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Jaro – nejaro a jiné povídky
Kalendář nekalendář, ať si regály velikonočních zajíců a kuřátek v supermarketech naznačují co
koliv, svět a příroda si bez ohledu na naše plánování stejně dělá, co chce. Takže přestože meteo
rologové několikrát avizovali, že ten chladný víkend s mrazivým počasím a teplotami pod nulou
je opravdu už poslední úsek oficiální zimy, v předvečer oficiálního zahájení jara zasypala českou
a moravskou krajinu (a den předtím naše jižní a východní sousedy) sněhová nadílka, za kterou
by se nemusely stydět ani vánoce. Doprava tu a tam tradičně zkolabovala a řidiči místo přípravy
k přezouvání na letní pneumatiky vytáhli smetáky a lopaty, aby vydolovali své vozy z bílé peřiny.
Firmy ovšem vědí své: to, co skutečně hlásí příchod jara, nejsou velikonoce a skřivani, ale veletrhy.
Začíná jejich sezóna a poštovní i počítačové e-mailové schránky se začínají plnit administrativou
a pozvánkami na nejrůznější stěžejní akce rozličného zaměření. K těm tradičním, jako je např.
elektrotechnický Amper či brněnské stavební veletrhy, přibylo letos i několik dalších navíc, jako
třeba svářečský For Weld či na podzim dopravně-logistický Eurotrans. Což by mohlo napovídat,
že po nekonečně dlouhých špatných letech ve znamení krize, recese a stagnace bychom se opět
mohli dočkat o něco světlejších zítřků. Ostatně, nebylo by to poprvé - už bible zaznamenává
střídání dobrých a zlých časů pod označením sedmi let hubených, které střídaly sedm tučných.
To jen politici a podnikoví plánovači si myslí, že růstové křivky a grafy výroby a prodejů by měly jít
stále vzhůru. Ještě že jsme se nedočkali příslovečných egyptských ran – i když co není, může třeba
ještě být, příroda nám už nejednou naznačila, že tady prostě končí legrace…
Mimochodem, když už jsme u té biblické reminiscence, církev, tedy aspoň ta katolická to ostatně
už má jasné: ke světlejším, byť pro ni zřejmě také nelehkým zítřkům, už zamíří s novým papežem.
A jak se zdá, bude to svatost o poznání jinačího ražení než jeho předchůdce, aspoň pokud lze
soudit z jeho dosavadních projevů. Zatímco náš nově úřadující prezident už při svém inaugurač
ním projevu neopomenul vypeskovat novináře a vzápětí potvrdit svou deklarovanou nestra
nickost zjevnou podporou největší opoziční strany při účasti na jejím sjezdu, nový svatý otec to
vzal z úplně jiného konce. Skromný pontifik poté, co se po svém uvedení do úřadu pomodlil za
všechny a poprosil, ať se lidé příležitostně pomodlí také za něj, vyrazil mezi prostý lid a projevil
se jako osobnost se smyslem pro humor u tohoto úřadu nevídaným, aby se vzápětí na jednom
z prvních veřejných vystoupení setkal se Zemanem prokletými novináři (za které se rovněž
pomodlil) a osobně se s nimi přátelsky pozdravil, s řadou z nich dokonce individuálně. Prezidenti
a další politické celebrity přišli na řadu až potom. A to, při vší úctě k českému prezidentskému
úřadu, je papež ve světové politické hierarchii poněkud větší kalibr, prostě první liga. Je to prostě
jako vždy jen o lidech…
Takže jarní doporučení po probuzení ze zimního spánku zní: trošku optimismu do života. Ostatně
ruku na srdce, třeba Kypr, donedávna oblíbená daňová destinace i pro sídla mnoha „českých“
firem je na tom nyní mnohem hůř než my, bankovní smršť a nejistota ohledně dalšího eko
nomického vývoje není ideální cestou pro rozvoj. Ještě že potomci helénských reků přes svou
zlobu na vládu, úřady, EU apod., prostě ty všechny, kteří jim vysáli peníze z bankovních účtů jsou
v podstatě bodří veselí lidé, zvyklí brát věci s nadhledem a humorem, ne jako my, severští škaro
hlídové a kňouralové. Prostě jsme si příliš zvykli na to, že se už delší dobu máme dobře, a když to
najednou přestane fungovat jako dosud a dosavadní relativní prosperita začne skřípat, zpanika
říme a chtěli bychom, aby vše bylo zase jako dřív. Hned. Jenže někdy to prostě trvá déle, než jsme
mysleli, ale jak nás historie učí, naštěstí nic netrvá věčně, ani zima, ani krize, takže se snad už za
čas můžeme zase těšit na skutečné jaro a lepší časy.
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Vláda 13. března schválila prodej 44% podílu Českých aerolinií
korejskému dopravci Korean Air,
který za menšinový podíl v ČSA
nabídl 67,5 mil. Kč. Hodnota celých ČSA podle nedávného odhadu společnosti Ernst & Young
činí 148 mil. Kč, takže nabízená
cena podle odborníků odpovídá
hodnotě požadovaného podílu.

i k rozvoji pražského letiště. Vstup strategického partnera je podle něj i požadavkem Evropské komise, která jím
podmínila souhlas s přijetím 2,5miliardového úvěru od státní firmy Osinek,
jež ČSA získaly za údajně výhodnějších podmínek. Prezident Českého
aeroholdingu Miroslav Dvořák uvedl,
že vstup asijského dopravce, který
patří k největším na světě, má pro ČSA
řadu výhod: Korean Air,
které už přesunuly své
call centrum z Dublinu
do Prahy mohou podle
něj např. pomáhat při
nákupech letadel, když
převezmou vyjednávací
úlohu ve vztahu k dodavatelům. Další rozvoj je
dán zejména využitím
letiště Václava Havla jakožto secondary hubu,
Foto: Korean air tedy menší základny a lePřivedou Korejci do Prahy ve své flotile největší letadlo tové křižovatky Korean
světa Airbus A380?
Air v Evropě.
Vstup investora ale bude
Definitivní vstup asijského dopravce podle analytiků mít i negativní dopad,
by měl být dokončen během prvního protože stát tímto prodejem fakticky
pololetí včetně předání akcií. Kromě přijde o možnost samostatně rozhoKorean Air o ČSA projevily zájem rov- dovat o zásadních věcech spojených
něž Qatar Airways, tento dopravce ale s ČSA, jako je např. zvýšení či snížení
nakonec závaznou nabídku ke koupi základního kapitálu nebo změna stanepodal. Korean Airlines budou podle nov, což jsou procedury, v nichž je
ministra financí Miroslava Kalouska potřeba získat na valné hromadě vyšší
garantovat budoucnost ČSA a přispějí shodu než prostou většinu hlasů. ■

ostRavsKý supeRpoČítaČ už má svůj
záKlad i jméno, zatím ale tajné
Do Ostravy dorazila první z částí
nově budovaného superpočítače
- tzv. malý klastr od společnosti
BULL. Na výběr jména pro superpočítač, které bude vloženo do
všech systémů zařízení, jež bude
po svém dokončení patřit mezi
nejvýkonnější stroje Evropy,
vyhlásilo Národní superpočítačové centrum IT4Innovations
veřejnou soutěž. Vítězný název
byl vybrán z ca 6000 zaslaných
návrhů, zveřejněn bude však až
na slavnostní inauguraci..
Ostravská univerzita, která je vedle
Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava součástí národního
superpočítačového centra IT4Innovations, už má pro nový superpočítač připraven jeden z prvních úkolů:
složitou matematickou analýzu tu-

kových tkání pacientů s cukrovkou
a obezitou. Jde o velmi přesnou
vědeckou předpověď založenou na
různých metodách strojového zpracování dat. „Právě tento úkol později
dostane jako jedno ze zadání superpočítač: spočítat, kterým lidem, s jakými tukovými buňkami, proč a kdy
hrozí vážné zdravotní komplikace.
Výsledky budou využitelné v léčbě
obezity, ale i v prevenci,“ vysvětlil rektor Ostravské univerzity Jiří Močkoř.
Jde o výstup z práce nového oddělení biostatistiky, které bude
spolupracovat s lékařskými fakultami a s výzkumnými medicínskými
ústavy. Kromě domácí ostravské
lékařské fakulty už navázalo spolupráci i s lékařskými fakultami pražské Univerzity Karlovy a Univerzity
Palackého v Olomouci. ■

z domova a ze světa
Ge sází na Pokrokové technoloGie
Rok 2013 bude v GE ve znamení
vývoje chytřejších strojů, které
dokážou extrahovat a analyzovat data a díky nimž budeme moci
poskytovat lepší služby,“ píše ve
výroční zprávě GE za rok 2012 výkonný ředitel a předseda představenstva společnosti Jeff Immelt.
Klíčovou úlohu bude podle něj hrát
tzv. průmyslový internet, který by podle odhadů GE během příštích 15 let
mohl zvýšit roční produktivitu natolik,
že globální HDP by mohl vzrůst až
o 15 bilionů dolarů.
„V minulosti bylo investiční rozhodování společností často založeno pouze
na mzdových nákladech. Dnes se však
stále častěji setkáváme nejen s novými
materiály, které mají zásadní vliv na
výkon, ale také s precizními technologiemi a výkonnými počítači, které
od základů mění způsob výroby,“
tvrdí Jeff Immelt. GE nyní např. tes-

tuje součástky vyrobené technologií
přímého kovového laserového tavení
a technologií 3D tisku a potažené nejmodernějšími nátěry. Jsou určeny pro
větrné elektrárny a proudové motory.
Nový proudový motor CFM LEAP, jenž
GE vyvíjí ve spolupráci se společností
Snecma, bude obsahovat jak „tištěné“
součástky, tak supermoderní kompozitní materiály s keramickou matricí.
Odhaduje se, že tyto technologické

Nový motor CFM LEAP bude obsahovat i součástky tištěné z počítače

novinky by měly snížit spotřebu paliva o 15 %, a ušetřit tak aerolinkám
miliardy dolarů.
Pokročilé metody výroby pomohou
zrychlit vývoj prototypů a snížit počet
testovacích cyklů i náklady. GE zvýšila roční výdaje na výzkum a vývoj
o tři miliardy dolarů, a tyto výdaje
tak nyní dosahují 5-6 % příjmů společnosti. „Díky této investici se z nás
stala firma, která nový motor na trh
neuvádí jednou za 10 let, ale každý
rok. Do roku 2020 plánujeme uvést
na trh 10 nových plynových turbín,“
uvádí Immelt. Většinu těchto turbín
bude pohánět břidlicový plyn, který
otevírá nové možnosti, jak využívat
energii. „Množství břidlicového plynu
a přístup nejen k tomuto nekonvenčnímu zdroji změní konkurenční poměry na trhu s energiemi nejméně
na příštích 30 let,“ uvádí Jeff Immelt
s tím, že velké společnosti, jako např.
železniční dopravci, by mohli přejít
z nafty na plyn. ■

kkh se mění na Wolf JaPonsko začalo Průmyslově těžit
KKH Brno, „hořlavý led“ z mořského dna
Japonští těžaři jako první na světě
začali – zatím v experimentálním
režimu – průmyslově dobývat
plyn z metan hydrátů z hloubky
zhruba 330 m pod mořským
dnem. Zdrojem plynu, který
bývá nazýván „hořlavý led“ jsou
zamrzlé krystaly na mořském dně,
v nichž je metan uvězněn.
Ložisko, kde Japonci zahájili těžbu, se
nachází v mořském příkopu Nankai asi
50 km od ostrova Honšú, a podle studie provedené japonskými výzkumníky by mohlo obsahovat nejméně
1,1 bilionu m3 plynu. Tyto
zásoby by Japonsku stačily na 12 let. Celkem by
japonské pobřežní vody
mohly ukrývat až stonásobek roční spotřeby
země. Výzkumníci státní
energetické společnosti
Japan Oil Gas and Metals
National Corp (JOGMEC),
kteří průzkum v oblasti
Nakamai provádí, použili
metodu odtlakování, při
níž se metanový hydrát
mění v metan.
Metanové hydráty jsou potenciálně obrovský zdroj
energie, jehož světové
zásoby by podle odhadů
mohly až desetinásobně
přesahovat známé zásoby

fosilních zdrojů na Zemi. Nejdostupnější ložiska se nacházejí kolem pobřeží a pod permafrostem, věčně
zmrzlou půdou v Arktidě. Většímu
využití však zatím brání náklady na
těžbu. Tento alternativní energetický
zdroj a možnosti jeho těžby zkoumají také Kanada, USA, Norsko, Indie
a Čína. Jako první jej však úspěšně
vytěžili Japonci, kteří náklady na jeho
získávání odhadují na dvojnásobek
oproti dovozu zkapalněného zemního plynu, jehož je Japonsko největším světovým dovozcem. Proto
už investovalo do rozvoje
technologií pro těžbu metan hydrátů stovky milionů
dolarů a snaží se zdokonalit technologie a program
dovést do komerčního
využití do roku 2018.
Experti na životní prostředí se ale obávají, že
těžba nebude bez rizika.
I když je metan čistším
zdrojem energie než
ropa či zemní plyn, zároveň jde o silný skleníkový
plyn, který při uvolnění
do atmosféry působí až
20krát silněji než CO2. Ložisko je navíc v seizmicky
nestabilní oblasti – na dně
příkopu Nankai se nachází
zlom zemských desek. ■

Změny
v Citroën ČR
S platností od
1. 4. 2013 bude u Citroën Česká republika pozici PR manažerky nově zastávat Lenka Martinová. Nahradí tak
dosavadní PR manažerku Kateřinu
Juráňovou, která odchází na mateřskou dovolenou. Ředitelkou marketingu a komunikace bude i nadále
zastávat Martina Bedrnová. Lenka
Martinová se vrací do společnosti
Citroën ČR z rodičovské dovolené.

Rozšíření
managementu Peugeot ČR
Vedení Peugeot
ČR od 1. března
2013 změnilo
složení managementu společnosti. Díky vnitřní
změně struktury
bylo Oddělení marketingu rozděleno na Produkt a Komunikaci.
Pozici marketingové ředitelky
Produktu zastává Kamila Amisová
a pozici markentingové ředitelky
Komunikace Jiřina Záluská. Obě
marketingové ředitelky spadají
pod Marca Venturiniho, ředitele
Oddělení prodejů. Všichni tři jmenovaní jsou přímo podřízeni generálnímu řediteli Jöelu Gorinovi.

Posila v Linde
Linde Material
Handling ČR rozšířila své řady o nového specialistu.
Stal se jim Michal Fröhr, který
se bude věnovat komplexním
skladovým řešením, zpracování
logistických studií, optimalizaci
skladů a RFID řešení včetně VNA
navigačního systému. Před nástupem do Linde působil ve firmě Hochtief CZ, Stow ČR a Mecalux ČR.

Nová tvář
u Heidenhainu
Od března 2013
nastoupil do společnosti Heidenhain Jan Loos, který předtím pracoval 14 let pro české zastoupení
firmy Fanuc. V nové pozici ve společnosti Heidenhain se bude opět
věnovat CNC oboru.

▲

spol. s r.o.,
která jako
první přinesla na český trh podlahové vytápění se systémovou
deskou, změnila po 20letém působení na našem trhu svůj název.
Od 1. března 2013 začala působit
pod novým jménem Wolf Česká
republika s.r.o.
Tato změna je vyvrcholením 7leté
exkluzivní spolupráce s prestižní
německou společností Wolf GmbH.
Pod jednou značkou Wolf se tak spojí
50letá tradice a zkušenosti výrobce
energeticky úsporných systémů a odborné zkušenosti KKH Brno v oblasti
zdrojů pro vytápění a nízkoteplotních
sálavých systémů gabotherm.
Wolf ČR může nyní nabídnout kompletní systém a garantovat nejen jeho
jednotlivé komponenty, ale i funkčnost
a kvalitu systému jako celku, který přináší díky vzájemné kompatibilitě bezproblémový a úsporný provoz. Celková
nabídka může spojit zdroje tepla (kondenzační kotle, nízkoteplotní sálavé systémy), podlahové a stěnové vytápění,
ohřev vody, solární systémy, tepelná
čerpadla, větrání a klimatizaci a také zařízení na výrobu tepla a elektrické energie.
„Německý Wolf je nám blízký svojí filozofií – staví svůj byznys na spolehlivé kvalitě
a náš obchodní vztah je od začátku založen na partnerském základu,“ říká Ramon Haas, generální ředitel Wolf Česká
republika a Wolf Slovenská republika. ■

Personálie
ve firmách
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z domova a ze světa
Znovuzvolení
prezidentem
Na svém zasedání ICT Unie, jež
je sdružení firem
z oboru informačních technologií a elektronických komunikací,
rozhodlo představenstvo, že se
na další tříleté období stal prezidentem ICT Unie Svatoslav Novák.
Funkci vykonává již od ledna 2010,
kdy ICT Unie vznikla sloučením
APVTS (Asociace provozovatelů
veřejných telekomunikačních sítí)
a SPIS (Sdružení pro informační
společnost).

Jmenování
v divizi
Siemens
Divize Low and
Medium Voltage
společnosti Siemens jmenovala
od konce loňského roku na pozici finanční ředitelky Dášu Fialovou. Ve funkci je zodpovědná
za finanční řízení divize, plánování, controlling a reporting,
za řízení obchodních případů
po obchodně-ekonomické
stránce, za správu pohledávek
a závazků a za nákup. Pro společnost Siemens pracuje Dáša
Fialová již 12 let.

Posila
v T-Mobile
Od března 2013
posílil oddělení
firemní komunikace T-Mobile Lukáš Hrabal, který
vystřídal na pozici senior specialisty externí komunikace Jiřího
Janečka. Zároveň bude zastávat
i funkci zástupce tiskové mluvčí
společnosti, Martiny Kemrové.

Sophos
posiluje
vrcholový
management

▲

Dodavatel bezpečnostních řešení
v IT, společnost
Sophos, jmenoval
dva nové členy
svého vrcholového managementu. Na pozici
hlavního viceprezidenta zodpovědného za oblast celosvětových
prodejních aktivit nastoupil Michael Valentine a na pozici hlavního firemního právníka a viceprezidenta pro rozvoj Ari Buchler.
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Studenti architektury navrhují nové
„Železniční muzeum v Praze“
Národní technické muzeum připravilo ve spolupráci s Fakultou architektury ČVUT v Praze
výstavu studentských návrhů
Železničního muzea Národního
technického muzea v Praze.
Nejzajímavější exempláře vozidel ze
sbírky NMT, jež jich má v opatrování
přes 150, a desítky dalších drobnějších předmětů jsou vytipovány pro
stálou expozici, která je plánována
pro budoucí Železniční muzeum na
Masarykově nádraží v Praze.
Areál bývalých výtopen Masarykova
nádraží spravuje NTM již od roku 2002.

Realizaci projektu zatím bránila stavební uzávěra, která byla na uvedené
území vydána v souvislosti s výstavbou
nového železničního spojení pod vrchem Vítkov, ale od loňského roku už
tato překážka padla a v létě roku 2012
vyhlásilo Národní technické muzeum
a Ústav památkové péče FA ČVUT ideovou urbanistickou a architektonickou
veřejnou studentskou soutěž na návrhy Železničního muzea NTM v Praze.
Předmětem bylo zpracování ideového
návrhu urbanisticko-architektonického
řešení památkově chráněného areálu
bývalých dílen Depa kolejových vozi-

v uSa vznikají nové jaderné
elektrárny – První Po 30 letech
V polovině března bylo dokončeno lití prvního betonu na třetím bloku nově budované jaderné
elektrárny Vogtle společnosti
Southern Nuclear v Georgii na jihovýchodě USA. Byl tak vytvořen
základ pro jaderný ostrov na instalaci klíčových modulů elektrárny.
Dva nové bloky AP1000 se stanou
prvními jadernými elektrárnami vybudovanými v USA po 30leté odmlce. Vyrobí elektřinu pro půl milionu domácností a podniků ve státě
Georgia. Jejich výstavba zároveň
představuje silnou podporu zaměstnanosti: nabídne až 5000 pracovních
pozic na stavbě a 800 míst nutných
pro zajištění provozu elektrárny.

Jak uvedl prezident a generální ředitel Westinghouse Electric Company
Danny Roderick: „Jde o významný
posun na cestě k nové generaci jaderných elektráren ve Spojených státech,
kdy se v rozmezí pouhých několika
dnů podařilo dokončit budování zá-

zetor major zamířil do Sériové výroby
Tradiční český výrobce zemědělské techniky, společnost Zetor
zahájila v únoru sériovou výrobu
nového traktoru Zetor Major.
První vyrobené kusy zamíří nejen
do Česka, ale i do Velké Británie,
Polska, Irska, USA či Dánska. Do
konce roku počítá firma s výrobou
kolem 900 ks traktorů Zetor Major.
„Zájem o nový model nás velmi těší.
Na období leden až duben 2013 zatím
evidujeme potvrzené objednávky na
více než 350 traktorů tohoto modelu,
což předčilo naše očekávání. Plánovaná produkce pro toto období je již
nyní vyprodaná. Zetor Major ale není
naší poslední velkou novinkou a už

nyní se zákazníci mohou těšit na další
nové modely,“ říká Marián Lipovský, zástupce výkonného ředitele a výrobní
ředitel společnosti Zetor Tractors.
Při vývoji nejnovějšího modelu využil
výrobce i externí specialisty z oblasti
vývoje a také do budoucna nabízí firma

del Masarykova nádraží pro umístění
expozice Železničního muzea NTM
včetně návrhu úprav širší oblasti v souvisejících prostorových vazbách města
a komunikačních tras. Do soutěže se
přihlásilo na 22 projektů studentů
českých a slovenských vysokých škol,
které předkládají mnohé inspirativní
návrhy, jak je možné k budoucí realizaci železničního muzea přistoupit. ■

kladů hned pro dvě nové elektrárny,
a Westinghouse se svým partnerem
v konsorciu, společností Chicago
Bridge & Iron, bude nadále pokračovat v bezpečné, vysoce kvalitní a efektivní realizaci projektů AP1000, která
probíhá ve Vogtle, ve V.C. Summer
v Jižní Karolíně a v čínském Sanmenu
a Haiyangu.“ Stavba všech osmi bloků
v těchto lokalitách podle něj výrazně
postupuje kupředu. ■

příležitost ke spolupráci dalším externím
vývojovým týmům. Nový model Zetor
Major se čtyřválcovým motorem patří
do výkonové kategorie do 80 koní a je
určen především pro majitele menších
či rodinných farem. Jde o spolehlivý,
výkonný a na údržbu nenáročný model.
Mezi jeho klíčové atributy patří vynikající poměr cena/výkon. Novinka je
vybavena plně synchronizovanou čtyřstupňovou převodovkou s třístupňovou
redukcí a reverzací a umožňuje 12 + 12
rychlostí. Využívá hydrauliku s mechanickou regulací pracující v obvyklých
režimech – tedy polohová, silová a smíšená, která se vyznačuje nejen vysokou
zdvihací silou, ale i plynulou regulací
spouštění včetně funkce hydraulického
zámku při transportu nářadí. ■

z domova a ze světa
TaTra má nového majiTele
a ambice vráTiT se na špičku
Kopřivnická automobilka Tatra
byla na dražbě v Chebu prodána
za 176 mil. Kč společnosti Truck
Development, která byla založena
účelově kvůli převzetí Tatry a zúčastnila se jako jediný dražitel.
Nový majitel nepředpokládá propouštění, (nicméně nevyužije prý žádné
členy současného vedení) a chce
zachovat výrobu v současném rozsahu, stejně jako muzeum s cennými
sbírkami historických vozidel. Podnik
bude dál fungovat a plnit všechny
své závazky. „Naším prvořadým zájmem je zajistit pokračování výroby
a rozvoj podniku. Za tímto účelem
máme připraveno úvěrové financování v řádech stovek milionů korun“,
řekl předseda představenstva Truck
Development a jediný akcionář firmy
Marek Galvas.

Slavného českého výrobce nákladních automobilů poslala do dražby
společnost Composite Com, jíž Tatra
dlužila asi 650 mil. Kč, ale jak uvedl
její mediální zástupce Andrej Čírtek,
firma neměla zájem na její likvidaci,
ani vstup do podniku, jen na rychlém
vypořádání pohledávky. Dražba byla
zřejmě vůbec první, kdy se touto variantou řešilo vypořádání pohledávky
u takto velké firmy. Truck Develop-

Foto: TATRA

Historie nejstarší evropské automobilky a druhého nejstaršího výrobce aut na světě
nekončí, podnik získal nového vlastníka, který deklaruje zájem o pokračování výroby

Třinecké železárny chysTají
modernizaci konTidráTové TraTě
Největší tuzemský výrobce oceli,
produkující zhruba 2,5 mil. tun
ročně, společnost Třinecké železárny se připravuje na rozsáhlou
modernizaci jednoho ze svých klíčových provozů: za cca 800 mil. Kč
hodlá inovovat kontidrátovou trať.
Hlavním prvkem modernizace tratě
bude instalace nových čtyřstolicových
bloků RSM (Reducing Sizing Mill), které

ment je připraven jednat se všemi
věřiteli a uhradit veškeré závazky Tatry.
„Změna vlastníka řeší finanční záležitosti, které firmu v minulých třech
letech brzdily. Nové výrobky a nové
trhy, na něž Tatra v tomto obtížném
období vstoupila, by se nyní mohly
rychle rozvíjet a přivést Tatru zpět
na špičkovou pozici, která jí náležela,
než byl průmysl zasažen celosvětovou
finanční krizí,“ reagoval na výsledek
dražby generální ředitel společnosti
Tatra Ronald Adams. Dražba kopřivnického podniku podle něj neměla na
jeho chod negativní vliv. ■

umožní dokonalejší válcování a produkci
drátu vyšší kvality, a bude zavedena
i modernější technologie chlazení. Od
investice si firma slibuje zvýšení kvality
vyráběného drátu, rozšíření portfolia
produktů i zvýšení rychlosti výrobní
tratě.„Dnes sice již patříme mezi nejkvalitnější výrobce drátu, ale modernizací
kontidrátové tratě předběhneme celou
evropskou špičku a dostaneme se do

kategorie světových výrobců, tedy firem
jako japonský Nippon Steel či Daido
Steel,“ uvedl generální ředitel společnosti
TŽ Jan Czudek. Modernější linka podle
něj bude mít přínos pro celou skupinu
Třinecké železárny - Moravia Steel. Díky
ní bude mít např. dceřiná společnost
ŽDB Drátovna v Bohumíně nově k dispozici vstupní materiál nejvyšší kvality.
Zásadní technologie pro modernizaci
dodá konsorcium firem Siemens z USA,
Německa a ČR, s nimiž už TŽ podepsaly
kontrakt. Celá modernizace bude dokončena v létě příštího roku. ■

dachser rozšiřuje své logisTické kapaciTy v česku
Společnost Dachser Czech Republic spustila v Kladně provoz nové
překládkové haly a přestěhovala
se do nových administrativních
prostor. Investice do logistické
haly a nových kanceláří činí
225 mil. Kč a přinesla společnosti
dalších 4200 m2 skladových ploch
a nové objekty pro administrativu.
Nové prostory navazují na dosavadní skladové objekty, celkem tedy
logistický areál společnosti Dachser
v Kladně čítá 14 460 m2 skladových
a překládkových ploch a 2000 m2
s kancelářemi a zázemím. Moderní
logistický skladový areál nabízí v nové
podobě 40 nakládacích ramp, kterými
denně prochází na tisíc zásilek, což
představuje zhruba 400 t nákladu. Vše

je pečlivě inventarizováno a sledováno prostřednictvím čárových kódů,
pod kamerovým dohledem.
Zahájení výstavby nové překládkové
haly a čtyřpodlažní administrativní
budovy v Kladně na podzim 2011
předcházela rozsáhlá sanace pozemků v areálu bývalého hutního
provozu Poldi Kladno, a to včetně náročné likvidace ekologické zátěže.„Pro

rozšíření našeho logistického areálu
v Kladně jsme se rozhodli z důvodu
stále narůstajícího množství exportů
našich zákazníků a tedy i vyšší potřebě konsolidace zásilek. Mysleli jsme
i na další možnosti expanze společnosti, a proto naše pozemky nabízejí
celkem 57 000 m2 s velkým prostorem
pro případné rozšíření společnosti
v budoucnu,“ komentuje projekt ob-

Oba manažeři budou pracovat
v bostonské centrále. Michael
Valentine přišel z firmy Fortinet
a Ari Buchler ze softwarové firmy
Rocket Software.

Do UniCredit
Leasing
se vrací Jiří
Matula
Po téměř dvou
a půl letech se do čela společnosti
UniCredit Leasing CZ, a.s., vrací
Ing. Jiří Matula, který se s platnosti
od 5. března stal předsedou představenstva a generálním ředitelem. Ke stejnému datu byl jmenován Ing. Jaroslav Jaroměřský
místopředsedou představenstva
a obchodním ředitelem. „Vracím
se do UniCredit Leasing bohatší
o zahraniční zkušenosti z oblasti
nebankovního financování a věřím, že se nám podaří navázat na
předchozí úspěšnou spolupráci,“
uvedl Jiří Matula.

Nový
evropský GŘ
v Doxee
Společnost Doxee
oznámila jmenování Radka Trobla generálním
ředitelem pro střední a východní
Evropu. Nový GŘ bude mít na starosti rozvoj obchodní strategie,
poboček a portfolia služeb ve společnosti a elektronickou archivaci
dokumentů. ■

chodní a marketingový ředitel Dachser Czech Republic Ing. Jan Polter.
Nyní tak Dachser v ČR disponuje téměř 33 000 m² distribučních a překládkových skladových ploch po
celé republice. Ve svých osmi pobočkách v Kladně, Ostravě, Brně, Břeclavi, Českých Budějovicích, Hradci
Králové, Praze (oddělení letecké
a námořní spedice na letišti Praha
Ruzyně) a na pobočce Dachser Cargoplus zaměstnává přes 300 lidí. ■

4/2013

7

interview

Společnými Silami lze zvládnout větší cíle
– i konkurenti mohou být Spojenci
Strojírenství má v ČR letitou tradici už z dob, kdy Čechy a Morava byly součástí rakousko-uherské monarchie. V meziválečném období prvních let samostatné republiky patřilo mezi
evropskou a dokonce i světovou špičku, a na tuto tradici se snažilo navázat i v poválečném
období. V současné době však musí čelit silné zahraniční konkurenci a pomoci odolat jí by
mělo i sdružení hlavních výrobců do strojírenského klastru – čeští strojaři spojují své síly, aby
mohli společně lépe čelit novým výzvám trhu a využít příležitostí, které se nabízejí. Na aktuální
situaci jsme se zeptali manažera Národního strojírenského klastru (NSK) Ing. Lubomíra Gogely.
NSK si letos na jaře připomíná 10 let od svého
vzniku. Jak byste zhodnotil jeho dosavadní
působení, co se vám ze zamýšlených cílů podařilo, s čím naopak třeba zase příliš spokojeni
nejste?
Národní strojírenský klastr byl založen 20. 03. 2003
jako první klastr v České republice. Za tu dobu
prošel různými obdobími, od prvotního nadšení
a možná i někdy nereálnými očekáváními některých
členů, až po v současné době stabilní uskupení 65
organizací, a to včetně dvou vysokých škol, třech
středních škol a třech výzkumných organizací. Za
tu dobu se určitě podařilo vybudovat dodavatelské řetězce v oboru jaderné a klasické energetiky,
navázat významné obchodní kontakty doma i v zahraničí, a to jak na úrovni obchodních partnerů, tak
na úrovni klastrů.

Další významnou aktivitou v této oblasti bude konference Strojírenství Ostrava 2013 na téma „Špičkoví
technici – nezbytná podmínka konkurenceschopnosti českého průmyslu“, která se bude konat 23. 04.
2013 v multifunkční hale Gong v Dolní oblasti Vítkovic pod patronací ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy a ministerstva průmyslu a obchodu.
Jako zastřešující organizace musíte pečlivě
sledovat i vývoj a dění v oboru. Které hlavní
trendy lze vysledovat ve strojírenských oborech a setkali jste se např. na veletrzích v uplynulém období s nějakými skutečně zásadními
novinkami, které budou udávat ráz oboru do
budoucna?
Samozřejmě sledujeme současné trendy. Členové
NSK realizují své dodávky v oblasti energetiky, ja-

K hlavním prioritám NSK patří mj. i nákupní
aliance, lze vůbec takovéto projekty realizovat v prostředí, kde jsou si jednotliví členové
nezřídka konkurenty? Funguje to?
Co se týče nákupních aliancí, tak toto realizujeme
např. v oblasti společných nákupů energií, materiálů, vozidel na CNG a dalších služeb. Myslím si,
že v této oblasti se v rámci klastru nejedná o konkurenci. Co se týče vzájemné konkurence v rámci
klastru, tak je pravda, že například v oblasti armatur,
ale i jiných výrobků máme více dodavatelů, ale
pokud jde o zdravou konkurenci, tak to není na
škodu, je spíše ku prospěchu věci.
Významnou roli v aktivitách klastru hraje
vzdělávání a inovace. To je ale právě sféra,
k níž mají české firmy časté výhrady a poukazují na nedostatek nových technických
specialistů v českém technickém školství, což
je ovšem problém i řady vyspělých zemí. Jaké
vidíte možnosti řešení této situace? Jak funguje spolupráce NSK se školami, kterou má
klastr rovněž mezi svými stěžejními úkoly?
Je pravda, že v současné době pociťuje nejen české
strojírenství, ale celý český průmysl nedostatek
kvalifikovaných techniků. Jsme si toho vědomi
a snažíme se přispět k řešení této problematiky.
NSK je nositelem vzdělávacího projektu „Zvyšování kvalifikace zaměstnanců členů Národního
strojírenského klastru“, kde vzděláváme cca 3000
zaměstnanců 12 členů klastru, a to jak svářeče,
operátory, technology, konstruktéry, obchodníky,
tak i vrcholové managementy firem. Finanční objem
projektu, realizovaného v rámci OP LZZ (operační
program lidské zdroje a zaměstnanost) je 53 mil. Kč.
8
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Ing Lubomír Gogela
Manažer Národního strojírenského klastru ČR.
Absolvent strojírenské fakulty VŠB-TUO začal
svou profesní kariéru v akciové společnosti
Vítkovice, kde během svého působení do roku
2000 prošel řadou manažerských funkcí, poté
pracoval pro několik významných konzultačních
společností a firem z leteckého a automobilového průmyslu. Na svou pozici v NSK nastoupil
v roce 2009 ze společnosti Deloitte.

derné energetiky, chemického a petrochemického
průmyslu, metalurgie a ekologického strojírenství.
Je nutno si uvědomit, že v těchto oborech jde zejména o export. Máme vytipovaná prioritní teritoria,
kde soustřeďujeme svoji pozornost a kde také rozvíjíme své aktivity, jako je např. Indie, Turecko, Rusko.
Velmi intenzívně se také angažujeme v možné dostavbě jaderné elektrárny v Temelíně, která by byla,
a my věříme, že bude nejvýznamnější a největší
investicí v České republice.
Jak vidíte současnou situaci a výhled českého
strojírenství? Domácí trh je omezený, jaké
šance má dnešní český strojírenský průmysl
ve světě?
Toto souvisí s mou předešlou odpovědí. České
strojírenství má určitě co nabídnout, ale je nutno si
uvědomit, kde jsou trhy pro naše výrobky. A nám se
potvrzuje, že trhy jsou, o naše výrobky je tam zájem,
jak už jsem zmínil, jedná se např. o Indii, Turecko,
Rusko, ale i další země.
K tradičním strojírenským velmocem, jako
jsou USA, Německo, Itálie či asijští výrobci
(Japonsko nebo Korea), přibyla během posledních dekád další dravá konkurence z Východu
– Čína, která má značné ambice a snaží se
prosadit i cenou. Budou naši výrobci schopni
takovéto konkurenci čelit?
Myslím si, že tomuto tlaku můžeme čelit, ale je
nutno pečlivě zvážit komodity, ve kterých jsme
konkurenceschopní. Ještě pořád máme v některých
oborech náskok.
Jádro NSK tvoří hlavně firmy Moravskoslezského regionu, tradiční české průmyslové
aglomerace, a Vysočiny. To ale není celé spektrum českého strojírenského průmyslu. Jaké
vztahy máte s ostatními významnými hráči,
jako je např. plzeňská Škoda apod.? Nemají
snad zájem o spolupráci, nebo berou NSK
spíše jako konkurenci?
Máte pravdu, jádro NSK tvoří společnosti a organizace z Moravskoslezského kraje. NSK také
původně vznikl jako Moravskoslezský strojírenský
klastr. Po nástupu Jana Světlíka, jako prezidenta
klastru, byl tento přejmenován na Národní strojírenský klastr s cílem působit na celém území
ČR v oblasti strojírenství. Myslím si, že se to postupně daří. Jako příklad mohu uvést jednoho
z lídrů klastru, a to společnost ŽĎAS, také společnost SANDVIK z Chomutova, ZAT z Plzně a další.
Dle mého názoru máme dobré vztahy se všemi
strojírenskými firmami. Toto dle mého názoru
platí i o společnosti ŠKODA JS, kteří se zúčastnili
např. naší konference k jaderné energetice a také
několika workshopů, kde prezentovali projekt
konsorcia MIR 1200. Navíc naši členové se podílejí
na zpracování nabídky konsorcia MIR 1200 pro JE
Temelín. Dále máme také velmi dobrou spolupráci
s ZČU Plzeň, jejichž studenti a pedagogové se
pravidelně zúčastňují našich konferencí a s nimiž
jsme řešili i společný projekt z oblasti vzdělávání
a to i přesto, že nejsou našimi členy. Chci zdůraznit, že našim posláním je spolupráce a podpora
strojírenství v České republice. ■

Strojírenské veletrhy / FOR INDUSTRY

23.–25. dubna 2013

FOR SURFACE, FOR WELD

Praha

JARNÍ PŘEHLÍDKA NABÍDNE
NOVÁ ŘEŠENÍ I SPOUSTU NOVINEK
TECHNOLOGICKÉ VELETRHY: FOR INDUSTRY – STROJÍRENSKÉ
TECHNOLOGIE, FOR SURFACE – POVRCHOVÉ ÚPRAVY A FINÁLNÍ
TECHNOLOGIE A FOR WELD – TECHNOLOGIE PRO SVAŘOVÁNÍ,
PÁJENÍ, DĚLENÍ A LEPENÍ, KTERÉ SE USKUTEČNÍ PŘEDPOSLEDNÍ
DUBNOVÝ TÝDEN V PRAŽSKÝCH LETŇANECH, NABÍDNOU
NÁVŠTĚVNÍKŮM ŘADU NOVINEK A SPECIALIZOVANÝCH ŘEŠENÍ.
Termínem konání jsou průmyslové veletrhy vhodnou příležitostí jak pro vystavovatele, kteří mohou
představit své novinky již z kraje roku, ale také pro
návštěvníky hledající odpovědi na řešení svých
problémů. Díky novým informacím, novým strojům
a technologiím ale budou přínosem pro všechny
zúčastněné. V letošním ročníku strojírenské částí
veletrhů je avizovaná zejména rekordní účast dodavatelů 3D tiskáren v ČR.
Na veletrzích je přihlášena je řada významných
firem, které mají připraveny prezentace technologických novinek i praktické ukázky s uplatněním v různých průmyslových odvětvích. Brněnská
společnost BIBUS s.r.o. bude prezentovat nejen
komponenty pro stavbu strojů s ukázkami funkce
tlumiče rázů, ale také funkční technologie 3D

tisku, využitelné pro různé obory. Horkou novinku
na svém stánku představí firma MEPAC CZ, s.r.o.,
v podobě přenosného laserového gravírovacího
systému HCP10. Nová konstrukce zařízení umožňuje široké možnosti tohoto univerzálního zařízení,
určeného pro hluboké gravírování jak malých, tak
i velkoobjemových dílů. Stálice veletrhu, jako např.
firma PROFIKA s.r.o. předvede kompletní řadu CNC
strojů HYUNDAI-WIA. Pro zákazníky zabývající se
kusovou a malosériovou výrobou nabídne firma
Rexim spol. s r.o. britské obráběcí stroje XYZ Machine Tools. Zájemci budou mít možnost vyzkoušet
si jednoduché programování ProtoTRAK na vystavených CNC strojích.
Americká obráběcí 5osá centra firmy HAAS bude
na svém stánku prezentovat společnost Teximp,
jejichž novinka, nové obráběcí centrum UMC 750

PVA EXPO, Letňany

Nejnovější 3D tiskárny
Progresivně se rozvíjející oblast technologií 3D tiskáren bude jedním z inovativních témat veletrhu FOR
INDUSTRY. 3D tiskárny dokáží vytvořit prototypy výrobků, zubní protézy a implantáty, kopie technických
řešení nebo architektonické modely. Myšlenka 3D
tiskáren není přitom nijak nová, na komerční bázi již
existuje déle než 30 let. V současnosti však dochází
k masivnímu rozšíření a zpřístupnění 3D tiskáren
ve strojírenství a příbuzných oborech. Z rostoucího
zájmu firem lze očekávat, že právě tato technologie
bude udávat směr ve strojírenství i v nejbližších letech.
Společnost Aroja s.r.o., na veletrhu představí kromě
své stávající nabídky strojů také novou kompaktní

nabízí výborný poměr ceny a výkonu. Firma Mitutoyo Česko představí kromě jiného svou novinku
– drsnoměr série SJ-400. Ten lze využít jak v dílenské praxi pro měření přímo u výrobních strojů,
tak z něj lze pomocí opcí vytvořit vysoce výkonný
laboratorní přístroj.

Technologie svařování
Od prvního ročníku veletrhu FOR WELD očekávají nejen pořadatelé veletrhu, ale podle ohlasu
i vystavovatelé, novou výstavní platformu pro
daný obor.
Své novinky předvede např. přední světový výrobce
a dodavatel svařovací techniky FRONIUS Česká
republika s.r.o. v podobě speciální edice zdroje
TPS – Steel, která obsahuje nové programy pro
svařování oceli. Ve spolupráci s firmou ABB bude
vystavena robotická buňka FlexArc. Zájemci si mohou vyzkoušet svoje dovednosti na svařovacím
trenažéru Virtual Welding.

V expozici HST technologic s.r.o. budou prezentována specializovaná řešení. Např. nová generace
strojů pro automatizovanou úpravu den nádob
multi-gas plasmou. Firma ARC-H a.s. zas předvede
nový model svařovacího zdroje Kempact RA, který
zajišťuje optimální svařovací výkon s 10% úsporou
energie oproti konvenčním zdrojům.

Od nákresu k funkčnímu 3D modelu je jen krůček

3D tiskárnu určenou hlavně pro domácího uživatele. S novou produkcí firmy Stratasys se budou
moci návštěvníci seznámit v expozici MCAE Systems, s.r.o. Designér, konstruktér nebo projektant
si tak pomocí technologie 3D tisku může svůj počítačový CAD model „vytisknout“.
Atraktivní bude expozice firmy BIBUS, která dodává
tiskárny využitelné v architektonickém oboru, inženýrství i konstrukce, nebo u firmy Tecnotrade
Obráběcí stroje, která jako čerstvou novinku nabízí 3D tiskárnu Objet Connex1000 vhodnou pro
zhotovení velkých dílů a prototypů v měřítku 1 : 1.
Zajímavosti v oblasti 3D tisku představí také prezentace vystavovatelů BEKO Engineering nebo 4ISP.
V nadcházejících všech třech jarních odborných
veletrzích bude kromě pestré nabídky vystavovatelů s prezentací moderních trendů ve strojírenství,
povrchových úpravách a svařování, také řada doprovodných programů se zaměřením na vzdělávání,
technická školení, semináře a technologické ukázky.
Připravována jsou témata jako: „Štíhlá výroba – moderní metody a nástroje zvyšování produktivity
a efektivity procesů“, „Podnikání a investice v post-sovětských republikách“ nebo „Digitální prototypy
– od návrhu po simulaci“ a řada dalších. Cílem jarní
veletržní přehlídky je vytvořit komplexní platformu
pro řešení problematiky v jednotlivých odvětvích
strojírenství s prostorem pro technologické ukázky
a volbu spolupráce. V rámci veletrhů budou vyhlášeny soutěže GRAND PRIX a TOP EXPO. ■
Pro aktuální informace jsou k dispozici
webové stránky www.forindustry.cz,
www.forsurface.cz a www.forweld.cz.
4/2013
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KENNAMETAL SLAVÍ
75. VÝROČÍ VÝZNAMNÉ
STROJÍRENSKÉ INOVACE

EDUKAČNÍ SOFTWARE SOLIDWORKS POMÁHÁ
PŘIPRAVIT STUDENTY PRO PRŮMYSLOVOU PRAXI

Tři čtvrtě století uplynulo od
vzniku firmy Kennametal, která
v roce 1938 začínala s 12 zaměstnanci. Dnes je z firmy průmyslový technologický leader, jehož aktivity jsou spojeny
s inovacemi v řadě oborů průmyslové výroby
od zemních prací, energetiky, a dopravního
průmyslu až po svět leteckého průmyslu.
Na počátku společnosti stál Philip McKenna
a jeho průlomový vynález wolfram-titanového
slinutého karbidu. Od doby, kdy založil firmu,
následně přejmenovanou na Kennametal,
vzrostly její tržby 100 000krát na téměř 3 miliardy dolarů. Ve své dnešní podobě obsluhuje
společnost přes 80 000 zákazníků ve více než 60
zemích. Průmyslové technologie Kennametalu
umožňují pokročilou výrobu, efektivní obnovu
silnic, bezpečnou těžbu, spolehlivou energetickou produkci a špičkový výkon dopravních
prostředků od letadel k vlakům a automobilům.
V roce 1946 společnost představila
Kendex – řadu mechanicky držených,
indexovatelných
břitových destiček.
Jde o systémy, které
zrychlily výměnu
Philip McKenna a historický
produkt firmy. Dnes v povlanástrojů a výrazně
kování nastupují pokročilé
zvýšily přesnost
nanotechnologie.
obrábění. Unikátní,
patentovaný termitový proces firmy pro
výrobu makrokrystalického karbidu wolframu vysoce odolného proti
nárazu dodnes zůstává nejlepším způsobem, jak
vyrábět extrémně tvrdé nástrojové materiály pro
náročné aplikace. Firma se stala rovněž průmyslovým lídrem ve vývoji speciálních materiálů založených na křemíko-nitridové keramice (sialon) pro
obrábění exotických leteckých materiálů a patří
k průkopníkům rozvoje kobaltem obohacených
substrátů pro povlakované vložky. Kennametal jako
první komerčně zavedl výkonné řezné nástroje
využívající technologie fyzikálního napařování
vrstvy slinutého karbidu (physical-vapor-deposition, PVD) a uvedl na trh komerčně životaschopné
diamantově povlakované karbidové vložky. Firmě
patří i výrazná role ve vývoji rychlovýměnných
nástrojových systémů.
A protože tak významné výročí zasluhuje důstojné připomenutí, zahájila společnost 1. března
celoroční globální oslavy zahrnující různorodé
aktivity po celé planetě. Podrobnější informace
o nich, stejně jako o firmě samotné a její pozoruhodné historii i současných úspěších lze nalézt
na www.kennametal.com. ■

Firma Dassault Systèmes se stala partnerem seriálu soutěží a konferencí zaměřených na 3D modelování pro studenty středních škol a jejich pedagogy. Soutěže rozvíjejí praktické schopnosti
středoškoláků z celé ČR a talentování studenti nacházejí díky výborné znalosti SolidWorksu
lépe uplatnění.
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tivně pracovat,“ konstatuje Hynek Horák, ředitel společnosti
SolidVision, která je největším
prodejcem řešení SolidWorks
v ČR a mj. také trojnásobným
držitelem ocenění President´s
Club pro celosvětově nejúspěšnější prodejce SolidWorksu.
„Úspěch naší společnosti roste
a padá s úspěchy českých konstruktérů. Podpoře mladých
Jedním z úkolů březnové studentské soutěže bylo vytvoření 3D součástky talentů se tak proto věnujeme
dlouhodobě a pro školní rok
íky špičkovým konstruktérům má český prů- 2012/13 jsme připravili celý seriál soutěží a konfemysl nejen dlouhou tradici, ale také velmi rencí, které studentům pomohou osvojit si praktické
dobré jméno v Evropě i ve světě. Chtějí-li zkušenosti nezbytné pro uplatnění v českém strojízůstat konkurenceschopní, musejí mít mladí kon- renství – od 2D skicování až po tvorbu 3D modelů
struktéři nejen dobré nápady, ale také zkušenosti od a přípravu výkresové dokumentace.“
svých předchůdců – a po ruce silné nástroje, které
jim pomohou přenést myšlenky do uskutečnitel- Podpora studentů
ných projektů. To jim nabízí speciální studentská v režii Dassault Systèmes
verze řešení SolidWorks - mladým konstruktérům Všechny nejmodernější 3D CAD technologie jsou
neumožňuje pouze osvojit si efektivní postupy dostupné i českým studentům v rámci programu
při 3D modelování, ale také provádět analýzy a si- SolidWorks Education – v jediném, snadno přístupmulace, které pomáhají ověřit využitelnost jejich ném balíčku. Zajímavé a zábavné výukové materiály
návrhů ve skutečném provozu.
pomáhají středoškolákům i vysokoškolákům objevovat a prakticky využívat nové technické koncepty
Těžko na cvičišti, lehko v praxi
a rozvíjet schopnosti nutné k řešení komplexních
Konstrukční 3D CAD systém SolidWorks si získal stu- projektů. S celosvětovou uživatelskou komunitou
denty po celém světě – snadností použití, mnoha téměř dvou milionů CAD profesionálů za zády je
dostupnými funkcemi, které už dávno překročily možné SolidWorks najít ve více než 25 000 vzděhranice pouhého 3D modelování, i okamžitou do- lávacích institucích po celém světě, včetně většiny
stupností speciálních studentských licencí a školi- z prestižních technických škol. Podstatné je, že kromě
cích materiálů. Díky podpoře středních odborných speciální školní verze softwaru SolidWorks Education
škol a autorizovaných prodejců se silným odbor- či vzdělávacích materiálů a soutěží mohou studenti
ným zázemím, mezi něž patří i česká společnost získat také oficiální certifikaci, která je dokladem
SolidVision, mají i pravidelnou možnost prověřit jejich odbornosti při využívání softwaru SolidWorks
si své schopnosti.
k 3D modelování či navrhování konceptů, a která
„Pro studenty technických oborů je velmi důležité, jim pomáhá při následném uplatnění v praxi. ■
pokud si naučené mohou vyzkoušet i prakticky.
Účast v odborných soutěžích je přímo motivuje
k dalšímu studiu a pomáhá upevnit dovednosti,
které budou potřebovat při budoucím uplatnění. Je
pro nás ctí hostit nadané studenty z celé republiky
a spolupracovat s firmami, které jim umožňují přístup k nejmodernějším technologiím. I díky tomu se
nám daří připravovat pestrou výuku, která láká nové
zájemce o studium,“ říká Drahomíra Drašnerová,
ředitelka Střední průmyslové školy Hranice. Právě
zde se 20. března uskutečnila celodenní soutěž v 3D
modelování v SolidWorksu, jíž se účastnila více než
padesátka studentů.
„Chceme-li skutečně podpořit české studenty- Šéf firmy Solid Vision Hynek Horák a ředitelka
-konstruktéry, nestačí jen dát jim do rukou kva- pořadatelské SPŠ Hranice Drahomíra Drašnerová
litní software pro 3D konstruování a analýzy, ale gratulují vítězi – v tomto případě se jím stal Daniel
je také nutné naučit je s pokročilými nástroji efek- Slavík z VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou
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MULTICUT 630S/3000 od KOVOSVITU MAS
instalovaný ve společnosti T MACHINERY, a.s.

úroveň těchto setkání rok od roku stoupá. Dnů
aplikovaných technologií jsem se bohužel zatím
nezúčastnil, ale i ty bych chtěl v budoucnu rád
navštívit.

Do výrobně-engineeringové společnosti v oblasti důlní techniky T Machinery, a.s. bylo na konci
roku 2012 instalováno multifunkční soustružnicko-frézovací obráběcí centrum MULTICUT
630S/3000 od firmy KOVOSVIT MAS. O zkušenostech nejen s tímto zařízením jsme pohovořili
s Ing. Markem Milde, výrobním ředitelem a členem představenstva společnosti T Machinery, a.s.

Jak vnímáte posun trendu v technologii obrábění směrem k multifunkčnímu a 5osému
obrábění?
Jednoznačně pozitivně. Tento trend je třeba vnímat
i v souvislosti s vývojem nástrojů, kde je přímá
vazba při uvažování o pořízení konečné technologie. Posun je zejména z hlediska logistiky. Dříve
jsme dílec unašeče dělali na šesti pracovištích,
dnes pouze na třech. První pracoviště je příprava
polotovaru (hrubování), druhé tepelné zpracování
a třetí je stroj MULTICUT, tzn. všechny technologie
třískového obrábění – soustružení, frézování, vrtání
a odvalování děláme na jednom stroji. Tím došlo
k zásadnímu zkrácení celkového výrobního času až
o 60 %. Z hlediska řízení jsme schopni mít veškeré
informace lépe pod kontrolou a pracovat s nimi při
plnění požadavků našich zákazníků.

Firma, která byla založena v roce 2003, historicky
navázala na tradici výroby v důlním oboru. V třicátých letech minulého století byla na tomto místě
zahájena na Dole Tomáš mechanizovaná těžba
lignitu pro energetické potřeby koncernu firmy
„Baťa“. Dynamický růst společnosti T Machinery
dokumentuje její umístění na 6. místě v soutěži
Exportér roku 2012 v kategorii Velcí exportéři (nad
500 mil. korun).
Do jakých segmentů průmyslu dodáváte výrobky?
Výrobní program firmy tvoří: vývoj a výroba dobývacích kombajnů pro těžbu hornin, hřeblových
dopravníků, podporubových zařízení, hydraulických výztuží pro zabezpečení těžních prostor,
hydraulických válců, složitých svařenců včetně jejich opracování a výroba náhradních dílů atd. Na
dodávky zařízení poskytujeme komplexní servisní
a zaškolovací činnost.
Jakými stroji disponujete ve výrobě?
K vlastnímu výrobnímu programu firmy jsou
přizpůsobeny i technologické možnosti. Mohu
konstatovat, že naše firma je technologicky téměř
soběstačná. Disponuje CNC zařízeními a stroji od
přípravy materiálu přes sváření, obrábění až po
konečnou montáž a zkoušení. Jestliže hovoříme
o třískovém obrábění, v současné době vlastníme:
●●Od klasických frézek a soustruhů až po CNC stroje,
tzn. horizontky a portálky,
●●Frézovací a soustružnická centra 3osá a 5osá,
●●Obrábění a broušení ozubení,
●●Broušení vnitřních a vnějších průměrů, rovinné
broušení.
Ze strojů KOVOSVIT MAS máme k dispozici: Soustružnická a frézovací centra (4 ks – MCV, 1 ks – SP,
2 ks – MASTURN) a jedno multifunkční centrum
MAS MULTICUT 500i S.
Odkdy používáte stroje KOVOSVIT MAS?
Nedovolím si to přesně odhadnout, ale prvními byly
sloupové vrtačky. Některé z nich po různých generálních opravách využíváme ještě i dnes. Následovaly
soustruhy SPT 16 a SPT 32. V roce 2008 jsme instalovali MASTURN MT70, dále 2 ks MCV 1016 Quick v roce
2009. Poslední investice strojů KOVOSVIT MAS byla
v roce 2011, kdy jsme zakoupili 1 ks MULTICUT 500iS,
1 ks SP 280 SY, 2 ks MCV 1270 POWER a 1 ks MASTURN 820/2000. Naposledy koncem loňského roku
proběhla instalace multifunkčního soustružnicko-frézovacího obráběcího centra MULTICUT 630S/3000.

zařízení splňují naše požadavky a umožnila zvýšení
naší produktivity. Pro příklad uvádím technologicky
nejkomplexnější stroj MULTICUT.
Proč jste si vybrali stroje z KOVOSVIT MAS
a ne jiného výrobce?
KOVOSVIT MAS má na českém a evropském trhu
dlouholetou tradici. Se stroji této značky jsem se
setkával po celou dobu svého působení ve strojírenství. Výběr ale probíhal mezi více dodavateli
poměrně dlouho i vzhledem k složitosti požadované
technologie. Většina firem v současné době nehledá
jenom zařízení, které je schopno splnit požadavky
na obrobení. Hledá partnera, který je schopen poskytnout součinnost při realizaci jeho potřeb. Je
třeba najít schopnou společnost, která umí rychle
reagovat a má dobré technologické zázemí připravené na neobvyklé požadavky ze strany zákazníka
a nebojí se čelit i potížím při netradičních řešeních.
Za cíl nepovažuji nakoupit stroj, ale předložit technologii, která posune firmu kupředu a umožní změnit
názor a zhodnotit všechny prostředky vynaložené při
realizaci. A právě v KOVOSVITu MAS jsme takového
partnera hledali a doufám, že i do budoucna našli.
KOVOSVIT má jako jednu ze strategických
priorit zkvalitnění služeb servisu, jak Vy vnímáte tuto oblast?
Servis je vždy velmi diskutovanou oblastí při výběru
stroje. Každé zařízení, i to nejlepší, může mít jednou poruchu, a pak je třeba mít k dispozici rychlé
řešení. I v této oblasti dochází k výrazným změnám
a mohu říci, že v posledním roce jsem se servisem
naprosto spokojený.
Víte, že kromě Zákaznických dnů pořádá KOVOSVIT také Dny aplikovaných technologií?
Zajímají Vás podobné akce, jak je hodnotíte?
Zákaznických dnů jsem se několikrát zúčastnil.
Poprvé to bylo asi v roce 2000. Dle mého názoru

Chcete dodat pár slov na závěr?
Chci všem poděkovat za dosavadní úspěšnou
spolupráci a popřát společnosti KOVOSVIT MAS
a spolupracujícím firmám hodně úspěchů i v budoucnosti. Věřím, že tradice značky bude zachována
a inovativní řešení přinesou poptávku po těchto
zařízeních a přibude rovněž zákazníků, kteří budou
potřebovat stroje vyrobené pod hlavičkou KMAS.
České strojírenství nemá lehkou situaci, ale historie
a tradice, která je za námi, je důvodem, že se do
budoucna můžeme dívat s optimismem. Důležité je
navázat spolupráci, rozvíjet dobré vztahy a zachovat
si pokoru a vstřícné jednání. ■

Technická specifikace
MULTICUT 630S/3000

– multifunkční soustružnicko-frézovací centrum
Maximální průměr obrobku: 1060 mm
Maximální soustružená délka: 1600, 3100,
4600, 6100 mm
Výkon hlavního vřetena: 41/78 kW
Nástrojové vřeteno:
12000 [10000, 6500, 3500] ot.min-1
162 [216, 300, 345] Nm HSK, CAPTO

Jaké máte zkušenosti s těmito stroji?
Stroje KOVOSVITu se vždy vyznačovaly svou robustností a dostatečnou přesností. Mohu říci, že vybraná
4/2013
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Okuma: TříleTá záruka na vřeTena

Bez omezení počtu provozních hodin
Obráběcí stroje jsou pro výrobce podstatou bytí. Pro uživatele jsou výrobním prostředkem
a zdrojem zisku. Jedině stroje, které splňují požadované parametry s dlouhodobou spolehlivostí, mohou být produktivní a přinášet zisk. Uživatel a jeho úspěšné podnikání se stává i cílem
výrobce a jen při jeho dosažení se činnost dodavatele může označit za úspěšnou.

Nákupčí získává prémie nebo povýšení dosažením
nižších cen, zatímco jeho kolega v údržbě si staví
sebevědomí na své schopnosti odhadnout a dodržet
plánovaný rozpočet. Protichůdná motivace vždy odkrývá slabost společnosti ve vyhodnocení celkových
nákladů na pořízení i provoz.
Samozřejmě, relativně dlouhá a proměnná doba životnosti obráběcích strojů ztěžuje určení konečných
nákladů na provoz, až do jejich vyřazení. Pro stanovení TCO (Total cost of ownership/celkové náklady
na pořízení a provoz) je třeba vynaložit nemalé úsilí
a také nést zodpovědnost. Pokud se při investici do
obráběcích strojů zamaskuji náklady na opravy a náhradní díly, a zkreslí se prodejní hodnota, a je tvrdě
preferována pouze suma investičních nákladů, končí
takovéto případy obvykle s nejvyššími konečnými
náklady. Provozní náklady prostě nelze ignorovat.

Kvalita není zadarmo,
aneb kupujeme si spolehlivost

M

oderní obráběcí stroje jsou složitá komplexní mechatronická zařízení, u nichž
vřetena představují konstrukční skupinu
s nejvyššími nároky. To platí zejména pro obráběcí
centra určená pro vysokorychlostní frézování. Vřeteno je v takových případech vždy kompromisem
mezi dvěma protichůdnými požadavky: velmi
vysokých otáček je dosahováno na úkor tuhosti
a naopak. Navíc, odstředivá síla narůstá s kvadrátem rychlosti. Čím složitější je technologie, tím
náchylnější je vřeteno k poruše, obzvláště, pracuje-li
v oblasti hraničních parametrů.
Vřeteno obráběcího stroje tak nutně představuje
kumulaci dlouhodobých zkušeností od výběru
materiálů, přes výpočty, konstrukční provedení,
vlastní výrobu, až po správnou údržbu. Vždy zůstává
jistou neznámou vliv vzájemného elektrického,
elektronického a mechanického působení jednotlivých komponent. K tomu přistupuje volba ložisek
– problém, který se vyvinul do samostatné vědní
disciplíny. Snaha o přiblížení se současným limitům
a jejich další posunutí jistě těší univerzity a je výzvou
výrobcům, ale uživatelé nakupují stroje výhradně
jen jako prostředek pro tvorbu zisku a jednoznačně
oceňují produktivitu a spolehlivost!
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Zásadní dilema:
Pořídit nové, či opravit?
Porucha vřetena je tou nejhorší noční můrou každého podnikatele. Opravy vždy ničí plány a kalkulace,
nezřídka dlouho trvají a ohrožují dodávky. Poruchy
se vyskytují každodenně po celém světě, a to nejen
prostřednictvím kolizí. Můžeme pouze spekulovat, kolik
vřeten je každý rok odstaveno kvůli nečekané závadě.
Nicméně skutečnost, že se na trhu etablují nezávislé
servisní společnosti, které samy sebe označují jako
„doktory vřeten“ naznačuje, že poptávka je vysoká.
Jakmile jsou stroje mimo záruky, většinou po 12 měsících, jakékoliv poškození vřeten se stává atraktivním
a neodmítnutelným zdrojem příjmu pro výrobce (i když
určitě ne pro jeho image) a servis, o který nerad přichází.
V porovnání s cenami až 20 000 EUR za nové vřeteno,
činí náklady na opravu„pouze“ několik tisíc EUR, a jsou
proto pro uživatele obráběcích strojů přijatelnějším
řešením. Existují již dokonce společnosti, které mají
výměnná vřetena na skladě na své vlastní náklady.
To vyvolává otázku, zda náklady na údržbu a opravy
obráběcích strojů jsou vždy posuzovány správně.
Zejména ve větších společnostech, kde často mívají
různé rozpočty a odpovědnosti pro zadávání zakázek obráběcích strojů a zvlášť pro náklady na služby.

Kvalitní výrobky mají vždy svou cenu, ale také odpovídající hodnotu. Pokud tomu tak není, stává se nákup
fraškou nebo výsledkem podvodu. Při porovnávání obráběcích strojů je jejich skutečná hodnota, ve smyslu
přínosu pro uživatele, téměř vždy skrytá v detailech.
To se stává opravdovým problémem, zejména pro
výrobce špičkových strojů. Ve většině případů jsou
parametry jimi nabízených výrobních zařízení srovnávána s technickými informacemi levnějších strojů
a rozhodnutí o nákupu se zredukuje na několik vybraných kritérií, jako jsou kritické rozměry obrobku,
výkon a rychlost vřetena, dostupnost a cena. Nic
proti strojům za přijatelnou cenu. Proč také používat
kalač na louskání ořechů? Neexistují žádné špatné
stroje, pouze se vyskytují stroje nesprávně aplikované.
Dobré aplikační doporučení tomu může zabránit.
Kvalitativní rozdíly mezi obráběcími stroji a jejich
dopad na uživatele se obvykle projeví až po záruce,
a to nás přivádí zpět ke vřetenům.
Jedna z nejstarších japonských společností v oboru
strojírenské výrobní techniky, Okuma, produkuje bytelné, dlouhodobě přesné a spolehlivé CNC stroje.
Dobrá pozdější prodejnost strojů této značky tyto
hodnoty podtrhuje. To vše na bázi osvědčených
konstrukčních principů, volbě optimálních velikostí,
na dokonale vyváženém konceptu stroje, výrobě
na vlastních velice přesných mateřských strojích,
s uplatněním moderních výrobních metod a procesů.
Montáž vysoce kvalifikovanými odborníky včetně rozsáhlých výstupních kontrol a testů je samozřejmostí.

Okuma systematicky a opakovaně nastavuje nové
standardy pro své vlastní CNC řídicí systémy, pohony,
absolutní polohování a rotační odměřovací systémy.
K tomu se přidávají oceněné inovace, jako jsou aplikace systému teplotní kompenzace - Thermo-Friendly
Concept; prevence a ochrana před kolizemi – Collision
Avoidance System CAS nebo systém potlačení
vibrací při obrábění – Machining Navi. Vše v souladu
se základní strategií komplexního rozvoje (tzv. jed-

den x 365 dní/rok x 3 roky = 26 280 hodin. Toto je
teorie - samozřejmě. Ale i při třísměnném nasazení
na 300 dní v roce, zaručuje Okuma stále pozoruhodných 20 000 h bezproblémové životnosti vřetena. Záruka platí pro všechny soustružnické stroje,
obráběcí centra a víceprofesní stroje, pracující až se
třemi vřeteny na jednom stroji. Jedinou podmínkou
pro 3letou záruku je správné užití vřeten a dodržení
požadavků na běžnou údržbu. Výjimkou jsou pouze

www.bibus.cz

Již více než 20 let nabízíme
zákazníkům na českém trhu
technickou podporu, návrhy
řešení a dodávky komponent.

Otočné stoly
Držáky nástrojů
Sklíčidla a čelisti
Upínací pouzdra

nozdrojový - single-source koncept), kterou Okuma
dodržuje a rozvíjí po celá desetiletí, a která zahrnuje
mechaniku, hardware, senzory a software. Vývoj a nasazení nových výrobků i jednotlivých uzlů a součástí
může být dokonale koordinován v rámci jediné firmy
a zaručuje nejlepší možné přizpůsobení se požadavkům praxe. Význam zpětné vazby z praktického
uplatnění podtrhuje i systémová analýza zkušeností
uživatelské komunity z celého světa a – zahrnuje
sledování poruch všech komponentů. Okuma nahlíží
výsledky jako podklad pro zlepšování a přenáší je co
nejrychleji do sériové výroby. To platí také pro srdce
obráběcích strojů – pro vřetena.

Záruka 3 roky pro soustružnická
i frézovací vřetena
Míru přesvědčení o své vlastní kvalitě Okuma nyní
promítla do záruky. Nové záruční lhůty nechávají
konkurenci lapat po dechu: od letošního roku je při
koupi nového stroje OKUMA automaticky poskytována 3letá záruka na vřeteno a to bez omezení
směnnosti. To znamená, že v případě nepřetržitého
provozu – 24h/7dní, má vřeteno dobu chodu 24 h/

poškození způsobená havárií nebo nesprávným užíváním. Tříletá záruka se také nevztahuje na přídavné
nástrojové hlavy portálových strojů Okuma. Celkem
se 3letá záruka týká 30 různých vřeten z vlastní výroby
v závodě Okuma Oguchi. U frézovacích vřeten platí
pro rychlosti v rozmezí od 6000 do 35 000 ot.min-1.
Každý výrobce, který sebevědomě ujišťuje, že jeho
stroje jsou připraveny na bezproblémový provoz
vysokorychlostního obrábění, by také měl položil
ruku do ohně za jednotku vřetena – u Okumy je
považováno – za normálních podmínek použití a při
řádné péči – za nezničitelné. Záruka není jediným
opatřením použitým k přesvědčení trhu o kvalitě,
kterou nabízí. Okuma současně i investuje.
Podle Okumy, přes 90 % poškození vřeten je způsobeno kolizí v důsledku lidské chyby, jako jsou
nezkontrolované upnutí součásti, chybné nástroje,
chyby při programování nebo nedbalost. Ve svém
evropském středisku v Krefeldu, má Okuma vlastní
opravnu vřeten se zkušebním zařízením pro testování a zabíhání. Vyskytne-li se poškozené vřeteno
na některém z 28 000 strojů Okuma instalovaných
po celé Evropě, zaskočí náhradní skladové vřeteno
z Krefeldu a zkrátí tím dodávku zákazníkům na jeden až dva dny. Tento moderní systém šetří peníze
zákazníkům a současně dává zaměstnancům v Krefeldu čas potřebný pro analýzu a možnou opravu
poškozeného vřetena. ■
www.misan.cz

Zcela jistě děláte vše pro to, aby Váš
obráběcí stroj dosahoval špičkových
parametrů a byl pro Vaše zákazníky
tím nejlepším výrobním prostředkem.
My jsme tady proto, abychom Vaši
snahu podpořili. Výkon a přesnost,
které od Vašeho stroje očekáváte,
zajistíme tuhými otočnými stoly a přeneseme precizními sklíčidly a upínacími pouzdry do obráběného tvaru.
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Speciální vřetena
a přímovody
ObOr přístrOjOvé techniky se neObejde bez velmi přesných
vřeten a přímOvOdů. dOsud byly tytO prvky pOužívány
v zařízeních určených zejména dO labOratOrních
pOdmínek. hrOmadná výrOba lOžisek a autOdílů dnes ale
pOžaduje 100% kOntrOlu hlavních parametrů přímO
v tvrdých pOdmínkách výrObníhO prOcesu a preferují se
autOmatické stanice zabudOvané dO výrObních linek.

O

d nových kontrolních zařízení se již standardně požaduje přesnost běžná dříve
u laboratorních přístrojů, větší produktivita, delší životnost a nižší pořizovací náklady. Tyto
požadavky lze splnit použitím úplně nových měřicích metod a účelově koncipovaných stavebních
prvků. V tomto článku uvádíme základní informace
o nových vřetenech a přímovodech brněnské společnosti MESING, která tuto speciální techniku vyvíjí
i vyrábí a instaluje do zakázkově řešených měřicích
a automatizačních zařízení.

přirozeně nestačilo a pro každý z nich dnes existuje několik variant lišících se způsobem vedení
pohyblivé části. Ty jsou tři hlavní – kluzné, valivé
a na vzduchovém polštáři; u přímovodů přistupuje
ještě membránové vedení.
S prvními dvěma měl řešitelský kolektiv dlouholeté
zkušenosti, jelikož dříve působil ve výzkumu ložisek a v maximální míře využíval sériově vyráběné
prvky, které obvykle ve spolupráci s jejich výrobci
modifikoval. S prvky uloženými na vzduchovém
polštáři byly zkušenosti malé a stávající provedení
s přívodem tlakového vzduchu soustavou trysek byl
výrobně náročný a drahý a také vyžadoval investice
do speciální výrobní techniky s dlouhodobou návratností. Jedinou akceptovatelnou variantou byla
zevrubná inovace, která by vyřešila i některé principiální nedostatky stávajícího provedení – vedle
vysoké cenové hladiny např. nehomogenní tlakové

Obr. 4 aplikace pro hlavní i pomocná vedení
na granitové desce

bezpečí poškození pouzder i čepů při přerušení
přívodu tlakového vzduchu. Rozložení kapilár
demonstruje vzorek o délce cca 50 mm, připojený ke zdroji tlakového vzduchu a ponořený do
vody (obr. 1 ).

Obr. 1 na vzorku porézního uhlíkového kompozitu,
který je připojen ke zdroji tlakového vzduchu
a ponořený do vody je vidět rozložení kapilár

Obr. 5 příklad miniaturní jednotky, uložené rovněž
na předepnutém kuličkovém vedení se zdvihem
10 mm a s nepřesností na této délce cca 0,1 µm

Cesty řešení

Příklady a vlastnosti prvků

Přesná vřetena a přímovody tvoří základ zařízení
zejména na kontrolu úchylek geometrického tvaru
a polohy funkčních ploch a jsou koncipována v souladu se záměrem použití na konkrétním měřicím
přístroji. Vyvinout vždy jen jeden univerzální prvek

Porézní uhlíkové kompozity uplatnil MESING na
obou prvcích a na obr. 2 je takto uložené vřeteno
s chybou rotace 0,1 µm a na obr. 3 pak přímovodná jednotka se zdvihem 100 mm a s nepřesností
na celém zdvihu 1 µm při radiálních kmitech cca
0,01 µm. Aplikace pro hlavní i pomocná vedení
na granitové desce je na obr. 4. Stejné dimenze
i základní chybu, jakou má vedení na obr. 3, má

Obr. 3 přímovodná jednotka se zdvihem 100 mm
a s nepřesností na celém zdvihu 1 µm při radiálních
kmitech cca 0,01 µm

pole, náchylnost ke kmitání, velké rozměry a proto
i hmotnost. Úspěšnost byla podmíněna vhodností
jak pro vřetena, tak i přímovody.

Poréznost

Obr. 2 uložené vřeteno v porézním uhlíkovém
kompozitu s chybou rotace 0,1 µm
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Problém vyřešily porézní uhlíkové kompozity s několikamikrometrovými kapilárami, prostupujícími
celou vrstvu pouzdra ložiska a umožňujícími vytvoření velmi homogenního tlakového pole navíc
s výrazně menší spotřebou tlakového vzduchu.
Grafit s nízkým koeficientem tření snižuje ne-

Obr. 6 kluzně uložené vřeteno s chybou rotace 0,1 µm

Téma: Strojírenství – For Industry
kterém je nasuperponovaná vlnitost v důsledku rozptylu průměrů kuliček). MESING kromě toho vyvinul
nebo optimalizoval celou řadu různých přímovodů
jako pomocných prvků pro některá konkrétní měřicí
zařízení průměrů a délek, ale i tvarových úchylek.
Na obr. 7 je kluzně uložena přímovodná jednotka
(na tvrdé keramice) pro ruční dílenské měření
úchylek přímosti a rovinnosti s přesností 0,5 µm.
Velká pozornost byla v poslední době věnována
i optimalizaci jednoduchých i kompenzovaných
pružinových přímovodů pro dílenská měřidla
průměru, ovality a radiálního i čelního házení,
která umožní kontrolovat tyto parametry s citlivostí 0,1 µm. Unikátní, vysoce stabilní pružinový
přímovod z jednoho bloku materiálu k jemnému

Obr. 9 Atypický x/y stoleček s kruhově uspořádanými
pružinovými i nosnými prvky výrazně minimalizuje
rozměry dvousouřadnicových centrážních
a polohovacích zařízení

Obr. 8 Unikátní, vysoce stabilní pružinový přímovod
k jemnému polohování zejména snímačů s citlivostí
0,1 µm i vyšší

polohování zejména snímačů s citlivostí 0,1 µm
i vyšší, je na obr. 8. Atypický x/y stoleček s kruhově
uspořádanými pružinovými i nosnými prvky (obr. 9)
umožnil výrazně minimalizovat rozměry dvousouřadnicových centrážních a polohovacích zařízení.
Prezentovat bylo možno jen menší část vyvinutých
zařízení.
Většinu těchto prvků MESING vyvíjel s hlavním
cílem použití na jeho zakázkové měřicí technice,
ale nebrání se širšímu uplatnění i mimo ně, a to
včetně dalších variant. Taková jednání jsou vítána.
Přirozeně si firma některá řešení autorsky chrání.
Vývoj probíhal za účinné grantové podpory MPO
v projektu FRTI 1 / 241. ■
Jan Kůr, jan.kur@mesing.cz
Michal Chamrad, michal.chamrad@mesing.cz

Obr. 7 Kluzně uložena přímovodná jednotka
(na tvrdé keramice) pro ruční dílenské měření
úchylek přímosti a rovinnosti s přesností 0,5 µm

i přímovodná jednotka uložená na předepnutém
kuličkovém vedení, která ale má hlavně z důvodu
rozptylu průměrů kuliček drobné radiální kmity cca
o řád větší. Příklad miniaturní jednotky, uložené
rovněž na předepnutém kuličkovém vedení se
zdvihem 10 mm a s nepřesností na této délce cca
0,1 µm je na obr. 5. Na obr. 6 je kluzně uložené vřeteno s chybou rotace 0,1 µm. Rozměrově obdobné
varianty pro těžké provozní podmínky a s dlouhou
životností vykazují chybu rotace cca 0,5 µm. Další
varianta, rovněž pro provozní podmínky, uložená
valivě, má základní chybu rotace cca 1 µm (ovál, na

ElEktroErozivní obrábění
rozšiřujE svou rodinu

dosaženo lepších hodnot průtoku vody a zároveň
lepších poměrů využitelnosti filtrů. Změřená úspora
na nákladech na filtry je až 25 %, přičemž životnost
filtru se zvýšila o 80 %.

Na český trh vstoupila letos nová řada elektroerozivních drátových řezaček FANUC ROBOCUT
α-CiA, charakterizovaná podle vyjádření představitelů firmy Penta Trading, která tuto skupinu
obráběcích strojů zastupuje, jako současný vrchol japonské invence, přesnosti a produktivity,
především díky inovacím uvnitř stroje.

Vylepšení téměř všude

Nové stroje jsou plně kompatibilní s předchozími
modely iC, iD a iE, ale rychlejší, a také výrazně úspornější. S použitím ECO módu lze navíc snížit celkové
náklady řezání až o 30 % a nové stroje se tak podle
výrobce mohou pochlubit nejnižšími provozními
náklady ve své třídě.

Menší, ale výkonnější
Jako u předchozích řad, budou dostupné dvě velikosti drátových řezaček s dráty od průměru 0,05 mm
a maximálními řeznými úhly 45˚. Model Alpha
C400iA je nabízen s pojezdy 370 × 270 × 255 mm
a větší Alpha C600iA s pojezdy 600 × 400 × 310
nebo 410 mm. Obrobky mohou mít hmotnost až
1000 kg a velikost přes 1 m.
Nové modely jsou ještě kompaktnější než řada iE,
což znamená redukci instalační plochy. I nová řada
využívá mechanickou konstrukci křížového stolu,
která se u předchozí generace dokonale osvědčila přesností, dlouhou životností a nenáročností
údržby. Změn se dočkal i design strojů – nová řada
elektroerozivních řezaček je rozeznatelná na první

pohled podle žluté barvy dveří pracovní vany. Další
patrnou změnu doznala jednotka s filtry, které jsou
nyní o 100 mm vyšší. Díky nově použitým filtrům
s výškou 450 mm a posílení jejich filtrační plochy je

Nový je rovněž řídicí systém – verze s označením
310iWB obsahuje mj. rychlejší procesor. Z hlediska
programování je ale nová řada zcela kompatibilní
s předchozími řadami iD a iE. Hlavní předností je
vyšší rychlost odezvy systému, což je důležité hlavně
pro vykreslování náročného 4osého programu. Vylepšení doznal i přenosový a dálkový dohledový
systém, který nese označení LINKi. Umožňuje bezproblémové využívání mobilních zařízení Android
i iOS, a import a export dat do stroje a naopak.
Inovována byla i jednotka řízení jiskry AIP2, což
se odráží hlavně v rychlejším a přesnějším řezání
především u složitých kontur řezu s malými rádiusy.
Stroje mají vylepšený generátor i soubory technologických podmínek – je použito 9 patentových technologií – dvě základní technologie, čtyři hrubovací
a tři dokončovací. Nový standardní generátor Fanuc
RoboCut α-CiA dosahuje lepších kvalit povrchů.
Inovovaný je i dokončovací generátor SF2 a MF2
a systém automatického navlékání drátu AWF2, což
vede k rychlejšímu, spolehlivějšímu a přesnějšímu
řezaní. Spodní vodítko je podtlakové, nasávací, což
přináší bezproblémové navlečení drátu do mikrootvorů nebo přerušovaných řezů a celý podávací
a žíhací systém umožňuje návlek až do 200 mm
sloupce vody v pracovní nádrži. ■
4/2013
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DIXI 210: NEJPŘESNĚJŠÍ OBRÁBĚCÍ STROJ
SVĚTA PRO VELKÉ OBROBKY
V únorovém vydání TechMagazínu jsme přinesli krátký pohled na letošní Den otevřených
dveří, neboli Open House společnosti DMG / Mori Seiki ve výrobním závodě v Pfrontenu s tím,
že k nejzajímavějším exponátům se postupně podrobněji vrátíme v následujících číslech.
Zde je tedy slíbený „nášup“ z únorové přehlídky aktuálních novinek v portfoliu největšího
současného výrobce obráběcích strojů.

J

ednou z premiérových novinek, představených v rámci tradiční akce,
byl i unikátní systém DIXI 210,
který společnosti MORI SEIKI
a DECKEL MAHO vyvinuly. Nové obráběcí centrum pro těžké obrobky
výrobce charakterizuje jako „nejpřesnější obráběcí stroj na světě“.
K hodnocení nově vyvinutého produktu se
zpravidla používá srovnání s předchozím modelem, v lepším případě dokonce s konkurenčními
výrobky stejné kategorie. U nových přesných univerzálních obráběcích center DIXI 210 však nefunguje
ani jedna z těchto variant. V oblasti vysoce přesných
obráběcích strojů je tento výsledek společného vývoje společností MORI SEIKI a DECKEL MAHO s pracovním prostorem 1800 x 2100 x 1250 mm (X x Y x Z)
a prostorovou přesností < 35 µm v pravém slova
smyslu unikátní a světovou třídou samou pro sebe.
Jako sotva který jiný projekt dokumentuje nové
obráběcí centrum na budoucnost orientované cíle
kooperace obou společností i v oblasti vývoje produktů. Toto platí především proto, že tento nový
ultrapřesný velkoformátový stroj by bez stejně kreativní jako inovativní spolupráce těchto předních
výrobců obráběcích strojů vůbec nemohl vzniknout. Nové obráběcí centrum DIXI 210 tak spojuje
16
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příslovečnou švýcarskou přesnost společnosti DIXI
Machines, dceřinné společnosti MORI SEIKI, s inženýrským umem společnosti DECKEL MAHO Pfronten (dceřinné společnosti koncernu GILDEMEISTER)
a s řemeslnými dovednostmi pracovníků švýcarského
kmenového závodu DIXI ve městě Le Locle.
Výsledkem je portálový stroj třídy highend, který
nabízí perfektnost již od základů. Tak např. portálová konstrukce z komponent z materiálu GGG60
s ustavením na třech bodech zaručuje maximální
tuhost a stabilitu a tím optimální základnu pro ultimativní přesnost na straně jedné a maximální parametry při výkonovém frézování na straně druhé.
Vyjádřeno v číslech: Na centru DIXI 210 je možno
obrábět obrovské a těžké díly o průměru až

Technická data DIXI 210
Osa X / Y / Z: 1800 x 2100 x 1250 mm
Otáčky SK50: 10 000 ot.min-1
Rychloposuv X / Y / Z: 60 / 40 / 40 m.min-1
Počet nástrojů: 60 / 120 / 180 ks
Čas od řezu k řezu (HSK): 10 s
Výkon pohonu (40 / 100% zatížení): 44 / 32 kW
Otáčky max.: 10 000 ot.min-1
Stoly
NC-otočný stůl
Otáčky: 12 ot.min-1
Velikost stolu (palety):
ø 1700 (1600 × 1400) mm (volitelně)
Zatížení stolu max.: 8000 kg
Pětiosé verze
NC-řízená naklápěcí frézovací hlava (osa B)
Rozsah naklápění (0 = vert. / 180 = horiz.):
-30 / +180 st.
Rychloposuv a posuv: 30 ot.min-1
NC-řízená naklápěcí frézovací hlava (osa A)
Rozsah naklápění (0 = vert. / -90 = horiz.):
-120 / +10 st.
Rychloposuv a posuv: 25 ot.min-1
Převodové vřeteno s NC-řízenou osou B
(5X torqueMASTER®)
Rozsah naklápění (0 = vert. / 180 = horiz.):
-10 / +180 st.
Rychloposuv a posuv: 23 ot.min-1
CNC řízení: DMG / MORI SEIKI 3D řídicí systém
ERGOline® Control s obrazovkou 19“ Siemens
840D solutionline.

2500 mm, výšce 1250 mm a maximální
hmotnosti 8000 kg na jediné upnutí,
a to jak efektivně hrubovat (s točným
momentem vřetena až 1550 Nm),
tak i dokončovat s velkou dynamikou (6 m/s2) a rychlými posuvy
(60 m.min-1), a to s prostorovou přesnosti <
35 µm. Na výběr jsou
různá vysoce výkonná
vřetena s výkonem
až 114 kW, stejně jako
silné převodové vřeteno se zmíněným krouticím momentem 1550 Nm
a maximálně 6300 ot.min-1.
Za svou flexibilitu vděčí DIXI 210 především své
geniální konstrukci a výkonným vřetenům. Popsaná
přesnost však je v pravém slova smyslu výsledkem
ruční práce. Teprve po více než 500 hodinách manuálního zaškrabávání dosáhnou zkušení pracovníci DIXI požadované přímosti, rovinnosti a pravoúhlosti kontaktních ploch určujících přesnost stroje,
která ve vysoce přesné souhře všech lineárních
a rotačních os nakonec umožní zmíněné minimální
tvarové a polohové tolerance obrobku. Aby tato
základní přesnost zůstala zachována i později ve
výrobním procesu u zákazníka, disponuje DIXI 210
speciálním termickým managementem včetně
chlazení všech komponentů vyvíjejících teplo. Stroj
je po instalaci kompletně trojdimenzionálně proměřen a případně digitálně doladěn – co se týče
tepelné roztažnosti, tak i prostorové přesnosti. ■
www.dmgmoriseiki.com
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PŘÍNOSY 3DEXPERIENCE ŘEŠENÍ PRO PRŮMYSL
VÝROBY STROJŮ A STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ
Globální trh a veškerý průmysl právě prochází obdobím rychlých změn. Zákazníci výrobců
z oboru strojů a průmyslových zařízení vyžadují adaptabilnější výrobky do svého výrobního
prostředí, které je nyní modulárnější. Neboť oni musí být schopni řídit své výrobní
linky rychleji a bezpečněji než kdykoliv předtím.

V

prostředí stále rostoucí diverzifikace výroby
nyní zákazníci nepožadují standardní, univerzální stroje, ale právě vysoce specifické,
aby jimi pokryli stále rostoucí rozmanitost, různorodost a komplexitu svého výrobkového portfolia.
A výrobci těchto strojů a zařízení tedy zákonitě
potřebují efektivní řešení, jak tyto stále komplexnější
požadavky svých zákazníků realizovat a řídit.
Tyto výrobce rovněž brzdí různorodost inovačních
procesů a systémů. Nemohou dostatečně rychle
předvídat a dodávat stále nové, měnícím se potřebám svých zákazníků, přizpůsobené výrobky.

Single Source for Speed řešení pro
průmysl výroby strojů a strojních zařízení zahrnuje: CATIA pro virtuální návrh výrobku, DELMIA pro
virtuální výrobu, ENOVIA pro globální spolupráci při řízení životního
cyklu výrobku, SIMULIA pro virtuální
testování výrobku, 3DVIA pro online
živé zážitky, 3DSwym pro sociální inovaci a Exalead
pro vyhledávání strukturovaných i nestrukturovaných dat. Řešení
tedy umožňují výrobcům
a jejich partnerům pracovat ve
„virtuálním světě,“ navrhovat, upravovat, testovat, vyrábět, udržovat a plánovat
odbyt jejich výrobků ve 3D prostředí ještě dříve,
než dojde k jejich fyzické realizaci. To samozřejmě
šetří čas a náklady na výrobu komplexních fyzických
prototypů a rovněž tedy podporuje trvale udržitelný
rozvoj společnosti.

3DEXPERIENCE platforma
Tito výrobci si permanentně musí odpovídat
na následující otázky, které je neustále
zaměstnávají:
● Jakým udržitelným způsobem zrychlit vývoj svých
výrobků?
● Jak uřídit stále komplexnější portfolio výrobků?
● Jakým způsobem zkracovat dodací cykly?
● Jak rychle přizpůsobit své výrobní linky poptávkám svých zákazníků?
● Jak snadněji udržovat instalovaná zařízení v libovolném místě působnosti zákazníka?
Odpovědí na tyto ožehavé otázky je:

Single Source for Speed Solution
v rámci platformy 3DEXPERIENCE
S pomocí jednotného datového 3D modelu, který
může být nasazen a sdílen kdekoliv po celém světě,
právě Single Source for Speed řešení od francouzské společnosti Dassault Systèmes umožňuje všem
zúčastněným stranám získávat správné informace
v reálném čase a odkudkoliv z libovolného místa na
světě, což ve výsledku výrazným způsobem zlepšuje
spolupráci, komunikaci a sledování projektů. To
pomáhá výrobcům strojů a průmyslových zařízení
v konečném důsledku snižovat jejich celkové náklady na realizaci výrobku, zkracovat čas pro jeho
uvedení na trh a zároveň zvyšovat jeho kvalitu.
Realistický zážitek z virtuálního výrobku pomáhá
uživatelům 3D PLM řešení a zlepšuje komunikaci
s konečným uživatelem výrobku.

Nová strategie Dassault Systèmes s mottem: „Inovátoři budou inovovat společně se svými zákazníky“, by
měla pomoci průmyslovým leaderům vytvářet nové
3D hodnoty a zážitky pro jejich koncové zákazníky
a spotřebitele. 3DEXPERIENCE platforma by měla být
katalyzátorem inovací, spojovat návrháře, konstruktéry, pracovníky marketingu a hlavně konzumenty do
nového „sociálního podniku“ a umožnit všem jeho
členům se aktivně podílet na inovačním procesu.
„Posledních několik let jsme vyvíjeli PLM platformu
V6 právě v úzké spolupráci s našimi zákazníky jako
jsou např. Ford, Boeing, BMW, Guess, Honda, Airbus,
Carrefour, Johnson & Johnson, P&G, Benetton a GE.
Její rozšíření o funkce inteligentního vyhledávání
a sociální inovace a o 3D realistické virtuální zážitky
pak umožnilo spustit novou technologickou vlnu:

3DEXPERIENCE platformu sloužící sociálnímu modelu 21. století“, to jsou slova Bernarda Charlèse,
prezidenta a CEO Dassault Systèmes.
„Jsem rovněž přesvědčen, že v 21. století budou
lidé inovovat daleko více než kdykoliv před tím.
Musíme jim tedy poskytnout daleko reálnější 3D
zážitky při představě inovovaného výrobku v souladu s přírodou a s životem vůbec. Nastal čas otevřít
nové horizonty.“
Cílem platformy 3DEXPERIENCE je tedy
poskytnout zákazníkům dosud
nepoznané 3D zážitky
a umožnit jim vyzkoušet si
a ověřit jejich nové inovativní výrobky a řešení mnohem dříve, než
budou fyzicky vyrobeny. To jim mj. umožní rozšiřovat
jejich možnosti spolupráce ve všech etapách
vývoje a realizace výrobků, být více flexibilní
při změnách podmínek a ohleduplnější
vůči životnímu prostředí.
Platforma 3DEXPERIENCE vždy
pomůže výrobcům v daném průmyslovém odvětví přetvářet jejich
ideje od počátečního konceptu až
po reálný výrobek.
Přínosy Single Source for Speed řešení na
platformě 3DEXPERIENCE
● Již ve fázi koncepčního návrhu výrobku a jeho
analýzy lze poměrně přesně odhadnout, zda
reálný výrobek bude ziskový,
● Rychlá tvorba nabídky odpovídající požadavkům
zákazníka a výběru strategie pro realizaci výrobku,
● Spolupráce a komunikace nad 3D daty v reálném
čase umožňující souběžné aktivity a účast dalších
útvarů rozšířené organizace v procesech návrhu
a technické přípravy výroby produktu, výsledkem
pak je výrazné snížení počtu konstrukčních chyb
a časový posun jejich detekce do počátečních
etap životního cyklu výrobku,
● Sdílení a synchronizace produktových, procesních a projektových dat a informací,
● Vždy aktuální a kompletní sada výrobkových
informací rozličných typů, formátů a vazeb mezi
nimi, napříč celou výrobní organizací pro zajištění
shody s počátečními požadavky na výrobek,
● Správa struktury výrobku, jeho konfigurací a produktového portfolia pro zajištění shody výrobku
s požadovanými standardy, normami a předpisy,
● Efektivní řízení vztahů s dodavatelským řetězcem umožňující zapojení neomezeného počtu
vybraných dodavatelů již v prvních fázích návrhu
produktu,
● Redukce nákladů na servis a záruku díky vždy
aktuálním výrobkovým datům a konfiguračním informacím, dostupnost vhodných náhradních dílů
ovlivňuje rychlost opravy a spokojenost zákazníka,
● Využití znalosti z předchozích nabídek umožňuje
rychlou tvorbu přesného kusovníku jako základu
procesu poptávkového a výběrového řízení.
Více informací o 3DEXPERIENCE řešení lze získat
na tradičním semináři společnosti Technodat
„PLM Forum 2013“, který se letos koná ve dnech
13. a 14. června v kongresovém centru Společenský
dům Lázně Luhačovice. ■
Ing. Jindřich Vítů, PLM konzultant, Technodat,
CAE-systémy, s.r.o. (www.technodat.cz)
4/2013
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Nové sady aplikací podporují
iNovace v průmyslové výrobě
Společnost Autodesk představila nový software pro digitální prototypování v průmyslové
výrobě ve verzi 2014, který nabízí zcela nový přístup k softwarovému portfoliu firmy. Nové
sady umožňují za cenově dostupných podmínek využít pokročilé vývojářské postupy, desktopové a cloudové aplikace.

S

ady Autodesk pro výrobní odvětví zahrnují
Autodesk Product Design Suite a Autodesk
Factory Design Suite, které poskytují návrhářům a konstruktérům kolekci softwarových nástrojů a cloudových služeb pro podporu procesů
navrhování, vizualizací a simulací – od fáze vývoje
produktu až po jeho dodávku. Softwarové portfolio Autodesk Simulation 2014 navíc poskytuje
rychlejší, přesnější a flexibilnější přístup k predikci,
optimalizaci a ověřování návrhů v raných fázích
návrhového procesu.
Návrhové sady Autodesk 2014 jsou obdobně jako
dříve k dispozici ve třech různých edicích: Standard,
Premium a Ultimate. Nejdůležitějšími novinkami
sad jsou:
●●První uvedení Autodesk ReCap, nového softwaru
a cloudových služeb pro zachycení reality, který
vytváří inteligentní 3D modely fyzických objektů
a prostředí a dovoluje zákazníkům vkládat reálná
prostředí či objekty do procesu návrhu;
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●●Softwarová vylepšení v řešení Autodesk Inventor,

která vedle dalších výhod poskytují vyšší škálovatelnost pro navrhování extrémně komplexních
produktů či návrhů výrobních závodů;
●●Propojení na návrhové řešení Autodesk Revit pro
stavebnictví umožňující výrobním společnostem
snadno transformovat sestavy z Inventoru do
nativních souborů v Revitu a využívat je v informačních modelech budov (BIM).
Licenční předplatitelé mají nadále přístup ke
cloudovým službám Autodesk 360, které rozšiřují
funkčnost desktopových aplikací pro lepší spolupráci, optimalizaci a podporu sdílení návrhů a jejich
opakované použití.
Sada Product Design Suite – rozšiřuje procesy digitálního prototypování pro vývoj produktu. V edici
Premium nyní nově zahrnuje software Autodesk
Inventor Professional funkce pro kompletní digitální prototypování s integrovanými procesy pro
simulaci, návrh řídicích systémů a obrábění.

Sada v edici Ultimate obsahuje nově software Navisworks Manager poskytující podporu projektovému řízení včetně revize projektu, harmonogramu,
rozpočtu, vizualizace a spolupráce. Poslední novinkou této sady je AutoCAD Raster Design, nástroj pro
rastrovou úpravu a převod z rastrového do vektorového formátu a naopak. Během práce v AutoCADu
umožňuje AutoCAD Raster Design uživatelům lépe
využívat naskenovaných papírových výkresů, map,
satelitních obrázků a obdobných dat.
Uživatelé mohou s pomocí této sady navrhnout
jedinečná zařízení podle požadované specifikace,
vizualizovat návrhy ve 3D a prezentovat je klientům a konstrukčním firmám za použití onlinových
nástrojů.
Factory Design Suite – integruje digitální prototypování do navrhování továrních prostor a poskytuje
uživatelům z řad výrobních podniků kompatibilní
postupy pro práci na prostorových návrzích, cloudové zdroje a výkonné vizualizační a analytické
nástroje k vyšší přesnosti návrhů a lepší efektivitě.
Nové funkce sady 2014 obsahují také rozšířenou
knihovnu výrobních zařízení a vylepšené cloudové
postupy pro zachycení aktuálního stavu továrny.
Sada dále poskytuje rozšířenou integraci se softwarem Autodesk Vault pro správu návrhových dat
a pro usnadnění správy majetku.
Produkty Simulation pro každou fázi vývoje
●●sada obsahuje programy Simulation Mechanical,
Simulation CFD a Simulation Moldflow ve verzi
2014. Toto portfolio tvoří ucelenou sadu simulačních softwarových nástrojů, které mohou být
integrovány do každé fáze procesu produktového
vývoje. Novinky pro simulaci zahrnují:
●●Simulation Mechanical: dříve známá technologie
Project Scout z projektu Autodesk Labs, přináší
simulaci pádu výrobku a možnost parametrických
návrhových studií;
●●Simulation CFD: výkon aplikace se zvýšil až o 13 %
a umožňuje simulovat proudění kapaliny po površích;
●●Simulation Moldflow: nástroj pro simulaci vstřikování do plastových forem obsahuje nové efektivní funkce pro návrh účinného chlazení, díky
kterému se snižuje doba cyklu formování a zvyšuje obecná kvalita výrobku. Funkce komprese
forem je určena pro simulaci velkých a přitom
lehkých komponent s požadavkem vysoké kvality
z důvodu konečné úpravy povrchu, potřebné
zejména v automobilovém průmyslu. ■
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Přesné směrování Proudu řezné kaPaliny
V portfoliu společnosti Sandvik Coromant se na jaře objevila další novinka s označením
CoroTurn HP: vysokotlaké systémy s přesným směrováním řezné kapaliny při obrábění. Pro
uživatele obráběcích strojů by měly nástroje vybavené tímto systémem přinést další zlepšení
parametrů výrobních procesů včetně např. odvodu třísek, delší životnosti nástrojů apod.
Nabídka nástrojů se systémem CoroTurn HP je tvořena bohatým sortimentem nástrojových držáků, určených pro obrábění s vysokotlakým
přívodem řezné kapaliny. Při použití
těchto nástrojových držáků s pevnými
tryskami lze, díky dokonale přesnému
nasměrování proudů řezné kapaliny
do místa řezu, očekávat lepší kontrolu utváření třísek,
vyšší bezpečnost a spolehlivost obráběcího procesu
a zvýšení produktivity. V kombinaci s novými geometriemi břitových destiček, lze prodloužením životnosti
nástrojů dosáhnout podstatného zvýšení výkonnosti.
Pevné trysky zaručují přesné nasměrování proudu
řezné kapaliny a systém umožňuje použití tlaku
kapaliny až 275 barů. Mezi hlavní výhody patří
zlepšené dělení a odvádění třísek, jednoduchá
výměna břitových destiček, a i to, že všechny nástroje využívají stejné technologické řešení trysek.
Technologická novinka se uplatní pro veškeré obrábění za mokra při vnějším i vnitřním soustružení, při
kterém zaručuje vynikající kontrolu utváření třísek
a bezpečnost obráběcího procesu. Díky zlepšené
kontrole utváření třísek lze v hromadné výrobě přejít
k bezobslužnému provozu nejenom u soustružnických center, kde lze využít automatickou výměnu
obráběných součástí, ale také u víceúčelových obráběcích strojů, kde by jinak, v důsledku hromadění
třísek kolem nástroje, nebyla automatická výměna
nástrojů možná.
Systém CoroTurn HP přesného směrování řezné kapaliny se uplatňuje ve spolupráci s řadou produktů
z portfolia firmy Sandvik Coromant, mezi něž paří
např. následující systémy:

Coromant Capto – u všech typů soustružnických nástrojových držáků tohoto
systému, jak pro vnější, tak i pro vnitřní
obrábění, je k dispozici CoroThurn HP.
V závislosti na oblasti použití pokrývá celý
sortiment produktů od velikosti spojky
C3 až po C10. Maximální tlak řezné kapaliny přiváděné tělem nástroje je 80 barů.
CoroTurn SL – SL70 je ryze modulární systém
s vroubkovanou styčnou plochou a oválným tvarem
spojky pro upínání nožových planžet, který v kombinaci se spojkou Coromant Capto nabízí vynikající
stabilitu a přístup do místa řezu. Karbidové nástrojové držáky opatřené tryskami pro vysokotlaký
přívod řezné kapaliny jsou k dispozici pro břitové
destičky typu CoroCut, keramické destičky RCGX
a karbidové destičky RCMT.
Rychlovýměnný upínací systém QS – nástrojové
držáky QS HP určené pro stroje s posuvnou hlavou
značek Citizen, Star, Tsugami, Tornos a Nexturn.
Podle expertů firmy Sandvik jde o ideální řešení

pro upichovací, zapichovací, závitořezné a soustružnické operace v oblasti výroby medicínské techniky
(titan, kobalt a korozivzdorné oceli), v leteckém
průmyslu (žárovzdorné materiály) a při obrábění
nízkouhlíkových ocelí.
Stopkové nástroje – mají k dispozici stejné technologicky pokročilé řešení trysek, jako pro nástroje
Coromant Capto HP. Do tohoto segmentu přináší
novinka vynikající funkce a výkonnost při jemném
až středním obrábění. Maximální tlak řezné kapaliny
přiváděné tělem nástroje je 275 barů.
CoroPlex TB – je kombinovaný soustružnický
a vyvrtávací nástroj se dvěma břitovými destičkami
upnutými v jednom nástrojovém držáku. Integrovaná
řešení jsou určena pro soustružnická centra velkého
objemu výroby, např. výroba převodových a pohonných ústrojí v automobilovém průmyslu, ložisek apod.
Pro víceúčelové obráběcí stroje a velká soustružnická
centra jsou určena modulární řešení, např. výroba
součástí pro ropný a plynárenský průmysl.
Specializované geometrie břitových destiček –
břitové destičky s geometrií pro vysokotlaký přívod
řezné kapaliny jsou určeny speciálně pro nástrojové
držáky typu HP. Při použití této geometrie, lze ve
srovnání se standardními geometriemi očekávat
delší životnost nástrojů, zlepšené dělení třísek a zvýšení produktivity, dosahované díky dokonalému,
optimalizovanému nasměrování vysokotlakých
proudů řezné kapaliny přesně do místa řezu. Nové
geometrie mají prokazatelný přínos i při nižším
tlaku řezné kapaliny, určeny jsou ale pro použití při
tlaku 80 barů nebo vyšším. S těmito geometriemi
jsou k dispozici jak břitové destičky typu T-Max P,
tak i CoroTurn 107. ■
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ALMEMO – měřicí přístroj firmy AHLBORN
Přístroj, který si vychováte sami podle svých představ
Rychle, přesně a hlavně s jednoduchou obsluhou! Tento požadavek je v oblasti měření a měřicí
techniky snad slyšet na každém kroku. Měřicí technika německého výrobce firmy AHLBORN
tento komfort svým zákazníkům poskytuje.

N

ový přístroj ALMEMO
2590 se vyznačuje
svoji univerzálností, rychlým měřením
a hlavně velmi jednoduchou obsluhou, kterou
v případě základních
měření zvládne každý. Pokud se stanete
šťastným majitelem
tohoto skvělého přístroje, můžete si pouze
vybrat jaký snímač si
k němu pořídíte a tím určíte,
jestli se z tohoto přístroje stane
v danou chvíli teploměr, vlhkoměr, pH metr, otáčkoměr nebo jiný jednoúčelový nebo kombinovaný
přístroj pro měření fyzikálních, chemických nebo
elektrických veličin. K přístroji lze připojit nejen
několik stejných, ale i různých snímačů najednou.
Jde o velmi zajímavé funkce, které posunují měřicí
techniku firmy AHLBORN znovu o několik let před
jakéhokoli konkurenčního výrobce.

Tato modulární měřicí technika AHLBORN systému ALMEMO nachází
stále větší oblibu u lidí, kteří potřebují provádět krátkodobá i dlouhodobá měření. Obrovskou výhodou
je, že pro různá měření, ať už fyzikálních, chemických nebo elektrických
veličin postačí každému naučit se
pracovat pouze s jedním přístrojem
a tím obsáhnout zcela vše. Pouhou
záměnou čidla, nebo připojením
jiného snímače do přístroje se automaticky ALMEMO nakonfiguruje
na měření podle zvolené sondy
a na obsluhu nezbývá v případě
základních měření už jiná práce,
než odečíst měřenou hodnotu z displeje. Tato
hodnota je samozřejmě zobrazena
v konkrétních číslech a s příslušnou
jednotkou.
Přístroje ALMEMO
také mohou být vybaveny více vstupy, což
dává možnost připojit
i několik různých nebo
stejných čidel současně
a tím měření provádět
na více místech. Pokud
je požadován zápis o měření, lze data
v předvoleném měřicím cyklu zapisovat automaticky do paměti přístroje nebo
přímo posílat na externí tiskárnu. S příslušným
propojovacím kabelem jde využít i standardní
rozhraní USB a přeposlat měřené hodnoty do PC.
Měřicí přístroje ALMEMO mohou mezi sebou vzájemně, ale i s PC nebo s vlastními čidly, komunikovat
bezdrátově pomocí Bluetooth nebo wifi. V případě
připojení přístroje ALMEMO k PC a následně k internetu lze při online zapnutém měření sledovat
právě probíhající měření z jakéhokoli místa na světě.
O podrobnější informace můžete kontaktovat pražské sídlo firmy AHLBORN s.r.o., případně přímo
navštívit české internetové stránky na adrese
www.ahlborn.cz ■
Radek Buřil

AHLBORN měřicí a regulační technika s.r.o.
Dvorecká 359/4, 147 00 Praha 4
tel.: 261 218 907, fax: 261 210 744
Mobil: 603 432 916
e-mail: ahlborn@ahlborn.cz
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MĚŘENÍ UŽ NEMŮŽE BÝT JEDNODUŠŠÍ ...
• Přenosné přístroje
• Měřicí ústředny
• Registrační přístroje
• Převodníky
• Snímače
• Software

...stačí se jen připojit

Měření „Plug & Play“
Automatické rozpoznání vstupů /
výstupů všech snímačů pomocí
inteligentních ALMEMO konektorů

Využijte co nejlépe vaše snímače!

Systém ALMEMO je založen na programovatelných
konektorech, které si uživatel nastaví pomocí dodaného
softwaru: AMR Control. Tyto patentované konektory slouží
jako převodníky signálu mezi přístrojem a jakýmkoli
snímačem. Ke všem přístrojům ALMEMO lze připojit
snímače jakéhokoli výrobce.

Funkce přístrojů

• Min/Max/AVG/Hold
• Od 1 do 300 vstupů + výpočtové kanály
• Vnitřní paměť a paměťová karta
• Připojení k PC
• Výstup dat přímo na tiskárnu
• Alarm mezních hodnot, ad.

AHLBORN měřicí a regulační technika s.r.o.
Dvorecká 359/4, 147 00 Praha 4, tel.: 261 218 907, fax: 261 210 744, mobil: 603 432 916, e-mail: ahlborn@ahlborn.cz, www.ahlborn.cz
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Digitální Den u K-technologies
ve znamení hPX-1
Systém Carestream Kodak Industrex Digital HPX-1 byl hlavním tématem 3. Digitálního dne,
který uspořádala koncem února královéhradecká společnost K-technologies ve spolupráci
s firmou Carestream, aby seznámily zájemce s možnostmi tohoto pozoruhodného řešení.
Účastníci akce měli možnost si zařízení i v praxi vyzkoušet.
Specialisté firmy K-technologies, zaměřené na
problematiku nedestruktivního testování (NDT),
nabízejí na českém trhu tuto novinku společnosti
Carestream určenou výhradně pro nedestruktivní
aplikace. Na rozdíl od ostatních produktů tohoto
typu nejde o jednotku lékařské diagnostiky upravenou pro použití v defektoskopii. Jde o systém cíleně
vyvíjený pro oblast NDT s využitím dosavadních
zkušeností v oboru. Cílem systému je vytvořit přesné,
robustní, ale všestranné a snadno obsluhovatelné
zařízení umožňující uplatnit rentgenologii v různých
aplikacích. Carestrem Industrex HPX-1 lze proto používat např. s notebookem místo tradiční jednotky
stolního počítače, což je jednoznačnou výhodou
při použití v terénu, např. v průmyslovém prostředí.

Odolné zařízení nepotřebuje ke
zkoušení laboratorní podmínky
Vestavěné kartáče a závory chrání přístroj před vstupem vnějšího světla a nečistot, stejně jako přetlak ve
vnitřním prostoru zajištěný pomocí několika větráků
a filtrů. Protiprachový kryt zajišťuje, že je jednotka
chráněna před prachem a nefiltrovaným vzduchem.
Gumová podložka zase zabraňuje přenosu vibrací,
zařízení lze přepravovat v robustních transportních
bednách, které jsou dodávány jako volitelné vybavení.

Univerzálnost využití pro NDT aplikace v průmyslovém nasazení umožňuje i nejširší rozsah exponovaných folií v průmyslu (šíře 70–355 mm,
přičemž HPX-1 čte a maže fólie až o rozměrech
35 x 230 cm). Také velký funkční rozsah, stejně jako
možnost zakládat folie při použití pružných kazet
i při tlumeném denním světle a při použití pevných
kazet při pokojovém světle. Jakmile je do přístroje
na vstupní plochu vložena fólie, je od okolního
prostředí (světla) chráněna optickým světlotěsným
krytem a je možné použít běžné osvětlení.
Zařízení je – jak prokázaly i poměrně drastické testy
– vysoce odolné proti vnitřnímu znečištění a přežije
dokonce i pád z menší (ca 10–20 cm) výšky. K jeho výhodám patří i to, že běžnou údržbu mohou provádět
sami uživatelé a nevyžaduje technického specialistu.
Důležitým kritériem při konstruování HPX-1 totiž byl
rovněž požadavek, že přístroj musí být snadno udržovatelný i v terénu. Např. mazací žárovky lze vyměnit
jednoduše během pár minut, a bez otevření krytu,
pokud je ale potřeba kryt opravdu otevřít a dostat
se do vnitřku zařízení, stačí uvolnit čtyři horní šrouby.
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Rozměry: 584 (š) x 445 (v) x 660 (h)
Hmotnost: 54,5 kg
Příkon: 100–240 V, 50/60 Hz, 12,5–8 A
(automatické snímání)
Rychlost skenování: 35–135 s pro formát
35 x 45 cm (v závislosti na rozlišení)
Rozlišení (volitelná velikost pixelů):
25–100 mikronů
Měřené parametry: velikost bodu v rychlém
a pomalém skenovacím módu, poměr stran
obrazových bodů a umístění bodu, poměr signálu k šumu, MFT (Modular Transfer Function),
nelinearita skenování (rychlé a pomalé), rozsah
expozice, transportní chyby.

Přesné výsledky lze získat
i s neškolenou obsluhou
Nástroj HPX-1 Diagnostic Tool pro diagnostiku snižuje riziko nepřesného vyhodnocení radiogramu
tím, že odstraní dohady kolem systému kalibrace.
Diagnostický nástroj je jednoduchý na používání.
Otestování ve srovnání s tradičními metodami
zabere jen minimum operátorova času. Snižuje

HPX-1 je první průmyslový CR systém svého druhu vytvořený speciálně pro účely NDT
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tradičně složitý úkol kontroly kalibrace systému
po kliknutí na tlačítko na pouhých několik minut
(rutinní kalibrace provádí do 1 minuty) a kontroluje
všechny systémové parametry, jež jsou hlášeny
a zdokumentovány pro potvrzení, že při práci pracovali na specifické úloze. Systém si sám hlídá, aby byl
správně zkalibrován v tovární specifikaci, aktuální
stav prozradí na první pohled jednoduché zelené,
červené a žluté indikační diody.
Výpočty jsou prováděny rychle a zcela automaticky,
a na interpretaci výsledků není třeba experta. Použitelnost vylepšuje měřicí nástroj „Dynamic readout“,
který rovněž snižuje čas vyhodnocování. Přístroj
dokáže pojmout (a také číst) dokonce několik folií
současně (paralelně lze prohlížet až čtyři snímky,
které je možné opticky „semknout“ dohromady,
čímž se úpravy na jednom automaticky projeví i na
ostatních). Ke snímkům lze vkládat poznámky o nejdůležitějších údajích. Systém umožňuje archivaci
a zobrazení až 50 výsledků předchozích testů pro
porovnání a hodnocení. Vkládání klíčových slov do
souborů usnadňuje následné vyhledávání archivovaných snímků. Halogenové „chytré“ mazání, neboli
technologie Smart Erase, umožňuje rychlé a efektivní
mazání exponovaných folií s vysokou intenzitou
založené na maximální přijaté expozici. ■ /joe/

Téma: Svařování – For Weld

Svařování, tepelné dělení
a jeho význam ve výrobě
S vývojem nových technologií svařování a dělení se stále více rozšiřují možnosti jejich využívání ve výrobě. Vzpomeňme jenom na nýtování mostních konstrukcí nebo tlakových nádob
v minulosti. Ruku v ruce s pokrokem vlastní technologie svařování jde i vývoj vlastních
svařovacích zařízení.
I zařízení k dělení prodělaly poslední dobou nemalý
pokrok, dnes není problémem tepelně (laserem,
plazmou) dělit materiály, s kterými jsme si v minulosti příliš nevěděli rady. Do praxe byly zavedeny
i velmi inovativní metody, jako např. svařování
laserem, elektronovým paprskem, třením, nebo
technologie laser-hybrid, tj. laserem a MIGem.
Posun zaznamenáváme i v plynech, která nová zařízení pro svůj spolehlivý provoz potřebují. Zlepšilo
se též povědomí jak o kvalitě plynů obecně, tak
i o možnostech měření nečistot v plynech a vlivu
nečistot jak na proces řezání nebo svařování, tak
i o nebezpečí těchto nečistot jako vlhkosti nebo
uhlovodíků pro zrcátka laserových zařízení nebo
jakost třeba při svařování hliníku nebo titanu
metodou TIG nebo MIG. Přesto se jako výrobci
technických a speciálních plynů poměrně často
setkáváme s ne zcela úplným pochopením a z toho
vyplývajícím nevhodným zacházením při používání
plynů ve výrobě. Špatnou manipulací, např. při
výměně tlakových lahví nebo svazků, může dojít
k značnému zhoršení parametrů čistoty a z toho

sáhnout ve výrobě čistoty 5.0, u kyslíku je běžně
dosažitelná hodnota kolem 3.0 tj. 99,9 %, což pro
běžné autogenní řezání, kde je požadovaná čistota
2.5 s rezervou postačuje. V začátcích řezání laserem
byla i tato čistota dobrá. Potom se ale přišlo na
to, že i malá změna čistoty z 3.0 na 3.5 má vliv na
kvalitu a možnou maximální rychlost řezu (+10 %)
a protože čas jsou peníze a kvalita prodává, stal se
pro dělení laserem standardem kyslík 3.5 u nás
nazývaný Oxycut.
Poslední dobou se často i obyčejný „černý“ materiál
řeže dusíkem, protože řez je čistší než řez kyslíkem.
Jedinou nevýhodou je nutnost řezat pod vyšším
tlakem, protože dusík na rozdíl od kyslíku materiál
nespaluje, ale pouze vyfukuje z řezné spáry. Spotřeba dusíku je proto větší a u větších tloušťek je
lepší použít kyslík. Oproti klasickému autogennímu
řezání se u laserů s rostoucí tloušťkou řezu tlak
kyslíku snižuje, aby se materiál stihl spálit.
Samostatnou kapitolou je řezání plazmou, kde se
nyní dá řezat s minimálním podřezáním a s vysokou
kvalitou řezu s použitím většinou dvou plynů pro
různé materiály a tloušťky. Jako řezný plyn se často
používá směs argonu s 35 % vodíku, jako ochranný
stínicí plyn se používá dusík a někdy i vzduch z kompresoru. Investičně je plasma levnější, ale ve velkosériové výrobě pro výpalky z tenkých plechů nemá
proti laseru velké šance.
Nově do výroby zaváděné diodové lasery řežou
tenké materiály rychleji než klasické CO2 lasery a jsou
opět konstrukčně jednodušší. Zdrojem laserového
paprsku jsou diody, mají lepší energetickou účinnost, ale horší parametry paprsku. Umí ale řezat
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vyplývajících tvrzení typu, máte něco s plynem.
Pokud k problémům dojde bezprostředně po výměně tlakové láhve (nebo svazku), v 90 % případů
je za tím nedostatečný proplach. Dlouhé přívodní
hadice ke svářečkám z nevhodného materiálu spolehlivě zavlečou do plynu vlhkost, která se tam
dostává na principu parciálních tlaků. U hadic jde
nejenom o to, aby byly těsné, ale i o to, aby se daly
snadno profouknout, protože molekuly vody mají
velký polární moment, a proto i velkou adsorpční
schopnost k některým materiálům. Asi nejlepším
materiálem je pro to drahý teflon. Ale ani ten není
vhodný pro přesná měření vlhkosti v potrubích pro
hodnoty pod -40 ˚C rosného bodu, což odpovídá
127 ppmV vlhkosti. Minimální čistota argonu pro
svařování metodou TIG je pro slitiny niklu udávána
99,95 % a pro titan 99,7 %. Messer Technogas do-

dává běžně argon o čistotách 99,996 % a 99,998 %.
Tyto čistoty se též zkráceně označují jako 4.6 a 4.8.
Při tom čistota kapalného argonu z výroby je 5.0
a pokud se plní tlakové láhve z takto čisté kapaliny,
čistota 4.8 je vždy s velkou rezervou garantována,
většinou i u lahví deklarovaných jako 4.6.
Je tedy zřejmé, že na vstupu do procesu je plyn
o více než dostatečné čistotě. Pro představu o jaké
čistoty jde, má-li Ar 99,998 % argonu, zbytek tj.
0,002 % mohou být nečistoty. Pro lepší představu se
používají jednotky ppm, respektive ppmV. 1ppmV
představuje objemový poměr 1 : 1 000 000. Tedy
0,002 % odpovídá 20 vpm. Má-li Praha milión obyvatel, 20 z nich reprezentuje 20 ppmV.
Typické znečištění argonu 4.8 je následující:
3 ppmV kyslíku, 10 ppmV dusíku, 4 ppmV vody,
0,2 ppmV uhlovodíků, 0,2 ppmV CO2. Pro Ar 3.5,
který by měl ještě vyhovovat, to znamená, že
40 ppmV vody se ještě negativně neprojeví.
Podle jiných dostupných údajů není reálné se na
hořáku dostat i při použití PVC hadic, které jsou
mnohem lepší než mnohdy používané hadice
gumové, pod 30 ppmV vlhkosti.
ASME v programu SINTEF S3707 provedl kolektiv
autorů test citlivosti na vlhkost krycího plynu při
svařování TIGem u 13 % Cr nerez oceli při přetlaku
12 bar a 14 mbarech parciálního tlaku vodní páry,
což odpovídá 117 ppmV vody. Již od této hodnoty
byly pozorovány mikrotrhliny.
Přístrojem SENSORIKA HG 311 byla měřena vlhkost za redukčním ventilem CONSTANT 2000
200/16 l/min. Propojení bylo realizováno PTFE
hadičkou 8/6 mm (stěna 1 mm) o délce 2 m. Po
minutovém profouknutí teflonové hadičky probíhalo vlastní měření při konstantním průtoku
4 l/min. Zdrojem byla tlaková láhev ArHe směsi
70/30 a argonový rozvod o délce cca 150 m ze
zásobníku kapalného argonu. Argon z rozvodu
byl jen nepatrně sušší než směs z tlakové láhve.
Největší vliv na vlhkost ochranného plynu měla
délka přívodní hadice, kterou byly napojeny svařovací zdroje. V boxu šlo o 1,45 m dlouhou hadici,
u automatu byla celková délka hadic odhadnuta
na cca 40 m. Měření rosného bodu s přepočtem
na vlhkost ochranného plynu ukázalo na nutnost
hadice zkrátit, nebo i vyměnit. Vlhkost plynu nad
100 ppmV je již velmi vysoká.
Naměřené a přepočítané hodnoty jsou v přiloženém grafu přehledně zachyceny v závislosti na čase
profukování v minutách.
U kyslíku se na náběhových barvách austenitické
nerezi začíná projevovat již 25 ppmV O2. 50 ppmV
kyslíku dává zřetelný žlutý náběh a 100 ppmV kyslíku se již projevuje velmi zřetelným nahnědlým
zbarvením svaru u teplotně ovlivněného okolí.
Zatímco u dusíku nebo argonu není problém do-

Téma: Svařování – For Weld
výkon a hladší čistší kresbu,
umožňuje tak u austenitických nerezových ocelí uspořit
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studených spojů.
Pro hliník, ale i pro stále častěji
Graf poklesu vlhkosti v ppmV v ochranném plynu v čase profukování při
používané duplexní oceli, jsou
0,24 Nm3/hod. Měřeno na odběrním místě z rozvodu, z tlakové lahve
tu plyny Aluline, které díky
a z krátké a dlouhé přívodní hadice.
malé příměsi dusíku 0,015 %
i měď, kterou běžný CO2 laser neřeže. I pro řezání hli- dávají hladší svarovou housenku s lepším přechoníku jsou vhodnější, protože u klasického CO2 laseru dem svaru do základního materiálu.
nutno počítat s větším opotřebením zrcátek, hliník Bez svařování si již neumíme výrobu představit,
totiž odráží část paprsku zpět. Paprsek je veden op- nové technologie rozšiřují možnosti jak dělení, tak
tickým vláknem, což dále zjednodušuje konstrukci. svařování i pro materiály, u kterých to bylo dříve
U plynů pro svařování se zdánlivě nic nového neděje. obtížné nebo nemožné. Navíc hlavně ve velkoséPortfolio plynů většiny firem je vyzkoušené a stabilní. riové výrobě lze svary nebo řezy provést rychleji
Přesto k nějakému pokroku dochází. Jde zejména a i levněji. Při pořizování nových ne právě levných
o svařování v heliových směsích, které umožňuje strojů nezapomínejte na plyny. Velké věci mohou
zvyšovat výkon odtavení a průvar jak do hloubky, ztroskotat na maličkostech a šetření na přívodech
plynů se potom může prodražit. ■
tak docílit i hladšího napojení a šířky závaru.
Ing. Jaroslav Hájek
Zajímavou alternativou k argonu je směs Inoxline He3 H1
Messer Technogas s.r.o.
s 3 % helia a 1,5 % vodíku, která má vyšší průvar,
Vlhkost (ppmV)
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Bezpřípravkové svařování
a synchronizovaní roBotičtí svářeči
Na loňském veletrhu Automatica představila společnost Yaskawa nový trend tzv. bezpřípravkového svařování s výjimečně vysokou přesností. Tuto rychlou technologii demonstrovalo
celkem 5 robotů Motoman naráz pracujících synchronně.
Flexibilní svařovací proces dosahuje krátké doby
cyklu, protože v jediném kroku mohou být prováděny operace svařování a manipulace.
Technologie bezpřípravkového svařování je díky
malým nárokům na prostor vhodná zejména pro
omezené prostory. Nevyžaduje žádné speciální
upínací zařízení, neboť funkce přípravku je v tzv.
bezpřípravkovém svařování zajišťována pomocí
robotů. V současném zařízení konstrukce Yaskawy
jsou dva roboty použity pro uchopení svařovaných
dílů, dva naprosto koordinované roboty pro lineární a jeden robot pro bodové svařování provádějí
samotné svařovací operace. Technickým předpokladem pro realizaci těchto komplexních úkonů
je synchronní řízení Motoman DX100. Celý systém
je zaštítěn kamerovým systémem pro vyhledávání
svarů a programovacím softwarem MotoSim VRC.
Výsledkem tohoto vícerobotového řešení je velmi
flexibilní a plně synchronní svařovací proces
v kompaktním prostoru. Další výhodou jsou kratší
doby cyklu, neboť upínací proces je absolutně
vynechán. Svařování a manipulace mohou být
navíc vykonávány v jediném kroku a univerzální
manipulační roboty mohou být využity i pro jiné
úkony a aplikace.
24
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Kromě výše uvedených výhod je dalším plusem
tohoto řešení, že robot a svařovací systém fungují
synchronně jako jediná výrobní jednotka. Jeden
ze svařovacích robotů je vybaven systémem SynchroWeld. Svařovací systém sleduje aktuální svařovací rychlost v každém bodu trajektorie. Řídicí
systém robotu zná nejenom rychlost bodu TCP
robotu, ale i rychlosti externích os. Tyto informace

o rychlostech jsou zpracovávány přímo v řídicím
systému svářečky, což umožňuje, aby se intenzita
svařovacího zdroje pružně přizpůsobovala aktuální
rychlosti robota. Aplikovaná energie na jednotku
délky tak zůstává zachována podle všech podmínek

ochranný oBal na
přepravu svářečských
elektrod
Speciální termopouzdro MOST, které zařadila
do své nabídky pro svářeče ostravská společnost Hadyna, je určeno pro přenášení vysušených obalených elektrod nebo dokumentace,
klíčů, elektronických přístrojů apod.
po stavbách
a také montážích. Odolné
ochranné termopouzdro
o rozměrech 97
x 97 x 483 mm
umožňuje přenášet obsah do
max. hmotnosti
6,8 kg, a obalené elektrody
o max. teplotě 120 °C do
délky 450 mm
včetně. ■

a výsledkem je homogenní konstantní průběh
a jednotný vzhled svarové housenky, a to včetně
míst, kde dochází k náhlým změnám pozice hořáku.
V ČR se tato novinka představila na posledním
ročníku MSV v Brně, kde byla zmíněná metoda
demonstrována svařovací buňkou BC2. Svařovací
robot spojený s polohovadlem předvedl postup
svařování součásti automobilu.

Sedm v jednom cyklu: synchronní
svařování „Made by Yasakawa“
Spolupráce více svařovacích robotů je vůbec specialitou značky Yasakawa Motoman - na posledním
veletrhu EuroBLECH v říjnu lňského roku předvedla
firma ve své expozici impozantní práci svařovací
buňky, v níž pracovalo synchronně 7 robotů Motoman spojených prostřednictvím jediné společné
řídicí jednotky jako integrované multi-robotické
řešení.
Výhodou tohoto systému je, že bez nutnosti velkého programování umožňuje synchronní provoz
nebo paralelní pohyb robotů. Svařovací a manipulační procesy probíhají v jednom kroku, což výrazně
snižuje časové nároky.
Prezentované typy svařovacích robotů Yaskawa
zahrnovaly i vysokorychlostní model YASKAWA
Motoman VA1400, což je první průmyslový robot
na světě v segmentu obloukového svařování se
sedmi řízenými osami. Vzhledem ke svému aerodynamickém tvaru nabízí flexibilní 7osý robot vysoký
stupeň mobility, a to i v podmínkách nejužších
pracovních prostorů. Současně se tak může výrazně
zvýšit hustota robotů ve výrobních buňkách automatizovaných linek. ■
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Fronius – zpočátku se věci často zdají nemožné
„Nemožná svarová spojení činíme možnými, pokračujeme totiž tam, kde ostatní končí.“
Tak zní požadavek divize Svařovací technika společnosti Fronius. Co se tím myslí, poznáme
z chronologického sledu událostí.
Od roku 1950 vyvíjejí inženýři společnosti Fronius
inovativní technologie svařování a výsledky těchto
vývojových skoků převádějí do praxe. Vizí a základem
těchto inovací přitom bylo a je rozluštit„DNA oblouku“.

Inovativní již celá desetiletí
„U nás se většinou postupuje velmi zeširoka a otevřeně.
A to vědomě. Každé omezení totiž snižuje možnost
dívat se do budoucnosti.“ Tímto způsobem dopřával
a dopřává dlouholetý ředitel podniku Klaus Fronius
dostatek prostoru novým myšlenkám a nápadům.
Z vizí se tak stávají hospodárné inovace a řešení, které
jsou vždy o skok napřed. Bylo tomu tak například v roce
1981 s prvními primárně taktovanými invertorovými
zdroji MIG/MAG na světě nebo v roce 1997, kdy byly
poprvé představeny plně digitální svařovací systémy.

Studený oblouk: Nejde? Ale jde!
Cold Metal Transfer (CMT) je jedna z nejradikálnějších inovací, kterou kdy společnost Fronius vyvinula.
Realizovatelnost svařování oceli s hliníkem hraničila s objevením svatého grálu svařovací techniky.
Bylo to něco, co mnozí metalurgové považovali
za nemožné. Cyklický pohyb svařovacího drátu

dopředu a zpět významně redukuje přínos tepla,
z čehož vyplývá mnoho výhod pro použití, např.
minimální deformace, až o 99 % menší rozstřik, vyšší
rychlosti svařování, spojování velmi tenkých plechů
(od 0,3 mm) a spojování oceli s hliníkem. Dnes
se svařovací proces CMT kombinuje s impulzním
obloukem a přepólováním drátové elektrody, a je
možný také jako tandemová metoda (CMT Twin).
Tímto celosvětově jedinečným způsobem jsou
zcela nově definovány hranice metalurgie.

LaserHybrid: Rychlost světla
Aby bylo možné posunout hranice, stačí někdy
zkombinovat existující řešení. Přesně to provedla
společnost Fronius u metody LaserHybrid, která
výrazně zvyšuje hloubku a rychlost svařování. Synergické efekty jsou zcela přesvědčivé: kratší výrobní
doby, rychlost svařování až 9 m/min, hlubší závar
a úzký svar při nižším přínosu tepla.

Contec: Mobilita při kontaktování
Neovlivnitelným rušivým faktorem v kontaktní
trubici bylo její opotřebení. Drát, který postupně
opotřebovává běžné kontaktní trubice, totiž mění

velikost a pozici kontaktní plochy. Společnost Fronius proto hledala nové řešení a vyvinula kontaktní
systém Contec. Původní trubice byla rozdělena na
dvě flexibilní poloskořepiny. Ty drží kontaktní plochy
a síly mezi trubicí a drátem přesně v definované
oblasti nastavených hodnot. Tvarově a silově poddajný drát přitom zůstává uprostřed výstupu. Dalšími
výhodami jsou spolehlivá stabilita procesu, až 7krát
delší životnost a snížení spotřeby materiálu o pětinu.

DeltaSpot: Stále nová elektroda
Opotřebení elektrod – to byla přirozená realita svařovacího procesu. A hranice, kterou společnost Fronius
posunula díky metodě DeltaSpot. Při tomto novém
způsobu odporového bodového svařování se totiž pohybuje i procesní pás. Tento procesní pás se po každém
svařeném bodu posune a nabídne nespotřebovaný
bod elektrody. Nová elektroda bod po bodu. Kontaktní
plocha zůstává stále čistá a výstupní kvalita stále stejná.
Na 100 %. Každý svařovaný bod má jedinečný otisk,
který je reprodukovatelný 1:1. Bez rozstřiku. ■

/ Nabíjecí systémy akumulátorů / Svařovací technika / Solární elektronika

/ Vyvíjíme svařovací technologie, např. kompletní
systémy pro obloukové a odporové bodové svařování, a dali jsme si za úkol zvládnout i dosud
nemožná svarová spojení. Naším cílem je rozluštit »DNA oblouku«. Jsme celosvětovou technologickou jedničkou – a jedničkou na trhu v Evropě.
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Moderní režiMy svařování
pro zvýšení produktivity
svařovacího procesu
Mezi nejrozšířenější a v současné době také
technologicky nejpropracovanější Metody svařování
v ochranných atMosférách patří Metody Mig/Mag (gMaW)
a tig (gtaW). používají se pro svařování nelegovaných/
nízkolegovaných ocelí, korozivzdorných
a žáruvzdorných ocelí a v neposlední řadě hliníku
a hliníkových slitin.

F

irma Air Liquide Welding se věnuje vývoji
těchto metod velmi intenzivně, za účelem
splnění náročných technických požadavků
kladených ze strany zákazníků v průmyslových segmentech, např. ve výstavbě infrastruktury, výrobě
a instalaci produktovodů, kotlů a tlakových nádob,
výrobě transportních a dopravních prostředků,
spolu s výrobou dílů pro automobilový průmysl.
Air Liquide Welding dodává na trh moderní svařovací zdroje pod obchodní značkou CITOPULS

II a CITOVAWE, poskytující svařovací proud až 450
A při 100% zatěžovateli. Svářeč tak může využít
výhod plynoucích z plného výkonu bez přerušování práce a snižování kvality a produktivity. Při
některých svařovacích režimech se sprchovým
obloukem se vyžaduje proud až 400 A. Svařovací
zdroje CITOPULS II spojuje pokročilé svařovací procesy s jednoduchým ovládáním. Mezi nově vyvinuté
režimy svařování vedoucí k vyšší produktivitě patří:

dové hodnoty používané v tomto režimu jsou zcela
odlišné od klasického svařování zkratovým obloukem. Vysoká rychlost podávání drátu a střední
proudové zatížení s ostrými maximy umožňuje
rychlejší emisi kapek kovu. Toto je umožněno
naprogramováním digitálně řízeného invertoru,
který řídí průběh (úhel náběhu a doběhu a rovněž maxima proudu) svařovacího proudu tak, aby
rychlost podávání drátu byla v oblasti kapkového
přenosu. To znamená, že proces zkratového přenosu je vyvolán v režimu, kdy se za normálních
podmínek vyskytuje jen nahodile. Jak je vidět ze
zobrazeného grafu, použitím režimu Speed Short
Arc™ ke svařování středně tlustých plechů (2 mm)
se výrazně zvýší rychlost svařování a zároveň sníží
vnesené teplo v porovnání se standardním zkratovým režimem.
MIG pájení
Pájení plamenem je od roku 1990 stále častěji nahrazováno pájením MIG, v automobilovém průmyslu se stává základní metodou při výrobě konstrukcí.
Použití digitální technologie zlepšuje vlastnosti
této metody, zvyšuje produktivitu svařování a kvalitu spoje. Zároveň je chráněn před poškozením
antikorozní povlak plechu. K výhodám metody

SSATM – Speed Short ArcTM
V tomto režimu („rychlý krátký oblouk“) dochází ke
kapkovému přenosu zkratovým obloukem. Proupájení MIG patří velká tolerance svarové spáry,
snížení deformací a dobré mechanické vlastnosti.
Zvyšující se využití hliníku při výrobě dopravních
prostředků a dalšího zboží vyžaduje produkci svarových spojů bezvadné kvality. Před několika lety
firma Air Liquide Welding představila výzkumný
program, který byl zaměřený na zdokonalení svařování hliníku metodou MIG. Výsledkem je nová
svařovací metoda MIG se speciálním průběhem
svařovacího proudu, která je schopna vyhovět náročným požadavkům na kvalitu svaru a zejména
produktivitu. Dvoudrátová metoda pro automatické
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systémy (TOPMAG), řízený pulzní proud, modulovaný proud (Spray-MODAL™) a Cold Double Pulse™
(CDP™). Kvalita svarů hliníku a jeho slitin závisí jednak na zvolené svařovací metodě, ale také na volbě
přídavných zařízení a pomůcek, které byly vyvinuty
speciálně pro tento materiál.
porovnání vlivu jednotlivých způsobů přenosu
na redukci porezity
porezita

obsah plynů

SM™ Spray-Modal™
Tento způsob přenosu využívá modulovaný proud
s frekvencí 30 až 50 Hz, kdy vyvolané vibrace tekutého kovu pomáhají uvolňovaní vodíkových
bublin před fází tuhnutí. Při tomto způsobu svařování je zesílená stabilita svařovacího oblouku
tak, že je možné svařování ve všech polohách.
Výsledkem použití nízkofrekvenční modulace je
TIG vzhled svaru. Tento způsob se používá zejména pro svařování hliníkových plechů silnějších
než 2 mm. Jako hlavní výhody tohoto režimu lze
uvést významnou redukci porezity, zvýšený průvar,
zvýšenou svařovací rychlost a možnost svařovat
ve všech polohách.
CDP™ Cold Double Pulse™
Hlavním účelem tohoto režimu je redukce vneseného tepla do svarové lázně. Při tomto způsobu přenosu kovu jsou využívány dvě hladiny
napětí/proud, kdy ve fázi zvané HOT je zajišťován
průvar a ve druhé tzv. COLD fázi snížené parametry umožňují minimalizaci vneseného tepla.
Střídání fází HOT a COLD umožňuje svařování

Téma: Svařování – For Weld
kladního materiálu. Oblouk se chová jako sprchový
oblouk – není vhodný pro svařování v polohách.
Používá se pro svařování ocelových plechů větších
tloušťek. Velmi vhodný režim pro svařování svárů
s delším výletem drátu. Redukuje riziko vzniku vad
ve svárech typu zápaly do základního materiálu. Do
tloušťky 10 -12 mm není nutné provádět přípravu
svarových ploch úkosováním. Příkladem viz foto
svárů:
velmi tenkých plechů s daleko lepším ovládáním
svarové lázně než při klasickém pulzním svařování.
Výsledný svar má TIG vzhled. CDP™ je zejména
vhodný pro svařování hliníku, kdy je materiál
slabší než 2 mm.

1. Tupý svár
Bez úkosu, Tl. 8 mm, poloha PB
ARCAL 21/G3Si1, prům. 1,0 mm
Vfil = 22m/min – Larc = +5 ≥ 34 V/379 A

SSP™ - Soft Silence Pulse™
V tomto režimu, kterým je vybaven zdroj CITOWAVE,
je optimalizován tvar vln svařovacího proudu, který
je tišší než klasický a zároveň poskytuje vyšší smáčivost housenky.

3. Koutový ½ V svár

Tl. 20 mm úkos 20° + koř. 2 mm Tupý svár &
ceramic podložka /G3Si1 – 1,2 mm/ ARCAL21
Koř. vrstva SH + =21,8 V/247 A Larc = 0 Vfil =9 m/min
Výplň vrstvy HPS Larc = 0 Vfil = 10 m/min
2. vrstva = 28,2 V/283 A 3. vrstva = 28,4 V/284 A
4. vrstva = 28,2 V/299 A 5. vrstva = 28,0 V/291 A
V modu SSP™ zdroj produkuje měkký pulzní oblouk,
který umožňuje svařování silnějším drátem, ale
jemněji než v klasickém pulzním režimu. Vynikající
stabilita oblouku vede ke snížení rozstřiku a tím
k lepšímu vzhledu svaru. SSP™ je vhodný zejména
pro svařování nerezových ocelí.
Zdroje CITOPULS II a CITOWAVE pokrývají rovněž většinu požadavků robotizovaných a automatizovaných aplikací ve svařování. Základní
jednotku lze vybavit doplňky pro specifické aplikace v automatizaci a v robotizaci svařování.
Zdroj CITOWAVE je dokonale flexibilní. Lze jej
přizpůsobit všem situacím, se kterými se lze
v průmyslu setkat. V kombinaci s přídavnými
moduly představuje nejkompletnější produkt na
trhu splňující většinu sofistikovaných požadavků.
Mezi přídavné moduly počítejme s funkcí „High
Penetration Speed“ - rychlý sprchový oblouk
s vysokým průvarem.
HPS™ - High Penetration Speed™
HPS™ svařuje v režimu sprchového oblouku s použitím nízkého napětí a tím nízké energie. Vlivem
pozvolné elektrické regulace se dosahuje vysokého
průvaru a odtavení svarového kovu s nízkým vstupem vneseného tepla a tím nízkých deformací zá-

2. Koutový svár

1. koř. vrstva Vfil = 20 m/min
Larc = -5 ≥ 31,2 V/358 A

2. výplň. vrstva Vfil = 20 m/min
Larc = +15 ≥ 35,2 V/355 A
Kolektiv autorů firmy Air Liquide Welding:
Ing. M.Schlixbier, Ing. L.Hejnová, Ing. J.Špička

Bez úkosu, Tl. 6 mm, poloha PB
ARCAL 21/G3Si1, prům. 1,0 mm
Vfil = 180m/min – Larc = +5 ≥ 32,6 V/345 A

Spolehlivý dodavatel sofistikovaných svařovacích systémů – www.airliquidewelding.cz
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ZElEné Dánské InovacE pro svařování

a změnou programu, což umožňuje výrazně zvýšit
produktivitu pracoviště.

Dánský výrobce svařovací techniky Migatronic se zaměřuje zejména na kompletní programy
pro profesionální svařování. V nabídce zařízení v typicky zeleném designu se objevilo v poslední době hned několik inovativních řešení.

Inteligentní přenosná
multifunkční svářečka

L

oni doplnila rodinu svařovacích zdrojů Migatronic nová řada zvaná Omega² rozšířená
o některé atraktivní funkce, jako např. možnost
IGC – inteligentní regulace plynu umožňující až
o polovinu snížit plynovou spotřebu při svařování,
kterou dosud nabízely pouze velmi výkonné, a tudíž
i cenově náročnější svařovací zdroje. Portfolio firmy
se postupně rozrostlo i o další zajímavé novinky.

Inovativní systém Autopuls
pro automobilový průmysl
Karoserie moderních automobilů jsou vyráběny z vysokopevnostní oceli, kterou je třeba svařovat a opravovat
s mimořádnou pečlivosti a za dodržení předepsaných

parametrů svařování. Všechny aktuální znalosti, které
o této problematice existuji, jsou užity v programech
zařízení Automig2 s funkci Autopuls. Jde o špičkové
zařízení pro profesionální svařování všech moderních
materiálů využívaných v automobilovém průmyslu.
Na digitálním řídicím panelu Autopuls se volí jen typ
svařovaného materiálu a průměr použitého drátu.
Zbývající parametry nastaví stroj automaticky, takže
svářeč se může plně soustředit na svařování. Díky
dlouholetým zkušenostem výrobce a úzké spolupráci
s uživateli strojů Migatronic má zařízení vždy vhodný
synergicky svařovací nebo pájecí program pro práci
s jakýmkoli materiálem. Funkce Autopuls zabraňuje
rozstřiku při svařování a v porovnání s tradičním svařováním rovněž snižuje tepelné deformace plechu a minimalizuje i poškození okolí svaru teplem oblouku.
Čtyřkladkový podavač drátu navíc přesně zajišťuje rovnoměrné a kvalitní podávaní. Samozřejmostí u zařízení
Automig2 je i možnost obracení polarity pro svařování
trubičkovými dráty (bez použití plynové atmosféry).
Ergonomicky hořák MIG-A Twist je vybaven otočným
krkem pro snadný přístup i do hůře dostupných
míst. Rukojeť hořáku je možné volitelně vybavit také
modulem dálkové regulace svařovacího proudu.
Software pro zařízení Automig2 lze bezplatně aktualizovat z internetových stránek společnosti Migatronic.
Zdroj Automig2 je nabízen také ve verzi DUO – toto
provedení má dva samostatné podavače, dva hořáky a dvě plynová hospodářství, takže může být
vybaveno pro dva různé materiály (např. jeden pro
MIG pájení a druhý pro svařování uhlíkové nebo
nerezové oceli). Ke změně svařovaného materiálu
pak dojde pouhým přepnutím přepínače podavačů

RallyMIG 161i je praktický a všestranný přenosný
svařovací stroj, konstruovaný jako kompaktní multiprocesní zařízení, zejména pro svařování metodou
MIG s možností svařování i metodou MMA. Svařování metodou MIG s využitím synergických funkcí

znamená, že parametry svařování se nastavují prostřednictvím pouze jednoho ovládacího otočného
knoflíku na čelním panelu nebo pomocí dálkové
regulace (volitelná funkce) na ergonomické rukojeti
hořáku, jehož krk otočný v rozsahu 360° zlepšuje
komfort a snižuje nebezpečí vzniku chyb.
Bez ohledu na to, zda je použit čistý CO2, nebo argon
jako ochranný plyn, či zda se svařovací drát na cívce 5 kg
používá pro svařování, nebo pro tvrdé pájení metodou
MIG, má uživatel vždy k dispozici program, který vyhoví
každé technologii svařování. Svářečka je vybavena
funkcí kompenzace účiníku (PFC). Ta umožňuje svařování s dlouhými síťovými napájecími kabely za použití
pojistek pouze 16 A. Standardní funkcí je také přepínání
polarity, které umožňuje svařování trubičkovým drátem
s vlastní ochranou (bez plynové atmosféry). ■

Hořáky Esab THX TIG nové GEnEracE
Do svého výrobního programu a nabídkového portfolia zařadila firma Esab novinku v podobě
nové generace řady svařovacích hořáků THX TIG pro běžné svařovací aplikace.
Hořáky nové generace jsou navrženy tak, aby jejich design poskytoval maximální všestrannost,
pohodlí a ergonomii. Nabízejí vysokou odolnost
proti poškození i v náročných podmínkách. Flexibilní kabeláž zakrytá koženým pouzdrem v délce
80 cm umožňuje snadnou polohovatelnost hořáku.
Výrobce nabízí různé varianty vhodné pro různé typy
použití – vzduchem chlazenou verzi (THX 201) nebo

vodou chlazený hořák (THX 251w), včetně plynového
ventilu a s ohebným krkem nebo bez něj. Všechny
hořáky odpovídají hlavním mezinárodně uznávaným
standardům a směrnicím EN60974-7 a GOST-R & CCC.
Novinky se mj. představí na celostátní 31. konferenci
Dny svařovací techniky, kterou pořádá ESAB Vamberk
od 20.–23. května v Rychnově nad Kněžnou, a rovněž
v rámci akce ESAB Demo Bus Tour 2013, při níž bude

kalkuláTor TEcHnIckýcH plynů pro os anDroID
Společnost Messer Technogas připravila pro
uživatele technických plynů vybavených zařízeními s OS Android užitečnou pomůcku.
V aplikaci„Gasproperties&conversion“ lze jednoduše
a rychle nalézt různé fyzikální a technické údaje týkající se nejběžnějších plynů jako například: Kolik váží
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18 m3 helia? Kolik m3 je 254 litrů CO2? Jaké vlastnosti
má amoniak? Aplikace rychle a přesně zodpoví tyto
(a různé jiné) konkrétní otázky a kalkulátor plynů navíc
pomůže při přepočtu dat – nabízí rychlejší přepočet
jednotek plynů a usnadní práci při jinak zdlouhavém
hledání správného vzorce. Nástroj pro informace

propagační kamion firmy ve dnech 20.–31. května
projíždět vybranými městy ČR a seznamovat s novinkami ve výrobním programu společnosti. ■

o vlastnostech technických plynů a převod jednotek,
které se k nim vztahují, zobrazuje parametry 14 nejdůležitějších průmyslových a speciálních plynů a nabízí
převod mezi objemovými a průtokovými jednotkami
pro obvyklé technické plyny včetně kyslíku, dusíku,
argonu, oxidu uhličitého, vodíku a helia.
Aplikaci lze stáhnout z https://play.google.com/
store/apps/details?id=eduthek.info.gasprops. ■

21. světový veletrh a kongres pro
komponenty, systémy a použití
optických technologií

Uplatnění laserů pro bUdoUcnost
Za 33 dnů se v Mnichově otevřou brány mezinárodního odborného
veletrhu LASER World of PHOTONICS, který představí poslední vývoj
a perspektivy v oboru laserových technologií. O této prestižní akci
nám poskytl interview pan Norbert Bargmann, místopředseda vedení
společnosti Messe München GmbH.
V roce 2011 se účastnilo veletrhu rekordních 1075 vystavovatelů, tedy více než
kdy předtím. Co letos
očekáváte od veletrhu k jeho 40letému
výročí?
Jsme právem hrdí na
40letý vývoj veletrhu LASER World of PHOTONICS. Je to pro
nás skutečný historický úspěch. Veletrh
jsme založili v roce 1973 a v té době se
jej účastnilo 100 vystavovatelů z 9 zemí.
V roce 2011 už přijelo 1075 vystavovatelů z 38 zemí a 27 490 návštěvníků z 80
zemí. Fotonika jako klíčová technologie
zažívá obrovský boom. K výročí tohoto
významného veletrhu očekáváme opět
více jak 1100 vystavovatelů. Jsem rád,
že dnes již můžeme nabídnout celosvětově největší platformu pro uživatele
optických technologií.
Jde o významný odborný veletrh,
kterého se v roce 2011 účastnilo
58 % zahraničních vystavovatelů.
Očekáváte, že ještě stoupne počet
zahraničních účastníků?
Veletrh je již dnes nejvýznamnějším
mezinárodním setkáním odborníků
v laserovém průmyslu a ve světě fotoniky. Zabývá se celou řadou témat
a oblastí. Ano, domnívám se, že letos
přijede ještě více zahraničních účastníků. Tento stoupající zájem přímo
také poukazuje na rostoucí globální
význam optických technologií v oblasti průmyslu i vědy. Na veletrhu
nabývají na významu především
ty obory, které souvisí s požadavky
moderních průmyslových zemí na
dodávky a výrobu. Tedy s požadavky
na energii a životní prostředí, jako je
např. další zvyšování efektivity výroby
ve fotovoltaickém průmyslu, elektromobilitě nebo u lehkých staveb.
Jaké jsou priority a trendy v oblasti výroby?
Nejrozsáhlejší oblastí tohoto odborného veletrhu je oblast „Laser a laserové výrobní systémy“, které budou
prezentovány v pavilonech C1 a C2.
V roce 2011 předvedlo 290 vystavovatelů svá řešení využití těchto technologií v různých odvětvích průmyslu. Dů-

raz je kladen na výrobně
technologické problémy
a jejich konkrétní řešení.
Škála výrobků je obrovská. Abych jmenoval
alespoň některé: Generativní výroba pomocí
laseru, to je revoluční
technika výroby. Náklady
na výrobu jednotlivých
komponentů při různých postupech
doplňkové výroby závisí již pouze na
množství materiálu, nástroje nejsou
zapotřebí. Jejich místo přebírá světlo
emitované laserem. Tyto postupy je
možno si prohlédnout na speciální
výstavě „Fotony ve výrobě“ a prezentačním panelu „Generativní výroba založená na použití laseru”. Představíme
také mimořádnou výstavu „Digital
Photonic Production“. Dalším vysoce
aktuálním tématem jsou lasery pro
generaci ultrakrátkých pulsů. Kombinují velmi vysoký výkon s extrémně
krátkou akční dobou a otevírají tak již
několik let zcela nové možnosti použití
v oblasti výroby a medicíny.
Vystavovatelé také upozorní na přispění laserové technologie k energetické účinnosti. Důraz je kladen
především na zpracování lehkých
stavebních a kompozitních materiálů
nebo výrobu baterií. O nejnovějších
možnostech použití laseru budou
na praktických prezentačních fórech
v jednotlivých pavilonech informovat
špičkoví odborníci z oblasti průmyslu.
Jaké nové oblasti použití laserové
techniky přibývají v odvětví?
Všestranné použití laserové technologie a fotoniky umožňuje rostoucí
globální pokrytí týkající se zboží nebo
dodávek, jako je tomu například v oblasti energií nebo výrobního procesu.
Naše hlavní témata „laser a laserové
systémy“, „osvětlení a energie“, „biofotonika a lékařská technika“ jsme
cíleně zařadili jako klíčové otázky tohoto odvětví pro budoucnost. Globální poptávka po zboží nebo lepší
poskytování zdravotní péče pro stárnoucí společnost neustále nabývá na
významu. Proto se také uplatnění laserů pro generaci ultrakrátkých pulsů,
biofotonika a lékařská technika stávají
stále důležitějším bodem. ■

LIGHT APPLIED

40 LET
LET

LASER WORLD OF
PHOTONICS.
ZNAMENÁ

40 LET NA ŠPICI
ODVĚTVÍ.

Nejdůležitější mezinárodní odborný veletrh a think tank
branže: LASER World of PHOTONICS, světová akce č. 1
přivádí již 40 let všechny klíčové hráče průmyslu a vědy
ke společnému jednacímu stolu. Díky spojení výzkumu
a praxe podporuje technologický vývoj. A Vám dodává
kompletní přehled o situaci na trhu a také konkrétní
řešení pro váš každodenní pracovní život. Inovace a trendy?
Zde jsou prezentovány poprvé. Uplatnění a nasazení
nových technologií? Zažijete na prakticky orientovaných
přednáškách. Navštivte tento špičkový veletrh a registrujte
se online na www.world-of-photonics.net

13.–16. KVĚTNA 2013
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Patnáct úspěšných let
světa SolidWorks

Co má společného Felix Baumgartner a jeho stratosférický seskok, mechanický umělý racek
či unikátní světelný zdroj využívající zemské gravitace? Tyto pozoruhodné projekty či jejich
klíčové části vznikaly za pomoci software SolidWorks (nyní pod křídly společnosti Dassault
Systémes). Jeho uživatelé se již řadu let scházejí na prestižní mezinárodní konferenci, která
se stala jednou z největších akcí svého druhu v oboru.
Letošní jubilejní 15. ročník SolidWorks World (SWW)
se konal v závěru ledna v Orlandu. Sešlo se na
něm téměř 5000 účastníků: uživatelé a prodejci
SolidWorks z celého světa a také desítky novinářů,
aby se seznámili se záměry firmy, prezentované
těmi nejpovolanějšími – představiteli jejího top
managementu (např. CEO Dassault Systèmes SolidWorks Corp. Bertrandem Sicotem a prezidentem
a výkonným ředitelem Dassault Systèmes Bernardem Charlesem) a s novinkami v posledních verzích
programu (a nahlédli do jeho připravovaných verzí
pro příští období). Ale aby také třeba složili různé
certifikační zkoušky zaručující, že jsou profesionály
pro danou oblast. Právě certifikace uživatelů, a setkání školitelů SolidWorks a systémových administrátorů byly těžištěm prvního dne konference.

Do konference SWW 2013 bylo vydáno 19 000
profesionálních certifikací prodejcům a 70 000 uživatelům, tzn. téměř 90 000 certifikací, další přibyly
právě v rámci letošního ročníku.
V rámci prvního dne byla připravena i přednáška o roli sociálních médií a sítí v marketingu
SolidWorks, které stejně jako v dalších odvětvích
nabývají na významu. I u Dassault Systémes hrají
významnou úlohu – počet fanoušků SolidWorks
na Facebooku již přesáhl půlmiliónovou hranici.
Mark Schneider, produktový marketingový manažer DS
SolidWorks představil hlavní oceňované přednosti SW
30

4/2013

2013 při práci se sestavami, možnostmi změn na jednotlivých dílech velkých sestav s aktualizací všech dílů
v soustavě, simulacemi zatížení, kontrolami kolizí, atd.

Partneři a spol.
V Pavilonu partnerů se prostřednictvím vybraných
partnerských firem představily praktické aplikace
a řešení SolidWorks v nejrůznějších oblastech. Kromě
velkých společností jako Lenovo, Intel, nVidia, HP
aj., které jsou tradičními partnery konference a prezentují se i v samostatných částech hlavních sekcí,
jsou tu zastoupena i specifická řešení zaměřená na
určité oblasti, která jsou často doménou menších
specializovaných firem. K stěžejním oborům patří strojírenské aplikace, které představovala pod
heslem „Snadnost, rychlost, výkonnost“ např. firma
Gibbs and Associates vyvíjející software GibbsCAM
k programování CNC obráběcích strojů. Nové funkce
GibbsCAMu šetří cenný čas po konstrukční změně
součásti. Software načte revidovanou součást, automaticky rozpozná změny, aktualizuje obráběcí procesy a generuje nový NC program. Další funkce, která
šetří čas uživatelům, je Automatické rozpoznávání
prvků v GibbsCAMu (AFR) a Správce děr integrovaný
s Průvodcem dírami v SolidWorks – umožňuje automaticky rozpoznávat díry vytvořené Průvodcem
dírami v SolidWorks, načítat jejich atributy, a následně vygenerovat seznam potřebných nástrojů
a technologických procesů a zahájit obrábění.
GibbsCAM zachovává i všechny barvy použité při
konstrukci v modelech SolidWorks, které často přenášejí informaci o výrobním procesu, což zlepšuje
komunikaci mezi konstrukcí a výrobou, snižuje
chybovost, pomáhá eliminovat zmetky a urychluje
přípravu NC programů, umožňuje snížit časy cyklů
a maximalizovat výkonnost.
Kombinace GibbsCAMu a SolidWorks 2013 poskytuje
kompletní CAD/CAM řešení pro většinu výrobních
prostředí a optimalizuje proces přípravy výroby, ať jde
o jednoduché součásti, nebo složitou geometrii vyžadující použití 5osého či multifunkčního obrábění.

Tradice i novinky
Oficiální start hlavní části programu konference
představuje tradičně první z ústředních prezentací,
tzv. General Session, kde měl letos v úvodu hlavní
slovo výkonný ředitel DS SolidWorks Bertrand Sicot. Kromě uvedení nové verze SW pro rok 2013,
či nových produktů SolidWorks Electrical nebo
SolidWorks Plastic se zaměřil na novinky v platformách na nichž produkty SW fungují – a to zejména
na přenosná mobilní zařízení a možnost jejich zapojení do systému sdílení dat a informací, jako
jsou tablety či nyní už i smartphony, které využívají
nejen Windows, pro něž byly produkty SolidWorks
koncipovány primárně, ale i jiné operační systémy.
Fungují už na Applu, nyní se jich dočkají i uživatelé
zařízení s OS Android.
Bertrand Sicot připomenul i rozvoj konference během jejího 15letého vývoje od prvního ročníku,
jehož se v Palm Springs účastnilo 800 účastníků
a zhruba 60 partnerských firem, až po několikanásobně větší rozsah posledních ročníků, kde se na
SWW schází už tisícovky zástupců více než 2 mil.
registrovaných firemních uživatelů po celém světě,
které vykazují údaje za loňský rok. Jejich skupinu
rozšiřují i dva a půl milionů studentů, z více než
25 000 škol, kteří se v SolidWorks učí. Tuto skupinu
nejmladší generace uživatelů SW má na starosti
Marie Planchardová. A nejde jen o školství jako
takové, Dassault Systèmes SolidWorks Corp. podporuje i řadu zajímavých projektů, jako je např.
nadace Maverics Civilian Space Toma Atchinsona,
usilující o sestrojení a vypuštění amatérské rakety
do kosmu. V projektu pracují studenti a dnes už
i bývalí studenti a jejich práce vyžaduje kromě nadšení a zapálení pro věc i finance na vývoj a zkoušky
rakety, takže příslib financování projektu na další
rok od DS SolidWorks, který Marie Planchardová
oznámila na letošní konferenci, učinil zakladateli
nadace zjevně radost.

Pomocník tvůrců unikátních projektů
Účastníci konference měli možnost seznámit se i s několika dalšími vybranými projekty, k jejichž realizaci
SolidWorks v duchu svého sloganu „Design Without
Limits“ pomohl. Patří mezi ně např. pozoruhodné
plavidlo Vestas – hybrid mezi jachtou, katamaranem
a windsurfingem, který dokáže vyvinout rychlost přes
100 km.h-1, designové multifunkční hodinky Pebble,
umožňující kromě sledování času a využití při sportu
i poslech hudby, či záchranné světlo Gravity Light
fungující pomocí zemské gravitace, které se používá
např. při práci v hlubinných dolech.
K „bonbónkům“ General Session patřilo nahlédnutí
do zákulisí projektu stratosférického skoku Felixe
Baumgartnera, prostřednictvím lidí, kteří se podíleli
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na vývoji speciální kapsle, z níž rakouský dobrodruh
svůj rekordní výkon uskutečnil. Art Thomson a John
Wells ze Sage Chesire popsali přípravu kabiny, v níž
byl Felix Baumgarter pomocí balónu vynesen do
stratosféry, a která byla navrhována v SolidWorks,
stejně jako další komponenty ochranného obleku,
jež musel mít vlastnosti skafandru astronautů, např.
snášet extrémní teploty a odolávat UV záření. Zároveň byl vybaven komunikační technikou umožňující
monitorovat skokana.
Další „atrakcí“ byla prezentace jiné aplikace
SolidWorks, a to v oblasti robotiky, kterou na konferenci představil profesor Vijay Kumar z Univerzity
v Pensylvánii. Pomocí vývojářských nástrojů SW byli
zkonstruováni malí létající robotci, tzv. kvadrokoptéry,
schopné nejen samostatných akcí a neuvěřitelných
ekvilibristických manévrů připomínajících let hmyzu,
ale i cílené týmové spolupráce, předvedené např. na
stavbě konstrukce z nosníků, připomínající stavební
postup u amerických mrakodrapů, či synchronizovaných operací celého roje létajících, eletromotory
poháněných robotů. Podobná zařízení mohou
poskytnout cenné služby např. při průzkumných
akcích při přírodních katastrofách či při jaderných
haváriích (v ukázkách byly předvedeny průlety sesutým domem). Až neuvěřitelné schopnosti těchto
robotů představila ukázka, kde usedáním na ovládací
prvky různých hudebních nástrojů a zařízení přehráli
ústřední melodii z filmu o Jamesu Bondovi.
Možnosti robotických systémů vytvořených pomocí SW dokumentovala i ukázka, jejímž hlavním
hrdinou byl robotický racek firmy Festo, vyvinutý
v rámci bionického programu této německé společnosti. Kromě tohoto unikátního mechanického
ptáka, který svým letem a akrobacií uvnitř sálu
dokázal obecenstvo doslova zvednout ze sedadel,
se představil např. i bionický robot Elefant Trunk,
jehož mechanika je inspirována sloním chobotem.
Mezi další patří robotický tučňák, ryba, rejnok či
medúza. Nejde však jen o samoúčelné hračky dokazující technické možnosti vyspělé automatiky.
Jejich prvky se uplatňují na robotických linkách
v moderních průmyslových automatizovaných
systémech apod. Např. pneumatické písty v „chobotovém“ zařízení napodobují svaly a trojice ohebných „prstů“ umožňuje jemně a bezpečně uchopit
i křehké nebo měkké předměty. Dálkově ovládaná
robotická ruka zase přesně kopíruje pohyby ruky
vzdáleného operátora, vybavené speciální rukavicí.

Nové obory, nové možnosti
Kromě samotné konstrukční práce se uplatnění
SolidWorks posouvá i do dalších specializovaných
oblastí v podobě modulů zaměřených na další
obory, jako je např. zpracování plastů či elektrotechnika. Výrobky zahrnují stále více elektrických
prvků a firmy logicky hledají způsob, jak v rámci

projektů propojit práci konstruktérů s elektroinženýry, a zabránit tím duplicitním úpravám i nákladným chybám v důsledku konfliktů různých profesí.
Právě zde může najít uplatnění a výrazně pomoci
aplikace SolidWorks Electrical – umožňuje usnadnit
a urychlit navrhování elektrických systémů a začlenění elektrických prvků do celkových 3D modelů
a sestav. Čeští uživatelé se mohli se SolidWorks
Electrical seznámit např. v expozici firmy SolidVision na veletrhu Amper. Obdobnou novinkou je
SolidWorks Plastic, aplikace umožňující zjednodušit
a zpřehlednit řadu procesů plastikářské výroby.
Fielder Hiss, viceprezident a šéf vývojářů DS SolidWorks, představil zbrusu nový produkt Mechanical Conceptual pro rychlou přípravu a využití
skic. Pomáhá řešit jeden ze zásadních vývojářských
problémů, jímž je složitá příprava projektů: Podle
průzkumů až 31 % práce na projektu totiž zabere
příprava konceptu a právě k tomu je určen Mechanical Conceptual, který kromě jednoduchého
modelování umožňuje následné 3D zobrazení.
Uživatel může pomocí chatu integrovaného přímo
v aplikaci online diskutovat připomínky k projektu
s dalšími zainteresovanými osobami, a projekt lze
dokonce jednoduše sdílet ve vlastní „sociální síti“.

Letošnímu seznamu hlavních požadavků ze strany
uživatelů pro letošní rok dominovalo přání využívat
víceprocesorová jádra.
A samozřejmě nechyběla ani „ochutnávka“ připravované verze, na níž se organizátoři konference
skutečně „vyřádili“. Série prezentačních videoklipů
Jeremy’s Designer Gift Show představující hlavní
novinky verze 2014, pojatá jako parodie na reklamní
spoty ve stylu TV-shoppingu, v níž hrají i samotní
zaměstnanci a představitelé managementu firmy
(kteří zároveň představují novinky účastníkům konference v přednáškovém sále) je brilantní ukázkou,
že i věci výsostně odborně technického zaměření
lze pojmout srozumitelně a navíc zábavně s humorem. A že bylo opravdu na co se dívat: např. „Solid
Grill 3000“ koncipovaný jako notebook (na němž
se při přípravě hamburgerů představily novinky
jako navrhování umístění elektrických součástek
na plošném spoji s ohledem na teplotní poměry
v okolí). “SolidWorkOut” – bicykl s přimontovaným
notebookem, na němž pracovníci mohou šlapáním
do pedálů vyrábět energii třeba i pro výkonnou
pracovní stanici (ale posloužil k informaci o nových
možnostech programu jako úpravě linií, nahrazování
náčrtků precizně automaticky vygenerovanými ná-

Konec jako úvod nových začátků
Závěrečný den konference byl věnován nejnovější verzi SolidWorks, tzn. 2013. Každá nová verze
programu zahrnuje vždy hlavní připomínky a požadavky uživatelů, které se vývojový tým snaží
implementovat. S vylepšeními, které výrobce již
zapracoval do programu na základě desítky nejžádanějších úprav z předchozího ročníků, seznámil
účastníky konference produktový ředitel výzkumu
a vývoje SolidWorks Bruce Holway. Letošní verze
tak doznala následující uživateli inspirovaná zdokonalení: Rychlejší čas obnovení, možnost ukládat
soubory do předcházejících verzí (zpětná kompatibilita), lícování drážek, možnost uzamčení rotace
cylindrických součástí, eDrawings i pro zařízení se
systémem Android, možnost stejných odstupů
u lineárních polí prvků, výchozí souosost válcových
ploch, externí závitový průvodce pro všechny typy
závitů, kreslení úsečky od jejího středu a přidání
pomocného řádku pro nastavování úhlů.

kresy, dimenzování cest navrhovaných linek apod.).
Opravářskou soupravu “DesignBelt Premium” s notebookem upevněným na břišním pásu (představila
např. eDrawings s rozšířenou realitou, kontextové
menu pro pružné sestavy přidávání rohů do součástek z plechů, či možnost natáčení prvků ve
zvětšeném zobrazení pro lepší úhlové pozicování
apod.). Ale protože jsme v Americe, i zjevně nevážné
reklamy pro jistotu obsahovaly varování, že jde o žert
a předváděné produkty není možné objednat... ■

Špička nejen ve vývoji
SolidWorks není jen ryze vývojářskou záležitostí
a událostí pro celosvětovou síť distributorů a zástupců výrobce jednoho z nejpoužívanějších konstrukčních a návrhářských programů, ale i brilantní
ukázkou konferenční logistiky. Zabezpečit hladký
chod několikadenního setkání, při němž se na
řadě různých akcí koncentruje v jednom místě
několik tisíc lidí, které je potřeba ubytovat, nasytit,
přesouvat z místa na místo a také se jim postarat
kromě odborné části o nějaké rozptýlení – a to při
plném hotelovém provozu, kdy kromě účastníků
SolidWorks 2013 fungovali v komplexu floridského
Walt Disney Resortu i běžní turisté - rozhodně není
jednoduchá záležitost. I v tomto ohledu prokázala
Dassault Systémes své manažerské schopnosti a organizaci monstrózního mítinku zvládla na jedničku.
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veletrhy

Kdo si letos odnesl Zlatý amper?
Na veletrhu AMPER 2013, kterého se zúčastnilo 620 vystavovatelů z 22 zemí světa, nechybělo
ani slavnostní vyhlášení soutěže o nejpřínosnější exponát veletrhu – soutěž ZLATÝ AMPER.
Odborná komise letos vybírala ze 34 přihlášených exponátů z tří desítek vystavujících společností, aby ve finále udělila 5 hlavních ocenění a 5 čestných uznání za nejpřínosnější exponát.
Tento maticový termoelektrický senzor disponuje
pokrokovým řešením čipu se zabudovanou optikou,
umožňuje měřit teplotu samostatně v každém z 64
bodů matice – toto rozlišení je na trhu unikátní a systém svými parametry výrazně převyšuje standardní
senzory detekce přítomnosti. Termoelektrický senzor
maticového typu SMT (Surface Mount Technology)

Samostatné harddiskové zařízení IPCCorder KNR - 1004

P

rvním exponátem, který získal vítězné ocenění ZLATÝ AMPER se stal IPCCorder KNR
– 1004 společnosti KOUKAAM – samostatné
harddiskové zařízení pro domácí a malé kamerové
systémy k němuž lze připojit až čtyři IP kamery.
Jde o nejmenší 3,5“ HDD samostatné záznamové
zařízení (NVR) pro IP kamerové systémy na světě,
vyvinuté v ČR. Díky malým rozměrům a pasivnímu
chlazení (bez ventilátoru), je vhodné všude tam, kde
je požadována nenápadnost a velmi tichý chod.
Mezi hlavní výhody patří jednoduché ovládání, automatická instalace, možnost připojení odkudkoliv
(z internetové kavárny, z domova apod.) pomocí
většiny webových prohlížečů. Nízká spotřeba energie oproti softwarovým řešením založeným na PC
znamená malý dopad na životní prostředí.

Kompaktní monitor fáze MEg70

Dalším oceněným exponátem je kompaktní monitor fáze MEg70, který vystavovala firma MEgA
– Měřicí Energetické Aparáty. V jedné mechanické
konstrukci sdružuje ohebný snímač střídavého
proudu, kontaktní mechanismus pro měření napětí,
měřicí přístroj s nedestruktivní datovou pamětí pro
dlouhodobý záznam měřených elektrických veličin,
registraci událostí na napětí dle standardu kvality
napětí a čtyřkvadrantový elektroměr. Předností
monitoru MEg70 je rychlá a levná instalace do
provozovaných nn skříní, s předpokladem možné
instalace i bez přerušení dodávky elektřiny.
Třetím z exponátů , které dosáhly na nejvyšší vítězné
ocenění, je systém Grid – EYE-SMT společnosti Panasonic Electric Works Europe (psali jsme v TM č. 3/13).
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jako otevřená platforma pro implementaci jednodeskových i náročných rackových aplikací včetně
výrobních dat. Jde o unikátní projekt, který si klade
za cíl dát menším i středním firmám přístup k vlastní
platformě high-tech řídicího systému, na jehož
vývoj by jinak neměly kapacity, know-how, nebo
potřebují vlastní systém nasadit v krátkém časovém
měřítku (minimální time-to-market).
Posledním oceněným exponátem se stal SIMATIC
S7 CPU 1516 – 3 PN/DP s komunikací Profinet
firmy Siemens. Řídicí programovatelný automat pro
průmyslové použití je základním prvkem zcela nové
generace systémů Simatic S7-1500. Jako jediná na
trhu je jednotka vybavena za provozu odnímatelným barevným displejem pro snadnou údržbu
a servis i bez potřeby dříve obvyklého servisního
PC. Vyniká výkonnostními parametry a zcela novými
komplexními možnostmi integrace více technologických funkcí do jednoho zařízení jako např.
Motion Control (až 20 os), řízení otáček a polohy

Maticový termoelektrický senzor Grid - EYE-SMT

vyvinul PEW jako první na světě. V každém ze 64
detekčních elementů dochází k měření naprosto
nezávisle na ostatních buňkách, následné rychlé
zpracování údajů umožňuje okamžité zobrazení
teplotní mapy, a přináší tak velmi široké možnosti
uplatnění. Na rozdíl od konvenčních, na teplotu
citlivých senzorů, které pouze měří teplotu určitého
bodu, je Grid-EYE založený na vlastní MEMS technologii, schopný měřit teplotu individuálně ve všech
elementech matice. Díky křemíkovým čočkám lze
aktivně sledovat úhel 60° a v něm přesně detekovat
nejen přítomnost, ale zároveň i pohyb, rychlost
a směr pohybujících se objektů.
Další ZLATÝ AMPER získal modulární řídicí systém
REMSC, určený pro řízení real-time aplikací v oblasti
energetiky a dopravní techniky se zvýšenými požadavky na bezpečnost. Systém vyvinulo Regionální
Inovační centrum Elektrotechniky (RICE) jako univerzální platformu řídicího systému pro široké spektrum aplikací. Při vývoji byly využity nejmodernější
technologie: interní LVDS komunikace 2 x 1,3 Gb,
Hercules ARM Safety mikroprocesor, zvýšená HW
bezpečnost, Altera Avalon Interfaces, FPGA design
založen na Avalon Qsys System. REMCS je určen pro
19“ rack, ale jednotlivé moduly lze použít rovněž
samostatně jako nezávislé jednotky. Je poskytován

Řídicí programovatelný automat SIMATIC S7 CPU
1516-3 PN/DP

os, vyhodnocení signálu ze snímače polohy, dále
funkcemi zabezpečení, ochrany stroje, technologií
proti nežádoucímu přístupu či manipulaci s daty,
i vícevrstvou ochranou programu proti kopírování.
Čestné uznání získala společnost ABB za novou
generaci frekvenčního měniče pro nízkonapěťové pohony se širokou škálou uplatnění, který

Frekvenční měnič pro nízkonapěťové pohony ACS 880

Modulární řídicí systém REMSC

se dle názoru hodnotitelské komise vyznačuje velmi
kvalitním zpracováním a zajímavou softwarovou
podporou. ACS 880 je zcela nová řada nn měničů
frekvence, vyvinutá s důrazem na zjednodušení procesů, optimalizaci účinnosti, maximalizaci výkonu
a integraci bezpečnostních funkcí. Výkonová řada
začíná na 0,55 kW a končí na 6 MW na napěťových
hladinách 230, 400, 500 a 690 V. Měniče mohou
díky DTC s velkou přesností regulovat otáčky asyn-

veletrhy
chronních motorů i motorů s permanentními
magnety. Samozřejmostí je možnost
připojit je na všechny běžně používané sběrnice. Soubor parametrů umožňuje sledování
úspor elektrické energie, další
významné úspory lze dosáhnout díky integrovaným bezpečnostním funkcím přímo v měniči.
Další čestné ocenění získal exponát DEHNvenCI od vystavovatele Nejmenší 3G
kamera
DEHN+SÖhne + Co, což je světová

Kombinovaný svodič bleskového proudu DEHNvenCI

novinka – první kombinovaný svodič bleskového proudu SPD typu 1+2+3, včetně pojistek,
který je schopen eliminovat proudy do 25 kA. Funguje jako vlnolam bleskového proudu, nabízí inte-

VELETRH For Electron 2013
PŘINESE ŘADU NOVINEK
Mezinárodní veletrh elektrotechniky, elektroniky a energetiky – For Electron otevře své
pomyslné brány 19.–21. listopadu 2013 v PVA
EXPO Praha Letňany. Souběžně s ním se budou
konat veletrhy For Electron Motion – 1. veletrh
elektromobilních, hybridních dopravních prostředků a infrastruktury, For Energo – 2. mezinárodní veletrh výroby a rozvodu elektrické
energie a For Automation – 2. mezinárodní
veletrh automatizační, regulační a měřicí techniky. Nově se také k souběhu veletrhů přidá
i mezinárodní odborný veletrh technického
zařízení služeb – VODA – KLIMA – VYTÁPĚNÍ.
Minulý ročník veletrhu For Electron a premiéra veletrhů For Energo a For Automation v roce 2012 potvrdily, že obory elektrotechniky, energetiky a automatizace mají v Praze své místo. Veletrhy navštívilo 16 842
návštěvníků, kteří měli možnost zhlédnout novinky
a produkty 326 vystavujících firem z 10 zemí světa.
Vzhledem k přesunutí termínu dalšího ročníku na
listopad budou mít vystavující společnosti dostatek
času na přípravu a veletrhy tak budou místem, kde
představí své novinky a trendy z oboru. Pozitivní je
také zachování cenové politiky a dalších výhod pro
vystavující firmy. První uzávěrka přihlášek, kdy vystavovatelé mohou využít zvýhodněných cenových
podmínek, je 30. 4. 2013. Samozřejmostí zůstává

grované předjištění, ochranu před
bleskem a přepětím elektronických
přístrojů, zvýšení provozní disponibility zařízení. K jeho hlavním výhodám
patří až 75% úspora místa v rozvaděči,
montážního času a zkrácení přívodních délek vodičů svodiče.
Čestné uznání získala od odborné komise také 3G kompaktní kamera
společnosti Flajzar. Jde o nejmenší
designovou kameru svého druhu na
světě, vyvinutou v ČR, určenou pro střežení a monitorování libovolných prostorů.
Přenos obrazu prostřednictvím GSM sítě umožňuje bleskové odeslání snímků střeženého objektu
na mobil a e-mail uživatele. Při špatné viditelnosti
se kamera automaticky přepíná z barevného do
nočního černobílého režimu a prostor je osvícen
vestavěnými IR LED.
Další ocenění si odnesla společnost HW group
za soutěžní exponát SensDesk.com – online
službou pro sběr a vyhodnocení dat z IP senzorů – portál, který otevírá svět senzorů, měření
a grafů široké obci uživatelů, a systém IQRF Smart
House, komunikační technologie společnosti
MICRORISC pro inteligentní domy. Technologie
usnadňuje užití bezdrátové komunikace koncovým
uživatelům v automatizaci budov a domácností.
Hlavní výhodou je rychlá a snadná implementace
do jakéhokoliv zařízení, bez nutnosti programování
a bez znalosti RF. ■

libovolný počet vstupenek na veletrh pro vystavovatele zdarma, a to jak v tištěné, tak i elektronické podobě nebo možnost konzultace umístění expozice.
Novinkou pro rok 2013 je specializovaný veletrh na
téma elektromobility – For Electron Motion a mezinárodní odborný veletrh
technického zařízení služeb
– VODA – KLIMA – VYTÁPĚNÍ. Veletrh For Electron
Motion nabídne jedinečnou přehlídku elektrických,
hybridních dopravních
prostředků a infrastruktury.
Návštěvníky čekají testovací jízdy s elektromobily
a hybridy, představení technologií a vizí budoucnosti v ekologické dopravě, doprovodný program
za účasti odborníků z oblasti elektromobility a také
praktické zkušenosti s provozem elektromobilů.
Další novinkou je provoz nově vybudovaných hal 3 a 4 o celkové ploše 8200 m2, který
byl zahájen 12. 10. 2012. V současné době jde
o nejmodernější veletržní prostory v Praze.
Haly jsou vybaveny moderním plynovým vytápěním s cirkulací teplého vzduchu, normovaným
osvětlením a nejmodernějšími prvky protipožární
ochrany. Nosné ocelové rámy jsou dimenzovány
na přetížení až 100 kg na 1 metr délky a umožnují
tak bezproblémové zavěšování různých konstrukcí
podle potřeb vystavovatelů. Obě haly jsou propojeny vstupní halou o rozloze 1600 m2, kde bude
umístěno zázemí potřebné pro konání veletržních,
sportovních, kulturních i společenských akcí.
Jednotlivé veletrhy budou podpořeny mediální

Webová online služba SensDesk.com

Komunikační
technologie
pro chytré domy
IQRF Smart House

kampaní nejen v České republice, ale také v zahraničí.
Záštitu nad veletrhy převzali
opět Ministerstvo průmyslu
a obchodu nebo Svaz průmyslu a dopravy České
republiky.
V současné době jsou na veletrhu již přihlášeny firmy
jako Pražská energetika, Kopos Kolín, Helukabel
CZ, Distrelec Gesellschaft, Starmans electronics,
Dinel, Thonauer, Kardex a řada dalších. Pečlivě je
také připravován doprovodný program souběžných
veletrhů ve spolupráci s odborníky a mediálními
partnery. Nebudou samozřejmě chybět veletržní
soutěže pro návštěvníky, ani soutěže o nejinovativnější výrobek GRAND PRIX a o nejzdařilejší expozici
TOP EXPO pro vystavovatele.
V tuto chvíli je již možné se na veletrh přihlásit.
Kompletní přihláškovou dokumentaci včetně
cen najdou zájemci na stránkách veletrhů: www.
electroncz.cz, www.forenergo.cz, www.forautomation.cz a www.forelectronmotion.cz. Více informací
také na www.abf.cz. ■
ABF, a.s., Mimoňská 645, 190 00 Praha 9,
tel.: +420 225 291 136, e-mail: electron@abf.cz
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Německé atomové paradoxy: DRAHÁ DOMÁCÍ
ENERGIE KVŮLI OBNOVITELNÝM ZDROJŮM
A PODPORA JADERNÉ ENERGIE V ZAHRANIČÍ
Německo se předloni rozhodlo opustit jadernou energii a v rámci nové strategie „Energiewende“
se soustředí na obnovitelné zdroje. Přechod na obnovitelné zdroje ale vyžaduje obrovské náklady, a odklon od jádra může Německo stát až bilion eur, tedy sumu odpovídající neuvěřitelným
25 bilionům Kč (což pro představu odpovídá např. 6,5 násobku loňského ročního HDP ČR).
Německo v březnu 2011 v reakci na havárii japonské
jaderné elektrárny Fukušima vyřadilo na tři měsíce
z provozu 7 jaderných reaktorů postavených před
rokem 1980. Později vláda rozhodla, že tyto elektrárny spolu s poruchovým reaktorem v Krümmelu
již nebudou znovu uvedeny do provozu a zbývající
jaderná zařízení v zemi (17 jaderných elektráren
produkovalo zhruba čtvrtinu německé energie)
budou odstavena nejpozději do roku 2022.

Místo atomu vítr a slunce....
V příštích letech by měly základ německé energetiky
tvořit zejména obnovitelné ekologické zdroje, ze-

jména větrná a solární energie, doplněná z uhelných
a plynových zdrojů. Nebude to však laciná záležitost.
„Náklady na naši energetickou reformu a restrukturalizaci dodávek energie by mohly do konce třicátých let
tohoto století dosáhnout bilionu eur,“ uvedl německý
ministr životního prostředí Peter Altmaier v rozhovoru
pro německý list Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Podle agentury Reuters by však tyto enormní náklady
mohlo pomoci snížit omezení dotací pro producenty
energie z obnovitelných zdrojů.
Německá vláda se pokusí se spolkovými zeměmi
dohodnout na plánech na omezení růstu cen energie. Podle analytiků investiční banky Macquarie německému trhu s elektřinou uškodila silná podpora
obnovitelných zdrojů, u níž nebyly do důsledku
promyšleny všechny dopady, což jde nyní proti
zájmu spotřebitelů. Maloobchodní ceny se budou
podle analytiků dál zvyšovat, aby pokryly náklady
na výstavbu solárních a větrných elektráren a jejich
připojování do sítě.

Nebo špinavé uhlí?
Není jaderka jako jaderka aneb „najděte 5 rozdílů“:
Němci oslavují rozhodnutí uzavřít severoněmeckou
JE Unterweser…

…ale z jejich peněz jsou financovány jiné jaderné
projekty v zahraničí jako např. ruská elektrárna
Baltijskaja u Kaliningradu

Zatímco v české energetice atom podle statistik
vytlačuje uhlí, v sousedním Německu, které se jádra definitivně zřeklo ve prospěch obnovitelných
zdrojů, se letos uvede do provozu nejvíce uhelných
elektráren za poslední dvě dekády. Osm jaderných
elektráren postavených před rokem 1980 (zbývající
jaderná zařízení v zemi budou odstavena nejpozději
do roku 2022) uzavřených v roce 2011 reakci na vlnu
tsunami v Japonsku, která způsobila havárii tamní
jaderné elektrárny Fukušima, tak nahradí spolu
s kýženými obnovitelnými zdroji „nejšpinavější“
energetická surovina. Agentuře Bloomberg to sdělil
münsterský institut pro obnovitelnou energii IWR
s odkazem na údaje německých regulačních úřadů.
Růst spotřeby uhlí vede v Evropě, která si stanovila
ambiciózní cíle snižování emisí, k jejich opětnému
růstu. Podle IWR začnou letos v Německu fungovat
nové uhelné zdroje o výkonu 5300 MW, odstaveny

budou jen starší uhelné elektrárny o celkovém
výkonu 1000 MW.
Jak uvedl ve svém komentáři český deník E15, Německo sice deklaruje, že hodlá nahradit jadernou
energii solárními a větrnými zdroji, ty jsou však zatím
silně dotovány a jejich prudký rozvoj už výrazně
zdražil koncové ceny elektřiny, což vyvolalo nemalé problémy na energetickém trhu a v celkovém
energetickém systému. Výrobci elektřiny proto ve
snaze zajistit spolehlivé dodávky stále více začínají
využívat uhelné zdroje, čemuž nahrává i aktuální
situace: uhlí v Evropě výrazně zlevnilo pod tlakem
dovozů přebytků z USA, kde elektrárny přecházejí
na levný plyn. To má samozřejmě ještě jeden kontroverzní efekt: Jak uvedlo Spolkové ministerstvo
životního prostředí, emise loni v Německu vzrostly
o 1,6 %. V USA, které se ke Kjótskému protokolu
o snižování emisí nepřipojily, emise díky přechodu
na relativně čistý plyn naopak v posledních letech
zřetelně klesají.

Němečtí daňoví poplatníci financují
zahraniční reaktory
Německá energetická rošáda má však i další nepříjemný dotační aspekt, který se tentokráte vztahuje právě k podpoře jaderné energetiky, od níž se
Německo v podstatě snaží oficiálně distancovat.
Ačkoli na domácí půdě je německá vláda odpůrcem jaderné energie, v zahraničí její rozvoj svými
kroky nicméně paradoxně podporuje. Finančně
podporuje vznik nových atomových elektráren
v zahraničí formou tzv. exportních záruk, které dává
např. německým dodavatelům turbín, generátorů
či jiných dílů pro jaderné elektrárny. Německý daňový poplatník tak defacto podporuje stavbu zahraničních jaderných elektráren. Jak uvedl deník
Lübecker Nachrichten (LN), Berlín takto podpořil
už 5 atomových projektů: dva ve Finsku, jeden ve
Velké Británii, jeden v Česku a jeden v Indii. Na problém upozornili opoziční politikové z SPD a strany
Zelených. Poslední projekt, který takto Německo ze
spolkové kasy podpořilo, je výstavba ruského reaktoru Baltijskaja poblíž ruské enklávy Kaliningrad, asi
450 km od německých hranic. „Spolková vláda protiřečí těmito zárukami svým cílům,“ řekl deníku LN
zemský ministr pro ekologii za Šlesvicko-Holštýnsko
Robert Habeck. Stejného názoru je i premiér Meklenburska-Předního Pomořanska Erwin Sellering,
který sice považuje rozhodnutí vypnout všechny
německé reaktory za správné, ale jako nevhodné
pokládá v této souvislosti dávat finanční záruky na
stavbu atomových elektráren v zahraničí. ■

DÍKY LEDKÁM SVĚTLO JAKO ZA NAŠICH BABIČEK
Konec klasických žárovek přinesl na jednu stranu úspory energie a snížení emisí, ale na druhou stranu i řadu problémů při nahrazování žárovek efektivnějším osvětlením. Výrazně se
to projevilo např. v uličkách historické Prahy, kde produkované světlo změnilo
charakteristický ráz pouličního osvětlení.
V historické zástavbě hraje podstatnou úlohu nejen jedinečný design osvětlovacích lamp, ale také
typické měkké světlo, které vytváří tu správnou
atmosféru. Chladné bílé světlo úsporných zářivek
34
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dokáže nadobro změnit kouzelnou
atmosféru historických částí měst
a také modernizace lamp je na složitém
hledání kompromisů. Společnost Osram

Modulem Osram lze vybavit skoro
každou lampu veřejného osvětlení v
duchu historické městské zástavby

energie a energetika
pro tyto případy navrhla speciální světelný modul, kterým lze osadit jakoukoliv lampu veřejného
osvětlení. Výměna světelného zdroje za modul, ve
srovnání s výměnou celé lampy, vyjde přibližně
o polovinu levněji.

Speciálně navržený modul je vybaven šesti deskami,
z nichž každá nese 7 svítících LED diod. Ty podobně
jako klasické žárovky produkují teplé žluté světlo. Pro
zachování charakteru původního osvětlení je navíc
světlo jednotlivých diod měkčeno matným sklem.

IndIkátor topných nákladů zrychluje
odečty a snIžuje náklady
Indikátor topných nákladů Sontex 556 umožňuje obousměrnou radiovou komunikaci s dalšími
prvky dálkového odečítacího systému. Zajišťuje odesílání naměřených dat pouze na vyžádání,
takže nezatěžuje své okolí elektronickým smogem a nabízí minimálně 10letou výdrž baterie.
Dálkové odečty pomocí radiového signálu mohou zlevnit rozúčtování spotřeby až o pětinu.
Hlavní výhodou indikátoru Sontex 556
je, že může bezdrátově vysílat naměřené hodnoty a stavové veličiny. Je plně
kompatibilní s dalšími prvky radiového
systému Sontex Supercom, jako jsou měřiče tepla a vodoměry. Komunikace probíhá pomocí radiového signálu v pásmu
433 MHz. Zařízení neodesílá data nepřetržitě, ale jen když je to potřeba. Přístroj je
velmi dobře zabezpečen proti pokusům
o ovlivnění měření a lze jej snadno a bez
nutnosti přeprogramování začlenit do
moderních walk-by, drive-by a uzlových systémů
odečítání spotřeby energií. S jejich využitím pak

odpadá i nutnost dálkových kontrol
přenosným zařízením či z automobilu,
protože veškerá komunikace s centrálou
probíhá automaticky pomocí radiového
signálu a internetu či GSM.
„Systémy pro dálkové odečty spotřeby
energií umožňují rychlejší a levnější sběr
dat. Oproti běžnému pochůzkovému
odečítání naměřených hodnot mohou
využitím dálkového odečtu majitelé objektů či bytová družstva ušetřit podle
našeho odhadu až 20 % nákladů na vyúčtování spotřeby energií. S využitím indikátoru Sontex 556 lze bez problému realizovat roční, měsíční

zelená energetIka potřebuje stabIlní
a transparentní prostředí
Na evropské úrovni se má v příštích měsících rozhodovat o budoucnosti energetiky. Podle
výrobců energie a analytiků by stabilitu a přehlednost prostředí, ve kterém se investoři pohybují, neměla ohrožovat politická rozhodnutí.
Evropský parlament se 11. března zabýval programem rozvoje evropské energetiky, tzv. energetickou mapou do roku 2050. Parlamentní výbor
pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) připravil
zprávu, v níž např. vyzývá k přijetí závazných cílů
pro obnovitelné zdroje energie (OZE) a snižování
emisí skleníkových plynů do roku 2030. K těmto
cílům by měla Evropská komise (EK) již tento měsíc
zveřejnit tzv. zelenou knihu, která nastartuje následnou veřejnou diskuzi o této problematice. Přestože
zpráva Parlamentu není pro EK závazná, může být
podle některých důležitým signálem.

Brzda pro evropský průmysl
Evropský těžký průmysl si stěžuje na zátěž, kterou
mu přináší vysoké ceny energie vyvolané klimatickou politikou unie, a na to, že dodavatelé energií
přenášejí rostoucí náklady právě na průmyslové
podniky, jako jsou např. ocelárny nebo chemičky.
Mezi lety 2003 a 2011 ceny vzrostly o 28 %. „Vysoká
cena energie se v globální konkurenci stává pro
průmysl významnou nevýhodou,“ prohlásil Markus Beyrer, generální ředitel evropské Konfederace
průmyslových svazů BusinessEurope.

Eurospolanci navrhují zrychlení tzv. lineárního redukčního faktoru a stanovení výchozí ceny pro
dražbu povolenek. Krátkodobě spatřuje EK řešení
v dočasném stažení 900 mil. povolenek z aukcí (tzv.
backloading), ovšem z členských zemí se na tuto
iniciativu ozývají smíšené reakce.
Proti zvyšování ceny povolenek se staví zejména
energeticky náročné obory. Zastáncem změn v emisním obchodování je v ČR naopak energetická skupina
ČEZ, která připomíná, že nízké ceny emisí nemotivují
k zavádění zelenějších technologií. Nestabilní systém
emisního obchodování také ztrácí na důvěryhodnosti

Výhodou modulu je také to, že desky se samostatnými obvody lze dle potřeby individuálně vypínat
a také seřídit jejich efektivitu tak, aby automaticky
upravovaly jas osvětlení na základě astronomických
výpočtů východu a západu slunce. ■

i on-line odečet a tím lépe vyhodnocovat spotřebu
energií celého objektu. Vzhledem k tomu, že indikátory komunikují pouze na vyžádání, jsou zcela
bezúdržbové,“ říká Petr Holyszewski, produktový
manažer společnosti ENBRA, která se specializuje
na měření a rozúčtování spotřeby vody a tepla.
Systémy pro dálkový odečet spotřeby tepla a energií se uplatní nejen v objektech, kde je nutný
častější sběr dat, ale i v běžných bytových domech.
Dálkový odečet totiž výrazně zrychlí a zefektivní
sběr dat, aniž by došlo k zbytečnému narušování
soukromí obyvatel domů. Indikátor topných nákladů však kromě dálkového měření umožňuje
i klasický vizuální odečet naměřených hodnot.
Přístroj je možné snadno přizpůsobit individuálním
požadavkům - lze např. nastavit den, kdy se budou
naměřená data ukládat do paměti, nebo definovat
hodnoty zobrazované na displeji přístroje.
„Kromě úspor nákladů na odečty umožňuje častější měření a dálková komunikace s rozúčtovacím
centrem lepší vyhodnocování spotřeby tepla
pro případnou optimalizaci. Užitečnou funkcí je
i okamžitá identifikace poškozených či vadných
přístrojů,“ konstatuje Petr Holyszewski. ■

kvůli tomu, jak jej ovlivňují politická rozhodnutí, jak na
13. energetickém kongresu ČR upozornil obchodní
ředitel ČEZ Alan Svoboda. Konstatoval, že v současné
situaci je provozování starých uhelných elektráren
výhodnější, než stavba účinnějších plynových zařízení. OZE se pak musí spoléhat na podporu ze strany
států, protože jinak by k investicím do jejich rozvoje
chyběla dostatečná motivace.

OZE: ode zdi ke zdi
V ČR byla navíc pověst OZE citelně poškozena
nezvládnutou podporou fotovoltaiky, jak na konferenci upozornil analytik Jaroslav Jakubes z konzultační společnosti ENA. Obnovitelné zdroje tak
po počáteční euforii získaly nepříjemné stigma,
přestože se již staly uznávaným energetickým
sektorem a jsou nedílnou součástí energetického
mixu ČR. OZE už ztrácejí na dřívější atraktivitě v důsledku problémů, které vyvolalo jejich překotné,
ale legislativně nevalně ošetřené masivní zavádění
v uplynulých letech a následné násilné korekce
vzápětí poté, co se ukázalo, že nemají jen očekávaný
pozitivní přínos. Podporu veřejnosti sice stále mají,
ale lidé nemají dostatečný přehled o rozsahu jejich
podpory a jejích nákladech.
Rostoucí skepticismus až averze vůči dříve adorovaným zeleným energiím kvůli vysokým nákladům
na jejich podporu není však jen českou záležitostí,
ale jde o evropský fenomén. Vůči nákladům na
podporu zelené energie začíná být podle Jörga
Jaspera z německé energetické společnosti EnBW
skeptická veřejnost i v Německu, i když podporu
většiny obyvatel OZE zatím neztrácejí. ■ /pev/
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„IntelIgentní“ povlaky pro vysoce
hodnotné výrobky
Bayer MaterialScience vyvíjí polyuretanové disperze pro odnímatelné a samoopravné povlaky. Tyto funkční povlaky představují díky svým vlastnostem konkurenční výhodu v mnoha
průmyslových odvětvích. Poslední novinky firmy z této oblasti byly představeny na evropské
Coatings Show 2013.
Polyuretanové povlaky z materiálů tohoto výrobce prokázaly účinnost v široké škále aplikací.
Chytré povlakové vrstvy nabízejí celou řadu dalších doplňkových funkcí od ochrany citlivých
elektronických zařízení pro bezpečnostní funkce
nebo „inteligentní“ reakce na vnější podněty.

Ochranné povlaky lze po použití a splnění jejich
funkce snadno sejmout

„IT firmy a výrobci elektroniky v Asii začali loni používat v rámci svých výrobních procesů jako dočasnou
ochranu funkční povlaky na bázi surovin řady Bayhydrol UH a Bayhydrol UV,“ říká Anand Khot, expert
na inteligentní povlaky z asijsko-pacifické divize

Bayer MaterialScience. Povlaky kryjí loga a štítky
během anodické oxidace hliníku nebo poskytují
ochranu citlivým displejům proti poškození během
procesu CNC frézování.

Dočasně aplikovanou ochranu lze použít i na různě
tvarované trojrozměrné předměty

Obaly, které chrání...

posloužil svému účelu, může být ochranný povlak snadno odlepen, aniž by po sobě zanechal
jakékoli zbytky.

Dočasné funkční povlaky jsou také předmětem
zájmu automobilového a nábytkářského průmyslu.
V zásadě existují dvě možné formy: vodouředitelné, jednosložkové systémy nebo systémy se
schopností samoopravy. Tyto povlaky mohou být
aplikovány různým způsobem. Vzhledem k tomu,
že jsou také ve formě nástřiku, umožňují vytvořit
perfektní, snadno odnímatelný ochranný obal i na
objektech s výrazně zakřivenými plochami nebo
hranami.
Aktuálním příkladem pro aplikaci chytrých povlaků
je uplatnění dočasné funkční ochrany pro mobilní
elektronická zařízení, jako jsou smartphony, tablety a notebooky. Výrobní proces těchto high-tech
produktů zahrnuje i kroky, při nichž musí být již
vyrobené povrchy chráněny proti chemikáliím, mechanickým poškozením a prachu. Odborníci Bayer
MaterialScience vyvinuli pro tyto účely materiál
s označením Bayhydrol na bázi disperzí a formulí
šetrných k životnímu prostředí pro výrobu povlaků,
které poskytují tuto ochrannou funkci. Poté, co

první kompletní plastový nosIč motoru
na světě
Celosvětově první kompletní plastový nosič motoru zabudoval Daimler na 6cylindrový diesel svého nového Mercedesu třídy GL. Konstrukce vstřikovacího zařízení a finální zhotovení
plastového motorového nosiče, pro který byl použit polyamidový materiál z produktové řady
Ultramid Basf, je dílem německé firmy Joma-Polytec.

... a dokáží se i samy opravit
Portfolio firmy Bayer obsahuje také polyuretanové
disperze pro vodouředitelné nátěry se samoopravnou (self-healing) funkcí, které lze po poškození
„vyléčit“ během krátké chvilky pomocí UV světla.
V případě, že dojde k poškrábání, mohou se vodíkové vazby v materiálu přemístit do své původní
formace a díky elastické vratnosti poškrábání zmizí.
Jako disperze jsou tyto materiály vhodné pro potahování plastů a kovů, jsou používány např. v elektronice a automobilovém průmyslu.
Další inteligentní povlakové vrstvy nejen chrání
povrch a dávají mu kvalitní vzhled, ale také měkkou
a na uchopení příjemnou podobu. Měkké povlaky
mohou být také vyrobeny s použitím suspenze
firmy Bayer. Tyto suroviny umožňují vytvářet bez použití rozpouštědel materiály, které splňují náročné
požadavky s ohledem na hydrolytické vlastnosti
a chemickou odolnost. ■

Některé komponenty z Ultramidu (jako např. momentové rameno) již řada automobilek v mnoha
variacích využívá, nicméně všechny tyto díly přenášely jen klopné momenty motoru. Nosič motoru
je oproti tomu ovšem vystaven permanentní zátěži
– a to celé váze motoru. Funkce nosiče motoru
a požadavky na něj jsou proto velmi přísné: rozhodujícími prvky jsou statika, trvalá zátěž a srážka. To je
i důvod, proč byly nosiče motorů dosud vyráběny
výhradně z hliníku. Nový stavební komponent je
vyroben z Ultramidu A3WG10 CR – obzvlášť zpevněného polyamidu z dílny BASF přizpůsobeného na
velkou mechanickou zátěž. Oproti svým předchůdcům z hliníku nabízí identicky zatížitelný plastový
komponent lepší akustické vlastnosti, vyšší teplotní
izolaci a znatelnou úsporu hmotnosti.

Lepší akustika, vedení tepla
a hmotnost
Aby bylo možno hliník v tomto zátěžovém prostoru nahradit, musel plast splnit vysoké mechanické požadavky. Ultramid A3WG10 CR je
sice na jednu stranu velmi tuhý, nicméně dokáže dostát základnímu požadavku: ve velmi
stísněných a uzavřených podmínkách prostoru
motoru prokazuje dostatečně nízký potenciál k tečení, a to i pod trvalou zátěží. Nadto
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musí plastový nosič motoru vydržet vysoké
ohybové momenty. K hlavním přednostem
nového nosiče motoru z Ultramidu oproti
hliníkovému jsou dobré akustické vlastnosti na základě tlumivého chování materiálu přispívá plastový nosič k vyváženějšímu zvuku.
Navíc vedení tepla u plastu je znatelně menší
než u hliníku. Výhoda je proto nasnadě: Ultramid
prodlužuje životnost mnoha komponentů tím, že
ochraňuje motorový prostor od akumulace přílišného tepla. A i když je hliník jako takový poměrně
lehký oproti tradičním ocelovým prvkům a řada
automobilek ho v konstrukcích svých špičkových
modelů pro snížení celkové hmotnosti vozidla

využívá, v této oblasti plasty nad aluminiovými
prvky rovněž vedou: v diskusi o emisích CO 2
nepochybně stojí za připomenutí o 30 % nižší
hmotnost plastového dílu ve srovnání s původní
hliníkovou variantou, konstatuje Basf.

Simulace pro optimalizaci deformací
v případě srážky
K úspěšně prodělaným zkouškám plastového
komponentu patřil i tzv. „repair crash“, který simuluje jednak menší srážky, ale i ty masivní (čelný
střet). V případě drobných havárií musí zůstat
nosič nepoškozený, při závažných nehodách
se pak musí rychle a hlavně cíleně deformovat,

aby motor nepronikl do prostoru s cestujícími.
Ještě než došlo k přezkoušení plastového nosiče
v simulovaných zkouškách, provedla firma Basf
už ve fázi vývoje komplexní přezkoušení za pomoci simulačního nástroje Ultrasim: pevnostní
hodnoty pod dynamickým pulsním zatížením
a nárazové zatížení velmi přesně souhlasilo
s výsledky testů a dosáhlo obdobných hodnot
jako u svých hliníkových předchůdců. Nutné
vlastnosti komponentu, které by dostatečně
odolávaly vysokému zatížení a akustickým požadavkům, tak mohly být brzy určeny a tím došlo i k významnému snížení počtu potřebných
prototypů. ■

Plasty ve službách hasičů a záchranářů
Hasičské auto z plastu? I když se to může zdát podivné, právě odolné plasty jsou základem
speciálních nástaveb, které (nejen) pro hasičská vozidla vyrábí moravská firma ZHT Group.
Z dílen ve Slavíči mezi Hranicemi na Moravě a Lipníkem nad Bečvou už roky vyjíždějí vozy,
u nichž tradiční kovové řešení nahradily moderní plastové varianty.
pitné vody (jsou nabízeny i v izolované variantě
proti zamrzání přepravované vody). Kromě nádrží
na vodu a na pěnidlo, případně jejich kombinaci
se plastové provedení osvědčilo i pro palivové nádrže a nádrže pro speciální účely a přívěsy různých
velikostí dle požadavků zákazníka. Úložné prostory
jsou přesně navrhnuty dle přepravovaného materiálu, vozík může být vybaven výklopnými dveřmi
nebo roletami.
Výroba plastové nástavby

S

polečnost, jejíž nosným programem je výroba různých modifikací plastových nástaveb
speciálních automobilů, nádrží, plovoucích
čerpadel a jiných plastových výrobků, má zavedený integrovaný systém dle ISO 9001 a ISO 14001
a vlastní řadu průmyslových vzorů a patentů. Disponuje moderní číslicově řízenou linkou na výrobu
plastových nástaveb vozidel z polypropylenu, vysoce odolného recyklovatelného plastu. Špičková
technologie umožňuje vyrábět různé modifikace
plastových automobilových nástaveb malých automobilů, kontejnerů pro speciální technické zásahy a likvidaci ekologických havárií, i zhotovování
velkých speciálních nástaveb, velkoobjemových
cisteren na jakýkoliv automobilovém podvozku či
nádrží s objemem od 30 do 10 000 l.

Rozhoduje účel a zákazník
Vzhledem k tomu, že jde většinou o zařízení určené pro speciální účely, jsou nástavby a jejich
výroba ryze zákaznickou záležitostí. V první fázi
je dohodnuta nejvhodnější konstrukční varianta
vozidla a nástavby, rozmístění výbavy, vytvoření
úložného prostoru (polic, výsuvů a kontejnerů)
a velikost integrované nádrže. Poté následuje
vytvoření 3D návrhu včetně výbavy a po jeho

Plastové nástavby v konkrétní úpravě využívají
zejména vozidla hasičských sborů

schválení ze strany zákazníka se může rozběhnout výroba a montážní práce. Hotové výrobky
jsou před předáním testovány, včetně zaškolení
budoucí obsluhy.
Výhody plastových nástaveb
●●Nízká hmotnost,
●●Odolnost

proti korozi a řadě agresivních chemických látek,
●●Odolné proti nárazu,
●●Jednoduchá a levná oprava,
●●Vysoká životnost,
●●Zvýšená viditelnost,
●●Nízké provozní náklady,
●●Vysoká teplotní odolnost,
●●100% recyklovatelnost. ■

Ve znamení ohně i vody
Prioritní místo v produkci firmy ZHT Group zaujímá
výroba automobilových hasičských nástaveb. Základní výrobní program tvoří tři produktové řady:
RescueLine (nástavby určené pro malá dodávková
vozidla), TrafficLine (nástavby pro dopravní nebo
technická vozidla) a AquaLine (zahrnuje nástavby
určené pro cisterny s nádrží na vodu a pěnidlo).
Nádrže určené k vestavbě do zásahových vozidel
jsou připravovány včetně armatur a připojení a navrhovány pro optimální využití místa a hmotnosti
vozidla. Plastové nádrže vyráběné z PP odpovídají
hygienickým normám a lze je použít i pro přepravu

Flexibilní modulární systém
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IT a komunikace – reportáž
Cloudové počítačové technologie hrají zejména
ve firemní sféře, ale v budoucnu i pro běžné uživatele, významnou úlohu. Umožňují mezi jinými
úkoly zejména efektivní centralizovanou správu
dat, a i menší a střední podniky, které často ještě
pohlíží podezřívavě na nabídky veřejných cloudových služeb, nyní už mohou využít i cenově
dostupná a atraktivní privátní cloudová řešení.
Inteligentní software dokáže zpracovat obrovské
objemy dat a třeba je adresně rozeslat. Osvědčená,
v praxi otestovaná řešení zahrnují např. firemní
vyhledávací systémy (Enterprise Search), unikátní
systémy svého druhu v podobě tzv. business intelligence a ECM (Enterprise Content Management)
a DMS (systémy pro správu dokumentů). Ty představují vysoce účinné nástroje pro orientaci v datové džungli a umožňují výrazně změnit účinnost
informačního potenciálu.

CEBIT 2013: HLAVNÍ MĚSTO HITECH
V německém Hannoveru proběhl první březnový týden největší evropský veletrh výpočetní
a telekomunikační techniky CeBIT. Branami hannoverského výstavního areálu prošlo ve dnech
5.–9. března 285 000 návštěvníků, kteří se přijeli seznámit s posledními novinkami v oboru.
CeBIT 2013 charakterizovalo více odborných návštěvníků ze 120 zemí, s větším nárůstem v počtu lidí s rozhodujícími pravomocemi v IT branži.
Vystavovatelé byli podle průzkumu iniciovaného
pořadateli s výsledky své účasti spokojeni: zhruba
polovina dosáhla podle svého hodnocení zamýšlených cílů a přes 7 milionů obchodních setkání,
které se stačily v průběhu 5denní akce odehrát, tak
splnilo svůj účel.
Jak konstatují organizátoři v závěrečné zprávě,
CeBIT, který se stal největší světovou událostí pro
digitální podnikání, nabral opět na kvalitě, z čehož měly mezi více než čtyřmi tisícovkami jeho
účastníků ze 70 zemí světa obzvláště prospěch
Start-upy, jichž se letos účastnil rekordní počet.
Díky účasti více než 200 mladých začínajících
firem hodnotí pořadatelé veletrh jako jeden z nejmladších ročníků ze všech dosavadních, a zároveň
vyzdvihují i další zajímavý trend: skutečnost, že
právě letos se veletrhu účastnili více než kdy jindy
zástupci mezinárodních průmyslových delegací,
např. z Asie, Austrálie a Evropy, vedení nejvyššími vládními představiteli. To výrazně podporuje
i jedna z novinek letošního veletrhu: speciální delegační služby pod označením „Match and Meet“,
letos nabízené premiérově, kterých využilo více
než 350 účastníků z Číny, USA, Švýcarska, Iránu,
Kolumbie apod.
Polsko, letošní partnerská země veletrhu, se pevně
etablovalo jako jeden z předních světových high-tech států. V Hannoveru se prezentovalo nejen jako
země Chopina a Koperníka, ale také jako vysoce
atraktivní outsorcingový trh pro IT služby. Ernst
& Young řadí Polsko ve svém průzkumu nejzajímavějších evropských míst pro investice za rok
2012 na druhé místo v žebříčku. Účast na veletrhu
podpořená přítomností premiéra a zástupců vlády
zahrnovala mj. 150 vystavovatelů na 3000 m2 výstavní plochy, což činilo z polské expozice jednu
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z největších na veletrhu. Neméně významnou součástí byl i Německo-polský ICT summit.

Éra globální sdílené ekonomiky
je tady
S ústředním tématem „Shareconomy“ odstartoval
CeBIT celosvětovou diskusi o trendech moderní
globální digitální ekonomiky. Jen konferenční program zahrnoval na 75 hodin mezinárodního programu, v jehož průběhu se u řečických mikrofonů
vystřídala stovka renomovaných přednášejících
z celého světa.
Jedním z jejich klíčových témat byl cloud, který
se na CeBITu samozřejmě objevoval jako ústřední
téma v nejrůznějších podobách. Byla mu věnována
i řada přednášek na doprovodných konferencích
a workshopech, jako např. „Síla cloudu – síla davu“,
„Jak může Cloud změnit náš život“, či „Cloud computing a moderní služby občanům“, „Malé a střední
podniky na cestě do oblak“, „Velká data ve firmách:
cíle, výzvy a řešení“ apod.

Sociální média mění svět
– i podnikové systémy
Tradiční postupy a firemní mechanismy doznaly výrazné změny zejména s nástupem nových technologií a sociálních médií. Mnoho firem a inovačních
agentur poskytuje už instrukce či dokumenty a formuláře na svých internetových portálech. Kromě
toho čím dál tím větší okruh firem akceptuje nové
komunikační kanály, jako jsou fóra nebo různé prvky
sociálních médií, aby získaly cenné informace od
uživatelů. Chytré telefony a tablety a jejich nástup
v komunitách představuje pozoruhodný potenciál.
Průzkum německé ústřední IT organizace BITKOM
dokonce naznačuje, že sociální sítě jsou hlavním
motorem pro mobilní využití internetu. Tyto dva
trendy vzájemně silně posilovaly. Na jedné straně
centrální infrastruktura zjednodušuje integraci mobilních pracovníků, na druhé straně přibývá stále
více a více aplikací a mobilních nástrojů. Objevují
se snahy integrovat a usnadnit výměnu informací
pomocí sociálních médií, a tento trend má vliv
na další oblasti. Rostoucí význam sociálních médií dokumentuje skutečnost, že tyto prvky jsou
již zařazeny, nebo ve stádiu plánování v mnoha
společnostech.
Sociální sítě nemusí být totiž jen „plkání o ničem“ na nejrůznějších diskusních fórech, jak si
o nich učinila představu asi většina lidí, ale mohou hrát významnou roli právě v podnikové

IT a komunikace – reportáž
sféře. Sdílení informací již prokázalo své hodnoty
v životě inovačních firem, např. tím, že umožňuje zaměstnancům vyměňovat si informace
přes hranice oddělení. Sociální komunikace tak
podporuje výhodu silných týmů těžit ze sdílení
odborných znalostí jednotlivců, umožňuje vyhledávání in-house odborníků, kteří umí rychle
vysvětlit složité věci. Služby mikroblogů a instantmessaging se zaměřují na účastníky projektu
a umožňují distribuovat jim rychle potřebné
informace, fóra slouží také jako platforma pro
rychlé a nebyrokratické diskuse vnitřních procesů,
rychlé řešení problémů a potenciální zlepšení.
Kromě toho mohou tyto přístupy pomoci vytvořit
transparentnost v rámci společnosti, protože zaměstnanci často pracují paralelně na podobných
úkolech a řeší obdobné problémy. Šířeji založený
přístup k obsahu – např. analýzám, návrhům nebo

zaměřené do budoucnosti – těm patřila hala 9
s označením New Technologies. Představily se
tam např. moderní roboty, městské vize a řešení
pro velkoměsta budoucnosti prezentovaná spolu
s projekty sémantického webu, který by umožnil
vyhledávání a práci s pojmy na základě přirozeného rozhraní, inovativní open-cloud technologie,
širokopásmové připojení a zelené ICT technologie,
jakož i internet věcí, který je symbolem nové éry
označované také někdy jako čtvrtá průmyslová
revoluce.
K atraktivním exponátům patřily např. 3D tiskárny,
jejichž původně astronomické ceny se už dostaly na
úroveň přijatelnou i pro menší firmy a v základním
jednoduchém provedení jsou dostupné dokonce
už i domácím uživatelům.
Některé z nich jsou už blízko fázi komerčního využití, jako např. systém Tobii Gaze, který představuje

Hi-tech křeslo GEWOS, které měří zdravotní data a umožňuje si pro zdraví i zacvičit, nebo odemykání mobilem
pomocí systému Key2Share patřily na CeBITu k atraktivním projektům Fraunhoferova institutu

zákaznickým zprávám – šetří čas při zvýšení efektivity. Centrálně přístupné blogy, wiki a FAQ jsou
kanálem umožňujícím zpřístupnit specializované
znalosti zaměstnanců širší skupině a také vyhnout
se riziku, že s případným odchodem určitého specialisty z firmy dojde i ke ztrátě jeho odborných
znalostí.

Lákavý pohled do budoucnosti
Na CeBITu se však předváděla i řada dalších novinek. Kromě posledních technických a technologických řešení se prezentovaly i vizionářské projekty

zcela nový typ uživatelského rozhraní a může např.
pro handicapované znamenat doslova revoluční
skok. Na trh by se měl dostat už na podzim letošního roku. Je založený na sledování pohybu
očí uživatele, tzn., že umožňuje ovládat počítač
jen očima.
K nejnavštěvovanějším expozicím patřila tradičně
sekce zaměřená na výzkum a vývoj. K hlavním
a tradičním vystavovatelům se řadí i proslulý
Fraunhoferův institut, který v Hannoveru představil zajímavé výsledky práce svých výzkumníků.
Letos to bylo např. využití technologie NFC (Near

Tobii EyeTracker: Nenápadný kousek hardwaru
a chytrý software může změnit (doslova
a do písmene) náš pohled na počítače. Umožňuje
totiž jejich ovládání očima, což má zásadní význam
pro využití IT handicapovanými lidmi

Field Communication) ve smartphonech, které
pak lze využít tam, kde dnes používáme klíče.
Dveře či trezor budeme moci v budoucnu díky
systému digitálního klíče Key2Share, vyvinutému
vědci z Fraunhoferova institutu ve spolupráci se
společností Bosch, odemykat jednoduše přiložením mobilu s příslušným kódem ke speciálnímu
zámku. Autoři tvrdí, že jde o velmi bezpečný systém, takže virtuální klíč v mobilu bude možné
pomocí e-mailu, SMS nebo skenovacího kódu
předávat i dalším osobám a určovat, jak dlouho
s ním smějí disponovat, a samozřejmě jej také
zablokovat v případě, že bude mobil ztracen nebo
odcizen – podobně jako je tomu u platebních
karet. Velké perspektivy vidí tvůrci tohoto řešení
např. v hotelovém průmyslu apod.
Dalším pozoruhodným exponátem bylo např. křeslo
vybavené senzory, které kromě hmotnosti sedící
osoby dokáže změřit i různé zdravotní parametry,
jako třeba krevní tlak, tepovou frekvenci a monitorovat její zdravotní stav. Zjištěné údaje se pomocí
integrovaného tabletu přenášejí na televizní obrazovku, kde dotyčný vidí, zda si může dál vysedávat,
nebo by se měl raději hýbat. Ani v takovém případě
ale nemusí křeslo opustit a může si zaveslovat simulátory vestavěnými do sedačky.
Obdobně inteligentní podlaha Future-Shape
umožňuje sledovat, kam se člověk v místnosti
pohybuje. Díky 32 čidlům na každý m2 dokáže
rozeznat i to, zda na ní osoba stojí, sedí nebo leží.
To nabízí nové možnosti uplatnění např. ve zdravotnictví, kde by tato technologie mohla přivolat
pomoc při upadnutí nemohoucího pacienta, ale
stejně tak třeba i v domácnosti, když obyvatelé
opustí dům, může dát pokyn k uzavření dveří,
vypnutí světla, topení apod. ■
/joe/

Budoucnost na dotek: Na veletrhu se předváděly i dotekové novinky jako velkoplošný multi-touch systém firmy 3M nebo tablet Fujitsu zabezpečený zcela novou
biometrickou technologií snímání žilního obrazu v krevní řečišti – je ještě spolehlivější než tradiční otisky prstů
4/2013
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Jak se opravuJí optické kabely?
Společnost Dial Telecom vlastní a provozuje rozsáhlou infrastrukturu tvořenou kabely s optickými vlákny. Údržbu a servis této páteřní sítě o délce cca 4500 km má na starosti sesterská
společnost Fiber Services, která zabezpečuje pohotovostní servis 24 h denně po celý rok
prostřednictvím pěti středisek po celém území České republiky.

N

ejvětší hrozbou pro každého operátora je
přerušení optických kabelů, které můžeme
rozdělit do tří základních skupin:
1) Lidský faktor – nedbalost pří odkrytí optické
trasy, výstavba bez vyjádření majitele sítí, úmysl
krádeže,
2) Hlodavci – poškození pláště kabelu a vláken,
vadné prostupy do objektu, racku nebo optických
rozvaděčů (ODF),
3) Živelné pohromy – vyplavení trasy HDPE, (uložení v kynetě, přemostění vodních toků) blesk.
Základní úkoly servisní společnosti při nahlášení výpadku systémů dohledovým centrem
(porucha DOK)
Dohledové centrum aktivuje pohotovostní službu,
jednotlivé oblasti, která lokalizuje poruchu optického kabelu (DOK) detailně na základě reflektometrického měření a ve spolupráci s grafickým
informačním systémem (GIS) určí místo poškození.
Po zaměření vyjíždí servisní skupina, která je vybavena technikou na provedení provizorní opravy
nebo na základě posouzení situace provede definitivní opravu DOK.

Definitivní oprava
Pro zajištění definitivní opravy je nutno posoudit
zda v daném úseku jsou rezervy optických kabelů,
které se můžou využít pro montáž pouze na jednu
novou optickou spojku (OS) nebo by se prováděla
oprava pomocí zafouknutí nové kabelové vložené
délky a opravu provádět na dvě optické spojky.
Zároveň se musí stanovit rozmístění OS z důvodu
měření a vyhodnocení jednotlivých svárů.
Pro vlastní opravu je potřeba zabezpečit optický kabel,
optické komponenty, měřicí, montážní a svářecí techniku, montážní vozidla a techniku pro zemní práce.

Výbava a technika
Servisní skupina je vybavena montážním vozidlem,
v našem případě modelem Mercedes Sprinter 4x4
a terénním vozem Nissan Double Cup 4x4. Souprava dále zahrnuje Mikrorypadlo a kabelový vlek.
Pro práci musí být skupina vybavena speciální měřicí, montážní a svářecí technikou. Např. optickým reflektometrem (OTDR) – EXFO FTB 200, FTB 400 nebo
FTB 500 (model FTB 200 vychází na 320 000 Kč).
Souprava EXFO FOT 930 (350 000 Kč) je určena pro
Transmisní metodu (PM). Nezbytným doplňkem je
Vizuální lokátor, tzv. červený laser a kufr s montážním
nářadím. No a nakonec to nejdůležitější, svářečka
optických vláken Fujikura FSM 40S, FSM 50S nebo
FSM 60S, jejichž cena se pohybuje kolem 220 000 Kč.

Postup svařování optických vláken

Poškození optického kabelu (lidský faktor) při
provádění zemních prací

Provizorní oprava
Zahrnuje obnovení provozu aktivních vláken v časovém limitu dle SLA (Servis Level Agrement).
Použijí se opravárenské spojky s předinstalovaným
kabelem. Pracovník určí možnost spojení optických
vláken, buď mechanickou spojkou nebo svárem.
Tím dokončí provizorní instalaci optické trasy.

Optické komponenty
●●HDPE

trubky v příslušné barvě a průměru
(40/33),
●●Spojky Plasson,
●●Průchodky Jackmoon,
●●Optické spojky (typ Raychem FOSC nebo
FIST),
●●Markery,
●●Kontejnery pro umístění OS (typ OKOS1,
OKOS3).
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a) Příprava optického kabelu k instalaci do OS
Pomocí kleští Knipex jsou přestřiženy optické kabely
včetně kevlarových vláken a tahového prvku. Páracím nožem se odstraní plášť kabelu v případě, že
kabel nemá párací vlákna. Nůžky slouží k odstranění
ovinutých pásek a kevlarových vláken.
Tzv. Koník se použije na odstranění trubičky (otočka
a zlomení) a čisticími kapesníčky a isopropylalkoholem se vlákna očistí. Ke stažení těsné primární
ochrany 250 μm (čisté vlákno 125 μm) jsou použity
speciální kleště Miller a ke stažení těsné sekundární
ochrany (pigtail 900 μm) zas kleště Nonika. V lámačce se provede přesné zalomení vlákna s přesností 0,5 °. Délka zalomeného vlákna je 8 - 20 mm.
b) Postup svařování optických vláken
Pro svaření optických vláken jsou použity svářečky
od společnosti Fujikura FSM 40S nebo FSM 60S.
Tyto svářecí automaty optických vláken pracují se
systémem Profil Alignment Systém (PAS) s nastavením jádra vlákna v rovinách X/Y. Nejdřív je nutno
provést přípravné práce a pak se zavede optický
kabel do optické spojky dle instalačního manuálu.
Jakmile je připravené rozvláknění v optické spojce,
může se zahájit vlastní proces svaření jednotlivých
vláken. Ve svářečce se vybere příslušný program pro
typ (SM, MM, G652.D, G656, G655 atd.) vlákna. Před
vlastním provedením musí technik provést přípravu
vlákna viz odstavec a). Následně jednotlivá vlákna,

Konstrukce optického kabelu

Optický kabel (typ vlákna G 652.D)
– parametry
Geometrické, optické a fyzikální charakteristiky
optického kabelu a jednovidových optických
vláken dle doporučení ITU – G 652.D,
●●Průměr vidového pole měřený při vlnové
délce 1310 nm 8,6 ÷ 9,5 µm,
●●Odchylka průměru vidového pole max.
± 0,5 µm,
●●Chyba koncentricity vidového pole (jádra)
≤ 0,6 µm, typ. 0,4 µm,
●●Průměr pláště 125 µm,
●●Odchylka průměru pláště max. ± 1 µm,
●●Nekruhovost pláště ≤ 1 %,
●●Průměr primární ochrany 250 µm,
●●Útlum (IEC 793-1-C1) maximální hodnota
měřeného útlumu při teplotě 20 ºC ± 3 ºC,
●●Vlnová délka 1285 ÷ 1330 nm ≤ 0,36 dB/km,
1490 ÷ 1625 nm ≤ 0,24 dB/km,
●●Koeficient chromatické disperze v oblasti
pracovních vlnových délek:
1285 ÷ 1330 nm ≤ 3,5 ps/(nm.km),
1550 nm ≤ 18 ps/(nm.km),
●●Koeficient polarizační vidové disperze PMD
(pro kabelované vlákno – PMDQ):
≤ 0,1 ps/vkm.

na které musí být umístěna ještě před vlastním
svárem ochrana, která zabezpečí mechanickou
pevnost spoje, provařují. Po provedení svarů se
jednotlivá provařená vlákna uloží do kazet a zkontroluje se, zda není někde v kazetě na optickém
vlákně makro nebo mikroohyb, který by se projevil
zvýšeným vložným útlumem. Poté technik vlastní
spojku následně mechanicky uzavře a připraví na
uložení do zemního kontejneru.
c) Postup měření optických vláken
Po dokončení provaření optických vláken a uložení do jednotlivých kazet je nutno provést obou-

Montážní nářadí
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d) Závěrečné práce a dokumentace
V případě, že naměřené výsledky odpovídají limitním
hodnotám, je možné uložit optickou spojku do kontejneru a provést fotodokumentaci, nákresy rezerv
kabelových délek, geodetické zaměření jako podklad
pro zpracování změnových kabelových listů a provedení změn v grafickém informačním systému (GIS).
Naměřené hodnoty reflektometrickou metodou jsou
zpracovány ve vyhodnocovacím software Zdepesoft .
Výsledky měření transmisní metody zas v software Exfo
ToolBox a zaznamenány do měřicích protokolů. ■
Ladislav Hess, vedoucí údržby optických sítí
ve společnosti Fiber Services, s.r.o.

Příklad smontované optické spojky Raychem FIST-GCO2

Příklad instalace optického kabelu do optické spojky
Raychem FIST-GCO2

Příklad uložení optické spojky do kontejneru OKOS 1

Svářečka optických vláken FSM – 60S

směrné měření reflektometrickou metodou jednotlivých svarů a provést vyhodnocení vložného
útlumu na vlnových délkách 1310/1550 nm. Průměrná hodnota svaru nesmí být vyšší než 0,15
dB a hodnota každého svaru na 1550 nm může
být pouze o 0,03 dB vyšší než hodnota na 1310
nm. Po ukončení měření je provedeno měření
transmisní metodou.

Mikrosuperkondenzátory:
šance na rychlé dobíjení elektroniky?

Superkondenzátory na kolejích
i silnicích – a časem možná i v mobilech
V Hongkongu už jezdí elektrobusy se superkapacitory, tramvaj vybavenou superkondenzátory začala
loni testovat ve spolupráci s dopravním podnikem
města Ženevy i švýcarská lokomotivka Stadler. Zařízení vážící jednu tunu umožňuje velmi rychlé
nabíjení elektrickou energií získanou při brzdění,
celková kapacita umožňuje dojezd bez trakce až

Superkondenzátory
Elektrochemické kondenzátory (superkondenzátory, ultrakapacitory) jsou elektrotechnické
součástky schopné akumulovat, udržet a vydat
velké množství elektrické energie. Jde v principu
o kondenzátory vyrobené speciální technologií,
které k ukládání náboje a uchovávání energie využívají dvou principů, podle nichž se také dělí do
dvou základních kategorií: elektrickou dvojvrstvu
složenou ze dvou opačně nabitých vrstev (proto se
tyto superkondenzátory označují i zkratkou EDLC
– Electrochemic Double Layer Capacitor) a vratnou chemickou reakci. To umožňuje dosáhnout
obrovské kapacity řádově stovek až tisíců faradů
a nabíjecí/vybíjecí proud v rozmezí od jednotek až
po stovky ampér. Energie je v superkondenzátorech
uložená elektrostaticky, obdobně jako u klasického

do vzdálenosti 1,5 km. Pokud se v rámci pilotního
projektu superkapacitory osvědčí, budou jimi vybaveny i ostatní tramvaje Tango jezdící v Ženevě.
Kromě dopravy však – ve zmenšené podobě – nabízí
technologie superkapacitorů lákavé možnosti využití
i ve spotřební elektronice. V moderních zařízeních
využívajících čipy s vysokou integrací obvodů klesá
napájecí napětí i spotřeba. Ve srovnání s klasickými
akumulátory by sice provozní výdrž na jedno nabití

Superkapacitory využívají hongkongské elektrobusy

kondenzátoru. V superkondenzátorech se používají
dva základní typy elektrolytů: vodné elektrolyty na
bázi kyselin či alkálií (mají vyšší vodivost a potenciálové okno kolem 1 V) a aprotické elektrolyty (jejichž
výhodou je rozsah pracovního napětí až do 4 V)
tvořené organickými rozpouštědly.
Svými energetickými vlastnostmi vyplňují superkondenzátory segment mezi bateriemi a klasickými kondenzátory. Vysokou kapacitou se superkondenzátory trochu blíží akumulátorům, ale
zatímco běžné akumulátory ukládají elektřinu
v podobě chemické vazby, kondenzátory ji umějí
uložit v podobě elektrického náboje. Hlavní výhodou kondenzátorů oproti akumulátorům je hlavně
krátká doba nabíjení, vysoká účinnost, schopnost podat okamžitě plný výkon, odolnost proti
přebíjení i extrémnímu vybíjení (bez problémů

snášejí opakované nabíjení a vybíjení vysokými
proudy), dlouhá životnost (několik desítek let),
a mnohonásobně větší počet nabíjecích cyklů.
Nevadí jim nízké provozní teploty a netrpí tzv.
paměťovým efektem. Využívají se zejména v aplikacích, kde je potřeba během krátké doby dodat
či přijmout velké množství elektrické energie, což
je dnes např. žádanou vlastností u hybridních
vozů a elektromobilů, v nichž superkondenzátory
mohou dodávat energii při rozjezdu a ukládat
energii získanou rekuperací při brzdění.
Nejnovější vyvíjené superkondenzátory mají elektrody tvořené z pórovitého uhlíku, jehož vnitřní povrch má plochu až 2000 m2 v jednom gramu. Tím
dochází k mnohonásobnému nárůstu kapacity,
která může být ještě zvýšena umístěním velkého
množství uhlíkových nanotrubic do jednoho celku.
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Tradiční akumulátory, byť v hi-tech podobě, mají stále ještě svá omezení daná technologií,
kterou používají, z nichž zásadní je dobíjecí čas. Nejsou však jedinou možností. V některých
případech už jejich služby zastoupily jiné zdroje energie, tzv. superkondenzátory, které sice
nenabízejí tak dlouhou výdrž na jedno nabití, ale zato možnost uložit v sobě (a rychle vydat)
velké množství energie, a extrémně rychlé opětovné dobití.

byla nižší, to by ale asi u zařízení, která by umožňovala velmi rychlé dobití v řádu sekund a poté
několikahodinový provoz nebyl zásadní problém.
Nový impuls pro vylepšení možností spotřební elektroniky přišel nedávno od amerických chemiků, kteří
představili technologii, jež otevírá dveře možnosti
další miniaturizaci a rozvoji osobní elektroniky.
Vědci z Kalifornské univerzity představili miniaturní
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superkondenzátory, které překonávají dosavadní problémy omezující využití běžných dobíjecích baterií
– tzn. jejich velikost, dobu nabíjení a jejich poměrně
krátkou životnost. O novince informovali v článku
publikovaném v časopise Nature Communications.

Hi-tech domácí výroby
Myšlenka, kterou využili profesor Richard Kaner
a postgraduální student Maher El-Kady není úplnou
novinkou, jde v podstatě o 300 let známý princip
kondenzátorů. Nová je ovšem aplikace poznatků
získaných na základě jiných výzkumů v oblasti nanotechnologií, která umožnila odstranit původní
nevýhodu nižší kapacity ve srovnání s klasickými
chemickými bateriemi, což byl jeden z výrazných
handicapů této technologie. Kondenzátory kalifornských vědců jsou schopné 100krát až 1000krát
rychlejšího nabití než klasické baterie a kromě bleskového nabíjení nejsou navíc omezeny ani počtem
cyklů nabití a vybití. Tvoří je v podstatě grafitová
vrstva o síle jednoho atomu, kterou dokáží vyrábět
pomocí upravené normální DVD vypalovačky. I kvůli
tomu je produkce superkondenzátorů cenově
dostupná, zdůrazňují vědci. Ostatně, ani profesor
Otto Wichterle se svým fenomenálním vynálezem
kontaktních čoček nezačínal jinak...
,,Pomocí tohoto postupu jsme schopni vyrobit více
než 100 mikrosuperkondenzátorů na jednom disku
za méně než půlhodinu za použití levných materiálů,“ uvedl Maher El-Kady s tím, že každý by si teo-

Postup výroby superkondenzátorů /foto: ucla.edu

reticky v podstatě mohl vyrobit superkondenzátor
doma – pokud by měl ovšem k dispozici zmíněnou
vypalovačku, která vytváří na povrchu plastového
disku pokrytého vrstvou oxidu grafitu speciální vzor,
pro jehož nastavení musela být upravena.
Pokud se podaří dovést technologii až do komerční
fáze – masového rozšíření technologické novinky
v oblasti skladování energie bychom se podle výzkumníků mohli dočkat už během zhruba pěti let
– mohly by tyto miniaturní, levnější a především

rychle se nabíjející napájecí zdroje způsobit malou
revoluci ve výrobě elektroniky. Umožnily by nahradit
dosavadní baterie, jejichž fyzické parametry často
limitují velikost či výkon zařízení, jako jsou chytré
telefony nebo tablety. Další možností využití, s níž se
u nových mikrosuperkondenzátorů počítá je nasazení
u kardiostimulátorů, ale šancí, které se nabízejí je
samozřejmě mnohem více. Jednou z nich je např.
nanesení v podobě speciální vrstvy na zadní stranu solárních panelů, v níž by se ukládala energie na noc. ■

Bankovní karta identifikuje držitele

získat kartu a zjistit její PIN kód, biometrie klade
jeho činnosti zcela novou překážku.

Od čerpací stanice po obchodní dům – platit za něco bez hotovosti je samozřejmostí. Nyní
mohou být tyto platby ještě bezpečnější: Biometrické srovnání „na kartě“ činí navíc platební
transakce pohodlnější, a to nejlepší: funguje prakticky s jakoukoli běžnou kreditní kartou.
Nejnovější vývoj prototypu takovéhoto zařízení představili na letošním veletrhu CeBIT
v Hannoveru výzkumníci z Fraunhoferova Institutu pro počítačovou grafiku (IgD), kteří vyvinuli
řešení pro kontrolu ručně psaných podpisů přímo na bankovní kartě.

Větší pohodlí a ještě více jistoty

Kdo by neznal tento scénář? Stojíte u pokladní přepážky, za vámi dlouhá fronta, a vše, co máte v peněžence, je jen hrstka starých účtů – a díky bohu –
bankovní karta. Prostě není pochyb: když přijde na
placení za něco, kreditní karty a EC bankovní karty
nám usnadní život. Pokud ovšem držitel karty nezapomene osobní identifikační číslo – PIN. Pro zákazníka je
samozřejmě mnohem jednodušší, pokud mohou být
nákup či transakce uzavřeny s použitím podpisu. Pro
cvičenou ruku je to přece snadné zformulovat květnatý
podpis, že? Omyl. Ne, pokud jsou měřeny biometrické parametry. Stejně jako funguje psaní magických
slov při přebírání poštovního balíčku, vyvinuli vědci
v Fraunhofer IgD bankovní kartu, která slouží k tomu,
aby dokázala rozpoznat zákazníka podle jeho podpisu
– přesněji řečeno: s využitím podpisové dynamiky.

I podpis je jedinečná záležitost
Podpis každého člověka je zcela unikátní, v procesu
podpisu zanechává člověk biometrické stopy, které
jsou mimořádné – a proto je nesmírně obtížné
na ně navazovat. Systém je založen na chronologickém postupu pozice pera, která je sledována
během podpisu na grafickém tabletu nebo dotyko42
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vém displeji, a technologie vědců z Fraunhoferovy
Intitutu dokáže zjistit, zda je podpis držitele pravý.
V oblasti bezpečnostních technologií, neexistuje
analogie s konvenčním postupem – jde o čistě
subjektivní proces, v němž osoba za pokladnou
ověří podpis.
Tento proces přidává bezpečnost a dělá to zločincům dvakrát tak těžké. I když se zloději podaří

„Kombinace znalostí, vlastnictví a biometrie je ideální, a zaručuje další podstatné výhody pokud jde
o pohodlí a bezpečnost pro držitele karty. Srovnání
předložených údajů a biometrických dat uložených
na kartě se provádí přímo na čipu v platební kartě,
který je chráněn podle zavedených standardů. Tak
není možné, aby byly biometrické údaje odcizeny
prostřednictvím externího zařízení a mohly být zneužity,“ vysvětluje Alexander Nouak, vedoucí kompetenčního centra pro identifikaci a biometrii ve Fraunhofer IgD. Nespornou výhodou tohoto řešení je i to,
že splňuje všechny běžné normy tak, aby mohlo
být zaznamenáno na každém řádném EC nebo
bankovní kreditní kartě. A takto to funguje v každodenní maloobchodní praxi: Zákazník se registruje u své banky – např.
při vydání karty – podpisem na touchpad. Biometrické prvky tohoto podpisu jsou pak uloženy přímo na čipu
na kartě. Při nákupu držitel použije
kartu prostřednictvím běžné čtečky
karet. Ta je spojena s psací podložkou, na které se zákazník podepíše
pomocí elektronického pera. Jakmile
je biometricky potvrzena pravost podpisu, je povolena transakce. Zadání
PIN kódu je nutné pouze jako zvýšení
úrovně zabezpečení pro případ transakcí, které výrazněji překračují určitý
stanovený limit. ■
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Jak přenést myšlenku
Letošní rok se možná významně zapíše do dějin experimentů s přenosem myšlenkové aktivity:
Brazilským vědcům se zřejmě poprvé v historii podařilo průkazně přenést na dálku myšlenku
mezi mozky. Tedy něco, co zatím patřilo spíše do sféry okultních věd a parapsychologie nebo
vědeckofantastických příběhů a filmů typu Hvězdných válek či Star Treku. Zřejmě prvními
bytostmi, kterým se na Zemi podařilo uskutečnit odvěký sen lidstva – telepatii – byli potkani...
Tým brazilského biologa Miguela Nicolelise z Dukeovy univerzity v Durhamu popisuje ve studii publikované v časopise Scientific Reports experiment,
při němž se dva laboratorní potkani pomocí elektrody v mozku a systému na překlad mozkových vln
dokázali na dálku domluvit, jak získat pochoutku.
Podobné pokusy samozřejmě probíhaly už dříve,
tentokráte jsou však podpořeny skutečně„těžkou váhou“. Zmíněný experiment provedla skupina vědcům
kolem jednoho z nejlepších světových neurologů.
Právě v jeho laboratoři v roce 2000 tak opice díky
implantovaným elektrodám poprvé rozhýbala robotickou paži, ovšem tehdy šlo ještě o experiment bez
zpětné vazby, natož se zapojením dalšího subjektu
vzdáleného tisíce kilometrů.

Myšlenka překonává vzdálenosti
Nyní jde však o záležitost na trochu jiné úrovni:
cílem pokusů nebylo naučit zvířata pouze rozeznávat různé situace a najít pro ně odpovídající řešení,
ale sdělit si tuto zkušenost navzájem – a to pouze
„silou myšlenky“. Jeden z laboratorních potkanů měl
nahmatat štěrbinu a označit správnou páčku. Druhý
v jiné, zcela oddělené kleci měl poznat, co jeho
kolega udělal, a také zmáčknout správnou páčku,
aby odměnu dostali oba. I takovéto pokusy už tu
byly, ovšem ne v této podobě: Jeden z potkanů byl
v laboratoři IINN-ELS Brazílii a druhý na Dukeově
univerzitě v USA.
K otestování potenciálu rozhraní „mozek-mozek“
(brain-to-brain interface – BTBI) pro přenos kortikální hmatové informace vědci potkanům do
mozku implantovali elektrody, které sledovaly činnost neuronů odpovídajících za pohyb, a připojili
je k zařízení, jež signál převádělo do elektronické
podoby. Laboratorní potkan opatřený kodérem
prováděl úkoly založené na hmatovém rozeznávání

na IINN-ELS, mezitím byla jeho neuronální aktivita
zaznamenána a poslána prostřednictvím internetu
na Dukeovu univerzitu. Pomocí transformačního
algoritmu byl proveden přenos akčních potenciálů do vzorků mikrostimulace, které byly následně
dodány do dekodéru mozkové kůry zvířete v tamní
laboratoři. Když zvíře s dekodérem provedlo behaviorální odpověď, byla zpětná vazba odeslána přes
internet do „komory snímačů“ zpět na IINN-ELS.
Když první potkan nahmatal štěrbinu a označil
správnou páčku, druhý dostal do mozku „přeložený“
záznam pohybů prvního zvířete. „Příjemce“ sáhl po
správné páčce zhruba ve dvou třetinách případů. To
se sice nemusí zdát jako ideální výsledek, ale vzhledem k počtu opakování je vysoce pravděpodobné,
že opravdu došlo k prvnímu zaznamenanému přenosu signálu z jednoho mozku do druhého.
Nyní se podle informací časopisu Nature v laboratoři
Miguela Nicolelise zkouší propojení čtyř laboratorních potkanů najednou, a připravuje se také
úprava podobného systému pro opice. Ty si totiž
podle něj lépe uvědomují samy sebe, a mohly by
tak lépe spolupracovat. V první fázi chce dvě opice
naučit v myšlenkách společně hrát počítačovou hru.

Běh na skutečně dlouhou trať
Experiment brazilských vědců dokumentuje pozoruhodné výsledky půl století výzkumu v neurologii.
Pokusy, při kterých zvířata za odměnu „zapínají“
různé skupiny mozkových buněk, se prováděly už
v 60. letech minulého století, na nich se vědcům
podařilo postupně mapovat činnost mozku a zjistit
k čemu se vztahují jeho různé části, takže našli
v mozku i místa, kde vznikají povely pro pohyb
těla, a rozhodli se je dekódovat.
Nový pokus měl odpovědět na otázku, zda je
možné spojení nervového systému dvou různých

zvířat a propojení dvou myslí pomocí systému dekódování a přenosu povelu. A to se zřejmě skutečně
podařilo, i když zatím ve velmi hrubé podobě. Ačkoli
šlo o jednoduchou volbu mezi dvěma možnostmi,
zvířata nadělala řadu chyb, ovšem výsledek byl
prokazatelně lepší, než by odpovídalo možnostem
na základě pouhého počtu pravděpodobností.
Zajímavé je, že podle Miguela Nicolelise se potkani
podstatně zlepšili, když si uvědomili, co mají dělat.
V případě, že by šlo o složitější úlohu s řadou možných řešení, by však zřejmě výsledky byly horší. Samotným signálem o pohybu se totiž přenáší i dost
šumu, který vědci dokáží těžko izolovat, což by měl
ovšem podle nich zlepšit vývoj nových elektrod.

Propojením mozků ke vzniku
biologického superpočítače?
Výzkum spojení myslí na dálku by podle autorů
mohl časem vést k možnosti vytvořit něco na způsob jakéhosi „biologického superpočítače“ složeného z mnoha mozků. Vzhledem k současné fázi
pokusů je tato vize ovšem projektem v ještě hodně
dlouhodobém horizontu.
Vždyť jen dosavadní experimenty, které přinesly
hmatatelné výsledky v této oblasti zahrnují celé
dekády, jak připomíná jejich chronologie, kterou
časopis Nature sestavil: první záznam činností neuronů motorické kůry u bdělých opic se datuje do
roku 1966. O čtyři roky později se podařilo z neuronů
zjistit první údaje o parametrech pohybu, aby bylo
možné provádět další výzkumy na tomto poli. Než
se podařilo určit, jak aktivita neuronů ovlivňuje směr
pohybu, uplynulo dalších 12 let. Od 90. let minulého století se do věci zapojuje elektronika a nové
technologie: v roce 1994 byl realizován záznam
činnosti neuronů křemíkovými elektrodami a roku
2000 pokusné opice poprvé dokázaly signály svého
mozku ovládat robotickou ruku. První skutečné
„nervové rozhraní“ přišlo ale až o dva roky později.
A v roce 2006 se už opice pomocí robotické paže
dokázaly samy nakrmit.
V prvních letech nového milénia došlo k pokroku
i u lidí: funkce systému BrainGate byly předvedeny
u lidí v roce 2006 a loni si už první lidští pacienti
dokázali sáhnout „silou vůle“ mozkem ovládanou robotickou paží pro různé předměty a podat si je. ■

Systém experimentálního zařízení pro přenos kortikálních hmatových informací (šipky znázorňují tok informací ze snímače do dekodéru potkanů). V úkolu hmatového
rozlišení bylo vyžadováno, aby snímačem vybavené zvíře zjistilo pomocí vousů variabilní šířku clony a po odběru vzorků muselo uvést, o jakou variantu jde pomocí strkání čumákem do portu vlevo nebo vpravo. Nasnímaná a zaznamenaná data byla porovnána s šablonou pokusů a poté prostřednictvím ICMS dálkově přenesena do dekodéru druhého potkana, od něhož byla pro odměnu vyžadována správná odezva v portu odpovídajícím šířce navzorkované dekodérem, přičemž byl veden pouze
vzorkem mikrostimulace. Pokud reagoval správně, obdržela odměnu obě zvířata a potkan se snímačem získal navíc další, která sloužila jako posílení pozitivní motivace.
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Nejbezpečnější telefon s androidem
Zabezpečené mobilní řešení Smartphone AME 2000 založené na upravené verzi operačního
systému Android je plně kompatibilní s platformou Assured Mobile Environment (AME), v jejímž
rámci firma Motorola doplňuje běžně dostupná zařízení speciálním hardwarem a softwarem
umožňujícím šifrování hlasové i datové komunikace mezi jednotlivými koncovými body.
Zabezpečení je funkční bez ohledu na to, jaká síťová
technologie je pro přenos využívána. Díky svým
bezpečnostním funkcím je proto telefon vhodný
např. pro firmy pracující na významných projektech
a vládní úřady.
Šifrování hlasových a textových služeb dle standardů AES 256 a NSA Suite B je podporováno při
komunikaci jak mezi dvěma telefony AME 2000,
tak i mezi uváděnou novinkou a libovolným dalším

zařízením z platformy AME. Zabezpečení datových
přenosů mezi AME 2000 a firemní infrastrukturou
je realizováno pomocí virtuálních privátních sítí
využívajících bezpečnostního protokolu IPsec. Bezpečný přístup k centrálně uloženým datům lze tedy
zajistit ve veřejných i soukromých sítích bez ohledu
na technologii fyzického připojení k internetu – od
Wi-Fi přes 3G až po 4G/LTE. V podobě MicroSD
karty je součástí přístroje i speciální hardwarový

Unikátní systém na ochranu cyklistů
Volvo na ženevském autosalonu 2013 oznámilo další světové prvenství značky v oblasti
automobilové bezpečnosti. Jde o průlomovou bezpečnostní funkci: technologii schopnou
rozpoznat a automaticky zabrzdit vozidlo v případě, že se do jeho jízdní dráhy dostane cyklista.

Ochranné prvky, jako airbagy pro chodce a cyklisty, které zavedlo Volvo jako první automobilka na světě,
pomáhají zachraňovat životy při srážkách

P

odle statistik je přibližně polovina všech cyklistů, kteří zemřou na evropských silnicích,
usmrceno při kolizi s automobilem. A nejsou
to rozhodně malá čísla. V loňském roce zemřelo jen
na českých silnicích 64 cyklistů a těžce zraněno jich
bylo 464, lehkých zranění bylo evidováno 3038.
Ke snížení nehod cyklistů chce přispět nová technologie rozpoznávání chodců a cyklistů ve vozidlech
Volvo. Tento nový systém bude od května letošního
roku dostupný pro modely Volvo V40, S60, V60,
XC60, V70, XC70 a S80.
Nová funkce je rozšířením stávající technologie
rozpoznávání a automatického brzdění, která se
nově nazývá systém rozpoznávání chodců a cyklistů s funkcí automatického brzdění. Všechny vozy
vybavené systémem rozpoznávání chodců budou
nyní zároveň schopné rozpoznávat i cyklisty.

„Jako první automobilka jsme v oblasti automobilové bezpečnosti představili všechny systémy rozpoznávání a automatického brzdění, počínaje první
generací systému na podporu brzdění v roce 2006
a konče systémem rozpoznávání chodců s funkcí
automatického brzdění v roce 2010. Naše řešení pro
prevenci kolizí s nechráněnými účastníky silničního
provozu jsou v automobilovém průmyslu zcela ojedinělá. Díky rozšiřování technologie o nové objekty
a situace upevňujeme naši vedoucí pozici v oblasti
automobilové bezpečnosti. Postupujeme k našemu
dlouhodobému cíli vyrábět automobily, u kterých nebude k nehodám vůbec docházet,“ uvedl Doug Speck.

Automatické brzdění
Rozšíření technologie rozpoznávání a automatického brzdění na určité situace zahrnující cyklisty

modul CRYPTR splňující standard FIPS 140-2 úrovně
3 umožňující ochranu klíčů, přístupových kódů
a certifikátů před neoprávněnou manipulací.
Přístroj podporuje instalaci vlastních aplikací, jako
jsou např. mapové systémy, nástroje pro vzdálené
sledování a samozřejmostí je možnost využití webového prohlížeče, nástrojů pro elektronickou poštu,
textovou komunikaci či správu kontaktů. Integrovaná
podpora pro správu mobilních zařízení umožňuje
nejen vzdálenou instalaci a aktualizaci aplikací, ale
např. i vzdálené ověřování integrity AME 2000 nebo
smazání šifrovacích klíčů v případě ztráty či kompromitace zařízení. Přístroj vyhovuje i bezpečnostním
doporučením pro nasazení ve veřejné sféře dle standardů NSA Security Enhanced Android (SEAndroid),
takže uživatelé jsou chráněni před nežádoucími
přesměrováními či škodlivým softwarem apod. ■

umožňuje nový pokročilý software a rychlejší technologie zpracování obrazu.
Cyklista v jízdním pruhu, který se náhle připlete
do dráhy vozidla – to je jeden z typů nehod, který
systém rozpoznávání chodců a cyklistů s funkcí
automatického brzdění řeší. Prostor před vozidlem
sledují nejmodernější čidla, a pokud cyklista jedoucí
stejným směrem náhle vybočí do jízdní dráhy vozidla a hrozí nebezpečí nevyhnutelné srážky, systém
vydá upozornění a začne ihned naplno brzdit. Tím
se snaží co nejvíce bezpečně snížit rychlost vozidla,
které má na následky nehody rozhodující vliv. Při
nižší rychlosti nárazu se významně snižuje riziko
vzniku závažných poranění.

Kombinace kamery a radaru
Systém rozpoznávání chodců a cyklistů s funkcí automatického brzdění je tvořen radarem umístěným
za mřížkou chladiče, kamerou v přední části vnitřního zpětného zrcátka a centrální řídicí jednotkou.
Úkolem radaru je detekovat objekty před vozidlem
a určovat jejich vzdálenost. Kamera určuje, o jaký
typ objektů se jedná. Díky širokému zornému poli
dvoumodulárního radaru lze chodce a cyklisty
včas identifikovat. Kamera s vysokým rozlišením
umožňuje rozpoznat vzorky pohybujících se chodců
a cyklistů a sledovat směr jejich pohybu. Centrální
řídicí jednotka situaci před vozidlem průběžně monitoruje a vyhodnocuje.
Podstatné je, že pro aktivaci automatického nouzového brzdění je nezbytné, aby objekt potvrdila
obě zařízení – kamera i radar. Nejmodernější čidla
v případě potřeby umožňují okamžité využití plného výkonu brzdové soustavy. Tato technologie
také sleduje vozidla jedoucí ve stejném pruhu. ■

Detekce chodců a cyklistů s funkcí plně automatického brzdění. Jakmile je radarem zjištěn a rozpoznán objekt před vozem, fotoaparát potvrzuje, že jde o vozidlo,
cyklistu na kole nebo chodce a udržuje „oko“ na objektu. Pokud se situace stane kritickou a hrozí kolize s objektem, na čelním skle začne blikat červená výstraha a auto
automaticky aktivuje plný brzdný výkon.
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Quo vadis Automotive?
postřehy z Automobilové Ženevy
Nablýskaná auta, krásné modelky, spousta reflektorů a živo jak na rušné ulici velkoměsta
...i tak by se dal charakterizovat letošní průběh Ženevského autosalonu. Proslulý autosalon
v Ženevě se každoročně řadí na přední příčky světové motoristické události. Jde o významnou
akci, určitý obraz stavu automobilového průmyslu, na kterou se automobilky dlouho předtím
připravují, aby představily to nejlepší s čím budou operovat, nebo alespoň v určitých partiích
svých modelů, v příštích měsících na trhu.
Letošní 83. ročník přinesl opět spousty koncepčních studií. Premiérových novinek už tolik nebylo,
automobilky ukázaly nové karosářské varianty a modernizované verze, které nedlouho po autosalonu
budeme potkávat na silnicích.
I když se pojem ekologie skloňuje ve všech směrech,
současný autosalon naznačil, že s alternativními
pohony to nebude tak horké. Ale posuďte sami....

Technospace, který předznamenává příchod nového C4 Picasso a novinkou v prémiové řadě DS,
představením DS3 Cabrio. Plátěná střecha se schová
za 16 s a stáhnout se dá až do rychlosti 120 km.h-1.
Z technologické ofenzívy se musí vyzdvihnout systém Hybrid Air v modelu C3, jehož hybridní řešení
využívá stlačený vzduch a hydraulický systém. Jak
jsme psali podrobněji v TM č. 3, spalovací motor
doplňuje pneumaticky poháněný hydromotor na
stlačený vzduch. Při brzdění a jízdě na volnoběh
se hromadí vzduch v tlakovém zásobníku. Oproti
hybridu s elektromotorem je vzduchový systém
jednodušší, lehčí a levnější.

8válcem 4,0 TFSI s přímým vstřikováním a dvěma
turbodmychadly. V případě vypnutí poloviny válců
umí jezdit i „jen“ za 9,8 l. Dále pak modely S3 Sportback a RS Q3.

Dacia Logan MCV

BMW3 GranTurismo

Alfa Romeo 4C

Italové na stánku Alfa Romeo představili sériovou
verzi sportovního kupé 4C, kterému předcházela
koncepční studie z roku 2011. Novinka, která má
uprostřed uložený přeplňovaný čtyřválec 1,75 l
o výkonu 184 kW, se má začít prodávat již v letošním
roce. Jde o 4 m dlouhý, 1,18 m vysoký a 895 kg
těžký model. Motor, jehož maximum točivého momentu je 350 Nm již při 1700 ot.min-1, spolupracuje
s dvojspojkovou samočinnou převodovkou TCT.
Výrobce udává zrychlení z 0 na 100 km.h-1 za 4,5
s a maximální rychlost 250 km.h-1.

Bavorská automobilka BMW ukázala karosářskou
novinku v podobě trojkové řady označenou jako GT
(Grand Turismo) a elegantní paket M Performance.
Oproti sedanu má BMW 3GT o 11 cm delší rozvor,
pozice sedadel se posunula výše a „trojka GT“ disponuje největším zavazadlovým prostorem (520 l)

Hvězdou rumunské automobilky Dacia byla nová
generace kombíku Logan MCV. Elegantní model
navzdory své kompaktní délce 4,49 m nabízí zavazadlový prostor o objemu 573 l. Převoz delších
předmětů až 2,72 m umožňuje možnost sklopení
předního sedadla. Vedle atraktivního designu je
v nabídce např. palubní systém s dotykovým centrálním displejem, parkovací senzory, tempomat
s omezovačem rychlosti nebo Ecorežim.
Nová Panda na stánku automobilky Fiat nabízí
pohon všech kol, ale zajímavostí byl kompaktní
model MPV 500L s názvem Trekking. I když disponuje vyšší světlou výškou a offroadovým vzhledem,
pohon je pouze na přední nápravu. Trakci by ale
měl zlepšovat systém Traction+. Jde o elektronickou
pseudouzávěrku předního diferenciálu prostřednictvím brzdového systému.

Chevrolet Captiva

Audi A3, e-tron

Ford Eco Sport

Dle avizovaní transformace značky představil Ford
na autosalonu dva významné modely Tourneo
Courier a EcoSport. Kompaktní osobní dodávka
Tourneo Courier nabízí nejlepší vnitřní prostor
a bezpečnostní výbavu ve své třídě, na trhu se
objeví v polovině roku 2014. Spolu s ní se ukázalo
i 7místné Grand Tourneo Connect. Druhou novinkou EcoSport chce automobilka nahradit oblíbený model Fusion. Tento model disponuje řadou
chytrých technologií, jako třeba systémem SYNC,
hlasové ovládání chytrých telefonů, jejichž součástí
je i např. automatické tísňové volání. V nabídce
4/2013
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Kombinace ekologické a sportovní variace bylo
vidět na stánku Audi. Model A3 Sportback e-tron,
jež si odbyl světovou premiéru, představuje plug-in hybrid, který kombinuje elektromotor o výkonu 78 kW s přeplňovaným čtyřválcem 1,4 l TFSI
(115 kW) s průměrnou spotřebou 1,5 l na 100 km.
Druhý ekologický model A3 Sportback g-tron je
přestavbou stejného zážehového motoru na stlačený zemní plyn (CNG). Ze sportovní nabídky si
premiéru odbyl superkombík RS6 s přeplňovaným

z celé modelové řady 3. M Performance přináší přenastavený podvozek a nové aerodynamické prvky.
Svou premiéru si odbyl inovovaný model Chevrolet Captiva a novinka malého SUV Trax, který
sdílí společné rysy s příbuzným Opelem Mokka.
Trax se v Čechách dostane do prodeje v červnu
letošního roku s nabídkou motorů od základního
benzínového o objemu 1,6 l s pohonem na zadní
kola, přes turbokompresorem přeplňovaný benzínový motor 1,4 l (103 kW) až po turbodiesel
1,7 l o výkonu 96 kW, oba mají k dispozici pohon
všech kol. Zajímavá byla vystavená sériová podoba
elektromobilu Spark EV, který je zacílen na širokou
vrstvu uživatelů. Skvěle vypadala představená nová
Corvette v otevřené verzi Stingray Convertible, jejíž
pohon zajišťoval 8válcový agregát o objemu 6,2 l
a výkonu 350 kW.
Francouzský Citroën se pochlubil na svém stánku
facelifty modelové řady C, koncepčním vozem

automobilová technika – autosalon

Honda NSK

pohonných jednotek bude zážehový 1,0 EcoBoost
(92 kW), zážehový motor 1,5 l (81 kW) a vznětový
motor 1,5 l (66 kW), se kterým by se EcoSport měl
stát nejúspornějším automobilem své třídy. Technologie EcoBoost kombinuje přeplňování výfukovým
turbodmychadlem s přímým vstřikováním paliva
a proměnným časováním ventilů. Díky tomu je dosaženo až 20% snížení spotřeby paliva oproti větším
agregátům konvenční konstrukce se srovnatelným
výkonem. Z vystavených modelů Ford pohánělo 19
z nich některý z motorů EcoBoost.
U japonské Hondy byla hlavním tahákem studie
rodinného kombi s názvem Tourer v atraktivním
designu. Pod kapotou Civicu Tourer byla nová moderní dieselová jednotka 1,6 i-DTEC, která kromě
slušné dynamiky má mít velmi zajímavou spotřebu.
Emise u této jednotky by se měly pohybovat pod
119 g/km CO2.

vypadá jako závodní model. Je poháněna také motorem 1,6 GDI Turbo disponující výkonem 150 kW,
ale v kombinaci s elektromotorem, který v případě
potřeby dodatečnou hnací sílu přenáší na zadní
kola. Uspořádání systému umožňuje pohon všech
kol a v nízkých rychlostech také čistě elektrický
pohon. Spolupracuje s první 7stupňovou dvouspojkovou převodovkou Kia DCT.
Mercedes-Benz v Ženevě prezentoval kompaktní
5dveřový model nové třídy A a nový sedan CLA.
Hatchback A45 AMG je nejvýkonnějším čtyřválcem na světě, jehož pohon zajišťuje 2,0 l agregát
o výkonu 360 k. Za 4,6 s zrychlí z 0 na 100 km.h-1.
Japonská automobilka Mitsubishi přivezla
do Ženevy koncept městského elektromobilu

Opel Adam Rocks
Mitsubishi CA-MIEV

Citroën Technospace

Hyundai Sonata Hybrid

Korejská automobilka Hyundai se pochlubila
dvěma modely SUV. V jednom případě šlo o faceliftované ix35 s novou přední partií a světlomety
a v druhém případě o novou evropskou verzi
modelu Grand Santa Fe, patřící do segmentu E
s prodlouženým rozvorem. Oproti předchozí verzi
povyrostl jak do výšky, tak do šířky i délky. Kromě
toho nabízí největší zavazadelník ve své třídě (607 l)
a interiér s šesti nebo sedmi sedadly. O pohon se
stará výhradně naftový čtyřválec 2,2 l o výkonu
150 kW. Mezi novinkami byl i přepracovaný závodní
koncept pro šampionát WRC s přepracovanými
tlumiči a tužší karoserii.
Sesterská Kia odhalila tři premiéry. Jednak rozšířila nabídku svého nejúspěšnějšího modelu cee´d
o kupé pro_cee´d a jeho nejvýkonnější varianty GT
a pak nabídla koncept crossoveru Kia provo. Zcela
novými vysokovýkonnými modely pro_cee’d GT
a cee’d GT chce obohatit svou nabídku o nejsportovněji zaměřené sériové vozy. Obě novinky jsou
poháněny motorem 1,6 GDI (o výkonu 150 kW),
vybaveným turbodmychadlem typu twin-scroll.
Zrychlení z 0 na 100 dokáží za 7,7 s. Výroba obou
modelů GT bude zahájena v žilinském závodě Kia
v polovině května 2013. Hybridní studie Kia provo
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Studie luxusního crossoveru Resonance, který si odbyl světovou premiéru v Detroitu a druhá generace
kompaktního modelu Note přitahovaly pozornost
návštěvníků na stánek japonského výrobce vozů
Nissan. Designem tvarů kombinuje Note, který vzešel ze studie Invitation, představené na loňské ženevské přehlídce, klasický hatchback a MPV. Z technologií nabízí Note např. 360° kamerový parkovací
systém, hlídání mrtvých úhlů nebo jízdu v pruzích.
Pohánět jej může jeden z trojice motorů. Zážehový
tříválec 1,2 l (80 k) nebo silnější varianta s výkonem
98 k a dieselový 1,5 l motor o výkonu 90 k.

CA-MiEV, hybridní pickup GR-HEV, Outlander PHEV
a kompaktní Space Star, nástupce modelu Colt.
Světovou premiéru si prodělal příměstský koncept
elektromobilu CA-MiEV, který vychází z modelu
i-MiEV s nabídkou nejnovější technologie elektrického pohonu a akumulátoru o kapacitě 28 kWh.
Ten by měl vystačit na ujetí 300 km. Velké SUV
Outlander PHEV dostalo pod kapotu také alternativní pohon. Spalovací motor 2,0 l o výkonu
87 kW doplňuje elektromotor s výkonem 60 kW.
Konvenční motor pohání přední kola, ale v případě potřeby lze přepnout pohon na všechna
kola. O to se starají elektromotory na obou nápravách. Koncept hybridního pickupu GR-HEV by
měl nastoupit za stávající L200. Pohání jej naftová
jednotka o objemu 2,5 l s elektromotorem, který
ale pomáhá jen okamžitou reakcí a velkým točivým momentem.

Nissan Resonance

Na stánku evropského zastoupení Opel byla k vidění studie malého crossoveru Adam s přídomkem
Rocks a atraktivní kabriolet Cascada. Model Adam
byl stvořen vývojáři jako silně individuální vozidlo,
které nabízí až přes 60 000 různých kombinací exteriéru a interiéru a studie Rocks to jen podtrhuje.
Podvozek se zvýšil o 15 mm a o 40 mm byl rozšířený
rozchod kol na obou nápravách. Přibylo oplastování
podobně jako u SUV a unikátní rolovací střecha,
která se samočinně zatáhne, zaregistruje-li infosystém vozu změnu počasí. Druhý model, kabriolet
Cascada, má nahradit Astru Cabrio. Díky délce 4,7 m
je větší než Astra, i když sedí na podvozku Astry. Do
vínku dostala Cascada i nové motory. Dieselovou
1,6 CDTI, benzínovou 1,6 SIDI a také upravenou
úspornější jednotku 1,4 Turbo. Nejen pro snížení

Peugeot 2008

hmotnosti a úspory je stahovací střecha nyní opět
látková, ale má pozitivní vliv i na design vozu. Lze
ji složit za jízdy během 17 s do rychlosti 50 km.h-1.
Peugeot prezentoval na své expozici sportovní
verzi 208 GTI a nový crossover 2008, postavený na
základech hatchbacku 208. Přední kola crossoveru
budou pohánět osvědčené motory 1,2 a 1,6 VTi
a dvojice turbodieselů 1,4 a 1,6 HDi. Do budoucna
se počítá s příchodem přeplňovaných tříválců 1,2 VTi
o výkonech 80 a 95 kW. Do nové 208 GTi vkládá automobilka velké naděje. Přeplňovaná 1,6 disponuje
výkonem 148 kW a 275 Nm točivého momentu.
Zrychlení na stovku zvládne za 7 s. Zajímavým exponátem u Peugeotu bylo řešení hybridního pohonu
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Škoda
Octavia Combi

Qoros 3

HYbrid Air, kde klasický spalovací motor nevyužívá
elektromotoru, ale spolupracuje s kompresorem k rekuperaci stlačeného vzduchu (psali jsme podrobněji
v TM č.3/13). Mezi vystavenými modely byla i maketa
Peugeotu 208 HYbrid FE, který je díky kompozitním
materiálům o 200 kg lehčí a k pohonu bude využívat
benzínový tříválec 1,0 s elektromotorem.
Čínská automobilka Qoros byla jediným zástupcem se svou expozicí v Ženevě. Vystavovala nový
koncept kombi, crossover Gross Hybrid a nový
sedan Qoros 3, patřící do evropské střední třídy
segmentu C. Sedan disponuje přiměřeným vnitřním prostorem a solidní výbavou. Byl vyvíjen, aby
obstál v náročných evropských zkouškách Euro
NCAP a také motory splňují přísné emisní normy.
Gross Hybrid se chlubil unikátním hybridním pohonným ústrojím, které kombinovalo tříválec 1,2 l
s elektromotorem, původně vyvíjený pro Saab 9-3.

čené motory TSI a TDI, použité v jiných koncernových modelech.
Konceptem VIZIV automobilka Subaru nastiňuje
design i techniku pro budoucí modely značky.
Opustila tradiční koncepci pohonu. Hybridní ústrojí
kombinuje dieselovou 2,0 l jednotku a tři nezávislé
elektromotory prostřednictvím bezestupňové převodovky CVT. Diesel pohání přední kola a stará se
o dobíjení a dva elektromotory umístěné vzadu
ovládají zadní nápravu. Mezi oběma nápravami
chybí spojovací hřídel. Automobilka navrhla symetrický pohon všech kol, který dokáže měnit výkon
na jednotlivých kolech.

Suzuki SX4

Renault Captur

Francouzský Renault přivezl už dříve představené
koncepty. Smícháním SUV a hatchbacku vznikl
crossover Captur, postavený na platformě nové generace Clia. Bude mít poháněna pouze přední kola.
Druhou novinkou je elektromobil Zoe s dojezdem
až 210 km podle normovaného cyklu. Nabíjení na
kapacitu 80 % trvá ca 30 min.

Suzuki ukázalo ve světové premiéře model, který
zatím nebyl nikde, na rozdíl od ostatních premiér,
viděn. Jde o druhou generaci SX4, která vzešla ze
studie S-Cross. Novinka není na pohled tak radikální,
ale zato s sebou nese několik důležitých změn. Je
větší s větším zavazadlovým prostorem (430 l), ale
celkově lehčí než předešlý model. Takže se zařadila
do segmentu C a nebude se už vyrábět v Maďarsku
spolu s Fiatem. Pod kapotou bude modernizovaný
benzínový motor 1,6 l a nově také dieselová 1,6 l.
Nabídka zahrnuje verze 4x2 i 4x4 a do prodeje se
dostane na podzim letošního roku.
U koncernového stánku Škoda převládaly nové
podoby kombíků Octavie třetí generace. Oproti
konkurenci disponuje nová generace velikým zavazadelníkem, až 610 l. V nabídce budou tři různé
pohonné jednotky. Pro model 4x4 bude k dispozici
pátá generace mezinápravové spojky Haldex
Konkurentem nové Octavie Combi bude supersportovní kombík Auris Touring Sports, který představila

Seat Leon SC

Tahounem na stánku Seat bylo nové třídveřové
kupé Leon SC, které doplňuje svého 5dveřového
sourozence. Kupé je postaveno na modulární platformě MQB koncernu VW. Díky kratšímu rozvoru
bude proti 5dveřové verzi dynamičtější a obratnější.
O pohon se budou starat modernizované odleh-

Toyota FT86 cabrio

ve své expozici Toyota. Mohou jej pohánět buď dieselové agregáty 1,4 a 2,0 l nebo benzínové jednotky
1,33 a 1,6 l, nebo hybridní systém známý z modelu
Prius, kombinující 1,8 l čtyřválec s elektromotorem.
Nadprůměrný je objem zavazadlového prostoru
530 l, který se po sklopení zadních sedadel zvětší až
na 1658 l. Vedle nového Aurisu Combi představila
Toyota ještě dva koncepty na bázi nového SUV
RAV4. První s názvem Adveture, jak napovídá název,
spíše do přírody, a druhý luxusnější RAV4 Premium.
Další prezentací byla otevřená sportovní verze GT86
se stahovací látkovou střechou. Tak jako kupé jí pohání zadní kola 2,0 l čtyřválec o výkonu ca 150 kW.
Největší německý výrobce aut Volkswagen se
pochlubil širokou nabídkou 7. generace modelu

Volkswagen XL1

Golf v provedení GTI, GTD, R-Line, kombi Variant
a dále jako Plug-in hybrid či elektromobil e-Golf.
A právě Golf byl před začátkem Autosalonu vyhlášen
Evropským automobilem roku 2012. Model Variant
je praktičtější a nabízí díky celkovému nárůstu největší zavazadelník ve své historii - až 605 l. Pohon
budou zajišťovat motory od 62 do 110 kW, včetně
úsporného TDI BlueMotion a později také verze na
CNG. K dispozici bude také pohon všech kol. Vedle
široké nabídky Golfů byla vystavena produkční verze
nejúspornějšího vozu se spalovacím motorem XL1.
Jde o plug-in hybrid, který umí jezdit jen na elektřinu s velmi nízkým koeficientem odporu vzduchu
(cx = 0,189). Záložní dieselová dvouválcová jednotka
TDI o výkonu 35 kW funguje jako záložní. Díky nízké
hmotnosti, aerodynamické karoserii a např. absenci
zrcátek, které jsou řešeny displeji uvnitř, vykazuje XL1
spotřebu jen 0,9 l na 100 km jízdy. Vozítko s délkou
3,9 m pojme dva cestující se zavazadly.

Volvo XC60

Švédská automobilka Volvo, dnes již patřící čínské společnosti, představila nejrozsáhlejší inovaci
v řadě svých modelů V60, V70, S80, XC60 a XC70.
Zaměření inovací se dotýkalo hlavně nového designu, kvality a detailů. Změny se ale dotkly také
bezpečnostních systémů. Novinkou je koncept
chytrých dálkových světel a unikátní, první systém na světě zaměřený na ochranu cyklistů před
srážkou (viz. článek na str. 44). ■
/pk/
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IndIvIdualIsta adam
Co se jako první vybaví, když se řekne slovo Adam? Myslím, že zabruslit do biblické tématiky je
nasnadě, takže v myšlence vyvstane družka Adama, Eva. Nebo žebro, z nějž byla stvořena…a co
had a jablko? Někoho může napadnout šicí stroj, protože zámečník Adam Opel vybudoval ve
své době největší továrnu v Evropě na šicí stroje. Nebudu dál napínat, jde o nový přírůstek
v portfoliu automobilky Opel.
nezvykle velký prostor a stylovou atmosféru. Stejně jako vnější
vzhled, také interiér, který nabízí
nezvyklou prostornost na svou
třídu, lze individualizovat podle
vkusu konkrétního zájemce širokou nabídkou barev, dekoračních
obkladů, čalounění stropu a světelnými efekty.

U

ž při své premiéře na loňském autosalonu v Paříži
vzbudil tento malý městský automobil velkou
pozornost. Nekopíruje retro-styl, ale pod názvem
Adam, jak jej prezentuje automobilka, se ukrývá první
„módní“ malý městský automobil s maximálními možnostmi individualizace, který posílí segment A. Se svou
délkou 3,70 m bude v segmentu doplňovat praktický
5dveřový model Agila (3,74 m). Naproti tomu Adam
nabízí díky velkému rozchodu kol výrazný energický
design doplněný nejmodernějšími technologiemi.
Třídveřová novinka v čtyřsedadlovém provedení
bude místo klasických a tradičních výbav nabízet
tři konkrétní charaktery vozu: JAM – hravý, GLAM
– elegantní a SLAM ve sportovním duchu.
I když je Adam předurčen hlavně do městské
zástavby, díky svému agilnímu podvozku a ovladatelnosti má vynikat i mimo tyto komunikace.
Čtyřmístný interiér nabízí na automobil této třídy

O pohon Adama se bude zpočátku starat jeden
z trojice čtyřválcových zážehových motorů. Nejslabší 1,2 l nabízí výkon 51 kW a druhá 1,4 l s výkony
64 kW nebo 74 kW dosahuje maxima točivého momentu 130 Nm při 4000 ot.min-1. Všechny jsou propojeny s 5stupňovou manuální převodovkou. Nejsilnější výkonová varianta zrychlí z 0 na 100 km.h-1
za 11,5 s a dosahuje maximální rychlost 185 km.h-1.
Spotřebu paliva v kombinovaném cyklu udává
výrobce od 5 do 5,1 l na 100 km, podle motorizace.
Jelikož Opel vyvíjí zcela novou generaci malých zá-

movano s nIžší spotřebou a vyšší povolenou
hmotností přívěsu
Opel svůj univerzální užitkový model Movano nechal projít malým vylepšením, aby nabídl
úspornější provoz a s tím spojené nižší provozní náklady.
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žehových motorů, bude brzy v nabídce Adama celohliníkový agregát s přímým vstřikováním paliva do
válců, přeplňování turbodmychadlem a standardně
se systémem start/stop, doplněný o 6stupňovou
manuální převodovku nové generace.
Adam do svého segmentu přináší prémiové technologie z vyšších automobilových segmentů. Např.
nový systém IntelliLink integruje řidičův smartfon
(s operačním systémem Android nebo Apple iOS )
do infotainmentu vozu. Dle výrobce má být zanedlouho k dispozici i inovativní software pro hlasové
ovládání. Mezi další patří asistenční parkovací systém nové generace, schopný samočinně zaparkovat vůz, nebo systém monitorování mrtvého úhlu
ve vnějších zpětných zrcátkách. V nabídce nechybí
ani nosič jízdních kol integrovaný do zadního nárazníku, jak jej známe z předchozích modelů.
Nový model, který jako jediný svého segmentu je
vyvinutý a vyráběný výlučně v Německu, má oslovit
především mladé a mladě se cítící řidiče, kterým se
dokáže svým postojem a vitální agilitou přizpůsobit.
Díky vysoké úrovni standardní výbavy nabízí dobrý poměr ceny a užitné hodnoty. Základní cena s motorizací
1,2 l o výkonu 51 kW bude k dostání za 249 900 Kč.
Lifestylový sub-segment, do kterého patří i nový
Adam, bude podle expertů v nejbližších letech
zřetelně růst. Automobilka proto předpokládá pro
letošní rok prodej ca 150 ks nového Adama. Nejvýraznější poptávka po těchto malých módních
automobilech je v Itálii, Německu, Velké Británii
a Nizozemsku. ■
/ks/

V

šechny skříňové verze poháněné motorem
2,3 CDTI o výkonech 74 a 92 kW s manuální
převodovkou nově vybavil Opel technologií
Start/Stop. Průměrná spotřeba paliva a CO2 se tak
snížily o 8 %.
K dalším vylepšením této modelové řady patří zvýšení povolené hmotnosti přívěsu o 15 %. Povolená
hmotnost brzděného přívěsu verzí Movano šasí/šasí
s dvojitou kabinou s pohonem zadních kol (RWD)
a pohonem zadních kol s dvojmontáží (DRW) byla
zvýšena z 3 na 3,5 t. Díky tomu si obě verze lépe
poradí s přepravou těžkých nákladů.
Doplňkovým novým prvkem pro všechny 3,5 tunové verze s pohonem předních kol – skříňové
dodávky a šasí/šasí s dvojkabinou je pneumatické
odpružení. Zlepšuje komfort jízdy a usnadňuje přístup do nákladového prostoru. Lze jej ovládat i dálkovým ovladačem a umožňuje vůz zvýšit o 7 cm
ze základní polohy nebo snížit až o 20 cm, čímž je
usnadněno nakládání a vykládání.
Novinkou jsou také verze Combi s částečně a plně
prosklenou kabinou, která jsou homologována jako
osobní automobil kategorie M1, čímž se snížily
náklady na pojištění. ■

automobilová technika – minitest

ŠKODA ROOMSTER 1,6 TDI

VÍCE NEŽ

PĚTKRÁT

Když automobilka přišla v roce 2006 s novým velkoprostorovým modelem, reakce na kontroverzní design karoserie se dost rozcházely. Po
modernizaci v roce 2010 získal Roomster přepracované přední partie,
kvalitnější materiály v interiéru a hlavně nové pohonné jednotky.
Dnes se malé MPV těší stále větší oblibě kvůli prostornosti, variabilitě
a hlavně nízké spotřebě.

M

odernizovaný model dostal širší masku a protažené
světlomety, takže se opticky
rozšířil. Záď zůstala stejná. Až nasednutím na místo řidiče jsem ocenil, díky
vyššímu posedu a širokému prosklení,
výborný výhled na všechny strany.
Tuhost a tvar předních sedadel je výborná a pěkně drží tělo. Ve slušně zpracovaném interiéru se střídají měkčené
plastové díly s tvrdšími, ale celkově
působí design interiéru příjemně. Palubní deska je tradičního tvaru, ovladače jsou na místech, kde je řidič bude
hledat a čtyřramenný volant s měkčeným potahem seřiditelný ve dvou
osách sedne přesně do rukou. Líbilo
se mi prosklení střechy, které se dalo
zatáhnout dvěma posuvnými síťkami.
Ocenil jsem kapsu ve dveřích na velkou 1,5 l lahev a praktickou drobnost
v podobě gumičky na přichycení např.
mapy. Naopak prohlubně na malé
lahve před řadicí pákou na středovém
tunelu jsou umístěny dost nešťastně,
protože překáží při řazení. Jinak Roomster nabízí dostatek odkládacích
ploch. Zadní variabilní sedadla s posunem dopředu i dozadu a do stran
poskytují dost místa nejen v oblasti
ramen, ale i nad hlavami cestujících,
a díky „vykousnutí“ předních sedadel,
i v oblasti kolen. Všechna tři zadní sedadla jsou samostatná (prostřední je
spíše záložní pro nouzovou přepravu),
se snadným vyjmutím z vozu, čímž
vznikne malá dodávka.

Překvapením byl zavazadlový prostor
s pravidelnými tvary a praktickými
policemi, síťkou na uchycení věcí
a důmyslnými háčky na pověšení
nákupní tašky. Dle výrobce by měl
mít objem 480 až 560 l.
Po provedené modernizaci byla obměněna také původní motorizace. Stávající
atmosférické čtyřválce nahradil moderní
turbomotor 1,2 TSI a místo legendárního
turbodieselu 1,9 TDI PD nastoupil nový
motor 1,6 TDI se vstřikováním paliva
common-rail, ve dvou výkonových variantách 66 a 77 kW. Silnější z nich byl osazen i v testovaném voze. Nejvyšší výkon
77 kW dosahuje při 5600 ot.min-1 a díky
jeho uložení a odhlučnění nejsou patrné
vibrace ani silný hluk za jízdy, i když slyšitelný je, ale neruší. Roomster ani s touto
motorizací není na dynamickou jízdu,
hezky táhne sice už od 1500 otáček,
ale pokud je potřeba živější projev, je
třeba se dostat nad 3500 ot.min-1. Motor
byl propojen s 5stupňovou manuální
převodovkou, asi by byl lepší i šestý stupeň, ale pružný motor si hravě poradil
s delšími převody. S Roomsterem jsem
jezdil v zimních měsících a spotřeba
v kombinovaném provozu ukazovala
8,1 l na 100 km, ale při jemnějším zacházení jsem ji snížil na 7,6 l.
Osobně se mi Roomster zamlouvá,
jde o praktické a dle mého názoru
povedené vozidlo s poměrně příznivou cenou. ■
/ks/

DELŠÍ ŽIVOTNOST

POVLAK
Tuhá maziva
Pevné částice
Pryskyřice
Podklad

Glyco IROX® je povrchová vrstva která zvyšuje
životnost pánví ložisek a klikových hřídelů více než
5 krát u nejnáročnějších aplikací, zejména motorů
vybavených stop-start systémem a hybridních motorů.
Tyto inovativní polymerové vrstvy IROX® zvyšují
schopnost pohlcení tvrdých částic a odolnost proti
opotřebení během smíšeného mazání , a mohou odolat
krátkodobému stavu bez mazání.
Účinná vrstva Glyco IROX® může být
dokonce použita na cenově příznivé
hliníkové pánve aplikované jako
originální díly.

MÉNĚ TŘENÍ, MÉNĚ EMISÍ

ekonomika

NebaNkovNí fiNaNcováNí
stále Na koNi
„NebaNkovNí produkty jsou NepostradatelNé pro
ekoNomiku i společNost, stěžejNě pro rozvoj malých
a středNích firem,“ toť koNstatováNí ověřeNé dvaceti lety
soukromého podNikáNí u Nás. co v této oblasti přiNesl rok
2012? obecNě lze říci, že loňský rok NedozNal žádNých
větších překvapeNí. treNdy, které Nastolily přirozeNý
vývoj trhu, recese i daňové změNy v roce 2008, stále
pokračují. posiluje operativNí leasiNg, NebaNkovNí úvěry,
tahouNem jsou Nové techNologie.

V

ývoj nebankovního trhu včetně všech jejich
produktů je dlouhodobě stabilní. Dokládá to
i počet a složení největších hráčů na trhu, které
se nemění. Podle asociace sdružující významné poskytovatele nebankovního financování vložili její členové
v loňském roce do české ekonomiky 118,2 miliardy
korun. Na financování zboží a služeb pro domácnosti
bylo určeno 35,7 miliardy korun a na financování
investic podnikatelských subjektů šlo 82,5 miliardy
korun. V meziročním srovnání jde o 5procentní pokles,
v porovnání s rokem 2010 je však tato částka větší téměř o jednu miliardu korun. Za meziročním poklesem
celkového trhu stojí zejména útlum ve financování
fotovoltaických zařízení. Zatímco se během roku
2011 financovaly fotovoltaické projekty v hodnotě
3,8 miliard korun, v loňském roce dosáhl vstupní dluh
u této komodity jen 0,7 miliardy korun. V ostatních
segmentech trhu je vývoj stabilní a vzájemné poměry
mezi jednotlivými komoditami se výrazně nemění.

Postavení firem na trhu
Z pohledu rozložení sil jednotlivých leasingových
společností v loňském roce opět posílila vedoucí
pozici společnost ČSOB Leasing, která financovala
přes 12 % všech obchodů na trhu leasingových
společností ve výši 9,14 miliardy korun. Z toho
8,6 miliardy korun směřovalo na financování investic do hmotného investičního majetku českých
podnikatelů. Proti roku 2011 došlo ke změně pořadí
leasingových společností. Na druhý stupínek se
posunul ŠkoFIN, třetí příčku obsadila společnost
UniCredit Leasing. Objem poskytnutého financování
byl u těchto společností 8,42 a 8,3 miliardy korun.

Roste zájem o financování průmyslu
Produkty pro podnikatele tvořily v loňském roce dvě
třetiny všech nebankovních obchodů. Významným
způsobem tak firmám pomohly čelit následkům ekonomické recese a udržet a dále rozvíjet jejich činnost. Hlavní komoditou na trhu zůstává financování
osobních a užitkových automobilů s 50procentním
podílem. Kolová technika včetně osobních užitkových
a nákladních vozů tvoří dokonce 70 % všech nových
objemů nebankovního financování v loňském roce.
Významnou komoditou, u níž si podnikatelé oblíbili
nebankovní financování, jsou stroje, zařízení a technologie. Pokud nebereme v potaz financování foto50
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voltaiky, vzrostla meziročně financovaná částka v této
komoditě o 2,5 miliardy korun na 17,5 miliardy korun.
Růst tohoto trhu potvrzují i obchodní čísla leadera
nebankovního financování českých podnikatelů i komodity strojů, zařízení a technologií společnosti ČSOB
Leasing, která v loňském roce zaznamenala výrazné
zvýšení poptávky po financování zemědělských a lesních strojů a kovoobráběcí a ostatní obráběcí techniky.

Dlouhodobé trendy
Rostoucí úroveň v loňském roce opět zaznamenaly
operativní leasing a účelový úvěr pro podnikatele.
V roce 2011 činil podíl operativního leasingu na nových leasingových obchodech 33 %, loni už dosáhl
úrovně 43,5 %. Na operativní leasing bylo v uplynulém roce uzavřeno o 9636 smluv více než na finanční
leasing. V porovnání se západními trhy, kde se operativní leasing používá v daleko větší míře, můžeme
očekávat jeho další růst. Operativním leasingem lze
financovat nejenom automobily. „Poskytujeme ho
také na speciální dopravní techniku, manipulační
a skladovou techniku,“ říká Libor Bosák, předseda
představenstva a generální ředitel ČSOB Leasing.
Nebankovní úvěry pro podnikatele zaznamenaly
meziroční růst o 6,8 %. Jsou tak jediným produktem
na nebankovním trhu se stále rostoucí křivkou,
kterou nepřetnula ani světová hospodářská krize.
V současné době je podnikatelé využívají v obdobném měřítku jako finanční leasing.

Nové technologie na trhu
Zatímco konstantně se zvyšující poptávka po operativním leasingu je dána vývojem a zráním českých
firem, leasingové společnosti hýčkají své klienty stále
novými technologiemi. Vývoj internetových aplikací
tak přímo zasahuje do reálného byznysu leasingových společností, které musí reflektovat a svými
službami předvídat budoucí nové potřeby klientů.
To, že si může podnikatel sjednat financování osobních a užitkových vozů v místě jejich prodeje, je již
samozřejmostí. Novinkou v této oblasti je možnost
on-line komunikace mezi leasingovou společností
a dealerem také při sjednávání financování strojů,
zařízení a těžké dopravní techniky, což do loňského
roku nebylo na českém trhu možné. „Díky nové generaci speciální softwarové aplikace eLine, umíme
klientovi v prodejních prostorách dodavatelů nově

ČSOB Leasing v loňském roce posílil pozici leadera leasingového trhu i nejvyhledávanějšího poskytovatele financování
podnikatelských investic. Na strategii
firmy jsme se zeptali generálního ředitele
a předsedy představenstva ČSOB Leasing
Libora Bosáka.
Jakou firemní politiku jste zvolili, abyste
dosáhli těchto výsledků?
Od roku 2009 jsme se více strategicky zaměřili
na financování investic podnikatelů. Správnost
tohoto strategického rozhodnutí se projevila
už v roce 2011, kdy jsme z celkového objemu
nových obchodů poskytli více než 9,14 miliardy
korun na financování nových investic českých
podnikatelů a stali jsme se tak nejžádanější leasingovou společností na trhu. Tyto výsledky jsou
projevem dlouhodobé a konsistentní obchodní
výkonnosti. Snažíme se mít kvalitní nabídku produktů a služeb. Jsme součástí úspěšné bankovní
skupiny, využíváme 16leté zkušenosti v oboru,
umíme financovat i investiční projekty velkých
pořizovacích hodnot korporátním zákazníkům.
Nedílnou součástí úspěchu jsou naši zaměstnanci, bez jejichž úsilí, umu a energie bychom
těchto výsledků nedosáhli.
Jaké máte plány do budoucna?
Leasing je doslova opojná záležitost – pohledem
zvenčí: soutěž, pohledem zevnitř: spolupráce mezi
lidmi, kteří se dívají jedním směrem, umí a chtějí
táhnout za jeden provaz... Kdo okusí tu směs
rychle se měnicího konkurenčního prostředí, ten
zůstává leasingu věrný a nachází v něm více než
jen určitý způsob výkonu povolání, ale skutečnou
pracovní seberealizaci. Máme jasný dlouhodobý
cíl – pracujeme na tom, aby ČSOB Leasing byla
nejlepší možnou leasingovou společností na českém trhu ve všech parametrech, a protože úspěch
je hodně o lidech, tak aby byla společností, kde
lidé nacházejí prostor pro svou seberealizaci.

také on-line nabídnout a zpracovat možnosti financování zvolené investice, připravit kalkulaci včetně
schválení a následného vytištění a uzavření smlouvy.
To vše souběžně s procesem pořízení předmětu
ze strany zákazníka,“ upřesnil Libor Bosák. Úplný
přesun služeb leasingových společností na internet
však zatím nelze očekávat. Leasingové společnosti
financují většinou hmotné předměty, které si musí
zákazník někde prohlédnout a vyzkoušet. A zde je
a bude přímý fyzický kontakt a komunikace mezi
lidmi vždy klíčová. ■
Denisa Ranochová

ekonomika

Český internet v křížové palbě
Na mapě světového internetu je Česko bezvýznamným hráčem a přesto jsme nedávno zažili
kybernetický útok, jehož důsledky se dotkli nejen jedinců, ale i velkých společností. Nejdřív
byly napadeny servery českých zpravodajských webů, českého vyhledávače, některé státní
úřady a posléze také internetové bankovnictví.
Útok byl přitom provedený velmi primitivní, ale
účinnou metodou DDoS (Distribued Denial of
Service), tzn. odepření služby provedené distribuovaným útokem. Podobným útokům, které byly provedeny u nás, čelily i nadnárodní firmy jako jsou Google,
Microsoft, Apple, PayPal, Visa, MasterCard a další.

Co je DDoS útok?
Jde o útok realizovaný tak, že směrem k napadanému
serveru je vysláno obrovské množství požadavků
např. o zobrazení webové stránky. K serveru, pokud
přímo nezkolabuje, se pak nedostanou legitimní uživatelé (např. uživatelé internetového bankovnictví).
Útok DDoS je provedený z velkého množství míst,
takže není možné útočníka snadno odříznout. A bohužel ani poznat: využívá tzv. anonymitu davu.
V podstatě se jedná o efekt záměrné blokády silnice,
kdy z technického hlediska je vše v pořádku, ale
k cíli se nikdo nedostane. Jednoduchým typem
podobného útoku je, když někomu pošleme do
e-mailové schránky velké množství zpráv. Pokud
nemá schránka neomezenou kapacitu, naplní se
a přestane přijímat korektní e-maily.
Pro mnoho státních i podnikatelských aktivit je
v současnosti internet alfou a omegou. Bez internetu by neexistovali vyhledávače, datové schránky
nebo dnes hojně využívané služby internetového
bankovnictví. Jak roste využití internetových služeb,
roste jejich účinnost, ale stávají se i nebezpečnější.

Kdo na nás útočí a oč mu jde?
Podle správců postižených serverů přicházejí útoky
z různých zemí (např. z Ruska, Polska atd.), ale to

není podstatné, protože adresu původce lze snadno
zfalšovat. Útočníci využívají k útokům sítě unesených
počítačů tzv. zombie, do kterých pronikli, aniž o tom
jejichž majitelé tuší, že jejich počítač se stal „sluhou
dvou pánů“. Podle odhadů je takto zneužíváno celosvětově až 150 mil. domácích i firemních počítačů.
Takže útočník se takto přímo vystopovat nedá.
Když si položíme otázku, oč vlastně útočníkům jde,
můžeme jen spekulovat. Může jít o výpalné nebo
o upozornění na něco. Např. kybernetické útoky
jsou čím dál oblíbenějším nástrojem aktivistů, jenž
jim pomáhá ke zviditelňování se (viz aktivity Anonymous). K útokům se zatím nikdo nepřihlásil, takže
jim chybí jakýkoliv „podpis“. Útok je evidentně dobře
připravený a promyšlený. Stupňuje se a pokaždé
přináší něco nového. Možná jen někdo demonstruje svoji sílu a schopnosti. Otázkou pak ale je
„proč?“ Leda že by se komunikace odehrávala na
vyšší úrovni a ne všechno bylo zveřejněno.
Naskýtá se také možnost, že útočníkovi je naše
země ukradená a že si na nás jen testuje své možnosti a schopnosti – řízení počítačů, koordinace
útoků, rychlé změny cílů, reakce na obranná opatření apod. Z toho by vyplývalo, že skutečný útok
přijde později a jeho terčem bude někdo úplně jiný.

Lze se nějak bránit?
Musíme si přiznat, že charakter útoků velmi znesnadňuje obranu. Nedá se nic vypnout, nic filtrovat,
nic blokovat. Útočník se vmísí do běžného provozu,
můžeme blokovat buď všechny (tedy i legitimní)
uživatele nebo nikoho. Dobré je každopádně mít
komunikační linky a servery s dostatečnou ka-

použití zcizených firemních dat je trestné
Podle globální studie společnost Symantec si polovina zaměstnanců, kteří opustili nebo ztratili
své zaměstnání v posledních 12 měsících, ponechala důvěrné firemní údaje, a 40 % plánuje
využít je ve svém novém zaměstnání.
Průzkum nazvaný „Co je vaše je i moje: Jak zaměstnanci přinášejí rizika odnášením vašeho duševního vlastnictví“, provedený v závěru uplynulého
roku mezi 3300 respondenty ze šesti vedoucích
průmyslových zemí (USA, Velké Británie, Francie,
Brazílie, Číny a Koreje) ukazuje, že postoje zaměstnanců a jejich přesvědčení o krádežích duševního
vlastnictví jsou v rozporu s převážnou většinou
firemních politik.

Citlivá data putují mimo firmu
– a nikoho to nezajímá
Zaměstnanci považují zcizení a používání důvěrných dat nejen za přijatelné, ale také věří, že to
jejich firmu nezajímá. Pouze 47 % uvádí, že jejich
organizace v případě odcizení citlivých informací

podniká patřičné akce v souladu s bezpečnostními
politikami, zatímco většina (68 %) respondentů
uvedla, že jejich organizace žádné kroky k zamezení používat důvěrná data nepodniká. Podnikům se nedaří vytvořit firemní kulturu, která by
podpořila zodpovědnost zaměstnanců v oblasti
ochrany citlivých dat. Pouze 38 % zaměstnanců
se domnívá, že jejich manažer považuje ochranu
dat za obchodní prioritu, 51 % si myslí, že je přijatelné vzít si firemní data, protože jejich společnost
neprosazuje striktní bezpečnostní politiky. Podle
názoru 62 % respondentů je přijatelné přenášet
pracovní dokumenty do vlastních osobních počítačů i mimo firmu.
Více než polovina (56 %) zaměstnanců nevěří, že
používání konkurenčních důvěrných informací,

Útoky odepření služby byly popsané už
počátkem devadesátých let a poprvé v praxi
prokazatelně použité v roce 1995. Jedním
z prvním nejširších útoků DDoS proběhl v roce
1999 a byl namířený na IRC server Minnesotské
univerzity. Server byl vyřazen z provozu na celé
dva dny. V roce 2000 bylo na několik hodin
paralyzováno mnoho populárních stránek
včetně Yahoo, eBay, CNN, Amazon.com, nebo
ZDNet.com. Za těmito útoky stál 15letý Kanaďan
zvaný „Mafiaboy“, který byl za to uvězněn. Jeho
motivací bylo ukázat své dovednosti. Bohužel
v současné době jde více o útoky cílené.
O nebezpečnosti DDoS útoků se přesvědčilo
např. v dubnu 2007 Estonsko. Poté, co z centra
Tallinu odstranilo pomník rudoarmějce, stalo se
cílem bezprecedentního ataku. Na několik dní
v celé zemi přestal fungovat internet. Nefungovala burza, stát neplnil své základní funkce,
nepracovaly internetové obchody, platby se
prakticky zastavily. Přímé škody šly do mnoha
desítek miliónů dolarů.

pacitou. Minimálně amatérské útoky si vylámou
zuby. Je dobré využívat většího množství serverů
v různých lokalitách. Útočník pak musí rozložit své
zdroje do více směrů útoku. Pravidelně aktualizovat a záplatovat své servery. Některé typy útoků
odepření služby se tím eliminují. Filtrovat provoz.
Mnoho útoků se dá takto zastavit, protože někdy
jsou nebezpečné požadavky snadno rozpoznatelné. Univerzální všelék ale neexistuje.
Na druhou stranu kdyby k takovým útokům nedocházelo, nikdo by se tím nezabýval. Měli bychom
využit současnou situaci k tomu, abychom se zamysleli nad stavem informační bezpečnosti a co
nejlépe se připravili na budoucí útoky, které bez
diskuse přijdou. ■
Vladimír Brož,
expert v oboru počítačové bezpečnosti Fortinet

převedených od předchozího zaměstnavatele, je
trestný čin. Tento omyl však přináší rizika stávajícím
zaměstnavatelům, kteří jsou příjemci zcizených
důvěrných dat ohroženi.
Vlastnictví důvěrných dat zaměstnanci obvykle
připisují osobě, která je vytvořila: 42 % z nich věří,
že pracovník, který vyvíjí pro firmu software, má
vlastnický podíl na zdrojovém kódu, je to jeho práce
a vynález, a stejný počet lidí si myslí, že znovu použít
zdrojový kód i bez souhlasu v projektech pro jiné
společnosti není trestným činem.

Doporučení:
Aby si zaměstnanci uvědomili, že zcizení duševního
vlastnictví je trestný čin, musí je společnosti v této
oblasti vzdělávat. Ochrana duševního vlastnictví by proto měla být nedílnou součástí školení
o bezpečnosti. Firmy by měly zahrnout jasné
specifikace ochrany důvěrných informací do
pracovních smluv a zajistit jejich dodržení. Dále
pak zajistit monitoring technologie, která sleduje
nevhodný přístup a používání citlivých informací
a automaticky na to zaměstnance upozorní. ■
4/2013
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Jak by měl vypadat energetický
mix budoucnosti?
Evropský parlamEnt na své břEznové plEnární schůzi přijal
dlouho očEkávané usnEsEní o EnErgEtickém plánu do roku
2050, budoucnosti s EnErgií, ktErý rEagujE na sdělEní
komisE „EnErgEtický plán do roku 2050“ z roku 2011.
EU se tak politicky i právně – v rovině tzv. soft law –
vyjádřila ke své energetické strategii, kterou nebude
moci opomenout ve svých vlastních strategiích
žádný stát EU.
Plán nízkouhlíkového hospodářství do roku 2050,
který v prosinci 2011 zveřejnila Evropská komise,
nabízí několik scénářů, jak by mohla vypadat budoucí struktura evropských dodávek energií, která
by umožnila splnit cíle na snížení emisí.
EU se především zavázala do roku 2050 snížit emise
skleníkových plynů o 80–95 % oproti úrovni z roku
1990. Pokud bude chtít tento svůj dlouhodobý cíl
splnit, bude muset zejména výrazně omezit používání
vysoce znečišťujících paliv, jako je uhlí nebo ropa. Tak
to alespoň potvrdil ve svém březnovém usnesení
o energetickém plánu do roku 2050 Evropský parlament a dodal, že klíčovými aspekty přechodu k nízkouhlíkové energetice bude vyšší podíl obnovitelných
zdrojů energie a zvýšení energetické účinnosti.

Deset strukturálních změn pro
transformaci energetického systému
Komise v rámci své analýzy stávající energetické
situace a plánů do budoucna předložila několik
scénářů možného vývoje. Kombinací jednotlivých
scénářů je pak podle ní možno dospět k závěrům,
které mohou pomoci při utváření dekarbonizačních
strategií, jejichž účinky se plně projeví do roku 2020,
2030 a později. V zájmu dekarbonizační strategie
přitom považuje Komise za nutné provést 10 strukturálních změn:
1) Dekarbonizace je možná – a v dlouhodobém horizontu může být méně nákladná než
stávající politiky
Celkové náklady na energetický systém (včetně
nákladů na paliva a elektrickou energii a investiční
výdaje, investice do zařízení, energeticky účinné
výrobky atd.) by v roce 2050 mohly představovat o něco méně než 14,6 % evropského HDP ve
srovnání s úrovní v roce 2005, která činila 10,5 %.
Riziko kolísání cen fosilních paliv by se ve scénářích
dekarbonizace snížilo vzhledem k tomu, že závislost
na dovozu v roce 2050 by poklesla na 35–45 %
v porovnání s 58 % při využití současných politik.
2) Vyšší investiční výdaje a nižší náklady na
pohonné hmoty
Všechny scénáře dekarbonizace obsahují přechod
od dnešního systému s vysokými náklady na pohonné hmoty a provozními náklady, na energetický
systém založený na vyšších investičních výdajích
a nižších nákladech na pohonné hmoty. Všechny
52
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scénáře dekarbonizace přitom počítají v roce 2050
s výrazně nižšími náklady EU za dovoz fosilních paliv
proti dnešku. Z analýzy vyplývá, že samotné kumulativní náklady na investice do sítí v letech 2011 až
2050 by mohly činit 1,5 až 2,2 bilionů EUR, přičemž
jejich vyšší hranice by odrážela větší investice do
podpory energie z obnovitelných zdrojů.
3) Stále větší úlohu hraje elektřina
Ze všech scénářů vyplynulo, že elektřina bude
nutně hrát mnohem větší roli než dosud (její podíl na konečné spotřebě energie se do roku 2050
téměř zdvojnásobí a dosáhne 36–39 %) a bude
tak podle Komise nutné, aby se podílela na dekarbonizaci dopravy a vytápění/chlazení. Elektřina
by mohla pokrýt přibližně 65 % spotřeby energie
osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel. K dosažení tohoto cíle by bylo nutné provést
strukturální změnu energetické soustavy a dosáhnout významné míry dekarbonizace již v roce 2030
(57–65 % v roce 2030 a 96–99 % v roce 2050).
4) Ceny elektrické energie porostou až do roku
2030 a poté budou klesat
Z většiny scénářů vyplývá, že ceny elektřiny se budou do roku 2030 zvyšovat, ale následně budou
klesat. V referenčním scénáři k největšímu podílu
těchto nárůstů dochází již nyní v souvislosti s obměnou starých, již plně odepsaných výrobních kapacit
v průběhu příštích 20 let. Ve scénáři s vysokým podílem obnovitelných zdrojů, který předpokládá 97%
podíl obnovitelných zdrojů na spotřebě elektřiny, se
modelové ceny elektřiny i nadále zvyšují, ale v pomalejším tempu – vzhledem k vysokým investičním
výdajům a předpokládané potřebě vysokých investic
do vyrovnávací kapacity, skladování a sítí v tomto
scénáři s téměř 100% využitím obnovitelných zdrojů
energie. Například kapacita výroby elektrické energie
z obnovitelných zdrojů by v roce 2050 byla více než
dvojnásobná oproti stávající celkové kapacitě výroby
energie ze všech zdrojů. Významný podíl energie
z obnovitelných zdrojů však dle Komise nemusí
nutně znamenat vysoké ceny elektrické energie.
Scénář vysoké energetické účinnosti a rovněž scénář dodávek na základě diverzifikace technologií
počítají s nejnižšími cenami elektřiny a pokrývají
z obnovitelných zdrojů 60–65 % spotřeby elektrické
energie oproti pouhým 20 % v současnosti.
5) Výdaje domácností se zvýší
Ve všech scénářích včetně současných trendů se
výdaje na energii a produkty související s energií
(včetně dopravy) pravděpodobně stanou důležitější

složkou výdajů domácností, přičemž v roce 2030
vzrostou na hodnotu kolem 16 % a poté poklesnou
na hodnotu nad 15 % v roce 2050. Tento trend by byl
rovněž významný pro malé a střední podniky (MSP).
6) Úspory energie v celém systému mají zásadní význam
Ve všech scénářích dekarbonizace bude nutno dosáhnout velmi výrazných úspor energie. Poptávka
po primární energii do roku 2030 poklesne o 16
až 20 % a do roku 2050 o 32 až 41 % v porovnání
s vrcholem v letech 2005–2006. Dosažení výrazných
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úspor energie bude vyžadovat výrazněji oddělit
hospodářský růst a spotřebu energie a zároveň
provést důraznější opatření ve všech členských
státech a ve všech hospodářských odvětvích.
7) Výrazně se zvýší podíl obnovitelných zdrojů
energie
Podíl obnovitelných zdrojů energie se výrazně
zvýší ve všech scénářích a do roku 2050 dosáhne
nejméně 55 % hrubé konečné spotřeby energie,
což znamená nárůst o 45 procentních bodů oproti
dnešní úrovni, která dosahuje kolem 10 %. Podíl
obnovitelných zdrojů energie na spotřebě elektřiny podle scénáře vysoké energetické účinnosti
dosahuje 64 % a podle scénáře vysokého podílu
obnovitelných zdrojů, který zahrnuje významný
podíl skladování elektrické energie umožňující přizpůsobit se kolísajícím dodávkám obnovitelných
zdrojů energie i v době nízké poptávky, činí 97 %.
8) Zachycování a ukládání uhlíku musí hrát
v transformaci systému klíčovou roli
Zachycování a ukládání uhlíku (CCS), pokud dojde
k jeho komerčnímu využívání, bude nutně významnou
součástí většiny scénářů, přičemž obzvláště významnou roli s až 32% podílem na výrobě elektrické energie
bude hrát v případě omezené jaderné výroby; u ostatních scénářů, kromě scénáře s vysokým podílem obnovitelných zdrojů, bude tento podíl 19 až 24 %.
9) Důležitý podíl představuje jaderná energie
Jaderná energie bude dle Komise nezbytná z hlediska přínosu do procesu přeměny energie v těch
členských státech, kde je využívána. I nadále tak
zůstává hlavním zdrojem výroby nízkouhlíkové
elektrické energie. Nejvyšší míru rozšíření jaderné
energie přináší scénář opožděného CCS (18 %
primární energie) a scénář dodávek na základě
diverzifikace technologií (15 % primární energie),
které vykazují nejnižší celkové náklady na energii.
10) Decentralizace a centralizované systémy
stále více spolupracují
Decentralizace systému výroby energie a tepla se
dle Komise zvyšuje v důsledku většího podílu výroby energie z obnovitelných zdrojů. Z uvedených

scénářů však vyplývá, že rozsáhlé centralizované
systémy, jako jsou např. jaderné a plynové elektrárny,
a decentralizované systémy budou muset ve stále
větší míře spolupracovat. V novém energetickém
systému bude nutné, aby vznikla nová konfigurace
decentralizovaných a rozsáhlých centralizovaných
systémů, které na sobě budou vzájemně závislé
například v případě, že místní zdroje nebudou dostatečné nebo budou proměnlivé v čase.

Stanovisko Evropského parlamentu
Na základě uvedených bodů a závěrů se k celému
sdělení a analýzám vyslovil Evropský parlament v obsáhlém usnesení. V němž se zaměřil na několik bodů:
Obnovitelné zdroje: EU je na cestě ke splnění svých
cílů ohledně výroby energie z obnovitelných zdrojů
do roku 2020, říkají poslanci v usnesení, a podotkli,
že„v dlouhodobém horizontu se obnovitelné zdroje
energie v Evropě přesunou do středu skladby zdrojů
energie“. Parlament také od Komise požaduje, aby
podpořila přechod na biopaliva třetí generace na bázi
produktů z odpadů z potravinářských plodin a stanovila podobné podmínky pro dovážená biopaliva.
Fosilní paliva: V roce 2010 pocházely téměř tři
čtvrtiny veškeré energie spotřebované v EU z fosilních paliv, konkrétně 35 % z ropy, 27 % ze zemního
plynu a 16 % z pevných paliv. Poslanci uznávají, že
„přinejmenším během přechodu na nízkouhlíkový
energetický systém zůstanou konvenční fosilní
paliva pravděpodobně součástí energetického
systému“. Podle Evropského parlamentu zůstane
významný podíl jaderné energie, protože „některé
členské státy stále považují jadernou energii za
bezpečný, spolehlivý a cenově dostupný zdroj
nízkouhlíkové výroby elektřiny“.
Zemní plyn podle poslanců EP sehraje důležitou
roli v krátkodobém až střednědobém horizontu,
protože „představuje poměrně rychlý a nákladově
efektivní způsob snížení závislosti na jiných, více
znečišťujících fosilních palivech.“
Ropa se podle poslanců pravděpodobně v energetickém mixu udrží i v roce 2050, i když v mnohem
menší míře než dnes a využití najde hlavně v dálkové osobní a nákladní dopravě.

OD DUBNA MUSÍ MÍT DOMY
DOKLADY O ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI
Po tříměsíčním přechodném období, kdy Státní energetická inspekce, která kontroluje plnění
nových předpisů zavádějících dokladování energetické náročnosti budov, fungovala spíše
jako poradní orgán a neudělovala sankce za neplnění povinností, vstupují v platnost „naostro“
nová pravidla pro majitele budov určených k prodeji, pronájmu nebo větší renovaci.
Ty musí být od letošního roku opatřeny průkazem
energetické náročnosti, který výpočtovou formou
stanovuje roční celkovou spotřebu energie, z níž
je odvozena i roční spotřeba energie na vytápění.
PENB (Průkaz energetické náročnosti budovy) je
povinný od 1. ledna 2009 pro všechny budovy postavené po tomto datu, ale nyní začaly tyto předpisy
platit i pro větší renovace (více než 25 % obálky

budovy). Nové předpisy vycházejí z novely energetického zákona a navazujících vyhlášek (Nová
vyhláška o energetické náročnosti budov a Nová
vyhláška o energetických specialistech a osobách
- oprávněných provádět instalaci zařízení vyrábějící
energii z OZE) a platí již od 1. 1. 2013, nicméně
účinnost prováděcí vyhlášky byla navržena až od
1. 4. 2013, stejně jako předpis pro povinnost pořídit

Elektřina: „Rostoucí význam elektrické energie
v budoucí skladbě zdrojů energie vyžaduje využití
všech prostředků nízkouhlíkové výroby elektřiny
(včetně konverzní účinnosti, obnovitelných zdrojů,
zachycování a ukládání CO2 a jaderné energie),“
potvrdili poslanci zprávu Komise.
Úspory energií: Stávající míra a kvalita rekonstrukcí
budov se podle poslanců musí podstatně zvýšit,
aby EU mohla významně snížit spotřebu energie
v existujících budovách o 80 % do roku 2050 ve
srovnání s úrovní z roku 2010.
Sociální rozměr: Poslanci EP uvítali začlenění sociálního rozměru do energetického plánu do roku
2050 a domnívají se proto, že by se měla věnovat
zvláštní pozornost energetické chudobě a zaměstnanosti. V souvislosti s energetickou chudobou
trvají na tom, že energie by měla být dostupná
pro všechny, a vyzvali Komisi, členské státy, místní
orgány a příslušné sociální subjekty, aby spolupracovaly na individuálních řešeních otázek, jako
je chudoba v souvislosti s elektřinou a teplem,
a aby se zaměřily zejména na zranitelné domácnosti
s nízkými příjmy, které jsou vyššími cenami energie
zasaženy nejvíce. Vyzvali také členské státy, aby
pravidelně podávaly zprávy o opatřeních přijatých s cílem chránit domácnosti před rostoucími
náklady na energii a před energetickou chudobou
a Komisi, aby s ohledem na zaměstnanost podporovala opatření pro úpravu vzdělávání a rekvalifikací
s cílem pomoci členským státům dosáhnout vysoce
kvalifikované pracovní síly, která bude připravena
sehrát svoji úlohu při transformaci energetiky.
V souvislosti se strategií pro dekarbonizaci, která
podle poslanců EP nebere v úvahu situaci některých členských států, upozornili, že může vést
k masivnímu nárůstu energetické chudoby, jež je
v některých členských státech definována jako
situace, kdy se více než 10 % rozpočtu domácnosti
vynakládá na energii.

Závěr
V následujícím období budou následovat intenzivní politická jednání s cílem konkretizace těchto
politik a současně jejich převedení do konkrétních
právních úprav. ■
/pm/

si nový průkaz energetické náročnosti při prodeji
či novém pronájmu celé budovy. Od dubna 2013
tak začínají platit i požadavky na energetickou
náročnost novostaveb a větších renovací na tzv.
nákladově-optimální úrovni, která má zajistit po
ekonomickou dobu životnosti budovy nejpříznivější poměr investičních nákladů a uspořených
prostředků na energie. Ke konci desetiletí postupně
začne pro různé typy a velikosti budov nabíhat
požadavek na nulovou spotřebu energie.
Aktuální informace lze najít např. na interaktivním
webu www.prukaznadum.cz, který spustila iniciativa Šance pro budovy reprezentující více než 180
subjektů z celého spektra energeticky úsporného
stavebnictví – informační web shrnuje požadavky
vyplývající z novely zákona o hospodaření energií.
Specifické dotazy lze odesílat pomocí webového
formuláře odborníkům. ■
4/2013
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kaleidoskop
JAK UDĚLAT Z BĚŽNÉHO LETADLA
BEZPILOTNÍ
Italský výrobce proudových
letadel Piaggio Aero ve spolupráci s firmou Selex ES přetvořil
komerční letoun na bezpilotní
průzkumný stroj. K unikátní
konverzi posloužil dvoumotorový turbovrtulový letoun P-180
Avanti II.
Letoun byl původně určený jako
standardní business-jet s doletem

1400 námořních mil. V nové podobě
získal označení P.1HH HammerHead
a také řadu úprav a vylepšení umožňující jeho bezpilotní, dálkově řízený
provoz s vybavením pro speciální
operace jako je např. dálkový průzkum, bezpečnostní hlídkování,
elektronický boj apod. Pilotní kabinu
a prostor pro pasažéry vystřídaly
velké palivové nádrže, soustava sen-

…a jako bezpilotní „kladivoun“ P.1HH HammerHead

VODNÍ BATMAN NEBO LIDSKÝ REJNOK?
Oceanwings je unikátní neoprénový oblek inspirovaný parašutistickými systémy wingsuits,
které používají pro klouzavý
volný pád.

Oblek, který vytvořil francouzský designér Guillaume Binard
ve spolupráci s Aqua Lung,
charakterizuje jeho tvůrce jako
„analogii mezi leteckým a vodní
letem, ilustrující tento intenzivní

trojrozměrný pocit, který zažívají
vodní lidé“.

zorů a moduly pokročilé avioniky.
Letoun může nést rovněž externí
radom (radarovou soustavu ve vnějším krytu). Jeho celková nosnost
(včetně přístrojového vybavení) je
4000 liber, dvojice turbovrtulových
motorů umožňuje stroji operovat ve
výšce 45 000 stop po dobu až 16 h.
Je schopen autonomních operací,
navigaci zajišťují satelitní systémy
a pozemní řídicí stanice. Stroj je vybaven i systémem skyISTAR integrujícím a analyzujícím data získaná ze
senzorů na palubě před odesláním
syntetizovaného obrazu pozemním
operátorům.
Fabrizio Giulianini, šéf firmy Selex
Galileo říká: „V budoucnosti budou schopny bezpilotní vzdušné
systémy (UAS) nést širokou paletu
průzkumného vybavení za přijatelnou cenu a s nižšími náklady na
pozemní posádky řídicího systému
ve srovnání se současnými UAV. Od
stroje se očekává, že by mohl vytvo-
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umožní uživateli sledovat cestu
a kontrolovat pohyb pomocí jednoduchých gest. V podstatě však postačí nastavit pouze cíl na mapě a pak
se „robotická židle“ díky vestavěnému
software pro plánování cesty postará
o zbytek.
Zařízení používá víceúrovňový tzv.
tri-fold systém, který zajistí, že robot
nepřejde do středu ulice, nebo se

řit platformu pro průzkum ze středních výšek pokrývající potřebu od
tajných operací, přes ostrahu hranic
až po např. mapování situace při
katastrofách apod.
První testovací lety bezpilotního
stroje P.1HH HammerHead jsou plánovány na léto letošního roku. Cílem
je připravit ke konci roku na první
vzlet stroj duálního využití kategorie
MALE (Medium-altitude long-endurance), tj. středního a dlouhého doletu. Do služby v italské armádě by
mohl nastoupit v roce 2014. ■
/jv/

NOVINKA NA SJEZDOVKY: ŠLAPACÍ LYŽE
Zimní sezóna už je u nás sice
u konce, ale v Alpách byste možná
tuto novinku ještě užili: Trikke
Skki je novým způsob, jak sjet
zasněžené svahy.
Stačí naskočit – a jít. Podobné silniční vozítko Trikke-bike, využívající
k rozpohybování chůze, se tak dočkalo i zimní lyžařské verze. Lyžařské
boty a vázání
již nejsou potřeba. Skki je
vybaven vlastními speciálně
tvarovanými
lyžemi s dřevěným jádrem,
polstrovanými
řidítky pro
snadné ovládání a tvarova-

ROBOTICKÉ DOPRAVNÍ KŘESLO BUDOUCNOSTI
Hitachi testuje pod označením
Robot pro osobní inteligentní dopravní systém (Robot for Personal Intelligent Transport System
– ROPITS) nové robotické zařízení
určené pro handicapované osoby,
které jim má usnadnit pohyb po
ulicích, a to v high-tech stylu.
Robot, který se používá ve spojení
s tabletem nebo smartphonem,

Piaggio P-180 Avanti II v originální
komerční podobě…

nenakloní k sousedovu dítěti, přičemž by ohrozil stabilitu svého uživatele. Systémy první linii obrany je
GPS, která se používá k určení, kde je
umístěno robokřeslo a místo cílového
určení. Systém pak používá dvojici
kamer a laserových dálkoměrů, aby
se dokázal vyhnout a zabránil kolizi s místními překážkami jako jsou
chodci, značky apod. ■

ným bezpečnostním nárazníkem. Nový free ride stroj
je podle výrobce, americké
firmy Trikke Tech, vhodný
jak pro začátečníky, tak pro
profíky. ■

kaleidoskop
NEJVĚTŠÍ OBSERVATOŘ SVĚTA
VIDÍ DO KOSMU LÉPE NEŽ HUBBLE
V chilské poušti Atacama 13. března oficiálně zahájila provoz
největší, nejvýkonnější a také
nejdražší astronomická observatoř světa. Anténová síť radioteleskopů v nadmořské výšce
5050 m dokáže zachytit vesmír
s rozlišením až desetinásobně
vyšším, než umí Hubbleův vesmírný dalekohled.
Náklady na vybudování komplexu
ALMA (Atacama Large Millimeter/
Submillimeter Array) se odhadují až na 1,5 mld. dolarů (zhruba
29,5 mld. Kč). Prostřednictvím soustavy antén pozoruje záření přicházející z vesmíru na vlnových délkách
0,3 až 9,6 mm a po svém úplném
dokončení převýší svou citlivostí
a rozlišením všechny stávající systémy tohoto druhu. Zaměřuje se na
chladné oblasti vesmíru, které jsou
opticky neviditelné, avšak v milime-

trové a submilimetrové části spektra
jasně září. Bude studovat galaxie, jež
se tvořily na počátku vesmíru, a průzkum chemického složení hvězd
a planet ve fázi jejich vzniku.
ALMA, která je společným projektem v rámci partnerství Evropy, Severní Ameriky a východní Asie ve
spolupráci s Chile (čeští vědci se na
budování observatoře podíleli díky
členství v Evropské jižní observatoři – ESO) začala vznikat v dubnu
2007. V roce 2011 byly pořízeny ve
zkušebním provozu první obrázky
- v té době třetinou z plánovaných
66 teleskopů. Zatím je v provozu 57
teleskopů, další začnou fungovat
v nejbližší době.

stavbě interferometru ALMA bude
v provozu 54 parabolických antén
o průměru 12 m a 12 menších 7metrových antén. Antény lze přesouvat na různá stanoviště, což umožní
„zaostření“ do různých vzdáleností.
Zachycené a zaznamenané signály
posílají antény do tzv. korelátoru, což
je v podstatě specializovaný jednoúčelový superpočítač s výkonem
17 biliard operací za sekundu, který
sečte signály z jednotlivých antén
a vytvoří přesný obraz zkoumané oblasti. Kombinuje a srovnává signály
ze všech antén, díky čemuž ALMA

funguje jako jediný obří teleskop –
ve fyzické podobě by dalekohled
takovýchto parametrů musel mít
průměr 14 km. Celý systém musí
být synchronizován s přesností na
triliontinu (tj. miliontionu miliontiny) sekundy. Délka trasy, kterou
zachycený signál putuje od antén
do ústředního počítače, musí být
známa s přesností odpovídající průměru lidského vlasu. Paraboly antén,
které odrážejí přijatý signál, se nesmí
od ideálního tvaru lišit o více než
20 mikronů (jednu padesátinu milimetru). ■

Jak ALMA funguje:
ALMA bude pracovat jinak, než
ostatní podobná zařízení. Ve svém
centru má superpočítač. Po do-

Novinky z nakladatelství GRADA ● Novinky z nakladatelství GRADA ● Novinky z nakladatelství GRADA
Nakladatelství GRADA přináší příběhy známých i méně známých jedinců
české historie a českého průmyslu. Čeští autoři popisují osudy konstruktérů, stavitelů nebo techniků, kteří přispěli k věhlasu našeho průmyslu.

Plavba vzduchem

Vaněk Oldřich František
Dávný sen lidstva o létání dostal významné nové impulsy v souvislosti
s rozvojem věd v době renesance
a pak s průmyslovou revolucí v 18. století. Zlom pak představoval v roce
1783 vynález balónu jako prvního
prostředku, který umožnil odpoutat
se od Země. Brzy se však ukázalo, že
se balón nehodí pro dopravu. A tak
je 19. století plné pokusů o vyřešení
řiditelnosti balónu, ale i hledání jiných
cest k „ovládnutí povětří“, v podobě
sestrojení letadla těžšího než vzduch.
Tyto pokusy dlouho nemohly přinést
úspěch, neboť chyběl vhodný pohon,
výkonný a přitom lehký. Takřka po
celé 19. století byl k dispozici pouze
parní stroj s hmotností stovek kilogramů na jednotku výkonu a ten se
pro pohon letadel, ať už lehčích či

těžších než vzduch, nehodil. Reprint
knihy Plavba vzduchem z roku 1888 je
plný dobových rytin a přináší úžasný
pohled na dobové poznání „letectví“, na to, co je dnes samozřejmostí
a co bylo před třemi generacemi
ohromnou výzvou pro odvážlivce.
Kniha je doplněna komentářem
leteckého historika Pavla Svitáka

o počátcích balónového létaní u nás.
136 stran / cena 239 Kč

Stavitel přehrad

Milan Švihálek
Publikace je napsána na základě
osobních vzpomínek legendárního moravského vodohospodáře
Ing. dr. Jana Čermáka – stavitele
přehrad v Oderském povodí. Přes
osobní charakter v knize silně působí nezměrné úsilí stavitelů i dělníků, kteří u nás realizovali vodní díla
v průběhu 20. století. Životní osudy
Jana Čermáka (1903–1988) skoro krok
za krokem kopírovaly průběh století,
v němž se zrodila naše největší vodní
díla, ale kdy také naše společnost prožila největší zvraty a dramata.
S bouřlivým rozvojem těžebního
a hutního průmyslu na Ostravsku
vznikla potřeba zajistit pro tuto oblast
republiky dostatek užitkové a pitné
vody. Bylo tomu tak za první republiky, v období druhé světové války, ale
zejména po roce 1945. Po roce 1948
byl realizací několika významných

přehradních staveb (Kružberk, Žermanice atd.) pověřen mladý stavitel
Ing. Jan Čermák, který se během několika let stal respektovaným odborníkem. Kniha zachycuje nejen stavby,
které Jan Čermák navrhoval nebo řídil a bez jehož erudice, technických
znalostí a mimořádných osobních
vlastností by nevznikly, ale velkou
měrou se věnuje i technickému řešení a podrobnostem kolem výstavby
vodních děl realizovaných na území
Československa v průběhu 20.století.
136 stran / cena 299 Kč

Knihy lze objednat na: GRADA Publishing, a.s., U Průhonu 22, 170 00 Praha 7, tel.: 234 264 401, info@grada.cz.
Pro podrobnější seznámení s vybraným titulem nabízí nakladatelství na www.grada.cz
kromě možnosti objednání také možnost prohlédnutí až 20 % většiny svých publikací.
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retro – relax

CO SE PSALO PŘED PŮL STOLETÍM
V POPULÁRNÍM TECHNICKÉM
MĚSÍČNÍKU „SVĚT TECHNIKY”
Ocelové sklo
Ze skleněného hedvábí a umělé polyesterové
pryskyřice bylo v NDR vyrobeno tzv. ocelové
sklo. Tento materiál je pevnější než ocel, je neobyčejně odolný proti korozi, olejům, benzínu,
louhům a kyselinám. Vzdoruje teplotám do
250 °C. Pevnost v tahu je 9200 kg/cm², což je
skoro půlkrát více než pevnost oceli (6400 kg/
cm²). Nový materiál se uplatní při výrobě okenních rámů, koupacích van, vodovodů a parovodů, součástí letadel nebo jízdních kol. ■

Předchůdci Alwegu
Je zajímavé, že již v minulém století byl vynalezen
obdobný systém podobný Alwegu, tj. že se nad
jízdní dráhou pohybovalo sedlovité vozidlo. Provoz
byl zahájen v Behru a v Latique v Irsku r. 1888. Principem jednokolejnicové dráhy bylo nosné vertikální
kolo rolující po jízdní dráze. Každé nosné kolo doplňovaly dva páry horizontálních vodicích kol. ■

Nejmenší housle
Úpornou práci několika let dalo zhotovení nejmenších houslí na světě berlínskému hodináři
Martinu Zallovi v NSR. Housle jsou dlouhé 21 cm
a lze na ně i hrát. ■

Poddajný zásobník
Praktický zásobník vody (i jiné kapaliny) je z nylonové tkaniny pokryté vrstvou PVC. Kromě toho je
zásobník ještě zesílen perlonovou sítí. ■

Třídič dopisů
Pošta je důležitou součástí veřejného života. V každé době a v čas musí zmoci pracovní nával, i při
stoupajícím počtu poštovních zásilek. Hlavním
úkolem pošty je doručování dopisů balíkové pošty.
Většina těchto prací se prováděla a mnohdy ještě
provádí ručně. Již razítkovací stroje byly velkým
přínosem a pomocníkem. Zatímco zaměstnanec
orazítkoval za minutu 50 dopisů, orazítkuje jich
stroj 600 až 700. Neustále stoupající počet zásilek
nutí i poštu k různým automatizačním opatřením.
Práce zaměstnance třídícího poštu je namáhavá jak
tělesně, tak duševně. Aby zásilky byly umístěny ve
správných přihrádkách vteřinovou rychlostí, musí
mít třídič výborné geografické znalosti. Jeden třídič
rozdělí asi 1500 zásilek v hodině. Nový stroj, který je
na obrázku roztřídí až 2400 zásilek, přičemž třídiči
odpadne tělesná námaha. Třídič sedí u klaviatury
– podobně jako u psacího stroje – jejíž pomocí řídí
třídicí mechanismus. Dopisy jsou postupně přinášeny procházející páskou, přečteny a zmáčknutím
správného knoflíku odeslány do „přihrádky“ kam
patří. Rytmus a tempo si řídí zaměstnanec sám. ■

Jednokolejnicová dráha systému Alweg

Nakladače z laminátu
Polyesterové lamináty nalezly uplatnění i v konstrukci mechanických nakladačů. Karosérie z této
nové hmoty velmi podstatně snižuje celkovou
váhu vozidla. ■

Příčný řez irskou jednokolejnou dráhou

Sluneční energie na Zemi
Každou minutu dopadne na každý čtvereční
metr povrchu Země tolik slunečního tepla, které
by stačilo uvést do varu sklenici vody. Na každý
hektar pak tolik sluneční energie, která by uvedla
do pohybu motor o výkonu 10 000 kW. ■

Spánek v podchlazení
Na Kalifornské Universitě v USA se zabývají řešením, zda mohou lidé beze škody snášet hluboký spánek
při silném ochlazení. Průzkum může být zvlášť důležitý pro meziplanetární lety. První pokusy na myších
a krysách skončily úspěšně. Pronikavého poklesu tělesné teploty bylo u pokusných zvířat dosaženo
ochlazujícími lihovými koupelemi. ■
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Kde prší nejvíc?
Podle odborníků nejvíc na světě prší na horu
Vejskale na Havajských ostrovech. Dešťové srážky
tam dosahují v ročním průměru 12,5 m. Nedávno
se tam naměřilo dokonce 15,84 metru srážek. ■

retro – relax
Jak zní vlastní hlas?

Pro stav beztíže

V Japonsku se vyrábí přistroj, jímž každý může slyšet
svůj vlastní hlas tak, jak jej slyší jeho posluchači.
Jeho funkce je odvozena z principu lékařského
stetoskopu. Je to lehká maska z plastické hmoty,
která se zavěšuje před ústa. Z masky se přivádí zvuk
dvěma ohebnými trubicemi do uší mluvícího. Přístroj se používá jako pomůcky k odstranění vad řeči
a ke zlepšení výslovnosti při studiu cizích jazyků. ■

Letečtí výzkumníci zkoušejí „reakční pistoli“, která má
budoucímu astronautu v beztížném stavu umožnit
pohyb v prostoru rakety. Je to v podstatě vzduchová
tryska, kterou vychází po stisknutí tlačítka stlačený
vzduch z tlakové nádoby upevněné na zádech letce.
Proud vzduchu v beztížném stavu postačí, aby
uvedl astronauta do pohybu opačným směrem. ■

Ultrazvukové vlny
V laboratořích jedné americké firmy pomáhají
ultrazvukové vlny i při chromování. Zdokonalili
klasickou metodu elektrolytického pokovování.
Pokovovací vany jsou uvedeny do vibrace ultrazvukovými vlnami a vyvolávají proudění elektrolytu. Vrstvička kovů na předmětech je méně pórovitá a má vyšší lesk než při starém způsobu. ■

Viditelný dělicí pás
Na čtyřpruhové silnici v Pensylvánii byl vybudován
střední dělicí pás se zkosenými betonovými obrubníky z bílého cementu. Světlo vyzařované v noci
reflektory automobilů se odráží od šikmé plochy
a skýtá tak vozidlu dobré osvětlení. Denní i noční
funkce dělicího pásu je patrna z obou obrázků. ■

Složení vzduchu
Jaké bylo složení vzduchu před stovkami a tisíci léty,
dokáží vědci zjistit jednoduchou metodou. Jelikož
totiž víme, že zmrznutím vody zamrzávají bublinky
vzduchu současně s vodou, proto se z hloubky
400 m získávají vzorky ledu, a pak již stačí provést
chemickou analýzu vzduchu. ■

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 znovuotevřeného 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.

1
2

7
5
6

Vyluštění sudoku z minulého čísla TM 03/2013:
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Vylosovaní luštitelé sudoku z minulého čísla:
Bronislav Svatoš, Náchod
Jana Kišková, Litoměřice
Světlana Barbuchová, Kolín
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výstavy a veletrhy – soutěž
16.–18. 4. Norimberk, Německo: SMT
/ HYBRID / PACKAGING – mezinárodní výstava a konference o systémové integraci v mikroelektronice.
Pořádá/info: Nürnberg Messe GmbH,
tel.: +49 (0) 911 86 06-0, fax: +49 (0)
911 86 06 8228, e-mail: info@nuernbergmesse.de, www.nuremberg-tradefair.com

obnovitelných energií. Pořádá/info:
Messe Berlin GmbH, tel.: +49 (0)30
3038 0, fax: +49 (0)30 3038 2325, e-mail: central@messe-berlin.de, www.
messe-berlin.com

17.–18. 4. Berlín, Německo: ENERGY
HARVESTING AND STORAGE EUROPE – největší evropská akce zaměřená na sběr energie a její ukládání
a navazující aplikace. Pořádá/info: IDTech EX Ltd, tel.: +44 (0) 1223 813703,
fax: +44 (0) 1223 812400, e-mail: info@
idtechex.com, www.idtechex.com

23.–25. 4. Kijev, Ukrajina: WELDING
and RELATED TECHNOLOGIES
– mezinárodní veletrh svařování
a svářecích technologií. NON-DESTRUCTIVE TESTING – veletrh
nedestruktivního testování potrubí,
kolejnic, kovových struktur apod.
Pořádá/info: Paton Expo – středisko
transferu technologií Patonova institutu. tel.: +380 44 200-8091, fax: +380
44 200-8089, sv@ntk.kiev.ua, www.
paton-expo.kieav.ua

23.–25. 4. Berlín, Německo: SOLAR
ENERGY 2013 – světový veletrh

23.–25. 4. Praha, Výstaviště PVA Letňany: FOR INDUSTRY – mezinárodní

veletrh strojírenských technologií,
FOR SURFACE – mezinárodní veletrh
povrchových úprav a finálních technologií, FOR WELD – veletrh technologií pro svařování, pájení a lepení.
Pořádá: ABF, tel.: 225 291 612, e-mail:
pvaexpo@abf.cz, www.abf.cz
23.–27. 4. Brno, Výstaviště: Stavební
veletrhy Brno. IBF – mezinárodní
stavební veletrh Brno, ENVIBRNO
– mezinárodní veletrh techniky pro
tvorbu a ochranu životního prostředí,
SHK – mezinárodní veletrh sanitace,
vytápění a klimatizace, MOBITEX –
mezinárodní veletrh nábytku a interiérového designu. Pořádá/info: Veletrhy Brno, tel.: +420 541 152 888, fax:
541 152 889, e-mail: ldykova@bvv.cz,
www.bvv.cz

Soutěž pro předplatitele

	V novém roce opět pokračujeme v zavedené tradici losování z nově příchozích objednávek předplatného
(včetně obnovených). Každý měsíc jsou vylosování tři předplatitele, které odměníme věcnými cenami.
Pro dubnové vydání jsme vylosovali:
Ivan Krátký, Vodochody, Zbyšek Novotný, Otrokovice, Lenka Poddaná, Liberec
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.

Zaujal Vás obsah časopisu?
Chtěli byste dostávat pravidelně každý měsíc nové vydání bez starostí až do své poštovní schránky za zvýhodněných podmínek? Tuto možnost mají i čtenáři na Slovensku. Stačí jen vyplnit předplatní lístek a zaslat na
adresu redakce, nebo objednat pomoci elektronického formuláře a odeslat na adresu: predplatne@techmagazin.cz.
Objednávka bude následně potvrzena na Váš e-mail.

Zvýhodněná předplatitelská cena zůstává přes zvýšení DPH jen 300 Kč (1 číslo = 25 Kč), pro předplatitele
ze Slovenska 12 Eur nebo 300 Kč. Firemní zákazníci mohou využít předplatitelský bonus ve výši 35 %
slevy na inzerci a k tomu prezentační článek zdarma.
✁

Objednávka zvýhodněného ročního předplatného
Firma: ..............................................................................................................................................................................................................................................
Jméno a příjmení: ..................................................................................................................................................................................................................
Adresa: ...........................................................................................................................................................................................................................................
IČO: ....................................................................................................................... Tel.: .................................................................................................................
Počet výtisků: ........................................ od: ....................................... e-mail: ..................................................................................................................
Podpis: .............................................. Datum: ..................................... Razítko:

Zvýhodněné roční předplatné činí

300 Kč.

Objednávku zašlete na adresu: TechMagazín, K Červenému dvoru 24, 130 00 Praha 3, fax: 222 781 273,
e-mail: predplatne@techmagazin.cz, www.techmagazin.cz
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55. mezinárodní
strojírenský
veletrh

Měřicí, řídicí, automatizační
a regulační technika

MSV 2013

MSV 2013

nejvýhodnější cenové podmínky do

15. 4.

elektronická přihláška k účasti: www.bvv.cz/e-prihlaska.msv

7.–11. 10. 2013
Brno – Výstaviště, www.bvv.cz/msv

Veletrhy Brno, a.s.
Výstaviště 1
647 00 Brno
Tel.: +420 541 152 926
Fax: +420 541 153 044
msv@bvv.cz
www.bvv.cz/msv

Cashflow pod kontrolou
s informačnímy systémy HELIOS

Nebudou vám chybět drobné?
Nepřemýšlejte o tom.
Se systémem HELIOS snadno
ohlídáte tok svých financí!
To je efektivní podnikání.

www.helios.eu

