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O malých veletrzích a velkých rozdílech
Nastává doba malých privátních, resp. firemních veletrhů? Se zákaznickými dny a podnikovými
semináři se na jaře během pouhých pár týdnů doslova roztrhnul pytel. Jen z řad strojírenských
firem uspořádaly své „open house“ prakticky všechny významné strojírenské firmy: DMG/Mori
Seiki, Misan, Kovosvit MAS, ZPS Tajmac, (Mazak měl své dny už v únoru)… A některé z nich už
svým rozsahem skutečně malé veletrhy začínají připomínat. Třeba dvoudenní akce ZPS Tajmac
v areálu jeho zlínské továrny se zúčastnilo na 50 vystavovatelů. Což je účast, kterou stěží dosahují
i některé oficiální veletrhy a výstavy kdysi zvučných názvů, jimž naopak účastníci postupně ubývají. Tyto zákaznické dny navíc začínají mít obdobnou tradici jako regulérní výstavní akce.
Jeli jsme se na ně také podívat a užívali si poslední klidné dny D1, než „vypukne peklo“, jak s oblibou avizují bulvární média zahájení oprav páteřní dopravní tepny spojující země české a moravské. A kupodivu hladký průjezd je opravdu lahůdkový. Bez jediné zácpy a posouvání v kolonách,
až neuvěřitelné. A to, prosím, v obou směrech!
Sledujeme, jak v okolí dálnice jako houby po dešti přibývají sklady a logistická centra. V Německu,
kam jsme nedávno zavítali na Hannoverské veletrhy lze obdobný jev vidět u větrných elektráren,
oproti minulému roku jejich háje zřetelně přibyly a zhoustly, tedy aspoň v bývalé DDR, tradicionalistické Bavorsko si svou krajinu zjevně zamořit větrníky a fotovoltaickými pláněmi nechce. Určité
rozdíly tu tedy i ve sjednocené unifikující se Evropě jsou.
Kdyby stanul praotec Čech na vrcholku Řípu dnes (pokud by ovšem mazaně nezkusil popojít se
svou družinou ještě aspoň kousek do Mnichova či k Norimberku), nejspíš by už nehovořil o zemi
oplývající mlékem a strdím (pro ty, co jim tento pojem nic neříká, jde o staročeské označení včelích plástů naplněných jedlými pochoutkami). Pravděpodobně by pronesl něco o kraji zasvěceném supermarketům, skladovým areálům, autobazarům, hernám, zastavárnám a souvisejícímu
byznysu. Těmi oplývá „země česká, domov můj“ dnes zřejmě nejvíce.
A propos: supermarkety. Další zajímavý poznatek z cest. I když se na pohled mohou zdát stejné
(globalizace je matkou univerzalizace), není supermarket jako supermarket. Tedy přesněji řečeno
– třeba český a německý přes svůj unifikovaný design nejsou to samé. V německém Lidlu, který
plní funkci předměstského koloniálu najdete výrazně pestřejší výběr zboží, než v jeho metropolitních českých sourozencích, a aby toho nebylo ještě dost, je dokonce výrazně levnější (asi, aby
si ho mnohdy více vydělávající soukmenovci mohli dovolit). A ke všemu ve výrazně lepší kvalitě
– testováno na lidech. Osobně. Jak praví onen košilatý vtip, vyzkoušel jsem obojí, ale nedá se to
srovnat…
Naší smůlou holt je, že praotec, zřejmě zmámen mlékem a strďovinou (staročeská předchůdkyně
medoviny), to prostě zapíchl na Řípu, a nepopošel ještě ten kousek dál. V unijně sjednocené
Evropě totiž existují Evropy dvě: ta jedna pro štamgasty, a druhá pro ty ostatní. A je obvyklé, že
štamgasti se mohou těšit na lepší obsluhu a větší porce, ovšem my zatím patříme do kategorie
„ostatní“ a na své místo u štamgastovského stolu si budeme muset ještě nějakou dobu počkat.
Doufejme, že to bude brzy. I když třeba občané, kterým není zatěžko či daleko si do německého
supermarketu místo toho na sídlišti dojet, mají samozřejmě k těmto vymoženostem přístup už
dnes…
Howgh! Domluvil jsem. Ještě nějaké dotazy? Ne? Tak si užijte čtení a příjemného pozdního jara!



S námi
se váš
business
rozjede

Josef Vališka, šéfredaktor
www.csobleasing.cz

z domova a ze světa

obsah

ZaČala moderniZace dálnice d1

■ Editorial: O malých veletrzích a velkých rozdílech
■ Z domova a ze světa

Příloha:
Strojírenství – MSV Nitra
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Stabilné zázemie pre úspešnú komunikáciu
Interwiev: Vybrat správný systém je věda
Iscar: Kroky ke zlepšení soustružení a zapichování
DMG/MoriSeiki: Soustružit přesně a flexibilně
Odměřovací systémy a jejich vliv na přesnost obráběcích strojů
Japonské kontrasty: hi-tech se stoletými kořeny
Deutsche Leasing ČR, spol. s r.o.
Festo: Jednoduchost, bezpečnost, efektivita
Parker: Distribuční partneři a maloobchodní síť ParkerStore
Renishaw: RMI-Q pro čtyři sondy najednou
Kleentek: Spolehlivost strojů vyjádřená normou ASTM D7843
Misan: OKUMA Thermo Friendly Concept
Chep spolupracuje na odstranění zbytečných nákladů
Elektromotor s převodovkou pro hybridní zemědělská vozidla
JKR: Řízení malých a středních firem pomocí ERP systémů

■ Vyrazíme na Zákaznické dny

Příloha:
Vodovody–Kanalizace
■
■
■
■

Praha plná vody
PlantWatchDog hlídá čistírny odpadních vod
Instalace tlakového potrubí nebyla jednodušší
Přesné měření průtoku ultrazvukem

■ Ohlédnutí za Hannover Messe 2013

Příloha:
IDET 2013

3
4–6

7–29
7,15
8–9
10–11
12–13
14–15
16
17
18–19
20
21
22–23
24–25
26
27
28–29
30–31

32–36
32–33
34
35
36
37

■
■
■
■

Still: Automatizace vozíku pomocí iPadu
Idet se přesouvá se do kyberprostoru
Co na Idetu uvidíme?
Porsche mezi vozíky: Retrak Linde

38–43
38
39–40
41–42
43

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

WOOD-TEC očekává cestu z krizových časů
Na veletrhu For Arch – rekonstrukce a revitalizace
Strojírenské Brno letos v říjnu
Aqua-therm nahradí Voda-klima-vytápění
Zaměstnejme v Temelíně české mozky, ne jen ruce
Zelená energie už není „in“, investice do ní brzdí
Větrání se stává nutností i v obytných domech
Kyberšpionáž roste, cílem se stávají častěji malé firmy
Vídeňský eBus si energii pro své baterie bere z tramvají
IBM sází na flash technologie pro analýzu velkých dat
Použití oken jako síťových prvků
Automobilová technika
Test: Důmyslný Ford B-Max 1,0 EcoBoost
Změní neaktivity českých vynálezců unijní patent?
Legislativa a právo
Kaleidoskop
Retro – relax
Veletrhy, soutěž

44–45
46
47
48
49
50
52
53–54
55
56
57
58–60
61
62–63
64–65
66–67
68–69
70

4

5/2013

Na přelomu dubna a května
odstartovala modernizace
a oprava 160km trasy dálnice
D1 mezi Mirošovicemi a Kývalkou, o níž rozhodlo ministerstvo
předloni v červnu. Plánovaná
rekonstrukce nejstarší české
dálnice bude největší stavební
akcí v dopravě v dosavadní
české historii.
Při opravách budou v každém
směru zachovány dva pruhy, levý
pruh bude určen jen pro vozy do
2 m šířky. Úplně se dálnice uzavře jen v noci při snímání mostů,
a to vždy pouze na několik desítek
minut. Se začátkem rekonstrukce
budou spuštěny
speciální mobilní
aplikace a internetové stránky,
které budou řidiče informovat
o aktuální situaci.
Na trase budou
nasazeny rovněž
mobilní informační panely.
Během rekonstrukce se dálnice rozdělí na 21 úseků, nejdříve se
stavba rozběhne na 14. a 21. úseku
(Šternov-Psáře a Loket-Hořice). Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) už má
stavební povolení na další tři (Větrný Jeníkov-Jihlava, Lhotka-Velká
Bíteš, Velká Bíteš-Devět křížů). Ještě

letos by měla začít rekonstrukce
celkem čtyř nebo pěti úseků. Podle ŘSD se ročně opraví nanejvýš
6 úseků, celá rekonstrukce by měla
stát 14 mld. Kč. Původně odhadovaná cena byla ještě o 10 mld. vyšší,
stavební firmy ale ve výběrových
řízeních nabídly oproti odhadované
ceně výrazné slevy. Dálnici na 14.
úseku mezi sjezdy na Větrný Jeníkov
a Jihlavu tak např. opraví firmy Colas
CZ a Porr za 69 % odhadované ceny
a nabídky záruky na 10 let. Úsek
od Lhotky do Velké Bíteše zrekonstruují OHL ŽS a Alpine Bau CZ za
cenu činící 62 % odhadu a rovněž
s 10letou garancí.

Technologii opravy D1a náklady na
modernizaci nicméně kritizoval soukromý dopravní magnát Radim Jančura, šéf společnosti Studet Agency
s tím, že jím navrhovaná varianta by
vyšla výrazně levněji a nepůsobila
by taková dopravní omezení. ■

Češi prodlužují finské metro
Tým českých razičů divize 5 společnosti Metrostav dokončil svou
nejdůležitější úlohu v největším
dopravním projektu ve Finsku:
ražbu části traťových tunelů metra pod městy Helsinky a Espoo.
Veškeré ražby byly prováděny tradiční skandinávskou metodou Drill
& Blast, která spočívá v rozpojování
horniny za pomocí trhacích prací.
Poslední prorážka se uskutečnila na
konci března nedaleko sídla společnosti Nokia. Metrostav vybudoval
v rámci zakázky Länsimetro („západní metro“) přístupové tunely
a dvojici jednokolejných traťových
tunelů v 1,3 km dlouhém úseku Karhusaari, jehož část vede pod mořem. Právě v tomto podmořském
úseku probíhala nejpozoruhodnější
část ražeb v úseku dlouhém 400 m.

Čeští raziči měli tady nad hlavou
Baltské moře se zhruba 30metrovou hloubkou a museli se vypořádat
s přítoky slané vody a zabezpečit
tunel důkladnými injektážemi.
Helsinské metro dnes měří 21 km
a zahrnuje 17 stanic. Cílem zakázky je
do roku 2015 rozšířit tuto soustavu do
sousedního města Espoo, což v praxi
znamená 7 nových stanic a prodloužení trasy o 14 km. Prestižní zakázka
by měla skončit začátkem letošního
podzimu. ■

z domova a ze světa

Pozvání na jubilejní 20. seminář
Ve dnech 13. a 14. 6. 2013 se v příjemném prostředí Hotelu Akademie Naháč v Choceradech
uskuteční jubilejní 20. seminář na téma:

STRATEGiE NuloVýCH PoRuCH – CESTA k úSPoRám A PřEDCHáZENí VZNiku oDPADů
Seminář již tradičně pořádá společnost klEENTEk spol. s r.o.
ve spolupráci s AlS Czech Republic, s.r.o.
a mediální podporou časopisu Techmagazin.
Seminář je místem setkání lidí z různých odvětví průmyslu, pro které je přínosem vzájemná výměna zkušeností
s provozními problémy. Jeho cílem je předání tribotechnických informací zaměřených na využití analýz olejů pro
diagnostiku strojů a správné ošetřování olejů, seznámení s možnostmi jak pozitivně ovlivnit kvalitu a kvantitu
výroby. Účastníci kromě teoretických informací dostávají ověřené příklady docílených úspor z praxe. Jedním
z témat je i předcházení vzniku odpadů v rámci olejového hospodářství.
Zároveň bude seminář jednou z příležitostí oslavy dvacetiletého působení firmy KLEENTEK, spol. s r. o. ve
Střední Evropě.

Další informace na www.kleentek.cz

na Písecku je v Provozu První
veřejná cnG Plnicí stanice
V Písku byla 11. dubna v průmyslové zóně u Jitexu otevřena celkově
již 46. veřejná plnicí stanice na stlačený zemní plyn (CNG) v ČR. Tato
stanice, jejímž provozovatelem je
zlínská společnost Zliner Energy,
vznikla především díky společnosti
ČSAD Autobusy České Budějovice.
Jihočeský dopravce vyzkoušel provoz
CNG autobusů v Českém Krumlově,
a rozhodl se pořídit další CNG vozidla,
tentokrát pro Písek, který se tak stal
druhým jihočeským městem, kde jsou
do ostrého městského provozu nasazeny CNG autobusy. „V České repub-

lice je již téměř 400 CNG autobusů.
Oproti loňskému roku jich přibylo 36
a do roku 2015 by jich mohlo být minimálně 500,“ říká Zdeněk Prokopec,
předseda představenstva Asociace
NGV. Dopravci podle něj oceňují
nejen ekologické, ale i ekonomické
efekty. Obecně důležitým faktem je
i to, že CNG nelze zcizit. Tyto tzv. neviditelné úspory znamenají zamezení
úniku skoro 4 % nafty ze systému.
Výhradním dovozcem a dodavatelem
plnicího zařízení v ČR je společnost
Motor Jikov Strojírenská ze Soběslavi.
Denní výkon stanice je 2000 m³ zemního plynu, což stačí
k naplnění přibližně
100 osobních vozů
za den. Kapacita se
ale v případě potřeby
může zdvojnásobit.
„Využití stlačeného
zemního plynu v do-

pravě vidíme veliký potenciál. Proto
naše společnost investuje do tohoto
projektu nemalé prostředky a mnoho
lidské energie. Nyní jsme schopni nabídnout široké spektrum řešení, od domácího přímého plnění v objemu 5 m3
za hodinu až po vysoce výkonné stanice
v řádech tisíců metrů krychlových,“ říká
Miroslav Dvořák, generální ředitel společnosti Motor Jikov Group a.s.
Dalším významným impulzem pro
rozvoj sítě CNG plniček je Strategická
smlouva, kterou v dubnu podepsaly
společnosti Benzina a Vítkovice Doprava. Podle ní vybuduje dopravní
divize skupiny Vítkovice nejpozději do
roku 2016 na vytipovaných čerpacích
stanicích Benziny 20 plnicích stanic
na CNG. Po této výstavbě a dalších
bude ČR co do potřeby CNG plnicích stanic dostatečně zasíťována. „Do
konce roku 2015 nebude mít nikdo
problém s tankováním a dojezdem.
Česká republika se zařadí mezi země
s dostatečným pokrytím pro pohon
na CNG,“ uvedl ředitel vítkovické dopravy Zdeněk Trejbal. ■

Průmysl chce rovnoPrávnost soukromých technik
se státními školami
solventů. Studenti si raději vybírají
podle jejich mínění lukrativnější
ekonomické a humanitní obory,
např. marketing, medicínu nebo
právo. „Technické profese jsou přitom v rámci globalizace mnohem
zajímavější. Zatímco český technik
má ve světě zvuk, český právník se
v cizině uplatní jen obtížně,“ konstatuje manažer NSK Lubomír Gogela.
Průmyslníci chtějí, aby stát podpořil

technické vzdělávání tím, že odstraní
bariéry, které brání rozšíření privátních technických středních škol,
jež podniky postupně zřizují, aby
kompenzovaly převahu gymnázií.
U privátních technických škol se
automaticky předpokládá, že každá
vybírá školné a firemní škola tak dostává menší příspěvek na výuku ze
státního rozpočtu než srovnatelná
škola veřejná. ■

Tapšíková
nadále v čele
ČLFA
Představenstvo
České leasingové
a finanční asociace (ČLFA) na
svém dubnovém zasedání potvrdilo na další dva roky ve funkci
předsedkyni představenstva Jiřinu Tapšíkovovou. Kromě Jiřiny
Tapšíkové své posty obhájili
místopředsedové představenstva Blažena Valkošáková, Tomáš
Morávek, Libor Bosák i Jaromír
Hájek. Doplnil je Jiří Matula,
který se do představenstva vrací
po tříleté přestávce, kdy působil
v zahraničí.

Češi na
klíčových
postech
AVG Technologies oznámila
povýšení dvou ze
svých českých zaměstnanců, kteří
tak postupují na
klíčové firemní pozice. Lukáš Raška byl jmenován
na pozici Global Sales Director
a Jiří Kropáč je novým vedoucím
virové laboratoře AVG.

Rozšíření
pravomocí
Fujitsu jmenovala
Jürgena Waltera
Senior Vice Presidentem pro oblast střední Evropy
a generálním ředitelem a předsedou představenstva společnosti
Fujitsu Technology Solutions
GmbH Germany. V této vedoucí
pozici bude řídit obchod na jednom z nejdůležitějších trhů pro
Fujitsu, kterou je oblast střední
Evropy, zahrnující Německo,
Švýcarsko a Rakousko. Současně
zůstává i nadále členem vedení
společnosti Fujitsu v kontinentální
Evropě, na Středním východě, Africe a Indii.

Vedoucí
pozice
u Chevroletu
S účinností od
2. dubna 2013 byl
jmenován Georges Megyeri
do funkce výkonného ředitele

▲

Průzkum, který provedl Národní strojírenský klastr (NSK) u všech svých
65 členských firem, a jehož výsledky
byly prezentovány na konferenci
Strojírenství Ostrava 2013 zjistil, že
firmám chybí zhruba 10 % vyučených, 10 % středoškoláků a 15 %
vysokoškoláků technických oborů,
což jen u členů NSK představuje
deficit 2700 lidí. Navíc je problém
s kvalitou a oborovou skladbou ab-

Personálie
ve firmách
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společnosti Chevrolet Central
and Eastern Europe. Nahradil
v ní João Falcao Nevese, který
se vrátil do Portugalska, kde se
stal výkonným ředitelem GM Portugal a vedoucím představitelem
značky Opel. Megyeri odstartoval svou kariéru v General Motors
v roce 1996.

Změny ve
vedení Seat
Vedení společnosti
Seat S.A. přebírá
Jürgen Stackmann
po Jamesu Muriovi. Stackmann
byl jmenován od 1. května 2013
předsedou představenstva společnosti. James Muira zas k uvedenému datu přebírá vedoucí
manažerskou funkci v koncernu
Volkswagen.

Rychlejší inteRnet posílí spolupRáci
eu s Čínou
Výzkumným pracovníkům, akademikům a studentům po celé
Evropě i Číně přinese výhody
zrychlení modernizovaného internetového spojení ORIENTplus na
10 Gb/s. Mezi devíti evropskými
národními sítěmi pro výzkum
a vzdělávání (NREN), které se
projektu účastní, je i tuzemská
e-infrastruktura CESNET.

Transkontinentální linka ORIENTplus,
propojující čínský systém NREN (CERNET
a CSTNET) se 40 mil. uživatelů a celoevropskou sítí GÉANT představuje nejkratší
a nejrychlejší síťovou trasu mezi oběma
regiony. Umožňuje tak rozvoj inovativní
spolupráce mezi EU a Čínou v oblasti výzkumu a vzdělávání. Projekt, který bude
do roku 2014 společně financovaný
7. rámcovým programem EU, čínskou

Další
manažerky na
vrcholových
postech
Důkazem toho,
že přibývá žen na
vrcholových manažerských funkcích,
jsou i aktuální
změny na vedoucích pozicích společnosti Siemens.
Do funkce personální ředitelky
společnosti Siemens nastoupila
od 1. dubna Petra Jeřábková,
která bude zodpovědná za rozvoj a implementaci strategie řízení
lidských zdrojů skupiny Siemens
v ČR. A s platností od 15. března
2013 nastoupila do funkce ředitelky komunikace společnosti
Siemens Mariana Kellerová. Ve
funkci je zodpovědná za celkovou
strategii a rozvoj komunikačních
aktivit skupiny Siemens v České
republice.

ICT Manažer
roku je z J.K.R.
Generální ředitel
firmy J.K.R. Vladimír
Králíček byl na jubilejním 20. oceňování lídrů českého
managementu vyhlášen Manažerem roku 2012 v kategorii Informační a komunikační technologie
a poradenství. Celkovým vítězem
soutěže se stal generální ředitel
společnosti Vítkovice Holding Jan
Světlík, nejlepší manažerkou roku
Olga Kupec, ředitelka společnosti
Abydos. ■
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RWe opouští pRojekt nabucco
i Českou síť plynovodů
Rakouská energetická skupina
OMV, která vede konsorcium
plynovodu Nabucco, koupila
od německé společnosti RWE
její téměř 17% podíl v projektu.
Součástí konsorcia je také maďarský podnik MOL, turecký
Botas, bulharský BEH a rumunský Transgaz. Britský koncern
BP odstoupil z projektu už loni.
Plynovod Nabucco by měl do Evropy
přivést plyn z oblasti Kaspického moře
a snížit její závislost na dodávkách
z Ruska. Podle původních plánů měl
být plynovod dlouhý zhruba 4000 km.

Původní varianta by si podle odhadů
vyžádala investici přes 12 mld. dolarů
(téměř 24 mld. Kč). Měla by navíc potíže se zajištěním dostatečných dodávek plynu k plnému využití přepravní
kapacity. Kritici poukazovali na přílišnou nákladnost a rozsah projektu
a možné problémy s konkurencí
a rizika politických změn v zemích,
jimiž má plynovod vést, takže proto
byla navržena kratší varianta Nabucco
West v délce asi 1300 km.
Nabucco není jediným plynovodem,
jehož se RWE vzdává - nedávno prodala za 41,3 mld. Kč německé pojiš-

iae – další novinka k hodnocení stavu
České ekonomiky
Čeští vývozci nevidí nejbližší období příliš růžově: zlepšení v oblasti exportu lze očekávat až na
začátku druhé poloviny letošního
roku. Vycházejí přitom nejen z expertních odhadů, ale především
z výsledků nového Indexu Asociace exportérů (IAE).
Tento nový nástroj má za cíl predikovat vývoj českého exportu, na základě
řady statistických dat a vybraných pa-

rametrů, v následujících třech měsících. „Z 5letého analyzování dat jsme
vybrali vypovídající, srozumitelné,
snadno dostupné a jednoduché ukazatele a podle pečlivých propočtů určili jejich váhové zastoupení v tomto
indexu. Naším cílem je nabídnout nejen vývozcům a odborníkům z tohoto
oboru, ale i široké veřejnosti nástroj,
který bude predikovat, kam se český
export bude v nejbližší době ubírat.

vládou a evropskými i čínskými NREN,
koordinuje organizace DANTE.
ORIENTplus představuje podpůrnou
strukturu pro řadu časově i datově náročných projektů vědecké spolupráce mezi
Evropou a Čínou, mj. pro program Velkého hadronového urychlovače (LHC)
a projekty v oblastech energetické fúze,
pozorování kosmického záření, radioastronomie a přírodních věd. Umožňuje
také interaktivní přenos znalostí v reálném čase pomocí inovativních e-learningových nástrojů, například stabilních
videokonferencí bez kolísání přenosu.
Nové spojení je provozováno v hybridním režimu, takže dokáže zajistit
provoz i v režimu point-to-point.
Zásadní výzkumné projekty budou
navíc zabezpečeny novou vzájemnou
dohodou o celosvětovém zálohování
mezi sítěmi ORIENTplus, CERNET, Internet2 a TransPAC3, která zaručuje
odolnost sítí a dostupnost IP služeb
díky automatickému přesměrovávání
provozu v případě výpadků či přerušení kabelů. ■

ťovně Allianz a kanadské investiční
firmě Borealis provozovatele českých plynovodů Net4Gas v rámci
programu, kterým chce snížit svou
zadluženost. Net4Gas provozuje více
než 3600 km plynovodů a v rámci
této sítě zajišťuje vnitrostátní přepravu a mezinárodní tranzit plynu. ■

Význam exportu pro české hospodářství je zřejmý, proto je sledování
tohoto trendu důležité,“ řekl místopředseda asociace Otto Daněk.
Do indexu jsou zahrnuty parametry:
německé průmyslové zakázky (váhový
koeficient 0,25), reálný efektivní kurs
CZK/EUR očištěný o inflaci v průmyslu (váhový koeficient 0,65), zakázky
ze zahraničí (váhový koeficient 0,55)
a index nákupních managerů Eurozóny PMI (váhový koeficient 0,15).
Index, aktualizovaný v měsíční periodě
bude k dispozici na stránkách Asociace
exportérů www.asociaceexporteru.cz. ■

MEDZINÁRODNÝ STROJÁRSKY VEĽTRH V NITRE
21.–24. května 2013 / Agrokomplex Výstavníctvo Nitra

STABILNÉ ZÁZEMIE PRE ÚSPEŠNÚ
KOMUNIKÁCIU ODBORNÍKOV
Jubilejný nitriansky medzinárodný strojársky veľtrh, ktorý sa bude konať na výstavisku
Agrokomplex od 21. do 24. 5. 2013 patrí k najvýznamnejším nielen v SR, ale aj v rámci krajín
strednej a východnej Európy. Spĺňa kritériá medzinárodnosti, stanovené celosvetovou Úniou
medzinárodných veľtrhov so sídlom v Paríži.

K

aždoročne sa koná s cieľom vytvoriť priestor
na komunikáciu medzi dodávateľmi a odberateľmi, s cieľom byť účinnou platformou na
porovnávanie sa s konkurenciou, prieskum trhu,
získavanie nových kontaktov a upevňovanie existujúcich obchodných vzťahov.
Produktové členenie veľtrhu zahŕňa najmä všeobecné strojárstvo, zváranie, zlievanie, obrábacie
tvárniace stroje a príslušenstvo, povrchové úpravy,
ručné náradie, armatúry, čerpadlá, hydrauliku, ložiská,
tesnenia, CAD systémy, elektrotechniku, meranie,
reguláciu a automatizáciu. Niektoré produktové
skupiny sa rozšírili do samostatných výstav. Sú to
EUROWELDING – 19. ročník medzinárodnej výstavy
zvárania a technológií pre zváranie, CAST-EX –
19. ročník medzinárodnej výstavy zlievania, hutníctva,
a metalurgie, CHEMPLAST – 17. ročník medzinárodnej výstavy plastov a chémie pre strojárstvo a EMA
– 13. ročník medzinárodnej výstavy elektrotechniky,
merania, automatizácie a regulácie. V rámci veľtrhu
bude prebiehať aj kontraktačná výstava výrobkov
elektrických prvkov a zariadení ELECTRON.
V tomto roku sa uskutoční 1. ročník prezentácie
výstupov vysokých škôl a univerzít technického
zamerania TECHFÓRUM 2013. Na školách vznikajú technické riešenia s vysokou inovačnou
▲

(pokračování na str. 15)

interview

Počítače a systémy
ve službách firem: vybrat
sPrávné řešení je věda
Pořízení Podnikového informačního systému je
záležitostí, Před níž čas od času stane každá firma. Patří
do kategorie tzv. kritických rozhodnutí, na nichž do
značné míry závisí celé budoucí směrování a fungování
firmy, což zejména u výrobních Podniků je doslova
existenční otázka.

P

odnik a podnikové IT jsou dnes navzájem
neodmyslitelnou součástí jeden druhého.
Prakticky ani nejmenší řemeslné firmičky se
dnes neobejdou bez počítačů (pokud jim účetnictví nedělá externí firma) a velké společnosti
jsou na kvalitní a fungující IT infrastruktuře a datovém zázemí, podnikovém systému obsahujícím
terabajty informací všeho druhu, doslova životně

tit finanční stránku věci, aby se neinvestovaly zbytečné peníze, ale aby se nešetřilo na nesprávných
místech? Je potřeba pořizovat nový systém, když
starý ještě, byť s občasnými drobnými problémy
vcelku funguje? A vyplatí se to vůbec?
V duchu parafráze názvu slavného filmu Woodyho
Allena: „Vše, co jste chtěli o tom vědět, ale báli jste
se zeptat“ jsme se proto obrátili na experty, kteří

existují dvě hlavní podmínky úspěšného zavedení systému: musí odpovídat požadavkům, které zákazník
zapracoval do zadání a dodavatel musí zákazníkovi „sedět“...

závislé. Bez něj by v neúprosném konkurenčním
prostředí neměly šanci. Výběr správného řešení
pro konkrétní firmu však není jednoduchou záležitostí. V dobrém případě firmě může pomoci
ušetřit hodně peněz, v opačném případě ale i způsobit nemalé ztráty. Ať už v podobě prostředků
utopených ve špatně fungujícím systému (který
je časem obvykle stejně nutno nahradit jiným),
nebo peněz, které utečou ze zmeškaných příležitostí (většinou opět kvůli informacím, jež lépe
zvládla konkurence).
Ale jak vybrat to správné řešení, a jak se vyhnout
chybám, na kterých se spálili už jiní? A jak vyhodno8
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v branži podnikových informačních systémů mají
letité zkušenosti, prakticky od dob jejího počátku
u nás. Odpovídá Ing. Jiří Hub, místopředseda
představenstva Asseco Solutions, a.s.
Co může pro výrobní firmy přinést moderní
podnikový informační systém, za jakých podmínek se jim vyplatí?
Mluvíme-li o výrobních firmách, pak jim moderní
informační systém přinese především zefektivnění
výroby. Zanedbatelný však není například ani rychlejší a kvalitnější přehled o stavu materiálu a zásob.
Sečteno a podtrženo: moderní informační sys-

tém může výrobním firmám buď ušetřit znatelné
finanční prostředky, nebo – a to spíše – pomoci jim
více a rychleji vydělávat.
Co obnáší pořízení podnikového systému
nejen ve finančním vyjádření, ale i pokud
jde např. o přípravné procesy a jeho vlastní
implementaci? Jaká hlavní kritéria by měla
rozhodovat při výběru systému?
Právě přípravné procesy hrají při pořízení informačního systému zásadní roli. Je totiž nutné, aby management firmy, která si systém pořizuje, přesně
věděl, proč jej chce pořídit a co od něj očekává. To
by se mělo odrazit v procesu přípravy a v zapojení
konkrétních lidí, kteří budou systém vybírat a implementovat. Existují přitom dvě hlavní podmínky
úspěšného zavedení systému: systém musí odpovídat požadavkům, které zákazník zapracoval do
zadání, a dodavatel musí zákazníkovi „sedět“ – tedy
důraz na výběr dodavatele. Obojí si zákazník může již
ve fázi výběru ověřit například při referenční návštěvě.
Podniky jsou dnes vystaveny mohutnému úsilí
výrobců informačních systémů přesvědčit je,
že nejlepším řešením je právě produkt jejich
značky. Jsou nabídky srovnatelné, lze se vůbec v jejich džungli orientovat? Toto může
být zásadní problém speciálně pro manažery,
kteří sice musí o pořízení systému ve finále
rozhodnout, ale nejsou zpravidla rození profesionální „ajťáci“ a odborná terminologie
obchodníků pro ně může být někdy doslova
nesrozumitelná.
Jak už jsem řekl, dodavatel musí zákazníkovi „sedět“.
Člověk nemusí být „ajťák“, aby pochopil, zda hovoří
s potenciálním dlouhodobým partnerem nebo
s jednorázovým prodejcem. Zásadní problém ale
vidím v tom, že firmy právě na tohle často nedbají
a vybírají podle nejnižší ceny. Nepřemýšlejí o tom,
že třeba právě uzavírají dlouhodobé partnerství….
Jakých hlavních chyb se mohou firmy při zadávání zakázky dopustit, a na co by si tedy
měli budoucí uživatelé dát zejména pozor?
Jak jsem již uvedl, za jeden z největších prohřešků
považuji výběr systému pouze na základě ceny.
Ovšem za naprosto jednoznačně největší prohřešek
pak špatnou přípravu na straně zákazníka. Tedy pokud zákazník neví, čeho chce implementací nového
systému dosáhnout a nemá připravený svůj tým,
který bude dodavateli partnerem od zadání přes
implementaci až po uvedení systému do provozu,
pak nemá smysl, aby se do toho vůbec pouštěl.
I segment ERP je trendovou záležitostí –
jaké novinky se prosazují v poslední době,
a co z toho vyplývá pro uživatele – vyplatí se
změna? Komu a za jakých podmínek?
Především se v poslední době všude hovoří o cloudových technologiích. Ačkoli jsem v zásadě jejich
příznivcem, pro výrobní firmy je zatím nepovažuji
za přínosné. Domnívám se, že hlavním trendem
v oblasti informačních systémů pro výrobní podniky je v současné době konsolidace dílčích systémů a jejich spojení do jednoho integrovaného
systému.

interview
Média jsou plná katastrofických
souvislost mezi tímto faktorem a úspězpráv a studií o bezpečnosti dat.
chem implementace. Jakékoli problémy
Podniková data obsahují mnoho
– a téměř vždy se nějaké objeví – jsou
řešitelné, pokud jsou na ně dva.
citlivých informací. Co je pro ně,
resp. firmu, lepší: mít data u sebe,
Problémů, na které lze při výběru a imnebo na vzdáleném úložišti, pokud
plementaci podnikového systému
jde o dostupnost a bezpečí?
narazit – zvláště pokud jde o výrobní
Nemyslím si, že bezpečnost dat, konpodniky, často se specifickými požakrétně ve výrobních podnicích, je nyní
davky – je celá řada, nejen ty, o ktev„katastrofičtějším“ stavu, než byla dříve. Průmyslová výroba a utility jsou pro implementaci IS výzvou vyžadující často
rých zde byla řeč. To je ale na delší
Jsem přesvědčen, že data jsou ohrožena specifická řešení ve spolupráci s provozními specialisty
povídání…
naprosto stejným způsobem, jako tomu
bylo před několika lety. Myslím si, že hlavní důvod Na to také neexistuje černobílá odpověď. Osobně Tak pojďme na to, konkrétní případy a jejich
k ostražitosti výrobních firem spočívá v ochraně jejich se však kloním – a to, prosím, berte jako můj řešení mohou pomoci třeba řadě jiných firem,
know-how, což se často vůbec nemusí týkat firem- subjektivní názor – ke standardizovanému infor- které se potýkají se stejnými problémy. Příště
ních dat. Nicméně na otázku, kde je lepší mít data mačnímu systému, protože právě to dává záruku se můžeme na některé z nich podívat podrobuložena dnes neexistuje černobílá odpověď. Každá dlouhodobé udržitelnosti. Varianta „systém na něji. Souhlasíte?
varianta má své výhody a svá rizika. Pokud má firma míru“ je pro mě přijatelná výhradně v případě firmy Samozřejmě. Osvěta v této oblasti je „neverending
dobře připravenou bezpečnostní politiku a provádí s naprosto specifickým výrobním programem. Za story“, a i když se snad už daří lidi ve firmách zodpopravidelné zálohování, pak je pravděpodobné, že primární negativum této varianty nepovažuji to, že vědné za výběr a nasazování IT přesvědčit o určitých
se o svá data dokáže dobře postarat sama. Mít data je dražší, což nepochybně je, nýbrž fakt, že takový základních zásadách, které jim i dodavateli mohou
u dodavatele může však být pro zákazníka v řadě systém musí být dodavatelem vyvinut a zejména ušetřit hodně práce a starostí, práce před námi je
případů podstatně jednodušší a méně pracné. Pak udržován pouze pro jediného zákazníka. A tím pořád dost. ■
je ale třeba velmi pečlivě dbát na jeho výběr.
bych odpověděl na poslední část této otázky: domnívám se, že se to nevyplatí, a to ani jedné straně.
TechMagazín ve spolupráci s Asseco SoluVýrobní firmy mají vzhledem k charakteru
svého provozu některé specifické požadavky. S jakými problémy jste se ve své praxi setkali
tions připravuje do dalších vydání seriál
Jak to řešit u podnikového systému – je lepší a jaká doporučení byste mohli z tohoto počlánků, věnovaných otázkám informačních
volbou „univerzálněji“ pojatý nějaký stan- hledu výrobním podnikům poskytnout?
systémů ve výrobních firmách.
dardní systém, u kterého lze provést „do- Za nejrozšířenější a nejvýznamnější problém považuji
Dotazy týkající se této problematiky, na
které byste rádi znali odpověď, můžete
ladění“ např. pomocí určitých úprav či do- slabou přípravu na straně zákazníka. Respektive nejsměřovat na adresu redakce, kde budou
plňkových modulů, nebo si nechat vytvořit těžším prohřeškem je absence kvalitního implemensystém „na míru“ konkrétním podmínkám tačního týmu na jeho straně. Do takové zakázky by se
zodpovídány IT specialisty, najdete je také
na webu www.technagazin.cz
a požadavkům, což bude nepochybně dražší ani jedna strana neměla pouštět. Zní to jako poučka
varianta – vyplatí se dnes vůbec?
z učebnice, ale ze své praxe vím, že existuje přímá

Chcete investovat? Hledáte spolehlivého partnera? Deutsche Leasing, člen skupiny německých spořitelen Sparkassen,
je špičkou v leasingu strojů a zařízení. Nabízíme komplexní škálu služeb: od poradenství přes zajištění investice
a řízení průběhu administrativního zpracování až po umožnění výhodného pojištění předmětu leasingu.
Servis v nejvyšší kvalitě nabízíme i pro úvěrové ko-financování investic pořizovaných v rámci dotačních titulů.

Společně s námi najdete optimální finanční řešení pro Vaše investiční záměry.

Zveme Vás k návštěvě našeho stánku č. 2 v pavilónu M1 na MSV v Nitře.
Deutsche Leasing ČR, spol. s r.o.
Plzeňská 3217/16, 150 00 Praha 5
tel.: +420 267 228 111, fax: +420 267 228 222
e-mail: info@dlcr.cz, www.deutsche-leasing.cz

LEASING
ÚVĚR
POJIŠTĚNÍ

Deutsche Leasing Slovakia, spol. s r.o.
Prievozská 4B, 821 09 Bratislava
tel.: +421 257 789 211, fax: +421 257 789 222
e-mail: info@dlslovakia.sk, www.deutsche-leasing.sk
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DALŠÍ KROKY KE ZLEPŠENÍ OPERACÍ
SOUSTRUŽENÍ A ZAPICHOVÁNÍ

EKO-nomičtější destičky
pro ISO soustružení
V mnoha případech soustružnických aplikací máme
snahu používat destičky větších rozměrů, než je reálná
potřeba dané operace. Proto ISCAR přináší na trh široký
rozsah malých a tím i EKO-nomičtějších (levnějších)
ISO soustružnických destiček. Jejich používáním lze
dosáhnout výrazné úspory nákladů. Nové destičky
jsou vyráběny v širokém rozsahu geometrií, utvařečů,
rádiusů na rohu a také jakostí karbidů. V současné době
jsou vyráběny geometrie WNMG, CNMG, SNMG, DNMG
a TNMG. Tyto destičky mají větší tloušťku, než standardní
stejného rozměru, čímž se stávají pevnější a odolnější,
s možností nasazení výkonných parametrů obrábění.

Současně jsou dostupné i malé destičky CNMX
a TNMX nástrojové řady HELITURN LD. Mají stejně
tak jako jejich ISO protějšky vysoce pozitivní geometrii, s dokonale tvarovanou řeznou hranou – tím je
dána příznivá kombinace snižující výrazně řezné síly.

Jednoduchá inovace páčkového
upínacího mechanizmu
soustružnických ISO destiček
ISCAR přináší na trh nový typ této páčky pod názvem
COMBIDLOCK. Jde o na první pohled velmi jednoduchou úpravu běžné páčky. Faktem je, že tato jednoduchá úprava výrazně zvyšuje tuhost a bezpečnost

upnutí destičky v lůžku a povyšuje výrazně kvalitu
a tuhost tohoto systému na úplně jinou úroveň. Ten
totiž zahrnuje vlastnosti dvou systémů najednou. Jak
páčkového upnutí tak i upnutí horní upínkou.
Oba systémy v provedení samostatném mají však
každý svoji nevýhodu. Páčkový sice tlačí vyměnitelnou destičku do rohu lůžka ve směru kolmém
● Snadná

a rychlá výměna destičky s přístupem
k upínacím šroubům z obou stran.
● V případě ulomení břitu je 5břitý monolit stále
použitelný až do využití posledního břitu.
Iscar dále rozšířil řadu PENTACUT 34 o další konfiguraci adaptérů:
Zpevněné adaptéry (přípona RE) PCADR/L 34NRE lze upínat na širokou řadu držáků: GHAR/L-8;
GHAPR/L-8; C#-GHAD-8; C#-GHAPR/L-8; IM-GHAD-8
a IM-GHAPR/L-8. Jsou určeny pro destičky PENTA
34 v šířkách1,5 až 4,0 mm.
Nové adaptéry se vyznačují větší tuhostí, životností
a rovinností obrobené plochy než stávající PCADR/L
34N adaptéry. Jsou určeny především pro širší typy
destiček a pro práce s přerušovaným řezem.
ke směru řezných sil, ale někdy toto upnutí, zejména
při přerušovaném řezu či vyšších řezných silách (při
hrubování) selže a destička je vypáčena z lůžka.
Upnutí horní upínkou sice tlačí destičku přímo proti
dnu lůžka, ale přesto někdy při přerušovaném řezu
a hlavně při větších řezných silách dojde ke zdvihání
zadní části destičky. Navíc horní upínací element
může nepříznivě ovlivňovat tvorbu a odchod třísky.
Také samotná výměna destičky u tohoto systému
je mírně náročnější na čas.
Nový systém ISCAR LR 4TL TOP LEVER kombinuje výhody obou zmíněných systémů a současně eliminuje
i jejich problematiku. Přináší rychlou a jednoduchou
výměnu destičky a její pevné upnutí ve dvou směrech.
Současně zanechává volnou čelní plochu pro odchod
třísek. Novou páčkou LR 4TL TOP LEVER lze běžně nahradit kteroukoli stávající páčku LR 4 ve vašem držáku.

PENTA – pro výrobu závitů: 60º (ISO)
a 55º (Withwort)….
ISCAR neustále rozšiřuje svoji úspěšnou řadu 5břitých
nástrojů PENTACUT. Nyní přichází s přidáním nové
ekonomické destičky PENTA 24 pro soustružení závitů.
PENTA 24 je dodávána s plným profilem pro tyto normy
závitů: ISO, UN, Whitworth, BSPT a NPT. S částečným
profilem pak pro 60º (metrické) a 55º (Withwort) závity.
Vlastnosti
● Pět využitelných břitů ekonomicky výhodné
destičky.
● Kombinace velmi tuhého upnutí a pevné destičky přináší možnost obrábění při vysokých
parametrech.
● Geometrie a utvařeč zaručuje tvorbu krátkých
a snadno manipulovatelných třísek, dokonalou
přesnost a drsnost povrchu.
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Adaptér PCADR/L 34N-RE s držákem GHAR

PENTA 34 s utvařečem typu „J“

Novým utvařečem typu „J“ ISCAR výrazně vylepšil
také pole působnosti destiček PENTA 34 v oblasti
obrábění měkkých tažných materiálů, které mají
snahu tvořit dlouhou problematickou třísku. Pro
operace zapichování a podélné soustružení lze volit variantu destiček s přímým ostřím (přípona N).
PENTA 34N…J… se vyrábějí v šířkách 1,5 až 3,18 mm.

Téma: MSV Nitra 2013
Pro upichování lze používat destičky s úhlem nastavení 6° a 15° (pravostranné i levostranné PENTA
34R/L…) Ty se vyrábějí v šířkách 1,5 až 2,0 mm.

grade IC808. Lze je používat v integrálních držácích s průřezem upínací části 25, 32 a 40 mm nebo
v planžetách výšky 53 mm s výměnnými kazetami
pro šířky destiček 10, 12 a 14 mm.

PENTAIQGRIP – nová dimenze
upichování s nástrojem
o průměru 40 mm
ISCAR přináší na trh nástrojovou řadu PENTAIQGRIP pro upichovací a zapichovací operace. Jde
o 5břitou destičku s možností hloubky zápichu
20 mm. PENTAIQGRIP má inovovaný způsob uložení
destičky v lůžku s rybinovitým vedením a lepší čelní
kontakt. Nástroj se tak stává ještě o něco tužší, lépe
snáší boční řezné síly a umožňuje použití vyšších
řezných parametrů při soustružení do boku. Tyto
nové vlastnosti přinášejí zvýšení rovinnosti a drsnosti upichované plochy. Systém upnutí destičky je

Vlastnosti
● Velmi tuhé upnutí destičky v rybinovitém vedení.
● Jednoduché

snadný, pevný a umožňuje velmi rychlou výměnu
břitů přímo na stroji. Na trh budou nyní dodávány
Iscarem tři velikosti těchto nástrojů pro upichování
průměrů 20, 30 a 40 mm. PENTAIQGRIP je nejvýkonnější 5břitá destička pro přesné upichování,
zapichování i soustružení do boku.

Nová řada nástrojů pro výkonné
zapichování s vysoce efektivním
upínacím mechanizmem
Zapichovací systém DOVEIQGRIP je evoluční produkt dlouholeté úspěšné zapichovací řady nástrojů
ISCAR-TIGER. Nová řada se vyznačuje především vysoce inovativním řešením upínacího mechanizmu
destiček. Vysoká tuhost upnutí je dána rybinovitým
vedením a tvaru destičky do “V”. Čelní upínací šroub,
ovládající páčkový mechanizmus v lůžku pod destičkou, pevně dotlačí a zajistí destičku v konečné
poloze. Destička se vyznačuje plochým čelem, šikmou boční plochou a slepým otvorem ve dně pro
tuhé upnutí spodním mechanizmem. (Detailní AVI
soubor na http://youtu.be/6aFVtEXqq0U).
Destičky se vyrábějí standardně v šířkách 10, 12,
14, 16, 18 a 20 mm v jakosti karbidu SUMO TEC

ovládání upínacího mechanizmu
na čele držáku. Pouhé pootočení o půl otáčky
stačí k upnutí a povolení destičky.
● Při výměně destičky není nutné vyjmout šroub
z tělesa (odpadá riziko jeho ztráty).
● Bezproblémový odchod třísky na čele bez jakékoli
části upínacího mechanizmu.
● Široký rozsah šířek destiček – 10 až 20 mm.
● Nové zapichovací planžety se osazují výměnnými
kazetami.
Více na http://youtu.be/sC9ReTr0U6M.

Tangenciálně upnuté jednostranné
destičky pro čelní zapichování
a soustružení
Již všeobecně známý systém TANG-GRIP používaný
pro radiální zapichovací a upichovací operace nyní
dostává i podobu pro využití na čelních zapichovacích a soustružnických operacích.
Charakteristika nástroje
● velmi tuhé upnutí destičky v tangenciálně orientovaném lůžku,
● operační rozsah pro počáteční čelní zapíchnutí
je v rozsahu od 25 do 500 mm,
● umožňuje nasazení vysokých posuvů i při přerušovaném řezu, a to s velmi uspokojivou kvalitou
drsnosti povrchu,

● dokonalá

tvorba a ochod třísky bez kontaktu
s nožovým držákem (bez horní upínací čelisti),
● možno bezpečně používat pro zapichovací operace bez nebezpečí vytažení destičky z lůžka,
● delší životnost lůžka a tím i nástroje díky nové
konstrukci,
● možnost použití stejného typu destičky pro pravořezné i levořezné nástroje,
● v kombinaci s utvařečem typu C a SUMO TEC
jakosti karbidu IC808 je zaručen nejvyšší výkon
a široký rozsah možného použití na různé druhy
obráběných materiálů,
● velmi snadné a rychlé upnutí i vyjmutí destičky
z lůžka pomocí pákového extraktoru.
Řada nástrojů TANG-GRIP pro čelní operace zahrnuje jednostranné i oboustranné zapichovací
planžety. Do nich lze upínat vyměnitelné břitové
destičky šířky 3 a 4 mm. Ty se dodávají v jakosti
karbidu IC808. Planžety jsou standardních rozměrů a lze je upínat do všech běžných upínacích
ISCAR bloků SGTBU. ■
www.iscar.cz
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SOUSTRUŽIT PŘESNĚ A FLEXIBILNĚ
Mezi novinkami na letošním Open House společnosti DMG / MORI SEIKI ve Pfrontenu, o němž
jsme informovali v předchozích vydáních TechMagazínu, představila firma i úspěšnou řadu
univerzálních soustruhů NLX s jednou světovou a třemi evropskými premiérami. S více než
14 000 instalovanými jednotkami jsou univerzální soustruhy řad NL a NLX absolutně nejprodávanějšími představiteli produktového portfolia společnosti MORI SEIKI.
Na tradiční předváděcí přehlídce ve Pfrontenu
představila společnost DMG / MORI SEIKI čtyři
reprezentativní modely, které snad nejvíce
odrážejí rozmanitost a výkonnost této úspěšné
konstrukční řady. Přímo v provozu byl představen
soustruh LX2500SY/700, nyní poprvé vyráběný
i v Evropě, a s ním další tři modely NLX1500Y/500,
NLX2000SY/500 a NLX3000Y/700.
Univerzální soustruhy se považují za výrobně-technickou páteř subdodavatelského průmyslu.
V tomto kontextu přesvědčuje řada NLX společnosti
DMG / MORI SEIKI jednak výjimečnými výkonnostními
parametry a funkčností, a také velmi dobrou efektivitou
a atraktivními cenami. Pevným základem celé nabídky
je stabilní, na danou aplikaci optimalizovaná konstrukce strojů NLX, jejíž termické vlastnosti ještě více
zlepšuje chladicí systém integrovaný do lože stroje.
Díky zvýšené tuhosti všech pohonných systémů
lineárních os, struktuře lože a plochým vedením
s vynikajícími tlumícími vlastnostmi dosahuje řada
NLX o 30 % vyšší celkové tuhosti ve srovnání s před-

chozími modely. Zde se projevují především větší
kuličkové šrouby, které spolu s většími ložisky zvyšují
tuhost os až o 50 %. To v součtu vytváří nejlepší
podmínky pro soustružení, při kterých celá řada
NLX boduje působivým výkonem a inovativními
funkcemi. Jako příklad lze uvést technologii BMT
s motorem pro pohon nástrojů integrovaným do
revolveru a rychloposuv až 30 m/min.

NLX2500SY/700
Nejúspěšnější model řady NLX, soustruh
NLX2500SY/700, bude společnost DMG / MORI SEIKI
nyní vyrábět také v Evropě ve společnosti GILDEMEISTER Italiana, díky tomu mohou evropští zákazníci
profitovat z kratších dodacích lhůt. Maximální točný
průměr 366 mm a délka soustružení až 705 mm
spolu s pojezdy 260 a 795 mm v osách X a Z dělají
ze soustruhu NLX2500SY/700 mnohostranný prostředek pro soustružnickou výrobu. Hlavní vřeteno
s 4000 ot.min-1 navíc zaručuje maximální výkon pro
produktivní výrobu.

NLX1500Y/500
Tento vstupní model řady NLX, jako příklad nového
standardu v oblasti CNC soustružení, je nyní k dostání
i na evropském trhu. Soustruh NLX1500Y/500 se vyznačuje extrémně kompaktní konstrukcí vysoké tuhosti
a díky opakované přesnosti 10 µm dosahuje ve výrobě
optimálních výsledků. Sklíčidlo nejmenšího modelu této
řady má průměr 150 mm, posuv osy Y je +/- 50 mm.

NLX2000SY/500
Dalším modelem, který slaví svou evropskou premiéru, je soustruh NLX2000SY/500 vybavený dvěma
vřeteny a osou X pro nejrůznější možnosti obrábění.
Sklíčidla měří 200 mm na hlavním vřetenu a 150 mm
na vedlejším vřetenu. Osa Y má posuv +/- 50 mm.
S délkou soustružení až 510 mm a pojezdem osy
X 260 mm je NLX2000SY/500 určen na obrábění
středně velkých obrobků. Pojezd vedlejšího vřetena,
osy B, je rovněž velký – 624 mm. Otáčky prvního vřetena 5000 ot.min-1 a druhého vřetena 6000 ot.min-1
umožňují výkonné obrábění, nástroje dosahují až 10
000 ot.min-1. Volitelně mohou být oba menší modely
řady NLX vybaveny 20místným revolverem.

NLX3000Y/700
Druhý největší model řady NLX, vhodný zejména
pro kreativní obrábění větších obrobků, je nyní rov-

NLX2500SY

NLX2500SY

NLX1500Y

NLX2000SY
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něž dostupný evropským
zákazníkům. Sklíčidlo má
průměr 300 mm, maximální
točný průměr činí 430 mm,
délka soustružení 713 mm.
Pojezdy 280 a 820 mm ve
směrech X a Z a rozsah osy
Y +/- 60 mm poskytují dostatečně velký prostor pro
obrábění. Výkonné vřeteno
dosahuje až 3000 ot.min-1,
pohon nástrojů s maximálně
10 000 ot.min-1 je k dodání
i ve verzi se zvýšeným momentem a 4000 ot.min-1.
NLX3000Y

Atraktivity řady NLX
●●Nová generace řady NL, jíž bylo prodáno více

než 14 000 strojů
●●Optimální poměr cena – výkon
●●Technologie BMT s motorem pro pohon ná-

strojů v revolveru pro vynikající frézovací výkon
●●Kluzná vedení u všech os, rychloposuv až
30 m/min
●●Integrovaný chladicí systém v loži stroje pro
lepší termickou stabilitu
●●Energetická efektivnost: úspora elektrické
energie až 30 %*
●●Různé verze, mj. s poháněnými nástroji, osou Y
a protivřetenem
●●Kompaktní nový design na minimální zástavbové ploše
●●Produktivní automatizační řešení, mj. od společností MORI SEIKI a DMG Automation
●●MAPPS IV s obrazovkou TFT 10,4” – volitelně
s modulem CAM (ESPRIT)

Prověřený řídicí systém
Řada NLX sází na osvědčenou technologii MAPPS IV.
Navíc k dialogovému programování je zde k dispozici i systém CAM společnosti ESPRIT. Již v základním
provedení jsou modely NLX vybaveny modulem
MORI NET, který umožňuje dálkovou údržbu a externí kontrolu provozního stavu stroje. Modulární
koncepce řady NLX umožňuje vybírat různé výkonnostní parametry vřeten a rotačních nástrojů.
DMG MORI SEIKI Czech s.r.o.
Kaštanová 8, 620 00 Brno
tel.: + 420 545 426 311
e-mail: czech@dmgmoriseiki.com
Brnianska 2, 911 05 Trenčín, SK
tel.: +421 32 649 48 24
e-mail: slovakia@dmgmoriseiki.com
www.dmgmoriseiki.com

Speciální deformační tlumiče
Při vývoji tlumičů rázů často dochází k úzké kooperaci mezi dodavatelem tlumičů a koncovými zákazníky, což má za následek vznik nových produktů.
Ostatně, každý výrobce dílů či komponentů se snaží
co nejrychleji reagovat na aktuální požadavky trhu,
aby si tak udržel náskok před ostatními. V oblasti
tlumení rázů lze zmínit hned několik novinek, které
dále rozšiřují množství možných aplikací.
Společnost ACE CONTROLS je světovou špičkou v tlumení rázů. Nejnovější tlumiče lisovacích nástrojů byly
vyvinuty pro výrobce automobilů
a domácích spotřebičů, kde je vysoký podíl lisovacích operací.
Takzvané tlumiče spodního přidržovače, tlumiče zvedání a tlumicí
zátky jsou využívány při tváření
plechů a nahrazují u moderních
lisovacích zařízení dříve používané
PU pružiny. Díky copolyester elastomeru jsou třikrát výkonnější než
jejich předchůdci, což při otevírání
jednotlivých nástrojů po procesu

lisování vede k účinnější ochraně šroubů, čepů
a nástrojů jako takových. Nahrazení PU pružin je
zdůvodňováno zvýšením taktu lisů a tím také nárůstem zatížení nástrojů, takže strojní komponenty
firmy ACE, dříve nazývané jako profilové tlumiče
TUBUS, nacházejí své uplatnění i jinde a vstupují tak
do zcela nových oblastí využití. Jelikož je ale není
možné integrovat do stávajících lisů kvůli jejich původní velikosti, dostávají zcela novou
formu. Vedle prodloužené životnosti
se použití nových tlumičů vyznačuje
pozitivním dopadem na bezpečnost
provozu, rychlost a hlučnost při práci
lisovacího nástroje. ■
Ing. Emil Černý, BIBUS s.r.o.
Speciálně pro lisovací nástroje byly
vyvinuty ACE tlumiče spodního
přidržovače pro různé průměry
šroubů od M 10 až po M 30 (foto
M 16). Ty brání pádu až několik tun
vážícího spodního přidržovače, který
společně s horní částí nástroje
vykonává zpětný pohyb.

www.bibus.cz

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

Dmychadla
Kalová čerpadla
Aerační elementy
Řídicí jednotky ČOV
Dávkovací čerpadla
Přírodní zdroje včetně pitné vody
jsou čím dál hůře dostupné. Moderní
materiály a technologie, které tyto
zdroje pomáhají chránit, dnes již
nedostupné nejsou. Sledujeme nejnovější trendy vývoje a výsledky
aplikovaných výzkumů a spolupracujeme s dalšími profesionály, abychom všem, kdo potřebují vyřešit
projekt, stavbu anebo provoz čistírny
odpadních vod, mohli doporučit to
nejlepší řešení.
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OdměřOvací systémy a jejich vliv
na přesnOst Obráběcích strOjů Kmas
Na obráběcí stroje jsou kladeny stále vyšší a vyšší požadavky na rychlost, přesnost a kvalitu
obráběných součástí. Proces obrábění ovlivňuje mnoho faktorů a jedním z nich je kvalita
pohonů jednotlivých os, které pohybují obráběcím nástrojem. Pohon osy je tvořen řídicím
systémem, regulátorem, motorem, pohybovým mechanizmem a odměřovacím systémem.
Každý z těchto prvků má vliv na výsledné vlastnosti osy.

V

následujících odstavcích se v krátkosti podíváme na odměřovací systémy, které bychom
mohli rozdělit do několika kategorií. Asi nejzákladnější je rozdělení na přímé a nepřímé odměřování. U nepřímého odměřování se neodměřuje
poloha pohybující se části obráběcího stroje přímo,
ale pouze poloha pohybového mechanizmu např.
úhel natočení kuličkového šroubu. Tento způsob

Odměřování vřetene přímé – indukční

odměřování se používá u méně náročných aplikací
nebo u os, které mají malé zdvihy. Velkou nevýhodou je, že přesnost dosažené polohy je ovlivněna
zejména teplotními dilatacemi pohybových mechanizmů a nepřesnostmi vložených převodů. Na
druhé straně je konstrukční řešení osy s nepřímým
odměřováním jednodušší a tím i levnější, neboť
využívá odměřování zabudované v motoru osy

a nemusí se vytvářet další konstrukční prvky pro
jeho připevnění.
Pro zvýšení přesnosti a eliminaci nedostatků nepřímého odměřování se používají odměřování přímá,
tj. jsou přímo namontována na pohybujících se
částech strojů. Umisťují se co nejblíže pohybujícímu
se nástroji, aby se vyloučily teplotní dilatace konstrukce. Toto řešení je však konstrukčně náročnější
a ve svém důsledku i dražší.
Dalším hlediskem, jak posuzovat odměřování, je
druh signálu, který odměřovací systém poskytuje
jako informaci o poloze. Může být buď inkrementální nebo absolutní. U inkrementálního odměřování dostává řídicí systém informaci ve formě
impulsů, které počítá od pevně stanovené polohy,
referenční polohy. Po zapnutí stroje se nejprve
musí najet referenční body ve všech osách, aby
se inicializoval souřadný systém, až potom je stroj
připraven k práci. Absolutní odměřování naopak
poskytuje řídicímu systému okamžitě po zapnutí
informaci o poloze os stroje, vzhledem k souřadnému systému stroje. Tato vlastnost má významnou
výhodu v tom, že se zkracuje čas přípravy stroje
k obrábění, a zejména u 5osých strojů umožňuje
lépe opustit kolizní stavy okamžitě po zapnutí stroje,
bez najíždění do referenčních bodů.
Systémy odměřování můžeme dělit také na základě
fyzikálního principu získávání informace o poloze.
Jde zejména o odměřování indukční, magnetické
a optické.
Odměřovací systémy jsou jemná zařízení, která jsou
citlivá na mechanická namáhání, vibrace, znečistění
apod. Většinou jsou chráněna kryty proti poškození.
Vhodné a dostatečně robustní upevnění zajišťuje,
aby se na ně nepřenášely vibrace stroje. Významná
je též ochrana proti znečistění otevřených systémů
(lineárních snímačů polohy). Ta se zajišťuje přivedením čistého stlačeného vzduchu buď do tělesa
snímače, nebo jezdce. Proudící vzduch zabrání
pronikání nečistot a kondenzaci par uvnitř snímače.
Výsledná přesnost polohování os je též ovlivněna
konstrukcí stroje, výrobními nepřesnostmi a ne-

Přímé odměřování stolu obráběcího centra

Přívod stlačeného vzduchu do tělesa snímače a jezdce

Měření stroje laserem

Konstrukční uspořádání nepřímého odměřování
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Odměřování vřetene přímé – magnetické

Odměřování vřetene nepřímé – optické

přesností samotných odměřovacích systémů. Pro
dosažení zvýšené přednosti strojů se ještě s výhodou využívají vlastnosti řídicích systémů, které
umožňují zbývající nepřesnosti eliminovat. Stroje se
v závěrečné fázi montáže změří laserem a zjištěné
nepřesnosti se zanesou do korekčních tabulek, se
kterými řídicí systém pracuje při výpočtu požadované polohy os.
Vzhledem k tomu, že tento článek má omezený
rozsah, popisuje pouze stručně základní vlastnosti
a druhy odměřovacích systémů, které se používají
na obráběcích strojích. ■
M. Kopal, Kovosvit MAs

mcu Line
▲

(pokračování ze str. 7)
iskrou mladých ľudí, ktoré sú v mnohých prípadoch
porovnateľné so svetovým trendom. Vo väčšine
prípadov však zostávajú „skryté“ len v diplomových
či doktorandských prácach, alebo v iných výstupoch v univerzitných archívoch. Práve prezentácia
prác na veľtrhu by mohla týmto riešeniam pomôcť
uplatniť sa v praxi. Účasť prisľúbila väčšina fakúlt
univerzít a vysokých škôl technického zamerania
na Slovensku. Záštitu nad celou akciou prevzal
minister školstva Slovenskej republiky.

Všetky uvedené podujatia tvoria dočasné komunikačné trhy, ktorých úlohou je oživiť aktuálny dopyt.
Dôležitým cieľom a úprimnou snahou je pomôcť
posilniť postavenie účastníkov veľtrhu v domácej
i medzinárodnej súťaži. Veľtrh tak má šancu dokázať, že je kvalitným podujatím, ktoré môže byť aj
v ťažkých časoch hybnou silou rozvoja odvetvia.
Účasť k dnešnému dňu viac ako 350 vystavovateľov
a spoluvystavovateľov z celej Európy i zámoria je pre
organizátorov opäť vyjadrením veľkej dôvery. Veľtrh
podporili aj odborní partneri Zväz strojárskeho priemyslu SR, Slovenská zváračská spoločnosť, pobočka
Trnava, Slovenská zlievarenská spoločnosť, pobočka
Trnava a ďalší. Záštitu nad veľtrhom prevzal Minister
hospodárstva Slovenskej republiky. „Chceme prispieť i k zvyšovaniu konkurencieschopnosti, pretože
vplyv priemyslu na celkovú prosperitu je veľmi veľký.
V súčasnosti sa v tejto oblasti kladie osobitný dôraz na
integrovaný prístup v oblastiach energetickej, environmentálnej a priemyselnej politiky za účelom synergie
ich cieľov, nasmerovaných do trvalo udržateľného
rozvoja prostredníctvom podpory inovácií procesov
a postupov, zameraných na rast podielu pridanej hod-

noty voči spotrebe materiálov a energií. Ide vlastne
o zabezpečenie rozvoja pri znižovaní nepriaznivých
environmentálnych dopadov, súvisiacich so znižovaním surovinovej a energetickej náročnosti výroby“,
uviedol Ing. Jozef Jenis, projektový manažér veľtrhu.
K trvalo udržateľnému rozvoju prispieva i podpora
výrobkových inovácií, ktoré budú zamerané na bezpečnejšie produkty pri zachovaní optimálneho životného cyklu produktov.„Sme presvedčený o tom, že aj
v roku 2013 sa predstavia vystavovatelia s nadpriemernou „inovačnou iskrou“ a ich sofistikované produkty
budú inšpiráciou pre všetkých“, uvádza Ing. Jenis.
Počas veľtrhu budú na výstavisku udelené i viaceré
ocenenia. Významnou súťažou je „Inovatívny čin
roka 2012“, ktorú vyhlásilo Ministerstvo hospodárstva SR s cieľom povzbudiť podnikateľské subjekty i fyzické osoby k inovatívnym aktivitám. Pripravená je tiež súťaž o cenu veľtrhu, v rámci ktorej bude
ocenených 7 exponátov a jedna expozícia. V súťaži
o najlepší strojársky výrobok roka, ktorú vyhlasuje
Zväz strojárskeho priemyslu SR, budú ocenené výrobky. Všetky súťaže budú slávnostne vyhodnotené
na spoločenskom stretnutí vystavovateľov 21. mája.
Neodmysliteľnou súčasťou veľtrhu je i bohatý odborný
program, ktorého súčasťou je i Medzinárodný strojársky kooperačný deň, ktorý pripravila agentúra SARIO.
Dlhoročná existencia medzinárodného strojárskeho
veľtrhu, vysoko odborné sprievodné podujatia, no-

nové multifunkční
obráběcí stroje
mcu 1100v[t]-5x
Max. průměr obrobku:
Max. výška obrobku:
Zdvih v ose X / Y / Z:
Rozměr stolu:
Max. zatížení stolu:
Max. otáčky stolu:
Výkon pohonu vřetene až:
Max. otáčky:

1 250 mm
1 000 mm
1 100 / 1 550 / 1 000 mm
Ø 1 150 × 900 mm
2 000 kg
80 [500] min-1
50 kW / 579 Nm S6 40%ED
8 00 0 / 10 000 / 12 000 min-1
15 000 / 18 000 / 24 000 min-1

Navštivte nás na těchto akcích:
21.-24. 5. 2013

MSV Nitra (SK)
Pavilon M2, Stánek 31

27.-31. 5. 2013

METALOOBRABOTKA Moskva (RU)

4. 6.-7. 6. 2013

ITM MACH TOOL Poznaň (PL)

8. 6. 2013

Den otevřených dveří

16.-21. 9. 2013

EMO Hannover (DE)

7.-11. 10. 2013

MSV Brno

vinky z oblasti strojov, zvárania, hutníctva, výroby
plastov, automatizácie i stavebnej a manipulačnej
mechanizácie, či celý rad benefitov pre odborných
návštevníkov sú nepochybne dobrým signálom kvality tohto významného podujatia. Preto si prehliadku
strojárskeho priemyslu na výstavisku Agrokomplex
určite nenechajte ujsť. Rozhodne sa je na čo tešiť. ■
Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
www.agrokomplex.sk

www.kovosvit.cz

interview

Japonské kontrasty:
hi-tech se stoletými kořeny
Dubnového semináře firmy Misan „Green Light Machining“, který byl i premiérovým
oficiálním představením nového strategického partnera, společnosti Okuma, se
zúčastnili i zástupci top managementu tohoto významného japonského výrobce
obráběcích strojů: prezident evropské divize Kaoru Aoyama a senior manažer
Ralf Baumann.
Okuma je nejstarším japonským výrobcem
obráběcích strojů s více než 100letou tradicí.
Nekoliduje historie s úsilím o image moderní
hi-tech firmy?
K. Aoyama: Okuma je historicky velmi technicky
orientovanou firmou zaměřenou na špičková řešení. Začínali jsme roku 1898, takže tento rok slavíme výročí 115 let. Jsme firma s velmi moderním
hi-tech profilem, ale dlouholetou řemeslnou tradicí
mistrovské výroby, která zaručuje vysokou úroveň
vývoje i zpracování našich produktů. Od japonských
firem se to očekává, vzhledem k jejich renomé jako
technologických lídrů, a Okuma je na domácím trhu
velice silným hráčem.
Obrábění je velmi náročný a komplikovaný proces.
Dnes každý říká – máme inteligentní technologii,
ale Okuma se snaží jít mnohem hlouběji.
Už před 50 lety jsme proto začali vyvíjet
vlastní řídicí systém, protože jsme chtěli
takové řešení, které by přesně odpovídalo
požadavkům zákazníků a nyní je Okuma
komplexním dodavatelem jak strojů,
tak řídicího systému. Naši inženýři vědí,
co naše stroje potřebují po technické
a mechanické stránce i z pohledu řídicího systému to umožňuje jeho skutečně
dokonalé jemné vyladění do nejmenších
detailů. Přebíráme tím ale samozřejmě
také plnou zodpovědnost za fungování
našich produktů. Zákazník tak může přijít
a jsme schopni mu nabídnout vždy nejlepší řešení pro jeho potřeby.
R. Baumann: To přesně odpovídá filosofii
firmy – zákazník má určitou představu,
požadavky a my se snažíme ve spolupráci
s ním přesně definovat jeho problém, i to co pro něj
můžeme udělat, jaké funkce by potřeboval či ocenil
– máme k dispozici potřebné nástroje a řešení a také
koncept, jak potřeby zákazníků řešit, tedy dospět
k správným závěrům a dát jim ty správné nástroje.
Např. obecným problémem v Evropě je, že mnoho
zákazníků nemá k dispozici dostatek zkušených
operátorů, a přesně to se snaží řešit náš systém
OSP. Je co nejjednodušší a uživatelsky příjemný, aby
ho bezpečně zvládla i obsluha, která nemusí mít
špičkovou kvalifikaci, a vysoce kvalifikovaným lidem
zase nabídne možnost využít řady speciálních funkcí.
Před Misanem jste na českém trhu spolupracovali se společností CNC Invest. Bylo složité
změnit partnera?
K. Aoyama: Strategií společnosti Okuma je vždy
spolupráce s exkluzivním zástupcem, distributorem.
Nejen v Evropě, ale po celém světě, včetně Japonska
či USA. Vzhledem k tomu, že máme na své partnery
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vysoké nároky – koneckonců reprezentují jméno
naší značky – to znamená, že partnery nestřídáme
moc často. S CNC Investem jsme spolupracovali
řadu let a máme s panem Bláhou stále dobré vztahy.
Ale chceme svou zdejší strategii zaměřit více do hi-tech oblasti, nejen do sortimentu běžných strojů,
ale posunout ji ještě dále do segmentu high-end
řešení a systémů. Strategie CNC Investu je zaměřena do širšího spektra s orientací nyní ve větší míře
spíše k levnějším zařízením. Naše strategie jsou tedy
v tomto bodě odlišné, a proto jsme se snažili o džentlmenskou dohodu a poohlédnout se po novém
partnerovi, který by z tohoto pohledu vyhovoval naší
strategii. Misan z tohoto pohledu vyhovoval jak svým
zázemím, znalostí trhu, kvalifikací pracovníků, přístupem k zákazníkům apod. Rozhodně to ale nebylo

šem portfoliu, budeme dál vyrábět v Japonsku.
Tam pro ně máme nejlepší podmínky, pokud jde
o produktivitu, tradici a kvalitu výroby, i know-how,
které chceme, stejně jako hlavní výrobu, udržet
v Japonsku. Vybudovali jsme proto i novou moderní
továrnu v Oguči, která bude uvedena do provozu
v květnu, a umožní vyrábět kompletní stroje pro
obrábění na jediné založení. A také předvést zákazníkům jak být konkurenceschopní efektivitou,
jak zajistit údržbu… Jdeme tedy oběma cestami.
R. Baumann: Nicméně i stroje vyráběné jinak kompletně na Tajwanu jsou vybavovány řídicími systémy
OSP „made in Japan“ a kompletovány v Japonsku,
což nám opět pomáhá zvyšovat jejich hodnotu,
protože zákazníci je už neposuzují jako „něco z Tajwanu“, ale plnohodnotný výrobek značky Okuma,
včetně s ním spojené kvality.

rozhodnutí „ze dne na den“ a jedním z faktorů, který
hrál roli, byla i zkušenost firmy Misan ve spolupráci
s japonskými společnostmi. Pro nás, jako výrobce,
je důležité spojení s lokálním partnerem, schopným
poskytovat pro naše produkty spolehlivý servis a zákaznickou podporu a Misan tyto schopnosti má.

Ve strojírenství se někdy může zdát, že vše
podstatné už bylo vynalezeno, dá se očekávat
ještě nějaký zásadní, revoluční zlom, který by
ovlivnil celé odvětví?
K. Aoyama: Záleží na tom, zda se bere mechanická
nebo technologická část. Například na posledních
veletrzích EMO je znát spíše trend o vylepšování již
zavedených věcí, a snaha učinit stroje ještě inteligentnější a snáze ovladatelné i pro méně školené
operátory. To je cesta, kterou se nyní
ubírá řada výrobců včetně Okumy. Vybavovat stroje doplňkovými technologiemi,
které zlepšují jejich parametry i vlastnosti,
a dokáží řadu parametrů, které se dříve
musely zadávat ručně, nastavit automaticky a tím zároveň pomáhají výrobním
firmám řešit obecný nedostatek kvalifikovaných techniků. Pokračuje trend směřující k výkonným a efektivním strojům
pro víceprofesní obrábění, hlavně 5osé,
úsilí o maximální přesnost, uplatnění
přehledné vizualizace apod.
R. Baumann: Po technické stránce jsou tu
hlavně omezení fyzickou velikostí strojů,
ale na straně řídicího systému je mnohem
více možností pro zlepšování v budoucnu.
Řídicí počítače jsou stále menší a výkonnější, lze je tak montovat blíže k samotným
nástrojům, implementovat nové funkce např. pro
přípravu výroby. Další možnosti nabízejí bezdrátové
technologie přenosu dat, to vše umožňuje zrychlit
řadu operací a tím i posun v efektivitě a produktivitě
a také s vyšší bezpečností a snížením rizika poruchy
pomocí dokonalejší diagnostiky.

Okuma sází na vlastní vývoj, to ale není levná
záležitost. A dnešní doba je zaměřená hlavně
na snižování nákladů…
K. Aoyama: Obecně sice je trend přenášet některé
činnosti do jiných, levnějších zemí jako je třeba Čína
nebo Indie, a řada našich konkurentů to ke snižování nákladů využívá. Ale naší ideou není odlišit se
od konkurence hlavně cenou. Snažíme se zajistit
pro výrobu solidní základnu v Japonsku, i když úsilí
o nákladově efektivní výrobu samozřejmě také
sledujeme. Pro některé standardní stroje z kategorie
entry level máme závody v Číně a na Tajwanu, ale
hi-tech stroje, které tvoří klíčový segment v na-

A co nového chystá pro budoucnost Okuma,
co představí na EMO?
K. Aoyama: Řadu posledních let připravovala Okuma
vhodný stroj pro evropský trh, kde je v segmentu high-end zařízení silná konkurence – Německo, Itálie…
Zaměřili jsme se proto na nový high-end víceúčelový
multi-taskingový stroj, který uvedeme letos, a druhou novinkou bude 5osé vertikální centrum vyšší
kategorie. Na EMO představíme inteligentní techologii Okuma OSP, což je naše unikátní řešení. Zařízení
s novým kontrolérem OSP THINC 300 a systémem
prevence proti kolizím představují špičku a měly by
konkurovat hlavně elitním německým výrobcům. ■

Téma: MSV Nitra 2013

Deutsche Leasing ČR, spol. s r.o.
Společnost Deutsche Leasing ČR je jedničkou v leasingu strojů a zařízení. To, že si Deutsche
Leasing ČR drží své stálé umístění v leasingu strojů a zařízení mezi třemi nejlepšími leasingovými společnostmi na českém trhu, potvrzují i výsledky ČLFA za rok 2012, podle nichž činí
výše tržního podílu DLČR v této oblasti 14,7%.

DLČR je stoprocentní dceřinou společností Deutsche
Leasing AG, která je členem skupiny německých
spořitelen Sparkassen. V současné době má více
jak 2000 zaměstnanců a působí ve 23 zemích světa.
Deutsche Leasing AG byla také vůbec první
leasingovou společností na německém trhu,
která loni oslavila 50 let od svého založení.
K nabízeným finančním produktům DLČR, v nichž je
zahrnuto 50leté know how celé skupiny Deutsche
Leasing, patří finanční leasing s opcí, operativní
leasing, úvěrové financování, full service leasing a pojištění.
Prioritou Deutsche Leasing ČR je financování kvalitních strojů, a to formou úzké spolupráce s dodavateli.
Všichni investiční poradci DLČR jsou odborníky ve
svých branžích a dokáží klientům poskytnout finanční
produkty a služby šité na míru. Tato přednost našich
poradců je umocněna dlouholetou praxí v oboru
a v některých případech i jejich vysokoškolským odborným vzděláním. Dalšími výhodami, které plynou
pro klienty DLČR z úzké kooperace s dodavateli, jsou
odladěná smluvní dokumentace a odladěné prodejní
i nákupní procesy. V neposlední řadě je pak i výhodou
díky dobré znalosti strojů, které dodavatelé nabízejí
na trhu, rychlejší a snadnější zpracování (schválení)
obchodních případů. Filosofie úzké spolupráce s dodavateli a znalost jejich produktů šetří klientům DLČR
čas, který mohou věnovat svému podnikání.
Na financování obráběcích a tvářecích strojů se
v DLČR zaměřuje tým Kovo, který má v této oblasti
mnohaleté zkušenosti. Hlavním produktem, který
tým Kovo nabízí, je finanční leasing s opcí, kde
vlastníkem po dobu splácení je leasingová společnost
a leasingový nájemce má kupní opci na předmět
leasingu. Délka smlouvy je shodná s dobou odpisu,
čili 5 let. Dalším nejvíce používaným produktem je
úvěrové financování, které je vhodné pro případ
dotací (např. dotační programy Inovace, Prosperita,
Rozvoj atd.), protože u tohoto finančního produktu
je po dobu splácení majitelem zákazník, což je jedna

z hlavních podmínek poskytnutí dotací. Třetím nejvíce
využívaným produktem je operativní leasing. Tento
produkt je vhodný pro klienty, kteří chtějí předmět
leasingu užívat jen po určitou dobu a poté předmět
vrátit. Vlastníkem po dobu splácení je stejně jako u finančního leasingu leasingová společnost, nicméně
délka splácení není určena zákonem. U všech výše
zmíněných produktů lze splácet v CZK nebo v EUR.
V oblasti financování obráběcích a tvářecích strojů,
a to od menších strojů, jako např. brusky, soustruhy,
frézky, pily přes portály, obráběcí a tvářecí centra až po velké technologické celky, patří DLČR
dlouhodobě mezi největší leasingové společnosti.
Ve stále expandující světové ekonomice se při podnikání v zahraničí mohou naši klienti setkat s různými

V případě jakýchkoliv dotazů se na nás neváhejte
obrátit. Naši specialisté je Vám ochotně zodpoví.
Kontaktujte nás prosím na e-mailové adrese
info@dlcr.cz. Více se o DLČR dozvíte i na internetových stránkách www.deutsche-leasing.cz.
Deutsche Leasing ČR Vás zve ve dnech
21. – 24. 5. 2013 k návštěvě Mezinárodního
strojírenského veletrhu v Nitře. Rádi Vás
přivítáme v našem stánku č. 2 v pavilonu M1.
Těšíme se na spolupráci s Vámi!
Váš tým Deutsche Leasing ČR ■

převodovky · elektropřevodovky
· řetězové převody
· řemenové převody · svěrná pouzdra

CHIARAVALLI CZ s.r.o
nabízí na českém trhu širokou škálu výrobků
pro stavbu strojů, především dílů pro přenos
kroutícího momentu.
Z centrálního skladu
ve Velkém Meziříčí je možno dodat:
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· převodovky, elektropřevodovky
· řetězová kola a disky
· válečkové řetězy
· ozubená kola a ozubené hřebeny
· kuželová soukolí
· řemenice pro klínové a ozubené řemeny
· řemeny
· spojky, svěrná a upínací pouzdra
· ložisková tělesa litinová
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Deutsche Leasing ČR působí v České republice
již od roku 1994 a specializuje se zejména na financování strojů a zařízení v následujících oblastech:
kovoobráběcí, tiskařské, stavební a zemědělské
stroje, dále pak manipulační technika, stroje na zpracování plastů a stroje pro potravinářský průmysl.

překážkami, jako jsou právní, daňové či účetní otázky,
jazykové a kulturní rozdíly. Deutsche Leasing ČR je
však spolehlivým partnerem, který je schopen tyto
překážky snadno překonat. Zaměstnanci DLČR pak dokáží poskytovat své služby nejenom v českém, ale také
v německém i anglickém jazyce, což je důležitý aspekt
pro nadnárodní společnosti. DLČR je navíc také připravena poskytnout nadnárodním společnostem finanční
služby dle účetních standardů US GAAP nebo IFRS.

Kromě katalogových dílů je možno dodávat i díly pro série,
vyráběné na přání zákazníka dle jeho technické dokumentace.

CHIARAVALLI CZ s.r.o.
Průmyslová 2083, 594 01 Velké Meziříčí
Tel.: +420 566 502 030, Fax: +420 566 502 040,
E-mail: info@chiaravalli.cz, www.chiaravalli.cz
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NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE V PODÁNÍ FESTO:
JEDNODUCHOST, BEZPEČNOST, EFEKTIVITA
K tradičním lákadlům firmy Festo na Hannoverském veletrhu patřily ukázky biomechanických
systémů. Ani letošek, kdy nad stánkem poletovala umělá mechanická vážka, nebyl výjimkou.
Těmto aktivitám německého výrobce bude však věnován speciální článek v některém z dalších
čísel TechMagazínu, zatímco následující řádky jsou zaměřeny hlavně na aktuální novinky jeho
„standardní“ produkce.
„Hannoverská expozice firmy Festo nebyla tentokráte
zaměřena produktově, ale rozdělena na tři části, které
vyjadřovaly hlavní úsilí a zaměření firmy“, říká Ing. Zdeněk Haumer, který byl naším průvodcem.„V dnešním
světě se obvykle věci komplikují, dělají se stále složitější a vyžadují stále více znalostí a vzdělání. Snahou
je vyhrát tím, že budeme dělat věci jednoduše, se
zákazníky a pro zákazníky, že to bude bezpečné, odpovídající předpisům, a že budou účinné a šetřit energii.“

A když se na internetu zákazník přepne do tzv.
konfigurátoru – princip konfigurace je mimochodem patentován firmou Festo – software dbá na
to, aby ten, kdo to skládá, nedal dohromady věci,
které by spolu nemusely správně fungovat a hlídá,
kolik jakých prvků kde může být apod. „Důsledně
jsme razili stavebnicový princip, takže i z katalogu
se dal sestavit třeba manipulátor. Přibývá ovšem
variant, kdy se manipulátor nemusí skládat, ale lze
ho pořídit už hotový“ říká Ing. Haumer.
Příkladem je třeba ukázka nového H-manipulátoru,
který svůj název dostal podle konstrukce ve tvaru
písmene H, kolem níž běží řetěz. Má dva motory
a kombinací jejich pohybů se objekt pohybuje v rovině, ale protože řetěz samotný neveze motory ani
kabely, tedy zbytečně žádnou hmotnost, pracuje
svižně a energeticky úsporně. Dosavadní velké provedení 2,5 x 2,5 m, např. pro výrobu fotočlánků, doplnila
nyní kompaktní verze. Malé, výkonné zařízení, které
zvládne motory až do 5 A, jako komplet stojí zhruba
polovinu dosavadních cen obdobných produktů.
Firma se snaží chopit se příležitostí pro automatizaci, na níž se specializuje a jeden z nyní perspek-

Dynamická manipulace s malými díly prostřednictvím manipulátorů – katalogových výrobků

Zaměřeno na snadný výběr a obsluhu
Příkladem, že se zaměřením na jednoduchost to
Festo myslí vážně, je nová generace softwaru, který
pomáhá vybírat polohovací systémy. Obsahuje asi
250 000 kombinací motor-převodovka-mechanická
část, a přesto se zákazník velmi snadno dopracuje
ke konfiguraci, optimální pro danou úlohu. Např.
zařízení označovaná dříve jako ventilové terminály
(i když dnes už v nich moc ventilů není, zato hodně
elektriky, takže jsou nazývána spíše platformami
pro řízení strojů) – jsou skládačky, kde si každý
sestaví přesně to, co potřebuje: pneumatiku, elektriku, nakonfiguruje různé velikosti, různé funkce,
jejich kombinace, analogové i binární signály, řízení
elektrických pohonů, krokových motorů, lineárních
motorů… – i když se vše vytváří prakticky z jedné
stavebnice, vypadá výsledek pokaždé úplně jinak.
18
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Elektrické válce: snadná montáž, vysoká odolnost nepříznivému prostředí a veliké síly – např. pro lisování

tivních oborů je Electronic light assembly, čili lehká
montáž, kam patří i manipulace s předměty lehčími
než 1 kg a objemem menším než 1 litr. Elektronika,
farmaka, potraviny, to vše je příležitostí i pro uplatnění letošní novinky, kompaktního H-manipulátoru.
Mezi zajímavými novinkami předváděnými
v Hannoveru byl i gravitační dopravník, který využívá
vzduchový polštář vytvářený vyfukováním vzduchu
z keramického podkladu s mikropóry. Destičky po
něm hladce kloužou, stejně jako fólie v kulaté verzi
zařízení, a lze s nimi snadno a pohodlně manipulovat. Když se vzduch vypne, nejde s nimi prakticky
hnout a pokud se nastaví přisátí, už vůbec.
Oživení elektrického pohonu potřebuje obvykle
speciální software a znalosti. To ale neplatí v případě
nových typů ovladačů Festo. Pohony jsou nabízeny
jako sestava, vše pod jedním katalogovým číslem
a k oživení systému se stačí jen připojit na internet,

Patentované samočinně nastavitelné tlumení – úspora
času (drážky určují tlumicí efekt – červená oblast)

do počítače zadat adresu ovladače, která je v dokumentaci. Spustí se interaktivní webová stránka
ovladače a na ní se zařízení pomocí přehledných
instrukcí jednoduše nakonfiguruje. Do tabulky se
sedmi údaji se vyplní, kam má směřovat posuv, s jakým zrychlením, a obsluha má možnost zadat různé
základní informace o následujícím kroku. Poté, co
k němu dojde, se nabídne možnost dalších zadání
atd. Zkušenější obsluha se ale může přepnout do
režimu pro specialisty a systém pak funguje jako ovladač i pro velmi složité úlohy – řízení síly, pohybů…
Další výhodou je, že zařízení je nejen levné, ale díky
nové technologii výkonových tranzistorů, které
spínají velmi rychle – do 12 nanosekund – také
velmi kompaktní a nevyvíjí teplo – na rozdíl od
většiny běžných ovládacích systémů, které jsou
velké a musí se chladit. Ovladač má energetickou
účinnost 98 % a zvládne i velké, např. 5 A motory!
Produkt, s nímž slaví firma velký úspěch, je krokový
motor se směrováním řízený spínáním tranzistorů.
Nechová se totiž jako klasický krokový motor, ale
díky odměřování, jímž je vybaven, má svou charakteristikou blízko zařízením typu střídavého servopohonu a vyhovuje pro řadu aplikací, kde jím lze
tyto pohony nahradit.
Ukázkou chytrých řešení jsou i nové mechanické díly –
např. elektrické válce. Největší z nich unese staticky až
1,7 t a dá se mnohdy použít jako náhrada hydrauliky.
Je dobře chráněn proti korozi, takže hodně vydrží
i v náročných prostředích a obsahuje opět specialitu,
kterou u ostatních výrobců nenajdeme. Jak pohybová tyč zajíždí dovnitř a ven, mění se tlak – pumpuje
a vzniká přetlak. Problém s těsněním, s nímž se potýká
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Ovladače motorů CMMO dovolují prostorově úspornou montáž bez přehřívání

většina výrobců, Festo vyřešilo tzv. dýchacím otvorem,
který změny objemu vyrovnává a dokonce je možné
připojit hadičku a odvést plyny mimo nebezpečný
prostor, takže těsnění netrpí a má dlouhou životnost.
Za pozornost stojí i samočinné tlumení na pneumatických válcích, což je patent Festo, který firmě nyní
hodně pomáhá prosadit se před konkurencí. „Válce
se vyrábějí ve velkém a jejich cena šla hodně dolů.
Než ušetřit nějakou částku na válci, lze mnohem
více ušetřit tím, že se nemusí nic nastavovat. Přesný
válec se na konci plynule zastaví a nikdo nemusí
šroubkem ladit pozice, což se musí umět a vyžaduje
to dva lidi. Výrobně je to navíc levnější než standardní
řešení s nastavovacím šroubem. Dnes je tento systém
implantován nejen ve standardních kulatých či hranatých válcích, ale i kompaktních variantách, které se
často nenavrhují podle toho, co mají utlačit, ale co
mají zabrzdit, a toto řešení umožňuje použít válec
o třídu menší, což je další úspora,“ říká Ing. Haumer.

Bezpečí především
Další z klíčových oblastí, na něž se Festo zaměřuje je
bezpečnost strojů a zařízení. Na internetu bude brzy
databáze, která obsahuje detailní popisy bezpečnostních funkcí, jako je např. bezpečné zastavení,
bezpečné vypnutí točivého momentu apod. Na
vše jsou předpisy, k nimž je často potřeba bezpečnostní PLC, které tyto informace z daného stroje
zpracovává. To vše, co jinak zákazník musí projít
sám, firma nabízí – včetně dokumentace, návodů,
popisu funkcí a rozboru jejich detailů.
V jejím portfoliu figurují i unikátní prvky, jako je
magnetické čidlo s plastovým krytem a malou
upínkou uvnitř, které dokáže nahradit speciální
drahé certifikované mechanické bezpečnostní snímače. Norma dnes nevyžaduje certifikát, ale určité
vlastnosti výrobků – a tato součástka je přes svou
jednoduchost má. Plastový kryt nelze sundat, musel
by se rozbít, což splňuje požadavek, že prvek nelze
nedestruktivně náhodně přenastavit a vylučuje
nechtěnou změnu parametrů.
„Je tu i jedna rarita“, říká Ing Haumer. „Když je potřeba
zajistit bezpečné zastavení u elektrické jednotky, aby
nikoho nezranila nebo něco nezničila, automaticky
všichni přecházejí ke šroubu vřetenu. Nikdo nepoužívá řemen, protože to je principiálně nebezpečná
věc, může se přetrhnout a žádný výrobce řemene
nezaručí, že k tomu nedojde. Festo na to jde jinak.
Jako jediná firma na trhu nabízí pohon s ozubeným
řemenem, ale s bezpečným zastavením. Klíčem jsou
dva drobné doplňky. Jedním z nich je odměřování.
Informace o poloze mechaniky není jen zprostřed-

kovaně přes motor, ale přímo z mechaniky. A druhou
drobností je brzda, jež se v případě nutnosti vzduchem uvolní, pružinou zakousne a zařízení zastaví.
Mohou být dokonce dvě, což znamená podle normy
zařízení dvoukanálově bezpečné.
Dalším trendem, který firma zachytila, je integrace,
stěhování věcí do výrobků. Takže zařízení, která dříve
vyžadovala bezpečností PLC lze dnes realizovat
bez něj, protože do ovladačů motorů se postupně
doplňují nové karty, které už takovéto prvky obsahují. Tzn., že požadovanou bezpečnostní funkci je
schopná zajistit přímo část, která řídí motor.

Chytré drobnosti přinášejí úspory
Pokud jde o třetí téma – účinnost – i ta je brána v širším slova smyslu a kontextu. První věcí je produkt
správně navrhnout, např. s ohledem na porovnání
možností elektrických a pneumatických pohonů,
protože je-li na začátku špatná volba, nelze optimální
parametry už nikdy dohnat,“ konstatuje Ing. Haumer.
„A i když si to třeba málokdo uvědomuje, může být
pneumatika i energeticky levnější řešení. Pokud jde
o obyčejný pohyb sem a tam, je na tom lépe elektrika,
ale třeba aplikace, kde něco někam dojede a tam musí
chvíli něco stlačovat – např. na konci je lisování – je
situace jiná. Pneumatika má v komoře napuštěný tlak
a prakticky nic víc nepotřebuje a čeká. Kdežto elektrika
neustále tlačí a tedy spotřebovává proud. Takže i když
panuje obecné mínění, že stlačený vzduch je drahý,
rozhodně to nemusí být pravidlem u všech aplikací.“
Firma využívá různé možnosti jak zajistit, aby se energie šetřila. Třeba tím, že zařízení není zbytečně předimenzované. Když např. ejektor začne sát a přísavka
se přisaje, lze ji v určité fázi vypnout – na rozdíl od
trvalého provozu umějí chytřejší varianty tzv. úsporné
zapojení, kdy se přísavka přisaje jen na dobu, kdy je
to skutečně potřeba. Aktivuje se opět, jen když se
např. se sníží potřebný podtlak. Podobně se šetří
tím, že např. válec, který má někam něco nalisovat,
nevyžaduje při pohybu zpět plnou sílu. Takže se přidá
levný redukční ventil a stačí 3 bary místo 6 a šetří
se polovina stlačeného vzduchu při pohybu zpět.
Je-li někde v pneumatickém systému dírka, stojí to
hodně peněz, protože z ní vzduch utíká pořád. Na
rozdíl od válce, který se tu a tam pohne, je otvor nepřetržitý. I zde nabízí Festo řadu služeb. Specialisté
např. projdou u zákazníka celou výrobní halu, změří
a zmapují úniky pomocí speciálního mikrofonu s parabolickou anténou. Vytvoří seznam poškození, kolik
by stála oprava a jak dlouho by trvala. „Ze zkušeností
víme, že z toho, co vyrobí kompresorovna, jde 30–70 %
vniveč. A to stojí za rok statisíce a někdy i milióny. To
jsou už velké peníze. Odstranit skutečně všechny úniky

Příklady bezpečnostních funkcí pro pneumatické
i elektrické pohony

Snížení spotřeby stlačeného vzduchu může být I jednoduché – úsporné zapojení ejektorů, redukce tlaku
do válců, zkrácení hadic, …

by bylo tak náročné a nákladné, že by se investice asi
nevrátily, ale i odstranění poloviny nedostatků zajistí
rozumné řešení a návratnost bývá většinou kolem půl
roku,“ říká Ing. Haumer a dodává: „Ač Festo není dodavatelem kompresorů, dokáže změřit jejich efektivitu,
stejně jako kvalitu vzduchu, kolik je v něm oleje, vody,
nečistot apod. Tím se zvyšuje životnost i výkon zařízení.
Pomocí tzv. dataloggeru se po určitou dobu měří,
kolik teče proudu do motorů, jaký tlak, průtok dávají
kompresory ven, kde jsou rezervy a co se dá dělat pro
zlepšení. To dělají samozřejmě i dodavatelé kompresorů, ale závěr jejich analýzy většinou vyznívá, že je
potřeba nový kompresor. My jsme nezávislý subjekt.“
Další část související s účinností je didaktika. Ze
stavebnice předváděné v expozici na veletrhu se
dá poskládat malá továrna na výuku a nejenže se
na ní dají předvést a učit různé technologie, ale
moduly mezi sebou komunikují. Je to jak v reálném
nasazení. Linky bývají modulární a někdy zpomalí.
Běžná praxe je, že se linka zastaví, čeká a pak se zase
rozjede naplno. To ale stojí peníze. Novinkou je nyní
řešení, kdy se moduly mezi sebou dorozumívají
a pokud jeden přibrzdí, ostatní, které na něj navazují
zpomalí, ale nezastaví a linka tak jede dál s menší
náročností na energii. Právě to je i předmětem
nových kurzů a výuky v oboru – úspory energií.
Uživatelé chtějí připojit pneumatické systémy na komunikační síť (Profibus, profinet, CAN apod.) a to vždy
stojí peníze – komunikační modul, který to umožňuje,
např. karta, patří k nejdražším prvkům, které na terminálu bývají. Na každý terminál je obvykle potřeba
jiný modul. Festo už několik let razí myšlenku zvýšit
sériovost těchto komunikačních modulů, aby se snížila
jejich cena. Ale místo připojení terminálu určitého
typu tlustým kabelem lze použít i jiné řešení: sundat
kryt a umístit tam jiné komunikační zařízení, kdy komunikace probíhá po tzv. i.portu, což je modifikace
io-linku. Jde o jednoduchou a levnou komunikaci,
kterou používají výrobci čidel. Funguje na nestíněném
kabelu až do 20 m a umožňuje zapojit tento levný, velkosériově vyráběný modul, který stojí zhruba polovinu
toho co obvyklé komunikační moduly staršího typu.
Pokud je požadována nová funkce, např. EtherCAT,
stačí jediná komunikační varianta a lze ji připojit na
všechny typy terminálů, které do dané skupiny patří.
Ty jsou poté adaptovány na novou síť – to generuje
výrazné úspory při vývoji apod. Pomocí speciální rozdvojky lze dokonce nastavit dvě větve a na jeden levný
komunikační modul připojit třeba dva terminály, nebo
terminál a modul pro čidla apod. ■
/jv/
www.festo.cz
5/2013
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SILNÁ ZBRAŇ PARKERU: DISTRIBUČNÍ PARTNEŘI
A MALOOBCHODNÍ SÍŤ PARKERSTORE
Parker Hannifin má v ČR a na Slovensku zhruba 30 partnerských firem, které zajišťují dodávky koncovým zákazníkům. Vedle přímého prodeje prvovýrobcům je partnerský kanál
nejdůležitějším způsobem prodeje produktů společnosti. Hustá distribuční síť partnerských
obchodníků, jakou v tomto rozsahu nemá žádná jiná firma v oboru, představuje na trhu
výraznou konkurenční výhodu.
Partnerský kanál představuje pro Parker zhruba
polovinu odbytu. Distributoři jsou schopni odebrat
velké objemy výrobků a ty pak dodávat velkému
množství zákazníků, které by mateřská firma při
zajištění požadované kvality vlastními silami nebyla
schopna obsloužit.
Distributory Parker rozděluje do tří skupin - od
autorizovaných firem přes certifikované partnery
až po tzv. premier distributory. V nejvyšší kategorii je nyní šest velkých a silných hráčů, kteří vůči
zákazníkům dokážou vystupovat i jako systémoví
integrátoři a nabídnout jim nejen dodávku dílů, ale
např. montáž celého hydraulického zařízení na klíč,
servisní služby apod.
Počet partnerů se v posledních 10 letech zhruba
ztrojnásobil. Noví přibývají buď akvizicí firem, které
přivedou do Parkeru vlastní distributory (což je příklad společnosti Olaer), nebo dohodou se zájemci
o partnerství. Potenciální zájemci o partnerství však
prochází důkladným výběrem, aby byli schopni pl-

nit náročné požadavky firmy, která zdůrazňuje, že na
prvním místě je pro ni spokojenost zákazníků. A té
lze docílit jen stabilní a kvalitní obchodní sítí, budované na základě dlouhodobých vztahů s partnery.
ParkerStore je maloobchodní koncept, jehož součásti jsou samoobslužná prodejna produktů Parker
a hydraulická dílna pro výrobu hadicových montáží
a další odborný servis v oblasti hydrauliky a pneumatiky. Síť prodejen v Česku a na Slovensku tvoří

již 19 poboček (12 v ČR a 7 v SR), které jsou, až na
jednu výjimku, provozovány výhradně distributory.
V poslední době lze vidět hlavně nebývalý boom
v otevírání nových poboček ParkerStore na Slovensku, kde byly loni otevřeny dvě nové prodejny
v městech Prievidza a Zvolen, a další v Bratislavě.
Důvodů je několik. Základním předpokladem je
poměrně dobře fungující a neustále rostoucí slovenská ekonomika (na rozdíl např. od české, která
se již dlouhý čas nachází v recesi). K urychlování
rozvoje maloobchodní sítě na Slovensku přispívá
i relativně malý místní trh, kde začíná rychle ubývat
neobsazených regionů, což si místní distributoři
dobře uvědomují a pochopili, že úzká spolupráce
se společností Parker se jim vyplácí.
Expanze na Slovensku je tak příjemným dárkem společnosti Parker Hannifin Czech Republic
s.r.o k 5letému výročí otevření první slovenské
pobočky ParkerStore v Bratislavě na podzim
roku 2007. ■

Mapa certifikovaných a premier distributorů

rozložení ParkerStore a produktových center Parker na Slovensku

www.parker.cz

Prešov SLS Technaco
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Poprad BRC Košice
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Zvolen Eurofluid Hydraulik
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Šamorín BRC Martin

1.
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4.
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6.
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8.
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11.

ParkerStore, Parker, Bratislava, Lamačská cesta 59
ParkerStore, Eurofluid Hydraulik, Bratislava, Slovnaft
ParkerStore SLS Technaco, Bratislava
Produktové centrum BRC Martin, Šamorín
ParkerStore SLS Technaco, Prievidza
ParkerStore BRC Martin, Vrútky
ParkerStore BRC Martin, Zvolen
Produktové centrum Eurofluid Hydraulik, Zvolen
ParkerStore BRC Košice, Košice
Plánovaný ParkerStore BRC Košice, Poprad
Plánované produktové centrum, SLS Technaco, Prešov
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RMIQ PRO ČTYŘI SONDY NAJEDNOU
Jádrem obchodní strategie společnosti Renishaw je použití nových, inteligentních řešení,
která znamenají změny v dosavadním technickém vývoji. Inovativní konstrukce je výsledkem
neobvykle vysokých investic do výzkumu a vývoje, které umožňují společnosti Renishaw
nabídnout klientům řešení, která jsou nejlepší na trhu.
V letošním roce uvádí Renishaw
na trh komplexní rádiový systém měřicích sond RMP/
RTS/RMI-Q. Systém využívá
radiovou technologii rozšíření frekvenčního spektra
přepínáním kmitočtu (FHSS).
FHSS je jedinečný přenosový systém nezávislý na nastavené rádiové frekvenci.
Sonda a přijímač se v případě rušení společně přelaďují na další frekvence, aby
bylo dosaženo spolehlivého datového
přenosu. Tento systém je využíván v obrobkové
sondě RMP60, která je produktem instalovaných na
mnoha obráběcích strojích po celém světě. Nyní je
k dispozici také nástrojová sonda s rádiovým přenosem označovaná jako RTS. Může být použita
samostatně pouze pro měření nástrojů nebo společně s RMP60. Komunikaci se sondami zabezpečuje
zcela nový komunikační modul RMI-Q, který umožňuje komunikaci až se čtyřmi sondami na jednom
stroji. Tato funkce je na trhu ojedinělá a umožňuje
aplikovat cenově velmi přijatelné řešení pro stroje

vybavené paletovými systémy
nebo aplikace vyžadující měření
nebo kontrolu více rozměrů,
které nelze změřit jediným
dotekem.
Použití systému RMP/RTS/RMI-Q je
vhodné pro seřízení soustavy stroj-obrobek-nástroj před započetím obrábění.
Je třeba správně identifikovat polohu
a velikost obráběného dílce,
díl ve stroji, zjistit přídavky
na obrábění a udělat aktuální korekce nastrojů.
Pomocí RMP60 lze automaticky
vyrovnat upínací připravky, rotační osy a indexovací zařízení,
instalovaná na stroji, které budou použity k ustavení a upnutí
obrobku, nastavení správné polohy
referečních bodů na upínačích a středu
osy otáčení indexovacích zařízení.
RMP60 lze využít také pro identifikaci dílce
a výběr správného NC programu, ustavení

polohy referenčního
prvku na dílci a natočení pracovního souřadného systému stroje, zjištění přídavku na obrábění a určení hloubky třísky
pro hrubovací a dokončovací operace, správnou
orientaci dílce na stole stroje tak, aby bylo možné
při obrábění dosáhnout na požadované plochy.
RTS je užitečným pomocníkem pro nastavení
délky a průměru nástrojů a automatickému
nastavení odpovídajících nástrojových korekcí
v řídicím systému stroje. V průběhu obrábění pak
RTS spolehlivě zkontroluje velikost opotřebení
nástroje před nebo po skončení obráběcí operace a změny rozměru nástroje aktualizuje
v řídicím systému stroje. Samozřejmou
funkcí je i kontrola zlomení nástroje,
zejména po vrtacích operacích.
Nový rádiový systém RP/RTS/
RMI-Q přináší společný významný efekt. Eliminace omylů
a chyb způsobených lidským faktorem. Opakovaně přesné měření
a automatická korekce naměřených
údajů bez ohledu na únavu nebo momentální indispozici operátora stroje jsou
faktory, které významně ovlivňují rozhodování
o investici do měřicích sond. ■

Nenechte

se zlomit...
...opotřebeným
nástrojem
Velikost a stav nástroje hrají důležitou roli v mnoha procesech obrábění. Je velmi důležité zjistit velikost nástrojů před
zahájením obrábění prvního dílce série. V průběhu obrábění je nutné kontrolovat, zda jsou používané nástroje neporušeny
a v dobrém stavu.
Rychlé ustavení a kontrola nástroje přímo v obráběcím stroji zkracují seřizovací časy a minimalizují zmetkovitost.
Chcete-li získat více informací, volejte +420

548 216 553, prohlédněte si webové stránky na adrese

www.renishaw.cz, nebo nás navštivte na veletrhu
MSV NITRA v termínu 21.–24. 5. 2013, pavilon M2, stánek č. 30.
Renishaw s.r.o., Olomoucká 1164/85, 627 00, Brno
T +420 548 216 553 F +420 548 216 573 E czech@renishaw.com

www.renishaw.cz

Téma: MSV Nitra 2013

SpolehlivoSt Strojů
vyjádřená normou AStm d7843

Kolorimetrie – analýza barevnosti
membrán olejových zkoušek

Kolorimetrie membrán je nová analytická metoda,
která vznikla díky mnohaleté mezinárodní spolupráci předních světových výrobců strojů i specialiOlej je zásadní, ale velice často opomíjený a přehlížený konstrukční prvek strojů, přitom zovaných tribotechnických laboratoří. Nabízí možkondice a čistota oleje má zcela klíčový vliv na spolehlivost a produktivitu strojů.
nost měření a sledování množství nerozpustných
nečistot v oleji a umožňuje tak předem upozornit na
Problémy mazání, zasekávání ventilů, rychlé opo- tzv. tvrdého znečištění. Vytváří tak povrch při- nebezpečí tvorby úsad v kritických komponentech.
třebení a tvorba úsad v kritických částech olejových pomínající smirkový papír. Vyšší tření na povrchu Definuje potenciál oleje k tvorbě úsad, resp. příčiny
systémů jsou příčinou dlouhých prostojů, snížené zasaženého, okem neviditelnou mikroskopickou vedoucí k většině problémů strojů a zařízení.
produktivity a nejdražších provozních problémů vrstvou úsad, znamená lokální zvýšení teploty, Metoda kolorimetrie, jako nástroj pro stanovení povůbec. Je proto důležité a podstatné definovat zvýšené namáhání stroje, rychlejší opotřebení tenciálu oleje k tvorbě úsad v olejových systémech,
jejich příčiny.
a v důsledku rychlejší degradace oleje a vznik byla schválena jako standard ASTM D7843 mezináVětšinu problémů způsobuje špatná kondice oleje, dalších úsad. (viz obr. 3)
rodní organizací pro standardizaci ASTM International (americká obdoba ISO) na
která je tvořena znečištěním a degradací oleje.
Jednoznačně tedy platí souvislost mezi kondicí
začátku prosince 2012. (viz obr. 4)
Obr. 3: Porovnání koeficientu tření oleje bez a s produkty degradace
oleje a kondicí stroje. KLEENTEK se fenoménem
Kolorimetr vyhodnocuje zbarvení
degradace oleje a tvorby úsad, resp. souvislostí
membrány 0,45 µm resp. 0,8 µm
kondicí oleje a kondicí stroje, zabývá více než čtyři
způsobené zachycenými nerozdesetiletí.
pustnými nečistotami a produkty
Stanovení potenciálu k tvorbě úsad a aplikace techdegradace. Čistě bílá laboratorní
nologií na odstranění či zabránění vzniku úsad je
membrána má největší odrazivost
základním nástrojem optimalizace spolehlivosti
a propustnost světla. Čím je mema produktivity strojů.
brána po průchodu definovaného
množství oleje s rozpouštědlem
Úsady – hlavní příčiny poruch mazání
tmavší, tím méně světla se od
měřené membrány odrazí, tím
Úsada v tribotechnické terminologii znamená tzv.
měkké znečištění a poznáme je podle typického
méně světla membránou projde
zabarvení – od hnědé po černou. Úsady negativně
a tím vyšší je pak naměřená hodovlivňují zejména ventily, čerpadla, hydromotory,
nota ΔE.
ložiska, filtry, soukolí převodovek, teplosměnné
povrchy chladičů a ohřevu oleje, ucpávky atp. Typické projevy úsad:
Měkké znečištění je tvořeno degradací oleje ze- ●●Zasekávání ventilů
jména působením zvýšených teplot a kyslíku – tedy ●●Trhavý pohyb hydraulik (Slip-stick efekt)
produkty (degradace základového oleje, degradace ●●Zvýšené opotřebení – zejména ložisek a přeaditiv – přísad).
vodovek
Díky oxidaci oleje vznikají v oleji volné radikály, ●●Snížená účinnost chlazení způsobující přehřívání
které chemicky reagují a začnou tvořit kyseliny,
strojů
alkoholy, estery a další nežádoucí chemické látky, ●●Zkrácená životnost filtrů
které dále reagují a mohou se shlukovat, díky čemuž ●●Zkrácená životnost oleje
začnou z oleje vypadávat. Další reakce vedou už
k produktům degradace v oleji nerozpustných, které Kondice oleje přímo ovlivňuje ekonomiku provozu
pak začnou tvořit úsady různých forem v olejovém stroje – úsady v olejovém systému zvyšují náklady
systému – od měkkých rosolovitých, přes lepivé kaly a snižuje se produkce. Kondice oleje přímo ovlivňuje:
až po tvrdé a lesklé laky. (viz obr. 1, 2)
●●Kvalitu výroby, četnost zmetků a množství oprav
vadných výrobků
Obr. 4: Zařízení pro vakuovou membránovou filtraci
Důsledky vzniku úsad
●●Odstávky, zpoždění dodávek
Hodnota ΔE tedy vyjadřuje rozdíl vyslané a přijaté
Úsady narušují mazací film a zvyšují tření na ●●Náklady na údržbu a náhradní díly
pohyblivých součástech. Produkty oxidace ●●Životnost stroje
energie v porovnání s etalonem – čistou memoleje jsou také velice lepivé a podobně jako ●●Spotřebu energií, efektivitu výroby
bránou. Čím vyšší je změřená hodnota ΔE kolomucholapka na sebe zachytávají větší částice ●●Návratnost investic
rimetrem, tím vyšší je znečištění oleje a tím vyšší
je zároveň i potenciál k tvorbě úsad v olejovém
systému.
Jinými slovy – čím je světlejší membrána po
průchodu vzorku oleje, tím nižší je změřená
hodnota kolorimetrem a tím vyšší bude spolehlivost a životnost strojů a zařízení. (viz obr. 5)
Hlavní výhody kolorimetrie:
●●Rychlá a snadná interpretace výsledku
●●Výsledky je možné jednoduše trendovat, z trendu

lze odhadovat další vývoj
●●Vysoká přesnost a opakovatelnost
●●Je proveditelná přímo v provozu či laboratoři

Obr. 1: Ukázka úsad na ložisku (zdroj Siemens)
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Obr. 2: Příklad úsad na soukolí převodovky (zdroj Siemens)

●●Nízké náklady

Téma: MSV Nitra 2013

Obr. 5: Tabulka hodnocení závažnosti hodnoty MPC

Příklady z praxe

Příklad 1 – Souvislost MPC a množstvím úsad
způsobujícím zvýšení teplot na ložisku
Na grafu viz obr. 6 je patrná jasná souvislost teploty
na ložisku s naměřenou hodnotou MPC v průběhu
čištění oleje za provozu.
Příklad 2 – Porovnání kolorimetrie a částicových metod
V praxi se pro hodnocení kondice olejů stále hojně
využívají metody měření množství částic v definovaném množství vzorku oleje, které však principiálně
nepostihují produkty degradace oleje. Hodnocení
kondice oleje na základě kódu čistoty NAS 1638
resp. ISO 4406 tak nepřináší podstatnou část informace o oleji, kterou bychom mohli využít pro
odhalení a prevenci příčin prostojů a poruch strojů
a zařízení. (viz obr. 7)

Obr. 6: Graf souvislosti MPC a teploty ložiska

Kolorimetrie je jednoduchým nástrojem pro vyhodnocení kondice oleje – tj. kondice stroje. Pravidelné
sledování čistoty olejů a potenciálu k tvorbě úsad
v systému je důležitou součástí diagnostiky a je
nástrojem pro: Snižování nákladů spojených s pro-

vozem strojů a zařízení, eliminaci prostojů, zvýšení
produktivity a kvality výroby a zvýšení efektivity
výroby. ■
Ing. Jan Novák, KLEENTEK, spol. s r.o.,
jan.novak@kleentek.cz

Obr. 7: Příklad srovnání výsledků částicových metod
a gravimetrie s kolorimetrií, dle ISO 4406 a NAS 1638
jsou vzorky stejné
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OKUMA THERMO FRIENDLY CONCEPT
Vzhledem k překotnému vývoji informačních technologií v posledních desetiletích asi nikoho
nepřekvapí, že i současné číslicově řízené obráběcí stroje jsou vybavovány funkcemi, které
lze opatřit přízviskem inteligentní. Většina z takto nazývaných funkcí má za cíl zvýšit míru
autonomie obráběcího stroje na lidské obsluze, nebo razantněji řečeno: v důsledku nedostatku
kvalifikovaných odborníků pro seřizování a obsluhu CNC obráběcích strojů musí výrobci
strojů hledat řešení, která pomohou zajistit stabilní a bezpečný výrobní proces v podnicích
od „garážové“ velikosti až po obří nadnárodní kolosy.

Schéma principu kompenzace tepelných deformací
(TAS-S, TAS-C)

X osa
Y osa

Kompenzační
hodnota

Z osa
Výpočet tepelné
deformace

Teplotní čidla
Záznam provozu
vřetene

sbírá informace z pasivních teplotních snímačů,
ale dokáže dopředu předpovídat teplotní zátěž od
vřetena a servomotorů ze sledování a vyhodnocení
charakteru práce největších zdrojů tepla.
Řídicí systém
[Precizní kontrola]

—Monitorování konstrukce stroje

negativní vliv na přesnost při obrábění. Systém
TAS-S respektuje nejen teplotu vřetene, ale i průběh chodu vřetena včetně doby jeho zastavení.
Tepelné deformace vřetene jsou precizně kontrolovány a kompenzovány při všech provozních
režimech.

— Inteligentní vřeteno

0.1µm
Řízení odchylek

Sofistikovaná
konstrukce
stroje

Thermo-Friendly
Concept
Konstrukční symetričnost
eliminuje vliv teploty
v okolí stroje

Symetrie konstrukce
Velká tloušťka stěn rámu

Promyšlené krytování stroje
Umístění periferií
Izolace lokálních zdrojů tepla

Konstrukce stroje
[Symetrické deformace]

Thermo Friendly Concept zaručuje až 10násobné
zúžení rozptylu dosažených výsledků obrábění, aniž
by byla vyžadována aktivní účast obsluhy stroje.
Eliminuje vliv přerušení práce, nákladné udržování
konstantních podmínek obrábění a při vyloučení
náhlých změn teploty uvnitř výrobní haly i instalace
nákladných klimatizačních systémů.

Thermo Active Stabilizer – Konstrukce
stroje (TAS-C)
Při obrábění za neustálené okolní teploty je dosahovaná přesnost závislá na tepelných deformacích
stroje i obrobku, dochází ke změně relativní polohy
nástroje vůči obrobku. Systém TAS-C založený na
znalosti tepelného chování stroje a s využitím informací z optimálně umístěných teplotních čidel
a polohy suportů v souřadných osách precizně
předvídá a kompenzuje tepelné deformace stroje
při změnách okolní teploty.

Thermo Active Stabilizer – Vřeteno
(TAS-S)
symbolizujícím splynutí mechaniky a elektrotechniky/elektroniky najdeme. Okuma vyzdvihuje nad
soubor funkcí, které snesou název inteligentní, tři
sofistikovaná řešení, anglicky označovaná jako:
Thermo Friendly Concept, Colision Avoidance System a Machining Navi. Co se skrývá pod takovýmito
názvy prozradí detailnější pohled na koncepci,
vlastní provedení a dosahované výsledky:

Dosahované parametry:

K tepelným deformacím vřetene dochází jak
v průběhu jeho chodu, tak při zastavení, což má

Svislé obráběcí centrum MB-46VA
s vřetenem max. 15 000 ot/min
Precizní kompenzace odchylek při častých změnách otáček vřetene

2 µm

TAS-S

Tepelné deformace vřetene

Výrobci strojů tak přicházejí zejména s řešeními
pro prevenci kolizí ať už při seřizování nebo při
automatickém režimu provozu. Dále je třeba zajistit opakovatelnou výrobu v požadované kvalitě
a produktivitě – zde často figurují systémy kompenzace tepelných deformací a jiná řešení poskytující
zpravidla určitou míru adaptivity stroje při vlastním
řezném procesu. Každopádně je pro úspěšný vývoj
inteligentních funkcí třeba disponovat hlubokými
znalostmi, jednak stroje jako takového (jeho chování), a pak číslicového řízení, které zajišťuje nejen
realizaci povelů, ale i sběr dat v reálném čase, jejich
vyhodnocení a provedení korekčních výpočtů.
Je zřejmé, že nejlepší předpoklady pro dosažení
úspěchu má ten, kdo do svých strojů vkládá nejen
mechanickou konstrukci a montáž, ale také vývoj
a výrobu kompletního systému řízení (od servomotorů přes odměřování, servopohony až po vlastní
softwarové provedení řídicího systému).
Jeden z tradičních a současně jeden z největších
japonských výrobců číslicově řízených obráběcích strojů, firma Okuma, splňuje beze zbytku výše
jmenované podmínky, a proto se pojďme podívat
blíže, jaké inteligentní funkce na strojích s logem

Bez
kompenzace

4 µm

39 µm

34 µm

30 min
Po zapnutí

10 µm

RPM changes
& stops

45 min

Konstantní otáčky

15,000 min-1

Po zapnutí

8
Otáčky vřetene
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Upozornění: Aplikace Thermo Friendly Conceptu
vyvolává návykové syndromy. Odvykací procedury jsou velmi náročné a většinou bez zjevného
efektu! ■

Thermo Friendly Concept
Vychází ze sofistikované konstrukce stroje s dobře
predikovatelnými teplotními deformacemi způsobovanými jak vnějšími teplotními změnami, tak
i vlastními zdroji tvorby tepla – jejich eliminací,
izolováním nebo vhodným umístěním. Vše se
vyhodnocuje v inteligentním řízení, které nejen
24
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Tepelně symetrická konstrukce
Klíč k možnosti
kompenzace tepelných
deformací

Uzavřený rám
Dvoustojanová konstrukce
zajišťuje rovnoměrné tepelné
deformace

Tepelně vyvážená struktura
Konstrukce předního krytování a umístění
elektroskříně zajišťují rovnoměrné vedení
tepla v konstrukci stroje

Zveme Vás na Mezinárodní
strojírenský veletrh Nitra,
na náš stánek č.3 v hale M4

Téma: MSV Nitra 2013

CoCa Cola Casbega spolupraCuje s firmou
Chep na odstranění zbytečnýCh nákladů
Odvětví pOtravin a nápOjů prOchází celOsvětOvě ObdObím
nejistOty, přičemž spOtřebitelé jsOu při svém nákupním
rOzhOdOvání Obezřetnější. tO má nevyhnutelně dOpad
na rOzvahy výrObců, cOž znamená, že se více než kdykOli
jindy zaměřují na Odstranění zbytečných nákladů ze
svéhO dOdavatelskéhO řetězce a na zvyšOvání efektivity
svých prOvOzních činnOstí.

S

polečnost Casbega, která se
zabývá plněním do lahví pro
firmu Coca-Cola, se zaměřila
na to, jak by mohla vylepšit své logistické postupy a dospěla k závěru,
že lze dosáhnout významných úspor času a peněz
přechodem od systému výměny neznačených palet
ke službě zapůjčování paletových jednotek spravované společností CHEP.

Automatizace vyžaduje kvalitu
Casbega se zbavila správy a výdajů souvisejících
s používáním neznačených palet a zároveň má
nyní záruku stabilních dodávek vysoce kvalitního
vybavení pro přepravu svých výrobků. Je to proto, že
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společnost CHEP své palety kontroluje a opravuje pokaždé, když se vrátí
do jednoho z jejích servisních center.
José María Sánchez, ředitel pro techniku a logistiku společnosti Casbega,
popisuje důležitost této záruky kvality: „Vždy se
snažíme stanovit srovnávací standardy pro oblast
business excellence. Při našem neustálém úsilí
o hledání možností zajištění úspor nákladů a vylepšení logistiky nás velmi těší, že spolupracujeme
se společností CHEP. Palety, které firma CHEP poskytuje, jsou mnohem vyšší kvality než alternativy
neznačených dřevěných palet a umožňují nám
optimalizovat efektivitu provozních činností našeho
dodavatelského řetězce.“
Vysoká kvalita a trvanlivost palet CHEP má rovněž
přímý dopad na výrobu ve firmě Casbega. „Naše
linky a postupy paletizace jsou plně automatizovány, takže palety musí mít co nejvyšší kvalitu, aby
bylo zajištěno, že nebude docházet k žádnému
přerušování výroby,“ pokračuje José María Sánchez.
„Odolnost vybavení od firmy CHEP je zásadní pro
efektivitu a bezpečnost všech našich procesů.
Pracovali jsme spolu s firmou CHEP na zavádění
opatření, která minimalizují úroveň nestabilních
produktů, a díky nimž je možno zabránit nehodám.“
CHEP rovněž hraje hlavní roli při zajišťování toho,
aby společnost Casbega plnila veškeré své objednávky včas. Casbega plní do lahví 275 různých
výrobků a udržuje si dostatečné zásoby k tomu,
aby byla schopna uspokojit 8–10denní objednávky.
Objednávky zákazníků lze přijímat do 17 h odpoledne s tím, že je zaručena dodávka od 6 h ráno
následujícího dne. Proto je důležité, aby společnost
měla přístup ve správném čase ke správnému
množství palet, aby byla schopna dodat v souladu se všemi svými závazky ohledně expedice.
Flexibilita a škála služeb firmy CHEP znamená, že

společnost Casbega nemusí nikdy podstupovat
zbytečná zpoždění.

S ohledem na životní prostředí
Je rovněž důležité fungovat udržitelným způsobem, takže firma Casbega od svých dodavatelů
očekává v tomto ohledu podporu. Fungování
služby zapůjčování paletových jednotek firmy
CHEP je skutečně udržitelné, jelikož je založeno
na opětovném používání, opravách a konečně
na recyklaci palet. Tím, že firma CHEP umožnila
společnosti Casbega opustit systém výměny neznačených palet, snížila její závislost na nevratných
obalech směřujících na skládky. CHEP rovněž zajišťuje, aby bylo dřevo na jejich palety získáváno
z udržitelných zdrojů.
„Náš trvalý zájem o ochranu životního prostředí
znamená, že se snažíme eliminovat odpady v průběhu celého procesu plnění do lahví, kdekoli je
to možné. Naším největším příspěvkem v oblasti
paletizace je minimalizace množství dřeva, které
používáme, což CHEP umožňuje řízeným opětovným používáním svých palet napříč celým
naším dodavatelským řetězcem,“ uzavírá José
María Sánchez. ■

ELEKTROMOTOR S PŘEVODOVKOU NEJEN
PRO HYBRIDNÍ ZEMĚDĚLSKÁ VOZIDLA
Italská firma TRASMITAL Bonfiglioli, kterou na českém trhu zastupuje společnost AMPO,
představila zajímavé řešení, které vzbudilo pozornost na odborném zemědělském veletrhu
SIMA v Paříži, a za nějž výrobce získal zvláštní uznání SIMA Innovation Awards. Jde o nové
mechatronické pohonové jednotky s menšími rozměry, ale vysokou energetickou účinností, které zajišťují nižší náklady na palivo, nižší provozní náklady a lepší pracovní výkon.

Samohybné zemědělské stroje se vyznačují požadavkem na vysoký výkon, ale zároveň pouze
omezeným dostupným prostorem. Možnost
využití elektromotorů uvnitř náboje pohonu,
místo běžných hydrostatických systémů, vzbudila proto pochopitelně velký zájem výrobců.
Díky integraci synchronního motoru, s optimálním výkonem, se firmě Bonfiglioli podařilo
vyvinout velmi kompaktní pohonovou jednotku.
Velikost motoru je limitovaná, a to zejména pro
stroje, jako jsou samohybné postřikovače nebo
kombajny, které musí pracovat mezi řádky plodin. Inteligentní design Bonfiglioli znamená,
že celkové rozměry nového řešení nejsou
větší než konvenční hydromotory nasazené
do náboje převodovky. Zmíněné řešení bylo
primárně koncipováno pro hybridní elektrická
vozidla, v nichž dieselový motor pohání místo
hydraulického čerpadla elektrický generátor.
Tato kombinace dosahuje obecně větší celkové
účinnosti hnacího ústrojí mezi vznětovým motorem a poháněným kolem. Elektrické motory
mohou také generovat energii při zpomalování
nebo brzdění. To zajišťuje nižší spotřebu paliva
a umožňuje, aby dieselový motor mohl rovněž

Úspory skryté v kolech
Tradiční pohony kol Bonfiglioli mohou být také
vybaveny vícediskovou dynamickou brzdou.
Výkonovým ztrátám způsobeným
n e s p r á v ný m
nahuštěním se
lze vyhnout i optimalizací tlaku tak,
aby odpovídal podmínkám pro
práci v terénu nebo na silnici.
Do systému lze zabudovat
i centrální dohušťování pneumatik. Přítomnost takovéhoto
systému rovněž zlepšuje celkovou účinnost vznětového motoru
na hnací ústrojí kol. Jednoduchost mechanického designu a spolehlivost zapojených
elektrických komponentů znamenají snížené
náklady na údržbu i nižší náklady na pohonné
hmoty. Následné zvýšení kapacity služeb vede
k celkovému snížení provozních nákladů.
Další velkou výhodu představuje nezávislost
točivého momentu a otáček každého kola,
pokud jde o použitelnost vozidla: dramaticky
se zlepšila ovladatelnost, poloměr otáčení lze
minimalizovat, a snižuje se také opotřebení pneumatik. Nový pohon je také šetrnější k životnímu
prostředí než konvenční, protože sníží rizika
kontaminace půd a sklizní uhlovodíky, a potřebu
recyklace oleje. ■
www.ampo.cz

Kormidelníci větrných elektráren
Nové řešení pro samohybné postřikovače není
jedinou zajímavou novinkou z portfolia společnosti Bonfiglioli v poslední době. Na loňském veletrhu Windpower představila firma
pod označením 712TW např. novou otočovou
jednotku, která řídí orientaci gondoly turbíny
větrné elektrárny. Nová jednotka představuje
mnohem menší a lehčí motor s převodovkou s integrovaným měničem. Výsledkem je
kompletní natáčecí systém v jednom celku,
který zaručuje lepší výkon a přináší řadu výhod, pokud jde o spolehlivost a dostupnost.
Nová otočová jednotka je ideální pro turbíny
vyrábějící 3 MW výkonu (nebo více). Zařízení
lze rychle a snadno dodatečně doplnit do
stávajících gondol, aniž by bylo nutné měnit
mechanické uspořádání gondoly.
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Menší rozměry, větší účinnost

projít procesem označovaným jako downsizing
a zmenšit své rozměry.

Nový retrak LiNde r10-r25

Toto kompletní mechatronické řešení firmy TRASMITAL Bonfiglioli bylo původně vyvíjeno pro použití na samojízdných postřikovačích plodin. Může
však být použito i na jiné typy nové generace
samohybných hybridních zemědělských vozidel
a jiných mobilních aplikacích schopných integrovat elektrickou energii s mechanickou převodovkou a hmotností mezi 7 a 20 t. Tato nová
generace pohonových systémů, jejichž
účelem je nahradit
hydrostatické pohonové soustavy,
zahrnuje vysoce výkonný
elektromotor
místo konvenčního
hydraulického motoru,
dynamický brzdný systém
a může zahrnovat i systém pro nafukování a vyfukování rotujících pneumatik.
Inovativní řešení Bonfiglioli tvoří:
1. Vícestupňová planetová převodovka,
2. Vysoce účinný elektromotor, který je dostatečně kompaktní, aby poháněl samohybné
stroje bez rizika poškození plodiny,
3. Vícediskové brzdy,
4. Systém řízení tlaku v pneumatikách.
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Řízení malých a stŘedních
firem s pomocí erp systémů
Podnikové informační systémy ErP mají význam PřEdEvším
vE vElkých a střEdních firmách, což jE dáno jEjich
robustností, komPlExností a s tím sPojEnými vyššími
finančními nároky na PořízEní a další udržování. to alE
nEznamEná, žE malé firmy sE nEmohou zařadit mEzi
uživatElE těchto systémů.

J

en bude třeba pro tyto firmy zvolit například
jiný způsob financování produktu tak, aby firmu
přechodem na nový systém příliš nezatížil a aby
se pro ně nestal likvidační. Mohlo by se jednat o pro

nájem licencí, možnost splátkování, odložení platby
apod. Bude třeba k těmto firmám přistupovat citlivě
a s dostatkem zkušeností, podmínkou bude kvalitní
zpracování předimplementační přípravy, ta je důležitá
pro stanovení vhodného postupu při nasazení sys
tému, ale také z důvodu, aby již v průběhu předimple
mentace uživatel věděl, jaká bude pro něj„skutečně“
konečná cena. Finanční náklady spojené se zpraco
váním tohoto dokumentu by mohla nést dodavatel
ská firma. Ta je důležitá pro stanovení vhodné verze
dodávaného řešení, jeho úpravě, dále pak strategie
samotného nasazení ERP. Dodavatelé informačních
systémů ERP také na základě zkušeností z různých
průmyslových odvětví vytvořili upravené verze svých
systémů označované jako vertikální řešení.
ERP systémy bývají často vnímány jako informační
systémy, které v sobě integrují a automatizují velké
množství procesů souvisejících s produkčními čin
nostmi podniku. Typicky se jedná o výrobu, logis
28
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tiku, distribuci, správu majetku, prodej, fakturaci,
účetnictví a dále pak CRM, workflow a další inte
ligentní nástroje. Díky tomu se právě malé firmy
domnívají, že nejsou určené pro ně.

Nicméně i v malých společnostech je malý mana
gement, který pro řízení malé společnosti potře
buje stejně kvalitní informace jako management
společnosti velké. Naštěstí ERP systémy nabízí řadu
možností, od těch nejjednodušších, které ERP sys
témy poskytují bez nutnosti dalších výdajů, až po
ty sofistikované, které vyžadují vstupní analýzu,
nutnost připravit prostředí a výstupy, což bývá
spojeno s finančními náklady.
Velikost firmy ale není dána počtem zaměstnanců
a proto by také počet zaměstnanců neměl být vo
dítkem pro hledání potenciálních nových uživatelů.
ERP systém bude přínosem pro společnost, která se
rozhodne nahradit stávající tabulkový systém nebo
systém drobných aplikací vzájemně propojených,
neposkytující ale pružnost v získávání dat a nepo
skytující požadovanou bezpečnost dat.
Požadavky na ERP systém jsou jistě rozdílné
v závislosti na pozici ve firmě
Manažer firmy potřebuje ekonomický systém, který
zvládá víc než jen účetnictví, je ucelený a ne složený
z roztříštěných aplikací, nebo souborů word a excel.
Jen tak bude možné firmu efektivně spravovat
a umožnit jí růst. Pokud je například potřeba ve

Téma: MSV Nitra 2013
firmě schválit dokument, nemusí být odpovědný
pracovník nutně přítomen přímo ve firmě a schválení podepsat. U systému musí být předpoklad
vývoje podle vzrůstajících potřeb.
IT pracovník preferuje bezpečný systém, který zaznamenává všechny změny v databázi. Jednoduše
pak lze zjistit, kdo a kdy údaje zobrazil, změnil nebo
smazal. Snadnou instalaci softwaru nejlépe pomocí klasického průvodce. Zálohování a obnovení
dat musí být jednoduché, ucelené, bez nutnosti
provádět více kroků. Obnovení provozu po kolizi
serveru musí být v případě záložního serveru proveditelné během krátkého času. V obtížně zvládnutelné situaci je důležité, aby byly dostupné služby
konzultantů.
Účetní firmy pokládá za důležité zvládnutí základních operací za krátkou dobu. Systém musí obsahovat jednoduché nástroje na snadné nalezení
požadovaných záznamů. Schvalování transakcí
musí probíhat pohodlně pouhým kliknutím myši.

uživatelské úpravy, sloužící k přizpůsobení systému
zaběhlým potřebám společnosti. Je tedy důležité,
aby taková společnost přistupovala k výběru systému zodpovědně, a to s důrazem na skutečnost,
že systém, pokud možno, zcela pokrývá potřeby.

Ve zbývajících oblastech pak zákazník musí přizpůsobit procesy firmy řešením, které nabízí zvolený
ERP systém.
Podnikový informační systém ERP, který se chce
prosadit i na poli menších firem, musí nabízet kromě
základních modulů, nabízejících i mnohem levnější softwary, také prostředky tvořící výstupy pro
snadné rozhodování vedoucích pracovníků. Musí
nabízet rozšířenou podporu pro uživatele ve formě
kvalitního hotline, možnost pomoci ať už na místě
u uživatele, tak i vzdáleně, což s sebou nese úsporu
prostředků. ■
Karel Prchal, konzultant společnosti JKR,
která je dodavatele podnikových informačních
systémů Byznys ERP

www.jkr.eu

Za předpokladu, že je ERP systém správně
implementován, přináší řadu výhod:
●●zefektivnění a zrychlení ekonomických procesů,
●●centralizaci dat a snížení chyb, což v konečném
důsledku vede ke snížení nákladů,
●●dlouhodobé úspory v investicích do informačních systémů a hardware,
●●zvýšení bezpečnosti,
●●rychlejší výstupy pro vedení firmy,
●●podpora pro vedení účetnictví podle mezinárodních standardů,
●●navíc zvyšuje flexibilitu, takže i konkurenceschopnost.

250 podniků vyrábí
s podporou BYZNYS ERP

Přechod z účetního softwaru na ERP systém
je správnou cestou ke změně z malé firmy na
firmu střední
Pokud jako měřítko menší společnosti vezmeme
finanční možnosti, které společnost má na implementaci nového systému, pak je zřejmé, že pravděpodobně nebude moci ve větší míře realizovat

Informační systémy BYZNYS ERP
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strojírenství

Duben, za kamny nebuDem,
Vyrazíme na zákaznické Dny...
Kromě obvyKlé účasti na Klíčových výstavách
a veletržních aKcích se stále více průmyslových firem
zaměřuje na své vlastní „domácí veletrhy“, Které mají
většinou podobu záKaznicKých dnů, dnů otevřených dveří
(či mezinárodně vznešeněji znějícího eKvivalentu open
house) apod. a něKteré z nich se už svým rozsahem začínají
sKutečně malým veletrhům podobat.

J

en během uplynulého měsíce se konalo hned
několik takovýchto akcí v režii hlavních strojírenských firem působících na českém trhu.
Např. semináře firmy Misan v jejím předváděcím
a školicím středisku v Lysé nad Labem jsou už tradiční záležitostí v oboru. Ten letošní však byl svým
způsobem specifický, protože firma na něm kromě
odborných přednášek a živých ukázek představila
i svého nového strategického
partnera – japonskou společnost Okuma, která v nabídkovém portfoliu Misanu vystřídala dosavadní preferovanou
značku Mazak, jež působí od
loňského roku na českém
trhu prostřednictvím samostatné pobočky. Na semináři
„Green Light Machining“
pořádaném firmami Misan,
Sandvik Coromant a Carl Zeiss
IMT se tak představily kromě
novinek zmíněných partner-

ských firem (např. nové nástroje CoroMill, nástrojové balíky CoroPack, vysokorychlostní skenování
Prismo 7 Navigatror a měřicí sytém Duramax)
a značky Brother, kterou Misan rovněž zastupuje,
hlavně stroje značky Okuma. Ty reprezentovaly
víceúčelové multifunkční centrum Multus B400
II-W, univerzální centrum MU-500V II, obráběcí
centrum LT2000EX-3T3M, výkonné soustružnické
centrum MA-400HA, horizontální soustruh Genos
M560R-V, CNC soustruhy LB2000EX MY C a Genos
L300E-M.
30
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České zastoupení největšího světového výrobce
obráběcích strojů, společnosti DMG / Mori Seiki,
uspořádalo zákaznické Dny otevřených dveří na
své brněnské základně 8.–12. dubna. O novinkách
DMG / Mori Seiki informujeme průběžně podrobněji
v seriálu posledních vydání TechMagazínu, takže
jen ve zkratce: Na Open House se živě představilo
7 hi-tech exponátů: soustružnické technologie za-

stupovaly univerzální CNC soustruh CTX 310 ecoline,
CNC soustruh NLX2500SY/700, frézovací technologie
např. univerzální CNC frézovací stroje: DMU 50, DMU
65 monoBLOCK NVX. Vertikální obráběcí centra reprezentovaly modely NVX5080/40 ecoline a DMC
635 V ecoline, CTX DMC V ecoline. Návštěvníci se
mohli seznámit se systémem předseřizování nástrojů
Microset na zařízení UNO 115 ecoline a firma představila rovněž služby DMG / Mori Seiki lifecycle services.
Další firmou, která v dubnu na zákaznických
dnech představila své novinky pro letošní rok byl
Kovosvit MAS. Do Sezimova Ústí se na třídenní
akci jednoho z nejstarších tradičních strojírenských
podniků v ČR přijelo ve dnech 16. až 18. dubna podívat 355 návštěvníků z téměř 130 firem, aby mohli
zhlédnout nejnovější technologie a novinky ze světa
obráběcích strojů a podívat se do výroby, montážních
hal a slévárny. „Akciová společnost Kovosvit MAS
prezentuje především hi-tech řešení, což představují
převážně multifunkční a 5osé stroje, které zaručují
vysoký výkon, produktivitu a přesnost obrábění. Vyrábíme stroj od začátku až do konce, tzn. od vývoje přes
výrobu součástí až po montáž, včetně vlastní slévárny.
K zákazníkovi se dostává již hotový stroj a zde tak má
možnost se blíže seznámit se zákulisím výroby a vidět v reálných podmínkách její
jednotlivé kroky,“ říká vedoucí
marketingového oddělení Kovosvitu Martin Volný.
Zákaznické dny Kovosvit MAS
jsou nejen tradičním setkáváním odborné strojírenské
veřejnosti, ale i významnou
příležitostí k uzavírání nových
kooperací a zajímavých obchodních zakázek. První dva
dny byly určeny pro české
a slovenské partnery, kterých
se akreditovalo 267. Závě-

rečný distributorský den byl vyhrazen zahraničním
partnerům. S novinkami Kovosvitu se přijelo seznámit 85 zástupců firem a institucí z Ruska, Polska,
Švédska, Německa, Itálie a Bulharska. Významnou
součástí programu se tak stala i návštěva prvního
náměstka ministra průmyslu Ruské federace Gleba
Nikitina, který zodpovídá za oblast ruského strojírenství. Na Zákaznických dnech jednal s vedením společnosti o podpoře společného podniku
MTE Kovosvit MAS, který mateřský podnik založil
v Rusku loni, a o možnostech budoucí spolupráce

strojírenství
nejen s Kovosvitem, ale i s případnými dalšími
českými strojírenskými podniky.
Vzápětí nato se mohli zájemci o novinky ve
strojírenství přesunout do Zlína, kde 18. a 19.
dubna pořádala ve svém areálu zákaznické
dny společnost Tajmac ZPS. Firma, která
si připomíná letos 110. výročí strojírenské
výroby ve Zlíně (tehdy ještě Baťovy strojírny),
přilákala na jejich letošní ročník na 50 vystavovatelů z řad partnerských firem – své produktové novinky a služby prezentovalo na 54 stáncích
stovkám návštěvníků této tradiční akce 110 zástupců spoluvystavujících společností. Kromě nich
představili své novinky samozřejmě i pořadatelé.
V továrně měli návštěvníci Open House možnost
vidět v akci vertikální i horizontální obráběcí centra,
portálová multifunkční obráběcí centra, dlouhotočné CNC automaty i vícevřetenová soustružnická
centra z produkce zlínského výrobce. Jak uvedl
ředitel divize CNC Ing. Marek Hala, podařilo se
zkompletovat prakticky celé spektrum, klasické
i plně CNC stroje, mj. 6 a 8vřetenové automaty,
ale i ukázky historie výroby vřetenových automatů
ve Zlíně. Do budoucna budou zachována klasická
obráběcí centra, ale firma se bude stále více zaměřovat na multifunkční víceosé stroje – důkazem
je nové 5osé multiprofesní portálové obráběcí
centrum MCV 2318.
A i když mezi vystavovanými stroji sice nebylo ještě
očekávané nové velké portálové centrum, novi-
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Program:
- v˘stava kolejové techniky
- firemní prezentace
- konference
- odborné semináfie
- oficiální obchodní setkání
- neformální spoleãenská setkání

nek a atraktivních ukázek bylo k vidění dost. Např.
divize Manurhin představila mezi svými 8 exponáty, novinku v české premiéře – stroj Manurhin
K´MX 732 EVO. Divize Automaty představila 4 stroje
Mori-Say (většina z nich byla seřízena na výrobu
určité konkrétní součásti pro příslušného zákazníka).
K atraktivním exponátům patřil např. 8vřetenový soustružnický automat Mori-Say TMZ842CNC. K vidění
byl rovněž prototyp rychlého manipulátoru nástrojů
určený pro inovovanou řadu horizontálních obráběcích center H 500, H 630, H 800 a H 1000, či technologická seřízení. Technologická seřízení divize CNC byla
letos zaměřena hlavně na ukázky 5osého obrábění
a předvedení nových technologických možností.

Divize CNC strojů
předvedla ukázky
5osého obrábění na
všech 4 v současné
době podporovaných
kinematikách, doplněných u portálových
obráběcích center
MCV 1210 a MCV 2318
o opci soustružení.
Technologicky zajímavé byly i ukázky
přídavného vysokorychlostního vřetene a aplikace úhlové hlavy na vertikálním obráběcím centru MCFV 2080 nabírané v automatické výměně
z dokovací stanice umístěné přímo na stole stroje.
V prostorách III. haly byly ke shlédnutí vstřikolisy Negri Bossi, vyráběné v Tajmac-ZPS s atraktivní škálou
výrobků. Jako každý rok probíhaly také prohlídky
firmy s možností exkurze v ZPS – Slévárna.
„Účast návštěvníků Zákaznických dnů byla nejvyšší
za dobu konání této akce a podle bezprostředních reakcí a zaslaných hodnocení od našich hostů
i spoluvystavovatelů jsou letošní Zákaznické dny
Tajmac-ZPS považovány za jedny z nejzdařilejších.
Letos je navštívilo přes 650 návštěvníků, čehož si,
vzhledem k tomu, že se obdobných akcí u strojírenských firem v těchto týdnech konalo více, velice
vážíme,“ konstatuje Hana Modlitbová z propagačního oddělení firmy. ■

14. ročník mezinárodního veletrhu
drážní techniky, výrobků a služeb

Areál nákladového nádraží
železniční stanice ČD Ostrava hl. n.

BliÏ‰í informace:
Tel.: +420 605 983 763
www.railvolution.net/czechraildays

Mezinárodní vodohospodářská výstava

21.–23. 5. 2013

VODOVODY A KANALIZACE

PVA Letňany Praha

PRAHA PLNÁ VODY
Mezinárodní vodohospodářská výstava VODOVODY-KANALIZACE (známá hlavně pod svým
akronymem Vod-ka) vstupuje letos do svého 18. ročníku. Ten se letos na rozdíl od předchozích, jež hostilo brněnské Výstaviště, odehraje ve dnech 21.–23. 5. 2013 v Praze ve výstavním
areálu PVA Letňany. Jejími hlavními tématy jsou hospodaření s vodou a inovace ve vodním
hospodářství, modernizace infrastruktury a rozvodných sítí.
výstavní prostor, očekávají opravdu reprezentativní přehlídku oboru vodního hospodářství.
Výstavy se zúčastní na 200 firem, což je více než
v minulém ročníku, jejichž nabídku si prohlédne
až 9000 odborných návštěvníků. Figurují mezi nimi
renomované značky a firmy jako např. ALS Czech

se odehraje pod taktovkou společnosti Exponex,
kterou si Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR
(SOVAK ČR), iniciátor a odborný garant této tradiční
akce, vybralo jako jejího organizátora.

Republic, Atlas Copco, Bibus, Endress + Hauser
Czech, Hawle Armatury, I.B.O.S. EU, Jihomoravská
armaturka, Messer Technogas, První brněnská
strojírna Velká Bíteš, Technoaqua, Fontana, VA TECH
WABAG Brno, Veolia Voda ČR, Ústav vodohospodářský TGM aj.
Nabídku vystavovatelů doplňuje odborný doprovodný program, který se bude věnovat např.
problematice hospodaření s vodou, nové legislativě, nebo inovacím – novým materiálům, no-

Krize vodohospodáře zatím
nespláchla
Organizátoři, kterým se přes neutěšený stav českého stavebnictví, resp. stav a vývoj stavebních
zakázek, podařilo prakticky zaplnit plánovaný
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Řešení na úrovni
Dodavatelé, projektanti, investoři, ale i vlastníci vodohospodářských objektů a jejich provozovatelé
mají tak ideální příležitost seznámit se s novými
technologiemi a možnostmi oboru. Prezentovaná
technologická zlepšení jsou mnohdy skutečně
unikátní, a to nejen z pohledu českých firem, ale
i v zahraničním srovnání. „Výsledky vědy, výzkumu,
ale i nové produkty jsou kvalitativně na úrovni
vyspělých států západní Evropy. Důkazem toho
je i stále se zvyšující zájem zahraničních firem
a institucí o spolupráci s českými firmami. Jako
příklad můžeme jmenovat Chorvatsko nebo
Polsko, ze kterých přijede navštívit výstavu mise
podnikatelů a investorů,“ řekla Ing. Miloslava Melounová, ředitelka asociace SOVAK ČR, která je
jedním z odborných garantů výstavy.
Výstavu by si proto podle ní neměl nechat ujít
nikdo, kdo chce držet krok s inovacemi v oboru
vodního hospodářství. „V současné době existuje
několik základních směrů, kterými se ubírají inovace
v oboru vodního hospodářství. Jedním z nich jsou
měnicí se materiály zejména z hlediska ochrany
proti korozi. Dále pak nastupují nové technologie
na úpravu pitné vody, které zajišťují stále se zvyšující
kvalitu pitné vody. Jelikož kvalita pitné vody závisí
na kvalitě čištění odpadních vod, zaměřuje se další
směr inovací právě na nové technologie čištění
odpadních vod, především pro menší obce. Konkrétně pak hlavně pro malé čistírny odpadních vod
pro aglomerace do 2000 ekvivalentních obyvatel,“
konstatuje Ing. Melounová.
Stranou pozornosti nezůstává ani problematika
rekonstrukcí inženýrských sítí a eliminace jejich dopadů na obyvatelstvo. Další inovační trend je patrný

▲

Výstava pořádaná ve dvouletém cyklu představuje
aktuální novinky a trendy ve vodním hospodářství
– přináší kombinaci široké přehlídky produktových
novinek, inovací a technologických zlepšení, kterou
doplní aktuální oborové informace v doprovodném
programu. Letošní vodohospodářská přehlídka

vým technologiím na úpravu pitné vody a čištění
odpadních vod. Stranou pozornosti nezůstává
ani modernizace infrastruktury, kde roste zájem
o nové netradiční postupy. Podrobná náplň
doprovodného programu vzniká ve spolupráci
se Sdružením oboru vodovodů a kanalizací ČR,
a s dalšími odbornými partnery. Podrobnější informace o doprovodném programu i samotné
výstavě a jejích účastnících lze najít na internetové
adrese www.vystava-vod-ka.cz.
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v oblasti rekonstrukcí vodovodních
a kanalizačních sítí, kde se stále výrazněji prosazují tzv. bezvýkopové
technologie, které jsou šetrné k životnímu prostředí a snižují dopady
na obyvatelstvo.

Souboj novinek
o zlatou trofej
Novinky představené na veletrhu
soutěží tradičně o prestižní ocenění Zlatá vod-ka, které získají
nejpřínosnější exponáty vybrané
odbornou hodnotitelskou komisí
složenou z předních expertů v oblasti vodního hospodářství. A těchto
zajímavých exponátů by se měla
na výstavišti v pražských Letňanech
objevit celá řada.
Akciová společnost AVK VODKA je
kompletním dodavatelem armatur
pro vodní a plynové hospodářství.
Představí především výrobky na výstavbu vodovodů a na opravu potrubí.
Např. AVK hydranty nabízející vyvážený poměr mezi vysokou kvalitou
a přijatelnou cenou, ISIFLO spojky,
jejichž kvalita je prověřena tvrdými
severskými podmínkami a také AVK
šoupata v různých stavebních délkách.
Také společnost Hawle Armatury,
která patří v současné době mezi
nejvýznamnější dodavatele armatur
v oblasti vodárenství v ČR, bude na
veletrhu prezentovat např. tvarovky

Synoflex s jištěním proti posunu
a úhlovým vychýlením, nebo automatický samočisticí filtr OPTIFIL.
Tři aktuální novinky ze své nabídky
představí i firma IBOS zaměřená na
čisticí techniku pro potrubí. Týkají
se monitorovací techniky a k hlavním patří výsledek dvouletého vývojářského úsilí v podobě systému
CamBoss,
Společnost BIBUS s.r.o. představí na
veletrhu zařízení určené pro hlídání
funkce a řízení provozu domácích
biologických čistíren odpadních
vod. Elektronická programovatelná
jednotka permanentně monitoruje
stav chodu dmychadla a tím také
čistírny odpadních vod.
LK Pumpservice na veletrhu představí největší novinky svých zahraničních partnerů Flygt, Lowara a Saer
z oblasti vodního hospodářství. Jde
o novou, vysoce účinnou řadu míchadel Flygt, nové aerační elementy
Sanitaire nebo inteligentní systém
pro řešení koncepce čerpání odpadních vod. Ten představuje nový
přístup v řešení čerpání odpadních
vod, který řeší nejčastější problémy
provozovatelů při čerpání odpadních vod (zamezení ucpávání čerpadel, usazování nečistot v jímce
a potrubí, optimální chod čerpadel
s nejmenší spotřebou elektrické
energie). ■
/joe/

18. mezinárodní vodohospodářská výstava

vodovody-kanalizace
21. – 23. 5. 2013

Praha, letňany

Váš Veletrh
V noVém
Hlavní témata:
Hospodaření s vodou
Inovace ve vodním Hospodářství

www.vystava-vod-ka.cz
Záštita:

Pořadatel a odborný garant:

Organizátor:

Exponex, s.r.o.
Pražákova 60, 619 00 Brno
E-mail: vodka@exponex.cz
www.exponex.cz
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PlantWatchDog hlíDá čistírny oDPaDních voD
Společnost BIBUS s.r.o. představuje novinku – zařízení určené pro hlídání funkce biologické
čistírny odpadních vod, případně pro dálkové ovládání a sledování pomocí SMS.
PlantWatchDog je určen pro domovní čistírny
odpadních vod, které prozatím řízením vybaveny
nejsou. Elektronická programovatelná jednotka per
manentně monitoruje stav chodu dmychadla a po
tažmo čistírny odpadních vod. Umožňuje nastavit
režim chodu a vyslat signál o stavu nebo případné
poruše. Instalace systému PlantWatchDog trvá asi
1 minutu a je možné jej aplikovat i na stávající čistírny.
Jednotka je naprogramována tak, že se po spuštění
automaticky přizpůsobí individuálním podmínkám.
K zobrazení je užit LCD displej a k ovládání čtyři
tlačítka na čelním panelu. Signalizace je zvuková,

případně formou SMS. Výrobce čistírny definuje
podmínky potřebné pro chod čistírny a správnou
funkci čištění, definuje chybové stavy a hlášení.
Uživatel má možnost odečíst provozní parametry,
chybové hlášení, změnit režim čistírny např. v době
dovolené.
Výrobce, servisní organizace nebo např. i státní
správa mají možnost sledovat dálkově příslušnou
skupinu čistíren, pokud jsou vybaveny GSM modu
lem, čímž se maximálně zefektivní činnost dohledu
a servisu. ■
Ing. Libor Štourač
BIBUS s.r.o.

Dvě DekáDy na trhu, Přes Dvě Desítky
DmychaDel Pro nejrůznější aPlikace
Společnost KUBÍČEK VHS se specializuje na produkci takzvaných ROOTsových dmychadel
a dmychadlových soustrojí využívaných ve velmi širokém spektru oborů – od průmyslu (např.
zdroje vzduchu pro čistírny odpadních vod, úpravny pitných vod) až po zemědělství (dmychadlová soustrojí pro dojicí linky), nebo potravinářství, stavebnictví a řadu dalších odvětví.
Předností dmychadel společnosti KUBÍČEK VHS, je
kompaktní konstrukce, vyznačující se mimořádnou
odolností, spolehlivostí, nízkými nároky na údržbu
a současně velmi dlouhou životností.
Jsme největším českým výrobcem a dodavatelem speciálních dmychadel a zařízení pro odsávání
a přepravu výbušných plynů. Na českém, a stále více
také na zahraničním trhu působí společnost KUBÍČEK
VHS již více než 20 let. Svým tuzemským i evropským
partnerům garantujeme léty zdokonalovanou abso
lutní profesionalitu ve všech aspektech našich služeb.
Důkazem, že takový přístup ke klientům má úspěch,
jsou pozitivní reference našich českých i zahraničních
klientů a dlouholetá vzájemná spolupráce.
Kromě technologicky dokonalé výroby, prodeje
a velmi flexibilního servisu, disponuje společnost
KUBÍČEK VHS také vlastním vývojovým pracoviš
těm, které dokáže navrhnout taková konstrukční

34

5/2013

řešení, jež splní všechny individuální požadavky
zákazníka. Klientům jsme tedy schopni nabídnout
technologicky vyspělá, sofistikovaná zařízení, která
jsou výkonnější, energeticky úsporná, s nižší hla
dinou hluku a vysokou mírou bezpečnosti. Naše
dmychadla a dmychadlová soustrojí mají přitom
jen minimální nároky na údržbu a obsluhu.
Garantujeme fundovaný servis a opravy
nejen našich vlastních produktů, ale také zařízení
od jiných výrobců. To podstatně zvyšuje komfort
všech našich zákazníků. U vlastních produktů
nabízíme i nadstandardní záruční lhůty a v České
republice také expresní servis během 24 hod.,
v některých lokalitách dokonce už během pou
hých 12 hod.
KUBÍČEK VHS, s.r.o. je samozřejmě držitelem osvěd
čení kvality řízení a certifikátů dle ISO 9001,
ISO 14001, OHSAS 18 001, GOST a UkrSEPRO.©

Soustrojí dmychadel
Společnost KUBÍČEK VHS v současnosti vyrábí
21 velikostí ROOTsových dmychadel pro nejčas
tější aplikace:
●Provzdušňování nádrží na ČOV
●Praní pískových filtrů na úpravnách pitné vody
●Pneumatická doprava
●Přeprava a stlačování (ne)výbušných a (ne)agre
sivních plynů
●Provzdušňování rybochovných nádrží a bazénů
●Doprava spalovacího vzduchu do vysokých pecí
●Odsiřování
●Doprava sušicího a ofukovacího vzduchu do
technologie
Parametry:
Pracovní tlak

ΔP = 0–100 kPa

Objemový průtok

Q = 20–20 000 m3/hod

Výkon elektromotoru P1 = 0,25–500 kW
Připojovací rozměry

DN = 50–500
www.kubicekvhs.cz
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Instalace tlakového potrubí
nebyla jednodušší

důvěra je dobrá, ochrana je lepší
Odplynění nádrží, tanků a potrubí, které umožňuje výměnu
plynů, musí být chráněno zařízením proti výbuchu. Tyto jednotky jsou označovány jako koncové nebo in-line deflagrační
nebo protiexplozivní pojistky (odpovídajícího designu).
„Umožňují nádobám vyfukovat (vydechnout) hořlavé plyny a nasávat
čerstvý vzduch bez omezení a naprosto bezpečně. Kryt z akrylového
skla a filtr zabraňuje pronikání deště, špíny a cizích těles. Variabilně
je možné použít také kovové kryty,“ uvedl Zdeněk Fujda. Protiexplozivní jednotky KITO zabraňují zpětnému vzplanutí / šlehnutí do
nádoby. Deflagrační a detonační pojistky KITO splňují mezinárodní
standardy DIN EN ISO 16852. Byly systematicky testovány a typově
schváleny a jsou dodávány s označením shody CE. Plně splňují
standardy evropské směrnice 94/9/EC (ATEX 100). ■

Jak rychle a jednoduše spojit tlakové polyethylenové potrubí i v náročných
podmínkách a bez přístupu k energiím? S řešením přichází švýcarská
firma STRAUB. Tradiční výrobce potrubních spojek, kterého v Česku zastupuje firma HENNLICH, představil novou řadu řešení spojování trubek
– STRAUB-PLAST-PRO.
„Nová sada STRAUB-PLAST-PRO je
vhodná zejména pro plastové potrubí
ve vodárenství, v odpadovém hospodářství, ale i v průmyslových provozech
a v údržbě zejména tam, kde potrubí
nemůže být spojeno konvenčními metodami jako je například elektrofúze,“
říká Zdeněk Fujda, product manažer
odštěpného závodu HYDRO-TECH společnosti HENNLICH.
Díky unikátní sadě může být potrubí jednoduše spojeno bez potřeby externího
zdroje energie a přípravy konců potrubí,
a to i ve velmi náročných externích podmínkách. „Díky koncepci jednoduché
instalace jsou schopni montovat spojky
STRAUB-PLAST-PRO i lidé s malými tech-

nickými znalostmi,“ vypočítává výhody
Zdeněk Fujda.
Sada STRAUB-PLAST-PRO je složena
z axiálně pevných spojek (set) umožňující rychlou a jednoduchou instalaci
tlakových potrubí z polyethylenu (PE).
Celá sada je k dispozici pro potrubí
v dimenzích SDR 11 (vnější průměr 63,0
– 110,0 mm; PN 16) a SDR 17 (vnější
průměr >110,0 – 355,0; PN 10). Trubky
z PE 80 nebo PE 100 se spojují kombinací vnitřní vložky (např. spojka, redukce,
koleno 90°, koleno 45°, přímý T-kus,
T-odbočka s přírubou atd.) a dvou spojek. STRAUB-PLAST-PRO jsou vysoce
odolné proti korozi díky použití prvotřídních materiálů. ■

Více informací Vám poskytneme na veletrhu Vodovody – Kanalizace v Praze-Letňanech od 21. do 23. 5. Náš stánek číslo 52 najdete v hale 3

SPOJKY
PRO TLAKOVÁ
POTRUBÍ
5/2013
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Přesné měření Průtoku ultrazvukem
Na průmyslových veletrzích v Hannoveru vystavovala své novinky také firma ELIS PLZEŇ a. s.,
která se specializuje na vývoj a výrobu ultrazvukových a indukčních průtokoměrů kapalin
a měřičů tepla.
Převážnou část své produkce, určené pro vodárenství, teplárenství, energetiku a do různých odvětví
průmyslu (např. chemického a potravinářského)
vyrábí firma na základě vlastního know-how
chráněného několika patenty. K nejúspěšnějším
současným produktům, s nimiž ELIS Plzeň dobývá i zahraniční trhy, patří průtokoměry FLOMIC,
SONOELIS a v budoucnu i ultrazvukové vícepaprskové průtokoměry řady SMARTSONIC.
Ultrazvukové průtokoměry FLOMIC, typové řady
FL50XX jsou určeny pro měření a archivaci okamžitého průtoku, celkového proteklého objemu vody,
či kapalin obdobných vlastností, případně k měření
tlaku v potrubí. Vyznačují se vysokou přesností
a dlouhodobou stabilitou. Vzhledem k tomu, že

jsou vybaveny vnitřní baterií a nepotřebují externí
napájení, mohou být instalovány i na odlehlých
místech, kde není dostupná elektrická síť. Svými
technickými možnostmi umožňují i monitorování
stavu vodárenských sítí a měření úniků vody.
Jedno a dvou paprskové ultrazvukové průtokoměry
velkých dimenzí SONOELIS SE4015-SE4025 jsou
určeny k průmyslovému měření průtoku elektricky
vodivých i nevodivých, případně agresivních kapalin. Díky konstrukci čidla dosahují minimální hydraulické ztráty v potrubí. Skládají se z čidla průtoku
a vyhodnocovací elektroniky. Čidla průtoku se vyrábí v dimenzích DN200 až DN1200 a jsou osazena
proti sobě umístěnými ultrazvukovými sondami,
které zajišťují vysílání a příjem signálu.

Vícepaprskový ultrazvukový průtokoměr SMARTSONIC SC je novinkou určenou pro měření okamžitého průtoku a celkového objemu kapalin
v chemickém a petrochemickém průmyslu, a to
včetně v prostředí s nebezpečím výbuchu. Přístroje
jsou konstruovány v rozmezí dimenzí od DN50
do DN500 a vybaveny třemi až osmi (!) měřicími
paprsky, což je řadí mezi absolutní špičku ve své
kategorii. ■

sPolehlivost i v agresivním Prostředí
Společnost Dinel, specializovaná na elektronické systémy měření hladiny a průtoku, představila
na Hannoverských veletrzích nový radarový průtokoměr GRLM-70 „Miranda“.
Jde o zařízení nové generace, které kromě technických parametrů vyniká zvláště univerzálností
svého využití: je určen pro spolehlivé měření výšky
kapalin (včetně agresivních), ale i sypkých materiálů
či kašovitých a pastových hmot. Radarový hladinoměr s vedenou vlnou lze jednoduše instalovat
a nastavit pomocí zobrazovacího modulu DM-70.
Umožňuje přímou montáž do zásobníků, nádrží,

jímek apod. a nabízí spolehlivé měření v nevodivých
a různě tvarovaných nádobách, jehož výsledky se
okamžitě zobrazují na přehledném OLED displeji.
Zařízení je nabízeno ve verzích s tyčovou nebo
lanovou elektrodou.
K zajímavým produktům v portfoliu firmy Dinel patří
flexibilní hladinový snímač FLD-48 „Medúza“ pro limitní snímání hladiny různých kapalin v nevodivých

Čisticí modul si Poradí i s tvrdou vodou
Čistota vody je relativní – zatímco našemu organismu příměsi v ní nevadí (někdy jsou
dokonce pro naše tělo nezbytné) a kromě molekul H2O pijeme i řadu iontů, rozpuštěných solí
a minerálů, v průmyslu může složení vody nebo její tvrdost či jiné parametry představovat
zásadní problém.
Například při výrobě polovodičových součástek, produkci páry pohánějící turbíny či ve farmaceutických
závodech jsou nároky na čistotu vody nesrovnatelně

vyšší, často až extrémní. Jakékoliv nečistoty totiž
mohou výrazně zkrátit životnost drahého vybavení
nebo dokonce ohrozit celý výrobní proces.
Postupů, jak požadované
úrovně čistoty vody dosáhnout, byla vyvinuta
celá řada. Dříve se hojně
používala destilace, která
je však velmi energeticky
náročná.
Další možností je reverzní
osmóza, při které je voda
tlačena pumpami přes
velmi jemné filtry. I poté
je však voda pro řadu apliPomocí nového modulu lze čistit i čtyřikrát kací stále vyčištěna nedotvrdší vodu než dosud. Objem produkce je statečně. V tom případě
přitom celých 113 l čisté vody za minutu.
se využívá ještě elektrode-
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nádobách. Systém je vhodný pro plastové kontejnerové nádrže, plastové vany, bazény, kanystry apod.,
kam se jednoduše nalepí jako samolepka. ■

ionizace. Během tohoto procesu je voda umístěna
do elektrického pole a hnána kanálky se stěnami
tvořenými polopropustnými membránami, přes
které prochází buď pouze kladně, nebo pouze
záporně nabité ionty. Na konci elektrodeionizačního zařízení tak střídavě vytéká čistá voda zbavená
téměř všech iontů a odpadní voda, v níž jsou tyto
ionty soustředěny. Komplikace však mohou nastat,
použije-li se k elektrodeionizaci příliš tvrdá voda.
Částice způsobující tvrdost vody (zejména vápník
a hořčík) se totiž usazují na membránách, a snižují
tak účinnost čistícího procesu.
Vědci společnosti Siemens se na tento problém
zaměřili a představili modul, který zvládne vyčistit i čtyřikrát tvrdší vodu než doposud. Výsledku
docílili pomocí tenkých kanálků a speciálního
materiálu zvaného ionex, což je v podstatě umělá
pryskyřice s vysoce pórovitým povrchem. Nazývá
se také iontoměnič, protože v čištěné vodě zachytává ionty způsobující znečištění a nahrazuje
je jinými. Díky tomu, že pro elektrodeionizaci lze
použít i více znečištěnou vodu, odpadá nutnost
změkčit vodu před vstupem do modulu druhou
reverzní osmózou. To v praxi znamená nižší náklady na vybavení a současně také výrazné energetické úspory. ■

veletrhy

Ohlédnutí za hannOver Messe 2013:
exkurze do budoucnosti i hledání receptů
na problémy dnešní výroby
Letošního ročníku Hannover Messe, jehož partnerskou zemí bylo Rusko, se podle závěrečné
zprávy organizátorů zúčastnilo 6550 vystavovatelů z 62 zemí, což představuje největší účast
za posledních 10 let.
Na hannoverské výstaviště přilákaly jejich expozice
celkem 225 500 návštěvníků, převážně z řad firemních profesionálů, z toho zhruba čtvrtinu ze zahraničí – zejména ze zemí EU (50 %), a Jižní, Východní
a Střední Asie (20 %). Hannover Messe si tak mohou
připsat do své 66leté historie další úspěšný rok.

Vítejte ve světě integrovaného
průmyslu
„Integrovaný průmysl, považovaný za 4. průmyslovou revoluci, který byl stěžejním tématem Hannover
Messe 2013, ukázal sílu integrace jako klíče k efektivnější a levnější výrobě a růstu kvality a udržitelnosti.
Odborníci se shodují, že právě integrovaný přístup
k výrobě napříč odvětvími bude mít výrazný dopad
na globální průmysl během příštích 10–15 let a za
tímto horizontem,“ konstatoval při hodnocení veletrhu Dr. Jochen Köckler, člen řídicí rady Deutsche
Messe AG.
Integrovaný průmysl počítá s výrazným „zasíťováním“ všech strojů zapojených do výrobního procesu. Předobrazem takovýchto řešení jsou projekty
„digitálních továren“, které (a jejich konvergence
s fyzickými továrnami) byly na Hannover Messe
2013 rovněž prezentovány jako jedno z klíčových
témat. Chytré továrny změní výrobu od základu:
kyberfyzikální systémy budou regulovat tok materiálu, zboží a informací na základě senzorických dat.
K významným expozicím letošního ročníku Hannover Messe lze proto počítat určitě i Field Communication Lounge v „automatizační“ hale 9, společný
stánek organizací zabývajících se průmyslovými
komunikačními systémy – FDT Group, Fieldbus
Foundation, HART Communication Foundation,
OPC Foundation a PI (Profibus & Profinet International), které zde představily komunikační techniku
a systémy určené pro automatizaci strojní i procesní výroby. Návštěvníci tak měli unikátní možnost
porovnat na jednom místě různé komunikační
standardy, jejich výhody pro konkrétní projekty
a možnosti vzájemné integrace.

Zaostřeno na efektivitu a energie
Vzhledem k dramatickému růstu cen energií byla jedna
z hojně navštěvovaných sekcí veletrhů i Efficiency
Arena, fórum zaměřené na energetickou efektivitu
v průmyslových procesech. Spolu s expozicemi
veletrhů Energy a Industrial GreenTec se zde představily technologie a služby zaměřené na
úspory energie s využitím současných
technologií i možnosti nově vyvíjených
technických řešení a řada účinných
technologií pro dodávky energie jako
např. smart grids, distribuované zdroje
a kombinovaná kogenerační výroba
elektřiny a tepla, palivové články apod.
Energetická úspornost a efektivita byla
ostatně jedním z ústředních témat
prakticky všech expozic.
Hlavní roli hráli na veletrzích logicky
velcí vystavovatelé z řad globálních
průmyslových koncernů, jako např.
Siemens, ABB, Festo, Kuka, Bosch, Volkswagen apod. V hale 22 nemohla uniknout pozornosti
expozice společnosti SKF – zabírala totiž podstatnou
část. Kromě svých obřích rozměrů však nabídla i možnost seznámení s řadou pozoruhodných novinek
tohoto švédského výrobce ložisek, jehož aktivity už
přesahují do dalších oblastí. Třeba unikátní řešení čištění vod nebo systém umožňující využít arzenál více
než půl století sbíraných zkušeností z nejrůznějších
průmyslových aplikací v oborech, kde SKF působí, pro
návrh optimálního řešení, včetně prediktivní údržby.
Mezi vystavovateli, byť ve skrovnější podobě, se
neztratily ani české firmy, ať už ve dvou společných
expozicích, nebo v řadě případů i s vlastními stánky.
V Hannoveru představily své novinky např. ELIS
Plzeň, Dinel, TOS Znojmo, ZKL, Atmos Chrást, Tribotec, Kovosvit MAS, PBS Velká Bíteš, Sanborn, Unex
nebo ŽĎAS. S některými z nich se setkáte v tomto
nebo dalších vydáních TechMagazínu.

Vědci v první linii
K nejatraktivnějším částem veletrhů patří expozice
firem a institucí zaměřené na výzkum a vývoj. Mezi
hlavními je tradičně domácí Fraunhoferův institut,
který představoval výsledky práce svých výzkumných týmů hned v několika různých expozicích,
ale bohaté zastoupení měly i regionální výzkumná
sdružení a instituce a technické univerzity. Jedním
z vrcholů je virtuální referenční továrna „Green Carbody Technologies – InnoCaT Innovation Alliance”
prezentovaná v expozici 3D Smart Factory Tour.
V rámci Aliance na 60 partnerů vyvíjí nové technologie, procesní toky a nástroje pro výrobu karoserie,
s cílem posílit konkurenceschopnost německého
automobilového průmyslu. Podpoře výzkumu

připisuje obecně nejen Německo, ale i EU velký
význam. Velmi zajímavou část tvořily letos expozice
věnované materiálovému výzkumu, ať už jde např.
o pokročilé materiály z uhlíkových vláken a kompozity, nebo tzv. plastickou elektroniku, kterou známe
např. v podobě LED a OLED displejů a světelných
zdrojů, fotovoltaických panelů, RFID tagů apod.
Další „atrakcí“ je už po několik posledních ročníků
Nano-Truck seznamující se světem nanotechnologií
a možnostmi jejich průmyslového využití. A samozřejmě roboti v nejrůznějších podobách, kteří jsou
díky pokročilejším technologiím a výkonnějším počítačům stále chytřejší a šikovnější. Velké úsilí věnují
výzkumníci nyní rozvoji jejich (ale i strojů obecně)
schopnosti komunikace s lidmi pomocí tzv. přirozeného rozhraní, tzn. nikoli pomocí složitého programování, ale ovládání hlasem, gesty apod. Zaujaly
i mobilní roboti a autonomní systémy, které lze využít
např. pro čištění článků solárních elektráren, potrubí,

dálkovou diagnostiku... Speciální výstava představila
celé spektrum mobilních systémů pro průmyslovou
výrobu, veřejný sektor a sektor služeb. Včetně např.
senzorů pro navigaci uvnitř budov, komponent pro
bezkontaktní přenos energie apod. ■

Hermes Award 2013 ocenil svět
průmyslové komunikace
V předvečer zahájení veletrhu je tradičně udělováno i prestižní ocenění Hermes Award za nejpřínosnější inovaci. Letos jej získala společnost
Bosch Rexroth za projekt Open Core Engineering,
unikátní softwarový systém umožňující propojit
a sjednotit dříve oddělené světy PLC a IT v podobě uceleného řešení založeného na otevřených standardech, softwarových nástrojích, balíčcích funkcí a otevřeném hlavním rozhraní (Open
Core Interface). Tradiční strojírenství založené na
PLC může být nyní kombinováno se širokými
možnostmi vysokoúrovňových programovacích jazyků a obohaceno o řadu funkcí, které lze
spouštět jako nativní aplikace na nejrůznějších
externích zařízeních, jako jsou např. smartphony.
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AutomAtizAce vozíku pomocí ipadu
Když v roce 1920 Hanse Still zakládal firmu, to ještě netušil, že z jeho malé firmy vyroste celosvětově silná a známá značka. V současnosti hamburská společnost Still nabízí na celém světě
řešení vnitropodnikové logistiky a inteligentní propojení vysokozdvižných vozíků, skladové
techniky, softwaru a pod. Poslední novinkou, kterou firma prezentovala, je automatizovaný
sériově vyráběný vozík s podporou ovládání prostřednictvím iPadu.
Jedinečný systém nazvaný iGoEasy byl koncipován
pro zařízení s malým objemem přepravy, kde byla
přeprava zboží doposud smysluplná jen s manuálně
vedenými vysokozdvižnými vozíky.
Inovativní systém iGoEasy se skládá z automatizovaného, z chůze vedeného vysokozdvižného
vozíku EGV-S 14/20, reflektorů, řídicí jednotky vozíku
a ovládací jednotky ve formě iPadu, iPadu mini nebo

iPodu touch. S tímto systémem je provozovatel schopen zcela sám automatizovat jednoduché úkoly
přepravy jednoho vozíku, aniž by potřeboval speciálně školený odborný personál. Uvést systém do
provozu je přitom velmi jednoduché. Aby byl vozík
schopen určit vlastní pozici a samostatně se navádět
skladem, nainstalují se nejdříve reflektory a zaměří
jejich pozice. Z chůze ovládaný vysokozdvižný vozík

iGoEasy – intuitivní ovládání, instalace a přizpůsobení pomocí iPadu

RepAse použitých vozíků nA nejvyšší úRovni
Od letošního března výrazně rozšiřuje společnost Jungheinrich svoje repasní centrum v Drážďanech. Roční kapacita 4500 repasovaných vozíků má být v rámci projektu „2018“ za provozu
navýšena postupně na 8000 vozíků ročně.
Repasní centrum v Drážďanech je v provozu od
poloviny roku 2006. Jeho výrobní kapacita se od
té doby téměř ztrojnásobila. Plocha o výměře
19 000 m2, která je momentálně k dispozici, je 5krát
větší než v době založení závodu.
Vozíky určené k repasi jsou do centra v Drážďanech
přiváženy z celé Evropy. Tady jsou průmyslově vylepšovány v projektu repase podle čtyřhvězdičkového
principu značky společnosti. Princip zahrnuje čtyři
aspekty: bezpečnost, techniku, design a spolehlivost. „Opticky vylepšené a podle nejnovějších bezpečnostních standardů repasované vozíky zaručují
prvotřídní pracovní výsledky a spolehlivou ochranu
před nečekanými výpadky. Našim čtyřhvězdičkovým
vozíkům proto říkáme také Jungheinrich JungSTARs,“
řekl Ronald Ohlrogge, vedoucí oddělení pronájmu
použitých vozíků ve firmě Jungheinrich.
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Přijaté použité vozíky projdou vstupní technickou
prohlídkou a potom jsou rozebrány na jednotlivé

se manuálně vede příslušnou oblastí skladu, přičemž
snímač na vozíku automaticky zaměří reflektory. Poté
následuje určení jednotlivých zdrojových a cílových
stanic, tedy míst, na kterých se bude materiál nakládat a odkládat. Obsluha projede se strojem skladem
podruhé, najede ve všech příslušných bodech pod
paletu a aktuální pozici potvrdí přes iPad. Tímto
způsobem lze stanovit až 8 různých stanic. Další
pomocné body, například křižovatky, lze rovněž uložit
klepnutím prstu na iPadu. Během této fáze vozík při
jízdě kontinuálně nahrává své pozice, podél kterých
obsluha poté definuje konečné jízdní trasy. Na závěr
se vytvoří relace zdroj-cíl, tedy k jakému cíli nebo
cílům a z jakých zdrojů jsou povoleny přepravy. Na
základě takto uložených bodů na trase pak aplikace
iGoEasy automaticky vypočte a vizualizuje optimální
trasu. Uživatel ji musí již jen zkontrolovat a potvrdit.
Po tomto procesu naplánování trasy je automatizované řešení kompletně připravené k provozu. Úkoly
přepravy se zadávají přímo na pracovní stanice
klepnutím prstu na příslušné tlačítko mobilního
koncového zařízení a následně se přes síť WLAN
přenášejí na vozík. Kombinace zdroje a cíle přitom
může být fixní nebo variabilní. Pokud je k jednomu
zdroji přiřazen pouze jeden cíl, stačí k pokynu k plně
automatickému vyřízení úkolu přepravy jediný dotyk displeje. Displej iPadu ukazuje během provádění práce kromě zobrazení celé délky trasy, úkolu
a kokpitu také živý obraz z nasazení vozíku. Mimo
toho přenáší aplikace údaje o trase a konfiguraci
na řídicí software integrovaný ve vozíku.
Přesná navigace vozíku vylučuje poškození regálů,
materiál dorazí ke svému cíli vždy šetrně a nepoškozený. Systém lze využít v malých a středních
firmách, kde jeden vozík vykonává na trasách do
100 m délky opakovanou horizontální přepravu až
do výšky 800 mm. V kombinaci s nízkými náklady na
stroj, údržbu a opravy dochází k efektivnímu snížení
investičních a provozních nákladů. Vysokozdvižné
vozíky nadále lze ovládat také manuálně. ■

konstrukční části, které jsou opraveny. Části ovlivňující bezpečnost provozu vozíku jsou vyměněny. Při
repasi se používají jen originální náhradní díly. V závěrečné fázi projdou vozíky lakovací linkou v kvalitě, na
jakou jsou zákazníci zvyklí. Na výstupu mají problém
rozeznat repasovaný vozík od nového i odborníci.
Podle koncepce drážďanského centra jsou v současné
době stavěna lokální centra použitých vozíků Jungheinrich na čínském a brazilském trhu. ■
/mk/
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IDET UŽ NEJSOU JEN SAMOPALY,
PISTOLE A TANKY  FRONTA SE
PŘESOUVÁ DO KYBERPROSTORU
V DNEŠNÍ DOBĚ JE BEZPEČNOST OHROŽENA ŠIROKÝM SPEKTREM
RIZIK OD PŘÍRODNÍCH KATASTROF AŽ PO ÚTOKY KYBERTERORISTŮ.
VLÁDY VĚTŠINY ZEMÍ KAŽDOROČNĚ INVESTUJÍ NEMALÉ PROSTŘEDKY DO NEJMODERNĚJŠÍCH BEZPEČNOSTNÍCH TECHNOLOGIÍ,
ABY BYLY PŘIPRAVENI A MOHLY CHRÁNIT BEZPEČNOST SVÉ ZEMĚ.
OBRANA PROTI NAPADENÍ UŽ ALE NENÍ JEN ZÁLEŽITOSTÍ VOJENSKÝCH OPERACÍ, A PROTO SE LETOŠNÍ IDET BUDE ZABÝVAT TAKÉ
AKTUÁLNÍ PROBLEMATIKOU KYBERZLOČINU.

S

přehlídkou toho nejnovějšího, co se v oboru
obranné a bezpečnostní techniky nabízí, přichází jednou za dva roky mezinárodní veletrh
IDET. Letošní ročník přivítá od 22. do 24. května na
brněnském výstavišti přední výrobce a dodavatele
obranné a bezpečnostní techniky z 20 zemí. Největší zahraniční účast budou mít Slovensko, Polsko
a Německo, potvrzena je také prezentace polské
a slovenské armády.
Mezinárodní veletrh IDET patří k nejvýznamnějším
událostem svého druhu v Evropě s prestižní rolí zejména v novém prostoru NATO. Jeho pozice odráží
tradici i současnou sílu tuzemského obranného
a bezpečnostního průmyslu, který patří k našim
exportně úspěšným odvětvím. Spolupořadatelem
veletrhu je Asociace obranného a bezpečnostního
průmyslu ČR sdružující více než 80 společností

z branže obranné a bezpečnostní techniky, materiálů a služeb. Představitelé těchto výrobních,
servisních i obchodních firem se na brněnském
výstavišti tradičně setkávají s potenciálními odběrateli nejen z ČR. Stejně jako při minulých ročnících,
i letos veletrh navštíví oficiální armádní delegace
a vojenští a letečtí přidělenci ze dvou desítek zemí,
které jsou komerčně zajímavé pro český obranný
průmysl. Svůj informační stánek na IDETu otevře
také NSPA (NATO Support Agency) a v rámci doprovodného programu na výstavišti proběhne
30. zasedání muničního výboru NSPA.
Expozice veletrhu IDET stejně jako před dvěma
lety obsazují největší halu P a také jejich celkový
rozsah bude obdobný. Ze skladby vystavovatelů
i avizovaných novinek je navíc zřejmé, že na vysoké
úrovni zůstává také kvalita nabídky. Návštěvníci se

I když je IDET primárně vojenskou záležitostí, ve statistikách návštěvnosti a účasti na doprovodných akcích
kravaty obvykle přečíslují uniformy

mohou těšit na řadu unikátních exponátů, které
by si jen těžko mohli zblízka prohlédnout jinde
než na veletrhu.
Největší plochu již tradičně obsazuje expozice Ministerstva obrany ČR a Armády ČR. Rozsáhlá expozice
v pavilonu i na přilehlých venkovních plochách
se ohlédne také do historie, protože Armáda ČR
letos slaví 20 let od svého vzniku. K vidění budou
ukázky techniky, výzbroje a výstroje z doby, kdy
Armáda ČR vznikla, takže návštěvníci budou moci
posoudit, jak dlouhou cestu za 20 let urazila a jaké
byly a jsou její priority. Atraktivní jistě budou také
ukázky bojového umění Musado nebo motoshow
v podání příslušníků Hradní stráže.

Společně s veletrhem PYROS/ISET
Souběžně s veletrhem IDET se koná Mezinárodní
veletrh požární a bezpečnostní techniky a služeb
PYROS/ISET. Pod společným názvem Veletrhy Integrovaného záchranného systému bude k vidění
kompletní přehlídka technologií a služeb z oboru
bezpečnosti, obrany a ochrany. Pořadatelé tímto
spojením reagovali na celosvětový trend sbližování
armádních a bezpečnostních struktur s cílem integrované ochrany obyvatelstva před katastrofami
způsobenými lidskou činností nebo přírodou. A jak
ukázal minulý ročník, účastníci veletrhů tuto synergii přivítali. „Spojení veletrhů PYROS/ISET a IDET je
z našeho pohledu dobrý nápad, protože máme
odběratele i v armádě. Spoustu klientů jsme si pozvali předem, ale hodně lidí přišlo i mimo pozvánky,
takže s účastí jsme určitě spokojeni,“ zhodnotil minulý ročník generální ředitel společnosti Audiopro
s.r.o. Andrej Hronec.
Vystavovatelům veletrhu IDET termínové spojení
přináší významné rozšíření portfolia návštěvníků.
PYROS/ISET má velký význam pro bezpečnostní
složky, ale samozřejmě je zajímavý také pro komerční subjekty, dobrovolné hasiče i širší veřejnost.
Expozice tohoto veletrhu budou umístěny v pavilonu Z a na přilehlých venkovních plochách. Návštěvníci zde naleznou především techniku a služby
ze tří oblastí, a to požární, bezpečnostní a policejní.
K největším vystavovatelům veletrhu PYROS/ISET
2013 patří Továrna hasicí techniky Polička, Deva-FM Frýdek Místek, Pramacom Praha, Agrotec Hustopeče, Gumotex Břeclav, Deconta Stehelčeves,
Nordstahl Praha, Miele a další. Kromě tradičních
vystavovatelů se představí také nové firmy z Česka
i zahraničí. Z avizovaných novinek si určitě zaslouží
pozornost Thermo-Man od švýcarské firmy DuPont.
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tato záležitost už se týká i nás, a nejen světa za
našimi hranicemi. Ty už v digitálním světě neplatí.
Nemalou úlohu v problematice bezpečnostních
aspektů IT má i lidský faktor, jemuž budou věnovány přednášky na téma Význam a rizika lidských
zdrojů a Lidé jako nejvážnější riziko pro organizaci
a bezpečnostní zásady práce s lidskými zdroji v organizaci.
Stěžejním tématem tradiční mezinárodní konference PYROMEETING je letos zejména požární
ochrana historických památek. Návštěvníci z řad
dobrovolných hasičů i veřejnosti se mohou těšit
na speciální akce prezentující práci všech složek
Integrovaného záchranného systému, tj. zásahy při
požárech, dopravních nehodách i v bezpečnostně
rizikových situacích.
I armády se už musí připravovat na jednu z hlavních výzev současnosti: válku v kyberprostoru

Jde o unikátní zařízení pro vyhodnocení popálenin,
které bude v České republice poprvé k vidění právě
v Brně. Thermo-Man slouží k testování tepelné
odolnosti v akci a je to jeden z nejvyspělejších
systémů na světě. Figurína v životní velikosti je
umístěna v prostředí o teplotě roztavené lávy, kde
měří ochranné vlastnosti oblečení pro hasiče, armádu, policii a pracovníky v průmyslu.

Doprovodný program: zaměřeno
na vojáky i hackery
Součástí každého ročníku veletrhu je bohatý doprovodný program, kde odborníci na obranné technologie diskutují o aktuálních tématech. Jeho hlavní
částí je tradičně mezinárodní konference CATE
(Community-Army-Technology-Environment). Ani
letošní ročník není výjimkou. V rámci šesti odborných konferencí nabídne konference témata jako:
Vojenské technologie 2013, Distanční vzdělávání,
simulace a komunikace, Armáda a znalostní společnost, Bezpečnost a ochrana informací, Logistika
a ekologie v ozbrojených silách, Bezpečnostní management a společnost.
Kromě uzavřených akcí, jako 30. zasedání muničního výboru Agentury NATO pro podporu či přípravy Dnů NATO nebo Valná hromada Asociace
výrobců a prodejců zbraní a střeliva, bude IDET
platformou i pro řadu dalších specializovaných
konferencí určených odborné veřejnosti a specialistům z řad firemních profesionálů v příslušných
oborech. Konference ITTE 2013 se např. bude zabývat tématem „Obrana proti kybernetickým útokům

na kritickou infrastrukturu státu“. Na konferenci
Bezpečnost a ochrana informací bude přítomen
mj. Jason R.C. Nurse z Oxfordské univerzity. Jednat
se bude především o bezpečnostní politice, vývoji
a aplikaci bezpečnostních standardů, řešení rizik,
bezpečnosti mobilních zařízení aj.
K atraktivním tématům bude nepochybně patřit
konference Ochrana organizace před průmyslovou
špionáží, pořádaná ve spolupráci se Vzdělávacím
ústavem pro bezpečnostní strategie a Českomoravskou elektrotechnickou asociací. Na programu
konference budou např. Rizika průmyslové špionáže
pro organizaci, Podstata průmyslové špionáže, její
klíčové aspekty, oblasti zájmu v globalizovaném
světě s důrazem na energetický průmysl a energetické zdroje, Rizika průmyslové špionáže v konkurenčním prostředí ČR a Bezpečnostní rizika konkurenčního prostředí a jejich eliminace standardními /
inovativními prostředky, Specielní IT/IS pro eliminaci
rizik plynoucích z konkurenčního prostředí, Využití
nelegální speciální techniky v konkurenčním boji
a způsoby boje proti ní.
K dalším významným tématům, o nichž se bude diskutovat v rámci doprovodného programu veletrhu
patří i bezpečnost týkající se podnikových systémů,

které byť civilního zaměření,
jsou kvůli všudypřítomnému
globálnímu kyberzločinu, jejž
dnes už neomezují v internetovém světě žádné hranice, nyní
prakticky rovněž ve válce –
s digitálními nájezdníky. A není
tomu tak dávno, co i ČR a její
významné instituce zažily útok
kyberzločinců na vlastní kůži
a mohly se tak přesvědčit, že
40
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Ohlédnutí za veletrhy IDET
a PYROS/ISET 2011
Veletrhy Integrovaného záchranného sytému
se v Brně konaly poprvé před dvěma lety za
účasti 555 firem z 27 zemí. Expozice si prohlédlo bezmála 31 000 návštěvníků, především
registrovaných odborníků, a také 165 novinářů
z 12 zemí světa. Na základě pozvání ministra
obrany veletrh navštívilo 21 oficiálních armádních delegací z 19 zemí a vojenští a letečtí přidělenci z 23 zemí. V čele slovenské delegace
stál ministr obrany, ostatní delegace vedli státní
tajemníci, náčelníci generálních štábů, národní
ředitelé pro vyzbrojování a další vysocí armádní
představitelé. Na výstavišti proběhlo celkem
18 bilaterálních schůzek zahraničních hostů
s představiteli Ministerstva obrany ČR a přibližně
110 jednání zahraničních hostů s vystavovateli
veletrhu – členy Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR.
Obchodní význam obou veletrhů potvrzovali
také názory vystavovatelů. „Na veletrhu IDET
jsme navázali řadu nových kontaktů jak s vedením rezortu české armády, tak i zahraničních armád. Takový ucelený přehled o vojenské
obranné technice se dá získat pouze na takto
zaměřených veletrzích,“ konstatoval Michal Baka,
projektový a bezpečnostní manažer firmy Saab
Czech. Obdobně se vyjádřil také vedoucí propagace Omnipol Zdeněk Burian: „IDET je zásadní
pro prezentaci firmy v tuzemsku. Mohli jsme zde
ukázat našim partnerům, jak se vyvíjí vojenská
technika, ale také díky spojení s veletrhem PYROS/ISET má akce větší rozsah, a tak návštěvníci
viděli na jednom místě více špičkové techniky.“

Z pohledu tuzemských obchodních příležitostí
je IDET jednoznačně nejvýznamnější ucelenou
prezentací obranné a bezpečnostní techniky ve
vztahu jak k české armádě a ministerstvu obrany, tak
k záchranným složkám, policii a dalším obchodním
partnerům. Ti všichni zde získají přehled o aktuální
nabídce jednotlivých dodavatelů, o novinkách i vývojových trendech, které by mohly využít v praxi.
Více informací pro návštěvníky je na www.bvv.cz/
idet, kde je také možnost se předregistrovat
a ušetřit tak čas a zejména peníze. ■
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Čeští i zahraniČní zbrojaři se představují
Co na idetu uvidíme?

CZ 805 BREN

Kromě klasických velkých tradičních vystavovatelů jako jsou Armáda České republiky, zbrojovka
Sellier & Bellot, EXPLOSIA, a.s. – VÚPCH, Česká zbrojovka, Aircraft Industries jako zástupce
českého leteckého průmyslu apod. se veletrhu IDET účastní nejen zástupci zahraničních prestižních značek, ale i řada menších domácích firem, které však za světem nijak nezaostávají,
a v řadě případů mohou světovým výrobcům i zdařile konkurovat.
V expozici společnosti Česká zbrojovka, která patří na IDETu rovněž ke stálicím mezi domácími
vystavovateli, se představí např. moderní pistole
CZ 75 SP-01 PHANTOM ráže 9 mm Luger, koncipovaná primárně pro potřeby ozbrojených
sborů, která z konstrukčního hlediska navazuje

NATO. Jde o moderní automatickou zbraň jednotlivce se špičkovými technickými a uživatelskými
parametry, jejímiž základními charakteristikami
jsou stavebnicová konstrukce, využívání hi-tech
materiálů a technologií, velká účinnost, vysoká
spolehlivost a snadná ovladatelnost. Díky snadno

přímo v terénu přestavět podle požadavků i např. na
ostřelovačskou verzi či karabinu. Pušky a karabiny
CZ 805 BREN A1/A2 úspěšně absolvovaly nejpřísnější zkoušky podle západních i východních norem
a mají za sebou i nasazení v reálných bojových
podmínkách, v nichž se tyto zbraně plně osvědčily.
Další z novinek určených (nejen) pro modernizaci
české armády je samopal CZ SCORPION EVO 3 A1.
Konstrukčně i výrobně mimořádně zdařilý nástupce
legendárních uherskobrodských Škorpionů, který
představuje vysoce moderní automatickou zbraň
jednotlivce ráže 9x19 mm (9 mm Luger) s extrémní
funkční spolehlivostí. Ergonomii zbraně je navíc
možné přizpůsobit potřebám uživatele částečným
horizontálním posunem pistolové rukojeti.

Novinky i modernizace

Moderní nástupce legendárního škorpionu
(původní verze vz. 61 vpravo nahoře)

odnímatelné zásobníkové šachtě lze ve zbraních
CZ 805 BREN používat všechny standardizované
zásobníky NATO a originální zásobníky CZ z průhledného plastu s kapacitou 30 nábojů a díky systému výměnných hlavní lze tento modulární systém

▲

na řešení legendární CZ 75: Díky polymerovému
rámu se podařilo hmotnost nenabité zbraně snížit
na pouhých 800 g. Dalším klíčovým exponátem
je systém CZ 805 BREN A1/A2, jehož základem
je stejnojmenná útočná puška ráže 5,56x45 mm

Pardubická RETIA bude prezentovat např. systém
ReVISOR, který představuje základní prostředek
radarového průzkumu vzdušného prostoru bojiště,
nebo modernizaci 2D mobilního radaru včasného
varování P-18 “Spoon Rest”, který v inovované verzi
dokáže odhalit i stealth cíle. Modernizační projekt
představí firma také pro SAM systém SA-6 KUB
CZ (2K12 KUB/KVADRAT) která zahrnuje modernizaci SA-6 radarového vozidla SURN, odpalovacích
zařízení 2P25 a náhradu 3M9 raket, známých ve
starší předchozí verzi jako „tři prsty smrti“, které byly
postrachem letadel ve vietnamské válce a řadě lokálních konfliktů. Navržená modernizace nahrazuje
zastaralé komunikační zařízení novými prostředky,
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zajišťuje možnost neomezeného a bezpečného
pozorování okolí. Komplet se skládá z vestavné
zobrazovací jednotky s kapacitním dotykovým
displejem a odolné kompaktní panoramatické
kamerové hlavy. Dodávané programové vybavení
pro práci s obrazem umožňuje mj. i automatizované
hlídání obsluhou definovaných zón prostřednictvím
detekce pohybu v obraze a pro posádky zajišťuje
včasné varování před hrozícím nebezpečím.

Na světové úrovni

Balistická „haute couture“ firmy ALP

analogové prvky jsou nahrazeny novým digitálním
systémem.
K tradičním vystavovatelům patří i opravárenské závody jako LOM PRAHA, DELTA DEFENCE, a.s. či VOP
CZ, s.p. (představí např. systém pro dekontaminaci
bojové techniky LINKA-08, malý dekontaminační
automobil MDA a soupravu lehkého obrněného vozidla S-LOV-CBRN určeného k průzkumným úkolům
chemického a radiologického průzkumu (CBRN).

Silnou účast mají dodavatelé speciální
komunikační techniky
Společnost Audiopro představí systém kódovaného digitálního přenosu videa pomocí protokolu
COFDM, zabezpečující přenos dat v HD kvalitě
v různých kmitočtových pásmech od 300 MHz až do
6 Hz pro bezpečnostní složky, mobilní komunikační
systémy pro krizový management, profesionální
optiku a také palivové články – nezávislé mobilní
alternativní ekologické zdroje energie. Komunikační
novinky bude prezentovat také akciová společnost
TESLA např. v podobě vysokokapacitní radioreléové
stanice RR 4700 s přenosovou kapacitou až do
170 Mbit/s. Akciová společnost Moravské přístroje
představí druhou generací panoramatických kamer
DataCam, které posádkám vozidel nebo stanovišť

Firma Martin Hanuš – ALP představí nové produkty z kategorie balistické ochrany, na něž se
tento český výrobce specializuje. K nim patří např.
taktická balistická vesta FENIX Protector COMBAT
vyvinutá ve spolupráci s příslušníky speciálních
složek AČR či taktická uniforma FENIX Protector
BDU, vyvinutá na základě zkušeností a poznatků
příslušníků Armády ČR a US Army z konfliktů posledních 10 let. Další z atraktivních exponátů bude
např. taktický batoh FENIX Protector TASK FORCE,
který je unikátním spojením nejmodernějších
technologií pro extrémní sporty a řešením na
míru vyvinutým pro ozbrojené síly. Tento unikátní
produkt prověřený v bojových misích v Afghánistánu a testovaný jednotkami speciálních sil NATO
v několika výběrových řízeních je mj. v současnosti
jediným batohem na světě s plně funkčním systém
rychlého odhozu (Quick Release).
Mezi české výrobce, kteří se zařadili mezi světovou
elitu v nasazování nových technologií patří i firma
Svitap J.H.J., která ve spolupráci se společností Nanoprotex jako první na světě aplikovala unikátní
nanovlákennou membránu u oblečení určeném
pro armádní využití. Průměr těchto nanovláken
je pouhých 150 nm. Jde tak o nejjemnější vlákna,
která kdy byla použita v oděvním průmyslu. Výzkumný tým společnosti Nanoprotex se navíc při
vývoji nanovlákenné membrány inspiroval lidskou
pokožkou, která umožňuje tzv. nevnímané pocení.
K lákadlům do expozice společnosti Poličské strojírny patří speciální „tenisákové dělo“, jak je někdy
označována zbraň SF 1 KRAKEN určená pro nízkorychlostní střelbu na blízké cíle. Patří do kategorie
tzv. nesmrtících zbraní (non-lethal weapon) určených pro obranu jednotlivce, kdy výkon stačí na
spolehlivé zastavení útočníka, ale přímo nezpůsobí
smrtelný úraz. Lze ji použít při obraně proti zvířeti
či násilníkovi, ať už jednotlivému, nebo v davu, a to
i v uzavřených prostorách.

Novinky ze světa
Kromě domácích zbrojařů budou na veletrhu IDET
samozřejmě představovat špičkové produkty určené
pro obranné, policejní a speciální složky i zastoupení
renomovaných zahraničních firem, jako např. ROHDE
& SCHWARZ (nová vozidlová radiostanice RS SDTR),
Olympus Czech Group (defektoskopie a průmyslové
endoskopy). Ze zahraničních účastníků se bude
prezentovat také např. Asociace obranného průmyslu Maďarska, slovenská firma Aliter Technologies
představí novinky v oblasti speciální komunikační
techniky. V expozici švédské zbrojovky Saab, která
má rozsáhlé aktivity i v ČR, např. v podobě vývojářského centra pokročilých simulátorů ve Slavkově,
bude představena rovněž řada atraktivních projektů.
Kromě víceúčelového nadzvukového letounu nové
generace Gripen, který je rovněž ve službách AČR
to bude např. pozorovací komplet Giraffe AMB či
Remote Tower – unikátní řešení dálkového ovládání
řídicí věže, revoluční iniciativa pro řízení letového
provozu a letiště. Na letiště je zaměřena i firma Summit Advanced System (představí letecký systém
ASTRUM, úsporné vzdušné radiolokační řešení pro
obranné i pro civilní účely.

Česká specialita „tenisákové dělo“ Kraken

Glomex Military Supplies prezentuje taktické modulární oděvy norské společnosti NFM, multispektrální
bojový identifikační maják NOVA pro skryté označení
spřátelených sil a vozidel od společnosti O´GARA, či
automatický systém pro sledování povětrnostních
podmínek AWOS. Polská společnost Wojskowe Zakłady
Mechaniczne předvede novou generaci obrněného
modulárního vozidla Rosomák 8x8. Německá Celsion
Brandschutzsysteme ukáže novou generaci nehořlavých rozvaděčů odolných proti ohni pro IT, jejichž charakteristiky přesahují požadavky normy DIN EN 1047.
Novinek samozřejmě bude daleko více a ty
nejzajímavější opět získají prestižní ceny IDET
NEWS, o jejichž udělení rozhoduje mezinárodní novinářská porota. ■
/pep/
Retia: Nové šance pro déle sloužící výzbroj
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Porsche mezi vozíky:
retrak, který dosáhne
oPravdu vysoko
SpolečnoSt linde Material Handling předStavila
vySokozdvižný vozík kategorie reacH-truck (tzv. retrak)
nové generace. Modely S označeníM r14, r16 a r20 v deSignu
porScHe vynikají řadou pozoruHodnýcH paraMetrů např.
o 41 % rycHlejšíM zdviHeM S nákladeM. S novýM StožáreM
dokáže dopravit náklad až do 13M výšky, což je MožnoSt,
která byla až doSud doStupná jen SyStéMovýM vozíkůM.

J

ak konstatovali zástupci firmy při předvádění
schopností nového retraku, reprezentují tyto
stroje prémiovou třídu. Jsou zejména pro vychystávání a ukládání palet do vysokých regálových
úrovní. Možnost výšky zdvihu až 13 m zajistí obsluhu dalších ložných míst v horních patrech a tím
nabízí rozšíření skladových kapacit bez nutnosti
výstavby dalších objektů. Toho dosáhli konstruktéři
uplatněním nového konceptu zdvihového sloupu
s masivnějšími profily, které sloup vyztužily a zredukovaly jeho dopřednou odchylku ve velkých výškách
zakládání. Nová konstrukce stožárů o pětinu navýšila
zbytkovou nosnost ve velkých výškách a umožňuje
účinné vybalancovávání stroje při manipulaci s nákladem v těchto polohách. Inteligentní uchycení
profilů sloupu, vedení řetězů a zdvihových hydraulických válců umožnilo vysokou průhlednost stožáru
a zajišťuje řidiči dobrý výhled při zakládání. Ten je
posílen panoramatickým zastřešením kabiny z odolného skla, velkoplošným zpětným zrcátkem a kamerovým systémem promítajícím informace z míst
zraku řidiče nedostupným. Pro větší bezpečnost LED
systém BlueSpot modrým oválem promítaným na
zem varuje okolní chodce a operátory dalších vozíků.
Předností nové řady retraků je i jejich velká variabilita – na výběr jsou různé varianty zahrnující mj.
dva zcela nové stožáry, několik šířek a délek šasi,
které umožňují nakonfigurovat vozík doslova „na
míru“ požadavkům zákazníka.

vysunutí a zasunutí sloupu, nabízí v závislosti na
hmotnosti řidiče možnost automatického polohování s optimálním nastavením zdvihu odpružení.

Přizpůsobený pro všechny situace
K přednostem novinky patří bezpochyby i špičkové
manévrovací schopnosti vozíku. Na řidiče a jeho
možnosti ovládat nový stroj, myslel výrobce skutečně do nejmenších detailů. Vozík je vybaven novou generací rheologického řízení Linde s možností
nastavit krouticí moment či počet otáček od dorazu
k dorazu. Ke komfortnímu ovládání přispívá i nové
řízení vozíku ve stoupání.
Výkonové parametry jsou dány jak spolehlivými
a výkonnými utěsněnými bezúdržbovými střídavými elektromotory (pro pohon slouží 6,5 kW
motor s vysokým točivým momentem, pro zdvih
14kW jednotka), tak výkonnými bateriemi. Ty slouží

rovnání s předchozí řadou) a mohou zvedat vidlice
bez nákladu rychlostí až 0,7 m/s. Rychlost spouštění
vidlic bez nákladu se také zvýšila o více než pětinu,
až na 0,55 m/s. Součet zmíněných zvýšení rychlostí
hydraulických funkcí má zásadní vliv na rychlost
zakládání ve všech skladových aplikacích a tím na
celkové zvýšení produktivity práce.
Díky promyšlenému ergonomickému řešení odpružené kabiny s řadou odkládacích prostorů si
řidiči mohou nastavit jednotku řízení, která obsahuje volant, displej, ovládací joystick a loketní
opěrku tak, aby vyhovovala jejich tělesným proporcím. Výškově nastavitelná je i řídicí konzole.
zároveň i jako významný stabilizační prvek vozíku,
zejména při operacích s nákladem ve vysokých
polohách. Vozík má stejný výkon při akceleraci s nákladem i bez něj, 5 provozních módů umožňuje
zvolit si skutečně optimální režim výkon/úspornost.
Od nejvýkonnějšího módu Performance, kdy má při
rychlosti 14 km/h max. akceleraci a zdvihový výkon,
až po režim Economy (pro který slouží speciální
tlačítko) kdy je vše zaměřeno na max. výdrž baterie. Zdánlivým detailem, ale velmi významným, je
i vyladěný brzdicí systém (dvě přední kola se brzdí
hydraulicky), obsahující mj. vysoce účinné nouzové
brzdění, charakterizované třetím pedálem s výrazným nápisem stop – dokáže vozík zastavit prakticky
na místě. „Tuto možnost však řidič využije asi jen ve
skutečně kritických případech, když se řítí do regálu
s křišťálem,“ konstatuje předváděcí technik Ing. Ladislav Kručinský. Po zastavení vozíku se automaticky
aktivuje parkovací brzda, přičemž zádržný systém
zabraňuje ve svahu jeho pojíždění vzad. ■

Vysoký výkon i dokonalá ergonomie
Nové retraky s nosností 1,4–2 t nabízejí rychlost
zdvihu s nákladem až 0,55 m/s (zvýšení o 41 % v po-

Zvýšil se i komfort sedačky. Vibrace
jsou absorbovány bez přenosu na
operátora díky vzduchově odpruženým sedačkám (dovolují nastavení
výšky sedáku v rozmezí 110 mm)
a tím, že je pracovní prostor oddělen a odpružen od zbytku šasi.
Nová sedačka, doplněná podélně
nastavitelným absorbérem rázu při
5/2013
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veletrhy

„Zaklepat to na dřevo“
veletrh Wood-teC v inovované
podobě očekává cestu z krizových časů
Již 13. ročník dřevařského veletrhu Wood-teC 2013, který
se uskuteční 22.–25. říJna 2013 v areálu brněnského
výstaviště, Je pro každého zpraCovatele dřeva neJen v čr,
ale i v okolníCh zemíCh tradiční událostí. nábytkářský
průmysl, Jež byl vždy nedílnou součástí veletrhu, se letos
nově obJeví i v podtitulu veletrhu.

V

eletrh WOOD-TEC, který
vznikl v roce 1994 vyčleněním dřevozpracujících
technologií z MSV Brno, má za
sebou bohatou historii a patří
mezi tradiční veletrhy z portfolia brněnského výstaviště. Od roku 1999 přešel
na přání vystavovatelů na dvouletou periodicitu.
Posledního ročníku veletrhu WOOD-TEC 2011 se
zúčastnilo celkem 477 vystavovatelů, z čehož přes
60 % (61,3 %) tvořily zahraniční firmy z 22 zemí,
jejichž expozice přilákaly na brněnské výstaviště
více než 14 000 návštěvníků (z toho 8 % přijelo
ze zahraničí).

„Nábytkářský průmysl se prezentuje na WOOD-TECu již od jeho
počátku a veletrhu se účastní
stále více vystavovatelů z tohoto
oboru. Proto jsme se rozhodli jej
zdůraznit i v názvu veletrhu. Nový
podtitul tak bude srozumitelný nejen pro vystavovatele, ale hlavně pro odborné návštěvníky, kteří
se v nábytkářském průmyslu pohybují,“ vysvětluje
Miloň Mlčák.
Za dobu své téměř 20leté existence se veletrh vypracoval na jednu z nejprestižnějších akcí svého
oboru nejen v ČR, ale i v novém prostoru Evropské
unie. Důkazem respektovaného postavení je i pod-

Trendy v oborech dřevozpracujícího
průmyslu
Ekonomická krize se nevyhnula ani dřevozpracujícímu průmyslu, ale podle mínění ředitele veletrhu
se v některých jeho odvětvích situace už pomalu
zlepšuje a signály od vystavovatelů nasvědčují, že
v oblasti strojů a nástrojů dochází ke stagnaci trhu,
či k mírnému oživení. „Zákazníci již tolik nešetří a investice do strojů a nástrojů se pomalu obnovují
a mají progresivní charakter,“ říká Mlčák. Modernizaci
výroby v dřevozpracujícím průmyslu v ČR mohou
podle něj napomoci i některá nová prorůstová opatření na podporu malého a středního podnikání, ale
i podpora v rámci Operačního programu podnikání
a inovací financovaného se spoluúčastí prostředků
ze strukturálních fondů EU. Český dřevozpracující
průmysl je schopen prakticky ve všech svých výrobkových skupinách produkovat vysoce konkurenceschopné výrobky, přičemž značnou konkurenční
výhodou jsou bohaté vlastní zdroje obnovitelné
ekologické suroviny. Čeští výrobci v dřevozpracujícím průmyslu patří svojí kvalitou i cenovou nabídkou k žádaným dodavatelům svých výrobků nejen
na tuzemský trh, ale i na trhy ostatních zemí v EU
i ve třetích zemích. „Řada vystavovatelů plánuje na
letošním WOOD-TECu představit novinky ze své
produkce. Výhodou veletržní prezentace je přímý
kontakt s odborným návštěvníkem nejen z tuzemska, ale i ze zahraničí, a možnost představit mu
výrobek přímo na místě. Další výhodou veletrhu je
příležitost zmapovat konkurenci, zjistit informace
o nabídce, portfolio konkurenčních firem, marketingové komunikace a prodejní strategie, a to vše
pohodlně na jednom místě,“ vysvětluje Miloň Mlčák.

Stěžejní témata: nábytkářství
i biomasa

letošní ročník veletrhu klade zvýšený důraz i na nábytkářský průmysl

Pod novou taktovkou
Do letošního ročníku vstupuje WOOD-TEC s novým vedením (ředitelem byl jmenován Ing. Miloň
Mlčák, manažery projektu René Jurčík a Radek
Talafous, všichni jsou však zkušenými pracovníky
s letitou praxí v BVV) a s novým podtitulem: Mezinárodní veletrh pro dřevozpracující a nábytkářský
průmysl. Tento název podle mínění organizátorů
lépe a „v kostce“ vystihuje kompletní portfolio
odborného veletrhu WOOD-TEC a vyzdvihuje
ve svém názvu nejen dřevozpracující, ale i nábytkářský průmysl, který je tradiční a nedílnou
součástí veletrhu.
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pora evropského sdružení výrobců dřevozpracujících strojů EUMABOIS, jehož členskými svazy je
hodnocen jako jeden z nejdůležitějších veletrhů
v oblasti dřevozpracujícího průmyslu.
„Je pro nás důležité, abychom si toto postavení
udrželi, snažíme se podporovat a rozšiřovat spolupráci se zeměmi, o které mají naši klienti zájem.
V minulých letech veletrh navštívila organizovaná
mise zahraničních novinářů z Německa, Rakouska,
Maďarska, Polska, Ruska, Ukrajiny, Běloruska či Chorvatska, v současné době například pracujeme na
přípravě obchodní mise ze zemí Bosna a Hercegovina, Chorvatsko a Srbsko,“ doplňuje Miloň Mlčák.

Nábytkářský průmysl, který je z podstatné části přímo
navázán na průmysl stavební, se ekonomické krizi
také nevyhnul. Postupný pokles prodeje nábytku
od roku 2008 je přitom jedním z hlavních signálů
útlumu stavebních činností v ČR, a to prakticky ve
všech kategoriích, především při vybavení kanceláří
a bytových jednotek – právě v důsledku hospodářské recese. Hlavní potenciál českých výrobců je dostupnost základního materiál (přířezy, dřevotřískové
desky, dýhy, hranoly aj.), který pochází z tuzemska.
Dále je to unikátnost českých výrobců, zejména pak
ohýbaný nábytek, ale i designové prvky. Z hlediska
mezinárodní konkurence představují právě čeští
výrobci v tomto oddílu špičkovou evropskou úroveň.
Tradiční inovované, či zajímavě designově řešené
kování, úchytky, zámky, spojovací prvky a jiné, se na
veletrhu WOOD-TEC samozřejmě také prezentují.
Návštěvníkům se tyto výrobky představí v pavilonu F.
Pro perspektivu odvětví nábytkářského průmyslu
je důležité rozšiřování obchodních i kooperačních
vztahů nejen na vnitřním trhu EU, ale i ve vztahu ke
třetím zemím, zejména se zaměřením na Ruskou
federaci. Účast na veletrhu může být právě tím
krokem k upevnění stávajících kontaktů, obnovení
obchodních vztahů či získání nových kontraktů.
Další potenciál dřevozpracujícího průmyslu, na
který je WOOD-TEC primárně zaměřen, spočívá
v biomase, a to včetně jejího využití pro energetické účely. Dřevo totiž stále patří k nejlevnějším

palivům, navíc jde o domácí a obnovitelný zdroj energie, což odpovídá
požadavkům EU, že v roce 2020 by
měla minimálně pětina z celkové
spotřeby energie pocházet z obnovitelných zdrojů. Ve snaze dosáhnout
tohoto cíle se řada zemí orientuje na
dřevní hmotu, ať již ve formě štěpků
nebo dřevěných granulí (briket, pelet). I z tohoto důvodu bude téma
biomasy jedním z významných témat veletrhu WOOD-TEC, jemuž se
bude věnovat i speciální odborný
doprovodný program veletrhu, který
pořadatelé připravují ve spolupráci
s Mendlovou univerzitou v Brně. Odborní návštěvníci budou mít možnost
navštívit celou řadu přednášek, seminářů a odborných setkání, kde získají
konkrétní informace k aktuálnímu
dění v dřevozpracujícím průmyslu.

Společné úsilí může vytvořit
lepší podmínky
V budoucnu bude nutné zvýšit a zefektivnit využití odpadů vznikajících
ve výrobě např. formou pelet. Tomuto
cíli by mělo napomáhat rozšiřování
činnosti tzv. dřevařských klastrů, které
byly zakládány s perspektivou účasti
zahraničních subjektů. V ČR byl nedávno založen klastr Česká peleta,
která v současné době zastupuje
přes 30 firem. Při koncentraci výrob
do větších celků jsou lepší předpoklady k dosažení vysoké produktivity
práce a k produkci výrobků s vyšší
přidanou hodnotou. Výhodou větších celků je také možnost častějších
finančně náročných inovací – zaváděním nejnovějších
technik a technologií.
„Představitelé českého dřevozpracujícího průmyslu
nebudou však před
sebou mít rozhodně
snadnou cestu. I přes
snahu překonat důsledky obtížné ekonomické situace, se
musí v řadě případů
společnými silami vy-

pořádat s nepříznivou zátěží minulých
let,” jak vysvětluje
Ing. Tomáš Vystyd,
jednatel společnosti Felder-Group
CZ, která je jedním
z vystavovatelů na
letošním WOOD-TECu. Podle jeho
názoru charakterizuje současnou situaci na trhu s dřevozpracujícími stroji a zařízeními ostrý
konkurenční boj v důsledku nepříznivé
ekonomické situace, což má za následek napjatější vztahy a tlak zákazníků
na snížení ceny při požadavku co
možná nejvyšší kvality výrobků a poskytovaných služeb. Z tohoto honu
za co nejnižší cenou však nemá nakonec prospěch ani dodavatel a ani
odběratel. Nicméně ukazuje se i to,
že zákazníci dokážou ocenit kvalitu,
zodpovědnost, serióznost a zázemí
renomovaného výrobce. „Je nutno se
dívat kupředu pozitivně, naučit se žít
a bojovat s okolní realitou a napnout
síly. Není to lehké, přestaňme si ale stěžovat, dělejme co umíme a dělejme to
co nejlépe,“ konstatuje Tomáš Vystyd.
K novinkám, které bude firma prezentovat na letošním WOOD-TECu patří
mj. zcela nová typová řadu srovnávacích a tloušťkovacích frézek či nové
typy CNC dřevoobráběcích center.
Své novinky z portfolia nabízených
výrobků a služeb budou ovšem prezentovat i další vystavovatelé. Z již přihlášených se na veletrhu, který bude
probíhat v nejmodernější části areálu
brněnského výstaviště v pavilonech
P a F a přilehlých volných plochách
představí např. společnost ABIRON,
FORMAT, Blum, CZECH KÖNIG, EFB,
Ether CZ, GreMi KLIMA CZ, INTEA
SERVICE, JEŘÁBEK – stroje, LINAK C&S,
SEKAR, SEMACZ, Simpson Strong-Tie,
ŠPINAR – software, UNIVERSUM, VYDONA a řada dalších. Ze zahraničních vystavovatelů to budou např.
německé firmy Weto AG či OHRA
Rgalandlagen GmbH. ■
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Letos na veLetrhu For arch
– rekonstrukce a revitaLizace
Přípravy nejnavštěvovanější události ve stavebnictví v ČR, veletrhu For Arch, jedou na plno.
Brány PVA EXPO Praha se sice zájemcům o stavební technologie otevřou až 17. září, ale již
nyní organizátoři prozrazují zásadní informace o programu. Mezinárodní stavební veletrh,
jenž se letos přehoupne do 24. ročníku, se zaměří na aktuální téma rekonstrukce a revitalizace
budov a naváže tak na loňské téma úspor ve stavebnictví.
Letošní ročník For Archu se uskuteční ve dnech
17.–21. září. Za dobu své existence si vybudoval
silnou pozici veletrhu, který reaguje na aktuální
situaci na trhu a představuje moderní trendy
ve stavebnictví. V současnosti pomalu končí
životnost řady budov a zároveň jsou kladeny
stále větší požadavky na snižování energetické
náročnosti budov. 24. ročník akce se proto bude
věnovat velice žádaným rekonstrukcím, revitalizacím a modernizacím objektů. Toto téma je velmi
aktuální i s ohledem na státní dotační programy,
které jsou určeny mj. na modernizaci staveb, jak
sdělil Martin František Přívětivý, ředitel obchodního týmu veletrhu. Součástí doprovodného programu bude konference nazvaná „Rekonstrukce
a revitalizace“, na které se podílejí všichni hlavní
odborní partneři akce: Státní fond životního
prostředí ČR, Státní fond rozvoje bydlení, Svaz
podnikatelů ve stavebnictví v ČR a Česká komora
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve
výstavbě.
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Zájemci se dozvědí např. jak nejlépe postupovat při
výměně plochých, šikmých i sedlových střech a zhotovení nadstavby. Získají rady, jak na rekonstrukci
oken, dveří či opravu balkonů a lodžií. V souvislosti
s rostoucími náklady na energie budou majitele
nemovitostí jistě zajímat technologie pro zateplení
budov. Užitečné budou také informace o státních
dotacích na rekonstrukce. Podle ředitelky Státního
fondu životního prostředí ČR Radky Bučilové, bude
jejich prezentace patřit dotačnímu programu Nová
zelená úsporám.

Nabídka souběžných veletrhů
Souběžně s veletrhem For Arch budou patřit
prostory výstaviště také veletrhům For Therm,
For Wood, Bazény, Sauny & SPA a For Waste. Návštěvníci tak na jednom místě najdou kompletní
novinky ze všech oborů souvisejících s výstavbou
a modernizací. V rámci For Thermu, 4. veletrhu
vytápění, alternativních zdrojů energie a vzduchotechniky, se mohou návštěvníci seznámit s aktuální

nabídkou tepelných čerpadel. Veletrh For Wood se
zaměří na masivní dřevostavby, např. sruby, roubenky a vrstvené masivní dřevo. Motto 8. veletrhu
nakládání s odpady, recyklace, čištění a ekologie
For Waste zní: „Recyklací k surovinám budoucnosti“.
Specializovaný veletrh Bazény, Sauny & SPA má co
nabídnout nejen odborné veřejnosti.
Kvalitní přestavby však vyžadují také zručné řemeslníky, kterých však na trhu ubývá. Soutěžní
přehlídka stavebních řemesel SUSO podporuje
zájem mladých učňů o klasické rukodělné profese.
Závěrečné finále 17. ročníku této soutěže se koná
17. až 20. září 2013 v rámci stavebního veletrhu.
Stavební veletrh For Arch se vloni s návštěvností téměř 70 000 lidí stal podruhé nejnavštěvovanější akcí
svého druhu v ČR. Každoročně přináší prezentace
novinek z mnoha oborů spojených se stavebnictvím. Na výstavní ploše větší než 18 000 m2 nabízí
společně se souběžnými veletrhy také bohatý doprovodný program plný přednášek, workshopů,
konferencí a soutěží. ■

28.3.13 9:42

veletrhy

StrojírenSké Brno letoS v říjnu
Největší průmyslový veletrh ve střední Evropě a tradiční přehlídka nových technologií předních českých i světových výrobců letos proběhne v termínu od 7. do 11. října. Pořadatelé věří,
že naváže na MSV 2012, který byl největším a nejúspěšnějším strojírenským veletrhem od
roku 2008. Zvýrazněným tématem MSV 2013 bude průmyslová automatizace a partnerskou
zemí se stane Turecko.
MSV 2012 byl co do rozsahu i pozitivních ohlasů
účastníků nejúspěšnějším strojírenským veletrhem
od propuknutí ekonomické krize. Mírné oživení trhu
se projevilo velikostí expozic i čilou obchodní atmosférou. Veletrhu se zúčastnilo 1886 firem ze
32 zemí a zároveň vzrostla velikost výstavní plochy
na téměř 45 000 m2. Podíl vystavujících firem ze
zahraničí se zvýšil na 49,5 %. Nabídku vystavovatelů
si přijelo prohlédnout téměř 76 000 návštěvníků ze
62 zemí. MSV tak potvrdil svoji vedoucí pozici mezi
průmyslovými veletrhy v regionu střední Evropy,
tj. v ČR, Slovensku, Polsku, Rakousku a Maďarsku.

Veletrh pohledem účastníků
Úspěšnost posledního ročníku MSV potvrzovaly
i názory vystavovatelů i významných hostů. V zahajovacím projevu veletrh ocenil ministr průmyslu
a obchodu Martin Kuba:„Brněnský Mezinárodní strojírenský veletrh pokládám za hlavní veletržní událost
v roce a uvědomuji si jeho regionální i evropskou
dimenzi. Je významnou příležitostí k představení
českých firem a jejich vyspělých technologií nejen
přímým obchodním partnerům, ale i oficiálním představitelům vlád zemí, které se této veletržní akce
zúčastní. Podstatné je, že se veletrh zaměřuje i na
rozvíjející se mimoevropské trhy, tedy země východní
Evropy, Asie, Afriky a Latinské Ameriky, neboť prioritou
vlády je bezesporu diverzifikace českého exportu.“
Spokojeni byli také vystavovatelé, protože návštěvníci
se více zajímali o novinky a přímo na místě jednali
o kontraktech, jak potvrzuje např. jednatel společnosti
LAC Jiří Crhák:„V poslední době se hodně soustředíme
na trh sléváren hliníku a barevných kovů. Po tříletém
výzkumu v této oblasti jsme vyvinuli speciální udržovací pec na slitiny hliníku a na veletrhu je o tento
výrobek, i díky zisku čestného uznání, velký zájem.“
S pozitivními dojmy odjížděli také zahraniční účastníci, mezi nimi i majitel švédské firmy HCT Gunnar
Löfstrand: „S veletrhem v Brně jsem velmi spokojen
a další švédští vystavovatelé se vyjádřili obdobně.
V naší expozici jsme měli vysokou návštěvnost, oslovovaly nás vaše firmy, které mají zájem o spolupráci
se švédskými společnostmi. Na základě dobrých
zkušeností jsme v Brně už podruhé a získali jsme
zde řadu nových kontaktů.“

kové logistiky spadají především obory skladování,
manipulace a vnitropodnikové dopravy, které na
veletrhu Transport a Logistika patřily k nejpočetněji
zastoupeným. Na MSV tak opět nebudou chybět
vystavovatelé dopravních vozíků, jeřábů a zvedacích zařízení, montážních strojů, skladovací techniky
nebo strojů pro průmyslové balení.
Již popáté se v rámci MSV uskuteční projekt Transfer
technologií a inovací, který prezentuje vědecko-výzkumné aktivity vysokých škol a výzkumných center.
Technické univerzity zde nejen ukazují zajímavé
výsledky práce svých výzkumných týmů, ale především jednají o spolupráci s průmyslovými podniky na
projektech zaměřených přesně podle jejich potřeb.

Partnerská země: Turecko

Automatizace: hlavní téma MSV
Další příležitost představit své novinky a získat nové
zakázky dostanou firmy opět v říjnu 2013, kdy se
na brněnském výstavišti uskuteční již 55. ročník
MSV. Největší průmyslový veletrh ve střední Evropě
opět přivítá vystavovatele z klíčových oborů od
strojírenství a elektrotechniky až po zpracování
plastů nebo ekotechniku.
Hlavním tématem MSV 2013 bude projekt Automatizace – prezentace měřicí, řídicí, automatizační
a regulační techniky napříč všemi obory. V minulosti
se automatizace konala jako bienále pouze v sudých letech, ale na základě ohlasu vystavovatelů,
kteří o tento obor mají trvale zájem, se pořadatelé
rozhodli zvýrazňovat jej každoročně. Téma průmyslové automatizace bude zviditelněno jak ve
výstavních pavilonech, v doprovodném programu,
tak i v soutěži Zlatá medaile MSV, v níž bude opět
oceněn nejlepší exponát z oboru automatizace.

Mezinárodní strojírenský veletrh byl od začátku koncipován jako platforma pro navazování zahraničních
obchodních kontaktů a proexportní roli plní i dnes.
Vysoká mezinárodnost, kdy téměř polovinu vystavovatelů tvoří zahraniční firmy, je spolu s kvalitní návštěvnickou strukturou předpokladem k úspěšným
obchodním jednáním. Navazování spolupráce na
nových trzích podporuje také projekt Partnerská
země MSV, který již od roku 2008 zviditelňuje vždy
jednu zahraniční zemi jako oficiálního partnera ročníku. V letošním ročníku bude partnerskou zemí Turecko, země s rychle se rozvíjející ekonomikou, která
se v Brně představí prostřednictvím několika desítek
vystavujících firem z různých průmyslových oborů.

Nový projekt: Eurotrans
Nově je koncipována prezentace dopravní techniky, se kterou se v minulosti návštěvníci setkávali
nejen na MSV, ale také na specializovaném veletrhu
Transport a Logistika. Poprvé se letos uskuteční
od 10. do 14. září 2013 na brněnském výstavišti
veletržní projekt zaměřený na silniční dopravu,
železniční dopravu a logistiku. Mezinárodní dopravní veletrh Eurotrans v sobě sloučí obory
z veletrhů Autotec a Transport a Logistika, které
tím pádem již nebudou pokračovat. Součástí MSV
však nadále zůstává obor intralogistika, který
navazuje na prezentace dalších průmyslových výrobců a oslovuje stejnou klientelu. Do vnitropodni-

Česko - turecké hospodářské styky mají dobrou perspektivu a rostoucí tendenci. Za posledních 10 let se
obrat vzájemného obchodu zvýšil více než 10násobně a dále roste mj. i díky realizaci významných
českých dodávek energetických zařízení. O turecký
trh s téměř 75 miliony spotřebiteli se dnes ucházejí
exportéři z celého světa a českým firmám se zde daří
prosazovat zejména s našimi tradičními vývozními komoditami, jako jsou stroje pro elektrárny, zdravotnické
vybavení nebo díly pro automobilový průmysl. Turecko bylo zařazeno mezi 12 prioritních zemí českého
exportu a je pro nás po Číně druhým nejdůležitějším
trhem v Asii. Česká republika je zas pro Turecko jednou ze zájmových zemí EU a současně vhodným
odrazovým můstkem na trhy střední Evropy.
V rámci projektu Partnerská země MSV proběhne
řada doprovodných aktivit včetně hospodářských
a technologických fór a turečtí vystavovatelé mohou profitovat ze zvýšené publicity. V roce 2008
se první partnerskou zemí MSV stalo Německo,
v dalších letech následovaly Slovensko, Rakousko,
Polsko a Indie. ■
Podrobné informace o MSV 2013
jsou k dispozici na www.bvv.cz/msv.
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AquA-therm nAhrAdí VodA-klimA-Vytápění
Více než 20 let jsou odborníci z oboru technického zařízení budov zvyklí navštěvovat koncem
listopadu pražské výstaviště. Letos je na veletrhu, který proběhne od 19. do 22. listopadu,
bude čekat řada pozitivních novinek.
Dlouholetý pořadatel veletrhu Aqua-therm, agentura Progres Partners Advertising, se nedohodla
na pokračování licence k užívání značky Aqua-therm s rakouskou veletržní správou Reed Exhibitions. Proto v tradičním listopadovém termínu
nahradí Aqua-therm veletrh s novým názvem:
VODA-KLIMA-VYTÁPĚNÍ (VKV). „Jediné změny pro
návštěvníky a vystavovatele, které z nové situace
vyplývají, jsou změny k lepšímu,“ říká ředitel Progres Partners Advertising František Kočí. Tradiční
veletrh s novým názvem VODA-KLIMA-VYTÁPĚNÍ
proběhne společně s tematicky spřízněnými veletrhy For Electron, For Energo a For Automation,
které bude možné navštívit společně s VKV na
jednu vstupenku. Cesta do Prahy na zcela zaplněné

výstaviště se tak vyplatí i návštěvníkům z druhého
konce republiky.
Řada návštěvníků bude mít i letos volný vstup
na veletrh na zvláštní pozvání, tak jak tomu byla
zvyklá v minulosti. Progres Partners Advertising
jako dlouholetý pořadatel veletrhů v oboru TZB
disponuje prověřenou databází více než 20 000
adres návštěvníků, kterým každý rok zasílá dvě
poukázky na volnou vstupenku.

Levnější účast pro vystavovatele

Další novinky jsou zajímavé především pro vystavovatele. Ceny za výstavní plochu začínají na VKV
už na 1990 Kč/m2. Spojením s veletrhy For Electron,
For Energo a For Automation pak také výrazně posílí návštěvnost – k tradičním
25 000 lidí, kteří v listopadu
vyráželi na výstaviště, letos
přibude dalších 15 000 návštěvníků.
Organizátoři se také snaží posílit odborný charakter akce
a přivést vedle obchodníků
na výstaviště především projektanty, architekty, zástupce
montážních firem, techniky
a další profesionály z oblasti
TZB. S tím souvisí i zkrácení
akce o jeden den. „Dlouhodobou praxí se potvrdilo, že
odborníci si najdou cestu na
Aqua-therm Praha vystřídá v listopadovém termínu nový veletrh:
VODA-KLIMA-VYTÁPĚNÍ. Pořádat se bude společně s tematicky spřízněnými veletrh spíše v týdnu, o víveletrhy For Electron, For Energo a For Automation, takže na jednu vstupenku kendu se chtějí věnovat kobude možné navštívit všechny čtyři veletrhy.
níčkům a rodině. Proto jsme

veletrh zkrátili o den, bude trvat pouze do pátku.
Firmám se tak navíc výrazně sníží náklady na účast,“
vysvětluje další novinku František Kočí.

Plné jaro a podzimní relax
Proč organizátoři nezměnili termín konání veletrhu, což byl prý pro některé firmy důvod neúčasti
na Aqua-thermu? „Víme, že některým firmám vyhovuje z hlediska jejich pracovního vytížení jaro,“
říká František Kočí a dodává: „Ale podívejte se na
jarní veletržní kalendář. V krátkém sledu po sobě
jde hned několik veletrhů, které se nějak dotýkají
oblasti TZB – Infotherma, Moderní vytápění, Střechy Praha, Solar, For Pasiv Praha, MCI Milano, For
Habitat, Bydlení Praha a stavební veletrhy Brno. To
vše v průběhu pouhých čtyř měsíců. A všechny se
přetahují o podobné vystavovatele i návštěvníky.“
Konec listopadu je naopak ideální pro bilancování, předvánoční setkání s obchodními partnery,
představení novinek na nadcházející rok a uzavření
toho stávajícího. Vystavovatelům bude k dispozici
speciálně postavené business centrum, které budou
moci využít pro větší společenské akce, individuální
jednání v separátních salóncích a tzv. relax lounge
– zóna pro odpočinek z rušného prostředí veletrhu.

Veletrh má podporu všech
významných asociací
Velký důraz bude klást veletrh VODA-KLIMA-VYTÁPĚNÍ na doprovodný program, který by měl být určen primárně odborníkům z praxe a na jehož tvorbě
se budou podílet všechny významné odborné asociace, jež v minulosti pomáhaly stavět doprovodné
konference veletrhu Aqua-therm. I když do veletrhu
zbývá ještě půl roku, už teď je jisté, že na přetřes
přijde dotační program Zelená úsporám II, zavedení povinných energetických štítků pro budovy
nebo ohlasy pražského červnového kongresu Clima
2013. Všechny novinky a informace o veletrhu jsou
průběžně zveřejňovány na webových stránkách
www.voda-klima-vytapeni.cz. ■

Zelená energie Z Vodních řAs
V Hamburku byl 25. dubna uveden do provozu unikátní pasivní obytný dům s tzv.
bioreaktivní fasádou. Obdobný projekt do budovy vestavěného ekosystému vyrábějícího energii z odpadních vod vzniká v Paříži.
Hamburský dům je obložen 200 m2 integrovaných panelů o velikosti 2,5 x 0,7 m, v nichž
probíhá fotosyntéza, činnost všech 129 bioreak-

Panelové fotobioreaktory jsou perspektivním
technologickým prvkem i pro architekty
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torů je centrálně řízena. Teplo a řasy
zůstávají v uzavřené smyčce, kde se První budova zásobovaná energií z řas na světě v Hamburku
skladují anebo dále používají k výrobě a francouzský projekt v pařížském předměstí futuristické čtvrti
teplé vody. Pro energetické potřeby La Défense Nanterre
budovy slouží energie zachycená bioreaktory ze slunečního tepla a rovněž biomasa. každých 24 až 48 hod. a pomocí technologie firmy
Koncept francouzské firmy Ennesys a americké spo- OriginOil zpracovávány na biomasu, která má téměř
lečnosti OriginOil hodlá využívat řasy pěstované stejný energetický potenciál jako uhlí. V 10 000 m2
s využitím fotosyntézy k čištění odpadních vod panelů lze vypěstovat asi 150 t řas ročně, které je
a výrobě (rovněž čisté) energie. Dokáží bez použití po usušení možné spalovat a využít pro vytápění,
jakýchkoliv chemikálií vyčistit odpadní vodu z více případně olej z nich jako biopalivo pro generátor.
než 99 % a tak může být znovu použita např. pro Bioreaktory umístěné na vnějších stěnách budovy
splachování, což může uspořit až 80 % spotřeby fungují zároveň jako dynamický tepelný štít, který
vody v budově. Řasy, pěstované pouze pomocí upravuje její teplotu (v létě chladí, v zimě tepelně
světla, odpadních vod a CO2 ve “fotobioreaktorech” izolují). Na spotřebě vody i energie by takovýto
z polykarbonátu nebo ze skla, mohou být sklízeny systém mohl za rok ušetřit i statisíce eur. ■
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Zaměstnejme v temelíně české moZky.
ne jen ruce
Budoucnost české energetiky. Téma, které rezonuje stále častěji. Po diskusích nad místy kontroverzním tématem solární energie nás čeká kolečko otázek a odpovědí k dostavbě jaderné
elektrárny Temelín. “Pokud budeme pouze montovnou, české jaderné know-how v česku
vymře,“ říká v rozhovoru členka představenstva společnosti ZAT paní Vladislava Česáková.

S

polečnost ZAT je jedním z dodavatelů
komponent do jaderných elektráren, ve
vašem případě řídicích systémů. Jak vidíte situaci českých firem v oblasti dostavby
jaderné elektrárny Temelín, mohou nabídnout
dostatečné jaderné know-how?
Zatím ještě ano. Jak je všeobecně známo, o dostavbu jaderné elektrárny Temelín se ucházejí teď
už pouze dvě nadnárodní společnosti. Jedna nabízí
zaměstnání českých mozků, druhá českých rukou.
Záleží na vládě, jakou strategii zvolí. My, jako řada
dalších firem, razíme cestu podpory českého jaderného know-how. Staneme-li se pouze montovnou,
české jaderné know-how v Česku vymře. Pokud
nebude práce, nemohou se pak uplatnit znalosti
českých techniků a vývojářů. Otázkou je, do jaké
míry bude tento obor atraktivní pro studenty, pokud zrovna nebudou chtít odejít za prací do ciziny.
Máme tedy v Čechách dostatek
jaderných mozků?
Samozřejmě. Například naše společnost patří mezi čtyři firmy v Evropské
unii, které vyvíjejí, vyrábějí, projektují
a dodávají vlastní řídicí systémy do
jaderné energetiky. Česká republika
se tak díky ZAT řadí mezi světové dodavatele nejpokročilejších digitálních
řídicích systémů pro jádro. Za 40 let
dodávek do této oblasti jsme získali
zkušenosti a reference z projektů řídicích systémů 25 bloků jaderných elektráren za více než 4,5 miliardy korun.
Specializací ZAT jsou systémy kontroly
a řízení pro primární, sekundární okruh
a pomocné provozy u nás i v zahraničí.

Máte zkušenosti i s dodávkami do českých
jaderných elektráren?
Naše řídicí systémy běží v jaderných elektrárnách
v Temelíně i v Dukovanech. V jaderné elektrárně
Dukovany v dubnu proběhla odstávka třetího
bloku, při níž se realizovala jak výměna části jaderného paliva, tak i rekonstrukce systému kontroly
a řízení. Po ukončení kompletní obnovy v roce
2016 tu budou naše systémy řídit kromě bezpečnostních systémů všechny ostatní technologie pro primární a sekundární části všech čtyř
bloků jaderné elektrárny Dukovany. I díky našim
technologiím mají Dukovany od června loňského
roku stejný výkon jako Temelín a možnost značného prodloužení životnosti. Jaderná elektrárna
Temelín pak používá systémy ZAT při řízení polohy regulačních tyčí reaktoru. V současné době
modernizujeme řízení neblokových provozních

systémů, které na našich systémech spolehlivě
běží od uvedení Temelína do provozu. V bývalém Československu jsme se podíleli na výstavbě
všech jaderných elektráren, zakázky realizujeme
v jaderných elektrárnách na Slovensku, ve Francii,
na Ukrajině atd.
Vraťme se ještě k Temelínu. Co by pro vaši
firmu znamenala účast na jeho dostavbě?
Především jistotu další práce v jádře a tím
i další rozvoj know-how v tomto oboru. Naše
společnost dodává řídicí systémy i do klasické
energetiky, tepláren i průmyslu. Na našich systémech běží výrobní linky, otáčí se jeviště divadla, jezdí české i čínské metro, řídíme drážní
systémy. Nicméně jaderná energetika je pro nás
významná, její dodávky tvoří téměř polovinu
našeho obratu. Pro řízení jaderných elektráren
jsme vyvinuli vlastní řídicí systém. Do inovací
investujeme ročně přes 40 milionů korun, jsme
součástí výzkumného projektu Centra pokročilých jaderných technologií CANUT. V současné
době se v Evropě a pro české firmy v dostupných
teritoriích realizují zakázky v jádře v minimálním
rozsahu, jde stěžejně o modernizaci stávajících
jaderných elektráren. Pokud česká vláda zvolí
variantu, kdy se z Česka stane při dostavbě Temelína montovna, naše jaderné know-how zanikne. Také čísla mluví jasně. Pokud se budeme
podílet na dostavbě Temelína s česko-ruským
konsorciem, navýšíme počet zaměstnanců na
dvojnásobek. Pro absolventy především technických vysokých a středních škol vytvoříme
přes 200 pracovních míst. Také zdvojnásobíme
odvody do státní pokladny jak na daních, tak
na sociálním a zdravotním pojištění. Pro naše
české subdodavatele to znamená získání zakázek
přes 1,5 miliardy korun. Co je však z mého pohledu nejdůležitější, je další rozvoj české jaderné
know-how. Významně se také podpoří technické
obory na vysokých školách, bude dostatek práce

pro jejich absolventy. Také se bude
moci realizovat transfer vědeckých
poznatků do praxe prostřednictvím
vývoje nových technických prostředků a architektury systémů. Je
spočítáno, že se v České republice
přímo vytvoří 10 000 kvalifikovaných pracovních míst, nepřímo
pak 50 až 70 000 v souvisejících
oborech. Práci získá více než 250
českých technologických firem.
A co je rozhodující, je právě slovo
„technologických“. ■
/dr/
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Zelená energie už není „in“

investice do ní ve světě brZdí

Investice do „zelené“ energie ve světě – s výjimkou Německa a Japonska, kde zatím dosud stále
rostly – klesají. Z dat výzkumné firmy Bloomberg New Energy Finance vyplývá, že v letošním
prvním čtvrtletí poklesly v meziročním srovnání o 22 %, což představuje nejnižší úroveň za
poslední čtyři roky.
Hlavním důvodem poklesu je podle agentury
Bloomberg omezování vládních subvencí do ná
kladných obnovitelných zdrojů a ukončení řady
významných subvenčních programů zahájených po
finanční krizi. Statistiky ukazují, že během letošního
prvního čtvrtletí se investice do obnovitelných
zdrojů, energetických úspor a „chytrých“ energe
tických technologií snížily na 40,6 mld. dolarů (asi
800 mld. Kč), což představuje nejnižší čtvrtletní
objem od roku 2009.

Výrazně klesly investice do „čisté“ energie ve Spo
jených státech – propadly se o 54 % na 4,5 mld.
dolarů. USA zatím neprodloužily program sub
vencí, což brzdí zejména investice do větrné
energie.
V Evropě se snížily o čtvrtinu na 13,4 mld. dolarů,
z toho nejdramatičtější pokles zaznamenaly ve
Španělsku, kde spadly o 96 %, v Itálii o 61 % a ve
Francii o třetinu. Rovněž Bulharsko a Rumunsko už
představilo plán omezení podpory u stávajících
projektů. Klesly i investice do malých „domácích“
elektráren s výkonem do jednoho megawattu –
konkrétně o 8 % na 18,5 mld. dolarů.

budou jen starší uhelné elektrárny o celkovém
výkonu 1000 MW.
Provoz uhelným elektrárnám zlevňuje nízká cena
emisních povolenek. Výroba z černého uhlí ve čtvrt
letí stoupla v Německu o 23 %, z hnědého o 8 %.
Další energetické zdroje vyrobily ve srovnání s mi
nulým rokem méně elektřiny. Nejvýraznější propad
zažívají plynové elektrárny, jejich produkce klesla
o 16 % a velcí provozovatelé jako E.on dokonce zva
žují, že je odpojí od sítě, protože se jejich provoz za
současných podmínek nevyplatí.
Pilířem německé postatomové
energetiky tak přes intenzivní
výstavbu větrných parků zůsta
nou uhelné elektrárny. Vyplývá
to z přehledu 84 elektrárenských
jednotek, jež je nezbytné vybudo
vat nebo modernizovat do roku
2020, který zveřejnil Svaz německé
energetiky a vodního hospodář
ství (BDEW) – náklady na reali
zaci odhadl na 60 mld. eur. Obří
černouhelné zdroje vyrostou mj.
na místě uzavřených německých
jaderných elektráren. Někdejších
672 atomových MW ve Stade na
hradí 1100 MW blok, loni nuceně odstavený bruns
büttelský reaktor o výkonu 806 MW vystřídá obří
velkoelektrárna s kapacitou 1820 MW. Ve Stade se
čeká jen na souhlas s výstavbou, v Brunsbüttelu se
počítá se spouštěním v roce 2017, tedy dlouho před
ukončením provozu všech německých atomových

elektráren. Obyvatelstvo obou polabských lokalit
tak bude i přes nejmodernější technologie vysta
veno popílkovým imisím. Elektrárny totiž poběží
v základním zatížení, tj. nepřetržitě a roční produkce
proudu překročí 21 TWh, což mj. znamená, že při
spalování kamenného uhlí unikne do ovzduší přes
14 mil. t CO2.
Z celkových zhruba 41 000 MW v nových nebo
modernizovaných elektrárnách se počítá v čer
nouhelných zdrojích s 13 000 a v hnědouhelných
s 8000 MW – což je dohromady více než kapacita
všech českých elektráren. Při využívání v základním
zatížení vyprodukují za rok přes 150 TWh, tedy
zhruba čtvrtinu současné německé výroby elektřiny,
a do ovzduší vypustí na 100 miliónů tun CO2.
Poněkud lepší bilancí se může pochlubit zemní
plyn, jenž se bude spalovat v nových nebo rekon
struovaných německých elektrárnách o výkonu 11
000 MW. S největší pravděpodobností se hlavně
z ekonomických důvodů bude ale využívat také
v základním zatížení, takže k celkové výrobě elek
třiny přispěje nejméně 90 TWh. Roční spotřeba
paliva v takovém režimu činí kolem 30 mld. m3.
Emise při spalování zemního plynu jsou přibližně
poloviční v porovnání s uhlím, a navíc přitom ne
vzniká popílek.

Japonsko usiluje o zelenou energii,
v Číně zájem klesá
Ani na asijském kontinentu zatím není nástup ze
lené energetiky bez problémů. Výraznou podporu
mají hlavně zatím jen v nyní rovněž bezjaderném
Japonsku. V Číně investice do alternativní energie
zaznamenaly výrazný pokles o 15 % na 8,8 mld.
dolarů. Statistiky asijské podpory zelené energie ale
podstatně ovlivnil výrazný vzestup tohoto sektoru
v Japonsku, které po havárii elektrárny Fukušima
před dvěma roky podobně jako (právě Fukušimou
inspirované) Německo odstavilo všechny své ja
derné elektrárny. Díky tomu se ve zbytku Asie bez
zahrnutí Číny a Indie investice zvýšily o 47 % na
rekordních 10,1 mld. dolarů. ■

Německo: uhlí místo atomu
Jedinou evropskou zemí, která se zatím vymyká
tomuto trendu je Německo, kde zelené investice
pokračovaly v růstu a stouply o 8 %. Výrazně se
projevila zejména investice ve výši téměř 2 mld.
dolarů do větrného parku Butendiek v Severním
moři. Ovšem v současné době razantních úspor
a přehodnocování dřívějších velkorysých projektů,
je vývoj subvencí nejistý i v zelené energii dosud
nakloněném Německu. Odklon od atomu však
přinesl v Německu boom uhelných elektráren,
což nelze hodnotit jako zrovna ekologické řešení.
Jak spočítal münsterský Institut pro obnovitelnou
energii (IWR) s odkazem na údaje německých re
gulačních úřadů, začnou letos v Německu fungovat
nové uhelné zdroje o výkonu 5300 MW. Odstaveny
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Černouhelná elektrárna (výkon v MW)
Hnědouhelná elektrárna (výkon v MW)
Zabráněno výstavbě uhelné elektrárny
Plánovaná výstavba nové elektrárny

Jsme
součástí
vašeho
podnikání
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Větrání se stáVá nutností
i V obytných domech
Při hodnocení moderních obytných budov již jejich majitelé nesledují jen velikost využitelné
plochy a estetiku architektury, ale i provozní náklady a komfort bydlení. V rovnici energetické efektivnosti zastává významné místo úspora energie na vytápění a udržování kvality
vnitřního vzduchu.
Majitelé domů na základě odborných rad i vlastních zkušeností zvyšují svoje požadavky na kvalitu
vnitřního prostředí. Uvědomují si, že narůstající
podíl oxidu uhličitého ve vydýchaném vzduchu
způsobuje malátnost, ospalost a zhoršuje pozornost. Řízené větrání zabezpečuje optimální výměnu
vzduchu bez aktivního přičinění obyvatel domu
a stále častěji se stává nevyhnutelnou složkou technického zařízení budov. Zlepšení tepelně-izolačních
parametrů budov dnes zároveň vede až k nízkoenergetickému a energeticky pasivnímu standardu,
takže spotřeba energie na vytápění výrazně klesá.

Rekuperační jednotka Wolf CWL

Výměnu vzduchu ovšem vyžaduje každá stavba
a množství tepla potřebného na ohřev větraného
vzduchu při tradičním větrání dosahuje v nízkoenergetických budovách vysokých hodnot. „Pokud
se mají dodržovat hygienické normy na výměnu
vzduchu, rekuperací tepla při větrání se celkové
nároky na dosažení tepelné pohody významně
redukují,“ upozorňuje Zdeněk Novák, produktový
manažer společnost Wolf Česká republika. „Spotřeba elektrické energie na pohon ventilátorů je jen
zlomkem ze zachráněného tepla v rekuperačním
výměníku tepla.“ Ideálním řešením je automatické
řízení intenzity větrání podle snímaných parametrů
vnitřního vzduchu, které kontrolují hladinu CO2
i kvalitu vzduchu. Tím se dosáhne trvalé kvality
vzduchu i při proměnlivém počtu osob v prostoru.
Také se tím šetří energie potřebná na chod zařízení
– při absenci osob výkon systému automaticky klesá
na minimální úroveň.

Na co je třeba pamatovat
při tvorbě návrhu
vzduchu. Do obytných místností se přitom přivádí
čerstvý vzduch, který prochází i do obslužných
místností (koupelna, toaleta, šatna atd.) štěrbinou
pod dveřmi, odkud je odsáván jako opotřebovaný
vzduch. V jednotce je zabudován rekuperační výměník tepla, ve kterém odváděný vzduch odevzdává
teplo přiváděnému čerstvému vzduchu – zachrání
se tak až 95 % tepla, které při klasickém větrání okny
odchází bez využití do okolní atmosféry. Tímto
snižuje rekuperace tepla náklady na vytápění až
o 25 %. „V letním období funguje rekuperace tepla
v opačném směru, kdy ochlazuje z venku přiváděný
přehřátý vzduch, a tím podstatně zmírňuje přehřívání stavby,“ dodává Zdeněk Novák. Aby se dům při
nočním větrání intenzivněji ochlazoval, jednotka
má zabudovaný bypassový kanál. Ten se otevírá
automaticky podle teplotních poměrů v domě
a v okolí a vyřadí z činnosti rekuperační výměník
tepla, aby se vnější chladný vzduch přiváděl přímo
do interiéru bez ohřátí ve výměníku. Přiváděný
vzduch větrací jednotka filtruje, takže zabraňuje
vnikání prachu a hmyzu do domu. Je možné zvolit
i pylový filtr, který ocení především alergici.

Stavební předpoklady
pro větrací systém
Ve větších stavbách, kde se počítá s řízeným větráním budovy již v rámci architektonického projektu stavby, se pamatuje na prostory pro instalaci
větracího systému. V malých stavbách, zejména

Co znamená rekuperace
v obytných budovách
Nucené větrání interiéru větracím systémem s jednotkou se zabudovanými ventilátory přizpůsobí
intenzitu výměny vzduchu aktuálním podmínkám
budovy. Zohlední počet osob a intenzitu znečištění
52
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rodinných domech, architekti zřídka uvažují nad
řízeným větráním, a neupozorní na tuto možnost
ani investory. Dodatečné zabudování řízeného větrání do stavby bývá následně velmi problematické.
„Informovanost široké obce architektů i stavebníků
se postupně zvyšuje, o těchto technických vymoženostech se již dozvídají z různých zdrojů. Stále
více si uvědomují, že rozhodnutí zabudovat do
domu větrací systém i za cenu vyšších nákladů
zabezpečí jednu z prvotních potřeb jeho obyvatel
– čerstvý vzduch,“ říká Zdeněk Novák, odborník na
větrací systémy.

Systémový dům Wolf

Při projektování novostavby je potřebné už dopředu vyčlenit dostatečný prostor na instalaci
větrací jednotky. Musí se do něj vejít nejen větrací jednotka, ale i rozvody vzduchu a vyústění
vzduchových ventilů. Ačkoli rozměry samotné
jednotky nejsou velké a pohybují se na úrovni
mrazáku, prostorově náročné je hlavně vzduchové
potrubí, tlumiče hluku a rozvaděče. Větrací jednotku je vhodné umístit tak, aby dopravní trasy
vzduchových rozvodů byly co nejkratší. Trasy hlavních potrubí napojených na vnější atmosféru mají
být rovněž optimální i z hlediska umístění na vnějším plášti domu. „Aby nedocházelo ke zpětnému
nasávání odpadového vzduchu, je ideální vyústění obou potrubí na protilehlých stěnách domu,
případně vyfukování odpadového vzduchu přes
střešní vyústění,“ radí Zdeněk Novák. „Pro správnou volbu velikosti jednotky, její dimenzi a počet
rozvodných hadic do jednotlivých místností či
počet vzduchových ventilů v místnostech se dá
využít návrhový software, který zaručuje dimenze
jednotek a rozvodů tak, aby splňovaly požadavky
norem na větrání obytných prostor.“
S výběrem větracího systému a příslušenství i s návrhem projektu poradí svým partnerům i zákazníkům
odborníci ve firmě Wolf Česká republika. Společnost,
která se kromě větracích systémů už více jak 20 let
věnuje technice pro vytápění, sálavým systémům
a alternativním zdrojům tepla, nabízí komplexní vybavení obytných, veřejných i průmyslových budov
technickými zařízeními. ■
www.wolfcr.cz.
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světová Kyberšpionáž roste,
cílem se stávají stále častěji malé firmy
Symantec představil výsledky zprávy Internet Security Threat Report s pořadovým číslem 18
(ISTR), podle které v roce 2012 došlo ve srovnání s předchozím rokem ke 42% nárůstu cílených
útoků. Cílené kyberšpionáže se zaměřují na krádeže duševního vlastnictví a stále častěji jsou
terčem firmy z výrobního sektoru a malé organizace (až v 31 % případů). V bezpečí nejsou
ani spotřebitelé, které i nadále ohrožuje ransomware a stále častěji mobilní hrozby, zejména
na platformě Android.
Zpráva Internet Security Threat Report, která poskytuje široký pohled na stav internetové bezpečnosti,
vychází z dat sebraných desítkami milionů internetových senzorů a zkoumá a monitoruje aktivity
počítačových zločinců.
„ISTR 2013 ukazuje, že kyberzločinci nezpomalují
své tempo a pokračují v hledání nových způsobů,
jak krást data z organizací všech velikostí,“ říká
Stephen Trilling, chief technology officer Symantec.
„Propracovanost útoků ve spojení s dnešním složitým IT světem, zejména díky virtualizaci, mobilitě
a cloudu, vyžaduje od firem i nadále proaktivní
přístup a používání komplexních bezpečnostních
řešení, pokud chtějí zůstat v bezpečí.“

Zpráva ISTR 18 přináší následující hlavní zjištění:

●●Počet webových útoků vzrostl v roce 2012

o 30 %. Řada z těchto útoků pochází z napadených webových stránek malých firem. Tyto
webové stránky byly použity v masivních kybernetických útocích, podobně jako útoky typu
„watering hole“. V útocích typu „watering hole“
ohrožuje útočník webové stránky, např. blogy
nebo webové stránky malých firem, které vyti-

povaná oběť často navštěvuje. Když oběť později
navštíví ohroženou webovou stránku, pronikne
cílený útok bez povšimnutí do počítače. V těchto
scénářích útočník využívá slabé zabezpečení jednoho podniku k obcházení potenciálně silnějšího
zabezpečení jiné firmy.
●●Malé podniky jsou pro útočníky cestou nej-

menšího odporu
Symantec zaznamenal největší nárůst cílených
útoků mezi podniky s méně než 250 zaměstnanci. Malé podniky jsou nyní terčem ve 31 %
všech těchto útoků, což je trojnásobný nárůst
oproti roku 2011. Malé podniky jsou atraktivní cíle
samy o sobě, ale zároveň mohou být prostředkem
pro ohrožení větších firem. Zatímco malé firmy
mohou mít pocit, že jsou imunní vůči cíleným
útokům, zločince lákají jejich informace o bankovních účtech, údaje o zákaznících a duševní
vlastnictví. Útočníci se zaměřili hlavně na ty, které
často nedodržují adekvátní bezpečnostní postupy
a nemají odpovídajícím způsobem zabezpečenou
infrastrukturu.

●●Primárním

cílem útoků se stávají výrobní
sektor a znalostní pracovníci
Vládní organizace vystřídal na špičce nejčastěji
napadaných organizací výrobní sektor. Za touto
změnou je zřejmě nárůst útoků zaměřených na
dodavatelské řetězce. Kyberzločinci vytipují dodavatele a subdodavatele s cennými informacemi,
u nichž je pravděpodobnost úspěšného útoku,

fujitsu a oracle představují nové servery
V rámci pokračování více než 20letého partnerství v oblasti výpočetní techniky pro kritické
úlohy, oznámily společnosti Fujitsu a Oracle uvedení serverů Fujitsu M10, postavených na
16jádrovém procesoru SPARC64 X. Nové SPARC Servery nabízejí několik pozoruhodných
technologických řešení zaměřených na dosažení maximální spolehlivosti.
k dosažení lepších výsledků tím, že procesy dříve
zpracovávané softwarem byly převedeny přímo
do hardwaru (processoru) a Liquid Loop Cooling
(LLC). Nabízejí vysoce flexibilní systémové konfigurace s fyzickým rozdělením disků na oddíly
i se zabudovanými bezplatnými virtualizačními
technologiemi prostřednictvím řešení Oracle VM
Server for SPARC a Oracle Solaris Zones.

Chytré chlazení pro výkonné počítače
K nejzajímavějším novinkám, které se v řadě M10
uplatnily, patří hybridní technologie chlazení –

●●Mobilní malware a škodlivé webové stránky

ohrožují spotřebitele i firmy
Počet škodlivého kódu vzrostl loni o 58 % a 32 %
všech mobilních hrozeb se pokoušelo ukrást informace, jako jsou např. e-mailové adresy a telefonní
čísla. Překvapivě tento nárůst nemusí souviset jen
s 30% nárůstem mobilních zranitelností. Zatímco
Apple iOS měl nejvíce zdokumentovaných zranitelností, Symantec ve stejném období zaznamenal
jen jednu hrozbu. Android měl naopak méně zranitelností, ale více hrozeb než jakýkoli jiný mobilní
operační systém. Android se díky svému tržnímu
podílu, otevřené platformě a širším možnostem
šíření škodlivého kódu stal oblíbenou platformou
kyberzločinců.

●●Navíc

61 % škodlivých webových stránek
jsou legitimní webové stránky, které ale byly
ohroženy a infikovány nebezpečným kódem. Mezi
top 5 typů stránek se skrytým škodlivým kódem
patří obchodní a technologické webové stránky
a stránky zaměřené na on-line nakupování, což
lze zřejmě připsat na vrub neopraveným zranitelnostem na legitimních webových stránkách.
V minulých letech byly tyto stránky často zaměřeny na prodej falešných antivirů nic netušícím
spotřebitelům. Oblíbenou variantou škodlivého
kódu se stal ransomware, kdy útočníci zneužijí
napadené webové stránky k infikování a uzamčení
přístroje a za jeho odemknutí požadují výkupné.
Dalším, stále častějším zdrojem infekce na webových stránkách je tzv. malvertisement: Zločinci
nakoupí reklamní prostor na legitimních webových stránkách a použijí jej k zamaskování svého
útočného kódu. ■

Liquid Loop Cooling (LLC). Standardní přístup
chlazení serveru je chlazení vzduchem, které ale
vyžaduje chladič na procesorech a paměti. Ochlazování se provádí odváděním horkého vzduchu,
který absorbuje z povrchu horkých míst serverů
chladič. Jde o levné, technicky nenáročné řešení,
nicméně chladič má dva zásadní problémy. Pro
uchlazení výkonnějších systémů je potřeba větší
plocha chladiče, protože při rozšíření výkonu vzrůstá
výrazně i tepelné vyzařování. Pro odvod teplého
vzduchu od serveru jsou nutné ventilátory a ty
jsou zdrojem hluku. Tím výraznějšího, čím vyšší
otáčky jsou potřeba k chlazení vyššího tepelného
vyzařování výkonnějších procesorů.
Chlazení kapalinou je účinnější, ale má také určitý
problém. Často se používá u superpočítačů, ale
vyžaduje velký prostor a instalovat speciální chladicí
zařízení je velmi nákladné. Někdy si může vyžadovat
dokonce dodatečné úpravy či částečnou přestavbu
datového centra.
5/2013
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Servery Fujitsu M10 poskytují spolehlivost, dostupnost a servisovatelnost (RAS) mainframové třídy,
založené na 60leté zkušenosti Fujitsu s vývojem
mainframů s maximální škálovatelností pro kritické
pracovní zatížení. Systémy řady M10 jsou dynamicky
škálovatelné od 1 do 64 procesorů v modulární
architektuře s aktivací CPU na úrovni jader, což uživatelům umožňuje snadno přidávat prostředky ve
stavebních blocích podle měnicích se požadavků na
zatížení, a to bez přerušení běhu stávajících aplikací.
Nové servery Fujitsu přinášejí špičková řešení, jako
např. Software on Chip – inovativní technologie

a v případě napadení podniků v dodavatelském
řetězci získají přístup k citlivým informacím ve
větších společnostech. Top manažeři tak již nejsou hlavním cílem kyberútoků. V roce 2012 byli
nejčastější obětí těchto typů útoků ve všech odvětvích znalostní pracovníci (27 %) s přístupem
k duševnímu vlastnictví a s přístupem k prodejním
informacím (24 %).

IT a technologie

Fujitsu vytvořila novou metodu kombinující silné
stránky různých systémů chlazení. Spojení síly chladicí kapaliny a vzduchového chlazení řeší četné
problémy, které existují v technologii chlazení
serveru. S kombinovaným vzduchem a kapalinou
chlazeným systémem mohou být horká místa uvnitř
počítače SPARC M10 chlazena velmi efektivně.
Fujitsu Liquid Loop Technologie chlazení zmírňuje
problémy spojené s prostorovými požadavky na
servery, které obecně rostou, protože výkon procesorů se zvyšuje. Navíc ale zmírňuje nepohodlí
konvenčních, kapalinou chlazených systémů
daných požadovaným technickým vybavením
a související údržbou. Šest čerpadel pro každý
procesor zajišťuje účinnou a nepřetržitou cirkulaci
chladicí kapaliny uvnitř trubek na horká místa,
prevence proti odpařování kapaliny zabraňuje
zhoršení jejich činnosti.

Úspornější ve spotřebě energie
i prostoru
Servery chlazené vzduchem mají tendenci zabírat více prostoru datového centra ve srovnání se
servery s výkonnějším kapalinovým chlazením. To
nejen vede k problémům s prostorem datového
centra, ale vytváří také omezení, pokud jde o design serveru, což může negativně ovlivnit výkon
počítače. S tekutým Fujitsu Loop Cooling se vývojářům podařilo výkon serveru díky ideální serverové
architektuře SPARC M10 zlepšit.
Za účelem chlazení horkých míst vzduchem je blokové tepelné záření, včetně ventilátorů, umístěno
v blízkosti míst s vysokým zahříváním. Nicméně to
má často za následek, že komponenty, jako je paměť
nebo IO, musí být dále od procesorů. Vzdálenost
mezi procesorem a pamětí ovšem do značné míry
ovlivňuje přístupovou dobu do paměti, což snižuje

Nový software chráNí podNiková data
i proti lidskému selháNí
Česká firma Safetica Technologies představila nejnovější verzi svého softwaru, který poskytuje
společnostem ucelenou ochranu před ztrátami dat způsobených chybami nebo i špatnými
úmysly lidí uvnitř organizace.
Program Safetica je světově
unikátní jak komplexností řešení dané problematiky, tak
svojí technologickou vyspělostí.
Nová verze systému je podle
představitelů firmy odpovědí na
aktuální bezpečnostní rizika, kdy
80 % úniků dat není způsobeno
vnějšími ataky, ale selháním lidského faktoru.
„Zatímco dosud jsme se soustředili na podniky do 1000 zaměstnanců, s novou verzí jsme
schopni bez problémů podporovat i opravdu
velké firmy,“ říká Jakub Mahdal, šéf společnosti
Safetica Technologies.

Vyladěno podle reálných zkušeností
Program vznikal čistě na základě zkušeností, potřeb
a přání dosavadních zákazníků, kteří se již nyní
nacházejí po celém světě. A světovou úroveň
softwaru dokládá i čas potřebný k jeho plnému
nasazení, které je proveditelné během několika
dnů, zatímco obdobná konkurenční řešení potře54
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bují ke své implementaci nezřídka
řádově 6 měsíců až dva roky.
Nová verze přináší kompletně nové
uživatelské rozhraní zaměřené více
na potřeby manažerů, je kompatibilnější s aplikacemi a firemním
prostředím. I díky tomu je také
výrazně rychlejší. S ohledem na
management společností bylo vytvořeno také jednotné uživatelské
prostředí pro správu bezpečnosti,
nebo výstupy reportů usnadňující
jeho rozhodování. „Je to takový all
inclusive v digitálním světě. Svojí schopností predikce
a prevence je přínosný jak pro vedení firmy, tak pro
její zaměstnance. Chrání je totiž před chybami, které
by mohly být fatální buď pro jejich kariéru, nebo –
v horším případě – pro samotnou existenci firmy, pro
niž pracují,“ uzavírá Jakub Mahdal.

Zabezpečení kombinované s prevencí
Software Safetica nabízí kompletní platformu
pro ochranu dat (Data Leak Prevention, DLP) doplněnou o nástroje kompletní prevence všech

celkový výkon. V případě kapalinového chlazení, mohou být jednotky s tepelným vyzařováním odděleny
od horkých míst, protože teplo je odváděno studenou tekutinou trubek tepelného záření jednotek.
To umožňuje, aby procesory a další komponenty,
jako je paměť a IO byly umístěny dostatečně blízko
a dosáhlo se snížení přístupové doby. Tím se podařilo
nejen odstranit dosavadní překážky v designu serveru,
ale také integrovat paměťové řadiče do maximální
blízkosti procesoru, a snížit přístupovou dobu paměti
na pětinu oproti předchozí řadě serverů SPARC.
Prostřednictvím efektivnějšího výdeje tepla díky
systému Fujitsu Liquid Cooling Loop se podařilo
snížit rozměr tepelného radiátoru asi o 20 %. Efektivní chlazení navíc pomáhá snížit hluk, který může
být vytvářen ventilátorem (nižší otáčky znamenají
tišší provoz), a lepší chlazení celého serveru přispívá
rovněž ke zvýšení jeho životnosti. ■

hrozeb firemním datům pocházejících z lidské
činnosti. Jde o ucelené endpointové DLP řešení
se schopnostmi síťových DLP řešení, které pokrývá všechny hlavní cesty úniků dat „od A do Z“,
kompletní řešení vnitřní bezpečnosti, které přináší
změnu ve vnímání rizik. Je založeno na konceptu,
že data neunikají ze společnosti sama od sebe
a program se soustředí na ochranu na vyšší úrovni
– zaměřuje se na eliminaci zdrojů hrozeb. A jak
zdůrazňuje Jakub Mahdal, za každým ohrožením
dat stojí osoba za tento incident zodpovědná, ať
již úmyslně nebo nedbalostí.
Program dokáže snadno vyhledat důležitá data
a ihned je ochránit díky přesným bezpečnostním
politikám přímo z centrální řídicí konzole. Zajišťuje jejich bezpečí po celou dobu jejich životnosti, hned od vytvoření až do bezpečného
smazání.
Silnou stránkou je schopnost eliminovat hrozby
spojené s nyní populárním trendem přinášení vlastních zařízení (BOYD – Bring Your Own Device).
Zaměstnavateli dává možnost získat kontrolu nad
tím, která zařízení smí zaměstnanci používat a kam
mohou kopírovat data. Eliminuje tak účinně riziko
migrujících zaměstnanců a umožňuje zabránit personálu v opuštění firmy s cennými daty, která by
zaměstnanci mohli prodat konkurenci nebo využít
ke startu vlastní firmy.
Kromě bezpečnostních funkcí může však účinně
posloužit rovněž k podpoře produktivity pracovníků, protože filtruje události do přehledných report
a tím umožňuje odhalit náhodné, ale i dlouhodobé
změny v jejich produktivitě. ■
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Vídeňský eBus si energii pro sVé Baterie
Vezme od tramVají
Na 60. světovém kongresu Mezinárodní asociace veřejné dopravy (UITP), který se koná
od 26. do 30. května v Ženevě představí společnost Siemens unikátní elektrobus s možností
dobíjení z trolejové sítě. Nejde však už o žádný koncept či prototyp, ale sériově vyráběné
vozidlo – první na světě svého druhu. Tyto autobusy s nulovými emisemi a nízkými provozními
náklady už vozí cestující ve Vídni, kde je tamní dopravní podnik nasadil na trasách v historickém
centru, kde umožní zachovat v metropoli na Dunaji čistý vzduch pro město.
Elektrické autobusy nevydávají nejen žádné CO2,
zplodiny, ale ani žádný rušivý hluk, což je samozřejmě pro město ideální. Wiener linien proto plánují (poté, co si eBusy úspěšně otestovaly v několikaměsíčním zkušebním provozu) vybavit do
poloviny roku 2013 dvě ze svých autobusových
linek dvanácti elektrobusy.

jednotlivými nabitími ujede autobus vzdálenost 120
až 150 km. Dalším krokem je právě ve Vídni použitý
model s průběžným nabíjením pomocí stanic, jimž
poskytuje energii trolejové vedení tramvajových
linek, což umožňuje prakticky nepřetržitý provoz.
Nové elektrické autobusy se vyznačují také inovační technologií nabíjení prostřednictvím přípojek

Vídeň, kde vedou trasy eBUSů prakticky po rovině,
je bezproblémová právě pro bateriové elektrobusy,
které nemusí vydávat energii na jízdu do kopce,
a přitom dokážou její podstatnou část vrátit do
baterií rekuperací při brzdění. Pro složitější terén se
nabízí řešení v podobě tzv. superkapacitorů, které
dodávají nárazově více energie, ale vyžadují zase
častější nabíjení. To ovšem, jak ukázal projekt vídeňského eBUSu, ve městech s trolejovou infrastrukturou nemusí být problém a nevyžaduje výstavbu
nákladných dobíjecích stanic na trase.

Mobilita jako komplexní celek
Provozní náklady na systém městské hromadné
dopravy však netvoří jen vozidla, která mobilitu
obyvatel zajišťují. Siemens tak ve Vídni nepředstavil
jen eBus, ale celkový koncepční přístup k řešení
městské mobility. Jeho součástí je i systém řízení
dopravního provozu Sitraffic, který rakouská metropole rovněž využívá. Efektivní řízení provozu na
křižovatkách na základě informací získaných ze sítě
senzorů v reálném čase umožňuje přizpůsobovat
pružně např. nastavení semaforů aktuálním podmínkám reálného provozu. Policii pak samozřejmě
dává přehled o všech událostech v hlavních bodech
dopravního systému a tím i možnost rychle reagovat např. na nehody či nenadálé kritické situace
tak, aby jejich dopad na plynulost provozu v přetížených trasách byl co nejmenší. Další součástí
systému je např. inteligentní navigace viddel na
volná parkovací místa, apod. ■
/pv/

Městská doprava bez emisí
Dobíjí se z trolejí, ale jezdit může všude. Elektrobusy nové generace: do služeb Vídeňského dopravního
podniku přibude tucet nových ekologických eBusů. Jde o první sériově vyráběné elektrické autobusy.

Efektivní spojení historické
infrastruktury a nové techniky
Elektrobusy samy o sobě nejsou žádnou technickou
novinkou, první vozidla tohoto typu se objevila už
koncem 19. století. Konkrétně Siemens např. už v roce
1882, tedy před více než 130 lety, vytvořil Elektromote – elektrobus, který si pomocí kladky bral proud
z elektrického rozvodu. U čistě bateriemi poháněných
vozidel byl však dosud kritickým omezením jejich relativně malý dojezd na jedno nabití, poměrně dlouhá
doba dobíjení a samozřejmě nutnost instalace dobíjecích stanic. Časem proto jejich roli v hromadné dopravě převzaly klasické tramvaje a trolejbusy, které už
netrápila problematika omezeného dojezdu. Ty však
zase ke svému provozu potřebovaly trakční napájení,
což omezuje jejich provoz pouze na trasy vybavené
trolejovým vedením, v případě tramvají přistupuje
navíc ještě nutnost nákladné kolejové infrastruktury.
Ideální řešením je proto vozidlo, které by spojovalo
výhody mobility autobusu a ekologičnosti tramvaje,
ale nepotřebovalo koleje. Ale když už trolejové vedení
jednou ve městě instalováno je, proč ho nevyužít?
A právě to unikátní elektrobus Siemensu umí: energii pro jeho pohon dodávají baterie, ale ty si může
dobít z trolejového vedení, přičemž na něm ale při
volbě trasy není závislý.
Technologie baterií už umožňují dosáhnout dostatečný cestovní výkon bez dobíjení, takže mezi

nebo pantografových sběračů. Díky tomu může být
významně snížena velikost baterie, což umožňuje
další snížení hmotnosti a úsporu nákladů. I samotné
nabíjení lithium-feritových baterií je rychlé – dobití
na další hodinu provozu zabere 10 až 15 minut.

Příjemné pro pasažéry
i městskou pokladnu
Další výhodou nově vyvinutých elektrických autobusů je i vysoká manévrovatelnost a snadné nastupování, které ocení zejména lidé s omezenou pohyblivostí. I když eBUS není typicky nízkopodlažním
vozidlem, na zastávkách se jím dokáže stát: “klekne”
si a nakloní se ke straně, čímž sníží svou podlahu.
Nízké jsou i jeho provozní náklady, k čemuž
přispívá samozřejmě i výrazně menší nároky na
údržbu konstrukčně jednodušších elektromotorů
ve srovnání s dieselovými motory používanými
u standardních autobusů. „I když náklady na nákup elektrických autobusů jsou zhruba dvakrát tak
vysoké jako u naftových autobusů, investice se vyplatí, protože provozní náklady jsou o více než 28 %
nižší než u dieselových modelů,” zdůrazňuje Franz
Proksch ze společnosti Siemens. To ostatně vyplývá
i ze srovnání účinnosti obou typů pohonů: zatímco
běžný vznětový motor využívá kolem 25 % energie,
elektrický motor z ní dokáže využít až 90 % a navíc
také dokáže obnovit až polovinu trakční energie.

eBusy projektované v 8, 12 a 18 metrové (kloubové) variantě jsou vybaveny pohonnými jednotkami a dobíjecím zařízením Siemens. Energii
pro střídavý trakční elektromotor, který vozidlo
pohání, dodává sada 9 lithium-železofosfátových
baterií o kapacitě 96 kWh přes IGBT polovodičový
střídač. Samotné baterie umožňují (s využitím
regenerativního brzdění) elektrobusu dojezd
až 150 km, přičemž slouží zároveň k provozu
dalších elektrických zařízení vozidla, např. topení,
klimatizace a vozidlové elektroniky. Specialitou,
kterou u běžných elektrobusů provozovaných
jinde ve světě (nepříliš úspěšně i v Praze) nenajdete, je právě možnost dobíjení trakčních baterií
elektrickou energií z trolejového vedení tramvají
prostřednictvím dvoupólového dobíjecího konektoru. Baterie se dobíjejí pomocí výsuvného
pantografu na konečné stanici z tramvajového
trakčního vedení 600 V DC. Podstatné je, že dobíjecí proces se odehraje během necelé čtvrthodiny, což koresponduje např. s technickými
přestávkami odpočinku pro řidiče. Díky této
technologii lze významně ušetřit jak na vozidlových bateriích, tak na dobíjecí infrastruktuře.
Pro přepravu velkého množství cestujících po
dedikovaných trasách je vyvíjena pod označením
eBRT elektrická varianta velkokapacitního BRT (Bus
Rapid Transport) autobusu (v délce 18 a 24 m),
jako alternativy, resp. doplňku tramvajové dopravy
či metra, který by rovněž využíval možnosti pantografového dobíjení baterií a pokročilé rekuperace.
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IBM sází na flash technologIe
pro analýzu velkých dat
Až miliardu dolarů hodlá investovat společnost IBM do výzkumu a vývoje technologie flash
pamětí. Investice má vést k návrhu, tvorbě a integraci nových flash technologií do rozšiřujícího
se portfolia serverů, systémů pro ukládaní dat a middlewaru IBM, které umožní firmám lépe
zvládat nápor velkých dat.
Flash disky – vysoce efektivní přepisovatelné
paměti – mohou výrazně urychlit zpracování
informací v serverových a datových systémech
z milisekund na mikrosekundy. Protože neobsahují žádné pohyblivé části, jsou
spolehlivější, odolnější a energeticky
úspornější než rotující pevné disky.
Díky těmto výhodám pronikly flash
disky do odvětví spotřební elektroniky
a uplatňují se v řadě produktů, od mobilních telefonů po tablety. V době, kdy
firmy čelí rychle rostoucím objemům
dat, zvyšujícím se nárokům na rychlost
jejich analýzy a současně rostoucím nákladům za energii v datových centrech,
se flash paměti rychle stávají klíčovou
podmínkou pro “chytřejší podnikání”
(IBM Smarter Enterprise).

V souvislosti s investicí do flash technologií
IBM zároveň oznámila záměr otevřít 12 kompetenčních center po celém světě, jež klientům
umožní ověřit si koncepty s reálnými daty. Na

fIrMy řeší stále častějI docházku poMocí
BIoMetrIckých systéMů
České společnosti preferují docházkové systémy založené na identifikaci pomocí otisků prstů
před čipy. Podle prodejních statistik společnosti IReSoft si loni při nákupu docházkového
systému Alveno zvolilo biometrii 85 % firem.
Biometrické docházkové systémy tradičně nejvíce využívají společnosti podnikající v oblasti
služeb, které tvoří více jak polovinu zájemců.
Zájem o biometrii však loni vzrostl i u společností z podnikatelské oblasti včetně strojírenství
a výroby. Do strojírenství směřuje 23 % biometrických systémů, čtvrtinu si pak pořizují výrobní

firmy. „Výhodou biometrie je rychlá a spolehlivá
identifikace zaměstnance. Docházkové biometrické čtečky totiž v sobě mohou obsahovat
i integrovanou čtečku čipů a díky tomu umožňují
spolehlivou identifikaci i u uživatelů z řad zaměstnanců výroby, kteří nemají možnost si vždy
udržovat ruce v kondici. Tito uživatelé se mohou

ovládání nanoMetrových vrstev Magnetu světleM
Výzkumníci z AV ČR představili objev relativistického efektu umožňujícího manipulaci spinů
v nanomagnetu krátkými laserovými pulsy.
Současný výzkum českých fyziků navazuje
na nedávný objev vědců ze společné laboratoře opto-spintroniky v oboru manipulace
magnetů pomocí světla, publikovaný loni.
Příprava kvalitních vrstev feromagnetických
polovodičů nanometrových rozměrů představuje náročný vědecký a technologický problém.
V případě úspěchu však tyto struktury otevírají zcela nové možnosti výzkumu základních
fyzikálních jevů spojených s interakcí fotonů
a magnetu, a šanci na nové způsoby manipulace
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magnetů v optoelektronických součástkách
na časových škálách kratších než jedna pikosekunda.
Pomocí elektrického proudu je možné vybudit
rotaci vektoru magnetizace ve feromagnetu díky
relativistickému spin-orbitálnímu efektu. Tento
nedávno pozorovaný jev se nazývá spin-orbit
torque a vedle pozoruhodné fyzikální podstaty
je dnes intenzivně studován i proto, že nabízí
nový způsob zápisu informace v magnetických
operačních pamětech. To by mělo umožnit konstrukci počítačů s možností okamžitého zapínání a vypínání. Časové škály excitace pomocí
proudem indukovaného spin-orbit torque jsou

konkrétních projektech si budou moci změřit skutečné zlepšení výkonu dosažitelného
s flash systémy při podpoře rozhodování v reálném čase a výkonu klíčových systémů během
špičkových zátěží (zpracování kreditních karet,
burzovní transakce, zpracování výroby, objednávek apod.).
Firma zároveň uvedla na trh novou řadu systémů
pro ukládání dat nazvanou IBM FlashSystem – tzv.
„allFLASH“ zařízení postavené na technologiích
od nedávno získané společnosti Texas Memory
Systems. IBM FlashSystem poskytuje firmám
okamžitý přístup k výhodám flash technologií.
Například IBM FlashSystem 820 je velký jako krabice na pizzu, ale 20krát rychlejší než
rotující pevné disky a může uchovávat
až 24 TB dat – což je více než dvojnásobek tištěných informací uložených
v Kongresové knihovně USA.
Flash systémy mohou zkrátit až o 90 %
dobu zpracování transakcí v bankovních, obchodních či telekomunikačních
aplikacích a až o 85 % v ERP aplikacích
pro plánování firemních zdrojů nebo
aplikacích pro obchodní analýzy. Zároveň nabízejí až o 80 % nižší spotřebu
energie v konsolidovaných a cloudových datových centrech. ■

identifikovat čipem a pouze k potvrzení své identity
mohou využívat
otisk prstu. Pro
tento případ je totiž dostačující nižší
práh rozpoznávání
správného otisku,“
uvedl Jiří Halousek,
ředitel společnosti IreSoft. O biometrii loni projevily zájem nejvíce podniky do 50 zaměstnanců,
které tvořily 64 % zákazníků společnosti, ale
poptávka vzrostla i u větších podniků nad 100
zaměstnanců, které představovaly zhruba pětinu
(21 %) klientely. ■

nanosekundy. Fyzici ze společné laboratoře opto-spintroniky pozorovali optickou variantu jevu,
tzv. optical spin-orbit torque, díky němuž se
magnetizace ve feromagnetickém polovodiči
excituje prostřednictvím foto-nosičů v časech
o mnoho řádů kratších.
„Naše práce kombinuje relativistickou kvantovou mechaniku s fotoefektem, což je jeden ze
základních jevů v polovodičové optoelektronice,
a s jevem spin-torque, který je klíčový pro obor
spintroniky a magnetických pamětí. Podařilo se
nám tak najít nové spojení mezi základní fyzikou
a těmito dvěma moderními obory výzkumu
mikroelektroniky,“ říkají Petr Němec a Tomáš
Jungwirth ze společné laboratoře opto-spintroniky. ■
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philips vyvinul nEjúspornější lED zDroj
Výzkumníci společnosti Royal Philips Electronics představili v současné době energeticky
nejúčinnější LED zdroj na světě, který firma charakterizuje jako skutečně průlomovou inovaci
v LED technologiích. Prototyp TLED je dvakrát účinnější než předchozí technologie, čímž
snižuje spotřebu energie na polovinu.
Technologie označovaná jako TLED umožňuje
výrobu světelných zdrojů vhodných pro širokou
oblast využití. Vědci od Philipse vyvinuli prototyp
TLED zdroje, který dodává teplou bílou barvu
při světelném toku 200 lumenů/W (ve srovnání
s 100 lm/W u zářivek nebo 15 lm/W u klasických
žárovek). Normálně by bílé světelné zdroje na bázi
LED jako náhrada zářivek používaly typické bílé
LED (modré diody s vrstvou luminoforu). V tomto
případě jde ale o složitější systém využívající uspořádání RGB. Než aby využili přímou barvou LED,
se vědci rozhodli pro fosfor přeměňující modré
LED světlo, protože současná generace LED diody přímé zelené barvy vykazuje účinnost kolem
100 lm/W, zatímco fosforem transformované
zelené LED světlo je schopné působit v oblasti
380 lm/W, což znamená masivní zisk v celkové
účinnosti lampy.
S novým prototypem TLED zdroje byli inženýři
společnosti Philips prvně schopni dosáhnout
světelného toku 200 lm/W při dodání vysoce
kvalitního přirozeného světla se všemi parame-

try potřebnými pro kancelářské osvětlení. „Je to
významný průlom v LED technologiích, který
bude posouvat vpřed celý průmysl. Po úspěšném
uvedení vysoce kvalitní LED technologie nahrazující klasické žárovky a systému Philips Hue, což je
propojené osvětlení pro domácnosti, nyní před-

stavujeme další inovaci v podobě zdvojnásobení
energetické účinnosti,” říká René van Schooten,
výkonný ředitel Philips Lighting.

TLED světelné zdroje mají ambici stát se náhradou
fluorescentních zářivek použitých v kancelářích,
které v současnosti tvoří téměř polovinu osvětlení
na světě. Přechod na dvakrát účinnější 200 lm/W
TLED zdroje by proto měl přinést pozoruhodnou
úsporu nákladů a energie. Soudobé nejvýkonnější fluorescenční osvětlení dosahuje hodnot
80–100 lm/W, přičemž zářivky, které LED nejčastěji
nahrazují, dosahují jen jen 60–80 lm/W. Hodnota
200 lm/W, kterou nabízí prototyp nového typu
světelného zdroje, tak znamená opravdu výrazný
posun kupředu.
Vzhledem k tomu, že osvětlení tvoří až pětinu
celkové globální spotřeby elektřiny, může tato
inovace přinést celosvětově významnou úsporu
energie a nákladů. Očekává se, že nový TLED
světelný zdroj by měl být uveden na trh v roce
2015 pro komerční využití, s následnou aplikací
v domácnostech. ■

Ericsson tEstujE použití okEn
jako síťových prvků
Window of Opportunity je název výzkumného projektu, v němž společnost Ericsson testuje
možnost připojení oken k mobilní síti ve funkci síťových přípojek.
V projektu demonstruje, jak lze použitím průhledné antény snadno učinit z obyčejného okna
součást mobilní vysokorychlostní sítě a výrazně
tak zvýšit pokrytí v interiérech, ale i v dopravních

prostředcích. „Chytré“ okno připojené k síti dokáže víc, než jen spustit alarm při rozbití, poukazují autoři projektu – umožňuje např. podrobnou
lokalizaci polohy, která může být v mimořádných
situacích klíčová. Lze jej rovněž využít ke komunikaci, zobrazení obsahu, kontrole prostupu světla
anebo jako chytrou tabuli, která zaznamená, co
na ni napíšete, a odešle poznámky e-mailem,
a dokáže plnit řadu dalších funkcí. Okna připojená
k síti lze ztmavovat a mohou tak šetřit energii
snížením nároků na klimatizaci. Při provedení
s průhlednými fotovoltaickými články je lze využít
i k výrobě elektřiny.
Zajímavé možnosti by mohl „okenní projekt“
přinést i mobilním operátorům např. v hospodárném využití šířky pásma díky vytváření menších buněk, což má ve stále hustějším nasazení
mobilní síťové infrastruktury obecně za účel
zajistit uživatelům vysokorychlostní připojení
s nízkou latencí. Další možnosti by mohl nabídnout v oblasti budování základnových stanic. Okna připojená k síti by nerušivě rozšířila
tento všudypřítomný stavební prvek a umožnila
operátorům zajistit zvenčí pokrytí uvnitř budov.
Zjednodušila by se tím údržba infrastruktury
vnitřního pokrytí. ■
5/2013
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Světlomety leD jSou ekologickou inovací
Evropská komise (EK) certifikovala LED svítidla v reflektorech automobilů jako hospodárnou
technologii, která přispívá ke snižování spotřeby paliva. Jako první z automobilových výrobců
obdržela tuto certifikaci značka Audi.
Systémy osvětlení významně ovlivňují spotřebu
automobilu. Konvenční halogenové světlomety
mají při zapnutých tlumených světlech příkon
přes 135 W. Světlomety LED se vyznačují výrazně
vyšší účinností – tlumená světla vystačí s cca 80 W.
Mezi přínosy světlometů LED patří kromě vysoké
účinnosti také vyšší úroveň bezpečnosti a komfortu. Jejich světlo se s barevnou teplotou cca 5500
kelvinů podobá dennímu světlu, a díky tomu nedochází téměř vůbec k únavě očí. Diody LED jsou
bezúdržbové a jejich životnost odpovídá životnosti
celého vozu.

EK nechala ve zkušebně změřit úsporu paliva
při použití světlometů LED pro tlumená světla,
dálková světla a osvětlení registrační značky. Z 10
jízd Audi A6 v kombinovaném cyklu vyšlo snížení
emisí CO2 o více než jeden gram na kilometr. EK
na základě toho oficiálně zařadila světlomety
LED mezi inovativní technologie pro snižování
emisí CO2.
Koncepce světlometů LED ve vozech Audi se
v jednotlivých modelech liší. Zatímco např. v A8
je použito 76 elektroluminiscenčních diod v každém světlometu, u Audi A3 pracuje v každém

Světlomety LED ve vozech Audi prokazatelně snižují
spotřebu paliva

světlometu 19 diod LED pro tlumená a dálková
světla a doplňuje je modul s funkcemi světla do
špatného počasí a odbočovacího světla společně
se světlovodem, který zajišťuje funkce denního
svícení, parkovacích světel a ukazatelů směru. ■

Světelný páS pomáhá řiDiči
Rozptýlení řidiče, např. nevolností, monotónní jízdou či zvýšeným stresem a pod., patří
k závažným příčinám dopravních nehod. Společnost Continental proto postavila vlastní koncepční vozidlo na bázi Cadillacu XTS, které je vybaveno technologií Driver Focus, zabraňující
rozptylování řidiče při jízdě.
Vozidlo disponuje asistenčními systémy, které
jsou propojeny s univerzálním světelným LED
pásem. Ten pomáhá řidiči při rozptýlení zaměřit
pozornost správným směrem. Ve výbavě vozu
je také infračervená kamera analyzátoru řidiče
propojená s 360° optickým vedením v kabině,
které řidiče upozorní na nebezpečné situace.
Jak řekl šéf divize pro interiér společnosti Continental Helmut Matschi, řidiči je nápomocen
digitální spolujezdec, jenž neustále prohledává

okolí vozidla a zřetelně varuje řidiče, když se zdá,
že přehlédl nebezpečí.
Infračervená kamera sleduje výrazy obličeje řidiče
a když zjistí, že je řidič rozptylován, aktivuje světelný
kruh Halo. Vyvine se jemná světelná stopa, která
vrací pohled řidiče zpět do správného zorného
pole. V závislosti na situaci, jako je například hrozící
čelní srážka dvou vozidel nebo vybočení vozidla
z jízdního pruhu, světelný kruh změní způsob nasvícení, aby upoutal pozornost řidiče zpět k řízení. ■

unikátní technologie vStřikování
pro nové motory

„Vytvoříme menší a inteligentnější motory s takovým výkonem, že z 8válcových motorů se stanou
dinosauři. Naše čtyřválcové motory nabídnou
vyšší výkony než dnešní 6válce, zatímco jejich
spotřeba bude nižší než u současných čtyřválců.
Elektrifikací se výkony vozidel s těmito motory
posunou do oblasti dnešních 8válců,“ dodává
Derek Crabb. Společně s novou řadou motorů
VEA bude představena i nová 8stupňová automatická převodovka, která přispěje k dalšímu
snižování spotřeby paliva. ■

Švédská automobilka Volvo patří k průkopníkům, hlavně v oblasti bezpečnosti. Do sériové
výroby zavedla např. bezpečnostní pásy, lambda sondy pro řízení katalyzátorů, airbag pro
chodce a naposledy airbag pro cyklisty. Na podzim chce představit novou řadu motorů VEA
(Volvo Engine Architecture), které budou disponovat technologií i-ART snižující spotřebu paliva.
Technologie i-ART umožňuje díky zpětné vazbě
z každého vstřikovače (místo použití tradičního
jednoho tlakového snímače na zásobníku common
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rail) nepřetržité monitorování a přizpůsobování
vstřikování paliva spalovacímu cyklu každého ze
čtyř válců.
„Zvýšení tlaku ve společném zásobníku na výjimečně vysokou hodnotu 2500 Bar spolu s aplikací technologie i-ART lze označit za druhý krok
revoluce u dieselových motorů. Jde o zlom srovnatelný s vynálezem průlomové lambda sondy
pro katalyzátory v roce 1976,“ říká Derek Crabb,
viceprezident pro konstrukci hnacích ústrojí ve
společnosti Volvo Car Group. Každý vstřikovač má
v sobě zabudovaný malý počítač, který sleduje
vstřikovací tlak. Na základě této informace adaptivní systém i-ART zajistí vstřik ideálního množství
paliva během každého spalovacího cyklu.

automobilová technika

WILD RUBIS: DALŠÍ Z ŘADY DS
Po povedených modelech DS3, DS4 a DS5 předvedla automobilka Citroën na autosalonu
v Šanghaji další koncepční studii z řady DS. Jde o model označený Wild Rubis, podle kterého
by měl vzniknout budoucí SUV této prémiové řady DS.
Výrazný koncept se zrodil v Paříži a nabízí elegantní design s prvky rebelství. Je vybaven plně
hybridní technologií typu Plug-in s mnoha tech-

nologickými novinkami. Pohon je spojen s benzínovým motorem 1,6 THP o výkonu 165 kW,
který získal prestižní ocenění „Mezinárodní motor
roku“. Spalovací motor je spojený s elektromotorem zabudovaným nad zadní nápravou
o výkonu 70 k. Elektromotor
pohání lithium-iontové baterie. Díky hybridnímu systému
dokáže novinka přejít do plně
elektrického režimu s dojezdem
50 km. V případě potřeby silné
akcelerace se pomocí funkce

HND9: LUXUSNÍ KONCEPT
Korejská automobilka Hyundai Motor Company představila koncem
března na autosalonu v Soulu svůj nejnovější koncept luxusního
sportovního kupé pod názvem HND-9.

boost přidá k točivému momentu elektromotoru i točivý moment spalovacího motoru, díky
čemuž dosáhne vůz maximálního výkonu (295 k)
a emise přitom zůstávají stále velmi nízké (43 g
CO2 / km). Tato technologie při silné akceleraci
nebo při nízké přilnavosti přepne vůz do režimu
4x4, elektromotor pohání zadní kola a benzínový
motor přední. V případě potřeby může režim 4x4
zvolit i řidič.
Model s výjimečným rozvorem 290 cm se chlubí
velkorysými rozměry.Je dlouhý 470 cm, široký
195 cm a jeho výška je 159 cm. Výrazným prvkem
vozu je velké logo DS umístění na masce chladiče, která je protažena až do předních světlometů
s LED technologií, které tvoří tři mobilní osvětlovací
moduly. Ve spodní části s nimi sousedí směrovky
s posuvem světla a na okrajích vytvářejí světelný
podpis. Moduly světlometů se při rozjezdu vozu
roztáhnou a rozsvítí, všechno za zvukového doprovodu. ■

Studie představuje evoluci designérské filozofie
značky založené na fluidních tvarech. Jde v pořadí již o devátý koncept
vyvinutý výzkumným
a vývojovým střediskem
automobilky v korejském
Namyangu.
O pohon zadních kol vysokovýkonného „sporťáka“ se stará motor GDI 3,3 l
s přeplňováním turbodmychadlem. Jeho nejvyšší
výkon 272 kW přenáší na vozovku 8stupňová samočinná převodovka.
V moderní interpretaci přináší HND-9 dramaticky
dlouhou kapotu, fluidní tvary a elegantní linie
od předních světlometů až k odtokové hraně
víka zavazadlového prostoru. Široká maska chladiče ve tvaru 6úhelníku a vzhůru výklopné dveře
podtrhují futuristický vzhled a vysokovýkonný
charakter studie. ■

NENÍ MYČKA JAKO MYČKA
V Mladé Boleslavi představila společnost Otto Christ Wash Systems neobvyklé řešení mycích
linek, které bylo poprvé uvedeno na prestižní výstavě Automechanika v Německu na podzim
loňského roku.
Firma Otto Christ AG z Německa vyrábí mycí linky
již 50 let. Díky svým zkušenostem přispěla k mnohým užitečným patentům. V jejich portfoliu nejsou
jenom myčky pro osobní vozy, ale také velké myčky
pro autobusy a nákladní vozidla. Podstatná část
výroby se ale uskutečňuje v Plzni.
Principem nového netradičního řešení
je přímý pohon rotačních kartáčů portálové myčky automobilů s možností
plynulé změny otáček. Frekvenčně
řízený motor, umístěný přímo na
kartáčích, nahrazuje mechanickou
převodovku s ozubenými koly. Systém v závislosti na zvoleném mycím

materiálu snižuje spotřebu energie pro motory
o 10-30 %. To má samozřejmě vliv na snižování
provozních nákladů.
S přímým řízením rychlosti kartáče lze docílit vylepšených výsledků čištění u mytí. Regulace rychlosti
je také efektivně použita u horního kartáče. Válec s rychlou rotací 300 ot.min-1
se dokonale vysuší a nezbude žádná
zbytková voda, která by pak mohla
odkapávat během sušení na vozidlo.
V závislosti na zvoleném mycím
materiálu v různých rychlostech je
nutno u konvenčních pohonů měnit
převodovku. U nového systému frek-

venčního řízení tento problém odpadá. Pokud by
provozovatel chtěl přejít na jiný nebo nový druh
materiálu, požadovanou rychlost lze nastavit pomocí ovládání stroje. Kromě toho jde směr otáčení
kartáčů měnit přímo, což zmenšuje prostoje a je
tím zvýšená kapacita stroje. Neobvyklé řešení je
také to, že kloubové kartáče se přizpůsobují tvaru
vozidla. ■
5/2013
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Jak nepodcenit přípravu vozu
před letní sezónou
Zima jak se zdá, konečně uvolnila místo teplejším dnům a nám motoristům nastal čas, abychom
připravili svá vozidla na letní sezónu. Navíc není radno opomíjet ani pravidelnou údržbu,
protože i např. málo nahuštěné pneumatiky nebo nízká hloubka dezénu, ohrožují bezpečnost
silničního provozu a promítnou se negativně do provozních nákladů.
Mezi hlavní body jarních příprav patří kromě
zbavení vozu nečistot a nánosů soli po zimě,
kontrola a případná výměna provozních kapalin
a především přezutí ze zimních pneumatik na
letní. Zimní pneumatiky jsou totiž optimalizovány
pro nízké teploty. Po přezutí pak kontrola nahuštění. Podle průzkumu společnosti Bridgestone
přibližně 8 motoristů z 10 jezdí na podhuštěných pneumatikách a jeden z šesti motoristů
má pneumatiky opotřebeny pod zákonnou mez.
Takto opotřebené nebo podhuštěné pneuma-

tiky prodlužují délku brzdné dráhy, nepříznivě
ovlivňují jízdní vlastnosti, zvyšují riziko smyku
a akvaplaningu, zkracují životnost pneumatik
a zvyšují valivý odpor, tím i spotřebu paliva
a emise CO2. Tlak v pneumatikách se kontroluje
u studených pneumatik nejméně jednou za měsíc nebo před dlouhými cestami a při převážení
těžkých nákladů.
V případě nepravidelného opotřebení pneumatik
je nutno si nechat seřídit geometrii podvozku. Pokud má pneumatika natržená místa, zářezy nebo

pozor na auta zaplavená hurikánem sandy
Společnost Cebia, zabývající se prověřováním původu a historie vozidel, upozorňuje na rizika
pořízení individuálně dovážených vozidel z USA. Podle údajů amerických pojišťoven bylo loni
hurikánem Sandy zaplaveno více než 230 000 aut.
Hurikán Sandy byl největším zaznamenaným
atlantickým hurikánem v historii. Ve Spojených
státech zasáhl v říjnu loňského roku díky své šířce

nejméně 24 států, od Floridy po Novou Anglii
a Západní Virginii. Velké množství vozidel ze zaplavené oblasti je dále nabízeno k prodeji v USA
a některé z nich byly nebo budou vyvezeny do Evropy a mohou být prodány v ČR. „Studie dokazují,
že zaplavená vozidla, obzvláště mořskou vodou,
mohou vážně ohrožovat nejen bezpečí uživatelů,
ale i okolních vozidel. Nejen že tato vozidla nepatří
na silnice, ale důležité je, aby se o této skutečnosti
zájemce o vozidlo včas dozvěděl,“ komentoval
situaci Ing. Martin Pajer, ředitel společnosti Cebia, která zabezpečuje službu prověření původu
vozidla i v zahraničí. V rámci této služby probíhá

vyboulení boční stěny, doporučuje se pneumatiku
vyměnit, aby nedošlo k roztržení pneumatiky. Tak
jako každý materiál podléhá stárnutí, měla by se
i pneumatika starší 10 let vyměnit.
Před koupí nových pneumatik může pomoci s výběrem od loňska zavedený informační štítek EU,
který umožňuje porovnávat klíčové vlastnosti různých typů pneumatik od různých výrobců. Štítek
obsahuje hodnocení valivého odporu (hospodárnost), přilnavosti na mokru (bezpečnost) a hlučnosti
při odvalování. ■

i prověření, zda vozidlo není v USA registrováno
jako zaplavené. Díky využití služby získá zájemce
nejen informace, zda vozidlo opravdu pochází
z deklarované země, zda není registrované jako
odcizené a další skutečnosti, ale také zájemce umí
ochránit před koupí nebezpečných vozů postižených záplavou.
„Jakmile se záplavová voda, která obsahuje mimo
jiné velmi jemné bahno, dostane dovnitř vozu, zejména ke konektorům, tištěným obvodům či řídicí
jednotce, stanou se nefunkčními ihned nebo velmi
brzy. To je konec jakéhokoliv moderního vozu,
protože nikdy nebudete vědět, co zrovna nahodile přestane fungovat. Například náhlý výpadek
ABS či stabilizace podvozku v kritické situaci a tím
způsobená havárie může znamenat velké škody
na majetku i zdraví,“ upozorňuje Ing. Aleš Zich ze
společnosti Auto AZ Consulting, jejíž činností je
prověřování technického stavu ojetých vozidel
před koupí. ■

crafter s neJmenším počtem závad
podle hodnocení dekra
Ve třetím ročníku hodnocení ojetých užitkových vozů společností DEKRA byl opět vyhlášen
jako nejspolehlivější užitkový vůz Volkswagen Crafter. Jde o vlajkovou loď v nabídce značky
Volkswagen Užitkové vozy, která vyniká kvalitou a robustnosti.
Kromě prestižního hodnocení ojetých vozů, publikovaného každoročně v Německu, se od roku
2010 DEKRA zabývá také lehkými užitkovými
vozy. Absolutní pořadí v této kategorii ovládl
v roce 2012 podruhé za sebou Volkswagen Crafter, který vykázal ze všech hodnocených LUV nejmenší četnost výskytu závad. Nezávislá zkušebna
DEKRA, která každý rok kontroluje technický stav
15 milionů vozů, zjistila, že téměř 83 % kontrolovaných vozidel Crafter bylo bez závažných
nedostatků, což je vysoce nadprůměrný výsledek.
Tato modelová řada vděčí za své výborné výsledky
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v hodnocení především vyspělé konstrukci, dlouhé
životnosti při maximální spolehlivosti a hospodárnosti. Paleta osvědčených motorů pro modely
Crafter zahrnuje čtyři výkonové varianty 80 kW,
100 kW, 105 kW a 120 kW. Ve všech případech
jde o koncernový dvoulitrový turbodiesel TDI
s přímým vstřikováním common rail, speciálně
upravený pro použití právě v modelech Crafter.
Mezi jeho přednosti patří příznivá výkonová charakteristika s velkým točivým momentem. Velkým
argumentem jsou rovněž nízké náklady na provoz
a údržbu. ■

automobilová technika – test

DŮMYSLNÝ FORD BMAX 1,0 ECOBOOST

Když Ford na trhy Evropy nabídl koncem loňského léta malý kompaktní městský automobil,
musel počítat s tím, že přijímání tohoto modelu bude mít jak zastánce tak i odpůrce. Automobil
konkuruje např. Škodě Roomster, Hyundai ix20 a také modelu Meriva od Opelu. Na rozdíl od
posledně jmenovaného, který má protisměrně otevírací dveře, disponuje B-Max zatím zcela
unikátním systémem otevírání dveří. A v čem tkví jeho unikátnost?
Vývojáři Fordu po třech letech zkoušek a testů přišli se zajímavým konstrukčním řešením systému
otevírání dveří. Přední dveře se otevírají klasickým
způsobem, zadní jsou posuvné, což není dnes již
žádná novinka, tedy pokud jde o větší modely MPV,
u těch menších, jako je B-Max, to novinka je. Ale
unikátní je, že vozidlo nemá středový B sloupek. Po
otevření obou dveří vznikne obrovský vstupní otvor
široký 1,5 m, jenž umožní nejen nezvyklý pohled
do kokpitu vozu, ale hlavně dobrou a pohodlnou
dostupnost předních i zadních pozic pro nástup
a výstup. Také je jednodušší nakládaní větších
předmětů, které při sklopených sedadlech mohou
dosahovat délky až 230 cm. Revoluční novinka dveřního systému umožňuje otevíraní i zavírání dveří
zcela nezávisle na sobě. Je to proto, že B sloupek
je integrován přímo do konstrukce předních i zadních dveří, které se upevní zavřením do speciálních
kotvicích prvků. Tím je docílena vysoká bezpečnost
při bočním nárazu.
B-Max stojí na platformě Fiesty, a tak jako Fiesta
má podobně tuhou karoserii. Mezi konkurenty vy-

niká bohatou bezpečnostní výbavou, jako např.
sedmi airbagy, asistentem pro rozjezd do svahu, ESP
s protiprokluzovým asistentem a také systémem
Aktive City Stop, který dokáže do rychlosti 30 km.h-1
automaticky ubrzdit vozidlo před překážkou, aniž by
řidič zareagoval. Tento systém ale nelze pořídit k základnímu motoru. Za zmínku stojí také systém Sync,
který umožňuje ovládat poslech hudby a mobilní
telefon jednoduchými hlasovými povely a dokonce
dokáže číst i textové zprávy. Naopak vůči konkurenci
má B-Max malý objem zavazadlového prostoru,
jen 318 l, který se ale po sklopení zadních sedadel
zvětší na 1386 l.

Kvůli absenci B sloupku jsou bezpečnostní pásy
umístěny přímo na předních sedadlech

2012“. Jelikož je B-Max postaven na stejné platformě
jako Fiesta, jsou i jeho jízdní vlastnosti podobné.
Řízení je přesné a dobře čitelné. Líbilo se mi nastavení podvozku. Projíždění zatáček vozidlo absolvuje
jen s minimálními bočními náklony. Pochvalu si
určitě zaslouží kompaktní tuhá karoserie, protože
i s absencí B sloupku nikde nic nevrže ani jinak
nerezonuje, a to nejen na pevné komunikaci, ale
ani na polní cestě, kterou jsem projížděl několikrát.
Malé MPV bylo vyvinuto speciálně do města, proto
i vyšší posed nabízí řidiči lepší přehled na situaci
kolem. Ocenil jsem využití vnitřního prostoru. Dle
mého názoru je litrový EcoBoost ideálním řešením
pro tento model. Nabízí agilitu, je svižný s kultivovaným projevem. Jeho devizou je i nejnižší spotřeba ve třídě, která dle výrobce činí 5,1 l na 100 km
v kombinovaném provozu. ■
/pk/

Uspořádání pracoviště řidiče je obdobné
jako u Fiesty

Otevřené dveře bez B sloupku skýtají nezvyklý pohled do vnitřku
vozu

Na našem trhu nabízí automobilka
model B-Max se čtyřmi benzinovými
(1,4; 1,6 a 1,0 o výkonech 74 a 88 kW)
a dvěma dieselovými jednotkami
s 5stupňovými převodovkami. K redakčnímu testu jsme měli možnost
vyzkoušet silnější variantu úsporného
tříválcového agregátu o výkonu 88 kW.
Jde o revoluční benzinový motor
1,0 EcoBoost, který vyhrál v prestižní
anketě “International Engine of the Year

Po odklopení podlahy zavazadelníku se objeví
příjemný skrytý prostor
5/2013
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Evropa upEvňujE
pozici silné
tEchnologické
oblasti, vEdE alE asiE
V roce 2012 počet patentových přihlášek
u Evropského patentového úřadu pocházející
z 38 členských států EPO, odkud přišlo 36,5 %
ze všech podání (2011: 37,5 %) dosáhl nového
vrcholu. Loni obdržel EPO celkem 257 744 patentových přihlášek z celého světa, což představuje nejen 5,2% nárůst oproti předchozímu roku (244 934), ale i nový rekord, který
překonal dosavadní hodnotu z roku 2008.
„Růst podání z evropských podniků je znamením, že zdejší průmysl se rozhodl pro cestu
ven z hospodářské krize pomocí inovací,” řekl
prezident EPO Benoît Battistelli, když představil v Bruselu roční výsledky úřadu za rok 2102.
S 2,3% růstem počtu podání z Evropy byl
překonán mírný pokles v roce 2011, nicméně
hnací silou byly čínské (+11,1 %), korejské
(+9,3 %) a japonské (+9,1 %) firmy. Na asijské
inovátory připadá více než polovina růstů
žádostí o patenty.
První pětici zemí s největší patentovou
aktivitou tvořily v roce 2012 USA (24,6 %),
Japonsko (20,1 %), Německo (13,3 %),
Čína (7,3 %) a Korea (5,6 %). Z evropských
zemí byly po Německu nejvíce aktivní
Francie (4,7 %), Švýcarsko (3,2 %), Velká
Británie (2,6 %) a Nizozemsko (2,5 %).
Nejvyšší tempo růstu ze všech technologií
vykazovaly patenty v digitální komunikaci
– vzrostly o více než 20 %, digitální komunikace tvořily 42 % všech patentových
žádostí pocházejících z Číny.
Polem s největším počtem aplikací byla
opět zdravotnická technika. Tento sektor
ovládají subjekty z USA (42 %), následuje
Evropa s 38 %. Evropa dominovala v oblasti
přihlašovaných ochran technických řešení
v automobilovém sektoru a ekologických
technologiích. Žadatelé z evropských firem vedli v osmi z deseti nejaktivnějších
technických oborů – zvláště aktivní byli
v dopravě (zejména odvětví automobilového a leteckého průmyslu), kde více
než 60 % všech žádostí je od států EPO.
Evropa také vede v oborech, jako jsou
měřicí technika, motory, čerpadla, turbíny
(zejména v oblasti čistých energetických
technologií) a hi-tech organická chemie.
V seznamu největších žadatelů v EPO se odráží i dynamický vývoj odvětví elektroniky.
Mezi desítkou nejlepších byly čtyři evropské
společnosti, čtyři asijské a dvě z USA. Do
žebříčku „TOP 10“ vedeného společnostmi
Samsung, Siemens a BASF se dostaly letos také dvě další evropské firmy: Robert
Bosch (6.) a Ericsson (9.), a do první desítky
se dostala poprvé čínská společnost – ZTE,
postupem ze 43. pozice na 10. ■
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změní situaci nEvýrazné aktivity čEských
vynálEzců jEdnotný unijní patEnt?
České firmy, vědecké instituce i jednotlivci výrazně zaostávají v patentové ochraně svých objevů
a vynálezů za zahraničím. Jak konstatuje deník E15, ČR nepatří k vynálezeckým velmocem, většina
u nás platných patentů je z ciziny. Zlepšení situace v přihlašování patentové ochrany (nejen) pro
české vynálezce by ale mohl přinést tzv. jednotný evropský patent, na kterém se loni po dlouholetém úsilí dohodly členské země EU.
Podle statistik Českého patentového úřadu (ČPÚ) se
podílejí patenty české provenience na celkovém počtu
patentů platných v ČR pouze z necelé jedné třetiny,
a zbývající část připadá na tzv. validace evropských
patentů v registru Evropského patentového úřadu
(European Patent Office – EPO) na českém území.
Také v přihláškách evropských patentů české subjekty
podle informací uváděných v příslušných databázích
zaostávají. Evropský patentový úřad registruje za období
let 1995 až 2010 celkem 1129 patentových přihlášek
podaných žadateli z ČR, což je pouze 0,06 % z celkového počtu patentů u této evropské instituce. Pro
srovnání: subjekty ze srovnatelných zemí podaly řádově
větší počty požadavků na patentovou ochranu – např.
z Rakouska je za stejné období evidováno 17 200 přihlášek, z Nizozemska 60 600. Z Německa přišlo do EPO
v průběhu zmíněného období téměř 323 000 přihlášek.
Z patentů platných na území ČR mělo ke konci roku
2012 pouze 7,7 % z nich přihlašovatele z Česka. Největšími přihlašovateli patentů v ČR jsou Německo
s téměř 30% podílem, USA (12,5 %) a Francie (8,7 %).

Nejaktivnější a nejúspěšnější
jsou univerzity a firmy,
oficiální výzkum vázne
Více než polovina českých platných patentů patří
podnikům (52 %). Veřejné vysoké školy se podílely na
18 % patentů, zhruba stejný díl (17 %) patří fyzickým
osobám. Diametrální rozdíl je však mezi nimi v poměru
úspěšnosti: zatímco vysoké školy jsou nejúspěšnější
mezi českými přihlašovateli, požadovaná patentová
ochrana je jejich žádostem udělena v 87 % případů,
fyzické osoby figurují na opačném konci stupnice jako
nejméně úspěšní žadatelé – Úřad průmyslového vlastnictví ČR jim nevyhoví v 70 % případů. Pozoruhodná
může být ze statistického pohledu skutečnost, že pou-

hých 11 % v ČR udělených patentů připadá na veřejné
výzkumné instituce, od nichž by přitom právě vzhledem
k jejich zaměření měl být očekáván větší podíl v oblasti
patentové ochrany výsledků nových objevů, a které
navíc spolu s vysokými školami vykazují ve statistikách
ÚPV při udělování patentů nejvyšší stupeň úspěšnosti
– 85 %. Přitom firmy, kterým patří více než polovina
registrovaných patentů, vykazují pouze 60% úspěšnost,
tzn., že požadovaný patent získá jen 6 z 10 přihlášek
z firemního sektoru.
Pokud jde o regionální rozložení, je nejvýznamnějším
regionem z hlediska počtu registrovaných patentových ochran Praha s 37 % platných patentů, což je
vcelku logické, vzhledem k velkému počtu vysokých
škol a výzkumných institucí. Na druhém místě ovšem
až s poměrně výrazným odstupem následuje Jihomoravský kraj (9,8 %), konstatuje E15.

Šance na jednodušší a levnější řešení:
jednotný evropský patent
Situaci v patentové oblasti by se mohla i pro české
žadatele o patentovou ochranu zlepšit díky institutu
tzv. jednotného evropského patentu, jehož účelem
je zjednodušit příslušnou administrativu a nahradit
dosavadní různorodé požadavky platné v jednotlivých
zemích jedním mezinárodně uznávaným řešením. EU
se po desítkách let sporů konečně dohodla na zavedení jednotné patentové ochrany a v závěru loňského
roku odsouhlasili zavedení unijního patentu ministři
členských zemí i Evropský parlament. Během letošního
roku budou celý patentový balíček ratifikovat jednotlivé země. S výjimkou Španělska a Itálie (kterým se
nelíbí, že jejich jazyky nebyly zahrnuty mezi oficiálními
překladové) se ale nečekají zásadnější výhrady, takže je
šance, že jednotný patent by mohl vstoupit po ratifikacích v členských zemích unie v platnost ještě letos.

ekonomika
Tato změna by měla usnadnit situaci podnikům
a vynálezcům, kteří si chtějí zajistit patentovou
ochranu v okolních zemích EU – místo drahého
a zdlouhavého řízení v každé zemi jim bude podle
nových pravidel stačit zažádat právě o jednotný
patent. Podle propočtů Bruselu tím vynálezci ušetří
až 80 % prostředků oproti dnešku.
Podstatné ovšem je, že institut jednotného patentu si
vyžádá i novou soudní administrativu, což se týká i ČR.
Podle unijní dohody vznikne speciální soudní systém,
který bude řešit spory ohledně evropských patentů.
V první instanci to bude tzv. ústřední komora v Paříži
s pobočkami v Londýně a Mnichově, která by se měla
zabývat hlavně přímými návrhy na zrušení patentů,
odvolávat se bude do Lucemburku. Jednotlivé státy
by si měly zřídit své lokální komory, případně se v regionu dohodnout na jedné regionální komoře pro
více států. Lokální komory by měly projednávat spory
z porušení a návrhy na zrušení evropských patentů
a dodatkových ochranných osvědčení udělených
na základě takových patentů. „O tom, jestli budeme

Jak na patenty technických řešení?
Moravská zemská knihovna v Brně připravila pro
zájemce o problematiku technických patentů
seminář na téma Právní ochrana technických řešení – patenty a užitné vzory, který proběhne dne
29. května 2013. Seminář, který povedou lektoři
z Úřadu průmyslového vlastnictví ČR, je rozdělen
do dvou částí – první blok bude zaměřen na úvod
do problematiky právní ochrany technických řešení
patentů a užitných vzorů (co lze a nelze chránit
patentem a užitným vzorem, rozdíl mezi patentem
a užitným vzorem, přihláška patentu a užitného
vzoru, průběh řízení před Úřadem průmyslového
vlastnictví, poplatky, účinky ochrany, možnosti
přihlašování do zahraničí, kde lze provádět rešerše,

mít lokální komoru nebo budeme participovat na
regionální komoře, se zatím nerozhodlo,“ říká ředitelka
mezinárodního odboru ÚPV Světlana Kopecká s tím,

Veřejných zakázek přibýVá,
jsou ale menšího rozsahu
Statistický výčet vyhlášených veřejných zakázek ukazuje jejich přibývající počet, podrobnější pohled však odhalí jejich skutečný úbytek a pokles jejich celkové hodnoty. Problémem
zůstává i velký objem veřejných zakázek, které byly vyhlášeny v roce 2012, ale dosud nebyly
zadány k realizaci.
Vyplývá to z výsledků analýzy, kterou pro Komoru
administrátorů veřejných zakázek (KAVZ) vypracovala nezávislá analytická společnost CEEC Research.
Podle údajů Věstníku veřejných zakázek bylo v lednu
až únoru 2013 oznámeno 1100 zakázek. Při prostém
srovnání s předchozím rokem by šlo o 4% nárůst.
Okruh zveřejňovaných veřejných zakázek se však
v důsledku dubnové novely zákona rozšířil, upraví-li
se soubor oznámených zakázek tak, aby byl metodicky srovnatelný, je zřejmé, že meziroční počet
oznámených veřejných zakázek ve skutečnosti poklesl a to o 6,6 %. „Tento pokles je celkem očekávaný,
protože na začátku roku 2012 před nabytím účinnosti novely zákona o veřejných zakázkách narůstaly
počty oznámení o zakázce rekordním tempem. Od
dubna 2012 se počet oznámení o zakázce prudce
snížil a klesal nepřetržitě až do února 2013, i když

poklesy již nejsou tak výrazné jako v dubnu a květnu
2012,“ hodnotí situaci Robert Pergl, předseda KAVZ.

Hodnota projektů klesá
Celková předpokládaná hodnota oznámení o zakázce činila téměř 30 mld. Kč, meziročně tak poklesla o 22,2 %. „Hodnotu zakázek novela zákona
o veřejných zakázkách také ovlivnila, a to změnou
limitů, nicméně tento vliv je na celkovém objemu
prostředků zanedbatelný. Při zachování limitů by
hodnota oznámení o zakázce poklesla o 22,5 %,“
říká Jiří Vacek, ředitel společnosti CEEC Research.
Na hodnocení zadaných zakázek v lednu až únoru
2013 je však zatím brzy. Jako účelné se tak jeví spíše
aktualizovat data za rok 2012 podle nejnovějších
údajů z Věstníku veřejných zakázek. Podle uvedeného portálu bylo zatím v roce 2012 zadáno 10,7 tis.

Tendry pod drobnohledem: jsou bez chyb?
Řadu veřejných zakázek nezřídka provázejí chyby, za něž může Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zahájit správní řízení a udělit vysoké pokuty. Zadavatelé často chybují již při
samotném uveřejnění zakázky, které je často nedostatečné nebo obsahuje faktické chyby.
Častou stížností na ÚHOS je neodůvodněné přidělení zakázky bez výběrového řízení. To lze použít
pouze v případech, kdy ji může z technických či
jiných specifických důvodů splnit pouze jeden
určitý dodavatel. Je však vyžadován nezávislý odborný posudek, který nevyhnutelnost přímého
zadání jasně prokáže. Přímé zadání je také možné

u některých zakázek malého rozsahu, v hodnotě do
100 000 Kč. I u nich by ale mělo přímému zadání
předcházet zjištění nejvýhodnějších podmínek.
Základním principem veřejných zakázek je zásada
rovného přístupu a zákazu diskriminace. A to nejen
diskriminace zjevné, při níž zadavatel postupuje vůči
jednomu dodavateli jinak než vůči ostatním dodavate-

třídníky pro vynálezy apod.). Odpolední část bude
vyhrazena pro seznámení se systémem Espacenet,
kde si účastníci mohou vyzkoušet praktické ukázky
vyhledávání v největší bezplatné databázi patentů.
Účast na semináři je bezplatná, vzhledem k omezenému počtu míst je však požadována registrace
do 27. května prostřednictvím elektronického registračního formuláře na: www.mzk.cz/sluzby/
akce/pravni-ochrana-technickych-reseni-patenty-uzitne-vzory. Přihlášky budou přijímány do naplnění kapacity místnosti dle pořadí přijetí a zpětně
potvrzeny e-mailem.
Podrobnější informace o semináři lze získat na
tel.: 541 646 170, nebo 541 646 196, případně
e-mailu: machat@mzk.cz.

že konečné rozhodnutí náleží ministerstvu spravedlnosti a otázka ustavení lokální komory bude aktuální
až během ratifikování patentové dohody. ■ /pv/

zakázek – ve srovnání s rokem 2011 tento počet
vzrostl o 21,4 %. Přihlédne-li se ke snížení limitů, lze
konstatovat, že v roce 2012 narostl počet zadaných
zakázek ve srovnání s rokem 2011 o 8,3 %.
Přes nárůst počtu zadaných zakázek došlo však k poklesu hodnoty jejich celkového objemu: ten mezi
lety 2012 a 2011 klesl o 2,6 %, a to zejména v důsledku vývoje v druhé polovině roku 2012. Vezme-li
se hodnota zadaných zakázek podle původně platných limitů, vychází meziroční pokles o 3,8 %.

Podstatná část zakázek zůstává
nerealizována
Zásadním zjištěním je ale skutečnost, že z veřejných
zakázek oznámených v loňském roce byla zatím
zadána k realizaci pouze třetina (34 %) a objem
zadaných veřejných zakázek činil přibližně čtvrtinu
ze zakázek oznámených (25 %). Podle Věstníku
veřejných zakázek byly v roce 2012 vyhlášeny zakázky v celkové hodnotě 312,5 mld. Kč, z toho zadaných k realizaci bylo 77 mld. Kč (skutečná zadaná
hodnota činila pouze 65 mld. Kč, protože zadaná
hodnota je o cca 15 % nižší než při oznámení).
Zrušených zakázek bylo za 51,5 mld. Kč (tj. 16 %
z oznámených). V systému tedy nadále zůstává
184 mld. Kč, které zatím nebyly zadány k realizaci
nebo zrušeny. ■

lům, ale i skryté, která se projevuje hlavně nepřiměřeným nastavením kvalifikačních předpokladů uchazečů.
Časté problémy se také pojí s vyhodnocováním
nabídek dodavatelů, kdy se objevují chyby už při
samotném stanovování hodnotících kritérií, jejich
vah a přesného postupu hodnocení.
K uveřejnění zakázky je proto jistější použít některý
z oficiálních atestovaných elektronických nástrojů,
který zadavatele navede a pomůže mu bezpečně
projít uveřejněním zakázky bez rizika chyb z nepozornosti či neznalosti. Nabízejí jednoduchý standardizovaný postup, jak vypisovat zakázky naprosto
prokazatelným způsobem a zajišťují, že celý proces
je snadno dohledatelný. ■
5/2013
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Evropská komisE sE rozhodla zjEdnodušit dEsEt Evropských
rEgulací, ktEré nEjvíc trápí malé a střEdní podniky
V EVropské unii jE aktuálně rEgistroVáno na 20,8 milionu
malých a střEdních podniků, ktEré VytVářEjí 85 % VšEch
pracoVních míst, zaměstnáVají dVě třEtiny pracoVníků
a – jak tVrdí EVropská komisE – Významně přispíVají
k inoVacím a růstu. tuto jEjich roli sE rozhodla podpořit
iniciatiVou „small BusinEss act“, ktErá potVrzujE, žE komisE
při tVorBě přEdpisů BErE ohlEdy přEdEVším na jEjich zájmy.

N

ásledujícím sdělením, vydaným pod názvem
„Snížení regulační zátěže malých a středních podniků na minimum – Přizpůsobení
právních předpisů EU potřebám mikropodniků“
posunula Komise svoji snahu ještě dále. Sdělení
vychází ze zásady „zelenou malým a středním podnikům“ (stanovené ve „Small Business Act“ pro
Evropu) a která přímo stanoví, aby se při přípravě
právních předpisů braly v úvahu dopady na malé
a střední podniky, a aby se stávající právní prostředí zjednodušovalo. U mikropodniků se dokonce
v odůvodněných případech počítá s možností
vynětí z regulace a u malých a středních podniků
se zavedením méně přísných regulačních režimů.
Nejnověji pak Komise přispěla k podpoře malých
a středních podniků širokou konzultací, v níž vytipovala na 1000 malých a středních podniků a podnikatelských organizací a vybrala deset předpisů
EU, které je nejvíc zatěžují.

Cíle a záměry konzultace EU
Cílem konzultace, která byla vyhlášena formou
sdělení (pod názvem „Inteligentní regulace – reakce na potřeby malých a středních podniků“),
tj. tzv. soft law, bylo prověřit, jestli evropské předpisy nebrání ve vytváření nových pracovních míst
a ekonomickému růstu, a určit problémy, které je
zapotřebí vyřešit.
Sdělení přezkoumává pokrok v následujících
oblastech:
1. Uplatňování výjimek na mikropodniky
2. Zavedení méně přísných regulačních režimů pro
malé a střední podniky
3. Zavedení srovnávacího přehledu pro malé
a střední podniky
4. Zajištění účelnosti právních předpisů
Sdělení pak rovněž stanoví další opatření při tvorbě
politik EU a plánování pro malé a střední podniky.
1. V případě vyjmutí mikropodniků z právních
předpisů EU platí, že ještě před tím, než Evropská komise navrhne nové iniciativy nebo revize
stávajících právních předpisů EU, probíhají komplexní přípravné práce. Především se analyzuje,
zda mohou být mikropodniky vyjmuty z působnosti iniciativy, aniž by došlo k narušení celého
systému a vlastního návrhu. V této souvislosti
Komise uvedla jako příklad výjimky pro malé
a střední podniky, kterou schválil legislativní or64
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gán EU a kterou v současné době členské státy
provádějí, následující případ:
Drobní prodejci elektrických a elektronických
zařízení nemusí mít zvláštní prostory pro plnění povinnosti zpětného odběru podle nové
směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních. Povinnost zpětného odběru se ale vztahuje pouze na maloobchodní
prodejny větší než 400 m2.
Komise dále uvedla příklady výjimek pro malé
a střední podniky, které navrhla Komise a u kterých
nyní probíhá legislativní postup EU. Jde o následující případy:
●●Výrobci, kteří jsou odpovědni za méně než
500 registrací nových osobních vozidel za
rok, jsou vyňati z povinnosti dosáhnout cíle
snížení emisí CO2 podle návrhu nařízení Komise, kterým se mění nařízení (ES) č. 443/2009
o emisích z motorových vozidel.
●●U některých kategorií vozidel, která se používají v okruhu do 100 km od místa obvyklého odstavení vozidla, se navrhuje, aby byly
vyjmuty z nařízení (ES) č. 561/2006, a tudíž
z požadavků týkajících se tachografů.
●●V novém obecném nařízení o ochraně údajů
se navrhuje, aby podniky s méně než 250 pracovníky nemusely mít inspektora ochrany
údajů a aby v rámci aktů v přenesené pravomoci Komise, jejichž cílem je dále specifikovat
kritéria, podle nichž se určí, zda je posouzení
dopadu na ochranu údajů nezbytné, byla
zvážena zvláštní opatření pro malé a střední
podniky.
●●Malé a střední podniky s méně než 250
osobami by nemusely splňovat požadavek
uvedený v návrhu Komise týkajícím se žen
v řídících a dozorčích orgánech společností,
podle nějž musí společnosti, které mají menší
než 40% podíl žen mezi členy dozorčí rady/
nevýkonnými členy správní rady, používat
transparentní výběrová řízení založená na
neutrálních kritériích výběru, aby bylo cíle
40 % dosaženo do 1. ledna 2020.
Komise přitom dodala, že výjimky pro mikropodniky
nejsou vždy možné. Nelze je například osvobodit
od povinností, pokud by výjimka znemožnila, aby
právní předpis dosáhl svých cílů, např. ochrany pracovníků nebo spotřebitelů, či nemohou být osvobozeny od požadavků Smlouvy o EU na ochranu
např. základních práv.

2. Pokud jde o zavedení méně přísných režimů
pro malé a střední podniky, Komise uvedla, že
v případech, kdy nejsou výjimky možné, bude mít
snahu po vypracování regulačních návrhů přesně
na míru malým a středním podnikům, jako např.
zavedením souboru méně přísných požadavků
pro menší podniky, snížených poplatků atd. Jako
příklady méně přísných režimů pro malé a střední
podniky, které nedávno vstoupily v platnost nebo
které v současné době provádějí členské státy,
Komise uvedla:
●●Malé a střední podniky jsou sice vybízeny,
aby provedly energetický audit podle nové
směrnice o energetické účinnosti 2012/27/
EU, ale není to jejich povinností. Členské státy
mohou pro malé a střední podniky zřídit režimy podpory, a to i v případě, že uzavřely
dobrovolné dohody, s cílem hradit náklady
na energetický audit a na provádění vysoce
nákladově efektivních doporučení.
●●Mikropodniky si nyní mohou zvolit jednodušší způsoby prokazování, že všechny jednorázové stavební výrobky, které uvádějí na
trh, splňují platné normy pro výrobky podle
nařízení č. 305/2011.
Jako příklad méně přísných režimů pro malé
a střední podniky, které navrhla Komise a u nichž
nyní probíhá legislativní postup EU, Komise uvedla
návrhy, které mají malým a středním podnikům
usnadnit účast na veřejných zakázkách, a sice:
●●Účastníci veřejných nabídkových řízení
mohou při prokazování, že splňují kritéria
způsobilosti, předkládat namísto originálních
dokladů nebo osvědčení čestná prohlášení.
K předložení originálních dokladů budou vyzváni pouze úspěšní účastníci. Bude přitom
podporováno rozdělení nabídek na menší
zakázky. Tato modernizovaná pravidla v navrhované směrnici o zadávání veřejných zakázek
by spolu s větším využíváním elektronického
zadávání veřejných zakázek usnadnila účast
malých a středních podniků na zakázkách
v hodnotě přibližně 18 % HDP EU.
Některé právní předpisy EU navíc ponechávají na
jednotlivých členských státech, aby rozhodly, zda
chtějí pro malé a střední podniky zavést méně
přísné režimy (např. v oblasti informování zaměstnanců a projednávání se zaměstnanci, hygieny
potravin, odpadů a ročních účetních závěrek). Je
tak např. pouze na českém státě, jak s touto možností naloží.
3. Pokud problematiku srovnávacího přehledu pro
malé a střední podniky, který Komise každoročně
vydává, a v němž jsou uvedeny regulační iniciativy,
u kterých očekává, že budou mít na malé a střední
podniky významný dopad, tento umožňuje všem,
včetně sítě státních zmocněnců pro malé a střední
podniky, zjistit, kde a jakým způsobem pokračují na
úrovni EU práce na právních předpisech týkajících
se malých a středních podniků. Umožňuje např.

legislativa a právo
sledovat průběh legislativního procesu od návrhu
Komise až po provádění právních předpisů v členských státech. Toto „sledování“ umožní i nadále, aby
byl posouzen výsledek na úrovni, která se přímo
dotýká konkrétního podniku.
4. A konečně, pokud jde o zajištění účelnosti
právních předpisů, Komise vyzvala v otevřené
celoevropské konzultaci, která probíhala od října
do prosince 2012, malé a střední podniky a organizace zastupující jejich zájmy, aby vybraly deset
oblastí nebo právních předpisů EU, které pokládají
za největší přítěž.
V konzultaci obdržela Komise celkem 1000 odpovědí od jednotlivých malých a středních podniků
(více než 600 odpovědí od malých a středních
podniků se sídlem v EU, z toho se ve 40 % jednalo
o mikropodniky) a od organizací zastupujících
zájmy těchto podniků na různých úrovních v EU
(téměř 150 odpovědí). Odpovědi pocházely téměř
ze všech členských států EU (více než polovina odpovědí přitom přišla z jednotlivých malých a středních podniků ve třech členských státech – Belgie,
Německa a Itálie) a také z několika zemí mimo EU,
hlavně z Turecka.
Z výsledků konzultace, která byla zveřejněna
počátkem března vyplývá, že největší problémy
a náklady způsobuje malým a středním podnikům
legislativa týkající se mj. chemických látek (REACH),
daně z přidané hodnoty, bezpečnosti výrobků,
uznávání odborných kvalifikací, ochrany údajů,
odpadů, trhu práce, zadávání veřejných zakázek
či celního kodexu.
Komise ale současně konstatovala, že si je vědoma
nutnosti mít v těchto uvedených oblastech celoevropské regulaci, čili není možné uvedené předpisy
zrušit. Nicméně prohlásila, že se těmito problémy
bude důkladně zabývat, a to v novém Programu
pro účelnost a účinnost právních předpisů (REFIT),
který byl zahájen loni v prosinci. Tento program
podrobně zkoumá evropskou legislativu a hledá
zatěžující a neefektivní právní regulace a omezení.
V případě zjištění takového předpisu Komise tento
přepracuje s tím, že do června 2013 oznámí, jak
bude zjištěné problémy řešit. A to v rámci výsledků
probíhajících legislativních procesů.

Přehled TOP 10 nejvíce zatěžujících
regulací
Komise v rámci Sdělení pak nakonec předložila
přehled oblastí, resp. nejvíce zatěžujících regulací,
jak vyplynuly z veřejné konzultace. Konkrétně jde
o tyto oblasti:
● registrace, hodnocení, povolování a omezování
chemických látek (REACH)
● daň z přidané hodnoty
● obecná bezpečnost výrobků a dohled nad trhem
● uznávání odborných kvalifikací
● přeprava odpadů – právní rámec v oblasti odpadů – seznam odpadů a nebezpečných odpadů
● trh práce
● ochrana údajů
● pracovní doba
● záznamová zařízení v silniční dopravě (pro sledování dob řízení a odpočinku)

● postupy pro zadávání veřejných zakázek (na sta-

vební práce, dodávky a služby)
● modernizovaný celní kodex
Konkrétně dění v jednotlivých oblastech je na
různém stupni vývoje, nicméně Komise se hodlá
těmito podněty zabývat a v mnoha případech
to již činí.
Registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH)- nařízení (ES)
č. 1907/2006
Z přezkumu vyplynulo, že nařízení REACH funguje
dobře a splňuje všechny stanovené cíle. Poukázal
však rovněž, že podíl zátěže pro malé a střední
podniky je nepřiměřený a že to je třeba řešit, neboť
v další fázi registrace látek do roku 2018 zasáhne
mnohem více malých a středních podniků. V této
souvislosti Komise uvedla, že nebudou navrženy
změny v normativní části nařízení REACH, ale doporučila snížit dopad nařízení na malé a střední
podniky v konkrétních případech.
Společný systém daně z přidané hodnoty
(DPH) – směrnice Rady 2006/112/ES
Komise zveřejnila sdělení „Pro jednodušší, stabilnější
a účinnější systém DPH uzpůsobený jednotnému
trhu“ a v roce 2012 navrhla Komise soubor opatření
pro hladké zavedení jednotných kontaktních míst
v roce 2015 tak, aby umožnila poskytovatelům služeb plnit jejich závazky na základě předložení jediného přiznání k DPH a platby DPH v členském státě,
v němž jsou usazeni, a zjednodušit tak pro malé
a střední podniky v celé EU zdanění telekomunikačních služeb, služeb rozhlasového a televizního vysílání a elektronických služeb. Komise chce i nadále
usilovat o rozšíření těchto jednotných kontaktních
míst. Od ledna 2013 např. umožňují právní předpisy
členským státům, aby zavedly volitelný režim, podle něhož mohou podniky s ročním obratem pod
2 000 000 EUR zpozdit platbu DPH příslušnému
daňovému orgánu do doby, než skutečně obdrží
platbu od svých zákazníků („hotovostní účetnictví“).
Komise také bude pokračovat ve změně směrnice
o vrácení daně s cílem zajistit, aby umožnila snazší
elektronické zasílání žádosti o vrácení DPH.
Směrnice 2001/95/ES o obecné bezpečnosti
výrobků
Jako součást opatření pro bezpečnost výrobků a dozoru nad trhem z 13. února 2013 navrhuje Komise
zrušit směrnice 2001/95/ES a 87/357/EHS týkající se
výrobků napodobujících potraviny a nahradit je nařízením o bezpečnosti spotřebního zboží. Nicméně
vzhledem k předmětu a cíli navrhovaného nařízení
nemohou být malé a střední podniky vyloučeny
z působnosti požadavků, protože pravidla k ochraně
zdraví a bezpečnosti osob se musí uplatňovat bez
ohledu na velikost hospodářského subjektu.
Postupy při zadávání veřejných zakázek na
stavební práce, dodávky a služby – směrnice
2004/18/ES
Komise navrhla v roce 2011 novou směrnici o zadávání veřejných zakázek, kterou dosud projednávají
v rámci legislativního postupu EU Parlament a Rada.
Měla by usnadnit účast malých a středních podniků

na zakázkách tím, že přináší výrazné zjednodušení
postupů, včetně vlastních prohlášení a pobídek
k rozdělování na menší zakázky.
Opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany
zdraví zaměstnanců při práci – směrnice Rady
89/391/EHS
Komise zahájila v roce 2012 komplexní hodnocení
vhodnosti a účinnosti uvedeného směrnice, jakož
i více než 20 „dceřiných směrnic“ s tím, že výsledky
se očekávají v roce 2015.
Právní předpisy EU o odpadech
V roce 2013 zahájí Komise komplexní přezkum
politiky a právních předpisů EU o odpadech, který
se zaměří na hlavní cíle rámcové směrnice o odpadech, směrnice o skládkách a směrnice o obalech
a obalových odpadech, na hodnocení ex post (kontrola účelnosti) pěti směrnic zabývajících se různými
toky odpadů a na posouzení, jak lépe řešit problém
plastových odpadů.
Směrnice o pracovní době – směrnice 2003/88/ES
Komise provedla komplexní přezkum této směrnice v roce 2010 a dospěla k nutnosti její revize
s tím, že evropští sociální partneři vyjádřili svůj
souhlas s jednáním o podmínkách této revize.
Nicméně tato jednání byla pozastavena, aniž by
bylo dohody dosaženo. Komise zkoumá možnosti
dalšího postupu.
Záznamové zařízení pro doby řízení a odpočinku – nařízení Rady (EHS) č. 3821/85
V roce 2011 navrhla Komise nové nařízení, které
dosud projednává Parlament a Rada, a které by
malým a středním podnikům přineslo výhodu tím,
že určité typy vozidel, která se používají v okruhu
do 100 km od místa obvyklého odstavení vozidla,
by nemusely mít namontovaný tachograf.
Uznávání odborných kvalifikací – směrnice
2005/36/ES
V roce 2011 navrhla Komise novou směrnici, kterou
by se modernizovala stávající směrnice. Tato směrnice se stále projednává v Parlamentu a v Radě.
Pomohla by malým a středním podnikům, protože
by usnadnila mobilitu pracovníků mimo jiné zavedením evropského profesního průkazu. Průkaz by
usnadnil a zrychlil formální postupy při uznávání
odborných kvalifikací odborníků, které tito odborníci získali v jiných členských státech, používané
orgány členských států, které tyto činnosti regulují.
Úspěšné a včasné plánování přijímání jednotlivých
pracovníků může mít pak poměrně větší dopad na
menší subjekty.

Nejužitečnější: úpravy v oblasti financí
V řadě těchto oblastí (např. odborné kvalifikace,
ochrana údajů, veřejné zakázky a další) už Komise
podnikla kroky s cílem legislativu zlepšit a ještě
více zjednodušit. Z konzultace rovněž vyplynulo, že
malé a střední podniky nejvíce oceňují zkrácení lhůt
splatnosti podle směrnice o opožděných platbách,
které začalo platit od 16. března 2013, a to, že může
více těchto podniků používat zjednodušená účetní
a auditní pravidla. ■
/pm/
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kaleidoskop
POZORUHODNÁ VIDEOTECHNIKA:
NEJMENŠÍ KAMERY A FOTOPOSTROJ PRO PSY
Jako nejmenší fotoaparát na světě
je charakterizován miniaturní přístroj i95 o rozměrech necelých
2,5 cm ve všech směrech, osazený
optikou s CMOS senzorem s 2MP
rozlišením.

kartu (minifoťáček podporuje karty až
do kapacity 32 GB). Disponuje rozhraním USB 2.0 umožňujícím prohlížet
snímky či video po připojení k počítači (PC i Mac, podporovány jsou
systémy Vista, XP, a novější). Dvou až

Mikro HD kamerka dokáže snímat obrázky 1600 x 1200 (ve formátu JPEG)
podle údajů výrobce v až 8 Mpix rozlišení, nebo video (standard AVI) v rozlišení 1280 × 720 rychlostí 30 obrázků/s. Záznam je ukládán na mikro SD

tříhodinové dobíjení přes USB dodá
bateriím energii na hodinový provoz.
Superlativem nejmenší HD videokamery na světě se asi může pochlubit výrobek izraelské firmy Medigu.
Kamerka má v průměru méně než

NEJVĚTŠÍ LODĚ SVĚTA

musí zdát mnoho, ale zkuste si takový
rozjetý kolos ubrzdit či otočit.
Proslulá americká letadlová loď
Enterprise CVN 65, která držela primát největšího vojenského plavidla světa, byla dlouhá „jen“ 342,3 m
a měla výtlak 93 500 t. Legendární
Titanic by se ve srovnání s dnešními
obry moří svou délkou 269 m nedostal ani do první dvacítky.
Vůbec největším plavidlem byl
zřejmě zatím tanker Seawise Giant
(hladiny oceánů brázdil v letech
1979 -2009, kdy byl vyřazen ze služby
po několikerém přejmenování jako
Knock Newis) o délce téměř půl kilometru (458,6 m) a výtlaku 546 000 t.
Z dopravních lodí v činné službě je

Nejde kupodivu o vojenské
plavidlo, jako je např. letadlová
loď či mamutí tanker, ale světový
primát největší lodi světa drží
momentálně osobní Allure of the
Seas. Jde o sesterskou loď možná
mediálně známější Oasis of the
Seas, která měří 360 m (obě mají
stejnou konstrukci), ale Allure ji
délkou přesahuje o 5 cm.
Plovoucí město je vysoké 72 m, má
16 palub a nad vlnami se tyčí 62,7 m.
Pojme až 6300 cestujících, o něž se
stará posádka v počtu 2384 osob.
Kolos dosahuje rychlosti 41,9 km.h-1,
což se sice nám suchozemcům ne-
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milimetr a uplatnění by měla najít
hlavně v medicíně pro diagnostické
účely (např. endoskopii), je proto vyrobena z bezpečných, zdraví neohrožujících materiálů pomocí metody
TSV (Through Silicon Via) umožňující
pokročilou miniaturizaci. Dedikovaný
CMOS senzor o rozměrech pouhých
0,66 x 0,66 mm umožňuje pořizovat
obraz ve vysokém rozlišení 45 000
pixelů, kamera používá proprietární
systém zpracování obrazu.
Pro méně specializované uživatele je
naopak určena další novinka v oblasti
AV techniky: Fotoreportérem a kame-

ramanem může být třeba i pes. Firma
Sony uvedla na trh (zatím ovšem jen
v Japonsku) speciální postroj s kamerovým úchytem pro psy, který umožní
po připojení fotoaparátu či kamery, vidět svět očima vašich mazlíčků z jejich
perspektivy. Má ovšem určitá omezení:
Je určen pro psy těžší než 15 kg. ■

EXKLUZIVNÍ MÓDA
Z 3D TISKÁRNY

nyní největší 397,1 m dlouhá Maersk
E-class, po mořích se nyní od roku
2006 plaví 8 identických kontejnerových lodí tohoto typu. Jen o metr
kratší je kontejnerová loď CMA CGM
Marco Polo, zařazená do služby letos,
která ovšem drží světové prvenství,
pokud jde o kapacitu.
Už v příštím roce by však tyto obry
mělo překonat první z nově budovaných kontejnerových plavidel třídy
Maersk Triple E-class, které budou mít
délku 400 m a přestože budou jen
o 3 m delší a 4 m širší než jejich předchůdce, pojmou o 2500 kontejnerů
víc. Rozměry lodí (přesněji řečeno
jejich šířka) jsou nyní limitovány jednoduchou matematikou: musí se vejít do Panamského průplavu. To však
nové Maersk Triple E-class s ponorem 14,5 m a svou šířkou překračuje,
takže nebude moci využívat žádný
z amerických přístavů, ani překonat
průplavem Panamskou šíji, nicméně
bude stále ještě schopná proplout
Suezským průplavem. Bude se plavit
mezi Asií a Amerikou. ■

A ještě jeden hi-tech oblek – tentokráte z 3D tiskárny. Extravagantní
3D-tištěné šaty vytvořila pro operetní
tanečnici Ditu Von Teese firma Francis
Bitonti Studio ve spolupráci s newyorským designérem Michael em Schmidtem a společností Shapeways. Šaty
zdobené více než 12 000 krystaly
Swarovski obsahují téměř 3000 unikátních kloubových spojů a dosahují
až k podlaze. Byly vyrobeny z nylonu
pomocí technologie selektivního laserové slinování (SLS), kde je materiál
nanášen ve vrstvách z práškových
plastů a spojován laserem. ■

kaleidoskop
VYSÍLAČKA ZAZNAMENÁ
FOTOGRAFIE Z MÍSTA ČINU
Policisté a soudní zaměstnanci
mají nového pomocníka: Společnost Motorola uvedla na trh první
digitální rádiové zařízení TETRA
s 5 Mpix fotoaparátem na světě.
Digitální kamera ve vysílačce umožňuje bez potřeby dalších zařízení
zachytit důkazy a snížit riziko jejich
poškození přímo na scéně zločinu
nebo případu. QVGA barevný displej,
integrovaný WAP browser se schopností WAP Push umožňuje personálu
v první linii spolehlivě, bezpečně
a rychle sdílet textové zprávy, obrázky
a přístup k informačním zdrojům jako
jsou databáze a rychlý přesun informací k uživateli. K obrázkům je možné
připojit poznámky s instrukcemi, které
tak lze zaslat přímo do rádiových zařízení namísto přenášení papírových
dokumentů. Zachycené obrázky obsahují metadata jako je čas a datum,
lokalita, ID uživatele apod. Řešení pro
správu obrázků Photograph and Intelligence Communications System
(PICS) zajišťuje ověření toho, zda s obrázky nebylo nijak manipulováno. ■

MOBIL JAKO MYŠ  A DOKONCE LEPŠÍ…
Pokud užíváte Bluetooth myš
a dostanete se do situace, že ji
zapomenete, nebo dojdou baterie, nezoufejte. Tedy aspoň
uživatelé iPhonů.
Na AppStore lze nalézt užitečnou
aplikaci Splashtop Touchpad, která
umožňuje místo myši používat
mobil. Běžně se sice prodává za
5 dolarů, ale čas od času je nabízena v rámci různých promo akcí
zdarma. Po instalaci je potřeba
ještě stáhnout klientský prográ-

mek Splashtop Streamer, vytvořit
zabezpečení a propojit zařízení. Při
přidání Google Acount lze přistupovat k zařízení odkudkoli, jinak musí
sdílet obě zařízení stejnou WiFi síť
jako počítač, zařízení jej detekuje
automaticky bez ohledu na způsob připojení. Na rozdíl od běžného
myšího kurzoru nabízí „myšomobil“ některé další zajímavé funkce,
jako např. zoomování a scrollování
dvěma prsty, zadávání textu z klávesnice iPhonu apod. ■

Novinky z nakladatelství GRADA ● Novinky z nakladatelství GRADA ● Novinky z nakladatelství GRADA
Nakladatelství GRADA přináší příběhy známých i méně známých jmen
české historie a českého průmyslu. Autoři popisují osudy konstruktérů,
stavitelů nebo techniků, kteří přispěli k věhlasu našeho průmyslu, jehož
významnou součástí byla i vojenská technika.

že velká část české mužské populace
prošla v průběhu let službou u tohoto vojska, je možno předpokládat,
že zaujme širokou část čtenářské
obce. / 232 stran, 369 Kč

Československé tankové
síly 1945-1992

Stíhače tanků vs KV-1

Vladimír Francev
Kniha renomovaného českého historika pojednává zevrubně o bezmála
půlstoleté historii tankových jednotek, které tvořily hlavní údernou sílu
poválečné československé armády.
Podrobně popisuje jednotlivé fáze
vývoje této součásti armády. Za
zmínku určitě stojí, že Československo bylo v tomto období 3. největším výrobcem obrněné techniky
na světě (po SSSR a USA). Všechny
tyto aspekty jsou zpracovány tak, že
čtenář ve výsledku získává nesmírně
zajímavý a čtivý přehled o tématu,
o kterém dosud vydané články či
studie neumožňovaly vytvořit si

dostatečně plastický obraz. Takto
pojatá kniha na českém trhu dosud
chybí. Je určena poměrně početné
skupině zájemců o vojenskou technickou historii, a vzhledem k tomu,

Východní fronta 1941-43

Forczyk Robert
Střety mezi sovětskými těžkými
tanky a německými protitankovými
zbraněmi na východní frontě představovaly jeden z mála případů, kdy
německá technika nestačila na sovětskou. Sovětský svaz vyvinul těžký
“průlomový” tank, jehož úkolem bylo
drtit obranná postavení nepřátelské
pěchoty. Na počátku operace Barbarossa byly tanky KV-1 a KV-2 Rudé
armády palbou německých protitankových jednotek prakticky nezranitelné a opakovaně prokazovaly svoji
schopnost převálcovat německou
pěchotu. Tato výhoda poskytla Rudé
armádě od podzimu 1941 do jara

1942 možnost využít těžké tanky
v sérii zoufalých protiofenziv, než se
Němcům podařilo náskok Sovětů zlikvidovat. Ani to však definitivní porážce Německa už nezabránilo. Tato
kniha s celobarevnými ilustracemi
analyzuje fascinující technologický
a taktický souboj mezi německými
protitankovými kanony a sovětskými
tanky v počátečním období bojů na
východní frontě. / 80 stran, 289 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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CO SE PSALO PŘED PŮL STOLETÍM
V POPULÁRNÍM TECHNICKÉM
MĚSÍČNÍKU „SVĚT TECHNIKY”
Hygienické obkládačky
Obklady z plastických hmot se velmi lehce čistí,
odolávají působení zásad i kyselin, a proto stále
hojněji pronikají zejména do domácností. Jsou
vyrobeny z polystyrénu.

Světový úspěch
Let největším sovětským vrtulníkem na světě
MI-6 po stokilometrové trase trval 22 minut a 32
vteřin s průměrnou rychlostí 268,92 km/hod.
Tím byl překonán nejen oficiální světový rekord
amerického letectva s vrtulníkem N-34 z roku
1956, který dosáhl rychlosti 228,39 km/hod, ale
i nedávný americký rekord majora R. Andersona,
který na speciálně upraveném vrtulníku dosáhl
hranice 261,91 km/hod. Materiály o světovém
úspěchu sovětského vrtulníku MI-6, ve kterých
se uvádí, že je schopen maximální rychlosti
i přes 285 km/hod, byly předány Mezinárodní
letecké federaci. ■

Let na Mars se už plánuje
Kdyby byl před málo lety někdo napsal o letu na
Venuši nebo na Mars, byli by ho vážní vědátoři napadli jako fantastu a snílka. Vždyť i takový odborník,
jakým je bývalý nacista a nyní konstruktér amerických raket Wernher von Braun, napsal ještě v roce
1952, že není možno vyslat raketu na Měsíc bez
umělé mezistanice, jejíž plány podrobně vypracoval.
Usoudil, že by raketa letící přímo za Země na Měsíc
musela být vyšší než Empire State Building v New
Yorku, sahající do výše 380 m. Vážila by prý 10krát více
než oceánský obr Queen Mary, tedy asi 800 000 t.
Ale časy se mění. Sovětské rakety putují přímo na
Měsíc, oblétnou Měsíc, fotografují ho zezadu a vrátí
se zpátky na Zemi, a jsou to rakety docela normálních, rozumných rozměrů. Stačí zvýšit pranepatrně
jejich rychlost, jen asi o 2 až 3 %, aby doletěly na
Mars. Čím to je? Sovětská technika má především
dokonalejší paliva a výkonnější motory. Dosažení
velkých vzdáleností závisí na konečné rychlosti
rakety po vyhoření paliva. Ta zase závisí na výkonové
rychlosti plynů z trysky raketového motoru.

Balónem do výše 13 000 m

Kapesní zrcadlovka
Sovětský fotoamatér E. Bogdanov z Irkutsku si zhotovil miniaturní pohotovostní jednookou zrcadlovku
s velkou zásobou filmu. Komora je celokovová s ja-

kostním objektivem světelnosti 1:1,5, f = 20 mm,
obrazový úhel 50°. Rozměr negativu je 10 x 14 mm,
zásoba 16 mm filmu v přístroji postačí na 100 až 120
snímků podle tloušťky použitého negativního materiálu. Počítadlo je konstruováno na 130 snímků. Uzávěrka je štěrbinová, celokovová, nezamrzající, s rozsahem časů 1/10 až 1/1000 vt. Stisknutím jednoho
a téhož tlačítka se posune film, natáhne závěrka
a exponuje se podle předem nastavené expoziční
doby. Pružinový mechanismus není nutno zvlášť
natahovat, což značně urychluje provoz přístroje,
takže je možno zhotovit i několik snímků za vteřinu.
Celý přístroj váží pouze 156 g a jeho rozměry jsou
59 x 46 x 28 mm. Je ukázkou technické vyspělosti
a dovednosti sovětského fotografa amatéra. ■
68

5/2013

Francouzský vědecký pracovník Audouin Dollfuss se
nedávno pokusil ve své hliníkové gondole o výstup
do výše 23 000 m, odkud by mohl fotografovat Venuši. Při výstupu se ve výši 13 000 m roztrhlo několik
balónů , které nesly gondolu, takže A. Dollfuss byl
nucen sestoupit.
Pro svůj pokus použil 100 balónů naplněných vodíkem, které byly ve skupinách po třech připoutány
k nylonovému lanu o délce 450 m. Mezi gondolou a lanem byl jako spojovací článek upevněn
uzavřený padák. Když se ve výšce několik balónů
roztrhlo vlivem nízkého tlaku okolního vzduchu,
badatel pro vlastní záchranu přivedl elektrickou
jiskrou k výbuchu několik malých trhavinových
náloží na nylonovém laně. Výbuchy se lano přetrhalo na několik částí a zbývající uvolněné balóny se
vznesly. Mezitím se otevřel padák a snesl gondolu
bez poškození k zemi. ■

Poletíme-li na Mars, jehož oběžná dráha je vzdálenější od Slunce, použijeme především rychlost
kolem 30 km/s, kterou má raketa už od Země, a jen
ji přirychlíme o 11,588 km/s. Tak se raketa vzdálí od
Země a dostane se na eliptickou dráhu opsanou
vně dráhy zemské. Při letu na Venuši jí naopak udělíme rychlost 11,484 km/s ve směru proti pohybu
Země po ekliptice, takže se raketa Slunci přiblíží,
opíše elipsu uvnitř zemské dráhy.
Podmínkou pro takové lety je dokonalé palivo a druhou důležitou podmínkou zdaru je neobyčejně
přesné propočtení dráhy rakety a dokonalé nastavení směru a rychlosti, aby se raketa do blízkosti
planety skutečně dostala. Je nutno uvážit, že cesta
na Venuši potrvá 146 dní a na Mars dokonce 258
dní. Na vnitřní elipse bude totiž Slunce raketu urychlovat, kdežto na vnější elipse k Marsu ji zpomalí. ■

retro – relax
Šlape vleže

Kursy ruštiny v USA

Švédský konstruktér David Halin předváděl nedávno
v Malmö svůj vynález, na němž pracuje již delší
dobu. Jde o jízdní kolo přizpůsobené pro jízdu
vleže. Vynálezce tvrdí, že jízda v této podobě je
velmi pohodlná a šlapání je snadné. ■

Ve výzkumném středisku americké firmy
B. F. Goodrich Comp. v Brecksville navštěvuje 31
vědeckých pracovníků po pracovní době kursy
technické ruštiny. Účelem sedmiměsíčního kursu
je umožnit technickým pracovníkům studium sovětských vědeckých publikací přímo v originále
a ušetřit tak čas a náklady za překlady do angličtiny.
Je to další důkaz o významu a důležitosti studia ruštiny. Neměli by se nad touto skutečností zamyslet
i mnozí naši technici? ■

Na horský vzduch
Pracovní prostředí klade někdy velké nároky
a lidský organismus. Nemáme však vždy možnost, abychom se rekreovali na čerstvém horském vzduchu a načerpali tak dalších sil pro
namáhavou práci. Zahraniční vynález dává však
možnost omladit a posílit se i doma osvěžující
kůrou horským vzduchem. Pacient získá 20minutovou lázeň v saku z plastiku, naplněném
čistým ionizovaným kyslíkem. ■

Počítače na teleskopech
Výzkumníci z university Nahoi v Japonsku namontovali na hvězdářské teleskopy Geigerovy počítače,
poněvadž objevili v souhvězdí Orion zdroj silného
kosmického záření. Energie kosmických paprsků je
o 10 % vyšší než u obyčejného záření a má periodický charakter. Výzkumy na uvedené universitě
pokračují již několik let. ■

Jako v pokoji
V Lichačevově automobilovém závodě v Moskvě
připravují speciální zařízení, které bude udržovat
v osobních i nákladních automobilech stálou příjemnou teplotu v zimě i v létě. U výfukového potrubí

Vyhrajte vstupenky
do NTM

bude namontován polovodičový termoelektrický
generátor, který bude přeměňovat teplo výfukových
plynů v elektrický proud. Tímto proudem se pak bude
napájet elektrický měnič, který ochladí nebo elektricky
ohřeje vzduch ve vozidle na stálou teplotu 17 °C. ■

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.

4
Vyluštění sudoku z minulého čísla TM 04/2013:
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Vylosovaní luštitelé sudoku z minulého čísla:
Elena Balgová, Praha
Lukáš Veselý, Praha
Antonín Světlík, Benešov

3

6
9

2
3

1

3
4

8

6
2
9

1
7

7

5
3
8

6
7

1
7
7

4
9

8

3
2

4

6

2
3

5/2013

69

výstavy a veletrhy – soutěž
14.–16. 5. Poznaň, Polsko: AUTOMA
– mezinárodní veletrh robotiky, automatiky, řídicí a měřicí techniky
a vybavení. Pořádá/Info: Międzynarodowe Targi Poznańskie, tel.: +48 61
869 2000, fax: +48 61 869 2999, e-mail:
info@mtp.pl, www.mtp.pl
14.–16. 5. Norimberk, Německo: SENSOR+TEST – mezinárodní veletrh
a kongres věnovaný senzorům a systémům. Pořádá/info: AMA Service GmbH,
tel.: +49 (0) 5033-9639-0, fax: +49 (0)
5033-1056, e-mail: info@sensorfairs.de,
www.sensorfairs.de, PCIM EUROPE
– mezinárodní výstava a konference
zaměřená na výkonovou elektroniku,
automatizaci, pohony a řízení. Pořádá/
info: Mesago PCIM GmbH, tel.: +49 711
61946-0, fax: +49 711 61946-96, e-mail:
pcim@mesago.de, www.mesago.de

15.–16. 5. Mnichov, Německo: LASER
WORLD OF PHOTONICS 2013 –
21. ročník mezinárodního veletrhu
laserových technologií, optiky a fotoniky. Pořádá: Messe München GmbH,
tel.: +49 (89) 9 49-2 07 20, fax: +49
(89) 9 49-2 07 29, e-mail: newsline@
messe-muenchen.de, www.messe-muenchen.de. Info: EXPO-Consult+Service,s.r.o., tel.: 545 176 158, fax: 545
176 159, e-mail: vondruska@expocs.cz
16. 5. Miláno, Itálie: M2M FORUM – mezinárodní konference o strojové komunikaci (machine-to-machine). Pořádá/info:
Innovability Srl, tel.: +39 02 8715 6782,
fax: +39 02 8715 3194, e-mail: segreteria@innovability.it, www.innovability.it
21. – 23. 5. Praha, PVA Letňany: VODOVODY – KANALIZACE – 18. me-

zinárodní vodohospodářská výstava.
Pořádá/info: Exponex. s.r.o., tel.: 547
210 864, fax: 547 210 875, e-mail:
info@exponex.cz, www.exponex.cz
21.–24. 5. Nitra, Slovensko: MSV
NITRA 2013 – 20. medzinárodný
strojársky veľtrh 2013. Pořádá/info:
AGROKOMPLEX – Výstavníctvo Nitra,
štátny podnik, tel.: 00421 37 6572 111,
e-mail: agrokomplex@agrokomplex.
sk, www.agrokomplex.sk
22.–24. 5. Brno, Výstaviště: IDET
– 12. mezinárodní veletrh obranné
a bezpečnostní techniky. PYROS/
ISET – 16. mezinárodní veletrh požární a bezpečnostní techniky a služeb. Pořádá/info: BVV, a.s., tel.: 541 152
836, fax: 541 153 044, e-mail: jerlebach@bvv.cz, www.idet.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 KVĚTNOVÉ VYDÁNÍ JSME VYLOSOVALI:
Pavel Prexl, Horšovský Týn, Zdeněk Konečný, Městečko Trnávka, Vojtěch Špalek, Dýšina
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

nsku
I na Slove

70

5/2013
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Czech RailDays Ostrava

■

Tribotechnika

■

Ložiska, kluzné systémy

■

Převodovky, spojky
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Zásoby pod kontrolou
s informačnímy systémy HELIOS

Nemáte ve skladech ležáky?
Nepřemýšlejte o tom.
Se systémem HELIOS
snadno ohlídáte své skladové
zásoby – od naskladnění, přes
fakturaci, až po expedici!
To je efektivní podnikání.

www.helios.eu

Namícháme vám
jen to, co máte rádi

AKCE PL

ATÍ DO

30. 6. 20

nebo do

13,

vyčerpán
í
dotace.

Povinné ručení a havarijní pojištění
na celý rok zaplatíme za vás.
• Povinné ručení zdarma platí pro všechny značky nových osobních a užitkových
vozů a motocyklů financovaných formou úvěru nebo leasingu.
• Balíček povinného ručení a havarijního pojištění zdarma je určen pro tyto modely:
Hyundai i40, Kia Ceed, Škoda Octavia III, VW Golf 7.
• Ve spolupráci s vybranými pojišťovnami.
• Tyto benefity nejsou kompenzovány navýšením úroku ani dodatečnými poplatky!
• Platí pro nově uzavřené smlouvy od 1. 4. 2013.
• Pro bližší informace o akci kontaktujte pobočkovou síť ČSOB Leasing.

Člen skupiny KBC

222 012 111 | www.csobleasing.cz

