných
výrobků, který bude postupně rozšiřován o další výrobkové řady, bude k vidění v expozici ABB. Vysoká
kvalita zpracování a vlastnosti použitých materiálů
předurčují tyto výrobky k použití v extrémních
podmínkách, mimo jiné v prostředích s vysokou
teplotou, s chemicky agresivními látkami, popř.
s nebezpečím výbuchu.

Rozvodnice Mistral
Frekvenční měniče

Motory a generátory

Bude představena řada měničů frekvence ACS880,
která integruje osvědčená řešení a technologie
předchozích řad, a navíc přináší nové prvky, jež
umožní zvýšit produktivitu, zlepšit bezpečnost
a přispět k úsporám elektrické energie ve všech
odvětvích průmyslu. Nosnou myšlenkou je také
intuitivní ovládání a jednoduché začlenění do systémů automatizace. Nebudou opomenuty ani nově
integrované bezpečnostní funkce. Frekvenční měnič se snadnou instalaci a příjemným uživatelským
rozhraním je vybaven nejmodernější technologií
pro účinné řízení procesů. Může být použit jako
samostatná jednotka nebo součást automatizačních celků. Představen bude také frekvenční měnič
ACS355 v krytí IP66/67 pro extrémně prašné prostředí, který může být omýván i vodou.

Nabízejí spolehlivost po celou dobu životnosti. Společnost rozšířila řadu výkonů nn motorů s účinností
IE2 až IE4. Do prostředí s nebezpečím výbuchu je
v nabídce inovovaná konstrukce motorů. Motory
i generátory mají redukované rozměry nebo snížené provozní náklady se synchronními reluktančními motory, nově také s ACS880.

UPS
Před výpadky napájení
ochrání UPS, jenž disponují
flexibilitou a snadnou údržbou. Beztransformátorové
řešení s menšími rozměry
zas nabízí vyšší účinnost. DPA
je modulární konstrukce.

MachSense
Slouží pro snímání a diagnostiku fyzikálních veličin
elektrických strojů instalovaných na pozici. Pomocí
měření MachSense – P lze včas odhalit jak mechanické tak elektrické poruchy motoru. Dá se analyzovat stav stroje, stav rotoru, stav ložisek, ustavení
motoru na pozici a také kvalita elektrické energie.

Nová typová řada rozvodnic Mistral65 je svým stupněm krytí IP65 určena pro montáž do vnitřního
nebo venkovního prostředí, kde je vyžadována
ochrana proti vniknutí prachu nebo ochrana proti
stříkající vodě. Rozvodnice jsou vyráběny z plně recyklovatelného termoplastu bez obsahu halogenů.
Nová řada sestává z rozvodnic pro 4 až 72 modulů
s průhlednými dvířky, které lze otvírat až o 180°
a pouhým otočením víka lze zaměnit směr jejich
otvírání. Zdokonalená konstrukce disponuje unikátními vlastnostmi, jako např. u víceřadých rozvodnic
lze měnit vzdálenost mezi přístrojovými DIN-lištami
125 a 150 mm, což zvyšuje jejich všestrannost. Vyjímatelný rám s DIN-lištami u víceřadých rozvodnic
umožňuje snadné osazení a zapojení přístrojů na
pracovním stole. Pro vedení vodičů je v rozvodnicích velký prostor jak pod lištami, tak i na bocích,
kde jsou připraveny vkládací příchytky kabelů i očka
na případné použití vázacích pásků. Pro připojení PE
a N vodičů jsou rozvodnice od velikosti 8 modulů
vybaveny barevně rozlišenými PE/N svorkovnicemi.
I když je prostor kolem svorkovnic dostatečný, lze
jej u víceřadých rozvodnic ještě zvětšit změnou
vzdáleností DIN-lišt ze 150 na 125 mm. Stejně tak
lze změnit hloubku přístrojových DIN-lišt tak, aby
se do rozvodnic daly umístit nejen modulární, ale
i nemodulární přístroje ze sortimentu ABB, jako
kompaktní jističe řady Tmax nebo S800.

FlexBeer
Bezpečnostní PLC AC500S
Z oblasti automatizace bude představeno bezpečnostní PLC AC500S a inženýrské prostředí Automation Builder. Tyto novinky umožňují efektivní realizaci i velmi složitých algoritmů s použitím přesných
výpočtů matematických funkcí bez aproximací pro
bezpečnostní funkce až do úrovně SIL3 dle normy
ČSN EN IEC 61508 ed.2 nebo PLe podle ČSN EN
ISO 13849-1. Díky kompletní objektové integraci
s pohony ABB je umožněno z Automation Buideru
nejen editovat a ukládat jejich parametry, ale je
možné i přímé programování PLC funkcí do měničů
nejnovější řady ACS880.

Kromě robotické výpomoci při čepování piva a kofoly v expozici se můžete těšit na školicí buňku
IRB 120, prostřednictvím které si budou návštěvníci
moct vyzkoušet svojí šikovnost.

Novinka Emax 2
Divize výrobků nízkého napětí společnosti ABB si
na veletrh přiveze novinku, kterou uvádí na trh. Jde
o další generaci vzduchových jističů SACE Emax 2.
Po více než 70 let špičkového výzkumu a zkušeností umožnilo společnosti ABB vytvořit tuto novou
řadu jističů, které představují porovnávací standard
v průmyslové oblasti. Jistič Emax 2 nejenže splňuje
a překračuje standardní výkonnostní parametry, ale
stal se z něj doslova „power manager“. V kombinaci
se spouští Ekip a příslušenstvím se dokonale prolíná řízení, konektivita, výkonnost, jednoduchost
používání a bezpečnost, která uspokojí všechny
aplikační potřeby.

Thomas & Betts
ABB Thomas & Betts je globálním dodavatelem
v oblasti produktů nízkého napětí, zejména se
sofistikovanými instalačními výrobky. Původně
americká společnost se etabluje na evropském
trhu především kabelovými stahovacími pásky,
20

3/2014

Elektroměry řady A, B a C
Modulární výrobky pro montáž na DIN-lištu nabízejí
širokou řadu funkcí, které je možno začlenit do elektrických instalací a které znamenají velké přínosy
pro uživatele. Elektroměry navržené pro montáž
na DIN-lištu mají vysoké výkonnostní parametry,
jsou bezpečné a dají se rychle instalovat. Dodávány jsou v několika modelech: nové elektroměry
EQ C11, B21, A41 a A42 pro jednofázové měření
a nové elektroměry C13, B32, B24, A43 a A44 pro
trojfázové měření.

AF stykače od 9 do 2650 A
ABB nastavuje novou laťku v oblasti řízení motorů a spínání silové elektrické energie stykači
AF od 9 do 2650 A. Nejnovější řada stykačů AF
s elektronicky řízenou cívkou představuje novou
průmyslovou poměřovací úroveň. V porovnání
s klasickými alternativami přináší řadu výhod
a spolu s širokým výrobkovým sortimentem ABB
umožňuje sestavit optimální konfiguraci. Kromě
standardní výrobkové řady je možno získat i výrobky pro speciální potřeby, jako např. stykače
pro montáž na přípojnici, blokové stykače typu
GAF určené pro DC sítě až 1000 V a stykače pro
spínání kondenzátorových baterií.

Téma: AMPER 2014 – Brno
Levit – kombinace, které upoutají
Návrh této řady Levit vzešel z rukou předního českého
designéra Jana Čapka. Levit může být jak elegantní,
nadčasový, ale i hravý a individualistický. Své uplatnění
najde v mnoha směrech architektury, jak v bytové
oblasti, tak v moderních prostorách kanceláří apod.
Základní rys designu je v tom, že rámečky a kryty jsou
složeny ze dvou dílů/vrstev, čímž je dosaženo toho,
že horní barevné plochy levitují nade zdí.

nosu elektrické energie, průmyslu a dopravě. Patří
k nim např. svařovací dioda s excelentní proudovou
zatížitelnosti 13,5 kA, která se uplatňuje nejen ve svařovacích automatech klasických ocelových karoserií,
ale i v případě svařování hliníkových dílů. Dále pak
IGBT tranzistory, které můžeme najít jak v pohonných
jednotkách lokomotiv, tak i v pomocných elektrických zařízeních. Nedílnou součástí společnosti ABB
Polovodiče je vlastní vývojové oddělení, které je
hnacím motorem technických inovací a zabezpečuje
společnosti vedoucí postavení na světovém trhu.

Energetická efektivnost
– Symphony Plus

funkcionalitou je komplexní správa dat poruchových zapisovačů IED. Systém umožňuje centrální
skladování, grafický přehled o časové posloupnosti
zápisů v celé síti IED a jejich detailní vyhodnocení
pomocí evaluačních SW. Důležitou součástí je centralizovaná správa uživatelů a centrální logování
jejich aktivit. SDM 600 je určeno pro použití se
všemi IED na bázi protokolu IEC61850.

Intelligent Electronic Device 620
Nová výrobková řada IED 620 zaplňuje prostor mezi
výrobkovými řadami IED 615 a 630. Koncepčně vychází z řady IED 615, přičemž přináší výrazná vylepšení
jak HW, tak SW. V řadě IED 620 jsou k dispozici tři
výrobky, a to REF 620 pro běžné použití ve vysokona-

V základní verzi je v nabídce 11 barevných kombinací
od standardní bílé přes odstíny kávové až po pastelově svítivé barvy s možností kombinace spodních
dílů s horními v různých barvách. V designové řadě
lze najít veškeré přístrojové vybavení pro moderní
elektroinstalaci. Od spínačů všech řazení se signalizací LED diodami, žaluziové spínače, datové zásuvky,
televizní zásuvky, ale i moderní kryty pro HDMI, či
USB zásuvky. Výrobce nezapomněl ani na moderní
stmívače včetně verzí pro LED zdroje, digitální termostaty, pohybové senzory a FM rádio do zdi.

Symphony Plus, jako vrcholová platforma, spojuje
řízení všech oblastí provozů jednoduchým (simple),
škálovatelným (scalable), integrovaným (seamless)
a bezpečným (secure) způsobem. Konkrétně Systém S+ zajišťuje uživateli úplný přehled provozu
elektrárny pomocí integrace dat ze všech systémů
a provozních částí. Díky otevřené architektuře konsoliduje a zobrazuje data tak, aby umožnila operátorům rychlou a správnou reakci na změnu podmínek
v provozu, což vede ke zvýšení kvality, bezpečnosti
a spolehlivosti výroby. V provozu je aktuálně po
celém světě více než 6000 instalací DCS Symphony
a z toho více než 4000 ve vodárenství a energetice.

UniGear Digital

Finanční efektivnost – Smart lighting

Bezpečnost – Cyber Security

Tradiční a spolehlivý rozváděč firmy ABB přichází
s novým konceptem. Koncept Unigear Digital efektivně využívá normu ČSN EN 61850 ve standardním

Jde o systém distribuovaného řízení a stmívání
veřejného osvětlení, který umožňuje dosáhnout až
40 % úspor za el. energii. Úspory může realizovat
velké město i menší obec. Smart lighting se tak
může stát dalším stavebním kamenem inteligentního „Smart“ města budoucnosti, které svým obyvatelům přinese zvýšený komfort a díky efektivnímu
hospodaření s energiemi finanční úspory.

ABB poskytuje komplexní sadu řešení zabezpečení
proti kybernetickým útokům pro řídicí systémy rozvoden vysokého a velmi vysokého napětí. Např.
chrání rozvaděč tím, že blokují veškerou nepotřebnou příchozí komunikaci, detekují malware či
případné neoprávněné vniknutí do systému. ABB
řešení zajišťují bezpečný provoz jednotlivých komponent řídicích systémů (jako IED, servery a pracovní stanice) tak i zabezpečení komunikací uvnitř
i vně jednotlivých rozvoden a jiných areálů včetně
různých způsobů a úrovně autentifikací uživatelů.
Tato opatření jsou navržena tak, aby neohrožovala
provozní výkonnost řídicích systémů a brala v potaz
specifika technologických IT systémů. Nedílnou
součástí je i možnost centralizovaného sledování,
logování a vyhodnocování systémových kyberneticko-bezpečnostních událostí pomocí SIEM.

Efektivní Tropos

rozváděči UniGear ZS1. Výsledkem je Smart grid řešení připravené na rozšíření a modernizaci. UniGear
Digital nabízí o 30% kratší dodací dobu společně se
zjednodušeným procesem nákupu, projektování,
instalace a uvádění do provozu. Inteligentní začlenění nejmodernějších technologií v rozváděči přináší
zvýšenou dostupnost a bezpečnost zařízení. UniGear
Digital vychází z ověřených ABB technologií a z dlouhodobých zkušeností v oblasti výroby VN rozváděčů.

NN a VN omezovače
Omezovače přepětí zvyšují spolehlivost energetických systémů tím, že zajišťují ochranu před nebezpečnými úrovněmi přepětí. Patentovaná konstrukce
pro vynikající mechanické vlastnosti, použití silikonu
nejvyšší jakosti a možnost výběru omezovače pro
nejrozmanitější napěťové hladiny zaručují nejpřesnější a nejspolehlivější ochranu u všech typů aplikací.

Spolehlivé a výkonné – diody a tyristory
Polovodičové součástky pro nejvyšší výkony se
uplatňují v širokém spektru aplikací v oblasti pře-

Umožňuje vytvořit spolehlivé, zabezpečené
a škálovatelné bezdrátové
sítě s širokopásmovým
připojením. Své uplatnění nachází v oblastech jako jsou rozvodné
závody, průmyslová výroba, těžební průmysl či
tzv. “chytré sítě” a “chytrá
města”. Ve všech případech Tropos zajišťuje významné provozní úspory
při vysoké spolehlivosti provozu (bezdrátové sítě
fungují spolehlivě i ve velmi náročných prostředích
např. v dolech). Systém nabízí řadu možností, jako
je automatizace práce mobilních pracovníků (rychle
dostupné informace, přístup k internetu, kontrola
pohybu, odečty energií), využívání VoIP telefonních
či inteligentních dopravních systémů (řízení dopravních signálů), systémy monitorování budov a areálů
či přístupu do nich a přístup veřejnosti k internetu.

System Data Manager 600
SDM 600 je nový systém určený pro centralizovanou správu dat různých typů inteligentních
ochran (IED) umístěných v různě velkých sítích
(od jedné rozvodny po velkou síť rozvoden). Hlavní

pěťových aplikacích, REM 620 pro chránění a ovládání
vysokonapěťových motorů a RET 620 pro chránění
a ovládání vysokonapěťových transformátorů.

Spolehlivost, dostupnost, energetická
a finanční efektivnost – ABB Servis
Intenzivní vývoj a inovace probíhá také v oblasti
servisu, kde si ABB uvědomuje nezbytnost flexibility
porozumění potřebám zákazníků. Díky němu může
sestavovat a posléze nabízet komplexní portfolio
servisních produktů a balíčků, které si mohou zákazníci sestavit přesně podle svých potřeb.
Portfolio obsahuje širokou nabídku od jednoduché výměny náhradních dílů po retrofity či nejrůznější opravy technologicky pokročilých produktů
a celků, jako jsou systémy optimalizace provozu
a energetické předpovědní systémy. Konkurenční
výhodou ABB Servisu je rovněž uplatňování principu
postupného vývoje produktové a servisní nabídky
s důrazem nejen na zpětnou kompatibilitu produktů
a služeb, ale také na zvyšování energetické účinnosti
a bezpečnosti a snižování nepříznivých dopadů na
životní prostředí. Q
www.abb.cz
3/2014
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TECHNOLOGIE, KTERÁ
SE VÁM DOSTANE POD KŮŽI

Použitím
kompaktních
DC-mikromotorů
s vysokou hustotou
výkonu mají tetovací
strojky nízkou hmotnost
a díky ergonomickému
tvaru se dobře drží v ruce

TECHNIKA PRONIKÁ I DO OBLASTÍ, KDE BYSTE ŠPIČKOVÉ VÝROBKY
SVÉ KATEGORIE ANI NEČEKALI. PŘÍKLADEM JE TETOVÁNÍ, KDE
SE UPLATŇUJÍ NEJMODERNĚJŠÍ DC MOTORY SE SAMONOSNÝM
VINUTÍM.

Nanášení obrazců na kůži má v různých kulturách
tisíciletou tradici. Četná tetování byla nalezena
například na 5300 let starém těle muže „Ötzi“. Archeologové identifikovali tetování také na 4000 let
staré mumii kněžky Amunet, což nasvědčuje oblibě
tetování i u lidí s vyšším postavením. Po mnoho let
pak bylo tetování spíše „výsadou“ a poznávacím
znamením lidí se zločineckou minulostí, námořníků, motorkářů a jiných drsných chlapíků. Byla to
demonstrace, že se nebojí bolesti, která tetování
původními nástroji provázela.

Tetování nejsou jen kostlivci, tygři a dýkou probodnutá srdce, ale třeba i jemné korekce obrysových
linek rtů, okolí očí apod. A právě zde se úspěšně
uplatňují moderní přístroje s DC mikromotory.
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miniaturním rozměrům mikromotorů jsou tyto
nástroje navíc velmi lehké, což má vliv na menší
únavu rukou a větší preciznost práce tatéra.
Rychlost tetovacích strojků je přímo úměrná napájecímu napětí a podle požadovaného způsobu
tetování se pohybuje obvykle v rozsahu 800 až
7500 vpichů za minutu. Díky miniaturním rozměrům elektromotorů jsou tyto nástroje navíc velmi
lehké, to se projeví v menší únavě rukou a ve větší
preciznosti práce tatéra.
Tím, že moderní nástroje umožňují pracovat s malou hloubkou vpichu do podkožní vrstvy, je tetování
sice trvanlivé, ale jeho nositel s ním již nemusí žít
napořád. Například u permanentního make-upu,
kterým se v kosmetických salonech zvýrazňují oči,
rty nebo zakrývají kosmetické vady či jizvy, je doba
jeho trvání zhruba 5 let.
Barevné pigmenty jsou pomocí oscilující jehly vpichovány těsně pod povrchovou vrstvu kůže, což
je velmi delikátní operace vyžadující maximální
přesnost. Upravovány jsou jen povrchové vrstvy
kůže a podkožní tkáň zůstává netknuta. Přístroje
pro tyto kosmetické operace proto musí být velmi
precizní a spolehlivé
Motory Faulhaber jsou zárukou splnění všech
náročných požadavků, které dnešní technologie
tetování vyžaduje. Díky svým miniaturním rozměrům se štíhlé mikromotory Faulhaber osvědčily
i v přístrojích pro permanentní make-up, které
se svým tvarem i rozměry podobají spíše propisovačce než vysokofrekvenčnímu mechanickému
zařízení.

V dnešní době se tetování stalo uznávanou módní
záležitostí prakticky ve všech společenských vrstvách od teenagerů až po celebrity. A z původního
rituálu se stalo umění.

Trny a žraločí zuby střídá
moderní technika
Zatímco v pravěku a minulých stoletích se k tetování používaly například dřevěné nástroje, jehly,
trny nebo žraločí zuby, což činilo proces silně bolestivým, dnes mají moderní profesionální tatéři
k dispozici špičkovou techniku. Ta jim umožňuje
vytvářet přesné obrazy v dokonalém jemném barevném provedení a bez bolesti.
Tatéři mají v zásadě na výběr mezi dvěma typy
zařízení, a to mezi cívkovými stejnosměrnými strojky
nebo rotačními strojky. „Cívkové“ systémy patří ke
starší generaci a připomínají dveřní zvonky, v nichž
srdce buší do zvonku sérií opakovaných úderů
s vysokou frekvencí. Pohyb mechanismu s jehlou
je vytvářen spínáním a rozpínáním stejnosměrného
napětí na cívce. Síla vpichu a rychlost jehly se nastavuje předpětím pružného rozpínacího kontaktu.
Tato varianta je mezi tetovacími studii stále hodně
používána.
Nejnovější generace tetovacích zařízení využívá
výkonné DC mikromotory se samonosným vinutím.
Rotační pohyb motoru je pomocí excentru převeden na lineární pohyb jehly. Výhodou rotačních
strojků je velmi jemný a výrazně tišší chod. Díky

Samonosné vinutí Faulhaber

Špičkové motory Faulhaber
Důvodem, proč motory Faulhaber splňují náročné
požadavky, je unikátní konstrukce motorů se samonosným vinutím bez železného jádra, které
bylo vyvinuto panem Dr. Fritzem Faulhaberem
v roce 1958.
Samonosné vinutí snižuje energii magnetického
pole, což u kartáčových DC motorů omezuje
jiskření a tím zvyšuje životnost komutátoru
a grafitových nebo kovových kartáčů. Motory
lze provozovat při velmi vysokých rychlostech.
U motorů s kovovými kartáči jsou mezi lamely
komutátoru umístěny kondenzátory, které ještě
více snižují jiskření. Malý moment setrvačnosti
rotoru zvyšuje dynamiku. Umístěním statorového
magnetu ze vzácných zemin do prostoru uvnitř
vinutí se zmenší velikost motoru. Přednostmi

komutátorových DC motorů se samonosným
vinutím jsou vysoká hustota výkonu v poměru
k objemu, vysoká účinnost, dlouhá životnost
a spolehlivost.

Stejnosměrné motory Faulhaber

U elektronicky komutovaných BLDC motorů je samonosné vinutí statorem. Životnost motoru již není
omezena životností mechanického komutátoru,
ale pouze životností ložisek. Pro navýšení výkonu
je u některých motorů použit čtyřpólový magnet
rotoru. BLDC motory mohou být pro přesné řízení
rychlosti vybaveny integrovanými digitálními Hallovými sondami, pro vyšší dynamiku a pro řízení
polohy pak analogovými Hallovými sondami. Některé BLDC motory jsou nabízeny také v provedení
pro opakovanou sterilizaci.
Technologie samonosného vinutí je použita také
u plochých DC a BLDC motorů používaných v mobilních aplikacích, a u lineárních BLDC motorů, které
se vyznačují velmi vysokou dynamikou.

Dvoufázové krokové motory, jejichž výhody spočívají především v jednoduchém, běžně používaném
způsobu řízení, lze s pohybovým šroubem na výstupní hřídeli použít jako malé lineární aktuátory.
DC, BLDC a krokové motory lze kombinovat s planetovými převodovkami nebo převodovkami s předlohou, které mohou být i bezvůlové. Motory mohu
být vybaveny inkrementálními nebo absolutními snímači. Nabízená elektronika umožňuje přesné řízení
rychlosti nebo polohy s komunikací přes RS232 nebo
CAN. Spojením BLDC motoru a řídící elektroniky do
jednoho tělesa dostáváme kompaktní servopohon.
Další komponenty a úpravy, jako jsou přesné kuličkové šrouby, brzdy, duté hřídele, maziva pro nízké
a vysoké teploty, provedení pro vakuum, rozšiřují
spektrum uplatnění pohonů Faulhaber. Q
www.routech.cz

Krokové motory Faulhaber

POHONY S FREKVENČNÍMI MĚNIČI
PRO PŘESNÉ ŘÍZENÍ OTÁČEK
Řadu střídavých pohonů s frekvenčními měniči AC30 rozšířila společnost Parker Hannifin o další
modely. Tyto pohony si získaly oblibu díky své flexibilitě, jednoduchosti a vysoké spolehlivosti.
Nové pohony jsou v nabídce v pěti různých velikostí
rámů a pokrývají výkonový rozsah od 0,75 do 75 kW.
K dispozici jsou také pohony se snímačem pulzů
s možností zpětné vazby. Uživatelům nabízí AC30
vysokou úroveň řízení od pohonu jednoduchých
čerpadel a ventilátorů s otevřenou smyčkou, až po
aplikace u výrobních linek s uzavřenou smyčkou.
Střídavé pohony s frekvenčním měničem poskytují
komplexní a cenově efektivní řízení buď střídavých
asynchronních motorů, anebo servomotorů s perma-

nentními magnety. Díky rozšíření rozsahu funkčních
vlastností, zavedením volitelného modulu zpětné
vazby pro pulzní snímače, lze použít pohon v řízení
s uzavřenou smyčkou místo pohonu s otevřenou
smyčkou. To umožňuje optimalizaci ve vysoce dynamických aplikacích, jako jsou např. navijáky a jeřáby,
kde otáčky nebo točivý moment motoru vyžadují
přesné řízení. Pomocí funkce monitorování spotřeby
energie dokážou pohony AC30 přizpůsobit otáčky
motoru podle měnicích se požadavků aplikace, čímž
se podporuje nejen snížení spotřeby energie, ale také
se zabraňuje opotřebování mechanických dílů motorů,
čerpadel, ventilátorů nebo např. i potrubních systémů.
Nové pohony dovolují např. využívat integrovaná
makra pro celou řadu aplikací a softwarový nástroj
Parker Drive Developer na bázi CodeSys. Ten jim
umožňuje vytvářet sofistikované funkce PLC, jež
by dříve vyžadovaly nasazení samostatného PLC
systému. Kromě toho lze díky flexibilní a modulární konstrukci přidat širokou škálu komunikačních
možností, jako jsou Profinet, Profibus a EtherCAT
společně s moduly přídavných I/O. Q
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GLOBÁLNÍ MĚŘENÍ S DETAILEM NA KAŽDÝ STROJ
Tento článek popisuje projektové řešení měření spotřeby elektrické energie na úrovni nadnárodní společnosti. Měření akumulované spotřeby jednotlivých výrobních závodů a jejich
následný součet je jednoduchý, dá se realizovat stávající infrastrukturou, ale ve výsledku
tento způsob nepřináší žádnou přidanou hodnotu. V tomto projektu jsou měřeny odběry
v desítkách výrobních závodů v různých zemích. Záznamy je možné sledovat on-line či je
zpětně analyzovat v libovolném časovém období, podle zemí, druhu výroby, jednotlivých
výrobních linek a mnoha dalších faktorů.
V zadávací dokumentaci bylo požadováno: jednotný
systém pro měření, sledování a archivaci základních
hodnot elektrické energie, možnost analyzovat
spotřebu dle zadaných výrobních či geografických
kritérií s dobou obnovy 15 minut, výstup v podobě
přehledných grafů a exportovatelných tabulek.

po RS485. Tímto způsobem lze připojit až 1200 m
vzdálený měřicí uzel. Alternativou je připojení
po síti ethernet a v případě, že chybí jakákoliv
kabeláž, je možné použít bezdrátové připojení. Na
vzdálenost 250 m samostatným párem vysílač/přijímač a na delší vzdálenost za použití opakovačů.

Obr. 1 – Zobrazení spotřeby – porovnání výrobních hal, dole celková spotřeba jednotlivých
dnů v měsíci

Příprava projektu podle
reálné situace
Pilotním projektem byla jedna hala v rámci výrobního závodu a během dvou let se dle harmonogramu postupně připojovaly další továrny po
celé Evropě. Na předrealizační schůzce v tovární
hale se postupně objevovaly nové a nové skutečnosti, které v plánech nebyly, a bylo nutné je
vyřešit. Právě na základě zkušeností první fáze se
postupovalo ve všech dalších etapách a příprava
se pak již vždy opírala o místní šetření. Mezi nejběžnější odlišnosti patří jinak umístěné výrobní linky
či úplně jiná vnitřní dispozice, chybějící či jinak
vedená kabeláž a nedostatek místa v rozvaděčích.
Inteligentní elektroměr společnosti Panasonic –
Eco Power Meter – je vhodný k vestavbě nebo jej
lze umístit na DIN lištu. Je však třeba vždy již v přípravě definovat jeho správné umístění s ohledem
na připojení proudových měřicích transformátorů,
napájení a způsob komunikace. Měřicí transformátory jsou k dispozici od 5 do 1000 A. U velkých
odběrů je třeba dbát nejen na správný nominální
proud, ale i na rozměry a tvar vedení.

zmíněná situace bez kabeláže nastane. Pokud odběrné místo není nutné mít on-line (např. odběr není
zásadní pro výpočet např. čtvrthodinového maxima)
není třeba Eco Power Meter připojovat bezdrátově.
Data z SD karty je možné do systému přidat dle
potřeby či personálně technických možností třeba
jednou za měsíc.
Všechny řady Eco Power Meter mají společné
programovatelné pulzní vstupy a výstupy, které
lze použít pro měření a evidenci spotřeby dalších
režijních energií (stlačený vzduch, voda, pára,
plyn atd.). Počítání výrobků lze sledovat mnoha
způsoby. Jedním z nich je připojení senzoru na
pulsní vstup a přímo Eco Power Meter nám může
počítat spotřebovanou energii (nebo přepočítanou na náklady v libovolné měně) na jeden
konkrétní výrobek.

Obr. 2 – Eco Power Meter přes Web Server napojen na uživatelské PC
prostředí KW Watcher s možností širokého spektra výstupů

Bezdrátová varianta umožňuje přijímat data až
z 99 vysílačů jedinou přijímací jednotkou.
Inteligentní elektroměry jsou k dispozici v několika
typových řadách a každá z nich má své specifické
parametry. KW2M má možnost rozšiřovat základní
jednotku o měřicí moduly. Více měřicích bodů sdílí
displej i komunikační obvody a tím se šetří pořizovací
náklady i místo v rozvaděči. Další řadou je KW9M,
která má přesnost 0,5 %, umožňuje měřit elektrickou energii nejen spotřebovanou, ale i vyrobenou
a k měření lze použít libovolné měřicí transformátory
typu x/5 nebo x/1 A. Mezi dalšími řadami je vhodné
zmínit ještě KW1M s možností ukládat naměřená
data na SD kartu. To se může hodit pokud výše

Každý stroj je vidět... i centrálně
Po zprovoznění první fáze projektu a ukončení
testovacího období byly započaty další kroky v jednotlivých regionech. Bylo třeba nastavit regionální
cenu energie a její přepočet na jednotnou měnu
– Euro – do centrální evidence. Dále byla zavedena
jednotná terminologie. U systémů, které mohou
mít až tisíce měřicích bodů, je nutné tomuto věnovat odpovídající přípravu. Měřené hodnoty
mohou být sledovány podle mnoha kritérií. Těmi
základními může být např. hala A a B v továrně
XY, ale je možné vyhledat a analyzovat spotřebu
elektřiny pro výrobu konkrétního typu automobilu,
přesto, že se jednotlivé díly vyrábí v 50 továrnách

Komunikace všemi způsoby
Komunikačním srdcem je FP Web Server (alternativně jednotky DLU – Data Logger Unit),
který průběžně od Inteligentních elektroměrů
získává, ukládá a on-line dále data poskytuje. Eco
Power Meter komunikuje s nadřízeným systémem
24

3/2014

Obr. 3 – 250 m bezdrátového přenosu dokáže ušetřit vícenáklady s kabeláží
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Obr. 4 – KW9M – Eco Power Meter měří energii
vyrobenou i spotřebovanou s přesností 0,5 %

v 18 zemích nebo zjistit celkovou spotřebu všech
vzduchových kompresorů v celé Evropě (u kompresorů lze přímo porovnávat spotřebovanou
energii na jeden metr krychlový stlačeného vzduchu). Data mohou být obnovována v nastaveném

čase od 1 s. Takto krátký časový údaj je vhodný při
krátkodobém sledování nebo při analýze nestandardního chování stroje, ale pro dlouhodobé
sledování je vhodné, i s ohledem na
množství naměřených dat, používat obnovování po 15, 30
nebo 60 min.
Celý systém (obr. 2) je zastřešen monitorovacím
softwarem KW Watcher
pro Windows, který dokáže
naměřené údaje přehledně
zobrazovat, porovnávat či exportovat (obr. 1). K datům lze přistupovat lokálně nebo vzdáleně
prostřednictvím FTP. Operátor (či operátoři s různými
přístupovými právy) tak může
naměřené hodnoty sledovat
z libovolného místa. Zákazník
má možnost určit si množiny filtrů
pro pravidelná hlášení a ty obratem

OD KOMPAKTNÍCH PLC AŽ PO ROBOTY
Společnost Mitsubishi Electric si na veletrh Amper připravila řadu novinek, které nabízejí
nejen zvýšenou bezpečnost, ale jsou uživatelsky přívětivé, efektivní, disponují úsporou
energie a zvýšením výkonu.

FX5 – nová generace kompaktních PLC
Nová série MELSEC FX5 je nástupce pokročilé série
FX3, jejíž prodej na světě dosáhl několika milionů
prodaných kusů. FX5 je 3x rychlejší než jeho předchůdce. Zajišťuje to zvýšení efektivity výrobních
linek při minimalizaci výrobních nákladů a spotřebu
energie. Nová série PLC nabízí snadnější obsluhu
a komunikaci a také větší počet standardních funkcí

používat pro další zpracování naměřených údajů.
Neustálý dohled je základem pro optimalizaci
spotřeby a moderní a efektivní hospodaření s energií. Přestože
spotřeba elektrické energie tvoří v tomto případě
jen jednotky procent
výrobních nákladů, jde
o obrovské peníze. Použitím tohoto globálního
řešení se nejen dostává
pod kontrolu spotřeba elektrické energie, ale systém je
možné využít i k evidenci optimálního využití strojového
parku včetně sledování
odstávek výroby z důvodu
údržby. Q
Obr. 5 – Průtokoměry mohou nejen
hodnoty zobrazovat, ale zároveň je
poskytovat nadřízenému systému

automatizační nabídky Mitsubishi Electric – to
jsou charakteristiky nové série GOT2000. V portfoliu nástupce osvědčené série GOT1000 se nachází menší panely o úhlopříčce 8,4 palce až po
15palcové panely pro nejnáročnější aplikace.
Zvláštní pozornost si zaslouží modely série GT27,
které jsou nástupci GT16, jejichž charakteristickým
znakem je intuitivní obsluha s funkcí multi-touch
a ovládání gesty. HMI ze série GT23 nabízí vyvážený
poměr ceny k výkonu. Společnost Mitsubishi
Electric poprvé nabízí modely bez předního USB
a s bílým krytem jako odpověď na požadavky
kladené potravinářským průmyslem a oblast Life
Science.

Roboty pro obory Life Science
a Automotive

rozsáhlé standardní komunikace. Nová řada měničů
je výsledkem dlouholetého vývoje a zdokonalování
populárního předchůdce série FR-A700. Zaručuje
značné snížení spotřeby energie, je v souladu s mezinárodními nařízeními a normami a rovněž zajišťuje
nejmodernější bezpečnostní funkce.

Premiéra robotů série F se konala na posledním
veletrhu Amper a Automaticon. Letos však můžeme představit celou škálu robotů, jak sférické
6osé, tak rovněž SCARA roboty, o nosnosti od 1 do
20 kg. Navíc roboty Mitsubishi budou vybaveny
platformou iQ, kamerami a akčními členy, a to
vše ve velmi rychlých a poutavých aplikacích
určených pro širokou škálu průmyslových oborů.

Delta robot
ve srovnání s předchůdcem, zároveň je plně kompatibilní se stávajícími modelovými řadami FX3.

Frekvenční měniče FR-A800
– maximální výkon pohonů
Nejmodernější generace měničů FR-A800 je zřejmě
nejočekávanější premiérou. Supermoderní měniče
byly speciálně navrženy pro použití v nejnáročnějších instalacích a strojích. Díky nim lze využít
maximální kapacitu a výkon pohonů, a tím zaručit
zvýšení efektivity a produktivity strojů. Současně
nejnovější koncepce technologie „in-house“ umožní
optimalizaci výkonnosti výrobní linky a energetickou rovnováhu. Měniče FR-A800 jsou ještě více
intuitivní a snadné pro obsluhu a rovněž poskytují

GOT 2000: Panely HMI s funkcí
multi-touch a ovládání gesty
Lepší uživatelská přívětivost, rozšířené funkce, vysoká efektivita nákladů a optimální integrace do

Tři servomotory MR-J4, karbonová ramena, počet
cyklů na úrovni 180 za minutu, nosnost 1 kg, opakovatelná přesnost 0,2 mm – to jsou jen některé
parametry, kterými se může pochlubit Robot Delta.
Ultrarychlý robot Delta se objevil už na posledním
veletrhu Automaticon. Letos se vrací ještě silnější
a zajímavější, vybavený také pro specifika potravinářského průmyslu. Q
Zveme vás k návštěvě našeho stánku
na veletrhu Amper v Brně v hale V,
stánek č. 7.20, a do polské Varšavy
na veletrh Automaticon
(25.–28. 3. 2014)
v hale A na stánek B14/C11.
3/2014
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OZNAČTE SI DOBŘE KABELY!

Foto: Brady

Ruční tiskárna BMP21

V evropské premiéře bude na veletrhu Amper představena ruční identifikační tiskárna
společnosti Brady Corporation. Kromě odolného zevnějšku disponuje schopnostmi tisku
na dráty, kabely a rovinné plochy včetně laminovatelných identifikačních štítků.
Tiskne na kontinuální materiály šířky 9,5, 13
a 19 mm. Nová tiskárna je přenosná a neustále
v pohotovosti pro potřeby značení elektrických, telekomunikačních a datových kabelů. Díky kontrastnímu, jasně podsvícenému displeji je umožněno
použití i v tmavém prostředí. V paměti přístroje je
k až 80 vestavěných symbolů, včetně elektrických,
datakomunikačních a bezpečnostních piktogramů.
Tiskárna má k dispozici nůž ovládaný duálními
tlačítky a tzv. značící rukáv pro tepelně smršťovací
drát (o max. průměru vodiče 10 mm). Pro značení
větších kabelů se používá kontinuální vinylový materiál nebo větší systém BMP51. Zařízení je napájeno
ze šesti AA baterií nebo z volitelného síťového
zdroje. Q

POKROKOVÁ TECHNOLOGIE AUTOMATICKÉ
STABILIZACE NAPĚTÍ
Výrobce přístrojů a záložních zdrojů, společnost Eaton Elektrotechnika uvedla novou řadu
záložních zdrojů UPS Eaton 5E s pokrokovou technologii automatické stabilizace napětí.
Nové zdroje představují spolehlivou ochranu, dostupnou všem uživatelům IT zařízení. Zdroje kompaktní konstrukce disponují výkonovým rozsahem
od 500 do 2000 VA. Díky minimálním rozměrům se
hodí k ochraně PC a pracovních stanic, datových
úložišť připojených na LAN, internetových přístupových bodů, pokladních terminálů, pobočkových
telefonních ústředen a podobných zařízení. Jejich
předností je jednoduchá instalace zapojením do
zásuvky a kromě nejzákladnějších verzí se automaticky integrují do systémů pro správu napájení
pracujících v prostředí Windows, MacOS a Linux.
Celá řada 5E je dodávána se zásuvkami standardu
IEC, ale k dispozici jsou i verze, které mají jak zásuvky
IEC, tak současně zásuvky Schuko.

UPS řady 5E používají interaktivní technologii s automatickou stabilizací napětí (AVR), vyrovnávající
podpětí a přepětí v elektrorozvodné napájecí síti,
aniž by se využívala energie z baterií. Ty zůstávají
plně nabity, aby v případě úplného výpadku elektrorozvodné sítě mohly předat svou energii. Pokud
je UPS odstavena, jsou baterie přesto trvale dobíjeny, aby umožnily studený start v případě, že bude
nutné UPS spustit bez připojení k síti. K dispozici
jsou rovněž modely s ochranou proti přepětí na
telefonním vedení, zabraňující poškození IT systémů
vlivem zpětného průniku přepětí z internetového,
telefonního či faxového připojení.
Pomocí speciálního softwaru – UPS Companion,
získá uživatel reporty energetické spotřeby, nákladů

na energii a současně mu je umožněn zjišťovat
aktuální provozní stav UPS, včetně konfigurace
provozních parametrů UPS. Q

PRŮMYSLOVÁ KOMUNIKACE OD SIEMENSU
Již tradičně na veletrhu nebude chybět společnost Siemens, jež ve své expozici bude prezentovat produkty z firemního portfolia včetně systémů a komplexních řešení pro automatizaci.
Mezi jiným i novinky z oblasti průmyslové komunikace.
Jde o vlastní komunikační komponenty pro sítě
průmyslového Ethernetu/Profinetu produktových
řad Scalance. Zejména Scalance XM-400, vysoce
výkonný, plně modulární přepínač průmyslového
Ethernetu, který disponuje s až 24 gigabitovými
porty bez blokování, navíc s dodatečnou možností
doplnění funkcí routingu pomocí modulu Key-Plug.
Z inovovaných produktů budou k dispozici bezpečnostní moduly Scalance S. Modulární varianta
S627-2M nově podporuje redundantní propojení
kruhových sítí a zapadá tak do koncepce průmy26
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slové bezpečnosti. Nebo cenově dostupná nová
produktová řada bezdrátových síťových komponent Scalance W774 pracující podle normy
IEEE802.11n ve formátu Simatic S7-1500 a ET200MP.
Ve stejném formátu bude nově k dispozici také
produktová řada Scalance M, rozšířená nabídka
modemů a routerů pro soukromé i veřejné sítě. Pro
náročné provozní podmínky je z produktové řady
RuggedCom nový plně gigabitový switch RSG2488
s až 28 porty bez blokování a s podporou standardů
IEC61850 a časové synchronizace podle IEEE1588

Vsoce výkonný, plně modulární přepínač
průmyslového Ethernetu – Scalance XM-400

a PRP RedBox RuggedCom RS950, jenž umožňuje
realizovat redundanci sítě podle nového standardu
IEC 62439-3. Q
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SVAŘOVÁNÍ PLASTOVÝCH
ČOČEK SVĚTEL

který je absorpční pro laserový paprsek. Působením
laseru dochází k zahřátí materiálu a teplo se přenáší
na optiku (transparentní materiál) a působením
tlaku na oba materiály se eliminuje mezera mezi
materiály, dochází ke spojení materiálů. Podmínkou
svařování je použití dvou materiálů s odlišnou absorpcí pro laserový paprsek – jinak proces svařování
nelze provést.
Díky malému, lokálnímu působení laserového paprsku na materiál, není namáhán celý plastový díl.
Laserový paprsek lze velmi přesně nastavit, co do

LASEREM

Laser

SVAŘOVÁNÍ LASEREM JE VELMI RYCHLÉ, PAPRSEK LZE NASMĚROVAT
PŘESNĚ NA DEFINOVANÉ MÍSTO, A PROTO OPAKOVÁNÍ PROCESU JE
VELMI PŘESNÉ. PŘESNOST PŮSOBENÍ PAPRSKU TAKÉ NEOVLIVŇUJE
OKOLÍ SVARU. VELKÁ FLEXIBILITA VE ZMĚNĚ TVARU PRODUKTU, KDY
LASER JE PŘIPRAVEN V ŘÁDU SEKUND SVAŘOVAT JINÝ PRODUKT NA
JINÉM MÍSTĚ, TO JSOU VÝHODY LASERU. LASEROVÉ SVAŘOVÁNÍ OD
LEONARDA JE BUDOUCNOSTÍ PRO AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL.

S

vařování dvou plastů je možné provádět vibračně (zahřejí se dvě styčné plochy a spojí),
ultrazvukem, tepelným nahřátím, IR světlem
a taky laserem. Vláknový laser je na vlnové délce
IR světla, a tedy dochází ke spojení laserovému
a IR svařování. Jde o svařování plastů za působení
radiace, která ve spojení s ovládáním laserového
paprsku je velmi přesná a nasměřování paprsku je
pomocí skenovací hlavy. Stopa paprsku může být
přitom od 0,01 mm až například do 2 mm. Mezera
mezi dvěma materiály musí být maximálně 0,1 mm,
jinak ke spojení nedojde. Z tohoto důvodu je vyžadována vysoká kvalita plastových dílů z formy a také
vytvoření přítlaku dvou materiálů, které se přiblíží
na minimálně možnou vzdálenost.
Spojení dvou materiálů za pomoci laseru je možné,
pokud jeden z materiálů je absorpční, a laserový
Výsledná svařená optika

Svařovaný
plast

paprsek se v něm zachytí, a druhý materiál je
transparentní pro laserový paprsek. Díky těmto
vlastnostem paprsek pronikne, penetruje s malým
útlumem přes transparentní materiál A (v našem
případě čočka) a jde dále na vrstvu materiálu B,
výkonu, frekvence a je tady velká přesnost kontroly
svařování. Ve spojení s tepelnou kontrolou v době
svařování nedojde k přehřátí materiálu a k jeho
spálení, karbonizaci a degradaci svařeného spoje.
Spoj je taky velmi nenápadný a díky preciznosti
svařování na malé ploše je velmi pevný.
Celý proces je nekontaktní a neobsahuje opotřebovatelné nástroje, které by vyžadovaly servis
a kontrolu. Systém má velmi velkou životnost a tím
pádem i náklady na provoz jsou mnohem nižší. Q
www.lt.cz
Body pro svařování
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RENESANCE ELEKTROMOBILŮ
Elektřinou poháněné vozy byly historicky první, které v sériově vyráběné podobě vystřídaly
koňskou sílu. Ale teprve moderní technologie a pokrok v parametrech baterií je dnes po
více než století opět vracejí na silnice, odkud je vytlačily automobily se spalovacími motory
a nástup masového motorismu. A slaví triumfální návrat i na závodní dráhy.
Od dob historicky prvního elektromobilu, za nějž
je považován vůz sestavený léta páně 1835 holandským profesorem Sibrandusem Stratinghem
a jeho asistentem Christopherem Beckerem, nebo
vozidlem, které o 60 let později zkonstruoval český
vynálezce František Křižík, uplynulo k moderním elektromobilům hodně času. Během staletého odstupu,
kdy silničním samohybům vládla elektřina, byly odsunuty do pozadí vozy se spalovacími motory, kterým
technický vývoj zdokonalil provozní parametry tak,
že jim elektromobily nemohly konkurovat.

Britská supersportovní elegance: Lightning GT zrychlení z 0 na 100 za méně než 4,5 s a neomezená
nejvyšší rychlost přesahující 280 km.h-1. Výroba
(2013–14) v pouhých dvou desítkách kusů.

Nyní se však opět vracejí – a snaží se svým benzínovým a dieselovým protějškům vyrovnat, a začíná
se jim to dařit. Časy, kdy byl před několika lety
elektromobil spíše technickou zajímavostí či módní
záležitostí, kterou kvůli ekologickým trendům prostě
nemohly automobilky ve svém výrobním programu
opominout, jsou už minulostí. Moderní elektromobily vykazují parametry, které se stávají pro uživatele
zajímavé, a podstatně se rozšířila i jejich nabídka,
takže zájemci o ekologickou jízdu už nejsou odkázáni jen na městská vozítka, ale mohou si vychutnat
i pěkně dynamickou sportovní jízdu. Přitom nemusí

Sportovní elektrický klenot od Daimleru, Mercedes
SL ED je nejrychlejším vozidlem ve své kategorii

mít komplexy, ani pokud jde o demonstraci noblesy
a luxusu. V „elektrice“ jsou totiž dnes už dostupní
zástupci všech těchto různých kategorií. Navíc jejich
nabídku doplňují i hybridní a „plug-in“ modely typu
Opel Ampera, nový Cadillac ELR či Lexus, takže
vybírat už je z čeho.

Peugeot iOn, Citroën C-Zero (jejichž výroba byla
ovšem již z ekonomických důvodů ukončena, byly
prostě „malé a drahé“), Smart, Volkswagen e-up!,
Mitsubishi i-MiEV, či Renault Twizy. Ten se mimochodem objevil už i ve službách policie v Dubaji.
Ale může se změnit i v užitkový automobil, jak
ukazuje model Twizy Cargo, kdy místo prostoru pro
zadního cestujícího (v Twizy sedí pasažéři za sebou)
byl vytvořen prostor pro náklad, byť ne příliš velký
(europaletu do něj rozhodně nedáte). S dodávkovou verzí určenou pro menší rozvážkovou službu
se ostatně počítá i pro VW e-up!
Střední třídu zastupuje hned několik elektromobilů
renomovaných značek. Automobilka Ford loni zahájila ve své továrně v německém městě Saarlouis
sériovou výrobu modelu Focus Electric, který se
do té doby vyráběl pouze v Michiganu pro severoamerický trh. Honda připravila elektrickou verzi
svého populárního modelu Jazz – vůz Honda Jazz
EV, s max. rychlostí 145 km.h-1 a dojezdem 160 km.
Je určen hlavně k provozu ve městě. K populárním,
a rozšířeným vozům této kategorie patří i elektrická
verze Nissan Leaf, který je vedle Mitsubishi iMiEV
jedním z prvních sériově vyráběných elektromobilů.
Na trh byl uveden v roce 2010 a už o rok později
získal titul auto roku 2011. Po světě jich jezdí už přes
sto tisíc a nyní se prodává už jeho druhá generace.
V únoru letošního roku vystoupil oficiálně na trh
v Německu Golf VII s kompletně elektrickým pohonem, představený loni na autosalonu ve Frankfurtu
– za 34 900 eur. Což je ovšem dvojnásobek ceny
jeho klasického benzínového protějšku. Výrobce
se však snaží přilákat zájemce na nízké provozní
náklady.
Právě vysoká cena zjevně odrazuje zájemce o elektromobily od jejich pořízení, což se ukázalo např.
v USA, kde poté, co tamní filiálka japonské automobilky snížila základní cenu modelu Leaf pod
psychologickou hranici 30 000 USD, zaznamenali
rekordní nárůst prodejů a firma proto rozhodla
zvýšit výrobu v montážním závodě v Tennessee
o polovinu, na 3000 vozů měsíčně.
Američané jinak elektromobilům docela fandí,
a např. právě vůz Tesla byl zvolen jako nejpopulárnější auto roku. Velké úspěchy slaví Tesla také
v Norsku, kde je jedním z nejprodávanějších vozidel
(ovšem hlavně díky štědré státní podpoře elektromobility). Eletromobil Tesla, nový model S, který

Malé i větší pro všední den...
Začněme těmi skromnějšími: Typickým představitelem elektromobilu byly až donedávna hlavně
menší vozy z kategorie „městských“ aut – např.
28
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Elektrické BMW i3

Stvořen pro rekord: Venturi VBB-3 je koncipován pro
získání titulu nejrychlejšího elektromobilu planety

Nejrychlejší elektromobil
Také v kategorii elektrických automobilů se
bude bojovat o rychlostní rekordy. Asi největší
ambice má v tomto ohledu nový speciál Venturi VBB-3, vytvořený ve spolupráci společností
Venturi Automobiles a Ohio State University.
Jeho cílem je překonat dosavadní rekord
495 km.h-1, který dosáhl jeho předchůdce
VBB- 2,5 v roce 2010, a dosáhnout rychlosti
přes 600 km.h-1.
Vozidlo s výkonem menší elektrické lokomotivy
je dlouhé 11,64 m a prakticky polovinu z jeho
hmotnosti 3,2 t tvoří akumulátory dodávající
energii dvojici elektromotorů pohánějících
všechna čtyři kola. Celkový výkon činí 2992 k,
točivý moment dosahuje 2800 Nm, hodnota
součinitel odporu vzduchu Cx je pouze 0,13.

Rychlostní rekord s elektrickým vozidlem do
jedné tuny ustavil v červnu 2013 Lord Paul Drayson se svým závodním speciálem B12 69/EV
určeným pro závody Le Mans o výkonu 634 kW
(850 k), s nímž dosáhl rychlosti 328,604 km.h-1.
Překonal tak rekord z roku 1974, kdy Battery Box
koncernu General Electric jel oficiálně změřenou
rychlostí 281,64 km.h-1.

je následovníkem oblíbeného roadsteru, přilákal
k elektromobilům zájemce o sportovně laděné
vozy a svými parametry pomohl zbořit dosavadní
představu o elektromobilech jako malých, téměř
experimentálních městských vozítkách pro ekologické nadšence, ale s relativně nízkým dojezdem
a omezeným praktickým využitím (jimiž ovšem do
té doby opravdu převážně byly).
Ti, kdo chtějí „něco lepšího“, ale spíše z ranku standardních vozidel a exkluzivity typu sportovních
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Tesla S

elektromobilů jim nevyhovují, sáhnou patrně po
značce BMW. Ta uvedla nedávno na trh elektrickou verzi svého modelu i3 a připravuje se údajně
i elektrifikace řady i5. Daimler připravuje sériovou
výrobou modelu Mercedes-Benz třídy B Electric
Drive, představeného loni na autosalonu v New
Yorku. Vůz by měl dosahovat rychlosti 160 km.h-1
a na jedno nabití ujet až 200 km.

zena na 250 km.h-1. Jeho kapalinou chlazené Li-ion
baterie o kapacitě 60 kWh mají hmotnost přes půl
tuny (548 kg).
Elektromobily se už objevily i v kategorii off-roadů,
a to u LandRoveru. Konkrétně v podobě malé série
šesti vozů Defender EV, odvozených ze standardní
řady Defender 110, jejichž úkolem je ověřit možnosti pro postupnou „elektrifikaci“ vozidel této
značky. Její rodinu by měly v blízké době rozšířit
vozy Range Rover s hybridním pohonem. Lithiový,
vzduchem chlazený akumulátor o kapacitě 27 kWh
umožňuje vozu Defender EV až 8hodinový pohyb
v terénu, nebo ujet 100 km po silnici, maximální
rychlost činí 113 km.h-1.

...i speciality pro motoristické
fajnšmekry
Nejrychlejší elektrické sportovní auto na světě, Mercedes SLS Electric Drive, má výkon 552 kW, který
zajišťují čtyři synchronní elektromotory umístěné
u kol, krouticí moment 1000 Nm, a z 0 na 100 km.h-1
akceleruje za 3,9 s. Rychlost je elektronicky ome-

Volkswagen Golf E

Volkswagen e-up!

Elektromobily už fungují
i bez řidiče
Nisan Leaf by mezi elektromobily byl zřejmě
žhavým favoritem na nejuniverzálnější auto,
protože kromě zmíněné závodní sportovní verze
posloužil také jako základ prvního „sériového“
autonomního elektromobilu, tzn. vozidla bez
řidiče. Automobilka Nissan uskutečnila loni první
test svých robotických aut (elektromobilů Leaf )
na veřejné dálnici. Testovala je i v Kalifornii, kde
už byl provoz autonomních vozidel povolen
i zákonem.

Letošní rok by měla v září v Pekingu premiérově
odstartovat dokonce regulérní série elektrické Formule 1, tedy přesněji řečeno Formule E. Otázkou je,
jak se vyrovná svět řvoucích motorů F1 s tichým,
ale raketovým zrychlením elektromotorů, aby si fanoušci i akusticky přišli na své v dramatické atmosféře
těchto závodů. Do šampionátu Formule E nastoupí
desítka týmů, všechny budou zatím jezdit s vozy
Spark-Renault SRT_01E. V této sérii má být vyrobeno
42 monopostů, se zrychlením z 0 na 100 km.h-1 za
3 s a nejvyšší rychlostí 225 km.h-1 (což je hodnota,
na kterou ji limitovalo rozhodnutí organizací FIA). Q

Elektromobily vstoupily dokonce i do světa automobilových závodů. V „elektrické“ kategorii se už
účastní několik tradičních prestižních soutěží (např.
elektroformule Yokohama HER-02 – zdolala náročný
vrcholový závod Pikes Peak). Elektrický Mercedes
vyladila do závodní podoby proslulá tuningová
firma Brabus, ve sportovní úpravě se objevil i jeden
z nejrozšířenějších typů elektromobilů Nissan Leaf –
Nismo RC, své želízko v závodních elektromobilech
má se svým speciálem i Toyota.

Software ConVis 1.5. pro BVS Vision senzory
v českém jazyce

Balluff nabízí, jako jeden z prvních ve své
třídě, ovládací software ConVis 1.5. pro své
BVS Vision senzory v českém jazyce. Stačí
připojit senzor BVS k PC pomocí Ethernetu
a ovládací software povede uživatele celou
konfigurací ve třech krocích.
Výsledky zkoušek jsou dostupné okamžitě na obrazovce. Nastavení a úpravy jsou rychlé a snadno
proveditelné. Díky velmi srozumitelnému programu není nutné učit se programovací jazyky.
Toto vše se usnadnilo díky nové verzi v českém
jazyce.
Pro jakýkoliv snímač BVS je potřeba pouze jedna
verze software. Software automaticky detekuje
připojení snímače. Dokonce lze použít software
k tomu, aby simuloval jakýkoliv model BVS, který
pak lze použít v aplikaci. Pro společnost Balluff CZ
jsou samozřejmostí školení pro správné nastavení
a ovládání softwaru ConVis, možnost testování
aplikací přímo na testovacím pracovišti Balluff CZ
a také návštěva techniků přímo ve firmě.
Navštivte náš stánek č. 6.10 v hale V na veletrhu
Amper v Brně, kde vám naši technici rádi podají
bližší informace.
www.balluff.cz
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PEUGEOT PARTNER
2. GENERACE S ELEKTRICKÝM
POHONEM
TRH ELEKTROMOBILŮ SE V EVROPĚ UTĚŠENĚ ROZRŮSTÁ. JE PATRNÝ
ROSTOUCÍ ZÁJEM O EKOLOGICKY ŠETRNÁ VOZIDLA. NEJEN, ŽE JSOU
IDEÁLNÍ PRO POUŽITÍ VE MĚSTECH, PROTOŽE VYKAZUJÍ NULOVÉ
EMISE, ALE JDE I O VÝZNAMNÉ SNÍŽENÍ PROVOZNÍCH NÁKLADŮ.

P

odle statistik bylo v roce 2011 prodáno celkem
19 973 elektromobilů, v roce 2012 jejich prodej
stoupl o 27 % a v loňském roce to už byl nárůst
o 61 %, na celkových 40 740 elektrovozidel. Podílely
se na tom modely jako např. Peugeot iOn, BMW i3,
Nissan Leaf, Citroen C-Zero, Mercedes Vito e-cell,

se ho 6400 ks. O tři roky později, díky poptávce
Francouzské pošty po 500 kusech lehkých užitkových vozidel, přišla na svět 1. generace modelu
Partner Electric s nikl-kadmiovým akumulátorem
a dojezdem 95 km. V roce 2010 nastoupil elektrický
Peugeot iOn a C-Zero od Citroenu s lithium-iontovým akumulátorem, jenž jim dovoloval dojezd až
150 km. Z prodejního evropského koláče si tehdy
ukrojili 26,4 %. Na přelomu roku 2013 a 2014 se
narodila druhá generace elektrického Partnera.

Nový elektrický Partner

Renault Zoe nebo Kangoo Z.E. či Smart Electric.
Když se podíváme na evropské rozdělení prodejů
elektrických vozidel (OV + UV) v roce 2013, tak vede
jednoznačně francouzský trh s podílem 34 %. V roce
1990 přišla automobilka PSA s elektrickým modelem J5 Electric s dojezdovou vzdáleností 70 km
a olověnými akumulátory. Vyrobilo se jich pouze
300 ks. Po něm v roce 1995 nastoupil model Peugeot 106 Electric s nikl-kadmiovými akumulátory
a dojezdovou vzdáleností 100 km. Bylo to ve své
době nejprodávanější elektrické vozidlo, prodalo
30
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Nová generace modelu Peugeot Partner s elektrickým pohonem vychází z klasického modelu. Je
určen profesionálním zákazníkům, kterým nabízí
moderní design, modularitu, praktičnost a nejlepší
přepravní kapacitu v segmentu malých dodávek.
K dispozici je ve dvou délkách karoserie, jako L1
s délkou 438 cm a L2 se 463 cm. Užitečný objem
verze L1 je 3,3 m3 s užitečnou délkou 180 cm
a u verze L2 je to 3,7 m3 s užitečnou délkou 205 cm.
Užitečná hmotnost může být až 685 kg, což je nejvíc
v dané kategorii.
V kokpitu vozu nachází řidič klasické ovladače jako
u spalovacích motorů, tj. klíč zapalování, ruční
brzdu, dva pedály jako u vozu s automatickou převodovkou, ovladače vytápění a klimatizace a čtyřpolohovou volicí páku místo řadicí převodové páky.
Otočením klíčku v zapalování do první polohy se
spustí napájení elektrických zařízení, druhá poloha

spustí ovládání pohonu. Zelená kontrolka a zvukový
signál oznámí řidiči, že vůz je připraven k jízdě.
Hlavní rozdíl elektromobilu oproti vozu se spalovacím motorem je ve sdruženém přístroji, který
místo otáčkoměru seskupuje ukazatele energie,
stav nabití baterie, spotřebu klimatizace a vytápění a palubní počítač zobrazující kromě běžných
informací spotřebu v kWh.
Elektrický Partner nabízí řadu systémů, které jsou
v tomto segmentu dosud nevídané, a napomáhají
řidiči dosáhnout úsporného řízení a optimalizovaný dojezd. Např. ukazatel energie ukazuje
okamžitou spotřebu a rekuperaci energie při zpomalení nebo brzdění a také úroveň nabití baterie. Od stavu nabité baterie 20 % se automaticky
omezuje výkon vytápění a řidič je upozorňován,
aby naplánoval potřebné dobití vozu. U stavu
pouze 10 % nabití se snižuje výkon a akcelerace.
Inovovaný ukazatel dodatečné spotřeby energie informuje o spotřebě energie při vytápění
a zapnuté klimatizaci. Zobrazení dodatečného
dojezdu díky režimu „ECO“ systému vytápění/klimatizace na středovém displeji, zobrazuje rovněž
celkový zbývající dojezd a průměrnou spotřebu
v kWh/100 km nebo v km/kWh.
Dojezd vozu ve standardním evropském režimu
(NEDC) je 170 km, čímž se elektrický Partner dostává
v kategorii elektrických dodávek na vrchol. Tohoto
výsledku bylo dosaženo díky dvojímu způsobu
rekuperace energie: k tradiční rekuperaci ve fázi
zpomalení – při uvolnění pedálu akcelerace - se
přidává i rekuperace ve fázích aktivního brzdění,
která zvýší dojezd o 10 %, dle povrchu a převýšení
vozovky. A také díky bateriím s vysokou kapacitou
22,5 kW/h propojených s účinným řízením energie
a vylepšené aerodynamice. Pomohlo tomu i omezení maximální rychlosti na 110 km.h-1.
Přesto spotřeba energie a tím i dojezd závisejí,
stejně jako u vozidel se spalovacím motorem, na
typu řízení a profilu trati. A také na dalších nezanedbatelných faktorech, jako jsou elektrospotřebiče
(topení a klimatizace jsou největšími spotřebiteli
energie). Proto je Partner vybaven zcela novým
systémem vytápění a klimatizace, který vytápí nebo
chladí přímo vzduch vháněný do kabiny. Díky tomu
se dosáhne požadované teploty rychleji než u běžného systému. Navíc zabudovaný režim ECO, který
se spouští tlačítkem na panelu ovladačů, je schopen okamžitě vypnout vytápění a klimatizaci vozu
a tím prodloužit dojezd vozu. Zvýšení dojezdu vidí
uživatel přímo na středovém displeji. Za příplatek
je možno doplnit vozidlo o pevnou přepážku za
opěradly sedadel, čímž se docílí rychlejšího navýšení a udržení teploty v kabině.
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Dva typy nabíjení
Tak jako u všech elektromobilů, disponuje i Partner
dvěma typy nabíjení baterií. Jednak normální nabíjení z klasické jednofázové zásuvky 230 V a pak tzv.

potřeby je okamžitě dostupný plný točivý moment
motoru. Součástí základní výbavy je systém ESP
spojený s funkcí Pomoc při rozjezdu ve svahu, který
společně se silným točivým momentem přispívá
k rozjezdu i ve velmi prudkém svahu (až 25 %).
Naopak „plíživá“ funkce po uvolnění brzdového
pedálu, podobná jako u automatické převodovky,
usnadňuje manévry při nízkých rychlostech.
Měřič energie na přístrojové desce ukazuje okamžitou spotřebu nebo rekuperaci energie při uvolnění
pedálu akcelerátoru nebo při brzdění.

Baterie
rychlonabíjení, které je umožněno pomocí speciálního nabíjecího zařízení napájeného z třífázové
zásuvky 380 V. Kabel rychlonabíjení, jenž je pevně
spojen s nabíjecí stanicí, se připojí ke speciální zásuvce na levém zadním blatníku. K nabití 50 % kapacity lithium-iontového akumulátoru stačí 20 minut,
a pro dosažení 80 % pak zhruba 30 minut nabíjení.
Dobíjení monitoruje a řídí dialog mezi elektronickou
řídicí jednotkou vozu a počítačem dobíjecí stanice.
Jakmile je dosaženo 80 % plného nabití, nabíjení se
automaticky vypne. Poté je možné spustit druhou

Nová lithium-iontová baterie s vysokou energetickou hustotou a kapacitou 22,5 kW umožňuje
ukládat více energie na kilogram a objemovou
jednotku. Navíc nemá paměťový efekt, takže se
může dobíjet i částečně, aniž by bylo nutné ji
pravidelně úplně vybíjet. Baterii tvoří 80 článků
o 3,75 V (nominální napětí) seskupených do 5 modulů
s 16 základními články.
Pro zachování jízdních vlastností vozu a rozměrů
nákladového prostoru je baterie velmi důmyslně
umístěna ve formě dvou bloků v podvozku vozu,

fázi dobíjení, jenž bude nabíjet až do 100 %, ale
v pomalejším režimu, aby nedošlo k překročení
maximálního napětí bateriových článků.
Pro normální nabíjení se používá standardní zástrčka na pravém předním blatníku. Pokud bude
nabíjení probíhat z klasické nebo bezpečnostní
zásuvky pomocí „inteligentního“ kabelu, je automaticky přizpůsoben nabíjecí proud až 14 A podle
zásuvky a země. Při tomto proudu stačí k nabití na
100 % kapacity akumulátoru asi 8,5 hod. Z domácí
zásuvky 16 A lze kapacitu dobít za 7,5 hod.
Dohled nad normálním nabíjením a rychlonabíjením
zajišťují snímače napětí a teploty článků, a také dialog
mezi zvláštním kontrolním zařízením bloku bateriových článků a „mozkem vozu“ – jednotkou rychlého
dobíjení. Ten nabíjení v případě anomálie přeruší.

po obou stranách zadní nápravy, tři moduly jsou
v předním bloku a dva v zadním. Každý modul je
opatřen 2 monitorovacími jednotkami článků (CMU
– Cell Monitor Unit), které kontrolují teplotu, napětí
a proud v každém článku. Celý systém doplňuje
řídicí jednotka baterie (BMU – Battery Management
Unit), která řídí celkové fungování baterie a neustále
optimalizuje energetickou účinnost přispívající
k zajištění co nejlepšího dojezdu vozu.

Dynamické funkce
Partner je vybaven elektromotorem o výkonu
49 kW v rozsahu 4000 až 9200 ot.min-1 a točivým
momentem 200 Nm, který je k dispozici od 0 do
1500 ot.min-1. Motor je spojen s trvalou jednostupňovou redukcí, jež mu bez nutnosti řazení
převodových stupňů dodává při rozjezdu a ve
všech fázích zrychlení velkou pružnost. V případě

Aktivní bezpečnost
Díky zabudování článků baterie do dvou bloků,
umístěných pod podlahou z obou stran zadní nápravy, jsou tak nejlépe chráněny vůči nárazu. Jde

o pevnou strukturu z polymerů posílených o skelná
vlákna. V případě bočního nebo zadního nárazu
chrání bloky článků příčné ocelové výztuže spojené
s výztužemi zadní části podlahy. Pojistný systém při
kolizi izoluje baterii od „vysokonapěťových“ okruhů.
Rozděleným umístěním bateriových bloků došlo
k rozložení hmotnosti a ke snížení těžiště, takže
Partner získal dobrou dynamickou stabilitu. Přispívá
k tomu i sériová výbava – kromě ABS s elektronickým rozdělovačem brzdného účinku a brzdovým
asistentem pro kritické situace je vůz vybaven
i elektronickým stabilizačním systémem (ESP), což
je v tomto segmentu ojedinělé. Po uvolnění pedálu
akcelerátoru převede kinetická energie motor do
režimu generátoru elektřiny a zajistí „brzdění motorem“, které je účinnější než u spalovacího motoru.
Účinnost brzdění je zajištěna jak rekuperací energie,
tak klasickým brzdným okruhem.

Technologie elektropohonu
O pohon přední nápravy se stará synchronní výkonný elektromotor s permanentními magnety
a redukční převodovka s jedním redukčním převodem zabudovaná pod kapotou. Motor napájí

střídavý třífázový proud 300 V pomocí měniče,
který převádí stejnosměrný 300 V proud z akumulátoru. Měnič (podobně jako alternátor) reguluje
proud, jeho frekvenci i napětí podle síly sešlápnutí
pedálu akcelerátoru. Reverzibilní motor při zpomalování vytváří střídavý proud, který měnič mění na
stejnosměrný, jimž následně napájí baterii (režim
generátoru). Postupná regulovaná reakce na sešlápnutí pedálu byla zvolena tak, aby se dosáhlo co
nejlepšího kompromisu mezi dynamickými výkony
a spotřebou energie ve prospěch dojezdu. Měnič,
motor a redukční převodovka zajišťují rychlost od
0 do 110 km.h-1. Jízdy vzad je dosaženo obrácením
směru chodu motoru. Celkový převodový poměr
redukčního převodu je 9,93 při jízdě vpřed i vzad.
Jelikož dle průzkumu jezdí 70 % majitelů malých
dodávek méně než 100 km za den, např. poštovní
doručovatelé, zásobování, řemeslníci technických
služeb či letištní technici, odpovídá nový Partner
Electric jejich nejrůznějším potřebám.
Nová generace elektrického Partneru se vyrábí,
stejně jako Partner se spalovacím motorem, ve
španělském Vigu, v kraji Galicie. Základní cena elektromobilu ve verzi L1 je 684 600 Kč a u verze L2 je
714 600 Kč, bez DPH. Q
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PROJEKT Nice Grid: CHYTRÉ SÍTĚ UTVÁŘEJÍ
MĚSTO BUDOUCNOSTI
Ve francouzském městě Carros probíhají v prvním čtvrtletí letošního roku reálné testy fungování prvního evropského systému smart grid využívajícího solární energii.
Projekt zahájený v roce 2012 nese název Nice Grid
a bude probíhat čtyři roky. Cílem je v praxi prověřit
fungování systému smart grid s využitím moderních
zařízení pro komunikaci a řízení odpovědi sítě na
okamžitou poptávku v podmínkách zapojení velkého podílu zdrojů solární energie rozptýlených
mezi velký počet drobných míst výroby a připojených k individuálním zásobníkům energie. Jeho
rozpočet ve výši 30 mil. euro je financován francouzskou vládou a z evropských zdrojů v rámci
7. rámcového výzkumného programu EU. Hlavním
koordinátorem je francouzská národní elektrická
distribuční společnost ERDF, která zastřešuje 95 %
rozvodných sítí v zemi, ve spolupráci s dalšími
subjekty z řad energetických, výrobních a jiných

prostřednictvím středonapěťových distribučních
vedení a vybavených zásobníky energie o celkovém
výkonu 5 MW.
„Oranžový sektor“ – 200 spotřebitelů, vybavených fotovoltaickými zdroji o úhrnném špičkovém
výkonu 2,5 MWp, má za úkol testovat rovnováhu
mezi výrobou elektřiny, spotřebou a ukládáním do
zásobníků energie.
„Žlutý sektor“ – skupina spotřebitelů odpovídající
kapacitě jedné veřejné rozvodny. Tato zkušební
zóna, izolovaná od běžné distribuční sítě, využívá
pro svou spotřebu pouze vlastní elektřinu kterou
si vyrábí pomocí fotovoltaických zdrojů.
Zásobníky energie zapojené do systému tvoří jedna
velká 560kWh / 1,1MW li-ion baterie na primární

Nice Grid: první evropský demonstrační projekt solárního smart grid systému

společností a také stovkami bytových a firemních
zákazníků. Na projektu, který je součástí evropské
iniciativy Grid4EU, spolupracuje 27 partnerů ve
12 zemích EU a jeho cílem je mj. vytvořit a vyzkoušet lokální mikrogrid integrující řešení MaxSine eStorage připojené na 200 míst vybavených
fotovoltaickými systémy. Výsledkem by měl být
moderní systém energetického řízení, který by
umožňoval optimalizovat výrobu a spotřebu elektřiny na regionální úrovni, se zapojením spotřebitele
energie do řízení poptávky v roli přímých účastníků
distribučního procesu.
Lokalita nebyla zvolena náhodně – město Carros
v oblasti Alpes – Maritimes v jihovýchodní Francii,
leží na okraji přenosové soustavy státní distribuční
sítě, což je na jednu stranu strukturální handicap
z hlediska dodávek elektřiny, nicméně má také velký
podíl obnovitelné energie, zejména solární získávané
z individuálních solárních zdrojů. V rámci projektu
Nice Grid je testovací oblast rozdělena do tří sekcí:
„Modrý sektor“ zahrnuje 1500 odběrných
míst města Carros připojených k energetické síti
32
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rozvodně v Carrosu, propojující distribuční síť
s přenosovou, pět 310kWh / 100kW li-ion baterií
instalovaných na pěti středně – a nízkonapěťových
rozvodnách, které ovládají špičkový výkon fotovoltaických zdrojů a řídí období špičkové poptávky.
Umožňují i provoz v ostrovním režimu a efektivnější řízení toků energie a napětí v síti, a stovka
6,6kWh/3kW li-ion baterií v domácnostech dobrovolných účastníků, které pomáhají při regulaci
spotřeby energie na úrovni koncového spotřebitele.
Cílem testů je v praxi prověřit možnost snížení
špičky v energetické síti (mezi 18. a 20. h) pomocí
chytrých elektroměrů. Např. v současné době testuje 130 dobrovolných účastníků z řad domácností,
jak by v praxi mohla fungovat snaha o snížení večerní špičky v energetické síti pomocí chytrých
elektroměrů tím, že nebudou v tomto čase používat
energeticky náročné spotřebiče, nebo vypnou na
určitou dobu elektrické topení apod. Jde v podstatě
o řešení umožňující dobrovolné snížení odběru
založené na proaktivních úsporách v době špičkové poptávky.

Systém MaxSine eStorage
– „energetické konzervy”
Firma Alstom, jako významný hráč v oblasti softwarových řešení označovaných jako mission-critical,
vyvinula integrované řízení vycházející z mnohostranné výměny informací v reálném čase mezi
všemi aspekty energetického systému. Inteligentní
řešení pro správu energie řídí a optimalizuje řadu
místních zdrojů, jež jsou k dispozici v reálném čase.
Jeho součástí je i nový konverzní systém MaxSine
eStorage pro ukládání energie. Nabíjí baterie nebo
z nich dodává energii na základě poptávky po elektřině v celé elektrické síti, čímž se snižuje množství
energie potřebné od provozovatele.
MaxSine eStorage využívá ukládání energie
v bateriích umožňující „skladování” energie
podél sítě a vyvážení toku energie v reálném
čase na základě spotřebitelské poptávky. Mj. řeší
i faktor nestability elektrické sítě tvořené přerušovanými obnovitelnými zdroji energie, jako je
vítr a sluneční svit.
Je nainstalován s napájecím měničem a ovládacím
software v reálném čase. Výkonový měnič připojuje do sítě bateriový stejnosměrný proud (DC)
a převádí jej na střídavý proud (AC) používaný
v energetických sítích. Provádí konverzi elektrické
energie, která má být uložena v baterii nebo má
být odeslána do sítě ke spotřebě. Software představuje systém řízení eStorage, který vytváří výrobní
plán, rychle reaguje na podmínky a požadavky na
udržení energetické rovnováhy v síti, zajišťuje bezpečné a efektivní řízení zátěže a regulace frekvence.
Výhodou je rozprostření přenosu a distribuce
elektrické energie. Každý modul je připojen
k akumulátoru o kapacitě až 2 MW, a v propojení s dalšími moduly může skladovací kapacita
dosáhnout 12 MW. Na úrovni výroby energie
nabízí MaxSine eStorage zálohovací řešení pro
dobu, kdy jsou zdroje elektřiny vystaveny vysoké
poptávce. Generátory elektrické energie a provozovatelé přenosových sítí mohou do jednotky
MaxSine uložit svou produkci v době nízké poptávky a nízké ceny, a uložená energie může být
později k dispozici během několika sekund, aby
pomohla zvládnout špičkové zatížení. V distribuci
na městské úrovni pomáhá MaxSine eStorage
spotřebitelům lépe řídit hospodaření s energií,
kterou mohou nakupovat, když jsou nižší ceny.
Dnes jsou instalovány po celém světě pro skladování energie baterie o kapacitě jen několik set megawattů. Mezi lety 2011 a 2013 byl ale zaznamenán
dvojnásobný nárůst – z 370 MW na 734 MW.

Od chytrých sítí k chytrým městům
Technologie Smart Grid se používá jako prostředek
k propojení zdrojů a optimalizaci výkonu přenosových sítí. Tyto systémy inteligentních sítí vedly ke
vzniku nového konceptu udržitelného městského
prostředí, označovaného jako „inteligentní města“.
Iniciativa Nice Grid, první demonstrační projekt
“chytré sluneční sítě” v Evropě, předznamenává
tento nový městský model. Kromě toho, v případě
mimořádné události, může být „ostrovní“ zóna
s vlastní (fotovoltaickou) výrobní kapacitou a za-
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řízením pro skladování energie odpojena během
časově omezeného období od hlavní sítě. Tento tzv.
microgrid může nezávisle zajistit provozní kontinuitu při zachování požadovaného napětí a frekvence
elektrického vedení.
Díky spojení energetické infrastruktury s informačními technologiemi optimalizují inteligentní
rozvodné sítě výrobu a distribuci elektrické energie
na základě spotřeby v reálném čase. Díky této vý-

měně informací a komunikaci v reálném čase mezi
spotřebiteli, distributory a správci sítí monitoringu
zatížení sítě umožňují inteligentní sítě organizovat
rovnováhu mezi různými toky.
Smart grids řeší v souvislosti s exponenciálním
růstem poptávky po elektřině tři klíčové faktory:
●Snížení investic do infrastruktury nastavením sítě
v souladu s průměrnými vzorci spotřeby místo
maximální úrovně spotřeby,

●Správu úrovně spotřeby a eliminace výpadků,
●Integraci

obnovitelných zdrojů a jejich specifických prvků a požadavků (intermitentní
povahy elektrické energie v rozptýlených
výrobnách).
Řešení smart grid se skládá z hardwarových a softwarových komponent, které komunikují prostřednictvím informačních a komunikačních technologií.
Vše je sledováno z dispečinku. Q

Foto: Škoda Electric

ZeEUS: EVROPSKÉHO PROJEKTU
PRO ROZVOJ ELEKTROBUSŮ SE ÚČASTNÍ I ČR
V závěru ledna letošního roku odstartoval evropský inovační projekt ZeEUS (Zero Emission
Urban Bus System), zaměřený na ekologický systém městských autobusů s nulovými emisemi,
koordinovaný Mezinárodní unií veřejné dopravy – UITP.
Během 42 měsíců budou v rámci projektu demonstrována různá inovativní technologická řešení pro elektrické autobusy s různými systémy
pohonu a jejich dobíjecí infrastruktury v reálném
provozu v osmi evropských městech (Barcelona,
Bonn, Glasgow, Londýn, Münster, Plzeň, Stockholm a Řím). Výsledky analýz z těchto demonstračních provozů budou použity jako návod pro
rozvoj efektivního systému využití elektrobusů
v dalších evropských městech. Umožní projednat
průběh elektrifikace autobusových systémů v Evropě a definovat strategie pro nasazování elektrických vozidel v autobusovém vozovém parku.
Na celkovém rozpočtu projektu 22,5 mil. eur se
bude více než polovinou (13,5 mil. eur) podílet
podpora Evropské komise – Generální ředitelství
pro mobilitu a dopravu.

Elektrické autobusy v projektu ZeEUS zahrnují jak
elektrobusy s různými způsoby dobíjení a různou
dobíjecí infrastrukturou, tak i plug-in hybridní autobusy v 12m, tzn. městské verzi. Celkem bude
v rámci projektu testováno 35 těchto vozidel jak
zcela nových, tak těch, které jsou již provozovány
v rámci jiných národních nebo evropských rozvojových programů. ZeEUS zahrnuje rovněž výzkumné
a vývojové aktivity související s elektricky poháněnými vozidly.
Mezi čtyřmi desítkami partnerů projektu – členy
projektového konsorcia, z řad podniků i dalších
organizací, spojených svojí činností s vývojem
a provozem elektrických autobusů (dopravci,
dopravní agentury a organizátoři veřejné dopravy, výrobci, energetické společnosti, školy
a výzkumná pracoviště) figurují i významné

Nízkopodlažní bateriový elektrobus Škoda Perun
(Pure Electric RUNner) nabízí (v závislosti na bateriovém osazení) výkon 160 kW a dojezd kolem 150 km

společnosti a vědecká pracoviště, jako jsou
např. Volvo, Iveco, Irizar, Idiada, Fraunhoferův
institut a renomované evropské univerzity jako
Rheinisch-Vestfaelische Technische Hochschule
v Cáchách.
Své zástupce v projektu ZeEUS má i ČR – za českou stranu jsou do něj zapojeny Škoda Transportation, Plzeňské městské dopravní podniky,
Plzeňská teplárenská a Západočeská univerzita.
A jak již bylo zmíněno, Plzeň je i jednou z 8 vybraných evropských lokalit, kde bude testování
probíhat. Q

ZKOUŠKY SYSTÉMU
PRO BEZDRÁTOVÉ DOBÍJENÍ BATERIÍ
Koncem letošního února zahájila automobilka Toyota ověřovací testování nově vyvinutého
systému pro bezdrátové rezonanční dobíjení akumulátorů, jež jsou používané ve vozech
s elektromotory, jako jsou např. hybridní vozy typu Plug-in nebo elektromobily.
Dobíjecí systém dokáže nabíjet vozidlo zaparkované nad cívkou zabudovanou v úrovni terénu. Tím
se dobíjení vozidla zjednodušuje a je pro uživatele
pohodlnější. Soustava pro dobíjení využívá technologii magnetické rezonance s kmitočtem 85 kHz,

Cívka by měla zajistit plné dobití akumulátorů Priusu
Plug-in za 90 minut

kdy se elektřina přenáší za pomoci magnetické rezonance v důsledku změn intenzity magnetického
pole mezi cívkou na úrovni terénu (vysílač energie)
a cívkou zabudovanou ve vozidle (přijímač energie).
Cívka se vstupním napětím 200 V a dobíjecím výkonem 2 kW by měla zajistit plné dobití akumulátorů
Priusu Plug-in za 90 minut.
Systém automaticky potlačuje pokles účinnosti
přenosu energie způsobený nesprávným zarovnáním cívek nebo výškovými rozdíly mezi vysílající
a přijímající cívkou. Umožňuje také minimalizovat
elektromagnetické rušení zařízení nacházejících
se v blízkosti. Vysílací cívka zabudovaná v zemi je
dostatečně robustní, aby bez problémů přestála
přejezdy vozidel.
K dobíjecí soustavě vyvinula Toyota rovněž novou funkci parkovacího asistenta, který zobrazuje
polohu vysílající cívky na parkovacím místě, aby

Vizualizace systému pro bezdrátové dobíjení vozidel

řidič mohl vůz přistavit přesně na místo, kde bude
dobíjení nejefektivnější. Nová funkce je integrována
s inteligentním parkovacím asistentem IPA.
První fáze ověřovacího testování na třech hybridních vozech s technologií Plug-in používaných
v běžných domácnostech bude probíhat jeden rok.
Jejím cílem je vyhodnotit spokojenost uživatelů,
snadnost praktického používání, chybovost při
nájezdu vozidla nad dobíjecí cívku, četnost dobíjení a využívání funkce dobíjení podle časovače.
Výsledky budou následně využity k dalšímu rozvoji
technologie. Komerční využití dobíjecí technologie
napomůže k podpoře vozů poháněných elektromotorem a propagaci chytřejší a ekologičtější mobility.
Pokud budou výsledky testovacího programu pozitivní, je automobilka připravena začít tento systém
vyrábět a prodávat. Q
3/2014
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KONEC JEDNOHO ELEKTRICKÉHO SNU:
„LEPŠÍ MÍSTO“ NENAŠLO SVÉ NAPLNĚNÍ
Po necelých třech letech výroby končí firma Renault s výrobou svého elektromobilu Fluence Z.E.
V portfoliu automobilky tak zůstávají zbývající tři modely Kangoo Z.E., Twizy a nový vůz
Zoe. Fluence Z.E. byl však zároveň jediným vozem, který vyhovoval programu Better Place,
zaměřeného na rozvoj elektromobility. Program umožňoval místo klasického dobíjení baterií
jednoduše jejich rychlou výměnu.
Elektrický sedan Renault Fluence Z.E., který vycházel
z klasického typu Fluence, jednoduše neměl takový
odbyt, aby se jej nadále vyplatilo v turecké továrně
automobilky vyrábět poté, co zkrachovala společnost Better Place. Ta se snažila v Izraeli a dalších
zemích zavést koncept systému rychlé výměny
baterií místo jejich zatím stále ještě zdlouhavého
dobíjení. K tomuto se hodila právě vozidla automobilky Renault, kooperující s japonskou společností
Nissan, koncipovaná už z výroby pro takovéto řešení. Renault totiž poskytoval prodeje elektromobilů
bez baterií, což by umožnilo mj. dosáhnout nižší
ceny vozu, vzhledem k tomu, že právě baterie tvoří
u elektromobilů podstatnou část jejich ceny.

Co zabilo Better Place?
Elektromobil Fluence byl jedním z prvních elektrických aut, které nabízely možnost výměny baterií
a jediný model, který podporoval systém Better
Place. A třeba i právě to bylo svým způsobem Achillovou patou projektu – nemožnost volby jiného
vozidla je pro řadu uživatelů poměrně zásadní
faktor. A heslo „můžete mít vůz v libovolné barvě,
pokud si zvolíte černou,“ připisovaný legendárnímu
marketingu „plechové Lízinky“ – Fordu modelu T,
už dnes rozhodně nefunguje.
Společnost Better Place, kterou založil v americkém
Silicon Valley Izraelec Shai Agassi (mj. jeden z bývalých vrcholných manažerů softwarového giganta

v Tokiu, kde tři měsíce jezdily tři elektrické taxíky a své
vyčerpané baterie si několikrát denně vyměňovaly při
krátkých zastávkách za nabité. Zdálo se, že koncept
funguje, a nic nebrání jeho ostrému startu – první
zemí, kde měl být projekt Better Place uveden do
provozu se stal Izrael. Počítalo se s výstavbou 150 000
dobíjecích stanic a stovek stanic pro výměnu baterií,
což by Izrael proměnilo v zaslíbenou zemi elektromobility. Jenže pak se ambiciózní program začal bohužel
zadrhávat. Důvodem byla zřejmě jednak vysoká
cena (v základní verzi při uvedení na trh 122 900
šekelů, v přepočtu asi 600 000 Kč plus pronájem
baterie za zhruba 1100 šekelů měsíčně, resp. 13 000
šekelů ročně při nájezdu max. 20 000 km), jednak
provozní parametry – 22 kWh baterie umožňovala
vozidlu dojezd 185 km. To by se však postupem času
podařilo dostat na rozumnější hodnoty. Ale zřejmě
hlavní ránu jinak zajímavému systému, který řešil
jeden z hlavních problémů elektromobility – dlouhé
dobíjecí časy, byl nezájem ze strany dalších automobilek, které raději investovaly do vývoje vlastních
rychlodobíjecích stanic či rozvoje těchto projektů
s výrobci elektrozařízení.
Počátkem roku 2012 vykazovala Better Place pouze
700 vozů zapojených do projektu (podstatnou část –
cca 150 vozů si navíc pořídili její vlastní zaměstnanci),
a přestože po zavedení leasingového programu se jí
v lednu 2013 podařilo prodat přes 120 vozů (zatímco
měsíc předtím, v prosinci 2012 pouhé dva!), ani pro-

Bateriový blok elektromobilu Tesla S lze vyměnit
během 1,5 minuty, tuto možnost představila firma
jako alternativu ke klasickému rychlodobíjení

svou vlastní alternativu americká automobilka Tesla,
která jej zvažuje jako placenou nadstandardní službu.
Výrobce sportovních a luxusních elektromobilů se
nechal slyšet, že tato možnost byla už od počátku
předpokládána pro model S, který firma začala dodávat v roce 2012. Systém na rychlou výměnu baterií
by měl být součástí dobíjecích stanic firmy Tesla, kde
si nyní mohou majitelé některých modelů Tesla S načerpat energii pro svůj vůz zdarma v rychlonabíjecích
stanicích, jež během půl hodiny doplní baterie na
minimálně 85 % jejich kapacity.
„Chceme, aby si mohli vybrat
mezi rychlostí a neplacením,“
řekl při představení technologie šéf Tesly Elon Musk. Výměna
baterií by měla podle představitelů Tesly vyjít zhruba na stejnou
sumu jako natankování plné nádrže, což odpovídá zhruba 50 až
80 dolarům.
V praxi firma demonstrovala,
jak by takovýto systém mohl
vypadat, loni ve svém středisku
Výměnná stanice Better Place byla sice technologicky i designově zajímavým projektem, ale nedokázala si vytvořit potřebnou klientelu v kalifornském Hawthorne,
kdy srovnávala výměnu bateSAP), představila svou vizi v roce 2009 – síť stanic pro klamovaný záměr soustředit se více na firemní zákaz- rií s tankováním běžného vozu v živém přenosu.
výměnu baterií Better Place, kam auto s téměř vybi- níky už nepomohl problematický projekt zachránit. Zařízení, nad které najede vůz pro výměnu vybité
tou baterií přijede a robotický systém mu ji během Nízký zájem zákazníků a s tím související nedostatek baterie za plnou, má být upravenou částí výrobní
okamžiku „bezplatně“ vymění za novou (baterie by financí přivedl pak firmu až k bankrotu, který přišel linky Tesly. Umožňuje odmontovat spodní kryt vozu,
se ovšem pronajímaly, takže jejich výměna by úplně loni. Renault nicméně majitele elektrických Fluenců pod nímž je umístěna sada baterií, kterou robotický
bezplatná nebyla). Už prototyp zařízení, podobný v Izraeli bude i nadále podporovat.
systém vymění během zhruba 90 s za novou, a po
automatické myčce automobilů, umožňoval vyjejím upevnění může vůz opět odjet. To vše, aniž by
měnit baterii během jedné minuty a deseti sekund Půjde to jinak?
řidič musel vystoupit z auta. Ve srovnávacím testu
a cílem vizionářů bylo srazit tuto hodnotu pod jednu Ovšem, zdá se, že projekt rychlovýměny baterií není stačila v době, během níž byla natankována nádrž
minutu, do řádu pár desítek sekund. O rok později zcela mrtvou záležitostí – rozdíl je však v pojetí ob- běžného vozu, automatizovaná rychlovýměnná
firma úspěšně otestovala svůj koncept v roce 2010 chodního modelu. V létě loňského roku představila linka „přehodit“ baterie ve dvou vozech Tesla S. Q
34
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OTÁZKY A ODPOVĚDI
K PODNIKOVÝM SYSTÉMŮM
Naše společnost je na trhu již od roku 1991, víme, že podnikové
systémy jsou pro náš efektivní business nepostradatelné, přesto
narážíme na jeden problém. Naši zaměstnanci jsou zvyklí pracovat
řadu let se stejnými systémy a k inovacím uvnitř podniku přistupují
s nevolí. Máte nějaké doporučení či vhodný příklad z praxe, jak postupovat při implementaci nového ERP systému co se uživatelů týče?
Odpovídá Mgr. Luboš Krubner, vedoucí projektů HELIOS Green, Asseco Solutions, a.s.
Na poměrně jednoduchou otázku není jednoduchá odpověď. Pořízení nového informačního
systému je svým způsobem zásahem do života
jak celé společnosti, tak i jednotlivců. A vzhledem
k tomu, že implementace probíhá zpravidla za
plného provozu po dobu několika měsíců, je nutné
nepodceňovat vnímání této změny až na úroveň
jednotlivých zaměstnanců. Ti často vidí každý zásah do svého každodenního pracovního rytmu
jako něco, co jim přidělá práci, nutí je učit se něco
nového, když to staré fungovalo a stačilo apod.
Často jsou slyšet poznámky typu „na to nemám
čas“, „za mě nikdo moji práci neudělá“ nebo
„nahoře si něco vymysleli a nás se nikdo
neptal“ apod. Je jasné, že v takové firemní
atmosféře by implementace nového informačního systému neprobíhala snadno
a hladce. Proto nesmíme zapomínat na
dostatečnou informovanost a zapojení
konkrétních zaměstnanců do této změny.
Způsob, jak zapojit jednotlivé zaměstnance
(budoucí uživatele systému) do procesu implementace, je do jisté míry závislý na typu
a velikosti společnosti, charakteru její činnosti, způsobu práce jednotlivých zaměstnanců apod. Jsou společnosti, kde je vysoká
míra angažovanosti všech zaměstnanců na
změně (např. obchodní nebo projektově
řízené společnosti). Ale jsou i případy, kdy je tato
angažovanost minimální, či spíše i na škodu. Do
této kategorie spadají např. některé typy výrobních
firem, kde je množství úzce zaměřených profesí. Takto
zaměření zaměstnanci nejsou schopni objektivně
posoudit a zhodnotit přínos nového systému v širším
kontextu, neboť jejich profese je úzce zaměřená.
Během své profesní kariéry jsem se setkal se dvěma
základními typy rizik vyplývajících z nedostatečné
práce s koncovými uživateli během implementace
nového informačního systému.
První zkušenost jsem získal v jedné servisně-výrobní společnosti, kde jsem pracoval na straně
odběratele jako vedoucí projektu implementace.
Tehdy jsem „na vlastní kůži“ poznal, jak je důležité
včas informovat všechny zaměstnance o chystané
změně. Organizovali jsme jednotlivé, odborně zaměřené workshopy, ale i celofiremní setkání, kde
management společnosti trpělivě vysvětloval nejen
potřeby změny, ale i zapojoval jednotlivé pracovní
skupiny do tvorby požadavků na nový systém. Každý,

kdo tam byl, cítil, že se něco „velkého“ bude dít a že
se s ním počítá. Toto byl důležitý moment, díky kterému se podařilo eliminovat efekt „překvapení“, kdy
se jednotlivý zaměstnanci o novém systému dozví
např. až na školení. Tam zpravidla dají průchod své
nevoli komentáři typu „ale my takhle nepracujeme“,
„tam nahoře si něco vymysleli, ale mě se nikdo na
nic neptal“ apod. Pokud už toto nastane, pak je na
klíčovém uživateli zákazníka, aby tuto situaci zvládl
a nedošlo k přerušení školení. Často se v této situaci
stává, že se školení uživatelů zvrtne v diskusní fórum
na téma „k čemu nám bude nový program“.

Obecně lze říci: lidé potřebují vědět, že se něco
děje a ještě lépe, že mají pocit, že jsou součástí
této změny a mají na ní vliv. Pak je riziko vnitřního
„vzdoru“ minimální.
Druhý typ negativní zkušenosti se zaměstnanci
v rámci změny systému jsem učinil jako vedoucí
projektu dodavatele systému ERP. Poměrně častým jevem na straně odběratele je přítomnost

10

„nenahraditelného“ zaměstnance. Tento člověk
zpravidla disponuje nějakým poměrně jedinečným
know-how, ať už na úrovni znalostí, nebo práce
se stávajícím systémem. Takový zaměstnanec si
pochopitelně svoji výjimečnost chrání a zpravidla nespolupracuje s implementačním týmem.
Obává se, že s příchodem jiného systému, přijde
o svoji exkluzivitu, protože bude muset své znalosti
a zkušenosti předat implementačním konzultantům, kteří toto zapracují do obecnějšího řešení
nového systému. Tyto obavy mají konkrétní podobu ve strachu ze ztráty své důležitosti či ztráty
zaměstnání. Nutno podotknout, že management
takových firem si je většinou vědom jedinečnosti
těchto zaměstnanců a často k nim s tímto vědomím
přistupuje. V čem tedy spočívá riziko při špatné komunikaci s takovými zaměstnanci? Jejich motivace
ke změně je minimální a součinnost s dodavatelem
se zužuje na argumentaci „to v novém systému
nebude fungovat“, „jak to, že to a to neznáte, když
jste ti specialisti“. Zkrátka drží si dále své pozice
a snaží se okolí přesvědčit, že rozhodnutí o změně
systému bylo neuvážené, špatné. Co s tím?
Málo která firma si může dovolit o takového
specialistu přijít, a tak buď jeho kritiku začne přijímat, což má negativní dopad na
samotnou implementaci, nebo jej aktivně
zapojí do realizace této změny. Pravda je,
že znalosti a zkušenosti těchto lidí jsou pro
úspěšnou implementaci nezbytné. Takové
zaměstnance je potřeba hned na začátku
aktivně zapojit a dát jim najevo, že oni jsou
ti důležití, se kterými se počítá a bez kterých
to naimplementovat nepůjde. Zpravidla si
sami včas uvědomí, že nový systém tady
bude tak jako tak a začnou sami spolupracovat s implementačním týmem.
Každá společnost je jako živý organizmus,
který se brání změně, jež má vliv na jeho život. Proto
je důležité o změně včas informovat, přesvědčit
o její užitečnosti a včas zapojit ty zaměstnance,
od kterých se spolupráce především očekává. Nakonec vše je jenom o lidech. Pokud zaměstnanci
společnosti přistupují k implementaci s nevolí a nedůvěrou, pak může být informační systém sebedokonalejší, ale výsledek tomu nebude odpovídat. Q

Ve spolupráci s předními dodavateli podnikových informačních systémů
pokračujeme ve vydání poradenského seriálu týkajícího se problematiky výběru
a implementace ERP, CRM a dalších podnikových systémů, a významu různých
pojmů z této oblasti.
Pokud se budete chtít zeptat i vy na něco k této problematice, stačí napsat
na e-mail: poradna@techmagazin.cz
Seriál je zaměřen na praktické informace a zkušenosti ve vztahu k menším a středním
firmám, kterých se problémy se správným nasazením a fungováním podnikových
řešení dotýkají asi nejvíce.
3/2014
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PRO-ENERGY magazín
si Vás dovoľuje pozvať na odbornú energeticků konferenciu

10.–11. 4. 2013
v hoteli Patria na Štrbskom Plese.

ktorá sa uskutoční

Konferencia Vám prináša možnosť získať nové poznatky z oboru,vymeniť si skúsenosti a diskutovať s prednými odborníkmi
v oblastiach elektroenergetiky, plynárenstva, teplárenstva a palív a takisto príležitosť pre stretnutia
s obchodnými partnermi z týchto oblastí. Aktuálnu verziu programu podujatia vrátane bližších informácií o konferencii
s možnosťou elektronickej registrácie nájdete na internetovej stránke http://pro-energy.cz/?page_id=9.
T E M AT I C K É O K R U H Y KO N F E R E N C I E :
 Budúcnosť elektroenergetických a plynárenských sietí vs. decentralizácia energetiky  Energetická efektívnosť v podnikoch 
Výroba a dodávka energie  Komunálne energetické projekty  Exkursia na prečerpávaciu vodnú elektráreň Čierny Váh (v jednaní)

pozvání na veletrh

ANALYTICA 2014 PŘEDSTAVÍ ŠPIČKOVÉ
TECHNOLOGIE VE VÝZKUMU A LABORATOŘÍCH
I V PRŮMYSLOVÉ DIAGNOSTICE
Po třech letech se na výstavišti v Mnichově opět sejdou špičkoví odborníci a specialisté z nejrůznějších oborů na 24. ročníku mezinárodního odborného veletrhu instrumentální analytiky,
laboratorní technologie a biotechnologie. Organizátoři hlásí letos opět rekordní účast.
Analytica si v průběhu svých dosavadních ročníků získala ve svém oboru pozici uznávaného
odborného fóra, na kterém nemůže chybět žádná
firma, která chce být brána vážně v oblasti analytiky,
biotechnologie, live sciences, diagnostiky a laboratorní techniky.

Od potravinářství a farmacie
až po vojáky
Vystavovatelé ze 30 zemí světa představí ve svých
expozicích a v rámci doprovodného programu

nejaktuálnější novinky v oboru analytické laboratorní technologie a biotechnologie. Mezi účastníky letošního ročníku – více než 700 firem, které
obsadily všech 5 výstavních hal – nebude chybět
ani Česká republika, kterou na veletrhu bude zastupovat 11 přihlášených vystavovatelů.
Oborové členění veletrhu zahrnuje: Automobilový
průmysl, zpracování kovů a plastů, biotechnologie/
/life science a životní prostředí/environmentální
technologie, chemický průmysl a petrochemii, potravinářství, elektrotechniku, ale i farmaceutický průmysl, lékařské laboratoře a medicínskou techniku
pro diagnózu a terapii, průmysl papíru a zbrojařský
průmysl. Součástí veletrhu bude opět prestižní
Analytica Conference,která představuje opětovné
spojení vědy a průmyslu.

V centru pozornosti bezpečnost
Letošní rok bude nejvíce zaměřen na témata jako
jsou pracovní ochrana a bezpečnost práce, a to
i prostřednictvím živých praktických ukázek. Na

výstavě tak mohou návštěvníci každý den zažít tři
kompletně vybavené laboratoře s živými ukázkami
– od přípravy vzorků a měření po vyhodnocování
výsledků. Takže získají komplexní pohled na nejinovativnější postupy a techniky. Vědci představují
v reálném laboratorním prostředí různé oblasti
jejich odborných znalostí, specifické aplikace a nejnovější postupy a metody.
Laboratoře „Live Labs“, umístěné v halách A3, B1
a B2 nabídnou následující témata: hala A3 – Bioanalýza a genetická analýza, hala B1 – Plasty a jejich
analýza a pavilon B2 – Analýza potravin (program
doprovodných akcí je k dispozici na webových
stránkách veletrhu www.analytica.de). Hned
vedle laboratoří je situována oblast, kde prezentují své vybavení další vystavovatelé s možností
vyzkoušet si jej v reálném provozu – ve skutečném
laboratorním prostředí. Q
Veškerý návštěvnický servis, jako jsou
vstupenky se slevou za Kč či individuální
ubytování, zajišťuje www.expocs.cz

Connecting Global Competence

Vítejte v laboratoři vašeho úspěchu.
Instrumentální analýza I Laboratorní technologie I Biotechnologie I analytica Conference
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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

plasty a chemie

NEJMENŠÍ RUČNÍ EXTRUDÉR NA SVAŘOVÁNÍ PLASTŮ
V rámci posledního mezinárodního plastikářského veletrhu K 2013 v německém Düsseldorfu
představil švýcarský výrobce svařovací techniky na plasty, Leister Technologies AG, novinku
v oblasti extruzních svařovacích přístrojů. Nový ruční extrudér s označením Weldplast S1
doplnil současnou řadu Weldplast o kompaktní přístroj s co nejmenšími rozměry vhodný pro
detaily nebo práci ve špatně přístupných místech.
Přístroj o celkové hmotnosti 4,7 kg je určen pro svařování tenčích deskových materiálů o tloušťce 4–12 mm
při výtlaku 0,2–0,8 kg/h, u PVC až při 1,15 kg/h. Jeho
univerzálnost spočívá v možnosti svařování všech běžných materiálů, jako jsou PE, PP, PVC, PA, PVDF a ECTFE.

vzduchu předehřevu. Kromě přednastavených svařovacích hodnot pro různé materiály je možné vytvořit až 10 vlastních uživatelských profilů. Ovládací
panel také umožňuje řádné předehřátí extrudéru
či jeho vychlazení, zobrazení různých servisních
upozornění a mnoho dalších užitečných funkcí.

Vše přehledně pod kontrolou
Kompaktní extrudér, jako nástupce vůbec prvního extrudéru WELDMAX od švýcarského výrobce, zachovává
stejnou filosofii jako ostatní modely této řady. Nabízí přehledný multifunkční ovládací panel s digitálním zobrazením svařovacích parametrů, přívod drátu z pravé nebo
levé strany, ergonomické držení, externí dmychadlo
pro předehřev s plynulou regulací množství vzduchu.
Příjemný a dobře viditelný displej slouží pro přesné
nastavení, výběr a ukládání svařovacích parametrů,
resp. teplotu vytlačované hmoty, teplotu a množství

Ergonomie na jedničku
Značnou pozornost věnoval výrobce při vývoji
a konstrukci nového přístroje také jeho ergonomii. Se zaměřením na svařování ve špatně přístupných místech byl kladen důraz na možnost
uchopení extrudéru různými způsoby, včetně
možnosti otočného či zcela odnímatelného držadla pro druhou ruku. Hlavní rukojeť extrudéru
disponuje regulací výtlaku a její umístění zaručuje
maximální rovnováhu při uchopení jednou rukou.

SPECIÁLNÍ HASICÍ KAPALINA
CHRÁNÍ VZÁCNÉ PŘEDMĚTY BEZ POŠKOZENÍ
Revoluční „chemicky čisté“ hasivo technologické společnosti 3M Česko v podobě hasicí kapaliny
Novec 1230 je určeno k ochraně cenných předmětů, archiválií, počítačů a citlivé elektroniky.
Je ekologicky a zdravotně zcela nezávadné.
Při hašení požárů budov jsou účinné systémy využívající vodu či vodní mlhu. Voda však může poškodit choulostivé a nenahraditelné artefakty stejně
jako oheň. Suché chemické hasicí systémy tyto
problémy nemají, nicméně zanechávají prachová
rezidua, která se těžko odstraňují a mohou poškodit
nebo zničit citlivá zařízení, např. elektronická média.

Fluorketon hasí chladicím účinkem
Hasicí kapalina Novec 1230 je fluorketon a řadou
svých předností poráží soudobé konvenční náhrady
halonů. Kapalina hasí chladicím účinkem a působí
jako plyn. Toto moderní hasivo funguje jako součást
stabilního hasicího zařízení (SHZ).
Díky své chemické čistotě má řadu předností pro
ochranu např. archiválií. Ze své podstaty chemicky
„čisté látky“ po sobě nezanechává rezidua a je elektricky nevodivý, takže nepoškozuje choulostivé
předměty a neovlivňuje citlivou elektroniku. To
znamená, že oheň ohrožující elektrická zařízení lze
38
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hasit bez vypínání těchto zařízení, aniž by muselo
dojít k nežádoucímu přerušení jejich provozu či
ztrátě dat. Takže nejenže chrání předměty bez jejich
poškození, ale umožňuje nepřetržitý provoz vybavení a zamezuje tím vzniku nákladů na odstávky.
Halony, které od roku 1960 byly považovány za chemicky čisté hasicí látky, byly definitivně na základě
Montrealského
protokolu z roku
1987 zakázány
kvůli vysokému
potenciálu poškozování ozonové
vrstvy. Náhrady
halonů první generace, HFC, sice
ozonovou vrstvu
nepoškozují, ale stále větší rozpaky panují nad jejich
dlouhodobou udržitelností kvůli vysokému podílu
na globálním oteplování a dlouhé atmosférické
životnosti. CO2 environmentální obavy nebudí, ale
v koncentracích pro hasicí prostředky může být
smrtelně nebezpečný pro člověka. A konečně inertní
plyny – nabízejí přijatelnou míru bezpečnosti, kladou však vysoké nároky na prostor – potřebují 6 až
7krát více zásobníků s účinnou látkou než systémy
srovnatelné kapacity s kapalinou Novec 1230.
Halon se nevyrábí od roku 1993 a na popud
Evropské Komise se v současnosti projednává

Navíc je přístroj vybaven LED světly a osvětleným
displejem pro svařovaní za špatné viditelnosti, např.
u malých nádrží, vnitřku potrubí a podobně. K příjemným funkcím usnadňujícím práci s ním patří
i možnost závěsu přístroje pro ušetření námahy.
Vzhledem k externímu vedení předehřevu je součástí dodávky vše potřebné: předehřívací trysky
a adaptéry předehřevu, svařovací botka pro K 8/10
svar a pevný přepravní box. Samostatně lze jako doplňkovou nabízenou výbavu zakoupit další svařovací
botky pro všechny typy svaru a odkládací stojan. Q

omezení a postupně úplný zákaz lehkých halonů
do roku 2030.

Na prvním místě bezpečnost
Kapalina Novec 1230 není distribuována a instalována ve stlačeném stavu, a je tak mnohem bezpečnější než alternativní prostředky v tlakových
nádobách, u kterých hrozí riziko výbuchu. Systémy
používající novou kapalinu jsou oproti systémům
s inertním plyny skladnější. Kapalina zháší i za pokojové teploty chladicím účinkem a působí jako
plyn. Je velmi účinným hasicím prostředkem umožňujícím úplné „zaplavení” prostoru při aplikaci ve
specifických i univerzálních systémech. Je ideální
pro prostředí knihoven, kulturních zařízení, galerií,
skladovacích prostorů, archivů a muzeí, kde nesmí
v případě požáru dojít k poškození cenností hasicím
prostředkem. Hašení v přítomnosti lidí nevytváří potenciálně nebezpečné podmínky pro jejich zdraví.
Podobně jako HFC má kapalina nulový potenciál
poškozování ozonové vrstvy. Zásadně se však odlišuje potenciálem podílu na oteplování země, který
má hodnotu 1. Pro srovnání, nejběžněji užívaný
zástupce HFC má hodnotu 3220 (viz. tab.). Atmosférická životnost nové kapaliny činí pouze 5 dnů,
zatímco HFC přežívá 30 let.
Hasivo Novec 1230 splňuje notifikační podmínky
všech celosvětových i evropských kontrolních úřadů,
včetně Evropského seznamu existujících obchodovaných chemických
látek (ELINCS). Q

plasty a chemie

AGP: šance pro životní prostředí i silnice

Obsah AGP ve směsi dosahuje množství až 80 %
z celkového objemu materiálu a právě AGP zajišťuje díky své elasticitě vyšší životnost a odolnost
materiálu proti tvorbě trhlin a vlivům působících
okolních podmínek.

S narůstajícím objemem dopravy – tedy i spotřeby pneumatik, vyvstává
i otázka jejich ekologické likvidace. Na tuto oblast se zaměřila nově
vzniklá česká firma Gumoeko, která se zabývá materiálovým využitím Směsi AGP s termoplastem
Nový materiál by měl představovat
ojetých pneumatik.
Firma ojeté pneumatiky zpracovává s dalším pryžovým materiálem na granulát, který lze opětovně
využít v gumárenském průmyslu i dalších průmyslových odvětvích, např. v chemickém průmyslu, stavebnictví, zemědělství apod.

jsou opakovaně na různých drtičích drceny až na
požadovanou velikost granulátu. Ocelové součásti
jsou oddělovány magnetickými separátory, textilní

Aktivní gumový prach
Gumoeko se díky investicím do výzkumu
a inovačních technologií velmi rychle
rozvíjí a stává se tak významnou součástí rozsáhlého trhu s gumárenskými
a plastovými produkty. Nedávno firma
uvedla na trh další novinku, aktivní gumový prach – AGP.
Výroba probíhá prostřednictvím specifické technologie, jež je ojedinělá nejen
v České republice, ale i v celé střední
Evropě. Jde o velmi jemný, speciálně
upravovaný elastomerní mikro granulát,
jehož základem je kombinace přírodního a syntetického kaučuku o velikosti mikro částic 0–400 μm
(AGP4) a 400–800 μm (AGP8). Technologie je založena na mechanickém drcení pneumatik, které

vlákna se průběžně během procesu drcení odsávají
a výsledkem je vysoká čistota gumových granulátů.
Aktivní gumový prach (AGP) je pak dále základním materiálem pro výrobu směsi s termoplastem.

NÁPLNĚ DO MODERNÍCH 3D TISKÁREN
SE RODÍ NA HANÉ
Když kdysi začalo ZD Slušovice podnikat v „nezemědělských” aktivitách, byla to revoluční
změna. Forma tzv. Přidružené výroby se však stala mezi agrárními výrobci velmi rychle populární a v dřívějších úzkých mantinelech plánovaného hospodářství umožňovala družstvům
realizovat často zajímavé projekty a výrobní aktivity, které byly pro řadu průmyslových podniků často kvůli byrokratickým předpisům prakticky nemožné.
Zemědělské družstvo z Haňovic na Olomoucku se
před léty, podobně jako řada jiných, vedle tradiční
živočišné a rostlinné výroby začalo zabývat přidruženou výrobou plastového sortimentu z měkčených i neměkčených materiálů, jako je PVC, HiPS,
ABS, PP, PE, TPE a PP plněné minerálními plnivy.
Tu pak loni ve svém areálu v obci Mladeč rozšířilo
o další novinku: náplně do zařízení umožňujících
tisk trojrozměrných předmětů, kde se zúročily dosavadní zkušenosti se zpracováním plastů. Linky
na vytlačování a vyfukování plastových trubek,
instalatérských prvků a svařovacích drátů doplnila
speciální technologie na vláknové náplně pro 3D
tiskárny a pro pracovníky přidružené výroby se
začala nová kapitola.

robilo první cívky s plastovou náplní do 3D tiskáren.
Referece však úspěšně zafungovala a začali se ozývat i další zájemci z řad výrobců i uživatelů tiskáren,
takže družstvo zjistilo šanci na uplatnění v novém
perspektivním segmentu a rozhodlo se zainvestovat
do nové výrobní linky. V loňském roce za 1,5 mil. Kč

pořídilo moderní technologii na výrobu tenkých
plastových drátů do 3D tiskáren. Investice by se
měla družstvu vrátit do 5 let.
Zemědělci z Hané se tak stali prvními tuzemskými
výrobci náplní do 3D tiskáren, které po světě zažívají velký rozmach. V Česku zatím nikdo jiný tento
sortiment ve velkém nevyrábí. Náplň do 3D tiskáren
tvoří tenký plastový drát navinutý na cívku. V Mladči
vyrábí náplně v sedmi barevných variantách. Každý
den vyrobí speciální linka na zpracování plastu
několik set metrů barevného plastového vlákna,
které se navíjí na cívky, aby sloužilo jako základní
materiál pro aditivní výrobu ve 3D tiskárnách. Jde
o standardně v 3D tiskárnách používané materiály:
ABS, PLA (v měkčí variantě PLA A i tvrdší PLA D, ve
zkušebním režimu pak i PVA.

Z Hané k domácím i do světa
Foto: Plasty Mladeč

Od experimentu ke standardní výrobě
Na počátku stála, podle vedoucího obchodní
činnosti přidružené výroby Plasty Mladeč Lumíra
Sedláře, v podstatě experimentální zakázka pro
karlovarskou firmu, pro níž družstvo zkušebně vy-

řešení
s vyššími pevnostními vlastnostmi vozovky,
zvýšenou odolností proti ztrátě adheze mezi
pojivem vozovky a tím taktéž mezi vozovkou
a pneumatikou vozidla. Jednou z nejúčinnějších možností, jak zvýšit strukturní
pevnost a adhezní vlastnosti vozovky,
je modifikace asfaltu aktivními pojivy.
Pojivy modifikované asfalty mohou
dosáhnout vyšší odolnosti proti dynamické únavě materiálu, zvýšené
životnosti a lepších adhezních vlastností. Nový produkt vykazuje zvýšenou
odolnost proti vlivům povětrnostních
podmínek a proti vlivům okolního
prostředí (teplota, voda, mráz, atd.).
Směs na nový typ asfaltu je vyráběna
v podobě granulátu o velikosti cca
4 mm. Ve směsi je obsažen speciálně
vyrobený aktivní gumový prach, který
je míchán s termoplastickým granulátem a dalšími aktivními přísadami pro zvýšení
adhezních účinků pojiva, kontaktního místa povrchu vozovky s pneumatikou a zlepšení mechanických vlastností vozovky. Q

Úrodnou Hanou si už nemusíme spojovat jen s lány
zlatavého obilí, ale i výrobou pro moderní hi-tech
průmysl

Produkce náplní do 3D tiskáren v Mladči od podzimu rychle roste, loni se zde měsíčně vyrábělo
150 až 200 kg náplní. Letos by se měla produkce
zdvojnásobit (což by družstvu mj. umožnilo zvýšit
tržby z přidružené výroby až o 60 %) a postupně
se dostat na plnou kapacitu výrobní linky, která je
schopná zvládnout až 1200 kg náplní za měsíc.
Výrobce už eviduje více než stovku odběratelů
z Česka, Slovenska a Polska, včetně několika velkých
firem. „Někteří naši odběratelé chtějí náplně dál
exportovat do celé Evropy i Spojených států, kde
mají být 3D tiskárnami vybaveny školy. Zároveň se
ale snažíme udržet i drobné zákazníky,“ konstatuje
Lumír Sedlář. Q
3/2014
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OBLAČNÝ SVĚT SOLIDWORKS

První tiskárna na světě, která
tvoří z uhlíkových vláken

Počet uživatelů softwaru DS SolidWorks dnes čítá na 2,3 milionu. Přes 5500 z nich se sešlo
koncem ledna v kalifornském San Diegu na konferenci SolidWorlks World, kde firma Dassault
Systèmes představuje aktuality ze svojí nabídky.

Kromě prezentací mateřské firmy Dassault
Systèmes je konference SolidWorks World i reprezentativní přehlídkou jejích partnerů, jejichž
expozice je podstatnou součástí akce. K nejzajímavějším exponátům letošního ročníku
patřila novinka společnosti MarkForg3D, která
zde představila 3D tiskárnu Mark ONE - první,
jež dokáže tisknout jak prototyp z nylonu,
tak i zcela funkční hotový výrobek zpevněný
vlákny uhlíku.

Tradiční megakonference bývá kromě série certifikačních školení také oficiálním představením nových verzí
nebo produktových novinek připravovaných na nadcházející období, a ani letošní ročník nebyl výjimkou.

První aplikace SolidWorks
na platformě 3DExperience
Zásadní novinkou a ústředním tématem letošního
ročníku SolidWorks World byla nová aplikace SolidWorks Mechanical Conceptual na platformě 3DExperience. Řešení SolidWorks Mechanical Conceptual
je již instalováno ve výrobních prostředích u řady klientů. Jde o cloudovou aplikaci, která reaguje na současné trendy, týkající se i světa navrhování. Konkrétně
na výrazný příklon k „sociálním aspektům“, spoléhá
ve větší míře na spolupráci a je konceptuálnější.
Nemá však nahradit klasický desktopový návrhářský
SolidWorks, ale nabídnout určitou (v tomto případě
výkonnou cloudovou) alternativu, a až donedávna
nedostupné praktické funkce, které zdokonalují
a usnadňují způsoby navrhování.
Dassault Systèmes tak nyní nabízí své výkonné
aplikace, obsah a služby i komunitě SolidWorks,
a výrobní průmysl tak může zcela poprvé využívat
unikátní sociální platformu, která podporuje jak
globální komunitu SolidWorks, tak novou generaci
řešení pro obdobnou konstruktérskou komunitu
systému Catia. Díky tomu se značně prohloubí
možnosti jejich vzájemné spolupráce.
SolidWorks Mechanical Conceptual kombinuje špičkové technologie navrhování od Dassault Systèmes
s přehledným rozhraním SolidWorks a významně
zjednodušuje a zefektivňuje konceptuální technické
navrhování.
K hlavním výhodám nového řešení založeného na
platformě 3DExperience patří online spolupráce
prostřednictvím zabudovaných cloudových funkcí.
V rámci řešení je tak integrován sociální aspekt
konceptuálního navrhování a rozhodování.

SolidWorks Mechanical Conceptual je modelovací
prostředí zaměřené na čtyři klíčové prvky konceptuálního navrhování a konstruování:
Konceptuální: Uživatelé mohou vytvářet a rozvíjet
nové výrobky rychle a bez překážek. Své nápady
mohou automaticky zachytit a kdykoliv se k nim
vrátit.
Instinktivní a intuitivní: Uživatelé mohou vytvářet návrhy s flexibilními a instinktivními nástroji
a v nestrukturovaném modelovacím prostředí
s přímou možností úprav.
Sociální: Důvěrně známé nástroje na spolupráci
v interaktivním prostředí 3DExperience umožňují
uživatelům čerpat ze společné informační databáze
společnosti, zákazníků i prodejců.
Propojené: Spolupráci podporují možnosti automatického ukládání iterací, data zůstávají v bezpečí,
aktualizovaná a přístupná odkudkoliv, kdykoliv a na
jakékoli hardwarové platformě.

Nástup nové generace
SolidWorks Mechanical Conceptual je první z nové
generace produktů, reprezentující celou sadu inovátorských konstruktérských nástrojů, zahrnující
správu dat, simulace atd. Vznikla zcela nová produktová linie, postavená na softwarové architektuře
V6, kterou sdílí s renomovanými profesionálními
průmyslovými produkty, jako je Catia nebo Simulia.
Software Simulia je navíc přímo integrován v Mechanical Conceptual pro řešení analýz MKP v online
prostředí této webové aplikace.
Novinky Dassault Systèmes letos rozšíří rovněž software SolidWorks Inspection pro kontrolu kvality, a již
nyní je vyvíjen další navazující produkt SolidWorks
Industrial Conceptual, určený pro snadnou tvorbu
průmyslového designu. Umožní např. uživatelsky
přívětivým způsobem vytvořit skicu budoucího
výrobku a tu následně stejně jednoduše převést
do fotorealistické 3D vizualizace.

Konstrukční software SolidWorks se podílel i na vytvoření bobu na ZOH v Soči a tento příklad úspěšného
nasazení nemohl samozřejmě na letošní konferenci SolidWorks World chybět
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Tiskárna Mark ONE zvládá i výrobu kompozitních
prvků

Zařízení, jehož pořizovací cena startuje zhruba
na pěti tisících dolarů (ca 100 000 Kč), je profesionální nástroj, který využívá principu FDM
(Fused Deposition Modeling), kdy tisková hlava
nanáší na sebe vrstvy nataveného materiálu,
v tomto případě nylonu a plastu s uhlíkovými
vlákny. Přesné označení technologie používané
tiskárnou zní CFF (Composite Filament Fabrication).

Průřez přítlačným křídlem závodního vozu,
vyrobeným na 3D tiskárně Mark ONE

Stavební prostor má rozměry 305 × 160 ×
160 mm. Díky unikátnímu magnetickému
tříbodovému uchycovacímu systému lze pracovní desku jednoduše vyjmout a vložit zpět
s přesností na 10 mikronů, takže zachovává vůči
tiskovým hlavám stále stejnou pozici. Tiskárnu
není potřeba po každém tisku překalibrovávat.
Mark ONE má dvě tiskové hlavy a dvě zásobní
cívky na materiál, kdy na jedné může být
v případě kompozitního procesu umístěna
nylonová struna a na druhé uhlíková. Nejvyšší
dosažitelná přesnost jedné vrstvy je 100 mikronů, při tisku z kompozitních materiálů pak
200 mikronů. Karbonová vlákna jsou 20krát
tužší než běžně používaný ABS plast a 5krát
silnější. Tiskárna dokáže tisknout i z optických
vláken a PLA (standardní levný, biologicky
rozložitelný materiál, běžně používaný v 3D
tiskárnách). S distribucí se počítá ve druhém
pololetí letošního roku. Q
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SVĚT VE ZNAMENÍ MOBILŮ
Nejvýznamnější událostí pro trh mobilní komunikace je už řadu let Mobile World Congress
(MWC) ve španělské Barceloně. Také letos se na MWC představila špička mobilních technologií
a věcí s nimi souvisejících. Trend je jasný: Telefony jsou stále výkonnější a chytřejší, a telefonování už není zdaleka jejich hlavní funkcí.
Loni se prodalo ve světě přes miliardu smartphonů,
což představuje 53 % všech mobilů, chytré mobily
tak prakticky ovládly trh – letos prognózy počítají
s jejich až 70% podílem. Boj o místo na slunci je

ňuje telefonování a připojení prostřednictvím LTE,
a umí komunikovat s tzv. chytrým náramkem TalkBand B1. Nicméně zanedlouho ji „trumfla“ společnost Sony s přístrojem Xperia Z2 Tablet s tloušťkou
6,4 mm, který je navíc
voděodolný. Ten patří
do kategorie větších,
10“ zařízení, ale váží jen
zhruba 430 g a může
se pochlubit výkonnou
baterií, která má na
jedno nabití vydržet až
10hodinový provoz při
přehrávání filmů nebo
100 hodin přehrávání
hudby.
Kromě mobilů samotných se objevují i speciální zařízení z kategorie
tzv. nositelné elektroniky, které reprezentují
např. chytré hodinky
nebo náramky, komunikující s mobily. Další
významnou oblastí, na
níž se soustřeďuje pozornost technologických firem, jsou medicínské aplikace, u nichž
se mohou uplatnit komunikační technologie
– např. při přenosu dat
Flir One - první osobní termokamera pro iPhone a Android
sbíraných ze senzorů,
v silné konkurenci neúprosný a statistiky vystavo- monitorujících různé tělesné a životní funkce,
vatelů zaznamenaly na letošním ročníku ještě více které mohou být i součástí zmíněné nositelné
novinek než v uplynulých ročnících, což vypovídá elektroniky.
o oživení trhu. V posledních letech dominují trhu
hlavně asijští výrobci, ale na výsluní se prostřednic- Speciality: nahlížení do neviditelného
tvím levnějších modelů snaží vrátit i dřívější vládce, světa i strážce soukromí
finská Nokia, která se nyní může opírat o spojenectví V segmentu „běžných mobilů“ (či dnes už hlavně
s Microsoftem.
smartphonů, které jsou spíše malými kapesními poKromě výrobců mobilů a telekomunikačních firem čítači) už je těsno, a tak je potřeba zaujmout něčím
se ale MWC účastní např. stále ve větší míře i společ- extra. Mezi zajímavými aplikacemi se na letošním
nosti z oblasti finančního sektoru, které v mobilních MWC objevila např. novinka výrobce termokamer,
zařízeních vidí velké perspektivy do budoucnosti, společnosti Flir, v podobě malé kamerky Flir One
pokud jde o jejich využití při finančních transakcích. určené pro smartphony iPhone 5 a 5S v přídavMobily by tak např. mohly do značné míry převzít ném pouzdru s dvojicí snímačů – standardní VGA
funkci „digitální peněženky“, velké naděje vkládají kamery a IR senzoru. S deklarovanou citlivostí
finančníci do technologií umožňujících bezkon- zhruba přibližně 1oC sice nejde o zařízení
taktní placení (např. NFC).
využitelné k profesionálním účelům, ale pro běžné zaLehčí, tenčí, výkonnější
měřování úniků
Výrobci se předhánějí, kdo nabídne lehčí a tenčí tepla či jiná jedzařízení a MWC je ideálním místem na jejich noduchá měření
prezentaci. Firma Huawei zde představila svůj bude jistě užitečnou
7palcový MediaPad X1 o tloušťce 7,2 mm s operač- pomůckou. Zařízení má
ním systémem Android. Vybaven je čtyřjádrovým vlastní zdroj energie – baterii
procesorem a 13megapixelovou kamerou. Umož- 1400 mAh, která vystačí na více

BlackPhone je odpovědí na poslední špionážní aféry
s odposlechy

než dvě hodiny provozu – kterou lze využít i pro
dobíjení telefonu.
Byl představen i nový speciální kryptovací smartphone BlackPhone, který je výsledkem spolupráce
společností Geeksphone a Silent Circle, a Pretty
Good Privacy. Telefon zajistí soukromí svých uživatelů díky šifrování a bezpečným on-line službám.
Jeho hlavní předností je bezpečnost. Přístroj, který
navenek vypadá jako běžný telefon střední třídy,
obsahuje místo standardního Androidu jeho nadstavbu PrivatOS, která chrání data, šifruje hovory
i SMS, a navíc monitoruje chování aplikací a jejich
práva pomocí Security Suite, které hlídá chování
aplikací a umí zobrazit všechny aplikace, jež využívají
konkrétní funkci, jako je přístup k síti nebo přístup
ke kontaktům. Data jsou šifrovaná přímo v telefonu
a ukládaná na webové úložiště. Hovory i SMS i samotné připojení k internetu je šifrováno. V ceně
telefonu (629 USD) je také minimálně dvouleté
předplatné předinstalovaných bezpečnostních aplikací včetně šifrovaného on-line úložiště SpiderOak.

Proti hlavnímu proudu
Na opačné straně produktové nabídky, než hi-tech
zařízení nabité nejmodernějšími technologiemi
a výkonnou elektronikou, stojí naopak jednoduché
přístroje nabízející spíše jen základní funkce, které
by měly oslovit zákazníky svou cenou. Ale i tam už
míří některé jednodušší smartphony, třeba projekt,
za nímž stojí společnost Mozilla, která vyvíjí operační
systém Firefox a stejnojmenný internetový prohlížeč.
Připravuje levný chytrý telefon (přirozeně s Firefoxem),
který by měl stát 25 dolarů (ca 500 Kč), což je cena,
za níž se nenabízejí ani standardní „hloupé“ mobily.
Kouzlo superlevného smartphonu tkví mj. v tom, že
si vystačí s méně výkonnými součástkami, protože
zatímco standardem u současných chytrých telefonů
je 1 GB operační paměti, systém od Mozilly potřebuje pouhých 128 MB. Chystá se také stolní počítač
s Firefoxem, který má stát pod 100 USD. Firefox OS
je založen na technologii HTML5, kterou využívají
i webové prohlížeče, takže se předpokládá, že díky snadnému programování by měly rychle
přibývat nové aplikace, a tím i narůstat uživatelská
základna. Q

Nejtenčí tablet na světě: Sony Xperia Z2
3/2014
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LASEROVÉ 3D SKENERY
VE SLUŽBÁCH VĚDY I ZÁKONA
Policie v australském Queenslandu bude využívat zařízení zvané Zebedee – speciální ruční
skener, který může být použit pro vytvoření detailního 3D obrazu místa činu během několika
minut díky laserové technologii.
Laserový ruční 3D skener byl vyvi- Foto:CSIRO
Jak uvedl policejné mluvčí Ian Stewart,
nut australskou vládní agenturou
Zebedee dosud byl velmi užitečný
pro vědu a průmyslový výzkum
pro místa činu, která jsou obtížně pří(Commonwealth Scientific and
stupná, při špatném počasí nebo při
Industrial Research Organization
záznamu místa nehod automobilů,
– CSIRO). Je založen na technokde situace samozřejmě zcela zmizí,
logii, která byla uvedena v minujakmile jsou vozy odtaženy pryč. Dallých letech pro nejrůznější použití
ším krokem je umístění Zebedee na
v průběhu posledních několika
drony, aby bylo možné zaznamenálet – LIDAR – funguje tak, že vysílá
vat a rekonstruovat scény shora nebo
laserový paprsek a čte to, co je odz větší vzdálenosti.
raženo zpět. Ruční Zebedee rozšiřuje schopnosti LIDARu (které jsou
... i historické památky
2D) připojením na vrchol pružiny.
Zebedee není prvním zařízením svého
Pohybováním laseru kolem vrcholu
druhu, např. policie v Novém Mexiku
(v podstatě jednoduchým rozkývázačala používat obdobný systému 3D
Ruční LIDAR Zebedee
ním pružiny) paprsek dopadá na
Faro, založený na stejné technologii,
objekty v každém směru, a počítač následně jakou využívají vědci pro jiné účely už několik let.
spojuje všechna 2D měření a společně z nich Geologové používají podobný skener ke zmapovytvoří 3D obraz
vání vnitřku jeskyní, vědci zkoumající planetu ji
používají k mapování povrchu Země ze satelitů.
Podobný přístroj byl také použit pro zmapování
Detailně zmapuje místo činu...
Policie pomocí tohoto zařízení dokáže věrně zre- vnitřku šikmé věže v Pise, aby bylo možné lepší
konstruovat celé místo činu za méně než 20 minut, pochopení její struktury, a pomoci tak při opravě.
a přidává další nástroj pro vyšetřovatele při řešení Vytvořit detaily historických památek je poměrně
trestných činů. Zachycené údaje si mohou později pracný úkol, ale nový systém mapování dělá práci
prohlédnout vyšetřovatelé, nebo umožní lidem, mnohem jednodušší. „Tato technologie je ideální
kteří sedí v porotě, získat lepší představu o tom, pro mapování kulturního dědictví, což je obvykle
k čemu na místě činu došlo.
velmi časově náročné a pracné. To, co může často

Trojrozměrný obraz interiéru vytvořený pomocí
laserového skeneru

ELEKTRODYNAMICKÝ SBĚRAČ
KOSMICKÉHO SMETÍ SE CHYSTÁ DO VESMÍRU

jsme schopni vypočítat pohyb trosek, můžeme
připojit pohonný systém pro jejich odstranění.
Elektrodynamické lano je velmi efektivní, protože
nevyžaduje palivo. Konec elektricky vodivého kabelu (postroje) je připojen k trosce, a proud, který
protéká přes kabel, zajistí pomocí Lorentzovy síly
jejich přechod na nižší oběžnou dráhu, a přiměje
trosky, aby vstoupily do atmosféry. Pro upevnění
lana jsou uvažovány dvě metody: jednou je využití
robotického ramene používaného pro montáž
satelitu na rakety, uchyceného např. na konec
lana. Další je způsob, kdy by byla „harpunována”
ta strana rakety či družice, která je tenčí kvůli snížení hmotnosti, což by umožnilo přiblížit trosky
a připojit je na konec postroje. Tato metoda je
považována za provozně bezpečnější, protože lano
může být připojeno ze vzdálenosti 10 až 20 m.
„V průběhu příštího měsíce máme dva hlavní cíle:
rozvinout 300 m záchytného systému na oběžné
dráze a sledovat přenos elektřiny. Skutečné navíjení
odpadu na oběžné dráze bude cílem budoucích
experimentů,“ řekl Masahiro Nohmi, docent na
Kagawa University, který pracuje s JAXA na projektu.
Mluvčí JAXA řekl, že agentura rovněž plánuje v roce
2015 provést svou vlastní studii o elektrodynamickém laně. Q

Více než 20 000 kousků různých zařízení, včetně starých satelitů, zbytků raket a jiné fragmenty,
které obíhají velkou rychlostí kolem Země ve výšce 800–1400 km nad povrchem planety,
představuje bezpečnostní riziko. Japonská raketa vynese nyní do kosmu speciální systém,
jehož cílem je ověřit možnost jak v kosmu trochu uklidit...
Výzkumníci z japonské kosmické agentury JAXA
(Japan Aerospace Exploration Agency) vyvinuli
speciální systém pro odklízení kosmických trosek
nazvaný “elektrodynamický postroj” vyrobený
z tenkých drátů z nerezové oceli a hliníku. Jde
v podstatě o síť, která by v rozvinutém stavu měla
šířku asi 30 cm. Základem systému je myšlenka,
že jeden konec vodivého pásu bude připojen
k jednomu z tisíců mrtvých družic nebo kousků
raket, které poletují v kosmickém prostoru. Tím,
jak se houpe přes magnetické pole Země, se
bude po celé jeho délce indukovat napětí a vytvoří se elektromagnetické pole. Elektřina získávaná z kabelu bude mít na vesmírné smetí
zpomalující účinek – při interakci proudu s magnetickým polem Země začne na lano působit tzv.
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Lorentzova síla, která mu bude bránit v pohybu,
což by je podle vědců mělo dostávat na nižší
a nižší oběžnou dráhu, a nakonec vtáhnout do
zemské atmosféry, kde neškodně shoří dlouho
před tím, než by došlo k pádu na povrch planety.
JAXA charakterizuje systém následovně: Pokud

trvat celému výzkumnému týmu několik dní nebo
týdnů – zmapovat místo, např. archeologické naleziště
či objekt s požadovanou vysokou přesností a podrobnostmi – můžeme dokázat za pár hodin. Zmapování
interiéru budovy je otázkou zhruba 20 minut,“ řekl
Dr. Jonathan Roberts, šéf výzkumného týmu programu v CSIRO. Poukázal na to, že zmapování ve 3D
může nejen pomoci obnovit staré historické budovy,
které jsou náchylné k poškození či zničení při přírodních katastrofách, ale může také přijít vhod lidem,
kteří nejsou schopni navštívit tato místa fyzicky. Q

Počítačová rekonstrukce šikmé věže v Pise pomocí
záznamu
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AUTA JSOU STÁLE
CHYTŘEJŠÍ A CHYTŘEJŠÍ,
MOŽNÁ AŽ PŘÍLIŠ…
FANOUŠCI SERIÁLU KNIGHT RIDER ČI PŘÍBĚHŮ O BATMANOVI UŽ
ASI SVOU PŘEDSTAVU O INTELIGENTNÍM AUTOMOBILU, KTERÝ JE
PRO ŘIDIČE SPÍŠE PARŤÁKEM, SCHOPNÝM SE I SÁM ŘÍDIT ČI PŘIJET
NA POVEL, MAJÍ. A TI OSTATNÍ SE UŽ ASI TAKÉ BRZY DOČKAJÍ.
AUTOMOBILY, KTERÉ UMÍ SAMY ŘÍDIT, BY SE MĚLY OBJEVIT V BĚŽNĚ
DOSTUPNÉ KOMERČNÍ PODOBĚ ZE SÉRIOVÉ VÝROBY UŽ V ROCE 2020.

N

a projektech takovýchto samořiditelných
vozidel pracuje řada výrobců automobilů
i dalších firem – a není to jen robotické
auto Googlu či automatické vozy bez řidiče
známé z DARPA challenge, ale měly by to být již
brzy prakticky využitelné technologie umožňující
řidičům svěřit rutinní jízdu „autopilotovi“ a moci
se věnovat jiným činnostem, které připravované
koncepce chytrých aut propojených s internetem
a přes internet nabízejí.
Na rozdíl od projektů a studií z minulých let, kdy
automobilky počítaly spíše s různými podobami
„automatizované dálnice“, kdy bude provoz vozidel
v automatickém režimu řídit spíše komunikace
vybavená speciálními naváděcími a zabezpečovacími systémy a prvky, jsou „bezpilotní“ vozidla
nové generace skutečně autonomní a nezávislá
na speciální infrastruktuře.

Na řadu přicházejí sériové prototypy
K nejzajímavějším patří projekt automobilky Nissan
v podobě prototypu Nissan Leaf AD (Autonomous
Drive). Vozidlo se již dokáže pohybovat na dálnici
i v simulovaném městském prostředí, kde soustava
čidel sleduje okolní provoz a prostřednictvím laseru
měří i rychlost jednotlivých vozidel, takže pozná,

kdy je nutné zastavit. Systém sleduje vodorovné
i svislé dopravní značení a porovnává ho s daty uloženými v databázi. Prototyp dokáže objet překážku
(např. auto stojící v jeho jízdním pruhu), a pokud se
v protisměru blíží jiný vůz, vyhodnotit jeho rychlost
a v případě potřeby před překážkou zastavit. Vůz má
systémy pro samočinné udržování v jízdním pruhu,
zachovávání odstupu od vpředu jedoucího vozidla
či dodržování bočního odstupu, a rozpoznávání
dopravních značek, technologii umožňující autonomní zaparkování poté, co řidič opustí vozidlo,
stejně jako přistavení zaparkovaného vozu z jeho
pozice. Dokáže sám najet na dálnici a zase ji opustit.
Systém autonomní jízdy využívá soustavy kamer
(kvarteto již komerčně nabízené v rámci systému
Around View je doplněno o kameru ve zpětném
zrcátku) a sadu laserových senzorů, které sledují
prostor okolo vozu. Kamery a lasery snímají data,
která jsou předávána do jádra systému, jehož základem je výkonné digitální zpracování obrazu a algoritmy pro různé situace. Lasery např. monitorují
i sousední jízdní pruh pro případ, aby se zabránilo
riziku kolize s právě předjíždějícím vozidlem. I když
dnes Nissan Leaf AD ještě není plně způsobilý pro
nasazení v reálném provozu a potřebuje doladit,
automobilka je odhodlána během následujících

Auto vnucující řidiči různé nabídky se asi každému líbit nebude

let zbývající problémy vyřešit, a nejpozději v roce
2020 přivést autonomní auta na trh.
Automobilka Volvo, která už nedávno úspěšně otestovala systém„autovlaku“, jízdy více vozů v koloně bez
zásahu řidiče, který je součástí evropského programu
SARTRE, zahájila koncem loňského roku projekt Drive
Me, v jehož rámci bude testovat v běžném provozu
na 50 km veřejných silnic města Göteborg a jeho
okolí stovku automaticky řízených vozů. Jde jak o silnice představující frekventované dopravní trasy, tak
o dálnice a místa, kde se často tvoří kolony. Zkušební
program Drive Me je výsledkem spolupráce společnosti Volvo Car Group, švédského ministerstva
dopravy, švédského dopravního úřadu, vědeckého
institutu Lindholmen Science Park a města Göteborg.
„Cílem je vytvořit vůz schopný samostatně zvládnout
všechny možné dopravní scénáře, včetně opuštění
dopravního proudu a vyhledání bezpečného ‚přístavu‘ v případě, že řidič nedokáže z jakéhokoliv
důvodu znovu převzít kontrolu nad vozem,“ uvedl
Erik Coelingh, jeden z konstruktérů Volvo Car Group.
První autonomní funkce – adaptivní tempomat (ACC)
s asistentem řízení, který bude v dopravní koloně samočinně reagovat na pohyb automobilu před sebou
– má být představena s novým Volvem XC 90 ještě
v závěru letošního roku. Poté budou následovat další
technologie, jako systém rozpoznání okraje silnice
a bariér s asistentem řízení, který zjistí, zda hrozí riziko
sjetí ze silnice, a v případě nutnosti automaticky převezme řízení a vrátí vůz do původního směru, nebo
systém umožňující sledovat pohyb vozu před sebou
i ve vyšších rychlostech a automaticky přizpůsobovat
jízdu daným podmínkám. Tyto technologie postupně
vyústí do vytvoření a uvedení tzv. „vysoce autonomních vozidel“ umožňujících na základě rozhodnutí
řidiče převzít ovládání všech hlavních jízdních funkcí.

Francouzská alternativa
Poslední novinkou v oblasti autonomních vozidel je
příspěvek francouzské automobilky Renault, partnerské firmy Nissanu, o jejímž modelu Leaf AD již
byla řeč. Pod názvem Renault Next Two představila novou studii elektromobilu, která prezentuje
vizi automobilky o ekologických vozidlech nové
generace, jenž budou mj. schopná se i sama řídit
– přinejmenším v nízkých rychlostech.
Next Two vychází z koncepční studie elektromobilu
Renault Zoe, představené na pařížském autosalonu
v roce 2010, a je vystavěn na jeho sériově vyráběném
modelu. Mimochodem – vůbec první studii s označením Next, jako symbolu příští generace, přestavil
Renault ještě o 5 let dříve, v roce 1995, v podobě
hybridu vybaveného dvěma elektromotory v zadních
kolech, které vůz poháněly do rychlosti 40 km.h-1,
a spalovacím motorem, který se automaticky spustil po dosažení této rychlosti. Nový Next Two má
být podle vyjádření automobilky „vizí samostatně
fungujícího elektromobilu Renault pro rok 2020“.
Renault Next Two je osazen soustavou čidel a kamer, které sbírají informace z okolí vozu, zajišťují
jeho orientaci v okolním prostředí a provoz v automatizovaném režimu. Zpracované informace
jsou předávány do tzv. supervisoru, tedy hlavního
počítače, a následně se v podobě povelů přenášejí
do ovládání řízení, pohonné jednotky a brzdového
systému. V režimu „autopilota“ má tak řidič (usazený
3/2014
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(který dokonce vytvořil i speciální fond Connected
Car, disponující 100 miliony dolarů) nebo společnost Cisco. Ta představila v roce 2010 ve spolupráci
s firmou Continental koncept platformy jednotné
komunikační sítě pro vozidla. Cisco Connected Car
přináší internet na silnice, aby se staly bezpečnější,
čistší a méně přetížené s cílem vytvořit řešení pro
připojené vozidlo budoucnosti, charakterizuje firma
svůj koncept. Ten zahrnuje vysoce zabezpečené
softwarové brány, výkonná jádra sítí a optimalizaci
komunikačních vazeb a mobilních služeb. Předpokládá se, že „internet vozů“ bude také vytvářet
nové obchodní modely: od budování a servisu
automobilů přes poskytování cloudových a lokalizačních služeb k prevenci havárií a pro inteligentní
řízení dopravy – a také obchodní příležitosti pro
zapojené – connected-firmy.

1 – radar
2 – ultrazvukové senzory (přední/zadní)
3 – přední kamera pro autonomní řízení
4 – přední kamera pro navigaci
a rozšířenou realitu
5 – zadní kamera
6 – vícepásmová anténa: GPS, WiFi,
Wave, 2G až 4G
7 – řídicí jednotky pro autonomní řízení
8 – zabezpečený modem
9 – řízení automatizovaných funkcí
(volant, pedály…)
10 – videokonferenční kamera
11 – distribuované rozhraní člověk – stroj
(HMI): polopropustné zrcadlo pro
realitu, dotykový multifunkční displej,
přizpůsobitelná palubní deska
12 – inteligentní masážní sedadlo
13 – smartphone řidiče

Pokrok může mít i stinnou stránku
Představa samořiditelného auta budoucnosti v podání automobilky Renault

v chytrém sedadle, které se automaticky přizpůsobí
jeho postavě) či pasažéři možnost využít širokopásmové vysokorychlostní připojení k internetu pro
3G i 4G síť a WiFi, nebo se věnovat třeba sledování
filmů, zpravodajství či se zúčastnit videokonference – auto může sloužit i jako pojízdná kancelář.
Multimediální platforma, kterou Next Two využívá
je kompatibilní s Androidem, iOS i Windows 8.
K ovládání multimédií slouží velká centrální dotyková obrazovka umožňující přenášet navigační
data i dopravní informace v reálném čase – a to
i hlasem. Pomocí mobilní aplikace je možné vůz
zaparkovat i na dálku a přivolat si jej.
Samostatné jízdy v automatickém režimu má být
Renault Next Two schopen až do rychlosti 30 km.h-1,
přičemž se nemusí spoléhat na žádnou periferní
infrastrukturu. Při vyšším tempu se autopilot vypne
a ovládání vozu je zase plně v režii řidiče.

„Internet automobilů“
Až potud je samozřejmě vnášení samostatnosti
a inteligence do vozidel zajímavé, ale automobilky
míří ve spolupráci s dodavateli počítačové a komunikační techniky ještě dále. Stranou jejich pozornosti

samozřejmě nemohla zůstat ani možnost, která
nabízí internet ve vozidlech, na němž jsou založeny
některé dnes již nabízené služby. A tak vznikly programy typu Connected cars a po „internetu věcí“
se začal objevovat i termín „internet automobilů“.
Jde v podstatě o to, že internetem vybavená auta
začnou fungovat jako součást sítě, jenž jim umožní
jednak komunikovat mezi sebou a získávat tak aktuální informace z provozu, nebo naopak odesílat nejrůznější svá provozní data pro servis, dispečink apod.,
a jednak dostávat nejrůznější informace z externích
zdrojů – jak pro vůz samotný, tak pro jeho posádku.
Tyto technologie už v rámci různých platforem automobilek fungují, např. BMW již využívá ConnectedDrive, Toyota platformu Entune, Ford svůj systém Sync,
obdobnými jsou vybaveny i vozy Mercedes apod.
Podle analytických odhadů bude mít v roce 2016
přibližně 23,6 mil. automobilů integrovaný internet,
včetně multimediálního ovládacího prostředí. IEEE
(Institute of Electrical and Electronics Engineers) odhaduje, že v roce 2025 bude disponovat zhruba 60 %
běžně provozovaných automobilů internetovým připojením a pokročilou automatizací řízení. A do věci
se už vložili i velcí IT hráči, jako např. Microsoft, Intel

ŠPIONI, O KTERÝCH ANI NEVÍTE
 CO NA VÁS „NAPRÁSKÁ“ VAŠE AUTO?
Pro lidi sužované obavami ze sledování „Velkým bratrem“ připravili po aféře NSA další šok
tentokráte výrobci automobilů: List Detroit News přinesl zprávu o jejich nezveřejňovaných
aktivitách, týkajících se informací získávaných z navigací – místo pohybu vozidla a další údaje
používané těmito systémy jsou zřejmě pod stálou kontrolou automobilek.
Zpráva americké vládní agentury GAO (Government
Accountability Office) zkoumala postupy detroitské
„Velké trojky“ – Toyoty, Hondy a Nissanu a zabývala
se také výrobci navigačních systémů Garmin a TomTom a firmami, které vyvíjejí aplikace jako Google
Maps nebo Telenav. A zjistila, že ne vše, co se týká
získávání informací o vozidlech a jejich řidičích je
úplně v pořádku. Zpráva konstatuje, že zmíněné
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společnosti deklarují kroky na ochranu soukromí
uživatelů a neprodávají osobní údaje majitelů vozidel, nicméně řidiči si neuvědomují veškerá rizika.

Navigace neumí jen navádět řidiče,
ale umí je i sledovat
Agentura upozorňuje, že údaje o poloze jednotlivců
by se daly využít k tržním účelům a sledování spo-

Ovšem ruku na srdce – čeho je moc, toho je příliš –
opravdu byste chtěli řídit auto, které vám do všeho
bude mluvit a nabízet nejrůznější „ptákoviny“, jež
do nabídky možných služeb, založených na lokalizaci aktuální pozice vozidla a charakterizovaných
obvykle magickým slůvkem „personalizace“, nacpali
zadavatelé reklamy?
A samozřejmě je tu také bezpečnostní aspekt. Inteligentní, do sítě propojená auta budoucnosti se
– jako vše, v čem je internet – stávají napadnutelná
malwarem či hackery. Myšlenka, že vám vozidlo
zničehonic vypoví poslušnost, rozhodně není příjemná, ale na druhou stranu v případě zmíněné
závislosti určitých funkcí či služeb na internetu
také nikoli nereálná. Když se mohou do auta a jeho
systémů bezdrátově dostávat data, je vysoce pravděpodobné, že dříve či později si do něj najdou
cestu i kyberzločinci.
Koneckonců i v projektech automobilek a legislativců
se objevuje myšlenka, umožnit u nejnovější generace vozidel, v případě potřeby, zastavení vozidel
na dálku policií, buď z nějakého dispečinku nebo
např. pomocí elektromagnetického pulzu, který by
vyřadil z činnosti řídicí elektroniku vozu. Elegantně,
bez prostřílených pneumatik či zátarasů, které známe
z dnešních automobilových honiček s policií… Tož
vítejte v budoucnosti! Q
/joe/

třebitelů, což by mohlo vést k riziku zcizení jejich
identity nebo monitorování bez jejich vědomí.
Kromě toho se údaje o výskytu dají použít k vydedukování dalších citlivých informací, jako jsou jejich
náboženská a politická orientace apod. Ve zprávě se
mj. uvádí, že největší automobilky libovolně dlouho
uchovávají informace o místě pohybu řidičů, které
získávají z palubních navigačních systémů, aby
řidičům poskytovaly dopravní informace v reálném
čase, pomohly jim najít nejbližší čerpací stanici či
restauraci, poskytly jim asistenci v případě nouze
nebo umožnily sledování ukradeného vozidla.
Majitelé automobilů přitom nemohou požadovat
vymazání těchto informací.
Senátor Al Franken, který předsedá soudní komisi
o soukromí, si zprávu vyžádal pro zajištění diskrétnosti u vestavěných navigačních systémů a mapových aplikací a má v plánu navrhnout úpravy

technologie
legislativy v této oblasti. „Moderní technika umožňuje navigovat řidiče zatáčku po zatáčce během
sekund, ale zákony na ochranu soukromí s těmito
ohromujícími výhodami nedrží krok. Firmy, poskytující navigační služby ve vozidlech, berou soukromí
zákazníků vážně, ale tato zpráva ukazuje, že lidé
potřebují mnohem více informací o tom, jak se
údaje shromažďují, k jakému účelu se používají a jak
jsou sdíleny s třetími stranami,“ uvedl Al Franken ve
svém prohlášení.

z firem vyvíjejících mobilní aplikace nezašifrovala
vysílané informace a agentura tak mohla vidět
pozice vozidel a další informace.
Velké rozdíly jsou v tom, jak dlouho se informace
uchovávají. Žádná společnost však agentuře nesdělila, jak dlouho údaje uchovává. Smluvní partner,
jenž pracuje s několika automobilkami, agentuře
GAO sdělil, že pokud zákazník požaduje takovéto
služby a informace, jako jsou poloha, číslo vozu
a další, se mohou uchovávat až 7 let. Jedna ze
společností sdělila, že uchovává osobní identifikační údaje související s polohou méně než 24 hod.
Zástupce další společnosti uvedl, že údaje neuchovávají vůbec, nicméně oba zástupci potvrdili,
že údaje, které prošly deindetifikací, uchovávají
libovolně dlouho.

marketingu a prodeje Fordu Jim Farley, když při
panelové diskusi na veletrhu spotřební elektroniky CES hovořil o zachovávání soukromí. Snažil
se vysvětlit, kolik údajů má automobilka o svých
zákaznících k dispozici, přičemž naznačil, že díky
jednotkám GPS, instalovaným ve vozidlech ví, kdy
řada jejich řidičů překračuje rychlost a kde se při
tom nacházejí. „Známe každého, kdo porušuje
zákon a víme, kdy to děláte. Tyto údaje ale nikomu
neposkytujeme,“ prohlásil během diskuse Jim Farley. Uvedl ale, že si naopak dokáže představit den,
Sběrači informací
kdy se tyto údaje budou moci anonymně a souKromě navigačních systémů existují i další způhrnně použít pro řešení problémů souvisejících
soby, jak mohou vozidla shromažďovat informace:
s dopravou, např. při pořádání akcí s masivní účastí
záznamová zařízení, označovaná jako „černé
diváků. Přitom odhalil skutečnost, že firma dělá jen
skřínky“, která ukládají data pro případ havárie.
velmi málo proto, aby zabránila obavám o ochraně
Transpondéry, jako je elektronické placení
soukromí svých zákazníků. Později se musel
mýta EZ-PASS, pravidelně vysílají informaci
za svůj výrok, že firma pomocí GPS sleduje
o poloze. V některých případech se tato data
své zákazníky, omluvit a vzal svá prohlášení
zpět s tím, že svými výroky vytvořil naprosto
v USA používají i u soudů a při výzkumu.
špatnou představu o tom, jak Ford pracuje.
Aliance výrobců automobilů, obchodní skupina zastupující Toyotu, Volkswagen a další
Mluvčí Fordu se následně snažil uvést věci
velké automobilky, uvedla, že automobilky
do pořádku vysvětlením, že obecně platí, že
ctí soukromí řidičů. „Podrobnosti o přísných
jednotky GPS ve vozech Ford obvykle nepostupech v rámci automobilového průmyslu,
sdělují místo pohybu zákazníků. Vozy mají
pokud jde o soukromí, jsou tradičně součástí
několik vestavěných služeb, jako jsou navinašich smluv o prodeji a servisu,“ řekla mluvčí
gační zařízení, které spolupracuje s telefony
řidičů Sync Services Directions a 911 Assist.
aliance Gloria Bergquistová. „Tímto způsobem
zajišťujeme, že naši zákazníci mají možnost
Tato zařízení uživatelé musí zapnout, aby
seznámit se s těmito přísnými postupy za- Navigace a palubní systémy nejsou jen to, co vypadají, ale sbírají
je mohli využívat. Zaměstnavatelé mohou
chovávání soukromí.“
používat službu Crew Chief k monitorování
i různá data o vozidlech a řidičích
Automobilky a firmy, které pro ně pracují, se
firemních automobilů. Automobilka zdůraznařčení ze sledování uživatelů brání, a zdůrazňují, Víme o vás, ale nebojte se,
nila, že údaje pocházející z těchto programů se
že používají různé metody zabraňující identifikaci, jen pro vaše dobro…
používají výhradně ke zlepšení služeb, a Ford své
které mohou vést k odlišné míře ochrany. Ne vždy Sledovací praktiky nepřímo následně po publiko- zákazníky v jejich automobilech bez jejich souhlasu
však důsledně. Agentura GAO např. zjistila, že jedna vání zmíněné zprávy potvrdil i ředitel globálního rozhodně nesleduje. Q
/vr/

DALŠÍ REVOLUCE NA PRACOVIŠTI:
KANCELÁŘ NA SILNICI
Nový koncept automaticky řízeného vozu změní způsob práce na cestách – promění osobní
vůz v kancelář s plným připojením do sítě a místem pro schůzky. Manažeři se tak během své
cesty autem budou moci věnovat byznysu a jízda autem pro ně už nadále nebude představovat
nevyužitý čas mimo práci nebo domov.
Společnost Regus, poskytovatel flexibilních pracovišť, uzavřela partnerství se švýcarskou firmou
Rinspeed, proslulou vývojem futuristických vozidel,
při vývoji konceptu vozu XchangE, který představila
na Autosalonu v Ženevě, a který navazuje na rozšiřující se síť pracovišť Regus Express na evropských
dálnicích. Firma v rámci strategie Regus Express již

vytváří podpůrnou infrastrukturu a přinesla kancelářská zařízení a pracovní prostory dostupné v rámci
sítě silnic a dálnic a dalších dopravních center –
včetně železničních stanic, dálničních autoservisů
a jako pilotní projekt se společností Shell také na
čerpacích stanicích v Berlíně.

Třetí pracoviště: vozidlo
Síť tzv. třetích pracovišť Regus nyní vedle lokalit
u silnic navíc může zahrnout i samotné vozidlo.
„Tento inovativní vůz promění nevyužitý čas v čas
produktivní. Konzultant nebo obchodní zástupce
tak stráví 7 až 8 hodin produktivní prací každý
den a to díky automaticky řízenému vozu, kancelářským centrům Regus na dálnicích a naší síti
obchodních center,“ řekl Andre Sharpe, globální
ředitel pro rozvoj produktů a obchodu společnosti Regus.

Překonfigurujte si auto na kancelář
„Automaticky řízené vozy již nevyžadují, aby řidiči
sledovali vozovku, což přináší možnost smysluplnějšího využití jejich času,“ konstatuje zakladatel
a výkonný ředitel společnosti Rinspeed Frank M.
Rinderknecht.
Design vozu XchangE umožňuje otočit obě
přední sedadla dozadu, čímž vznikne mobilní
prostor pro práci a jednání až pro čtyři lidi.
Výsledkem je pohodlný a spolehlivý prostor,
který promění dopravní zácpu cestou na letiště
v produktivně strávený čas „v kanceláři“. Díky
pokročilým technologiím a informačně-zábavním
systémům ve vozidle se pasažéři mohou spojit
se svou kanceláří, pracovat na svém notebooku,
např. připravovat si prezentace, vytvářet dokumenty apod. Q
3/2014
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OSM TECHNOLOGIÍ PRO ÚSPORNĚJŠÍ VOZIDLA
Moderní technologie v automobilech dokáží snížit nejen spotřebu pohonných hmot, ale jsou
také šetrné k životnímu prostředí. Proto se již mnoho řidičů při rozhodování o koupi vozidla
nezaměřuje primárně na pořizovací cenu vozu, ale také na úspory, které jim nové pohonné
technologie pomůžou uspořit.
„Mnoho inovací od firmy Bosch pomáhá řidičům
šetřit palivo a tím také peníze s každým ujetým
kilometrem,“ říká Stefan Seiberth, prezident divize Zážehové systémy společnosti Robert Bosch
GmbH. Úsporné funkce nemusejí být vždy drahé;
některé technologie, jako např. systém start/stop,

neustále udržován ve svém nejefektivnějším stavu,
dokáže automatická převodovka CVT uspořit nejen
v městském provozu, ale vhodným přeřazováním
a volením rychlosti i ve stoupání po točité horské
silnici. Rozšířené verze nyní nabízejí pro efektivnější
jízdu až 9 rychlostních stupňů. Převodovka s plynule

Moderní pohonné technologie jenž dokáží snížit spotřebu paliva

Elektrifikace – snížení spotřeby až o 60 %. Díky
současným silným hybridním systémům lze ušetřit
spotřebu v NEDC o 15 až 25 %. V současnosti vyjde
hybridní vůz jen s mírným navýšením ceny, někdy
stojí stejně jako ekvivalentní vůz se vznětovým
motorem. Hybridy typu plug-in stojí v současné
době podstatně více. Ty ale dokážou snížit náklady
na energii až o 90 % za předpokladu, že je uživatel
nezapomene nabít. Jsou vhodné především pro
střední segment jako jsou elektrická SUV a sportovní vozy.
Jízda setrvačností – zastavení motoru při jízdě
snižuje spotřebu o 10 %. Systém start/stop s funkcí
jízda setrvačností od Bosche umožňuje i vozidlům
Jak funguje CVT převod

Převodovka s plynule měnitelným převodem (CVT) pracuje bez pevně stanovených bodů řazení – výsledkem je plynulá jízda s konstantní trakcí a rychlostí motoru

jsou již ve standardní výbavě mnohých modelů automobilek. Nebo adaptivní tempomat, díky držení
konstantní rychlosti přispívá k úspoře. U automatické převodovky je ještě dodnes zažitý názor, že
zvyšuje spotřebu paliva o cca jeden litr na 100 km.
To však neplatí o převodovce s plynule měnitelným
převodem (CVT), která šetří palivo díky neustálé
optimalizaci otáček motoru.
Přímé vstřikování common-rail – snižuje spotřebu o ca 12 %. Technologie common-rail přinesla
v roce 2000 revoluci pro automobily se vznětovým
motorem. Byly ekonomičtější a dnes je každé druhé
prodané vozidlo vybaveno vznětovým motorem.
U zážehových motorů přímé vstřikování benzínu,
pro snížení spotřeby paliva, a tím i emisí CO2, pracuje
s tzv. downsizingem a přeplňováním. Vozidla jsou
výkonnější a pro řidiče přináší větší radost z jízdy.
Převodovka s plynule měnitelným převodem
(CVT) – snížení spotřeby až o 7 %. Jelikož je motor

Systémy přímého vstřikování common-rail už nejsou
výsadou vznětových motorů, u zážehových motorů
snižují spotřebu s tzv. downsizingem a přeplňováním
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měnitelným převodem (CVT) dokonce pracuje
bez pevně stanovených bodů řazení. Výsledkem je
plynulá jízda s konstantní trakcí a rychlostí motoru.
Systém start/stop – sníží spotřebu i o 5 %. Každý druhý nový vůz vyrobený v západní Evropě je
vybaven tímto systémem. U mnoha modelů je již
v základní výbavě a bez příplatku. Úspora vychází

Hybridní pohon se může vyplatit dokonce i ve střední
třídě

s motorem s vnitřním spalováním ujet dlouhé vzdálenosti bez vytváření emisí nebo hluku a jen s malým odporem. Tato inovativní technologie zastaví
při jízdě motor, což znamená, že ten pak nespotřebovává palivo. Motor se zastaví bez povšimnutí
řidiče, kdykoliv je vozidlo schopné si udržet svou
rychlost setrvačností – například při jízdě z mírného
svahu. Jakmile řidič sešlápne plynový nebo brzdový
pedál, motor se znovu nastartuje.
Prediktivní navigace – úmyslná jízda setrvačností umožňuje ušetřit až 15 % paliva. Prediktivní
navigace spojuje data z map s pohonem vozidla.
Systém řízení motoru používá náhled trasy, jak ve
svých dynamických výpočtech kolik energie pohon spotřebuje, tak i pro prediktivní řízení motoru
s vnitřním spalováním nebo elektromotoru. Například když navigační software vidí, že následující
dvoukilometrový sestupný úsek vede k zastavěné
oblasti, dokáže vozidlu přikázat, aby vstoupil do

dle Nového evropského jízdního cyklu (NEDC),
že systém start/stop sníží spotřebu paliva a tudíž
i emise CO2 až o 5 % a pro městský NEDC až o 8 %.
Alternativní pohon – na CNG se vyplatí od
7000 km výše. Pohon na stlačený zemní plyn (CNG)
je nyní alternativou i pro sériově vyráběná vozidla.
U osobních vozidel se vyplatí již od 7000 ujetých
kilometrů za rok. Stlačený zemní plyn je o 50 % levnější než benzín. Ve srovnání s konvenčním zážehovým motorem při stejném výkonu uvolňuje o 25 %
emisí CO2 méně, což je způsobeno chemickými
vlastnostmi tohoto paliva. Systém od Bosche lze
spustit v režimu CNG i v zimě. Jiné systémy musejí
pro zahřátí v počáteční fázi použít dražší benzín.

Ujet dlouhé vzdálenosti bez emisí jen s malým
odporem umožňuje systém start/stop s funkcí Jízda
setrvačností od Bosche

automobilová technika
senzory sledují provoz a podle toho se upravuje
rychlost. ACC je k dispozici i jako nadstandardní
doplněk pro mnohá kompaktní vozidla. Úspora
je díky udržování konstantní rychlosti a zajištění,
že motor vždy pracuje v nejefektivnější rychlosti.
Uvedené potenciální úspory paliva se pokaždé
týkají popisovaného systému. Q

Ve spolupráci se společností Besip pokračujeme v přehledu zkratek (a jejich významu) používaných v automotive branži.
AEB (Automatic Emergency Brake) – automatické brzdění při rozeznání neodvratitelného
nárazu. Dojde ke snížení kolizní rychlosti a tím
kinetické energie.

Systém řízení motoru používá náhled trasy, jak ve
svých dynamických výpočtech, kolik energie pohon
spotřebuje, tak i pro prediktivní řízení motoru
s vnitřním spalováním nebo elektromotoru

režimu úsporné jízdy setrvačností nebo vyrobil
více energie pro elektrický pohon.
Adaptivní tempomat (ACC) – jízda konstantní
rychlostí snižuje spotřebu až o 5 %. Systém udržuje
danou rychlost s ohledem na vozidla před ním
a udržuje od nich bezpečnou vzdálenost. Radarové

ZKRATKY MODERNÍCH
SYSTÉMŮ VOZIDEL 3

Adaptivní tempomat díky senzorům udržuje danou
rychlost s ohledem na vozidla před ním pro
zachování bezpečné vzdálenosti

BEZDOTYKOVÉ OVLÁDÁNÍ PÁTÝCH DVEŘÍ

AFIL (Alerte de franchissement involontaire de
ligne) – výstražný systém proti neúmyslnému
opuštění jízdního pruhu. Infračervená čidla sledují značení na vozovce, při přejetí vodorovného
značení je řidič upozorněn vibracemi v bočním
polštáři sedáku nebo cukáním bezpečnostního
pásu / Citroën.
AFS (Adaptive Front-lighting System) – adaptibilní světlomety. Samočinně se natáčejí do
zatáčky v závislosti na natočení volantu.
AGR (Abgasrückführung) – zpětné přivádění
(recirkulace) výfukových plynů do nasávaného
vzduchu. Systém snižuje spotřebu a objem
oxidů dusíku (NOx) ve výfukových plynech.
AGS (Adaptive Getriebesteuerung) – přizpůsobivé řízení převodovky. Automatický systém
rozhoduje o vhodném přeřazení podle jízdní
situace, jízdního stylu řidiče a podmínek na
silnici / BMW.
AHBS (Active Handling Brake System) – aktivně
působící brzdový systém / General Motors.
AHK (Aktive Hinterachs-Kinematik) – aktivní
kinematika zadní nápravy. Zadní náprava je
automaticky otáčená v závislosti od výchylky
volantu a rychlosti vozidla / BMW.

Ve vývojovém oddělení Fordu se vypořádali s problémem, který zná spousta řidičů, a to, že
když je plná náruč např. tašek s nákupem, nemůžeme honem najít klíč od vozu. Jako první
vůz na evropském trhu dostal novou funkci bezdotykového otevírání zavazadlového prostoru
pouze máchnutím nohy kompaktní SUV Ford Kuga.
K otevření a zavření pátých dveří zavazadlového
prostoru stačí udělat pohyb nohou, který naznačuje
kopnutí pod zadní nárazník. Součástí této funkce je
vstup do vozu a startování bez použití klíče, přičemž
pasivní klíč dálkového ovládání může zůstat po
celou dobu uschovaný v kapse řidiče.
Systém využívá dvou senzorů v zadním nárazníku,
které zaznamenají přítomnost nohy a reagují na
pohyb odpovídající kopnutí. Bezdotykové ovládání nelze aktivovat náhodně, systém je vyladěný
tak, aby se neaktivoval například když pod vozem
proběhne zvíře.
Že je o tento systém zájem, svědčí prodejní čísla.
V roce 2013 si systém bezdotykového otevírání„kufru“
objednalo 35 700 zájemců, tedy 48 % ze všech prodejů modelu Kuga. Největší úspěchy slaví toto bez-

dotykové ovládání v Nizozemsku, kde ho zvolilo 94 %
zákazníků. Ze šesti největších evropských trhů Fordu
je nejoblíbenější v Itálii (60 %) a Německu (57 %).

Pohybové senzory jsou umístěny na dvou místech
pod zadním nárazníkem. Jeden detekuje holeň
a druhý pohyb nohy. Detekce pohybu nohy způsobí
změnu v elektrickém poli, která upozorní systém na
nutnost odezvy.

AHC – Regulace světlé výšky vozidla. Nastavuje
výšku vozidla dle zatížení vozu a aktuálních
jízdních podmínek / Land Cruiser.
AI – Shift (Artificial Intelligence-Shift) – Řazení
s umělou inteligencí. Mění způsob řazení v závislosti na podmínkách vozovky nebo dle úmyslů
řidiče. Identifikuje jízdu z kopce nebo do kopce
a zvolí optimální hnací sílu motoru.
Airmatic DC – Systém tzv. vzduchového odpružení, který umožňuje nastavení světlé výšky, zároveň dokáže udržovat konstantní
světlou výšku a aktivně reaguje na
náklon automobilu
v zatáčkách, při brzdění a rozjezdu /
Mercedes-Benz. Q
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NOVÝ FORD TRANSIT:

výhled a celý interiér vytváří dojem osobního vozu.
Výhodou je zásuvka 230 V umístěná mezi předními
sedadly pod ruční brzdou. Jak jsme u Transitu zvyklí,
oplývá množstvím odkládacích ploch a přihrádek,
včetně dělené police nad čelním oknem či velké
schránky pod dvousedadlem spolujezdců.
Podvozek je komfortně naladěný, zlepšilo se odpružení, takže jízda je jistější jak ve městě, tak v dálničním
provozu. Zlepšilo se také odhlučnění v kabině řidiče.

Nová všestrannost

SPOJENÍ
NEJLEPŠÍCH
PROVOZNÍCH NÁKLADŮ
A PŘEPRAVNÍCH VLASTNOSTÍ
V polovině února, kdy předpověď počasí v Praze na letišti ukazovala 9 °C, bylo v Barceloně, kam
bylo pozváno několik novinářů z Česka na představení nové generace Transitu, 19 °C. Ne, že
by to mělo vliv na jízdní a provozní vlastnosti nového Fordu Transit, ale prohánět se v sluncem
zalité Barceloně s užitkovým vozem, ve kterém si připadáte jako v „osobáku“, má také své kouzlo.
Legendární užitkový model s názvem Transit, jehož
jméno se stalo synonymem pro skříňové dodávky,
se prodává už od roku 1965. Koncem loňského roku
bylo vyrobeno celkem 7 mil. těchto vozů. Automobilka si dala za cíl, že během 24 měsíců obnoví
evropskou nabídku užitkových modelů a začala modelem Transit Custom, jenž získal titul Mezinárodní
dodávka roku 2013, poté následoval Transit Connect,
rovněž ověnčený titulem Mezinárodní dodávka roku
2014. Letošní novinka bude k dispozici na českém
trhu v březnu letošního roku. Do prodeje se dostanou nejprve verze Van, podvozek s jednokabinou
a Bus M2 pro 14–18 osob. Na podzim pak budou
následovat verze Double Cab-in-Van (DCiV), Kombi
a Kombi Van, stejně jako Transit podvozek s dvojkabinou. Verze podvozek budou od podzimu k dispozici
i v provedení „SuperJumbo“ pro 5metrové nástavby.
Nový Transit, který vychází z moderní platformy au-

Nákladový prostor modelu Van se zvětšil o 11 %
a nabízí několik inovativních řešení pro snadnější
upevnění nákladu a manipulaci s ním. Zvětšily se
dveřní otvory, boční dveře mají otvor 1300 mm,
což je nejširší rozměr v dané třídě. Díky tomu se
zjednodušila manipulace nákladu s vysokozdvižným
vozíkem. Tranzit je k dispozici ve třech délkách karoserie, dvou výškách střechy a několika nosnostech.
Celková hmotnost největších verzí dosahuje až 4,7 t.
Objem nákladového prostoru např. u nejkratší verze
L2 se standardní střechou je 10 m3, převeze čtyři
europalety a vejdou se do ní předměty o délce až
3 m. Největší Jumbo Van odveze až 15,1 m3 nákladu,
respektive 5 europalet. Oka pro upevnění nákladu
jsou umístěna na bočnicích a nepřekážejí nákladu na
podlaze. Pro lepší údržbu je podlaha pokryta omyvatelnou krytinou až do 10 cm výšky na bočnicích.

Moderní technologie

Nový Transit byl zkonstruován s nesmírně tuhou
konstrukcí s 35% podílem vysokopevnostních ocelí
pro velkou provozní spolehlivost. Na prorezavění
karoserie se vztahuje 12letá záruka.

tomobilky, nastavuje nová měřítka ve své kategorii.
Přichází s menšími provozními náklady, přitom toho
uveze daleko více. Jak je u Transitu zvykem, nabízí
širokou škálu variant pro možnost individualizace, přibyly nové technologie a jak jsme se mohli přesvědčit
na velmi pěkně provedených řezech karoserie, je
opět zabezpečena vyhlášená odolnost Transitu.
Pohon zajišťuje moderní a úsporný motor 2,2 Duratorq TDCi, jehož točivý moment přenáší na kola
6stupňová přímo řazená převodovka. Na výběr jsou
varianty nabízející výkon 74, 92 a 114 kW a také
pohon předních, zadních nebo všech čtyř kol.

Unikátní technologií v této třídě je automatické
tísňové volání, které v případě dopravní nehody
zprostředkuje spojení s dispečinkem záchranného
systému. Další technologie, kterými bude Transit
disponovat, je např. adaptivní tempomat s detektorem bezpečné vzdálenosti, systém pro varování
před opuštěním jízdního pruhu, sledování bdělosti
řidiče, monitorování tlaku v pneumatikách, statická
odbočovací světla nebo zadní parkovací kamera
s asistentem pro připojení přívěsu.
Ve výbavě je také nejmodernější elektronický stabilizační systém ESP s inovativními funkcemi, jako např.
regulace průjezdu zatáčkou Curve Control, který zpomalí vůz při příliš rychlém najetí do zatáčky pomocí
aktivace brzd všech kol s různým brzdným účinkem
za zhruba 1 s až na 16 km.h-1, nebo funkce ochrany
proti převrácení, adaptace na změnu zatížení, stabilizace přívěsu nebo asistent pro rozjezd ve svahu.
V nabídce bude i nejúspornější model Transit ECOnetic
s nejnižšími emisemi CO2 ve své kategorii – od 169 g/km,
což odpovídá kombinované spotřebě 6,4 l/100 km splňující emisní normu Euro 5. Pohánět jej bude speciálně
naladěný motor 2,2 Duratorq TDCi o výkonu 92 kW
se systémem Start-Stop a inovativní funkcí regulace
zrychlení. K dispozici bude s celkovou hmotností 3,1
a 3,5 t při objemu nákladového prostoru 10 m3. Q

Cestovní komfort
Na odkrytém šasi kabiny je vidět konstrukce uchycení
volantu s lomenou hřídelí. Volant lze nyní seřizovat
jak výškově, tak i podélně.
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V kabině, která je prostornější na šířku i výšku, jsou
ovládací prvky identické s menším modelem Custom. Komfortní posed za volantem poskytuje lepší

Flexibilní velikosti nové generace Tranzitu nabízejí
dva rozvory, tři délky karoserie a dvě výšky střechy

BEZPEČNÁ A HOMOLOGOVANÁ LITÁ KOLA
S TYPOVÝM LISTEM
Přesně tak zní heslo v přijímací hale největšího českého distributora litých kol, společnosti
Alcar Bohemia, která již 16 let dodává motoristům v Česku kola značek AEZ, DOTZ, DEZENT
a ENZO nebo ocelových kol značky KFZ.
I když je prodejců nabízejících litá kola mnoho,
ne každý nabízí homologovaná kola s typovým
listem. Díky neustálé osvětě, včetně spolupráce
se státními orgány, se snaží Alcar zasazovat o to,
aby se na vozidlech používala pouze schválená
a bezpečná kola, protože ta nechválená mohou
způsobit nejen ekonomické ztráty, ale jsou mnohdy
i životu nebezpečná.

a rozměrů pneumatik. Na základě Typového listu si
pak schválená kola může nechat zapsat do velkého
technického průkazu (TP) vozidla.

Jak na zápis nového rozměru
kol a pneumatik do TP vozidla?
Česká homologace Atest 8SD je jako schválení
technické způsobilosti určeno výhradně pro rozměry disků kol, které jsou již zapsané v technickém
průkazu a nelze ho použít pro zápis disků kol nad
rámec uvedený výrobcem. Před montáží kol na
vozidlo je mimo jiné v tomto případě nutné zkon-

AEZ Reef/Reef SUV

17“, 18“, 19“/ 19“, 20“

DOTZ Rapier shine

16“, 17“, 18“

DEZENT TC

15“, 16“, 17“

Sportovní design se závodním duchem DOTZ Shift
pinstripe red je opatřen červeně lakovaným pruhem
po vnějším obvodu límce, který kontrastuje s černě
lakovanými paprsky. K dispozici je od 16 do 19“.

trolovat: správnou nosnost kola, správnost zástavby do vozidla, a zda je rozměr kola zapsán
v technickém průkazu vozidla.
V designu DOTZ Freeride zvyšují asymetrické detaily
na vnějším okraji ráfku dynamičnost designu, kolo
je navíc schváleno pro montáž senzorů na kontrolu
tlaku v pneumatikách. K dispozici je od 15 do 19“.

Pro zápis nového rozměru kol a pneumatik do
technického průkazu vozidla je třeba si k zakoupeným litým kolům vyžádat Typový list, na jehož
Další z novinek, DEZENT TC dark, dodá vozu styl inovovaným designem dvojitých paprsků ve tvaru písmene V. K dispozici je od 15 do 17“ s určením pro
nejnovější kompaktní vozy, jako je např. Golf VII,
Hyundai i30, Kia c’eed nebo Škoda Octavia.

základě si pak kola schválená pro konkrétní model
a motorizaci automobilu může motorista nechat
zapsat do velkého technického průkazu vozidla.
Výrazná povrchová úprava designu AEZ Cliff dark je
dostupná od 16 do 21“

Novinky pro jarní sezónu

Motoristům by mělo pomoci, že na litém kole je odlitá značka KBA nebo E v kroužku s číslem schválení
na čelní straně kola. KBA je německá homologace,
kterou uznává české i slovenské ministerstvo dopravy. Pak by měl být vždy k zakoupeným litým
kolům tzv. Typový list, ve kterém je uvedeno přesné
typové označení vozidla včetně výkonu motoru

Od března si motoristé v rámci akce u dealerů společnosti Alcar mohou vybrat zvýhodněných šest designů
litých kol, které představují průřez celou nabídkou designů. Jde o kola s titanovým leskem, stříbrným lakem
nebo kola z černo-leštěnou barevnou kombinací, buď
s jednoduchým 5paprskovým nebo vícepaprskovým
designem značek AEZ Reef, DOTZ Rapier shine, DOTZ
Hanzo, DEZENT TC, DEZENT V dark a ENZO B.
Celou nabídku všech designů litých kol můžou
motoristé kdykoliv zadat do konfigurátoru kol na
www.alcar.cz, a přímo si je prohlédnout na konkrétním modelu svého automobilu. Q

ekonomika

DANĚ Z PŘÍJMŮ ZA ROK 2013:
NAPOSLEDY PODLE STARÝCH PRAVIDEL
I když od ledna platí řada změn v daňových zákonech, v březnu se budou daně z příjmů podávat
ještě podle legislativy platné pro rok 2013. Nicméně kvůli řadě změn schválených v loňském
roce je potřeba si zjistit předpisy, které loni nabyly účinnosti, a podle nových pravidel se budou
řídit také platby některých daní, které se platí průběžně od počátku roku.
Přestože samotné daňové přiznání za rok 2013 se
bude podávat ještě podle starých pravidel, vše,
co se týká již roku 2014, se bude řídit legislativou
novou. Sem patří např. změny při aplikaci srážkové
daně u dohod mimo pracovní poměr, zvýšení hranice pro odvod srážkové daně u autorských honorářů anebo elektronické podávání přiznání k DPH.
Nově do zákona o daních z příjmů přibyly loni
některé úpravy, jako např. solidární zvýšení daně,
zákaz uplatnění slevy na manželku a daňového
zvýhodnění na děti u poplatníků uplatňujících
paušální výdaje apod. Jako každý rok se také již od
ledna mění sazby pro výplatu cestovních náhrad
anebo minimální zálohy na pojistné na zdravotní
pojištění pro OSVČ.
Rovněž zaměstnanci, jejichž hrubý příjem, třeba
i jen v jediném měsíci roku 2013, převýšil 103 536 Kč
(a byla z něj tedy odvedena tzv. solidární daň), kteří
dosud žádali svého zaměstnavatele o provedení
ročního zúčtování, si letos nově budou muset sami
podat daňové přiznání, protože loni už vstoupila
v platnost příslušná změna předpisů.

Kolik zaplatí živnostníci?
Pro živnostníky znamenají nově přijatá pravidla,
které se letos poprvé u daňového přiznání uplatní,
většinou změnu k horšímu. Pozitivní přínos z nich
budou mít snad jen pracující důchodci, jimž Zákonné opatření zpětně ještě pro rok 2013 zrušilo
povinnost zdanit celý důchod v případech poplatníků, jejichž příjem ze zaměstnání dohromady se
základem daně z příjmů z podnikání a pronájmu
nemovitostí převýšil 840 000 Kč.
Pro OSVČ je minimální vyměřovací základ pro rok
2014 stanoven jako dvanáctinásobek 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství,
kde je pro letošní rok průměrná měsíční mzda

stanovena na 25 942 Kč. Minimální měsíční vyměřovací základ pro všechny měsíce roku 2014
je tedy 12 971 Kč a z toho odvozená minimální
měsíční záloha na pojistné (13,5 % z vyměřovacího základu) činí pak 1752 Kč. Tuto částku musí
tedy odvádět jako minimum všechny osoby samostatně výdělečně činné, které podle Přehledu
za rok 2012 platily v roce 2013 zálohy na pojistné
na zdravotní pojištění nižší než 1752 Kč – včetně
OSVČ, které zahajují v roce 2014 samostatnou
výdělečnou činnost. Výjimkou jsou jen OSVČ,
které minimální vyměřovací základ dodržet nemusí. Minimální vyměřovací základ se nevztahuje
např. na osoby, za které je plátcem pojistného
stát, nebo na ty, kdo jsou současně zaměstnancem a odvádějí pojistné z tohoto zaměstnání
vypočtené alespoň z minimálního vyměřovacího
základu stanoveného pro zaměstnance – u nich
je vyměřovacím základem jejich skutečný příjem
po odpočtu výdajů.
Minimální vyměřovací základ zaměstnanců, resp.
zaměstnavatelů je navázán na minimální mzdu,
která je od 1. srpna 2013 stanovena na 8500 Kč.
Minimální pojistné zaměstnanců (13,5 % z uvedeného vyměřovacího základu) je tedy částka 1148 Kč
za měsíc.

OBOROVÁ SDRUŽENÍ VYZVALA VLÁDU
K ROZVOJI ICT A INTERNETOVÉ EKONOMIKY
Představitelé ICT průmyslu vyzvali premiéra a členy vlády, aby koaliční kabinet zařadil mezi
své programové priority oblast informačních a komunikačních technologií (ICT).
K výzvě se připojily Asociace BIZ (Asociace dodavatelů internetových řešení), Asociace provozovatelů kabelových a telekomunikačních sítí,
Asociace provozovatelů mobilních sítí, CACIO
(Česká asociace manažerů IT), Česká asociace
telekomunikací, Český svaz průmyslu ochrany
osobních údajů, Hospodářská komora ČR a Svaz
průmyslu a dopravy ČR, ICT UNIE, Platforma pro internetovou ekonomiku, Sdružení pro internetovou
50
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reklamu, Smíšený klub ICT odborníků z veřejné
správy a komerčního sektoru.
Signatáři upozorňují na potřebu a podporu internetové ekonomiky. Doporučení, která oborová
sdružení zformulovala, se týkají dvou klíčových
oblastí: elektronizace veřejné správy a využití ICT
k efektivnějšímu řízení a hospodaření státu, a posílení konkurenceschopnosti českého průmyslu
a dalšího rozvoje internetové ekonomiky. Mezi

Podání nově už jen elektronicky
Novinkou je také způsob podávání daňových přiznání k DPH, která se od 1. ledna 2014 musí podávat
pouze v elektronické podobě v XML formátu. Jedinou výjimkou jsou přiznání plátců DPH – fyzických
osob, jejichž obrat za nejvýše 12 bezprostředně
předcházejících po sobě jdoucích kalendářních
měsíců nepřesáhne 6 mil. Kč, a kteří nemají povinnost činit podání elektronicky stanovenou zákonem
– mohou si vybrat, zda budou svá podání zasílat
správci daně elektronicky, v papírové podobě poštou či doručovat osobně.
Daňovému subjektu, jemuž byla zpřístupněna
datová schránka podle nového § 69a daňového
řádu, správce daně zřídí z moci úřední daňovou
informační schránku (dále jen DIS). Nahlížení do
DIS bude umožněno na základě přihlášení prostřednictvím datové zprávy ve formátu a struktuře
zveřejněné správcem daně autentizované; kromě
již stávajícího způsobu podepsání uznávaným elektronickým podpisem, nebo ověřenou identitou
podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho
datové schránky.
Další podstatná změna se týká § 71 daňového
řádu, který upravuje kvalifikované formy podání.
Nově bude umožněno učinit podání datovou zprávou s ověřenou identitou podatele způsobem,
kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky.
V uvedeném případě nejde tedy o podání učiněné prostřednictvím datové schránky (i když tento
způsob podání bude nadále rovněž umožněn),
ale o podání učiněné prostřednictvím daňového
portálu. Toto podání je možno buď opatřit uznávaným elektronickým podpisem (tato možnost
je stále zachována), nebo právě ověřit identitou
podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho
datové schránky.
Všechny důležité informace k problematice daní
z příjmů, včetně otázek a odpovědí na nejčastější
dotazy, budou dostupné na webových stránkách
finanční správy, kde poplatníci naleznou jak formuláře přiznání (včetně poučení, jak je vyplnit),
tak další nutné přílohy. Firmy a živnostníci mají také
možnost využít služeb aplikace Elektronická podání
na Daňovém portálu, což by jim mělo celý proces
podávání daňového přiznání pomoci podstatně
usnadnit a urychlit. Q

konkrétními body, na něž by se nová vláda měla
zaměřit, je uveden např. rozvoj eGovernmentu
s maximální orientací na občany a firmy podle
jejich skutečných potřeb, efektivita a standardizace při plánování a nasazení ICT systémů ve
státní správě a samosprávě, příprava čerpání
strukturálních fondů EU pro oblast, nebo rozvoj
telekomunikační infrastruktury zajišťující vysokorychlostní internetové připojení srovnatelné
s moderním světem.
Dokument vyzývá vládní kabinet, aby uvedená
témata začlenil do připravovaného Programového
prohlášení vlády s tím, že průmysl informačních
a komunikačních technologií a internetové ekonomiky reprezentovaný svazy, spolky, sdruženími
i akademickými institucemi je připraven s novou
vládou aktivně spolupracovat. Q

ekonomika

PRAHA SE CHYSTÁ PŘILÁKAT OBŘÍ LETOUNY
Poté, co se loni po zásadní půlmiliardové opravě a modernizaci vrátila po roce a půl do služeb
pražského letiště Václava Havla hlavní přistávací dráha, chystá letiště další výraznou úpravu.
Připravuje se na odbavování obřích letadel, jako je např. největší dopravní letadlo současnosti
Airbus A380 nebo nejdelší verze konkurenčního Boeingu 777.

pozemků pod plánovanou ranvejí. Po řadě dalších
odkladů nyní Aeroholding plánuje, že ranvej otevře
v roce 2018 nebo 2019. Nyní pracuje na projektové
dokumentaci, projektanti musí ještě získat územní
rozhodnutí a stavební povolení (souhlas ministerstva
životního prostřední získalo letiště už v roce 2011).

…nyní je na řadě infrastruktura

Nová ranvej je už unese…
Jako první opatření pro zastávky těchto letadel
v Praze byla modernizace hlavní přistávací dráhy.
Ta byla bez větší rekonstrukce v provozu od roku

1963, ale pravidelné jarní a podzimní opravy, trvající
obvykle 14 dní, už na podmínky současného provozu nestačily. Byly vyměněny elektrické rozvody či
zabezpečovací zařízení. Především ale dráha dostala
nový povrch umožňující nyní přistávat i největším
letadlům, včetně obřího Airbusu A380.
Opravou hlavní dráhy ale rozvoj letiště nekončí. Český
Aeroholding chystá projekt výstavby paralelní dráhy,
což by umožnilo navýšit kapacitu letiště ze současných 46 na 72 vzletů a přistání za hodinu. Vyřeší se
tím problém s používáním vedlejší dráhy, jejíž provoz
hlukem obtěžuje kolem 200 000 lidí. Podle původního plánu měla být paralelní dráha dokončena již
v roce 2010, ale projekt zkomplikovalo zdlouhavé
vyjednávání s investiční skupinou Penta, vlastníkem

Airbus A380 je bezesporu impozantní stroj… V Praze přistane už 14. března 2014.

…jeho odbavení však rozhodně není jednoduchá záležitost a ne všechna letiště
jsou schopná jej přijmout. Praha by se měla zařadit k těm, jež to zvládnou.

FIRMY UROVNÁVAJÍ PATENTOVÉ SPORY
VE PROSPĚCH ROZVOJE TECHNOLOGIÍ
Zatímco uplynulé roky byly většinou ve znamení patentové války a soubojů mezi technologickými firmami, které se navzájem obviňovaly ze zneužívání svého duševního vlastnictví
a snažily se blokovat uvádění konkurenčních produktů na základě obvinění z porušování
patentů, s nástupem nového letopočtu 2014 se situace začíná výrazně měnit. Letošní rok se
zatím odehrává ve spíše smířlivém duchu.
Namísto vleklých soudních sporů a verdiktů o zákazu prodeje určitých modelů mobilů či tabletů na
vybraných trzích se začíná prosazovat zdravý rozum,
kdy si firmy, zdá se, konečně uvědomily, že je lepší
investovat peníze raději do vývoje místo do právníků,
z čehož by měli mít užitek hlavně zákazníci. Například
firmy Google a Apple utratily údajně minulý rok více
peněz za právníky a patentové spory než za vývoj
nových produktů – což už je skutečně na pováženou.

Rivalové se smiřují
Právní spory okolo chytrých telefonů se týkaly (a postihovaly tak) zejména firmy Samsung, Sony, RIM, LG,
Motorola a Google, Apple, ale i řadu dalších. K asi
nejznámějším patří patentová válka mezi firmami
Apple a Samsung. Apple ještě za vedení Steva Jobse
obvinil Samsung, že některé jeho modely kopírují
design a řadu funkcí iPhonu, a v roce 2011 korejského konkurenta zažaloval. Samsung následně
reagoval protižalobou za porušení především tech-

I když obří letadlo už v Ruzyni několikrát přistálo, na
odbavování strojů této kategorie není připravena
současná infrastruktura letiště, což by představovalo
riziko zpoždění dalších letů. Ty by musely být odsunuté
na jiná stání, kam obvykle nepřistávají, což by mělo
dopad na omezení kapacity letiště, uvedla pro deník
E15 mluvčí pražského letiště Eva Krejčí s tím, že v současnosti pražské letiště nemá stojánku, která by mohla
odbavovat obří letadla bez omezení okolního provozu.
To by se však v budoucnosti mělo už brzy změnit.
Vzniknout by měly tři nové nástupní mosty pro
urychlení nástupu cestujících do letounu. Úpravy
dozná i okolí stanoviště a další infrastruktura přímo
v terminálu tak, aby bylo možné včas odbavit potřebné množství pasažérů. Q

nických patentů. Mezi oběma firmami se rozpoutala
skutečná patentová válka, v níž obě strany zaznamenávaly střídavé úspěchy – ale s nepříjemným dopadem na zákazníky, kteří kvůli zákazu prodeje dotčených modelů měli zúžený výběr. Od loňského roku
však probíhají jednání, která by mohla vést ve finále
k ukončení „válečného stavu“ mezi oběma rivaly:
Samsung navrhuje komplexní dohodu, podle níž by
si firmy otevřely přístup k patentům. Není však ještě
zřejmé, zda by měl Apple o takovéto řešení zájem.
Na ostatních frontách se však už objevily první
úspěchy: Nejdříve se dohodly společnosti Samsung
a Ericsson, k nim se později připojily vzájemnou
dohodou Google a Cisco, a následují další. Nejnověji
např. patentové spory ukončily Nokia a HTC, které
na počátku února letošního roku uzavřely dohodu
týkající se patentových portfolií. Zároveň se zavázaly
ukončit všechny soudní spory. Ve smlouvě jsou
zahrnuty i nejrůznější technologie, jako jsou např.
patenty LTE od firmy HTC.

Přednost dostal technologický pokrok
Nový trend v elektronickém průmyslu vyjadřuje nejlépe výsledky jednání, které vedlo k urovnání vleklých
patentových sporů mezi firmami Nokia a HTC. Nokia,
veterán v segmentu mobilního průmyslu, je držitelem
řady řešení v klíčových technologiích mobilní telefonie, a nerada by se rozloučila se svou dřívější pozicí
mobilního lídra. Konkurenční HTC jako nový ambiciózní dravec v oboru se zaměřuje na nejmodernější
systémy typu LTE, které však také stavějí na dosavadním vývoji a jsou na něj vázány. Řešení, na něž si činí
výhradní nárok ta či ona strana se tak mohou nezřídka
dostat do střetu. Zástupci obou společností se však
nyní po letech právnických třenic shodli, že je důležitější pokrok technologií, než nějaké soudní spory
o patenty, které vše zdržují a komplikují, a mělo by
dojít spíše k většímu provázání výrobců, kteří budou
moci vzájemně využívat patenty a technologie. Q

Foto: Andrioidpit

Záměr rozšířit kapacity letiště o možnost odbavovat
největší dopravní letadla avizovalo pražské letiště už
v roce 2011, kdy se na něm obří stroj A380 objevil
poprvé. Tato letadla by mohla v Praze bez omezení
přistávat od poloviny příštího roku, kdy má být
hotové stanoviště na odbavení těchto letounů.
Z aerolinií, které tyto stroje využívají, létají na pražské letiště Lufthansa, Korean Air, Air France, British
Airways či Emirates. Přestavba stání pro letadla
by podle odhadů letiště měla vyjít na 138 mil. Kč.

Patentové války mezi technologickými firmami se
staly i vděčným námětem karikaturistů
3/2014
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KOMISE NAVRHLA ÚPRAVU
K OCHRANĚ PŘED KRÁDEŽÍ
DŮVĚRNÝCH OBCHODNÍCH
INFORMACÍ
EVROPSKÁ KOMISE KONCEM LOŇSKÉHO ROKU NAVRHLA NOVOU
PRÁVNÍ ÚPRAVU ZAJIŠŤUJÍCÍ OCHRANU NEZVEŘEJNĚNÉHO KNOW-HOW A OBCHODNÍCH INFORMACÍ (OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ)
PŘED NEOPRÁVNĚNÝM ZÍSKÁNÍM, POUŽITÍM A ZVEŘEJNĚNÍM.

K

onkrétně jde o návrh směrnice o ochraně
obchodního tajemství před neoprávněným
získáním, použitím a zveřejněním, která v dalším období projde legislativním připomínkováním,
jenž by mělo skončit schválením směrnice a její
transpozicí do právních řádů členských států EU.

usnadnit rozhodování ve věcech zneužití důvěrných
obchodních informací, a dále napomoci odstranit
produkty zneužívající obchodní tajemství z trhu.
Poškozeným pomůže získat odškodnění, pokud
se stanou obětí nezákonné činnosti.

Význam nového předpisu
O co jde
Obchodní tajemství (rovněž nazývané jako „důvěrné obchodní informace“ nebo „nezveřejněné
informace“) využívají podniky všech velikostí
ve všech hospodářských odvětvích k ochraně
nejrůznějších informací, jako je postup výroby
pneumatik Michelin, recept na přípravu „Pasteis
de Belém“ (portugalských pudinkových koláčků),
technologie a know-how používané v letadlech
Airbus nebo vyhledávací algoritmus společnosti
Google. Obchodní tajemství jsou důležitá zejména pro menší podniky, které nemají lidské
a finanční zdroje, jež by jim umožňovaly získat,
spravovat a vymáhat velké portfolio práv duševního vlastnictví.
Na rozdíl od patentovaných vynálezů nebo literárních děl chráněných autorským právem majitel
obchodního tajemství, např. vzorce, obchodního
procesu, receptu nebo marketingové koncepce,
není vlastníkem výlučného práva na svůj výtvor.
Konkurence a jiné třetí osoby proto mohou objevit,
rozvíjet a volně používat stejné vzorce. Obchodní
tajemství jsou chráněná zákonem pouze v případech, kdy nějaká osoba získala důvěrné informace
nezákonným způsobem (například krádeží nebo
úplatkem).
Obchodní tajemství se proto podstatně liší od práv
duševního vlastnictví, která zaručují výlučnost. Obchodní tajemství je však třeba chránit ze stejných
důvodů jako práva duševního vlastnictví: na podporu inovací, aby bylo zajištěno, že tvůrcům se za
jejich úsilí dostane ocenění. Navrhovaná směrnice
umožňuje tohoto cíle dosáhnout tím, že inovátorům poskytuje možnost bránit se proti nepoctivým
praktikám, jejichž cílem je neoprávněně získat jejich
důvěrné informace a využít je k parazitování na
inovativních řešeních bez nutnosti investovat do
výzkumu nebo reverzního inženýrství.
Návrh směrnice především stanoví společnou
definici obchodního tajemství a prostředky, jimiž
se oběti zneužití obchodního tajemství mohou
domoci nápravy. Vnitrostátním soudům by měla
52
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Skutečnost, že jde o důležitou část obchodní
politiky, dokazuje výsledek nedávného průzkumu
Komise. Bylo při něm zjištěno, že v posledních
deseti letech se každá pátá společnost alespoň
jednou stala obětí pokusu o krádež obchodního
tajemství. Dokonce – dle jiné studie – se tento
počet zvyšuje: v roce 2013 ohlásilo krádež informací 25 % společností, což ve srovnání s 18 %
v roce 2012 představuje stoupající trend. Komisař
pro vnitřní trh a služby Michel Barnier v této souvislosti doslova uvedl, že „počítačová kriminalita
a průmyslová špionáž jsou součástí reality, s níž
se podniky v Evropě každodenně potýkají“. Cílem
návrhu pak má být dle komisaře M. Barniera posílit
důvěru podniků, tvůrců, výzkumných pracovníků
a inovátorů, že je možné ve vzájemné spolupráci
rozvíjet inovace na vnitřním trhu. Od investic do
nových znalostí už by je již neměla odrazovat
hrozba, že jim jejich obchodní tajemství někdo
ukradne.
Ochrana obchodního tajemství bude zvlášť důležitá
pro malé, méně zavedené podniky, které jsou na
obchodním tajemství mnohem závislejší než větší
společnosti – částečně zejména vzhledem k nákladům na získání patentu a ochranu před zneužitím.
Ztráta obchodního tajemství a možnost přístupu
konkurence ke klíčovým vynálezům tak znamená
pro malé a střední podniky katastrofální pokles
hodnoty a budoucí výkonnosti.

Cíl a obsah nové úpravy
Cílem návrhu směrnice je poskytnout podnikům
odpovídající úroveň ochrany a účinné prostředky
nápravy, bylo-li jejich obchodní tajemství odcizeno
nebo zneužito. Pevný, vyvážený a harmonizovaný
systém ochrany obchodního tajemství má zajistit
podnikům a výzkumným pracovníkům bezpečnější prostředí, v němž budou moci v přeshraničním kontextu v rámci jednotného trhu vytvářet
a sdílet svá významná know-how a technologie
a získávat na ně licence. Usnadní také zapojení
společností a výzkumných pracovníků z různých

zemí EU do společných projektů spolupráce pro
inovace a výzkum.
V současnosti v jednotlivých zemích EU existují
mezi platnými právními předpisy o ochraně před
zneužitím obchodního tajemství podstatné rozdíly.
Některé země žádné zvláštní právní předpisy pro
tuto oblast nemají. Pro podniky je obtížné pochopit a využívat systémy platné v jiných členských
státech, a v případě, že se stanou obětí zneužití důvěrného know-how, si nepřejí, aby se jejich kauzou
zabýval soud v občanskoprávním řízení, protože si
nejsou jisti, že při projednávání před soudem bude
zachována důvěrnost jejich obchodního tajemství.
Současný roztříštěný systém má tak výrazně negativní vliv na přeshraniční spolupráci mezi podniky
a partnery ve výzkumu, a je hlavní překážkou fungování jednotného trhu EU.
Základním ustanovením návrhu směrnice je
vlastní definice obchodního tajemství, která zahrnuje obchodní informace, technické informace
a know-how, pokud existuje oprávněný zájem na
zachování důvěrnosti i legitimní očekávání zachování důvěrnosti. Definice přitom vylučuje banální
informace a nevztahuje se na znalosti a dovednosti,
které zaměstnanci získají v rámci své obvyklé pracovní činnosti a které jsou známé nebo přístupné
osobám v kruzích, které se běžně dotyčným druhem informací zabývají. Konkrétně se pak pro účely
směrnice obchodním tajemstvím rozumí informace,
které splňují kumulativně následující požadavky:
a) jsou tajné v tom smyslu, že nejsou jako celek
nebo jako přesná sestava a souhrn jejich částí
obecně známy nebo běžně přístupné osobám
v kruzích, které se běžně dotyčným druhem informací zabývají; b) mají komerční hodnotu proto, že
jsou tajné a c) osoby, které je mají právoplatně ve
své moci, podnikly za daných okolností přiměřené
kroky, aby je udržely v tajnosti.
Návrh směrnice dále definuje „výrobek porušující
právo“, jímž rozumí výrobek, jehož návrh, jakost,
výrobní proces nebo uvedení na trh má významný
prospěch z obchodního tajemství, které bylo získáno, použito nebo zveřejněno neoprávněně. Znamená to, že výrobky, které jsou navrženy, vyráběny
nebo uváděny na trh prostřednictvím protiprávního
jednání, musí mít do značné míry prospěch z dotyčného obchodního tajemství, aby se považovaly
za výrobky porušující právo.
A konečně – návrh směrnice upravuje právní podmínky, které svědčí pro neoprávněné získání, použití a zveřejnění obchodního tajemství a majitel
obchodního tajemství je oprávněn domáhat se
opatření na svoji ochranu. Klíčovým prvkem pro to,
aby byly tyto činnosti protiprávní, je neexistence
souhlasu majitele obchodního tajemství.

Závěr
Po úspěšném projednání a schválení návrhu směrnice na půdě vnitrostátních parlamentů členských států EU, Evropského parlamentu a konečně
Rady – a lze se dost dobře domnívat, že směrnice
podporu najde – dostanou firmy do rukou nástroj, kterým budou moci chránit své obchodní
tajemství. Posílí se tak jejich práva – ale také zvýší
jejich hodnota. Q
/pm/
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AUTA BUDOU DÍKY NOVÝM PŘEDPISŮM
ÚSPORNĚJŠÍ, ALE MOŽNÁ PODRAŽÍ

citlivě reagují na cenu, a pro něž jsou dodávky
významným nástrojem pro podnikání.

Evropský parlament schválil 14. ledna nový emisní cíl pro lehká užitková vozidla do roku 2020.
O měsíc později došlo 25. února i na podobné nařízení týkající se osobních automobilů. Vozidla
by díky novým pravidlům měla spotřebovat méně paliva. Kvůli potřebným změnám ve výrobě
ale jejich úpravy potřebné ke splnění nových emisních limitů mohou automobily zdražit.

Nové nařízení se má vztahovat na automobilky,
které vyrobí více než 1000 vozidel za rok. Situaci jim
má ulehčit systém tzv. superkreditů, které zvýhodňují ekologičtější vozidla v nabídce automobilky.
V celkovém součtu emisí jednotlivých automobilek
má tento systém v příštích letech zvýhodňovat
vozy, které budou vypouštět méně emisí. Kompromisní řešení přijaté proti původním přísnějším
návrhům dává šanci výrobcům velkých aut s vyšší
spotřebou “kompenzovat” v konečném sčítání emisí
tyto automobily „zelenějšími“ modely, především
pak elektromobily. V praxi to tedy bude vypadat
tak, že auta s emisemi pod 50 g CO2/km budou mít
v konečném sčítání váhu jako 2 „normální“ vozy.
„Superkredity“ budou pro osobní vozy povoleny
v letech 2020 – 2022, zároveň však budou v tomto
období „zastropovány“ ve výši 7,5 g/km. Platit budou následující postupně se snižující multiplikátory:
vozidlo, které bude vypouštět méně než 50 g/km,
bude v roce 2020 počítáno jako dvě osobní vozidla, v roce 2021 jako 1,67 osobního vozidla, 1,33
osobních vozidel v roce 2022, a jako jedno osobní
vozidlo v roce 2023.
Poslanci poukázali rovněž na to, že zaznamenávají,
jak se podle nedávných studií výrobci snaží využívat
nedostatků dosavadních zkušebních postupů, díky
kterým jsou oficiální údaje o spotřebě a emisích
mnohem nižší než čísla reálně odpovídající běžnému provozu. Oficiální údaje automobilek o emisních parametrech vycházely nezřídka z ideálních
„laboratorních“ a v praxi nerealistických podmínek,
které se výrazně (o 10–30 %!) lišily od hodnot naměřených při testování v běžném reálném provozu.
Podle studie ICCT, zahrnující analýzu údajů téměř
půl milionu soukromých i firemních aut po celé
Evropě, byly skutečné emise v průměru o 25 %
(tzn. o čtvrtinu!) vyšší, než údaje uváděné výrobci.
Nový světový zkušební postup pro lehká užitková
vozidla (WLTP), rozvíjený v rámci OSN, který lépe
odpovídá skutečnému provozu, by měl být do
práva Unie zapracován co nejdříve, Evropská komise
by ráda dosáhla toho, aby se tak stalo do roku 2017.
Nová pravidla musí pro jejich vstup v platnost ještě
schválit Rada ministrů EU, a pokud se na nich tato
instituce shodne a dá jim svůj souhlas, stanou se
závazná pro výrobce automobilů a jejich produkty.
Úspornější, byť dražší vozy mohou ušetřit
Podle britských konzultačních společností Cambridge Econometrics a Ricardo-AEA zdvihnou inovace potřebné ke snižování emisí do roku 2020
náklady na jedno vyrobené auto asi o 1000 eur. Tyto
náklady by však měly být vyváženy úsporami na pohonných hmotách, kdy by mohl uživatel vozu díky
ekologičtějšímu motoru ročně ušetřit asi 400 eur,
zatímco nyní naopak rozdíly mezi výrobci uváděnou a skutečnou spotřebou studie stojí motoristy
i stovky eur ročně. Podle propočtů analytiků by
tak celkové úspory za předpokladu, že všechny
osobní automobily i dodávky provozované v EU
dosáhnou tohoto nového standardu, měly činit
až 35 mld. eur ročně. Q

Obě nařízení byla sice původně projednávána souběžně, u osobních automobilů ale situaci zkomplikovalo právě úsilí Německa, které se snažilo předejít
příliš tvrdému dopadu nařízení na své automobilky
a kvůli lobby automobilek se připravovanou legislativu dlouho snažilo upravit podle jejich potřeb.

Dobrá zpráva pro ekology,
horší pro výrobce
Nová pravidla zní sice lákavě environmentalistům,
ale jsou nepříjemnou záležitostí hlavně pro výrobce
větších vozů, což zahrnuje zejména německé automobilky (např. BMW, Daimler, nebo Audi), kteří mají
ve svém portfoliu vozy s vyšší spotřebou paliva
(emisemi) a jsou tudíž nuceni investovat do vývoje nových technologií, které by jim umožňovaly
stále přísnější požadavky splnit. Lobby této skupiny
výrobců proto poukazovala, že přísnější emisní
limity favorizují hlavně francouzské výrobce – jako

To zároveň znamená i nižší spotřebu paliva (nové
dodávky by tak svým uživatelům v EU měly v budoucnu ušetřit až 17 % nákladů na palivo).
Podle ochránců životního prostředí by přitom
mohlo být snížení limitu ještě výraznější. Jak např.
uvedl již dříve předseda Dopravní federace Pavel
Přibyl, ekologické organizace by si představovaly cíl
ve výši 135 g CO2/km, a výraznější omezení emisí
by uvítala i řada europoslanců, kteří o nových pravidlech na svém lednovém zasedání rozhodovali.
Například Carl Schlyter, švédský europoslanec za
Zelené, se vyjádřil, že „schválené nařízení bohužel
pouze potvrzuje málo ambiciózní limity pro rok
2020, které byly stanoveny už v roce 2011 na základě neúplných údajů.“
Podle jiných zákonodárců je ale výsledný cíl přiměřený a odpovídá dostupným technologiím, ale
nehrozí, že by mohl mít pro automobilový průmysl
prakticky likvidační následky jako některé předchozí,

Peugeot Partner poháněný vodíkovými palivovými články by asi s přísnější emisní legislativou problém neměl,
ale u běžných modelů dodávek se výrobci budou muset rychle přizpůsobit novým předpisům

Renault, PSA/Peugeot Citroën, či italský Fiat, kteří
nabízejí převážně menší vozy s nižší spotřebou.
A tím i snáze dosažitelnými emisními limity, než
německé vozy s výkonnými motory produkujícími
tudíž také větší objem emisí – podle údajů Mezinárodní organizace pro ekologickou dopravu (International Council on Clean Transportation - ICCT)
se emise u německých benzínových aut pohybují
v průměru na úrovni 147 g/km.
V současné době platí v Evropě pro lehká užitková
vozidla – tzv. dodávky – emisní limit ve výši 203 g
CO2/km. Podle nového nařízení, které schválili europoslanci, by tato vozidla neměla do roku 2020
vypouštět více než 147 g CO2 na ujetý kilometr.

nezřídka velmi radikální a přísné návrhy. Nicméně
vývoj automobilového průmyslu a budoucího trhu
nová legislativa určitě ovlivní, a to nejen po technologické stránce, ale promítne se pravděpodobně
do té obchodní. Výrobci automobilů upozorňují, že
změny se mohou projevit v ceně vozů. Jak uvedl
ředitel sekretariátu Sdružení automobilového průmyslu (SAP) Antonín Šípek, i když zejména menší
dodávky mohou v řadě případů využít toho, co
bylo vyvinuto pro osobní automobily, protože
technologie jsou podobné, můžeme pravděpodobně očekávat v segmentu lehkých užitkových
vozů zdražení. To by se mohlo nepříznivě projevit
ve sféře malých podnikatelů a živnostníků, kteří

Superkredity a realističtější
měření emisí
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kaleidoskop
ŠPLHAJÍCÍ ZÁMEK NA KOLO
 KURIOZITA I BYZNYS

ROBOTIČTÍ DORUČOVATELÉ
PRO VLÁDNÍ ZÁSILKY

Kola jsou až příliš snadným terčem pro zloděje a tradiční řetězy
a kabely jim práci obvykle jen
trochu zkomplikují, ale bicykl
před poberty neochrání.
S netradičním, a zjevně účinným
řešením přišla skupina německých
návrhářů: šplhající zámek doslova
dostane kolo připevněné ke sloupu
veřejného osvětlení mimo dosah
zlodějů. Projekt označovaný za nejšílenější cyklozámek se objevil v TV
spotu německého technického

Spojené arabské emiráty připravují nasazení bezpilotních letounů pro doručování oficiálních
dokumentů, jako jsou řidičské
průkazy a průkazy totožnosti.

obchodu Conrad, který na výrobu
tohoto zařízení nabízí potřebné
součástky, a vzbudil (nejen) mezi
cyklisty značnou pozornost. Q

celých Spojených arabských emirátů.
Dálkově ovládané elektrické kvadrokoptéry o rozměru zhruba 0,5 m, označené oficiálním symbolem SAE, budou
mít na vrchu schránku s prostorem pro
malé balíčky. Podle agentury Reuters
budou stroje používat pro správnou
a bezpečnou identifikaci příjemce biometrické systémy pro snímání otisků
prstů a oční rozpoznávací systémy. Q

O projektu, který SAE chystají uvést do
provozu během jednoho roku, informoval ministr pro záležitosti vládního
kabinetu Mohammed Al Gergawi s tím,
že jde o první projekt svého druhu na
světě. Drony budou v průběhu půl
roku testovány v Dubaji pro ověření
jejich životnosti a účinnosti, a služba
pak bude následně realizována v rámci

NÁVRAT VZDUCHOLODÍ DO LETECKÉ
DOPRAVY?

PRSTENY A NÁRAMEK PŘEKLÁDAJÍ
ZNAKOVÝ JAZYK DO BĚŽNÉ ŘEČI

Britská společnost Hybrid Air Vehicles představila na počátku
března obří vzducholoď, která by
měla být uvedena do provozu už
na konci roku a firma doufá, že
během příštích let by mohlo nebe
brázdit 600 až 1000 těchto vzdušných gigantů.
Téměř stometrový (92 m) dvoutrupý
stroj nazvaný AirLander měří na délku
víc, než největší ve světě provozovaná
letadla jako Airbus A380 nebo Boeing
747-8. Disponuje jak charakteristikami
vzducholodě, tak letadla - na rozdíl od
klasické vzducholodi je i plynem naplněná těžší než vzduch. Zhruba 60 %
vztlaku vytvářejí balóny naplněné héliem, 40 % vztlaku pak samotný trup.
AirLander není potřeba kotvit, ale může
volně vzlétat a přistávat prakticky na
jakémkoliv, alespoň trochu rovném,

Naučit se, jak se ve znakové řeči
podepsat vyžaduje čas a spoustu
úsilí, a není na škodu mít něco, co
pomůže v průběhu celého procesu. Takovouto pomůckou může
být kouzelný prsten, který pomáhá tlumočit znakovou řeč do
běžného jazyka: Sign Language
Ring, neboli „prsten pro znakovou
řeč“, jak by asi zněl hrubý překlad.

řeči s těmi, kteří nemohou pochopit
znakovou řeč. Koncept vymysleli čínští inovátoři, kteří pro design svého
zařízení čerpali inspiraci z Buddhova
růžence – a zjevně úspěšně: získali za
svůj překladatelský prsten tlumočící
znakový jazyk vítězné ocenění Red
Dot Design Award 2013.
Za podobný projekt získal první cenu
v loňském ročníku soutěže Microsoft

Unikátní zařízení v podobě konceptu
je vlastně souprava náramku a prstenů. Náramek dodávaný s odpojitelnými kroužky při nošení odhalí
znakové pohyby ze strany uživatele. Ty
pak „překládá“ do slyšitelné zvukové
podoby přes vestavěný reproduktor.
Náramek umožňuje také překládat
hlas do textové podoby, která se zobrazuje na vestavěném displeji.
To zkracuje křivku učení a usnadňuje
jednodušší komunikaci mezi těmi,
kteří jsou neslyšící nebo mají poruchu

Imagine Cup tým ukrajinských studentů,
kteří představili prototyp zařízení na převod ze znakové řeči – v jejich variantě
však ke snímání pohybu rukou slouží
speciální rukavice, jejichž„řeč“ zachycuje,
rozpoznává a převádí do zvukové podoby následně reprodukované pomocí
mobilního telefonu dedikovaný čip. Q
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povrchu i na vodě. Navíc jej lze ovládat
i dálkově, takže ani nemusí mít posádku.
Předvedený prototyp dokáže letět
až tři týdny bez doplnění paliva
a přepraví 1225 kg nákladu, na kratší
vzdálenosti pak až pětitunový náklad.
Hybrid Air Vehicles už ale pracuje na
výkonnější verzi vzducholodi, která
bude schopna přepravit až 50 t.
Projekt byl původně ještě s označením
HAV340 určen pro americkou armádu,
která chtěla vzducholodě využívat
k průzkumným operacím, nicméně
Američané od něj kvůli rozpočtovým
škrtům ustoupili a vzducholoď se tak
dostala do péče civilních vývojářů.
Do projektu investoval i zpěvák britské hardrockové skupiny Iron Maiden
Bruce Dickinson, který zdůrazňuje, že
AirLander je o 70 % šetrnější k životnímu
prostřední než nákladní letadlo. Q

kaleidoskop
UMĚLÝ SVAL Z RYBÁŘSKÉHO VLASCE
JE 100x SILNĚJŠÍ NEŽ LIDSKÝ

EXOSKELETONY NESLOUŽÍ
JEN ARMÁDĚ

Syntetické svaly jsou obecně drahé, slabé
a nepříliš trvanlivé, což není zrovna
ideální náhrada za ty přírodní. To by se
ovšem mohlo změnit díky práci vědců
z Texaské univerzity v Dallasu.
Výzkumný tým, v jehož čele je profesor Ray
Baughman, v nedávno zveřejněné výzkumné
zprávě, o níž informoval Science Magazine,
ukázal, že kroucení rybářského vlasce do supertěsné cívky vytváří silné vlákno, které se při
zahřátí stahuje jako lidský sval. Ale na rozdíl
od něj vykazují syntetická vlákna výrazně lepší
parametry.„Levná vysokopevnostní polymerní
vlákna používaná na vlasce a šicí nitě lze snadno
transformovat vložením krouceného prvku tak,
aby umožnily vytvářet rychlé, škálovatelné, nehysteretické, torzní svaly s vysokou pevností
v tahu a dlouhou životností. Extrémní kroucení

Firma 3D Systems, ve
spolupráci s EKSO Bionika, vytvořila 3D tištěný
robotický exoskeleton,
který obnovil schopnost
chodit u ženy ochrnuté
od pasu dolů.
EKSO-oblek si vyzkoušela
Amanda Boxtel, které její
lékař po nehodě na lyžích
v roce 1992 řekl, že už nikdy
nebude chodit. Prokázala
mu, že se mýlil: K vytvoření 3D-tištěného robotického exoskeletonu, který
umožnil Amandě poprvé
se po nehodě pohybovat
na vlastních nohou, byla
použita velká 3D tiskárna
Stratasys Dimension. Pro
EKSO-Suit byl pomocí naskenování stehna, holeně
a páteře vytvořen model,
který poskytl personalizo-

vyrábí vinuté svaly, které se mohou stáhnout
o 49 %, zvedat břemena 100krát těžší, než
zvládne lidský sval stejné délky a hmotnosti,
a generují 100krát vyšší mechanickou energii
– 5,3 kW mechanického výkonu na kilogram
hmotnosti svalů. To je poměr výkonu k hmotnosti na stejné úrovni s proudovým motorem,“
konstatuje v anotaci Ray Baughman.
Pro tento typ syntetických svalových vláken si dokáže představit nejrůznější druhy fenomenálních
sci-fi aplikací. „Dnešní nejmodernější humanoidní
roboty, protetické končetiny a nositelné exoskeletony jsou omezeny motory a hydraulickými
systémy, jejichž velikost a hmotnost limituje jejich
obratnost, vytváření sil a pracovní schopnosti,“ řekl.
Carter Haines, hlavní autor publikované studie,
vidí jiný způsob využití vláken: „Tkané textilie
z polymerních svalů, jejichž póry se reverzibilně otevírají a zavírají se změnami teploty,
nabízejí v budoucnu možnost komfortního
přizpůsobení oblečení. Schopnost vlákna
reagovat na okolní teplotu může být využita
i pro automatické otevření nebo zavření okna,
vytváří samoregulační teplotní systém pro budovy, který nevyžaduje elektrickou energii.“ Q

vaná data, jež byla použita
pro vytištění exoskeletonu
na 3D tiskárně. EKSO Bionika pak zaintegrovala do
konstrukce z vytištěných
komponentů mechanické pohony a ovládací
prvky. Q

Novinky z nakladatelství GRADA O Novinky z nakladatelství GRADA O Novinky z nakladatelství GRADA
Dnešní představená publikace vznikla k 50. výročí vzniku automobilu
Škoda 1000 MB, prvního velkosériově vyráběného českého osobního
vozu. Pro čtenáře a hlavně fajnšmekry automobilové techniky je podán nový pohled na tento legendární vůz. Autor stručně rekapituluje
poválečné předchůdce Š 1000 MB z let 1946 až 1964 a umožňuje
zařadit vozidlo se zlidovělým názvem tzv. “embéčko” do příslušného
kontextu v historické linii značky.
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Legendární Škoda 1000 MB
Jan Tuček
Škoda 1000 MB odstartovala na
jaře 1964 novou éru československého motorismu. Pohledný
čtyřmetrový vůz se samonosnou
karoserií a litrovým čtyřválcem
za zadní nápravou se stal prvním
velkosériově vyráběným českým
automobilem.
Do léta 1969 vyjelo z Mladé Boleslavi
celkem 443 000 „embéček“, z nichž
téměř polovina obohatila tuzemský
park osobních vozů, zatímco ostatní
putovala na export do desítek zemí
celého světa. Stručná rekapitulace
poválečných předchůdců Š 1000

MB z let 1946 až 1964 umožňuje
zařadit „embéčko“ do příslušného
kontextu v historické linii značky.
Spolu s automobilem z roku 1964
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se autor krátce pozastavil
i v tehdy novém výrobním
závodě AZNP v Mladé Boleslavi, v té době nejmodernější automobilce v zemích
za „železnou oponou“ a jedním z nejlepších závodů
svého druhu v Evropě. Na
velkém množství unikátních
fotografií najde čtenář nejen
sériové provedení „tisícovky“,
ale je zde představena i řada
působivých prototypů.

Ve vývoji
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r s vozem

tických
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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.
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CO SE PSALO PŘED PŮL STOLETÍM
V POPULÁRNÍM TECHNICKÉM
MĚSÍČNÍKU „SVĚT TECHNIKY”

Světová úroveň
Sovětská elektronika se vyrábí na světové úrovni, jak
ukazuje obrázek nejnovějšího kapesního vysílače
a přijímače. Tranzistorové zařízení je v šasi velkém
jako telefonní sluchátko. Vysílačka byla pojmenována Nedra – 1 a její akční rádius je 15 km. Má
velké možnosti uplatnění v lesnictví, myslivectví,
při geologickém průzkumu, při turistice nebo při
školních a pionýrských výletech. Q

V Polsku parkujte správně
V opačném případě se vám může přihodit to, co
vidíte na obrázku. Silniční policie ve Varšavě používá
autojeřábu s přístavním nakládacím zařízením automobilů na námořní lodi, jímž vyzdvihne nesprávně
zaparkovaný, zabrzděný a uzamčený automobil
a zdvižený jej převeze na vyhrazené parkoviště.
Zařízení obsluhují zkušení přístavní zaměstnanci.
Náklady za převoz ovšem hradí majitel vozidla. Q

Sovětské polovodiče
V New Yorku byly vystavovány sovětské germaniové diody s tranzistory. Největší pozornost
vzbudily typy určené pro oscilační obvody
o maximálním mezním kmitočtu 400 MHz. Q

Jaderná elektrárna o váze 2,25 kg
V minulém roce byla předváděna v USA miniaturní
jaderná elektrárna (na obrázku vpravo). Pracovními
látkami jsou radioaktivní izotopy a polonium, jejichž
energie se elektrotermicky přeměňuje přímo na
elektrický proud o intenzitě 5 W, který při předvádění účinně napájel ventilátor a žárovku. V levé části
obrázku je zařízení bez ochranného krytu. Měřítkem
jeho velikosti je přiloženo plnicí pero vlevo dole. Q

Televize do zámoří
Za spolupráce britského a kanadského rozhlasu
byl uskutečněn první pokus o přenos filmu
pomocí transatlantického telefonního kabelu.
Film byl nejprve promítnut, potom každý druhý
obrázek byl zvláštní metodou rozložen a nakonec přenesen transkontinentálním kabelem při
kmitočtu 4500 Hz. Rozklad a přenos filmu trval
tři hodiny. Q

Obrovská Sibiř
Rozloha území Sibiře zaujímá 10 miliónů čtverečních metrů. Na této ploše by se mohla rozmístit
celá Amerika (bez Aljašky), Anglie, Francie, Itálie
a Německo. Tedy i velký kontinent Austrálie je menší
než Sibiř. Q

Telefon ve vlaku
Z jídelního vozu na magistrále Lille – Paříž si mohou
pasažéři zavolat telefonem na libovolné číslo mezi
těmito stanicemi. Na střeše jídelního vozu je vestavěna anténa, která vysílá signály na rádioreléové
věže podél celé tratě. Q

Nejmenší magnetofon

Malé čínské vozy

V Japonsku byl nedávno vyroben tranzistorový
magnetofon, který je údajně nejmenším magnetofonem na světě. Jeho rozměry 9,5 x 2,6 x
1,2 cm a váha 0,8 kg tomu vskutku nasvědčují.
Magnetofonem lze provádět záznam po dobu
30 minut. Q

Stále víc a více se na světových silnicích a bulvárech evropských měst objevují vozidla čínské výroby. Nový malý vůz šanghajské továrny
na automobily je velmi prostorný, pohodlný,
má malou spotřebu a obsah 500 cm3. Bude
jich přibývat i na světových dopravních tepnách, největší využití však má malý vůz ve
městech. Q

Žáruvzdorné materiály

Umístění televizoru

Křemíkové pryskyřice tvoří žáruvzdorné materiály a hodí se k výrobě žáruvzdorných laků.
V elektrotechnice se začínají široce uplatňovat
silikonové izolace drátů a kabelů vystavených
povětrnostním, chemickým nebo mechanickým
vlivům, jako jsou údery apod. Syntetický silikonový kaučuk je stále pružný v rozmezí teplot od
–60 do +200 ⁰C. Žádný přírodní, ani syntetický
kaučuk nemůže vydržet takové teploty. Q

Postavení televizoru na vitríně nebo na stolku bývá
v praxi mnohdy problémem vzhledem k uspořádání
nábytku v místnosti. Firma Metz se vypořádala s tímto
problémem tak, že na dno novějších typů televizorů
montuje 4 příložky se závity, do nichž se dají podle
potřeby našroubovat nožičky. Televizor tak může být
umístěn kdekoliv v místnosti. Pamatuje se i na majitele
starších typů televizorů, na něž se příložky dají snadno
přišroubovat. Nebylo by namístě uvažovat o podobném doplňku i u našich stolních televizorů? Q
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Magnetický separátor
Jde o název zařízení nové konstrukce, kterým se
odděluje písek a odstraňují okuje z odlitků. Separátor pracuje na magnetickém principu. Vyrobili jej
v Charkovském závodě na zařízení pro dieselové
lokomotivy. Za hodinu se na tomto stroji očistí na
25 tun odlitků. Q

Automatizace v SSSR
V oblasti Donbasu se zakládá důl, v němž celý těžební proces má být zcela automatizován. Dispečer
dolu bude pomocí průmyslové televize dohlížet
na automatickou dopravu vytěženého uhlí a řídit
ji dálkovým ovládacím zařízením. Q

Atomová ponorka
Nautilus objevila v Severním ledovém oceánu
novou horu, která je vysoká 2430 metrů. Objev
potvrdili vědci z Kolumbijské university. Q

Tranzistorový přijímač z NDR
K nejnovějším výrobkům VEB Stern-Radio Sonneberg
(NDR) se řadí kabelkový tranzistorový přijímač Sternchen. Vývoj a konstrukce tohoto vkusného a výkonného
přístroje, jakož i jeho zařazení do hromadné výroby se
uskutečnily během 6 měsíců. Technické údaje přijímače
– rozměry: 144 x 83,5 x 40 mm, váha: 340 g, váha baterie:
95 g, osazení: 6 tranzistorů, 1 germaniová dioda, vlnový
rozsah: střední vlny v pásmu 510 – 1620 kHz, zdroj proudu:
9 V speciální baterie, anténa: vestavěna ferritová, reproduktor: ø 65 mm, způsob zapojení: tištěné spoje, výstup
z baterie: 60 mW.
Při plné hlasitosti vystačí baterie přibližně na 50 h poslechu.
Při nižší a střední hlasitosti, která obvykle přichází nejvíc
v úvahu, se její životnost podstatně prodlouží. V přístroji je
vestavěn přípoj pro sluchátka a pro napájení přídavného
reproduktoru. Pouzdro je vyrobeno z dvoubarevné plastické
hmoty v různých barevných variantách. Prodejní cena byla
stanovena na 195 německých marek. Q

Radioaktivní metoda

Výkonný lodní motor

Radioaktivní metodou bylo zjištěno, že lotosová
semena nalezená při archeologických vykopávkách
blíže Tokia jsou stará 3075 let. Když je zasadili, vyrostla, dala květy a posléze i plody. Q

Ve švédských loděnicích Uddevallavartvet postavili jeden z nejvýkonnějších lodních motorů na světě.
Jde o dieselový motor o výkonu 17 900 k, který pracuje při 112 otáčkách hřídele za minutu. Doposud
byly takové motory postaveny jen dva, v Japonsku a v Dánsku. Dvanáctiválcový motor bude pohánět
norskou tankovou loď Norse King o výtlaku 34 000 tun. Q

Vyhrajte vstupenky
do NTM

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 2/2014:
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Vylosovaní luštitelé sudoku z minulého čísla:
Ivana Jeníčková, Praha
Jitka Procházková, Praha
Jan Koutný, Český Krumlov
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výstavy a veletrhy – soutěž
10.–14. 3. Hannover, Německo:
CeBIT – světový veletrh informačních a komunikačních technologií
a kancelářské automatizace. Pořádá: Hannover Messe GmbH, info:
Ing. Eva Václavíková, tel.: +420 220 510
057, fax: 220 510 057, e-mail: info@hf-czechrepublic.com, www.cebit.com

11.–15. 3. Düsseldorf, Německo:
METAV – veletrh výrobních a obráběcích technologií a automatizace.
Pořádá/info: VDW + Messe Düsseldorf,
tel.: +49 - 211 - 4560 900, fax: +49 211 - 4560 668, e-mail: info@messe-duesseldorf.de, www.metav.de


14.–16. 3. Miláno, Itálie: ROBOTICA
– veletrh zaměřený na humanoidní
a servisní roboty. Pořádá/info:
Artenergy Publishing srl, tel.: +39
0266306866, fax. +39 0266305510,
e-mail: artenergy@zeroemision.eu,
www.artenergy.it

18.–20. 3. Kielce, Polsko: ENEX – veletrh energetiky, přenosu a distribuce
energie. ENEX New Energy – veletrh
zaměřený na obnovitelné energie.
Pořádá/info: Targi Kielce, tel.: +48
41 365 12 22, fax: +48 41 345 62 61,
e-mail: biuro@targikielce.pl, www.
targikielce.pl


18.–21. 3. Brno, Výstaviště: AMPER
– mezinárodní veletrh elektrotechniky, elektroniky, automatizace, komunikace, osvětlení a zabezpečení.
Pořádá/info: Terinvest, tel.: +420 724
612 075, e-mail: chovancova@terinvest.com, www.amper.cz

19.–20. 3. Paříž, Francie: MACHINE
TO MACHINE – veletrh automatizace, průmyslových řešení a komunikace mezi stroji. Pořádá/info:Infopromotions, tel.: +33 (0)1 44 39 85
00, fax: +33 (0)1 45 44 30 40, e-mail:
info@promotions.fr, www.groupesolutions. fr


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 BŘEZNOVÉ VYDÁNÍ JSME VYLOSOVALI:
Eva Mikulicová, Úsov; Jiří Bartusek, Markvartovice; Petr Káninský, Třeboň
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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11th European Conference
on Non-Destructive Testing

Česká společnost
pro NDT

Evropská federace pro NDT a Česká společnost pro nedestruktivní zkoušení materiálu ve spolupráci
s firmou GUARANT International pořádají

11. ECNDT – Evropskou konferenci o nedestruktivním zkoušení
a výstavu NDT techniky
Praha, 6. - 10. října 2014
Hlavním cílem 11. Evropské konference o NDT (11th ECNDT 2014) je podpořit rostoucí roli metod
nedestruktivního zkoušení a hodnocení (NDT/NDE) ve všech oblastech výroby, dopravy, v letectví,
materiálovém inženýrství, elektronice a mikroelektronice, ale i například v boji proti terorismu atd.
Na konferenci budou diskutována i témata týkající se vzdělávání, certifikace, akreditace a standardizace v těchto oblastech. Zveme účastníky ze všech oborů k výměně informací, zkušeností a znalostí
s domácími i zahraničními kolegy. Firmy působící v oblasti NDT/NDE jsou také srdečně zvány
k aktivní účasti na důležité tradiční součásti programu konference, kterou je výstava NDT techniky
a služeb NDT Expo. Výstava je určena nejen pro účastníky
konference, ale i pro celou odbornou veřejnost.
Sekretariát konference:
GUARANT International, spol. s r.o.
Tel.: +420 284 001 444, Fax: +420 284 001 448
E-mail: ecndt2014@guarant.cz

Více informací včetně termínů pro přihlášení:

www.ecndt2014.com

Města, která spotřebují o 30 % méně energie?

Společnost ABB jako přední výrobce energeticky efektivních řešení přispívá
k výrazným úsporám energie při stejném výkonu. Naše řídicí systémy pro
osvětlení dokážou snížit spotřebu elektrické energie až o 50 %, systémy
automatizace budov dokonce až o 60 %. Zatímco všichni ostatní o cenách
energie, nedostatku elektřiny a změně klimatu pouze hovoří, ABB tyto
problémy řeší. Tady a teď. www.abb.cz

www.abb.cz

Samozřejmě.

