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Jsme (zase jednou po čase) světoví. Možná dokonce i pupek světa. Do Prahy začal od května pravidelně
létat největší letoun světa Airbus A380 (Emiráty zřídily pravidelnou linku Dubaj-Praha), Rolls-Royce
v metropoli nad Vltavou otevřel své oficiální zastoupení. Jsme prostě už součástí velkého světa...
Pravda, zbývá jen dořešit pár drobností. Třeba (kromě kostlivců ve skříni typu Čapího hnízda a dalších
pár aférek vládní garnitury) problémy technického vzdělávání a nastavení školského systému tak,
aby země, kdysi proslulá technickou úrovní svých pracovníků, nemusela najímat tyto lidi ze zahraničí. I účastníci 3. ročníku Strojírenského fóra, jež proběhlo v březnu v Praze a na němž se sešly dvě
stovky zástupců předních českých průmyslových firem upozornili na urgentní potřebu technicky
vzdělaných pracovníků s tím, že by stát měl v souladu s potřebami českých strojírenských firem intenzivně prosazovat řízenou ekonomickou migraci za účelem získávání zahraničních zaměstnanců
do potřebných (nedostatkových) profesí. A to nejen specialisty, jak se ostatně už děje, ale i běžné
technické profese, které dříve bravurně zvládali vyučení a středoškoláci technického zaměření. O ty
je dnes nouze a bude hůř. Navíc úroveň jejich znalostí – jak naříkají firmy hledající nové pracovníky
– má dramaticky sestupnou tendenci.
Výrazně se ale zlepšují naopak naši digitální souputníci. Počítače jsou čím dál chytřejší a namísto
tupého propočítávání masivních objemů dat „hrubou silou“ díky stále výkonnějším procesorům
a algoritmům se (rovněž díky stále výkonnějším čipům a algoritmům) učí i samostatně myslet a učit
se z již získaných informací a výsledků. Dnes už dokážou být prý intuitivnější než člověk, který nad
nimi zatím dosud vedl ve stylu přemýšlení (a kterého už umělá inteligence kromě šachů vyprášila
dokonce i v náročné hře Go, na níž si až dosud kybernetické systémy vylámaly zuby). Jsou učenlivé
do té míry, že komunikační program stvořený Microsoftem pro interakci s lidmi rychle pochopil, jak
funguje náš svět a sociální sítě, a chatovací robot Tay se stal agilním rasistou, takže ho jeho tvůrci
museli z aktivit na internetové „plkárně“ stáhnout...
A nejen počítače se zlepšují. Učí se třeba i rakety a kosmická technika. Před 55 lety se do kosmu
podíval první člověk a uviděl Zemi tak, jak ji dosud mohli spatřit jen návštěvníci z vesmíru ,pokud
má pravdu pan Däniken a zastánci ufonů, nebo Bůh ,jestli se nemýlí teologové a věřící, ale kdo ví,
možná mají pravdu oba tábory. Během následujícího půlstoletí se do vesmíru vypravily už stovky
lidí, člověk stanul na Měsíci, zabydlel se na oběžné dráze kolem Země, zkoumá hlubiny vzdáleného
vesmíru a chystá se na další planetu – k Marsu. Rakety už nejsou jen drahé, do kosmu vystřelené kusy
špičkové techniky k jednorázovému použití (což činí kosmické programy enormně nákladnými), ale
dokážou se už vracet zpět na Zemi, aby mohly být využity k dalšímu použití (což by mělo kosmické
výpravy dramaticky zlevnit a umožnit tak ušetřené prostředky investovat do dalších projektů).
Žijeme v úžasné době, kdy generace pamětníků poválečného rozvoje vědy a techniky, který položil
základy dnešního digitálního světa, zažily revoluční formování současného světa koncentrované
do jednoho či dvou lidských životů. Úsvit nové úžasné doby, která dnešní generaci X a Y, vyrůstající
ve světě, jehož běžnou součástí jsou mobily a počítače a další věci, které ještě před 100 lety neexistovaly ani v lidské fantazii, budou připadat tak vzdálené, jako nám dříve narozeným třeba středověk.
To co se bohužel zatím jak se zdá nemění, že si toho nějak neumíme vážit. Lidstvo se usilovně snaží
najít stále nové způsoby, jak se zničit. Ale snad ti roboti, kteří už podle projektantů Průmslu 4.0
a dalších vizí naší digitální budoucnosti nastoupí do plánovaných továren budoucnosti budou
chytřejší. I když – těžko říci. Možná právě případ zvlčilého microsoftího interaktivního komunikačního
robota je ukázkou, že i dobře míněné věci se (jak už to bývá) mohou časem tak trochu vymknout
kontrole. Tentokráte to tvůrci příslušného systému ještě ustáli – mohli ho totiž vypnout a odstavit,
ale co když už právě tohle u internetu věcí, které budou silně záviset jedna na druhé, a na celkové
funkčnosti systému, už tak lehce (a možná že také vůbec) nepůjde? Zatím má člověk stále ještě
možnost finálního zásahu, ale bude to tak navěky? Leccos nasvědčuje, že pomyslný Rubikon, no-return-point, kritický bod odkud již není návratu, jsme už překročili.
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abb dodá roboty pro projekt
nového Mercedesu
Více jak 250 průmyslových robotů
dodá společnost ABB do karosárny finské firmy Valmet Automotive ve Uusikaupunki pro
nový projekt sportovních užitkových vozů (SUV) Mercedes-Benz
GLC. Nové technologie pomohou
karosárně snížit investiční náklady a zvýšit produktivitu.
Výroba nových SUV bude zahájena
začátkem roku 2017 a pro ABB je
to největší zakázka na průmyslové
roboty uzavřená ve Finsku. Celkový
počet robotů dodaných firmě Valmet
Automotive se zdvojnásobí na více
jak o 500 ks. Výrobní linka projektu
bude sestávat z hlavních linek a buněk pro dílčí montáže. Dodané roboty
ABB výrazně zvýší flexibilitu výroby
finského dodavatele automobilových

součástí a umožní zdokonalit výrobu
zvýšením produktivity a zkrácením
dodacích lhůt.
Zákazníkům, jako je Valmet Auomotive, řešení ABB Robotika zaručují
výjimečnou efektivnost výrobních
procesů a umožňují jim vyrábět automobily s přesnějšími svary, menšími odchylkami a celkově přesnější
konstrukcí. Na projekt budou dodány
řady robotů IRB 6700 a IRB 8700. První
jmenované patří mezi robustnější roboty s vyšší efektivitou, které vynikají
minimálními nároky na údržbu. Jde
o nejvýkonnější roboty s nejnižšími
celkovými provozními náklady ve třídě
150–300 kg. Druhá řada patří mezi největší roboty ABB, disponující dosahem
3,5 m, které dokážou manipulovat
s břemeny o hmotnosti až 800 kg. ■
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Čínský výrobce rozšiřuje svůj závod v Čr
Stávající výrobní prostory čínské
společnosti Yanfeng, největšího
světového výrobce automobilových interiérů, se v průmyslové
zóně v Žatci rozšíří o dalších
11 000 m2. Vznikne tak největší
průmyslová budova v regionu
s celkovou rozlohou 45 000 m2.
Výstavba by měla být hotová v říjnu
letošního roku a společnost Yanfeng
Czechia Automotive Interior Systems díky expanzi
navýší počet pracovních
míst. Zpočátku o zhruba
200 lidí, posléze by počet mohl stoupnout až
na 1500 zaměstnanců.

Firma vyrábí v Žatci přístrojové desky
a dveřní panely např. pro automobilky
BMW, Daimler, Škoda a Volvo. Závod
původně vlastnila americká firma
Johnson Controls, která loni vytvořila společný celosvětový podnik se
společností Yanfeng, v němž má čínský výrobce většinový podíl. Investice
společnosti Yanfeng do rozšíření výroby v Žatci dosáhne až 1,3 mld. Kč. ■
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Firmy a lidé

Dny otevřených dveří

Accenture
s Libonatim

14. – 15. 6. 2016, 8:00 – 17:00 hodin
Modřanská 543/76, Praha 4

Festo a Průmysl 4.0

Více informací na www.festo.cz/denpraha

ČVUT VyVinUlo „proUdoVý UlTralighT“
Strojaři z Ústavu letadlové techniky Českého vysokého učení
technického oficiálně předvedli
výsledek 17letého vývoje: prototyp nekonvenčního letounu UL 39
Albi navržený ve shodě s předpisem UL-2 dle LAA pro ultralehká
letadla.
Letoun vznikl ve spolupráci s firmami
La Composite a Jihlavan Airplanes,
na projektu se podíleli autoři 130 di

plomových a několika disertačních
prací na ČVUT. Stroj, který poprvé
vzlétl 4. dubna letošního roku, má
hmotnost pouze 320 kg (V ČR je max.
povolená vzletová hmotnost MTOW
450 kg) a připomíná zmenšenou verzi
vojenského proudového cvičného le
tounu Aero L39 Albatros (jak ostatně
evokuje i jeho název Albi). Podle jeho
tvůrců jde o světový unikát – je to
první letoun v kategorii ultralight

podaří se TaTře resUsciToVaT aVii?
Skupina Czechoslovak Group
podnikatele Jaroslava Strnada
(přejmenovaná zbrojařská skupina Excalibur Group), která
vlastní kopřivnickou Tatru, koupila od indické firmy Ashok Leyland automobilku Avia. Výrobu
zahájila v pražském areálu, kde se
dosud dělaly už jen náhradní díly.
Ročně chce skupina vyrobit 200
až 300 nákladních vozů a jak uvedl
pro Hospodářské noviny Strnadův
spolupracovník Petr Rusek, není vy
loučeno, že obě automobilky budou
spolupracovat.
Indové Avii získali v roce 2006 od in
vestiční skupiny Odien, která ji o dva
roky dříve koupila od korejské Dae
woo. Žádnému z vlastníků se ale ne
podařilo nastartovat prodeje a Avia,

která ještě v 90. letech vyráběla přes
10 000 aut ročně, vyrobila v roce 2012
jen přes 1000 aut, o rok později pouze
čtyři vozy a pak už jen doprodávala
zásoby. V témže roce byla v pražské
továrně výroba nákladních vozidel
ukončena. Vzhledem k tomu, že
novým vlastníkům se podařilo
oživit kopřivnickou Tatru, která měla

s vlastnostmi proudového letadla,
který bude moci pilotovat běžný spor
tovní pilot. Albi by mohl najít uplat
nění i v armádě při výcviku nových
pilotů, navíc díky jeho konstrukčnímu
řešení lze jen obtížně zachytit jeho
tepelnou stopu a zaměřit tak letoun
raketovou střelou. Trup, křídla i ocasní
plochy jsou navrženy jako celokom
pozitní konstrukce, drak byl zhoto
ven autoklávovou technologií z pre
pregů (fólie s lepidlem, které tlakem
po zahřátí prostoupí tkaninou, a jsou
následně upraveny v autoklávu). Po
honnou jednotkou je ventilátorový
propulzor (dmychadlo poháněné vy
sokootáčkovým pístovým motorem)
zabudovaný v trupu. Firma Jihlavan
Airplanes prezentovala letoun UL
39 Albi na dubnové světové výstavě
AERO Friedrichshafen v Německu. ■

v rukou střídajících se zahraničních
majitelů podobný osud, není vylou
čeno, že na trh vrátí i značku Avia,
byť už asi ne v bývalé slávě. Podle
analytiků by Avia mohla mít šanci
uplatnit se v některých segmentech
trhu, které velké automobilky nena
plňují (např. speciální vozidla nebo
nástavby), ve spolupráci s Tatrou pří
padně i uplatnění v armádních zakáz
kách a také na východních trzích. ■

Novým generálním
ředitelem české
pobočky společ
nosti Accenture byl od dubna
jmenován Roberto Libonati.
Zodpovědný bude také za oblast
bankovnictví a pojišťovnictví pro
klienty v České republice, Sloven
sku, Maďarsku, Rumunsku a Řecku.
Roberto Libonati pro Accenture
pracuje již od roku 1986 a stal se
expertem pro oblast finančních
služeb.

Posila v týmu
Asseco
Management spo
lečnosti Asseco
Solutions se nově
rozšířil o pozici Business Develop
ment Director, na kterou jmenoval
Martina Kršňáka, dosavadního šéfa
partnerské sítě Helios Open. Na
starosti bude mít akvizice, kterými
bude firma posilovat svou pozici
na trhu.

Nové pozice
v Canonu
Na nově vzniklou
pozici Sales Mana
ger pro Solutions
& CBS ve spo
lečnosti Canon
CZ nastoupil od
února Petr Marc,
který bude záro
veň zastávat pozici Implemen
tation & Services Development
Managera pro oddělení Canon
Business Services (CBS). Výkonem
pozice Manager CoEIDP v týmu
CBS pod vedením Antonína Brože
byl nově pověřen Václav Hána,
jenž bude mít na starosti přípravu
obchodní a marketingové strate
gie CoEIDP.

Dachser
obměnil
Novým mana
žerem spedice
královéhradecké
pobočky společnosti Dachser se
stal Jakub Černý. Zodpovědný
bude za provoz oddělení sběrné
služby a řídit tým 25 lidí z místní
dopravy, linkových přeprav a pře
kládkového skladu. Jakub Černý
přišel do Dachseru počátkem roku
ze společnosti Schenker.
▲
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GEML má
nového šéfa
Od 1. dubna nastoupil na pozici
generálního ředitele GE Money Leasing Pavel
Kubička, který přišel z Raiffeisenbank, kde působil na postu ředitele
Corporate Development. V pozici
nahradil Tomáše Chrusta, který nadále zůstává ve skupině GE Capital.

Povýšení
v KIA
Společnost KIA Motors Czech ve své
plánované reorganizaci v marketingové oblasti povýšila Zbyška Jordáka, dosavadního
produktového manažera, na pozici Head of Marketing. Od března
tak Zbyšek Jordák zodpovídá za
marketingové oddělení, které se
nově rozšířilo o oddělení Produktu
značky, místo Sandry Plaché. Před
svým nástupem do společnosti KIA
působil Zbyšek Jordák v Renault ČR.

Profinit sází
na expanzi
Softwarový Profinit
oznámil personální
změny na klíčových
postech. Do funkce
Products and Services Director byl
jmenován Bohumír Zoubek místo
Tomáše Krátkého, který se jako
člen vedení společnosti přesunul
do role ředitele pro výzkum a vývoj.
Bohumír Zoubek povede tým zodpovědný za rozvoj strategických
kompetencí a podporu obchodu
při získávání klíčových zakázek.

Finance
povede
Axmann
Společnost Siemens
ČR jmenovala Michaela Axmanna novým finančním
ředitelem místo Rudolfa Fischera.
Ve své nové pozici bude zodpovědný za strategické finanční řízení
a posílení finančních procesů české
pobočky. Svou kariéru v Siemensu
začal již v roce 1988 v Regensburgu.
Poté působil na různých vedoucích
postech v oblasti finančního řízení
Siemens v Německu, Jižní Koreji
nebo Rusku. Od roku 2012 byl ředitelem Solárního obchodu v rámci
Siemens v Mnichově. ■
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Evropou projEly kamiony bEz řidičů
Šlo o akci, kterou zorganizovala
nizozemská vláda v rámci svého
předsednictví v Radě EU, na propagaci a demonstraci nového
způsobu přepravy zboží.
Na silnicích napříč Evropou se experimentu zúčastnilo 6 kolon autonomních kamionů. Nejdelší cestu
urazily vozy Scania, které přejely čtyři
státy a překonaly celkem 2000 km.
Komunikace mezi vozidly probíhala
prostřednictvím wifi a díky koordinovanému brzdění a zrychlování mezi
sebou mohla vozidla udržovat menší
vzdálenosti, než je tomu v případě lidských řidičů. Navíc auta za vedoucím

vozidlem nemusela překonávat tak
velký odpor vzduchu. Demonstrací
byl pozitivní výsledek: úspora paliva
až 15 %, plynulejší provoz a omezení
dopravních nehod.
I když už příští rok hodlá firma Unilever pomocí autonomních kamionů
zkušebně rozvážet zboží z rotterdamského přístavu, rozsáhlejšímu
nasazení brání zatím řada faktorů,
zejména právního charakteru. Jde
např. o rozdílnou regulaci v jednotlivých zemích či nesourodost
využívaných technologií (každá automobilka využívá pro vzájemnou
komunikaci vozů jiný wifi systém).

SiEmEnS SE zaměřujE
na ElEktromobilitu
Podepsáním smlouvy mezi společnostmi Siemens a Valeo o vytvoření společného podniku,
vznikl největší výrobce komponentů a systémů pro všechny
typy elektromobilů, včetně hybridních vozidel.
Společný podnik na výrobu vysokonapěťových elektromotorů
a výkonové elektroniky
nad 60 V, s využitím
v osobních a lehkých
užitkových elektromobilech, zároveň nabídne
široký sortiment výrobků
od hybridních hnacích
modulů, prodlužovačů
dojezdu, stejnosměrných měničů napětí,
invertorů a nabíjecích

zařízení až po čistě elektrická hnací
ústrojí. Zahájení provozu je naplánováno na konec letošního roku.
Valeo vkládá do joint-venture divizi vysokonapěťové výkonové
elektroniky, která je součástí skupiny Powertrain Systems Business
Group (PTS). Siemens divizi E-Car
Powertrain Systems Business Unit

Složité odlitky pro Švýcary
z vítkovic
Vítkovice Heavy Machinery (VHM)
podepsaly rámcovou smlouvu
s firmou Hatebur Umformmaschinen, švýcarským výrobcem horizontálních tvářecích strojů, pro
kterou budou vyrábět složité
ocelové díly pro kovací lisy.
Podle této smlouvy vyrobí vítkovičtí
pro Hatebur dva typy ocelových traverz (odlitků). Jednak pro kovací lisy
Hatebur Hotmatic, které produkují
výkovky pro automobilový průmysl
a výrobu ložisek, a v druhém případě
jde o díl vážící kolem 80 t, který je ideální pro výrobu velkých převodových

kol, nábojů i velkých hřídelí.
„Náročný výrobní proces vyžaduje
zcela nový technologický postup.
Hodnota zakázky je zhruba 50 milionů korun a ještě před sepsáním
smlouvy firma musela vyrobit první
dvě zkušební traverzy, na kterých si
odběratelé ověřovali naši schopnost
tento díl vyrobit a jeho kvalitu,“ uvedl
obchodní ředitel VHM Jiří Brož. Výroba
tvarově složitých traverz je velice náročná a probíhat bude celkem ve čtyřech provozech společnosti. Technologický postup zahrnuje modelové
zařízení, zaformování a samotné odlití,

Foto: Scania

Nejdelší cestu urazily autonomní vozy
Scania – celkem 2000 km

Podle studie nizozemské výzkumné
organizace TNO ušetří už dva vozy
při ujetí vzdálenosti 150 000 km na
palivu 6000 eur ročně. Kromě finančních úspor přináší autonomní provoz
vozidel oproti lidmi řízeným vozům
i plynulejší provoz a omezení dopravních nehod. ■

s kompetencemi v oblasti elektrických pohonů, včetně silné technické
a zkušební základny. Sídlo podniku
bude v německém Erlangenu, ale
doplněno výrobními kapacitami
ve Francii, Norsku, Polsku, Maďarsku
a v Číně. Celkem má zaměstnávat
na 700 lidí.
Další aktivitou Siemensu v oblasti
elektromobility je dohoda o spolupráci na poli hybridních a elektrických pohonů uzavřená se společností Airbus. Cílem
je postavit malá letadla,
která by mohla být zčásti
poháněna elektrickou
energií. Vývojem se má
zabývat tým, který má
technickou proveditelnost různých hybridních
či elektrických pohonných systémů předvést
do roku 2020. ■

následuje čištění odlitku a několikaměsíční obrábění na CNC strojích, pak
kontrola, ošetření v peci a závěrečná
povrchová úprava. Lití prvních kusů
je plánováno na počátek května, dokončení a expedice předpokládány
v říjnu. ■
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Upínací systém nUlového bodU vERo-s
Nejpohodlnější způsob zvýšení flexibility upnutí obrobků poskytuje zaručeně upínací systém
nulového bodu VERO-S firmy Schunk. V systému radiálně umístěné upínací čelisti vtáhnou
upínací čep a zajistí jeho pozici díky samosvornému a tvarovému spojení.
Jelikož má modul všechny funkční části jako základní tělo, upínací čepy a upínací čelisti z kalené nerezové oceli a je kompletně utěsněný,
osvědčil se v praxi jako velmi robustní. VERO-S má
standardně integrované připojení pro přetlakový
vzduch, stejně jako možnost monitorování upínacích čelistí. Tím lze každý modul použít do automatického provozu.

0,005 mm opakovatelná přesnost
Bezpečnější:
samosvorné upnutí pomocí
pružin
Produktivnější: Až 90% úspora nákladů na
seřízení
Mnohostranný: S více než 500 kombinacemi
upnutí obrobků
Bezúdržbový: Hermeticky utěsněný proti
prachu, třískám a chladicím
kapalinám
Trvanlivý:
Základní tělo a funkční díly
z kalené nerezové oceli
Přesnější:

standardizované modulové podložky, jsou obrobky
volně přístupné ze všech pěti stran. ■

Nyní můžete využít akční slevy na
startovací sady ve výši 38 %.

www.schunk.cz

Ještě relativně mladý je trend přímého upínání,
který se stále více prosazuje při výrobě jednotlivých dílů nebo malých sérií. Přitom jsou obrobky
opatřeny upínacími čepy VERO-S a přímo, tedy bez
přídavného upínacího zařízení, upnuty do modulu
nulového upínacího systému.
Výhoda: Čelisti, podpěry ani upínky nezpůsobují
rušivé kontury. Pokud se moduly VERO-S umístí na

na ostRavskU chybějí inžEnýři a tEchnologové
Další díl monitoringu situace na trhu práce, který připravujeme ve spolupráci s personální
agenturou Grafton Recruitment, je zaměřený na Ostravsko. Michal Gajdoš z ostravské pobočky
Grafton nám sdělil zajímavou věc.
Zatímco v oblastech automobilového průmyslu,
strojírenství a elektrotechniky se Ostrava potýká
s nedostatkem vhodných pracovníků, ve stavebnictví je jich naopak nadbytek. Klíčovým předpokladem pro získání místa je přitom znalost jazyků.
Mezi nejvíce poptávané pozice v ostravském regionu
patří inženýři kvality, procesní inženýři, plánovači
výroby, projektoví specialisté a manažeři a technologové. Uchazeči mohou očekávat mzdy mezi
25–45 000 korun, u projektových manažerů dokonce
až 70 000 měsíčně. Nejvíce je poptávka z automobilového průmyslu, strojírenství a elektrotechniky, naopak
slabší je ve stavebnictví, kde je nadbytek uchazečů.
Z cizích jazyků je v Ostravě zájem především o angličtinu, zejména u zahraničních firem je její znalost
nutná na manažerských i technicko-hospodářských
pozicích. Dalším požadovaným jazykem je němčina,
na jednu „německou“ pozici připadá v průměru
9 „anglických“. V současné době ve dvou třetinách
květen 2016
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případů platí, že praxe je důležitější než vzdělání.
Z hlediska poptávky a vzdělání je nejžádanější kombinací VŠ a jazyková vybavenost nebo SŠ s praxí
a cizím jazykem. ■

interview

Odstartují FIrMY renesancI
technIckéhO vzdělávání?
Hledáš-li pomocnou ruku, najdeš ji obvykle na konci svého ramene, říká staré úsloví. Neboli
– pokud máš problém, a chceš ho vyřešit rychle a ke své spokojenosti, pomoz si sám! A tento
princip už začaly uplatňovat i firmy dlouhodobě nespokojené s nedostatkem a nevyhovující
strukturou a znalostmi absolventů technických škol. Některé z nich se rozhodly přistoupit
k zásadnímu, radikálnímu řešení a založit si vlastní vzdělávací instituce.
Příkladem je třeba jeden z vedoucích českých
strojírenských podniků, akciová společnost TOS
Varnsdorf, která zřídila vlastní podnikovou školu,
jejímž úkolem není jen vychovávat novou generaci
specialistů a zaměstnanců pro potřeby firmy, ale
výhledově nabídnout i možnost vzdělání technického směru, a tím i dnes velmi žádané kvalifikace i dalším zájemcům. Jak vypadá trnitá cesta
k prosazení takového záměru v praxi nám prozradil
předseda správní rady TOS VARNSDORF a.s.
Jan Rýdl starší.

sami měnit. Vstoupili jsme do jednání se zřizovatelem
školy – Krajským úřadem v Ústí nad Labem, a předložili
řadu návrhů, jak za aktivní účasti TOS VARNSDORF a.s.
zlepšit výběr a přípravu žáků na náročné strojařské
profese. Po téměř dvouletém jednání jsme nedospěli
k dohodě o zpětném odkoupení či pronájmu existující
školy, podařilo se však získat souhlas se zápisem nové
firemní školy do rejstříku škol vedeného na MŠMT. Dále
šlo již vše hladce, SPŠ TOS VARNSDORF byla v listopadu loňského roku zapsána a k 1. 9. 2016 otevíráme
dvě třídy strojírenských oborů. Jednu pro dva tříleté

Předseda správní rady TOS VARNSDORF a.s. Jan Rýdl starší

Letos na podzim otevíráte první ročník firemní
střední průmyslové školy. Co vedlo TOS Varnsdorf k rozhodnutí založit vlastní průmyslovou
školu?
Více jak 15 let spolupracujeme s naším bývalým učilištěm, o které jsme v 90tých letech přišli. Přestože jsme ve
firmě zřídili a sami financovali středisko praktické výuky
a vybraným žákům vytvořili nadstandardní podmínky,
jejich úroveň a schopnosti zvládnout nové technologie
se rok od roku snižovaly. Strategie velké integrované
školy, do které bylo„naše učiliště“ začleněno odpovídá
dnešnímu modelu financování škol. Vzít každého, kdo
projeví zájem a na škole jej udržet. To se samozřejmě
muselo promítnout jak do úrovně školy, tak především
do úrovně jejích absolventů. Situaci jsme vyhodnotili jako největší ohrožení budoucího vývoje firmy.
Náročné know-how výroby špičkových obráběcích
strojů vytvářené řadou generací není komu předávat.
Proto jsme rozhodli nečekat na zázrak a začít věci

8

učební obory a jednu pro dva čtyřleté maturitní obory.
Do budoucna počítáme s rozšířením i o obory elektro,
a protože máme i vlastní slévárnu, bude-li zájem i dalších firem, otevřeme i některý ze slévárenských oborů.
Je o studium na podnikové škole mezi mladými lidmi zájem? Podařilo se vám naplnit
plánované obsazení „startovního“ ročníku?
Měli jsme obavy, zda v náboru uspějeme, když
vedle naší školy působí v 16tisícovém městě i „státní
škola“ se stejnými obory, avšak s minimálními požadavky na přijetí žáka. Navíc neměli jsme co ukázat, nebyla škola, protože do poslední chvíle jsme
doufali, že politici dostanou rozum a „pustí“ nás do
stávající školy a i s náborem jsme kvůli registraci
začali pozdě. Ukázalo se však, že zájem o kvalitní
vzdělání s jistotou zaměstnání u rozumných lidí
stále převládá. Úroveň hlásících se žáků, měřená
známkami ze základní školy, signalizuje, že nebudou
mít problém s přijímacím řízením, které proběhne
koncem dubna. Počet podaných přihlášek nám
tudíž umožní otevřít všechny plánované obory.
Co představovalo v projektu největší problémy, které bylo nutno překonat?
Největším problémem bylo přesvědčit Ústecký kraj
o potřebě školy s duálním principem vzdělávání,
která bude produkovat absolventy rozumějící své
profesi, absolventy, kteří jsou schopni pracovat se
špičkovými technologiemi, být týmovými hráči
a taky neztratit se ve světě. Nakonec i rozhodnutí:
„postavte si svoji školu“, svědčí o tom, že jsme kraj
zcela nepřesvědčili, že stále žije v představě, že
stávající systém středních škol je vyhovující. Pro
někoho možná ano, ale pro firmy určitě ne.
Ostatní problémy, jako potřeba úprav prostor pro
školu a její vybavení, zajištění učitelů či zapojení
dalších významných firem z regionu do projektu
jsme si vyřešili sami.
TOS již dříve provozoval vlastní učiliště, jak
zapadá do nového konceptu?
Koncept Střední průmyslové školy TOS Varnsdorf zahrnuje jak vzdělávání v učebních oborech, které byly
doménou našeho bývalého učiliště, tak i v maturitních oborech Strojírenství a Mechanik seřizovač. Do

Učebny Střední průmyslové školy TOS VARNSDORF jsou v jedné z budov v areálu firmy
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interview
Kromě přípravy na zahájení školního projektu a výchovy nové generace pracovníků
technických profesí ovšem firma musí také
dál fungovat ve svém běžném, “podnikovém”
režimu, a starat se o rozvoj svého byznysu.
Právě jste se vrátili z Číny, co bylo cílem této
mise? Byli jste úspěšní?
V Číně provozujeme již 11 let montážní závod, který
vyrábí naše stroje pro místní trh. Příští rok nám
končí smlouva s naším čínským partnerem, a proto
připravujeme novou strategii dalšího působení
na tomto významném trhu. Jedním z cílů proto
bylo jednání k tomuto tématu. V Šhanghaji jsme
měli v rámci strojírenského veletrhu i řadu dalších
jednání s našimi obchodními zástupci a zákazníky.
Ano, cesta splnila očekávání.

budoucna počítáme s rozšířením o vybrané obory
elektro, po kterých je ve strojírenství rovněž velká
poptávka. Chceme, aby škola byla schopna pružně
reagovat na změny v požadavcích na profesní profil
svých absolventů a jejich strukturu. Proto do řízení
školy jsou zapojeni všechny významné firmy z regionu.
Podniky si často stěžují na nízkou úroveň znalostí a schopností absolventů technických
škol. Jaké jsou zkušenosti TOS Varnsdorf?
Jak jsem se již zmínil, právě naše poznání o stále
klesající úrovni absolventů technických škol nás
přivedlo k rozhodnutí vychovávat si nové generace
techniků sami. Ve výuce chceme v maximální míře
využít vlastních odborníků a praktický výcvik od
počátku realizovat ve firmách, pokud možno přímo
ve výrobě. Počítáme, že nemalá část studentů po
absolvování naší školy bude pokračovat ve studiu
na technických universitách. I proto škola uzavírá
partnerství s TÚ Liberec a UJEP Ústí nad Labem.
V čem vidíte hlavní problémy současného
stavu a neutěšené situace v oblasti technického vzdělávání – a také možnosti, jak tuto
situaci řešit?
Zdrojem největších problémů je způsob financování
středních škol, který motivuje školy nabrat co nejvíce
žáků bez ohledu na jejich předpoklady a bez vazby
na potřeby pracovního trhu. Neviditelná ruka trhu
vpuštěná do soutěže škol a odtržení učilišť od firem
vedlo k destrukci funkčního systému, který léta produkoval kvalitní řemeslníky a techniky, a díky kterému
stále ještě patříme mezi průmyslově úspěšné země.

První vodorovná vyvrtávačka byla ve Varnsdorfu
vyrobena v roce 1905 – ve firemním showroomu je
jeden z těchto historických exemplářů

Školy nezajímá uplatnitelnost jejich absolventů a stát
se zdráhá jakkoliv regulovat strukturu a zaměření škol,
natož aby usměrňoval nábory na jednotlivé druhy
škol podle prognózy vývoje potřeb pracovního trhu.
Řešení vidím v zavedení duálního systému středoškolského vzdělávání podobně jako je tomu v úspěšném
Německu či Rakousku a v omezení samostatného
rozhodování škol, které jsou placeny ze státních prostředků, a proto by měly být i státem řízeny.

Své školy chce Stále více firem
Vlastní školy provozují zatím jen velké podniky jako strojírenští giganti Vítkovice Machinery Group,
Třinecké Železárny, ŽDAS nebo Škoda Auto, která má kromě svého středního odborného učiliště
dokonce jako jediná v ČR i vlastní vysokou školu technického zaměření. To by se však v následujících
letech mohlo změnit, protože záměr zřídit své vlastní vzdělávací instituce už oznámily i další firmy.
Jednou z možností je převzetí, resp. navázání na dosavadní tradici podnikového vzdělávání, což je třeba
případ Třineckých železáren. Škola tam fungovala už
od 30. let minulého století, nejdříve jako základní,
poté po válce jako závodní učňovská škola, základní
odborná škola a Středisko pracujícího dorostu až
do počátku 50. let. Poté jako odborné a střední odborné učiliště střídavě v gesci státu a železáren. Ve
své současné podobě, kdy je zřizovatelem podnik,
funguje od roku 2009 jako soukromá střední škola,
resp. od léta 2011 jako Střední odborná škola Třineckých železáren. Podnik tedy de facto vzdělávání
svého technického dorostu nepřerušil a udržel si je
v rámci své firemní struktury. Škola zavedla od loňska
kreditní systém po vzoru univerzit k motivaci žáků
o co nejlepší výsledky po celou dobu studia. Nejlepším pak nabízí pracovní příležitosti a možnost stát se
kmenovými zaměstnanci. Pro školní rok 2016/2017
otevírá tří- a čtyřleté studijní obory ukončené maturitní zkouškou. Ve čtyřletých studijních plánech lze
získat kvalifikaci v oborech elektrotechnik, hutní operátor a mechanik seřizovač CNC strojů. Tříleté obory
zahrnují strojírenské profese jako elektrikář, instalatér,
květen 2016
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Vítkovická SPŠ je první specializovanou firemní
školou a největší soukromou průmyslovkou v ČR

hutník, slévač, obráběč kovů či strojní mechanik.
Další, ovšem obvykle výrazně komplikovanější a náročnější možností, je zřízení školy zcela nové. Touto
cestou se vydal např. český výrobce elektrotechniky
a elektroniky Jablotron. Firma chce zřídit v Jablonci
nad Nisou technické lyceum primárně zaměřené
na elektrotechniku, a v případě, že se koncept
osvědčí, počítá i s dalším rozšířením oborů. Jablotron
původně chtěl převzít vybrané obory na jablonecké
Střední průmyslové a technické škole, ale nepodařilo
se dosáhnout potřebné dohody s jejím zřizovatelem - krajským úřadem. Firma od státu kromě jasně

Čína je pro průmyslové firmy, strojírenské
nevyjímaje, atraktivní trh, ale dostat se na něj,
a hlavně uspět na něm, není rozhodně jednoduché. Jak je na tom TOS Varnsdorf a jaké jsou
ambice Vaší firmy v tomto teritoriu?
V Číně končí více jak 40 % světové výroby obráběcích strojů, čímž je čínský trh největším odbytištěm v našem oboru. Proto je i pro nás jedním
z nejdůležitějších teritorií. Značka TOS se v Číně
etablovala díky našemu společnému podniku
TOS KUNMING, který za 11 let existence vyrobil
a prodal přes 200 strojů. My se na čínský trh nemusíme dostávat, my tam jsme. A naší ambicí
musí být zvýšit náš podíl na tomto trhu a čelit
místní konkurenci, která v oblasti technického
řešení a kvality se stále zlepšuje. ■

Nová pravidla pro podnikové školy
Poslanci loni schválili novelu školského zákona,
díky níž mohou oficiálně firmy nebo jejich sdružení
od září zakládat vlastní střední školy a učiliště. Byl
také vytvořen legislativní nástroj, o který se budou
moci krajské úřady opřít, pokud budou chtít školy
převést na firemní. Až dosud se musely řídit pravidly pro klasické komerční soukromé školy, zatímco
inovované předpisy by měly lépe vyhovovat tomu,
aby školy vznikaly podle skutečných potřeb trhu
práce, a ne jako komerční projekty. Aby absolventi
nebyli úzce profilovaní jen pro určitého konkrétního zaměstnavatele, měly by zajistit jak státní
maturitní nebo profilovou zkoušku, tak rámcové
vzdělávací programy, v nichž je přesně stanoven
povinný obsah a 30 % je k dispozici jako prostor
pro konkrétní podnikovou profilaci. Kvalita absolventů by tak měla mít i u různých zřizovatelů škol
víceméně standardizovanou úroveň. Pokračuje
i úsilí prosadit další legislativní změny, které by
mohly jejich zakládání podpořit, jako např. daňové
úlevy pro firmy, které provozují vlastní školy.

definovaných pravidel podporu nežádá, vše hodlá
zvládnout vlastními silami, případně ve spolupráci
s dalšími partnery z průmyslového sektoru. Projekt
pokračuje, záměr zřídit a otevřít technické lyceum
nadále trvá, ale otevření školy odhadují v Jablotronu
nejdříve na školní rok 2018/2019. ■
/re/
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MEDZINÁRODNÝ STROJÁRSKY VEĽTRH
24.–27. 5. 2016 / Agrokomplex Nitra

SVIATOK STROJÁRSTVA
NA VÝSTAVISKU V NITRE
Najväčší a najvýznamnejší veľtrh svojho druhu na Slovensku sa uskutoční od 24. do 27. mája
na výstavisku Agrokomplex v Nitre. Tento strojársky veľtrh sa bude konať už po 23. krát
a opäť bude pre návštevníkov pripravené obrovské množstvo expozícií s najnovšími strojmi
či technológiami zo sveta strojárstva. Samozrejmosťou budú tento rok aj sprievodné výstavy
Eurowelding, Cast-Ex, Chemplast, Ema a Techfórum, ku ktorým sa prvýkrát pridá aj výstava
leteckej techniky Aero-Expo.
Počet vystavovateľov sa minulý rok dostal na číslo
405 a v zastúpení na veľtrhu pôsobilo ďalších 217

firiem. Celkovo sa dali vidieť expozície z dvadsiatich
dvoch krajín na ploche 24 500 metrov štvorcových,

pričom sa veľtrhu zúčastnilo 15 100 návštevníkov
a zaregistrovaných bolo 112 novinárov. Veľtrh bol
najväčšou a najvýznamnejšou prezentáciou svojho
druhu na Slovensku a historicky je trvalou súčasťou
európskych kalendárov strojárskych výstav a veľtrhov.
Aj tohtoročný ročník veľtrhu bude charakterizovať
základné trendy ďalšieho vývoja strojárstva v podmienkach globalizácie a internacionalizácie vzťahov.
Počas veľtrhu budú na výstavisku udelené i viaceré ocenenia. Významnou súťažou je „Inovatívny
čin roka 2015“, 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 2015,
ktorú vyhlasuje Zväz strojárskeho priemyslu SR,
budú ocenené výrobky. Všetky súťaže budú slávnostne vyhodnotené na spoločenskom stretnutí
vystavovateľov 24. mája. Neodmysliteľnou súčasťou
veľtrhu je i bohatý odborný program.
Dlhoročná existencia medzinárodného strojárskeho
veľtrhu, vysoko odborné sprievodné podujatia,
novinky 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. ■
Jozef Jenis, Agrokomplex

Příležitost prezentovat se v Nitře na MSV si nenechá ujít i řada českých firem a české zastoupení zahraničních společností
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3X RYCHLEJI
A POŘÁD PŘESNĚ!
Renishaw nabízí stále nová řešení modernizací souřadnicových měřicích strojů. Na letošní
veletrh MSV Nitra 2016 přináší ukázku kompletního řešení modernizace přímo na stroji.
Přijďte se sami přesvědčit, jak lze udělat ze starého stroje nový, moderní a svou funkčností
vhodný pro požadované aplikace.

Proč měřit v pěti osách?
Doba se zrychlila. Zákazník požaduje kontrolu
dílů v kratším čase a požadavek na přesnost se
bere jako automatická věc.
Pětiosý pohyb měřicí hlavice
umožňuje doteku sondy nepřetržitě sledovat tvar složitých dílců
a neodchylovat se od měřeného
povrchu. Tím se zvyšuje výkon
měření, minimalizují prostoje ve
výrobě a poskytuje komplexnější
posouzení kvality produkovaných výrobků.
Navíc u klasických metod měření si obvykle musíte vybrat.
Buď upřednostníte rychlost,
nebo přesnost měření. To už
teď ovšem není pravidlem. Sortiment produktů Renishaw pro měření
v pěti osách poskytuje bezkonkurenční
rychlost a flexibilitu měření, aniž byste se
museli v oblasti rychlosti a přesnosti spokojit
s kompromisy jako u běžných metod.

Zlepšete až 3x výkon svého
souřadnicového stroje
Jednou z možností modernizace je 5osá hlavice
PH20 pro souřadnicové měření, která zvýší výkonnost měření bez ohledu na značku souřadnicového
měřicího stroje. Hlavice PH20 snímá měřicí body
unikátním způsobem. Měřicí pohyb nevykonává

celý stroj, ale pouze sama hlavice. Měřicí body
tak lze snímat rychleji, přesněji a opakovatelněji. Proto, pokud je pro Vás důležitá přesnost,
množství naměřených bodů, ale stejně tak
rychlost měření, zvolte PH20! Pětiosý pohyb výrazně zkracuje dobu měření oproti systémům
s indexovatelnými hlavicemi. Kompaktní konstrukce hlavice je vhodná jak pro nově
zakoupený souřadnicový měřicí stroj,
tak i pro modernizaci starého stroje.

Ověřená
výkonnost sondy
Snímací hlavice PH20 přináší uživatelům
jasné výhody. Adaptivní polohování v pěti
osách přizpůsobuje měřicí program poloze součásti
na stroji a eliminuje tak chybu vyrovnání měřeného
dílce. Také dochází k úspoře času kalibrace díky
rychlým kalibračním rutinám. Vestavěná sonda TP20
představuje úsporu cenného pracovního prostoru
měřicího stroje. Díky ní je také možný okamžitý přístup k řadě osvědčených spínacích modulů, které za-

Nový software MODUS 2 je určen
pro všechny typy strojů

Kompaktní 5osá hlavice PH20
pro souřadnicové měření snímá
body unikátním způsobem
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jišťují široký výběr spínacích sil, možnosti směrového
snímání a prodloužení pro splnění požadavků měření.
Výměnné moduly zajišťují ochranu proti kolizi a mohou být automaticky vyměněny pomocí automatického zásobníku TCR20. Pokud máte na stroji sondu
TP20, můžete stroj modernizovat pomocí hlavice
PH20 a nepřestávat využívat svoje stávající moduly.

Jednoduše k výsledku!
Nový software MODUS 2
MODUS 2 byl navržen s cílem zjednodušit programování a obsluhu souřadnicových měřicích
strojů. Navazuje na osvědčený software MODUS
a podporuje všechny technologie Renishaw pro
tříosé i pětiosé měření.
Inovativní uživatelské rozhraní usnadňuje práci
a umožňuje i novým uživatelům pracovat v prostředí
MODUS 2 snadno a rychle. Ovládání software MODUS
bylo kompletně přepracováno a MODUS 2 obsahuje
řadu vynikajících nových funkcí – technologie „Off-Surface motion“, inteligentní měřicí strategie, automatický reporting nebo interaktivní virtuální prostředí
souřadnicového měřicího stroje. MODUS 2 je určen
pro všechny typy strojů – od malých ručně vedených strojů po víceosé měřicí systémy.
Software dynamicky přizpůsobuje menu
podle aktuálně měřeného prvku a nabízí
vždy jen takové funkce, které jsou relevantní pro
právě prováděnou měřicí úlohu.
Strategie měření je určována podle geometrie dílce inteligentním výběrem dat z CAD
modelu. Hlavní prioritou však zůstává konzistence měřicích metod napříč celou organizací.
MODUS 2 umožňuje uživatelům spolupracovat
na určování strategie měření jednotlivých prvků.

Bezkonkurenční volba sond
Mimo hlavice PH20 se nabízí bezkonkurenční volba
sond. Od základní spínací dotekové sondy (TP20)
nebo rychlé skenovací sondy (SP25M nebo SP80), až
po nejvýkonnější 5osou technologii REVOTM. Nové
sondy a řídicí jednotky jsou schopny zpracovávat
data měření mnohem rychleji (až 50krát rychleji), což
vede k výraznému zkrácení času měření. Tím se uvolňuje další kapacita a umožňuje detailnější kontrolu
stávajících komponent. Celkovým výsledkem těchto
zlepšení výkonnosti je snížení provozních nákladů.
Jak již bylo řečeno, hlavici PH20 lze zakoupit s novým souřadnicovým měřicím strojem a lze ji také
pořídit jako součást balíčku modernizace. Systém
PH20 pracuje s řídicí jednotkou Renishaw UCC,
která zajišťuje komunikaci se stávajícím metrologickým a aplikačním softwarem prostřednictvím
otevřeného protokolu I++ DME.
Pro uživatele dotekových spínacích systémů představuje PH20 vynikající příležitost modernizovat stávající hlavice na nejnovější 5osou technologii. PH20
nepotřebuje přívod vzduchu a lze ji namontovat
na pinolu stroje buď přímo, nebo prostřednictvím
stopky či řady montážních adaptérů. Důležité také
je, že ve většině případů systém PH20 bude bez
úprav pracovat se stávajícími programy vytvořenými pro indexovatelnou hlavu.
Modenizujte a odhalte potenciál svého souřadnicového měřicího stroje. ■
Štěpán Mleziva, Renishaw
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VÝKONNÉ, PŘESNÉ
A SPOLEHLIVÉ VRTÁNÍ
Globální svět obrábění kovů požaduje od výrobců nástroje, které jsou stále výkonnější,
přesnější, s dlouhou životností a jsou schopné poskytovat uživatelům parametry splňující
ty nejpřísnější normy. Společnost ISCAR, jako uznávaný lídr v této oblasti, je schopný za
přijatelnou cenu nabídnout vyšší kvalitu.
Aby si firma udržela svůj technický náskok v oblasti
výroby děr, uvedla na trh několik nových progresivních nástrojů.

SUMOCHAM vrtací hlavičky HCP-IQ
Populární vrtací systém SUMOCHAM byl rozšířen o novou řadu vrtacích hlaviček, které se vyznačují novou
unikátní řeznou geometrií. Produkt je výslednicí inovačního oddělení firmy ISCAR, výzkumu a vývoje a jeho
hlavním znakem je, že nové moderní vyměnitelné
vrtací hlavice mají jedinečný konvexní tvar řezných
hran, jež umožňují plynulé vnikání řezného klínu do
materiálu. Naměřená hodnota takové penetrace snižuje
krouticí moment a úroveň řezných síl, výrazně zvyšuje
samovystřeďovací efekt, což má za následek lepší kruhovitost, předepsanou přímost a souosost. V konečném
důsledku zvýší kvalitu povrchu otvoru. Kromě toho lze
dosáhnout přísnější rozměrové tolerance.
Nové vrtací hlavičky HCP-IQ jsou k dispozici v rozsahu průměrů 8 – 25,9 mm, v kroku po 0,1 mm,
a umožňují výrobu dlouhých děr až do 12xD, bez
nutnosti vrtání pilotního otvoru. Jsou ideální pro vrtání přesných otvorů před operacemi vystružování.

SUMOCHAM ICP-2M
SUMOCHAM vyměnitelné hlavičky ICP/K-2M, určené pro efektivní obrábění materiálů skupin ISO P
a ISO K, jsou opatřené sekundárními zadními ploškami, které plní funkci dohlazování

ISCAR šetří čas a peníze
HCP vrtací hlavičky s prodlouženou životností
jsou vyrobené ze submikronového řezného
karbidu IC908 s nano TiAlN PVD povlaky, které
poskytují delší životnost nástroje, včetně vynikající odolnosti proti vyštipování, stabilní a předvídatelnou míru opotřebení. Taktéž eliminaci
operace předvrtání (při dlouhých dírách např.
12xD) se nové efektivní vrtací hlavičky podílejí
na snižování nákladů zahrnující nižší strojový čas
a snížení počtu potřebných nástrojů na polohu.

všude tam, kde se požaduje vysoká míra kruhovitosti a kvalita povrchu vyráběného otvoru. Tyto
dohlazovací plošky přispívají k stabilitě vrtání a jejich
využití na vrtacích hlavičkách se doporučuje pro
přerušované vrtání a při výběhu vrtáku na zkosených plochách.
Vrtání s hlavičkami ICP/K-2M poskytuje lepší odchylku od válcovitosti (do 0,05 mm) a lepší kvalitu
povrchu (do 1,6 µm Ra). Ucelená řada hlaviček
ICP/K-2M tak představuje ideální řešení pro výrobu
vysoké kvality a přesnosti – přesné pilotní díry,
a díry pro operace vystružování.
Vrtací hlavice SUMOCHAM s plochým čelem
ISCAR rozšířil také aplikační rozsah úspěšných vrtacích hlavic SUMOCHAM o hlavice s plochým čelem.

Vyměnitelné hlavičky ICP/K-2M zefektivňují obrábění a disponují dohlazovací
funkcí
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Nové vrtací hlavice nesou označení FCP a jsou
konstruovány pro vrtání oceli a litiny (materiálová
skupina ISO P/K).
S hlavicemi FCP vyvrtáte téměř ploché dno, které
je při různých aplikacích mnohdy požadováno.
Vlastnosti vrtacích hlavic FCP
● Lze je montovat na jakékoli standardní vrtáky
SUMOCHAM s odpovídající velikostí lůžka,
● Doporučené řezné podmínky pro nové hlavice
FCP jsou totožné s těmi pro standardní hlavice ICP,
● FCP hlavice jsou dodávány v karbidu IC908 TiAlN
s PVD povlakem.
K úspěšným řadám vrtáků CAMDRILL, CHAMDRILL-JET, SUMOCHAM přidává nyní výrobce novou řadu
vrtacích nástrojů pro střední a větší průměry otvorů
(26 až 50 mm). Obchodní název nové řady vrtáků
je COMBICHAM.

Proč COMBI?
Protože z dlouhodobých zkoušek a testů vyplynulo, že vrtací těleso osazené kombinací
dvou typů vyměnitelných břitů má lepší řezné
a tedy výkonnostní vlastnosti než těleso osazené
pouze destičkami SOMT. Opět se tak potvrzuje
pravidlo neustálého procesu upgradu vlastních
nástrojů, který je u firmy ISCAR pověstný.

Nová vrtací tělesa COMBICHAM jsou vyráběna ve
velikostech průměrů 26 až 50 mm a délce 5xD.
Osazují se pilotní vrtací hlavicí SUMOCHAM a po
obvodu standardními čtvercovými destičkami
SOGX/SOGT. Ty jsou přesně broušené a opatřené
hladicí geometrií. Pro své široké uplatnění byl pro
jejich výrobu zvolen karbid IC808 SUMO TEC PVD.
Těleso tohoto plně efektivního vrtáku je na povrchu
leštěno pro snížení tření a lepší odvod třísek.

Přesné vrtání s nimi poskytuje lepší odchylku od válcovitosti (do 0,05 mm) a lepší
kvalitu povrchu (do 1,6 µm Ra)

/

květen 2016

téma: řešení pro efektivní průmyslovou výrobu
Hlavní charakteristika:
tělesa s označením MNC jsou vyráběna z kvalitní oceli s leštěnou šroubovitou
drážkou, v rozměrech odstupňovaných po
jednom milimetru,
● tvar šroubovité drážky je proměnný pro
optimální odvod třísek z místa řezu,
● přívod chlazení je veden šroubovitě v tělese s vyústěním přesně do řezných zón
a umožňuje použití metody chlazení MQL,
● válcová upínací stopka je dle normy ISO
9266,
● vlastní konstrukce tělesa se vyznačuje samostředící charakteristikou, a není tedy
nutné provádět předvrtávací operaci ani
u vrtáků délky 5xD,
● přesně broušená středová vrtací hlavice
ICP vede dokonale nástroj v ose a výsledkem je velmi uspokojivá geometrie otvorů
i jejich poloha,
● vrtací hlavice ICP (ICK/ICM) z řady SUMOCHAM nabízejí tři rozdílné geometrie pro
optimalizaci volby v závislosti na obráběném materiálu (ICP pro ocel, ICK pro litinu,
ICM pro nerez a legovanou ocel),
● obvodové destičky SOGX/SOGT jsou dodávány v rozměrech 06, 07, 09, 10 a 12 mm
s utvařečem DT a hladicím zábřitem W (příklad označení: SOGT 09T306-W). ■
Více na http://youtu.be/WiEXkoiwfQs
nebo www.iscar.cz

S hlavicemi
FCP, které jsou
konstruovány
pro vrtání
oceli a litiny,
lze dosáhnout
téměř
plochého
dna

● vrtací

Vyměnitelná hlavice FCP s plochým
čelem

Nová řada vrtacích nástrojů COMBICHAM pro střední a větší Ø otvorů - osazují se vrtací hlavicí SUMOCHAM a po
obvodu čtvercovými destičkami SOGX/SOGT
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APS – pokročilé plánování
výroby – „Modla nebo poMocník“?
Průmyslové podniky se čím dál častěji dostávají do situací, které si žádají praktické zapojení
pokročilých technik kapacitního plánování. Důvodem může být jednak rozšiřující se produkce,
kterou již nelze kvalitně a zodpovědně uřídit dosud používanými nástroji nebo strašák nemalých penalizací za dodávky mimo nasmlouvaný termín.
Zefektivnit nejen procesy ve vlastní výrobě, ale
i všechny navazující pomůže špičkově plánované
řízení výroby.

MRP, APS nebo snad oboje?
Na tuto otázku není jednoznačná odpověď. Záleží
totiž na mnoha faktorech. Asi nejvíc ovlivní rozhodování šíře a rychlost obměny vyráběného sortimentu
a materiálové základny, průměrná průběžná doba
výroby a další. Není mým cílem opakovat, co která
zkratka znamená a jak se přesně liší, s jakými zdroji
(materiálové, lidské, strojní čas, přípravky atd.) pracuje či nepracuje. Doporučuji vždy se zamyslet nad
konkrétními dopady.
S touto problematikou si různé informační systémy
poradí různě. Některé IS umožní pouze volbu používat buď jeden, nebo druhý nástroj. Některé, jako
např. řešení HelIoS, vám dovolí vhodně kombinovat klady z obou oblastí. MRP použité v první vlně
a následně zpřesněné APS plánováním.

APS jako součást ERP
nebo APS samostatné?
Na trhu existují samostatná specializovaná APS,
která lze při implementaci různě propojit s informačním systémy. Jiná jsou přímou nativní součástí
celého podnikového řešení. Samostatné APS má

své výhody. Je určitě variabilnější, s větším množstvím nastavovacích a řídicích parametrů pro plánování. To však má i svá negativa. Nejzákladnější
je vysoká složitost nejen vlastních plánovacích
algoritmů, ale i obslužných nastavovacích parametrů.
oproti tomu APS integrovaná v podnikových řešeních jsou pro obsluhu jednodušší a jejich kladem
je i přímá provázanost s celým systémem, díky níž
může plánovač pracovat se všemi dostupnými
informacemi. Nevýhodou je, že hodně specifické
požadavky uživatelů někdy neumí splnit.
Pokud jste očekávali jasnou odpověď, musím říci,
že právě zde se nejvíce prokáže kvalita a zkušenosti
implementující firmy, která musí toto rozhodování
„rozseknout“. Výhodou je, pokud má nabízené řešení, a vzpomenu například řešení HelIoS, možnost
volby pro konkrétní implementaci. HelIoS má jak
integrované APS řešení, tak schopnost komunikovat
s externími specializovanými APS.
Nacházíte se v podobném rozhodování
a ještě váháte? Nezoufejte, řešení je prosté.
Najděte odvahu k rozhodnutí (a také „trochu“ financí) a odvážně vykročte vpřed.

Moderní podnikové systémy jsou dnes pro řízení složitých komplexních průmyslových procesů už prakticky
nezbytností. Stejně důležité je však vybrat ten správný pro daný typ organizace a výroby.
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Řekli jsme si: „APS nutně potřebujeme?“ Logicky následuje otázka: „Jak jej správně uvést
do života?“
Než rozebereme některé části podrobněji, zmíním
nejdůležitější prvek, jehož nedodržení často vede
k neúspěchu celého projektu.
Stanovme si přesné cíle a přínosy, kterých
chceme dosáhnout, a v průběhu implementace je nerozšiřujme!
Napsal bych zde nejradši 10 vykřičníků, protože věta
obsahující: „…a nešlo by ještě…“, která je dále řešena,
bývá nejčastější příčinou neúspěchu nasazení APS.
Uvědomme si, že i po nasazení a uvedení do života
lze systém APS dále zlepšovat. Poznamenávejme si
náměty, které při implementaci nalezneme. Nikdy je
ale nevřazujme bezhlavě už do samotného zavádění.
Na APS se nejčastěji přechází z plánování výroby
závisejícím mnohdy na jediné osobě. Ta vytváří plán
„pomocnými“ excelovými tabulkami a v pokročilejším
případě je plní exportováním dat z informačního
systému, ať již komplexního eRP, nebo jen skladově-ekonomického. Často se v podnicích vyskytne situace, kdy licenci na APS sice mají zakoupenou, ale jeho
nasazení pro ně nebylo dostatečnou prioritou, a proto
ho nejsou schopni využívat. Dalším velmi častým případem jsou různé „procesní zbytky“ po opakovaném
neúspěšném zavádění jiných plánovacích či APS systémů. A nakonec nesmíme zapomenout na skupinu
firem, které k tomuto kroku přistupují úplně poprvé.
Nebojte se, není se třeba zařazovat do jedné či
druhé skupiny. Princip implementace je velmi podobný, ne-li úplně shodný.

Kterých podnikových oblastí
se zavádění APS dotkne?
Nejjednodušší odpovědí na tuto otázku by bylo
prosté: „úplně všech“. Je to skutečně tak, protože
důležitou přípravou pro úspěšné implementování
APS je zvládnutí udržování kvalitních a okamžitě
reagujících procesů se vzájemně provázanými
informacemi ve všech podnikových oblastech.
Podtrhuji úmyslně použitý obrat: důležitá příprava. Cesta k implementaci APS začíná revizí
a posunutím procesů ostatních oblastí. Bez tohoto
bodu by se celé nasazování velmi rychle zaseklo.
Nebavme se ale příliš obecně a zmiňme alespoň
ty nejdůležitější oblasti:
Zásobování a sklady materiálu musí reagovat nejen
na statické požadavky. Musí se dokázat v průběhu
času přizpůsobovat měnícím se prioritám a úpravám
termínů požadavků na zajištění materiálu. Je důležité
si uvědomit, že APS svými optimalizacemi zdrojů řídí
zásobování, nikoli obráceně, že by se APS jen přizpůsobovalo aktuálním materiálovým podmínkám. Nutným
předpokladem hladkého provozu v této oblasti je také
sledování stavu skladu včetně odděleného řešení reklamací a sledování využitelných zbytků. V systémech HelIoS klademe důraz na zajištění a implementaci těchto
procesů u zákazníků již dlouhé roky. V dnešní době je
téměř samozřejmostí využívat pro vyšší efektivitu práce
označování čárovými kódy nebo RFID čipy společně
s přenosnými čtečkami, které jsou on-line spojeny se
systémem a tím velmi zrychlují a zkvalitňují celý proces.
Technická příprava výroby vytváří, při správném
nastavení, možnost bez zbytečného zdržování volit
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přímo v rámci plánování různé alternativy. V ideálním případě jsou na základě dlouhodobých statistik z APS plánovacího procesu vytipována kapacitně problematická
místa výroby a rovnou při tvorbě základní dokumentace se pro ně vytváří náhradní
doporučené alternativy. Ty se zdaleka netýkají pouze technologických postupů, takto
lze připravit i materiálové alternativy a někdy například i možnosti využití externích
zdrojů (ať už jako kooperace, či přímý nákup).
Výroba má za úkol „jen“ se řídit plánem. Jednoduché a jasné zadání, nicméně
většinou nejnáročněji dosažitelné. Jedním z důvodů, proč je tomu tak, je časté
nesprávné rozvolnění přímé návaznosti na ostatní agendy. Pracovníci výroby jsou
již většinou zvyklí vykazovat své výkony za pomoci čárových kódů na sběrných stanovištích přímo u stroje nebo v dosahu pracoviště. Často však dochází ke zpoždění
nebo časovému proházení těchto informačních zdrojů. Velkou devizou a zároveň
velkým nebezpečím je vymlouvání se na „vysokou míru operativy“. Nasazení APS
rozhodně nemá za cíl zakázat rychlé operativní změny, má za cíl plánovitě zmenšit
jejich nutnost a zároveň s nimi interaktivně pracovat.
Prodej a sklady prodeje jsou důležitou částí celého firemního procesu. Zde vše
začíná (a také končí) při komunikaci se zákazníkem. Často slyšíme postesky ze strany
obchodu:„Jak mám prodávat, když nevím, jaké termíny mohu garantovat?“ A ze strany
výroby:„Proč zase slibují nesplnitelné termíny?“ Cesta k dosažení cíle je dlouhá. Základem je dosažení shody, kdy si ani jedna, ani druhá oblast nehrají na vlastním písečku,
ale vzájemně spolupracují. Obchodník se dívá na vytíženost výroby, případně si nechá
stanovit předpokládaný reálný termín realizace, a „bojuje“ se zákazníkem, aby neslíbil
dřívější. Výroba se řídí obchodem nastavenými prioritami při rozhodování a plánování.

Co říci závěrem?
APS se nemusíme obávat. Jednoznačně dokáže ušetřit jak nervy při práci, tak i nemalé
finanční prostředky. Jeho nasazení zároveň zlepší procesy řízení celého podniku. Není
otázkou, jestli podnik potřebuje APS, otázkou je, kdy vnitřně informačně dospěje, aby
jej mohl zavést a používat. ■
Jan Mlejnský
Produktový manažer pro výrobu – informační systémy HELIOS, Asseco Solutions

TOX®-Lisy
lisy, nástroje, výrobní linky

TOX®-FinePress
ruční lisy

TOX®-Kleště
ruční, robotické, stacionární

I Vy můžete řídit výrobu
efektivně s HELIOS Orange
Zúčastněte se našeho setkání s tématem
„Jak profesionálové řídí procesy ve výrobní
firmě” a dozvíte se, jak se připojit k rodině
spokojených uživatelů informačního systému
HELIOS Orange.

15. 6. 2016 / 08:45 - 12:45
Studijní a vědecká Knihovna
Hradecká 1250/2, 500 03 Hradec Králové

TOX®-Systémová řešení
zákaznická řešení na míru

TOX® PRESSOTECHNIK
GmbH & Co.KG
Tel. +420 723 756 217
E-Mail: info@tox-de.com

Registrujte se na www.helios.eu/setkani-vyroba.
Mediálním partnerem akce je Techmagazín.
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inovatívne technológie
pre automatizáciu

Správné náStroje
šetří drahý materiál
Velmi tenké břitové destičky CoroCut QD
s šířkou 1; 1,2 a 1,5 mm pro upichování hlubokých drážek přispívají spolu s vnitřním
přívodem řezné kapaliny k významným
materiálovým úsporám, zejména při obrábění drahých materiálů.
Plýtvání materiálem při upichovací operaci
s širšími nožovými planžetami je považováno
za tzv. skryté náklady na obrábění, které jsou
často přehlíženou součástí výrobních nákladů.
Širší nožové planžety odřezávají více materiálu
než je nezbytné. Při použití tenčí nožové planžety se nejen omezuje plýtvání materiálem, ale
práce s využitím podavače tyčového materiálu
umožňuje výrobu většího počtu kusů na jednu
tyč. Dosažení takových materiálových úspor je
důležité především pro firmy, které obrábějí
součásti vyrobené z drahých materiálů, jako
jsou žáruvzdorné slitiny (HRSA), např. Inconel,
nebo titanové či chromkobaltové slitiny. Při
práci s těmito materiály ve větších objemech
může být použití nožových planžet s větší šířkou
poměrně nákladné.
Jsou-li s ohledem na vysokou cenu obráběného
materiálu nebo velkosériovou výrobu požadovány
úspory materiálu, je nezbytné použití nejmenší
možné šířky břitové destičky. Koncepce CoroCut
QD společnosti Sandvik Coromant s ultratenkými
břitovými destičkami, jejíž součástí jsou speciální
nástroje CoroCut QD pro upichování hlubokých
drážek s menšími šířkami břitových destiček a s vysokotlakým vnitřním přívodem řezné kapaliny,
brání v maximální míře plýtvání materiálem a zajišťuje lepší efektivitu výroby.
Další výhodou nasazení menších šířek břitových
destiček je, že jejich výměny lze snadno provádět s pomocí vačkového klíče. Po přechodu na
nový vačkový klíč nabízí nové řešení mechanismu upínání břitové destičky vyšší tuhost,
což znamená zvýšení bezpečnosti obráběcího
procesu. Nástrojové držáky CoroCut QD se vyrábějí ze stejné vylepšené nástrojové oceli jako
nástroje CoroCut QD větších šířek, což přináší
zvýšení pevnosti v tahu o 12 %.
Podle výrobce nabízí tato koncepce, jako jediný
produkt na současném trhu, přívod řezné kapaliny z horní i ze spodní strany u nástroje tak
malé tloušťky, a spolehlivě funguje při provádění
hlubších řezů u tyčí větších průměrů a při obrábění všech typů materiálů, speciálně HRSA. ■
/mx/
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Aj tento rok sa firma SCHUNK spolu s partnermi predstaví na MSV v Nitre s množstvom noviniek
a zaujímavostí. V našej expozícii v hale M1 na stánku č. 18 budú môcť návštevníci na ploche
140 m2 vidieť najvyššiu koncentráciu robotov v stacionárnych aj mobilných aplikáciách na m2
a rôzne upínacie aplikácie priamo v obrábacích strojoch.
Z upínania môžeme spomenúť napr. skľučovadlo
ROTA-S flex, ktoré je ideálne pre upínanie
v sústružnícko-frézovacích centrách a karuselové sústruhy, VERO-S WDB – modulárny systém
pre priame upínanie obrobkov bez kolíznych
kontúr, ROTA FSW – systém pre rýchlu výmenu
skľučovadiel na vretene stroja a oveľa viac. Z našej
divízie automatizácie sme si pre vás pripravili
rôzne praktické ukážky na demách našich partnerov ABB, Mitsubishi a FANUC. Predstavíme aj
novinku z oblasti uchopovačov z radu PGN-plus.
Ide o nový pneumatický uchopovač PGN-plus-P
a novovyvinutý elektrický ekvivalent PGN-plus-E.
Budete sa môcť zoznámiť s inovatívnymi technológiami a možnosťami riadenia mechatronického ramena LWA 4P, prípadne vyskúšať ovládať
autonómny vozík vybavený servisným ramenom,
alebo vidieť “synergiu”uchopovania a upínania
pri nakladaní nástrojov manipulátorom do

revolučného brúsneho upínača PRISMO3. Okrem
prvotriednych produktov a odborného poradenstva
sa môžete tešiť aj na rôzne iné sprievodné aktivity,
počas ktorých Vám bude k dispozícii tím našich
SCHUNK špecialistov. ■
Pre bližšie informácie na:
www.schunk.com

Čo nové Čaká užívateľov v cad
riešení zW3d 2016?
V apríli 2016 bola na trh uvedená nová verzia riešenia ZW3D 2016. Svojim užívateľom je
k dispozícii kompletne v českom jazyku a tvorcovia veria, že novinky, ktoré sa v nej objavujú,
budú pre užívateľov skutočným prínosom a ešte zvýšia záujem o toto riešenie, ktoré spája
funkčnosť, priaznivú cenu a v neposlednom rade aj neobyčajne širokú podporu v oblasti
dátových prevodov.
V ZW3D 2016 sa objaví aktualizované systémové
prostredie, ktoré uľahčuje a zjednodušuje prácu
v ZW3D predovšetkým pomocou vylepšenej
a sprehľadnenej časti Správcu. Aktualizované
bolo aj jadro prekladača pre import a export
najnovších verzií formátou CAD softwérov, ako
je CATIA, NX, CREO a SolidWorks. Bolo taktiež
pridaných niekoľko nových grafických formátov.
Taktiež sa môžeme tešiť na úplne nové funkcie
ako napríklad Výrobné informácie produktu,
ktoré nám umožnia vytvárať 3D kótované pohľady priamo v modely, ktoré je následne možné
preniesť do 2D výkresu. Ďalšou novou funkciou
je 3D náčrt umožňujúci vytvárať 2D drôtové

geometrie v 3D priestore, tento sme následne
schopný použiť v iných funkciách ZW3D ako
napríklad ťahanie po krivke. Zostavy boli doplnené o niekoľko nových spôsobnou zarovnania,
kde teraz môžeme napríklad presnejšie simulovať pohyby zostav za pomoci Mechanického
zarovnania. Doplnené boli taktiež možnosti
kočovníka vo výkrese, kde si teraz môžeme vytvoriť štandardizovanú tabuľku, ktorá je následne
použiteľná pre ďalšie výkresy. Upravené boli
taktiež funkcie plechových dielov, ktoré teraz
umožňujú úpravy modelov, tak aby sa dali rozvinúť poprípade zvinúť. ■
Viacej informácií nájdete na www.t-cad.sk
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MULTIPROCESNÍ OBRÁBĚCÍ CENTRUM
PRO NÁROČNÉ PROVOZY
HYUNDAI WIA MACHINE TOOL
LM1800TTSY
Multiprocesní dvourevolverové centrum s protivřetenem a osou „Y“
Max. oběžný průměr:
290 mm
Max. obráběná délka:
673 mm
Velikost sklíčidla H/P:
Ø 210 / Ø 210 mm
Průměr tyčoviny max. H/P: 65 / 65 mm
Otáčky vřetena H/P:
5000 / 5000 ot.min-1
Výkon na vřetenech:
Hlavní (H) = 22/11 kW / Protivřeteno
(P) = 22 / 11 kW
Pojezdy:
X1, X2, Z1, Z2, Y, ZB
X1 165, X2 195, Z1 700, Z2 720,
Y 100 ( ± 50 ), ZB 668 mm
Počet nástrojů:
2 x 12 (2 x 24) ks

Hlavní vřeteno / protivřeteno
Stroj je vybavený vestavěným vřetenem se sníženou
hlučností a minimalizováním vibrací při vysokých otáčkách
a přerušovaném řezu. Moderní koncepce vřeten zvyšuje
přesnosti, drsnosti a umožňuje dosahovat kratšího času při
zrychlení a zpomalení vřetena. Obě plnohodnotná vřetena
stejné velikosti, průchodnosti pro tyčovinu, výkonu na vřetenu jsou vybavena olejovým systémem chlazení a plnou
„C“ osou (indexací po 0,001°), včetně hydraulické brzdy.
Otáčky vřetena – hlavní / protivřeteno:
5000 ot.min-1
Výkon na vřetenu – hlavní / protivřeteno: 22 / 11 kW
Krouticí moment – hlavní / protivřeteno: 358 / 214 Nm

Ys–A
x

Multifunkční centrum LM1800 série je osazeno
kombinací lineárního valivého vedení a kluzného
(systém pravoúhlého vedení „BOX GUIDE“). Toto řešení
zabezpečuje přesnost, zvýšenou tuhost a rychlost
posuvů. Osy „X“ a „Y“ jsou vystavené zvýšené zátěži při
těžkém nebo rychlostním obrábění, proto bylo právě
v těchto osách použité kluzné vedení „BOX GUIDE“
pro eliminaci těchto vlivů.
Y – osa rychloposuv: 7,5 m/min
Y – osa pojezd:
100 mm ( ± 50 mm)

is

Hybridní kluzné vedení

is

x
–A

X1

Y–
Ax

is

Úhlový
poháněný
držák

Přímý
poháněný
držák

BMT REVOLVER (BMT 55P)
Vysokou tuhost a přesnost upnutí držáků v revolveru
zajišťují 4 šrouby, broušený čep Ø 55 mm a broušené
kameny pro správnou polohu.

PROFIKA s. r. o., Průmyslová 1006, 294 71 Benátky nad Jizerou, Spojovatelka: +420 326 909 511, profika@profika.cz, www.profika.cz
PROFIKA MORAVA, 742 42 Šenov u Nového Jičína, Tel.: +420 739 619 787, benacek@profika.cz, www.profika.cz
PROFIKA SLOVENSKO, 974 05 Banská Bystrica, profika@profika.cz, www.profika.cz
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CHRAŇTE OSOBY I STROJE
aneb BEZPEČNOSTNÍ TECHNIKA
MURRELEKTRONIK

žádané především v oblastech, kde se umísťují
jednotlivé ovládací a signalizační prvky na decentralizovaných pozicích, např. na bezpečnostních
plotech nebo na výrobních pracovištích. Díky jednoduchému připojení systémem „Plug & Play“ jsou
kruhové konektory M12 vhodné pro širokou škálu
strojů a systémů. Spojení je velmi rychlé a hlavně
bezchybné pomocí standardních kabelů.

V oblasti automatizace se klade velký důraz na bezpečnostní techniku. Optimální ochrana
člověka a stroje má vysokou prioritu. Koncepce decentralizovaných instalací z nabídky společnosti Murrelektronik umožňuje dosažení vysokých bezpečnostních kategorií pro celé systémy.

Rychlá instalace ve třech krocích:

Společnost Murrelektronik nabízí mnoho řešení
pro různé aplikace a požadavky s velmi dobrým
poměrem ceny a výkonu. V případě, že je nutné
odpojit napětí pro výstupy modulů a tím bezpečně
vypnout dotčené komponenty stroje, lze realizovat
bezpečnostní instalace při součinnosti pasivních
bezpečnostních sběrnicových modulů a spolehlivých bezpečnostních relé. U sběrnicových modulů
lze využít známé a osvědčené standardní produkty,
díky nimž je začátek snadný.
Díky systémům v podobě MVK Metall Safety
a Cube20S nabízí Murrelektronik také vysoce sofistikovaná bezpečnostní řešení. Ve spojení s Fail-Safe řídicí
jednotkou (F-PLC) lze dosáhnout bezpečnostních
vstupů a výstupů. Protože se používá sběrnicový
protokol PROFINET/PROFIsafe, je spolehlivý přenos
bezpečnostně důležitých dat zajištěn. Jsou tak splněny i nejpřísnější bezpečnostní normy. Rozsáhlé diagnostické možnosti pak jedinečně usnadňují ovládání.

Když dojde u strojů a zařízení k nouzovému stavu,
například při otevření ochranných dveří nebo porušení světelné závory, pak je třeba okamžitě odpojit napětí na výstupech. Jednoduchou metodou
pro dosažení bezpečných výstupů je kombinace
bezpečnostních relé se sběrnicovými moduly K3.
Pro menší aplikace s předvídatelnými požadavky
je to praktické řešení. Touto kombinací se ušetří
prostor v rozvaděči, protože lze vynechat bezpečnostní relé.
Pokud chcete realizovat instalační řešení na základě systému Cube67, které má splňovat nejvyšší
bezpečnostní požadavky, pak je kombinace kompaktního a bezpečného sběrnicového modulu
MVK Metall Safety s moduly Cube67 K3 atraktivním řešením. Pomocí bezpečnostních výstupů na
MVK Metall Safety, ovládaných řídicím systémem
s PROFINET/PROFIsafe, se na modulu K3 vytvoří
až 12 bezpečnostních výstupů. Jsou rozděleny
do dvou bezpečnostních obvodů po třech dvoukanálových portech M12. Snadno a jednoduše
se tak znásobí počet bezpečnostních výstupů.
Jde o jednoduchý, ale účinný způsob pro zvýšení
konkurenceschopnosti strojů a zařízení.

1. Našroubujte kovovou svorku

2. Zaklapněte pouzdro

Vypínejte a resetujte bezpečně
Nová tlačítka nouzového vypnutí a resetovací
tlačítka z portfolia Murrelektronik lze nyní
velmi snadno integrovat do elektronických
instalací prostřednictvím konfekcionovaných
standardních kabelů M12. Jde o řešení, které
nejen šetří čas, ale uživatelé se vyhnou riziku
chybného zapojení.
Přístroje jsou vhodné pro použití v široké škále
aplikací: od nejjednodušších řešení se základními
funkcemi až po vysoce sofistikované aplikace. Jsou

3. Připojte konektor M12

Varianty s velmi kompaktní konstrukční šířkou
42 mm se perfektně hodí pro připojení na standardní hliníkové profily. Modely velikosti 72 mm
jsou k dispozici volitelně také s osvětlovacím prstencem a ve variantách s ochranným límcem zabraňujícím náhodnému spuštění. ■
Pro více informací navštivte
www.murrelektronik.cz.

Klasickou oblastí využití je integrace obouručních
ovládání, obvodů nouzového vypnutí, bezpečnostních zámků dveří, bezpečnostních rohoží nebo
světelných závor. Často lze takové bezpečnostní
prvky nalézt v obráběcích strojích a obráběcích
centrech, v zařízeních tvářecí techniky a pro zpracování plechu, ve slévárenských zařízeních, kovárnách
a také v řezacích a svařovacích zařízeních.

Moduly Cube67 K3 v kombinaci
s MVK Metall Safety
Kombinací modulárního sběrnicového systému
Cube67 a bezpečnostního sběrnicového modulu
MVK Metall Safety lze jednoduchým způsobem značně
zvýšit počet bezpečnostních výstupů přímo na stroji.
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– tři pilíře stability ve vašich službách
Přes dvacet let dodáváme originální strojírenské
komponenty na český a slovenský trh. Sortiment
se orientoval od samého počátku na převody všech
typů a velikostí, od jednoduchých převodů nebo
elektropřevodovek až po planetové převodovky pro
aplikace v těžkém průmyslu a energetice.
Vývoj trhu postupně logicky vedl k rozšíření portfolia
o další komodity a skupiny výrobků, které si žádala naše
klientela. Tím se do spektra nabízených produktů zařadil druhý klíčový segment: komponenty pro stavbu dopravníků, pneumatické prvky, kardany, rotační přívody

elektrické energie, vibromotory a kabelové nosiče.
Aby stabilita společnosti byla zajištěna, stala se třetím
nosným segmentem neboli pilířem lineární technika.
Tu představují dodávky od nejjednodušších tyčových
vedení s kuličkovými pouzdry nebo prismatickými
kladkami až po stěžejní skupinu, kterou je rozsáhlý
sortiment přesného lineárního vedení s valivým vedením (kuličkovým nebo válečkovým), k němuž jsou
přiřazeny kuličkové šrouby (válcované i broušené).
Pro obchodní firmu je a bude vždy rozhodující
rychlost a flexibilita v dodávkách, které lze zaručit

jen dostatečnou, rychle dostupnou skladovou zásobou, což představuje náročné, a ne vždy přesně
vyhovující řešení, nebo operativní výrobou a montáží. To je jediná cesta, jak snížit počet skladových
položek hotových výrobků a zajistit rychlou reakci
na aktuální potřeby zákazníků... a touto cestou jsme
se vydali v posledních dvou letech. Tak vzniklo
montážní centrum převodovek BONFIGLIOLI, řezací
centrum lineárního vedení PMI a obráběcí centrum
plastů pro komponenty dopravníků SYSTEM PLAST,
umožňující zkrátit dodací lhůty na minimum. ■

Přijďte se přesvědčit sami. Přehled našich produktů budeme vystavovat na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Nitře
ve dnech 24.–27. května 2016 v pavilonu M3 v expozici číslo 16.

Montážní
centrum
převodovek

Řezací
centrum
lineárního
vedení

Obráběcí
centrum
plastů

AMPO s.r.o., Brněnská 43, 591 01 Žďár nad Sázavou – CZ, tel.: +420 566 686 111, fax: +420 566 686 112, gsm: +420 603 711 711,
e-mail: ampo@ampo.cz, www.ampo.cz l AMPO organizačná zložka zahraničnej osoby, Kragujevská 1, 010 01 Žilina – SK,
tel.: +421 41 5000 713, +421 415 000 714, +421 415 000 715, e-mail: ampo@ampo.sk, www.ampo.sk
květen 2016
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ink jet průmyslové
tiskárny
• laserové tiskárny
• termotransfer tiskárny výrobu
téma: řešení
pro
efektivní
průmyslovou

ZNAČENÍ LASEREM BEZ
KONTAMINACE PROSTŘEDÍ
laserem

í
ntaminace prostředí

Co se děje po označení plastového dílu laserem? Vzniká fotochemická reakce, jejímž výsledkem
je kontrastní značení, které je dané lomem světla na povrchu plastu.

Velmi koncentrovaná energie laserového paprsku
na malé bodové ploše velmi často způsobí odpaření
VzduchVzniká
v okolí značení
se stává
astového
dílumateriálu.
laserem?
fotochemická
reakce, jejímž výsledkem je
kontaminovaný zplodinami a je potřeba zabezpečit
je dané jeho
lomem
světla
na
povrchu
plastu.
vyčištění, aby nedošlo ke zvýšení rizika překročení škodlivých látek v prostoru. Škodliviny mají
vliv na operátora linky, zdraví obsluhy a životnost
optiky laseru.

ogy 09

Rizika poškození optiky laseru
Při značení plastového dílu laserem může docházet
k usazování zplodin na optiku laseru. Výkon laserového paprsku by se na těchto usazených zplodinách
spotřebovával a bodově přehříval optiku laseru,
která by se tím poškodila. Nejdříve se poškodí napařená reflexní vrstva na optice a po delším působení
tepla z laserového paprsku na usazených zplodinách i samotná optika, která může v konečném
důsledku vypadat jako vypískovaná.

Instalovaná odsávací jednotka u laserového pracoviště

typ poškození
mozek

10 μm
dýchací
cesty

1 μm

0,01 μm
0,001 μm

Zdravotní rizika
Z hlediska možného zdravotního rizika vždy doporučujeme používat odsávací jednotky s HEPA
uhlíkovým filtrem. HEPA je zkratkou z prvních písmen slov „high efficiency particulate arrestance“
(zachytávání mikročástic s vysokou účinností). Tento
typ vzduchového filtru je schopen ze vzduchu
odstranit částice o velikosti 300 nm (částice této
velikosti jsou pro HEPA filtry nejobtížněji filtrovatelné) s minimálně 99,97 % účinností.

Řešením je filtrace

Velikost
částic
100 μm

0,1 μm

Laserové pracoviště vybavené odsáváním

99,997

%

plíce

Dnešní pracoviště s lasery jsou z těchto důvodů vybavovány odsávacími jednotkami s velmi vysokou
účinností filtrace. Důležitou součástí instalace laserového systému je odsávací jednotka BOFA. Tento
malý systém je velmi účinný při filtraci vzduchu
kontaminovaného zplodinami. Při značení laserem vznikají částice až o velikosti 0,01 µm, které
je potřeba zachytit ve filtrační jednotce. BOFA
jednotka zachycuje veškeré částice o velikosti
0,3 µm. Efektivita tohoto filtru je 99,997 %. Lze
tak říci, že laserové pracoviště vybavené odsávací jednotkou BOFA je velmi čisté a nedochází
ke kontaminaci okolí. BOFA odsávací jednotky
dbají na zdraví obsluhy, pracovníků a chrání jejich
respirační systém. Pracoviště je tak čisté, bezpečné
a zdravotně nezávadné.

efektivni ucinnost

filtrace pri 0,3 mikronovych

Vliv částic znečištění na lidský organismus

9 tlakových čidel
zjišťuje okamžitý
stav filtrů odsávácí
jednotky

castic

Malé částice
zadržené v HEPA
filtru
Rychlost poklesne
z důvodu rozšíření
Největší částice
jsou uloženy na dně
filtračního boxu
o kapacitě 15 litrů
Schéma filtračního procesu v odsávací jednotce BOFA
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0,003 % částic odchází
zpět do prostoru

Účinnost 99,997 %

Značení na polybutylentereftalát s 30 % skleněných
vláken (PBT GF30) je mistrovský Leonardův SOLARIS

Filtr s aktivním uhlím 20 % částic se usadí
v prvním stupni filtrace

Odsávací jednotky jsme schopni nabídnout na míru
potřeb jednotlivým provozům a aplikacím vždy v té
nejvýhodnější konfiguraci. ■

HEPA filtr

Kontaktujte nás, vytvoříme Vám řešení na míru.

5 % částic zůstává ve vzduchu
Filtr pevných částic v druhém stupni filtrace
o celkové ploše 12 m2

Kontaminovaný
vzduch

Leonardo technology s.r.o., Ulička 37, 691 43 Hlohovec,
e-mail: bubenicek@lt.cz, www.LT.cz
100 % kontaminovaných částic
v nasávaném vzduchu

Na veletrhu jsme
v Hale F na stánku 59 a 11.
/
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OPTIMÁLNÍ OCHRANA
OSOB A STROJŮ
Optimální ochrana osob a strojů:
Na bezpečnostní techniku se v oblasti
automatizace klade velký důraz.
Koncepce decentralizovaných instalací
od společnosti Murrelektronik umožňují

dosažení vysokých bezpečnostních kategorií
pro celý systém. Murrelektronik vám nabízí
mnoho řešení pro různé aplikace a požadavky
s úžasným poměrem ceny a výkonu.

ŠIROKÁ NABÍDKA PRODUKTŮ PRO MAXIMÁLNÍ BEZPEČNOST

murrelektronik.cz

téma: řešení pro efektivní průmyslovou výrobu

UNIKÁTNÍ BRUSNÉ ZRNO 3M
SE SAMOOSTŘÍCÍM EFEKTEM
Brusivo, které se při užívání samo ostří, je splněným snem všech brusičů. To se díky vývojovému
oddělení technologické společnosti 3M stalo realitou. Toto revoluční brusivo s technologií
3MTM CubitronTM II pomůže zkrátit brusné cykly až o polovinu a zvýší rychlost úběru materiálu.
Společnost 3M v mnoha odvětvích vyvíjí nové
a zlepšuje své stávající výrobky tak, aby lidem co
možná nejvíce ulehčily práci a zároveň chránily
jejich zdraví a životní prostředí. Přesně taková
jsou i revoluční brusiva CubitronTM II. Mohou za
to přesně tvarované, stejně velké a svisle orientované jehlany z keramického zrna umožňující
rychlé a přesné broušení kovů.
Vedle rychlejšího úběru materiálu a tím pádem
vyšší produktivity práce se nové brusivo také
vyznačuje stejnou ostrostí po celou dobu životnosti brusného materiálu. Keramická zrna
trojúhelníkového tvaru se totiž během opotřebovávání neustále odlamují, čímž vznikají

Brusiči nová brusiva oceňují, a to i ti, kteří pracují s drahými materiály. Jejich výkon je totiž
vysoce precizní a stejně tak roste produktivita.
Při broušení už nemusejí vyvíjet takový tlak jako
s běžným brusivem, díky čemuž se snižuje jejich
únava. Ta není jediným faktorem, který se díky
CubitronuTM II snižuje – klesá i opotřebovanost
brusného materiálu a tím pádem i finanční náklady. Třetím snižujícím se faktorem je zahřívání
opracovávaného materiálu, které může vést k zabarvení kovu. Nové brusivo je konstruováno pro
převedení tepla z obrobku do pilin, což eliminuje
změnu barvy (oxidaci) kovu a zamezuje vzniku
napěťových trhlin způsobených vlivem tepla.
Vysoce kvalitní brusiva jsou vyráběna v několika variantách. Pro srážení hran, obvodové
broušení i broušení ploch či odstraňování
svarů jsou vhodné fíbrové disky, brusné
a řezné kotouče, lamelové kotouče nebo
brusné pásy. Společnost 3M se tak snaží
prostřednictvím těchto výrobků usnadnit
už tak tvrdou práci, jakou broušení a obrábění kovů bezpochyby je. ■
Více na portálech: 3M.cz,
3Minovace.cz, 3M.cz/Cubitron

O 3M

Brusiva CubitronTM II jsou vyráběna v několika
variantách, jako brusné a řezné kotouče, fíbrové
disky, lamelové kotouče nebo brusné pásy

Díky odlamování trojúhelníkových keramických zrn
během práce vznikají nové ostré body a hrany, které
zabezpečí rychlejší a chladnější úběr

nové ostré body a hrany. Výsledkem je rychlejší
a chladnější úběr, díky němuž se brusiva do kovu
zabořují jako nůž.
„Hlavními výhodami pro uživatele jsou především
úspora času potřebného pro úběr materiálu, a to až
o polovinu, a tím pádem vyšší efektivita práce, delší
životnost brusného materiálu a v neposlední řadě
citelně nižší únava operátora, jelikož CubitronTM II
vyžaduje mnohem menší přítlak na broušený materiál,“ říká Petr Raboch ze společnosti 3M Česko.

Globální technologická společnost 3M, jejíž
sídlo je v St. Paul v USA, vyvíjí už déle na 100 let
inovativní výrobky a řešení pro průmysl, energetiku, telekomunikace, bezpečnost, zdravotnictví
i domácnost. Diversifikované portfolio zahrnuje
přes 50 000 výrobků.
Na českém trhu působí prostřednictvím zastoupení 3M Česko. Navíc v Praze již třetím
rokem působí Inovační centrum 3M pro vývoj
a testování zákaznických aplikací. V letošním
roce otevřela společnost již druhé Inovační
centrum 3M, které je unikátní tím, že nabízí
možnost testovat nejen materiály, ale i výrobní
postupy. To vše v prostředí simulujícím reálný
výrobní proces.

TECHNIKA ČTVERCOVÝCH PÓLŮ
Magnetické upínací desky s paralelními, čtvercovými a radiálními póly Schunk MAGNOS zaručují při brousicích aplikacích spolehlivé upnutí obrobků, rychlou výměnu obrobků a zvláště
efektivní procesy. Tím se značně zvýší produktivita.
Např. desky se čtvercovými póly pro broušení
Schunk MAGNOS umožňují ve srovnání s konvenčními řešeními s technikou paralelních pólů zvýšení
produktivity až o 200 %. Tak velký efekt je možné
získat díky pohyblivým pólovým nástavcům, které
zajišťují homogenní upnutí bez deformací. S nimi
lze brousit ploché obrobky na mikronově přesnou
rovinnost a rovnoběžnost na jedno upnutí. S technikou čtvercových pólů MAGNOS není již potřeba
díl několikrát přebrušovat, opakovaně upínat nebo
náročně podkládat. Aby bylo možné přizpůsobit
silový účinek kompenzačních magnetických upí-
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nacích desek individuálně na každý obrobek, jsou
desky standardně vybaveny regulací upínací síly.
Speciální konstrukce umožňuje dokonce obrábění kalených obrobků a jejich následné snadné
sejmutí. Desky MAGNOS vybavené pohyblivými
pólovými nástavci jsou vhodné především pro
broušení na plocho velkých ploch tenkých obrobků od tloušťky materiálu 4 mm. Díky rozměru
pólů 32 x 32 mm mohou být bez deformací upnuté
i malé nebo úzké díly. V případě potřeby lze desky
se čtvercovými póly upnout jako doplňující upínací
řešení na stávající desky s paralelními póly. Jejich

monoblokové provedení zaručuje vysokou stabilitu
a tuhost, čímž se minimalizují vibrace a zlepšuje
se kvalita povrchu. Pro správné bleskové umístění
obrobku mohou být namontovány do bočních
závitových otvorů přídavné dorazy. Desky jsou
k dispozici ve 12 standardních velikostech. Lze
dodat i další individuální rozměry. ■

/
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Komplexní
technologie děrování

Aplikace TOX® PowerKurver

Modulární systém pro technologii děrování nabízí dosažení nákladově optimalizovaného
procesu a kompletní řešení pro jednotlivé aplikace děrování s využitím standardizovaných
komponent a modulů.
Technologie, komponenty, sestavy, nářadí a kompletní řešení – s tímto universálním rozsahem
produktů a služeb reprezentuje společnost TOX®
PRESSOTECHNIK celosvětové zastoupení v seg-

zařízení složená z různých procesů (např. děrování,
zářezy, vysekávání, tvarové plochy, atd.). Vysoká mechanická přesnost, jakož i linearity pohonů zajistí
vysokou opakovatelnou přesnost výroby.

Modulární systém TOX® Punching Technology

Děrovací nebo
deformovací nástroj

Pohon

Odbornost a know-how
pro děrování a procesy tváření

Kompenzační kluzný prvek

Držák
uchopovacích
čelistí

mentu technologie děrování. Naši zákazníci mají
možnost získat vše od jednoho partnera, včetně
analýzy technologických dat, projektování, výroby,
sady nářadí, instalace, uvedení do provozu a následného servisu. Stroj či jednotlivé komponenty jsou
připraveny k přímé integraci do výrobních zařízení
díky stavebnicovému systému. Modulární sestavy
a komponenty obsahují pohonné válce, rámy lisu,
držák nástroje, děrovací nástroj, monitoring procesu, případně další zákaznická řešení a požadavky.
Konstrukce pracoviště tak nabízí vysoké možnosti
využití od jednoduchých pracovišť až po velmi složitá
TOX® – Kleště s C-rámem pro děrování

květen 2016

Použití několika kleští
na jednom výlisku
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Doplňkové části

Pohony pro děrování
a tvářecí technologie
Pro tyto technologie je ideálním pohonem TOX®
Powerpackage. Pro technologie děrování je nutné
použít na pohonu toto příslušenství: integrovaný
bypass systém ZLB, vzduchovou pružinu, hydraulické tlumení koncové polohy ZSD, včetně
nastavení celkového zdvihu, nebo elektricky nastavitelné hydraulické tlumení ZED. Nabízejí se dvě
základní provedení - s lineární kinematikou nebo
s otočnou kinematikou. S lineární kinematikou
je v nabídce TOX® Powerpackage se sílou až 200
tun nebo pneumaticky ovládané válce se silou
0,7 tun. S otočnou kinematikou se nabízí TOX® PowerKurver dosahující síly až 6 tun. Jsou určeny pro
rychlé výrobní cykly a umožňují snadné vkládání
výlisků díky velkému úhlu otevření v rozmezí 30°
a 90°. Obě verze pohonů se vyznačují kompaktními
rozměry a jednoduchou integrací do subsystémů
výrobních zařízení.

Široká škála komponent a detailní řešení pro
zpracování výrobní stanice nebo celého stroje pro
děrování či tvářecí procesy rovněž obsahuje C-rámy.
Ty se vyznačují robustní konstrukcí s využitím metody
konečných prvků, vysokou odolností proti deformaci,
jakož i vysoce přesným upínáním přípravků
a vedením nástrojového systému. V kombinaci
s vysoce přesným zakládáním matrice a razníku
vzniká jednoduchá a snadno integrovatelná jednotka. Pro správné a zákaznicky nejbližší řešení je
vždy nutná blízká spolupráce se zákazníkem a jeho
požadavky na manipulaci s výlisky při vkládání a odebírání z nástroje, integraci vozíků s polotovary apod.
Velkou a rozhodující výhodou pro zákazníky je modulární systém TOX® PRESSOTECHNIK, který je plně
přizpůsoben jejich požadavkům za pomoci jednoho
partnera bez nutnosti kompromisů. ■
Michal Mraček,
Area sales manager TOX® PRESSOTECHNIK
Lis pro děrování
s pohonem
TOX® Powerpackage
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SYSTÉM SPRÁVY FLOTILY MANIPULAČNÍ
TECHNIKY  FleetManager 4.x
Stále častěji se stává systém správy flotily běžnou součástí vybavení nových flotil, pro větší
firmy se stal již standardem. Lídr v oblasti monitoringu flotil manipulační a skladové techniky
firma STILL, poskytovatel komplexních intralogistických řešení, již řadu let úspěšně dodává
a realizuje u zákazníků implementaci systému FleetManager.
Tento systém pomáhá s denní i dlouhodobou operativou a získává potřebné provozní údaje. Benefit
nasazení je nejen v zefektivnění provozu, úsporách
nákladů, ale také ve zvýšení samotné bezpečnosti
provozu, např. neoprávněné osoby již nemohou
manipulovat s technikou.
Jeden z nejdůležitějších bodů je snižování nákladů, a to nejen těch provozních, ale také těch
dodatečných, např. náklady spojené s opravami

staly čtyři sekundy před nárazem a jednu sekundu
po něm. Jedná se o data, jako jsou rychlost vozíku
a směr (vpřed, vzad), úhel natočení řízení a síla
brzdění. Díky těmto informacím je analýza nárazu
značně efektivnější a přesnější.
V některých případech je systém schopen zaznamenat značně nestandardní nárazy.
Názorný příklad: Manipulant zaparkoval vozík
ve skladu, vystoupil a šel si vyzvednout potřebné

Optimalizace flotily díky aplikaci FleetManager 4.x

po nehodách nebo zvýšené náklady způsobené
nešetrným zacházením s manipulační technikou. Nárazové čidlo třetí generace již dokáže
nejen rozpoznat sílu nárazu, ale také jeho průběh,
což napomáhá k odfiltrování běžných nárazů,
jako jsou různé přejezdy nebo spáry. Dochází
ke zlepšení jízdní kultury řidičů a prodloužení
životnosti vozíků.
Vyhodnocování nárazů je se systémem FleetManager 4.x velmi detailní. Uživatel aplikace vidí nejen
základní informace o přesné době nárazu, kdo
s vozíkem jel, nebo o jaký konkrétní vozík se jednalo.
Díky získávání dat z více čidel má provozovatel možnost zjistit i další informace, například zda měl řidič
zapnutý bezpečnostní pás, zda byl zapnut výstražný
maják, zda vozík vezl břemeno apod. FleetManager
4.x také dokáže uchovat krátkou historii před nárazem, i po něm. Časová osa zachycuje údaje, které se
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dokumenty do kanceláře. Řidič přijíždějícího nákladního auta si však zaparkovaného stroje nevšiml a při nárazu promáčkl dveře vozíku, který
ihned poté zaznamenal náraz. Informace byla
reportována do systému a při pozdější analýze se

Systém pro správu flotily manipulační techniky –
STILL FleetManager 4.x

zjistilo, že všechny hodnoty v časové ose jsou nulové. Vedoucí skladu tuto situaci následně prověřil
na kamerách a došel k závěru, že nulové hodnoty
jsou z důvodu toho, že vozík v tu chvíli stál zaparkovaný, tedy vozík před ani po nárazu nebyl
v pohybu, nicméně byl v provozu a základní data
k nehodě zaznamenal.
Dalším bodem je optimalizace samotné flotily,
tedy složení a počty kusů. Pro úspěšnou optimalizaci je nezbytný pohled na flotilu jako celek.
Jedním z faktorů je efektivita v průběhu jednotlivých dní/týdnů nebo měsíců, který dokáže odhalit případné úspory, např. dva vozíky, které jsou
v provozu na různých odděleních. Jeden je však
používán pouze ráno, druhý naopak v noci. Tyto
vozíky mohou být nahrazeny jediným vozíkem
bez ztráty produktivity.
Systém řízení flotil je komplexní nástroj, který
nemusí být vždy využit v plném rozsahu. Pokud
je takovýto systém řízení flotily do skladu pořízen,
vždy je to s určitým záměrem. V mnoha případech
jde pouze o to, aby měly firmy kontrolu nad tím,
kdo v manipulační technice jezdí a další funkce
nevyužívají. Jiné firmy mají v těchto systémech
již svou provozní historii a dokáží tedy získat potřebná data, která jim pomáhají v kontinuálním
zlepšování.
Aplikace FleetManager 4.x umožňuje export veškerých dat a další práci s nimi. V případě nastavení
spojení a vazeb mezi jednotlivými daty je možno
vytvářet individuální detailní vyhodnocení. Např.
je možné zjistit trend výkonů/využití v rámci jednotlivých dnů v týdnu. Předpoklad je takový, že by
stejné dny v týdnu měly mít podobné výkonové
požadavky. Díky propojení dat z více exportů je
možné tyto informace zjistit. Ty mohou napomoci
například při plánování a schvalování krátkých dovolených, plánování externích pracovníků nebo
plánování běžných servisních zásahů.
Výhody nasazení systému
STILL FleetManager 4.x:
● Přenos dat pomocí GPRS nebo Bluetooth,
● Webová aplikace pro správu dostupná odkudkoli
na světě,
● Jednoduchý intuitivní design, např. přiřazování
řidičů k vozíkům pomocí „táhni a pusť“ = „drag
& drop“,
● Neustálý vývoj a nové funkcionality,
● Parametrizace přístupů: možnost nastavit každému řidiči individuální jízdní profil (rychlost
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OBMĚNA VOZÍKŮ ZA PLNÉHO PROVOZU
Naše největší automobilka ŠKODA AUTO navázala na úspěšnou spolupráci se společností
STILL ČR a uskutečnila významnou obměnu manipulační techniky. Celkem 148 používaných
vozíků bylo nahrazeno novými v rámci komplexních poskytovaných služeb. Samotná výměna
vozíků proběhla během dvou měsíců.

Individuální přístup pro každého řidiče manipulační
techniky, např. pomocí čipu

pojezdu, rychlost zdvihu, automatické zapnutí
majáku apod.),
● Individuální přístup pomocí unikátního PIN
kódu, karty zákazníka, karty STILL nebo čipu
STILL,
● Sestavy pro vyhodnocování vozíků: deník vozíku, nárazy vozíků, detailní optimalizace flotily
na základě denního grafu vytížení, monitoring
spotřeby elektrické energie, atd.,
● Sestavy pro vyhodnocování řidičů: např. deník
řidiče, nehody, průměrná spotřeba, atd.
www.still.cz

Jednalo se o rozsáhlou obměnu manipulační
techniky, která potřebovala důkladnou přípravu.
Díky velkému objemu dodávky nových vozíků se
jednalo o poměrně složitý proces, který začal objednáním všech strojů s dostatečným předstihem
z mateřského závodu v Hamburku. Na servisních
dílnách ŠKODA AUTO v Mladé Boleslavi a Kvasinách pak proběhla konečná technická příprava
vozíků na předání zahrnující montáž přídavných
zařízení, nastavení rychlostí, doplnění požadovaných
bezpečnostních prvků, označení techniky evidenčním číslem a kompletace baterií. Vozíky stejné řady

STILL iGo neo CX 20

Budoucnost vychystávání

disponují jednotným ovládáním, takže řidiči se na
nové vozíky nemuseli přeškolovat, ale rovnou s nimi
mohli začít pracovat.
Protože automobilka klade velký důraz na bezpečný
provoz ve výrobě i v logistice, byl vznesen požadavek
na vybavení nových vozíků modrým bezpečnostním světlem, které patří mezi aktivní bezpečnostní
asistenty čelních vozíků a retraků Still. Jde o asistenta, který v 5metrovém předstihu před couvajícím
vozíkem vysílá na podlahu modrý výstražný bod,
což má velký bezpečnostní význam zejména při
výjezdech z regálové řady nebo zpoza rohu. ■

Část flotily vozíků STILL pro závody ŠKODA AUTO

CeMAT
er
Hannov

6
3. 6. 201
31. 5. –

Celosvětově první autonomně pracující vozík pro horizontální vychystávání.

Nastal čas, abychom se podívali za automatizaci a postoupili o krok dále. Na veletrhu CeMAT se nechte
překvapit, jak se díky společnosti STILL stane manipulační technika inteligentním nástrojem vaší logistiky.
www.still.cz

first in intralogistics

téma: řešení pro efektivní průmyslovou výrobu

Vzestup produktiVity díky
kompletnímu obrábění
Soustružnické centrum DMG MORI NLX 2500, které bylo posíleno osami C a Y a poháněnými
nástroji, podporuje soustružení ve společnosti Buchholz Hydraulik.
Původně řemeslný podnik Buchholz postavený
v roce 1884 v Kielu se dnes jako společnost Buchholz Hydraulik GmbH zabývá od roku 1959
vývojem a výrobou na řešení orientovaných
ovladačů ventilů pro mobilní hydrauliku. Tento
středně velký podnik zaměstnává v současnosti
více než 300 zaměstnanců na třech kontinentech,
odkud zásobuje zákazníky z mnoha průmyslových odvětví, která zahrnují stavební, automo-

bilový a námořní průmysl. Při výrobě se společnost Buchholz Hydraulik spoléhá na vysokou
kvalitu a vysokou výkonnost CNC technologie,
díky které dokáže vyhovět vysokým požadavkům na produktivitu. V říjnu 2014 firma DMG
MORI instalovala do divize soustružení stroj NLX
2500/700, který díky osám C a Y umožňuje kompletní obrábění sofistikovaných obrobků. Nový
design DMG MORI a intuitivní GUI CELOS® navíc

Od roku 1959 se společnost Buchholz Hydraulik GmbH zaměřuje na řešení orientované na vývoj a výrobu
ovladačů ventilů pro mobilní hydraulické systémy.

Stroj NLX2500/700 se dodává s nejmodernějším
uživatelským rozhraním CELOS® a s uživatelsky
přívětivým 21,5“ dotykovým displejem ERGOline

zaručují práci na soustruhu, která je ergonomická
a uživatelsky přívětivá.
Vysokozdvižné vozíky a exkavátory jsou jen dva
příklady z široké škály uplatnění hydraulických
řešení. Díky důsledné orientaci na zákazníka se
firmě Buchholz Hydraulik podařilo uvést se jako
kompetentní vývojový partner, který je schopen
zvládnout projekt od fáze konceptu až ke zprovoznění a optimalizaci ve vozidle. Základem práce je
vždy zaměření se na řešení jednotlivých produktů,
které splňují požadavky zákazníků s ohledem na
funkci a také tam, kde existuje tlak na ekonomiku
výroby.
Společnost Buchholz Hydraulik je už řadu let synonymem vysoké kvality výrobků a zákaznicky orientovaného zpracování objednávek, které zahrnují
také krátké dodací lhůty. Tento vysoký standard je
zaručen jak dobře školenými specialisty, tak také
inovativní technologií obrábění. Kompletní obrábění zde představuje klíčové slovo, neboť tento
druh výroby vyhovuje vysokým požadavkům na
produktivitu. Vedle všestranných automatizovaných
systémů společnost Buchholz Hydraulik nedávno
také modernizovala výrobu v oblasti soustružení,
kdy nahradila dvouosý soustruh strojem NLX
2500/700 z produkce DMG MORI.

Lepší ergonomie práce
díky technologii CELOS®

V říjnu 2014 firma DMG MORI instalovala do divize soustružení stroj NLX 2500/700, který díky osám C a Y
umožňuje kompletní obrábění sofistikovaných obrobků
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Stroj NLX 2500/700 je vyroben pro evropský trh
italským výrobcem GILDEMEISTER Italiana a je
dostupný s velmi specifickými zákaznickými možnostmi rozšíření, takže jde ideálně přizpůsobit ke
konkrétnímu poptávanému použití. Buchholz
Hydraulik používá verzi vybavenou protivřetenem, osami C a Y a také poháněnými nástroji. „To
nám umožňuje obrobky jak soustružit, tak frézovat, a co víc, můžeme obrábět z předu i ze zadu,“
vysvětluje Heiko Neßler, technik obrábění a dodává: „Oproti předchozímu řešení jde o obrovský
nárůst produktivity, a to z jednoduchého důvodu
– už nepotřebujeme druhý stroj na frézování.“
Dalším novým aspektem pro Buchholz Hydraulik je uživatelsky přívětivé prostředí stroje NLX
2500/700. Od minulého roku dodává DMG MORI
tento stroj vybavený technologií CELOS® a s 21,5”
dotykovým displejem ERGOline. Obsluha panelu
se provádí intuitivně a DMG MORI s touto kombinací pokrokového software a hardware dosahuje
vysokého stupně funkčnosti. Heiko Neßler progra-
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Nový design DMG MORI uživatelům zaručuje
optimální přístup do pracovního prostoru

muje práci přímo na základovém ovládání MAPPS
V – často zároveň s primárním obráběním. „Jedna
z velkých výhod řídícího systému je 3D simulace

programu: Varuje nás před potenciálními kolizemi
a také spočítá doby běhu obrobků. Tato volba se
používá k výpočtům a dalšímu rozvrhování práce.
Nový design DMG MORI uceluje ergonomický
provoz stroje NLX 2500/700 a díky prostorným
dveřím je zaručen velmi dobrý přístup do pracovní oblasti,“ říká Heiko Neßler.
Buchholz Hydraulik dospívá k velmi pozitivnímu
závěru v souvislosti s NLX 2500/700 a novým uživatelským rozhraním CELOS®: už je možné skvěle
integrovat strojní koncept do každodenní výroby.
Tento závěr jasně potvrzuje skutečnost, že v nadcházejících měsících budou instalovány další dva
stroje NLX 2500/700. ■
Tereza Prochová,
DMG MORI

StrojírenStví v podmínkách
nové průmySlové revoluce
Internet věcí, inteligentní stroje a roboty pro továrny budoucnosti změní nejen charakter
průmyslové výroby, ale i naše životy. Přinejmenším pokud jde o pracovníky těchto podniků,
techniky a obslužný personál a také výzkumníky a vývojáře systémů a zařízení, kterými budou
moderní průmyslové podniky vybaveny.
Představitelé japonské, německé a české průmyslové
a akademické sféry se na závěr posledního dubnového týdne sešli na německo-japonské konferenci
v ČR„IoT Business: Future perspectives and Impact on
Industry“, kterou uspořádala japonská agentura pro
zahraniční obchod JETRO a německo-česká obchodní
komora ve spolupráci s Japonskou komorou průmyslu
a obchodu v ČR pod patronací ministerstva průmyslu
a obchodu ČR a vládní agentury CzechInvest.
Za českou stranu představili koncept národní strategie ČR pro Průmysl 4.0 Eduard Muřický z ministerstva průmyslu a obchodu, který informoval
o přípravě základního dokumentu Akčního plánu na
implementaci iniciativy Průmysl 4.0 v ČR, a profesor
Vladimír Mařík z ČVUT Praha, který je vedoucím a ko-
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ordinátorem týmu dvou desítek vědců a expertů
podílejících se na přípravě této národní koncepce.
Německý pohled na problematiku Průmyslu 4.0
představil na konferenci Wolfgang Weissler ze společnosti Siemens, zodpovědný za koncept tzv. digitální továrny v největším německém průmyslovém
koncernu (rozhovor s ním jste si mohli přečíst v minulém vydání TechMagazínu), který zdůraznil nutnost
standardizace nových technologií pro průmyslové
prostředí, aby mohly mezi sebou v reálném čase
komunikovat různé senzory a subsystémy sbírající
a analyzující informace z průmyslových procesů,
umožňujících jejich optimalizaci. Poukázal také na
nutnost důsledné ochrany dat v kyberprostoru, který
tyto systémy globálně propojuje a umožňuje tak těžit

Na novém strojovém přírůstku vyrábí Buchholz
Hydraulik také komplexní soustružnicko-frézovací
díly pro hydraulická řešení

firmám ze sdílení informací, nejlepších postupů apod.,
ale představuje zároveň i nejcitlivější a nejzranitelnější
složku komplexu internetu věcí (IoT). Neodmyslitelnou
složkou pro tyto moderní výrobní systémy budou
ale i lidé schopní tuto techniku obsluhovat, což si
vyžádá neméně dramatické změny – většina dnešních studentů bude pracovat v profesích, které dnes
ještě neexistují. Od pracovníků se bude vyžadovat
vícestupňové vzdělání a schopnost orientovat se
v různých oborech, a budoucí inženýři už nebudou
úzce profesně zaměření jako nyní, ale budou se muset
neustále vzdělávat a dokázat přemýšlet tak, aby byli
schopni propojovat mezi sebou poznatky z různých
směrů a oblastí.
Japonské i německé firmy od iniciativy vesměs očekávají zvýšení produktivity a efektivity výrobního procesu
a možnost jeho pružné modifikace. „Zatímco dříve
si zákazníci museli vybrat ze sortimentu, který firmy
vyráběly, dnes se situace mění a firmy v ostré globální
konkurenci se musí přizpůsobit novým podmínkám
a vyrábět to, co chtějí zákazníci, často i v malých sériích,
a to pokud možno ekonomicky, což klade značné
nároky na výrobní procesy a jejich flexibilitu,“ uvedl
Wolfgang Weissler. Výrazně pomoci v tom mohou
nové technologie, jako je digitální příprava výroby,
automatizace, inteligentní stroje, aditivní výroba apod.,
které jsou také klíčovými prvky koncepce Průmysl 4.0.
V oblasti průmyslové automatizace (ale nejen pro ni)
se počítá s masivním uplatněním pokročilých robotických systémů nové generace, k jejichž průkopníkům
a nejvíce pokročilým výrobcům, patří právě Japonsko.
Jeho hlavním zástupcem na konferenci byl Dr. Tomoaki
Kubo, generální tajemník nejvýznamnější japonské
organizace v této oblasti RRI (Robot Revolution Initiative), která v Zemi vycházejícího slunce zodpovídá za
rozvoj a uplatňování robotizačních projektů. Japonští
výzkumníci a výrobci robotů zpracovali rozsáhlý program a strategii, jež má zajistit přechod od experimentů
k praktickému využití. V několika fázích a na různých
úrovních se mají zavést do našeho světa automatizované systémy schopné pracovat jak s moderními
inteligentními stroji nové generace, tak s lidmi, jejichž
počet v bezprostřední výrobě se bude snižovat. Je obdobou evropské iniciativy Průmysl 4.0 a americké National Robot Initiative a Industrial Internet Consortium
(IIC). Bude zahrnovat kromě klasických průmyslových
naprogramovaných robotů i inteligentní, samoučící se
adaptabilní systémy. ■
Josef Vališka
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www.pkservis.cz

Hliníkové prvky
a profily

...snadná a rychlá aplikace
v průmyslových provozech

Ve druhé polovině 20. století s rozvojem automobilového a elektrotechnického průmyslu a s tím
narůstající potřeby flexibility ve výrobních procesech bylo třeba konstruovat jednoúčelové
stroje, montážní pracoviště a linky, které by bylo možné snadno přizpůsobovat potřebám
zkracujících se výrobních cyklů, změně vyráběného sortimentu, a to v co nejkratším čase.
Společnost Bosch tehdy jako první na světě představila pro tyto účely vhodný hliníkový konstrukční
systém umožňující snadnou a rychlou stavbu hliníkových rámů jednoúčelových strojů, paletových dopravníků, ochranných oplocení, montážních stolů, zásobovacích regálů atd. pro potřeby průmyslové výroby.
Základem stavebnice byl eloxovaný konstrukční profil
z hliníkové slitiny s T-drážkami po obvodu a několik
spojovacích prvků. Hliníkový konstrukční systém se
plně osvědčil a dodnes jej společnost, nyní již Bosch
Rexroth, vyrábí a prodává úspěšně po celém světě.

Konstrukční systém v současnosti
Postupem času se rozšířila řada konstrukčních profilů
na více než 100 typů tak, že dnes pokrývá všechny
běžně používané velikostní řady 20, 30, 40, 45, 50,
60, 80, 90 a 100 mm. Původní sortiment několika
spojovacích prvků se rozrostl na téměř tři desítky
různých prvků, které umožňují spojení profilů s opracováním i bez opracování konců profilů. Konstrukční
profily mají optimalizovaný průřez a je možno jimi
vést a akumulovat tlakový vzduch případně vakuum.

Široká škála příslušenství
Společnost Bosch Rexroth nezůstala jen u profilů
a spojovacích prvků, ale přidala do svého sortimentu také velmi rozsáhlé příslušenství užitečné
pro konstrukci a stavbu montážních pracovišť jako
např. průmyslová neoslňující svítidla, elektrické
zásuvkové lišty, držáky nářadí, ergonomické zásobníky materiálu, informační tabule, balancéry,
loketní opěrky, držáky LCD monitorů, otočné
pracovní židle, gravitační skluzy, vybavení pro
antistatická pracoviště, zvedáky materiálových
beden, hliníkové kabelové žlaby a celou řadu
dalších komponent.

Dopravníkové systémy
Na bázi hliníkového konstrukčního profilu byly
rovněž vyvinuty paletové dopravníkové systémy
TS 1, TS 2plus, TS 5 a Active Mover, které nalézají
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uplatnění v montážních aplikacích pro transport
produktů o hmotnosti od několika gramů až do
300 kg na paletu. Pro transportní úlohy kusových
produktů z bodu A do bodu B, např. v potravinářském, farmaceutickém, elektrotechnickém, ale
i v automobilovém průmyslu se s výhodou používá
dopravníkový systém VarioFlow Plus s destičkovým
řetězem.

Výhody pro uživatele
Téměř půlstoletí ověřená technologie hliníkového konstrukčního systému Bosch Rexroth
se značně rozsáhlou nabídkou příslušenství
pomáhá uživatelům vytvářet konstrukce s vysokým poměrem pevnosti vůči hmotnosti. Použití

Softwarová podpora
Pro usnadnění jejich tvořivé práce dala společnost
Bosch Rexroth konstruktérům a projektantům volně
k dispozici softwarový nástroj MTpro obsahující

všechny 3D modely komponent podporující přímý
export těchto modelů do běžných CAD programů,
vytváření kusovníků a další. ■

standardních prvků s vysokou přesností umožňuje zkrátit dobu navrhování, minimalizovat
plánování přípravných prací a také čas potřebný
pro montáž. Konstrukční stavebnicový systém
uživateli přináší výhodu vlastních nízkých
výrobních nákladů a potřeby malé investice

do strojového parku. Všechny komponenty
konstrukčního systému Bosch Rexroth jsou
dostupné pod stejným objednacím číslem na
celém světě. Úpravy již ze systému vytvořených
aplikací jsou snadné a je možné všechny prvky
opětovně použít. ■

PK SERVIS se souhlasem Bosch Rexroth
květen 2016
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3D tiskárna,
jaká taDy ještě nebyla
Jde o nový systém 3D tisku bez omezujících technologických překážek. Nová tiskárna umožňuje jako jediná na světě poprvé míchat a kombinovat plnobarevné přechody spolu s velkým
rozsahem volby materiálů. V rámci jedné tiskové úlohy dokáže vytvářet různobarevné a multimateriálové prototypy.
Tuto revoluční 3D tiskárnu Stratasys J750 uvedla na
náš trh společnost MCAE Systems. Tiskárna eliminuje časově náročné procesy a zrychluje koncepční
vývoj produktů i design. Uživatelům umožňuje
kombinovat barevné přechody s různou volbou
materiálů, aby dosáhli realistického modelu bez
následného post-processingu. Na výběr je z více
než 360 000 různých barevných odstínů a k tomu
mnoho materiálových vlastností, od tuhých po
pružné nebo od neprůhledných po průhledné.

Na jednom prototypu z této tiskárny může být zahrnutá široká škála barev, materiálů i materiálových
vlastností. Výrazně to urychluje tvorbu realistických
modelů, prototypů a dílů pro libovolné aplikační
potřeby. Tiskárna J750 umožňuje téměř okamžité
rozhodování díky zefektivnění způsobů, jakými jsou
produkty navrhovány, vyhodnocovány a uváděny
na trh. Odstraňuje mnohé z tradičních složitých
procesů, zkracuje čas a prostředky nutné k vytváření
prototypů, které odpovídají skutečným produktům.
Prototypování lze uskutečňovat během několika
hodin po vypracování počáteční koncepce pro
okamžitou validaci designu a funkcí s interními
zainteresovanými stranami i koncovými uživateli.
Díky softwaru PolyJet Studio jsou zefektivněny
pracovní postupy. Intuitivní uživatelské rozhraní
softwaru umožňuje velmi jednoduše volit materiály, optimalizovat tisk a spravovat tiskové fronty.
Přiřazení barev, průhlednost a tuhost jsou usnadněny pomocí již známých ovládacích prvků. Jsou
také minimalizovány prostoje spojené s výměnou
materiálů. Při kapacitě šesti materiálů udržuje tiskárna nejpoužívanější pryskyřice v pohotovosti

ODOlnější regulátOry teplOty
Regulátory teploty řady KT.R společnosti Panasonic jsou nástupci regulátorů řad KT, KT2, KT4,
KT7, KT8 a KT9. Disponují pozoruhodným rozšířením nabídky funkcí, jako je např.: rychlé
a snadné ovládání, zjednodušená konfigurace a funkčnost, čitelnost displeje či kompaktní design.
Nové a zdokonalené regulátory teploty jsou k dispozici ve třech formátech DIN 48 x 48, 48 x 96
a 96 x 96 mm. Dodržování osvědčených standardů
pomáhá splnit požadavky trhu na nákladovou efektivnost a nabízí hospodárnost i vysoký výkon.

Snadná konfigurace a programování
Regulátor teploty je připraven k provozu ihned po
dokončení počáteční konfigurace řídicích hod-

not. Často používaná i často měněná nastavení
lze snadno upravit. K vytvoření dobře fungujícího
systému řízení teploty není zapotřebí příliš mnoho
času a úsilí. Všechny požadované operace lze nastavit pomocí tlačítek na čelním panelu regulátoru.
Velmi snadné je i programování díky nastavení
v devíti krocích. Jednoduše se zadají požadované
hodnoty pro každý časový úsek. Tím je zaručena
plná flexibilita systému řízení teploty.

Na jednom prototypu může být zahrnutá široká
škála barev, materiálů i materiálových vlastností

k tisku. Nově navržené tiskové hlavy znamenají
simulovanou výrobu plastů, jako je digitální ABS,
který může být vytištěn v polovičním čase na rozdíl
od jiných PolyJet systémů od Stratasysu. Jelikož 3D
tištěné modely jsou dodávány v plné barvě, textuře
a v různých materiálech, není potřeba již plýtvat
časem na lakování a montáž.
Z vysoké všestrannosti systému nové tiskárny
mohou těžit např. firmy vyrábějící spotřební zboží,
zdravotní pomůcky, projekční firmy, výzkumné
instituce, nemocnice, lékařské fakulty apod. ■

Jemná regulace a automatické
ladění
Nová řada KT.R pracuje se vzorkovací periodou
125 ms, která je poloviční ve srovnání s předchozími
řadami. Proto je dosaženo dvojnásobné rychlosti
oproti dřívějšku, a tak je možné provádět mnohem
jemnější řízení vytápění.
Vestavěná autoregulační funkce využívá metodu
skokové odezvy. Při zvýšení teploty se dopočítají
nové PID konstanty. Ty je možné spočítat i tehdy,
pokud k jejich generování nemůže být použita
funkce automatické regulace. Pokud je vypnuta
funkce řízení přímým spínáním, nemůže dojít k narušení optimální regulace teploty. Velmi přesný režim PID regulace zaručuje přesnost ±0,2 % v celém
rozsahu.

Další funkce
●●Lepší čitelnost díky použití velkého displeje,
●●Prostorově úsporný design: jednotka má hloubku

pouze 60 mm,
●●Provedení s více vstupy,
●●Stupeň krytí IP 66 (čelní panel je zcela prachotěsný / odolnost proti stékající a stříkající vodě ze
všech úhlů),
●●Pětimístný LCD PV/SV displej,
●●Velká tlačítka pro snadné ovládání,
●●Komunikační rozhraní RS485 (jen model KT4R),
●●V souladu se standardy UL/c-UL a CE. ■
www.panasonic-electric-works.cz
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S HELIOSEM jde ﬁrma nahoru
„HELIOS Orange nám ušetřil téměř 20 % času.
A mohu s ním pracovat odkudkoli online.”
Věra Lukáčová
Jednatelka společnosti
HA JDO spol. s r.o.

www.helios.eu
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Jarní maratón aKCí
Open HOuse
Letošní duben byl na Zákaznické dny obzvlášť bohatý, na návštěvu do svých sídel a výrobních
závodů pozvala návštěvníky z řad svých zákazníků celá plejáda strojírenských firem. Nabízíme
vám aspoň stručnou přehlídku těch nejzajímavějších.
Zákaznické dny se staly mezi firmami již zavedenou tradicí, která si získala i významnou oblibu
u zákazníků, kteří zde mají možnost seznámit se
s novinkami z portfolia výrobců a dodavatelů
obráběcích strojů přímo v podmínkách reálného
provozního nasazení, příležitost k neformálním
setkáním s vedením i odbornými pracovníky, možnost výměny cenných poznatků z praxe a konzultace s nejpovolanějšími specialisty. Každoročně
tak této šance využívají stovky zástupců českých
průmyslových firem, v jejichž službách tyto stroje
pracují a desítky partnerských dodavatelských firem, takže původně podniková prezentační akce
nezřídka získala postupně v podstatě charakter
menšího strojírenského veletrhu, jako je tomu např.
v případě Zákaznických dnů ZPS Tajmac ve Zlíně,
či Kovosvitu MAS.

Divize CNC předvedla ukázky automatizovaného
pracoviště řízeného robotem Transformer 1250
a pneumatického upínaní (Systém 3R) na vertikálním obráběcím centru MCFV 1060, spolupracujícího robota a trojrozměrnou lokalizaci dílů na
stroji MCFV 1060. Prezentace zahrnovaly i ukázku
maximálního úběru materiálu na stroji MCFV 1260,
vysokoposuvové obrábění a monitorování obrábění Artis na stroji MCFV 1680, moderní metody
hrubování nerezového materiálu na stroji MCFV

2080, obrábění a optimální ustavení dílce BLISK
pomocí aplikace nc-checker a nc-perfectpart na
horizontálním stroji H 800. Předvedeno bylo také
obrábění duralu přídavným vřetenem na MCV 1210,
obrábění zápichů Spirogrooving a víceosé soustružení na multifunkčním obráběcím centru MCV 2318.
Divize Manurhin předvedla soustružnické automaty
pro obrábění třímetrových tyčí umožňující obrábět
dílec současně až čtyřmi nástroji, použití plynule
řízené B-osy na stroji Manurhin K´MX 816 Clever
a ukázku soustružení bez vodícího pouzdra se speciálním prodlouženým upínačem.

Mezinárodní miniveletrh u husitské
metropole
Kovosvit MAS, firma s 77letou tradicí, která vznikla
v roce 1939 převedením výroby strojů právě ze
Zlína, je dnes spolu se společností TOS Varnsdorf
největším výrobcem obráběcích strojů v ČR. Své Zákaznické a distributorské dny situovala na počátek

Ze Zlína pro celý svět
Dříve dobývala svět ze zlínských továren Baťova
obuv, dnes jsou to obráběcí stroje. Zákaznické dny
ZPS Tajmac patří k tradičním akcím, které společnost
pořádá už řadu let. Ty letošní, které firma uspořádala
ve dnech 21.–22. dubna však byly v dosavadní
historii výjimečné – překonaly dosavadní rekordy
v návštěvnosti a organizátoři si tak mohli zaznamenat další: vice než 820 zástupců z 315 firem!
Návštěvníci měli opět možnost prohlédnout si
tak kromě většiny strojů z výrobního programu
i výrobu samotnou včetně slévárenského provozu.
Zvýšený zájem zaznamenali organizátoři i ze strany
partnerských firem, kterých ve finále představovalo
své nabídky a služby plných sedm desítek.

V Kovosvitu se diskutovalo nejen o robotech

Na ZD Tajmac zaujala návštěvníky nabídka a služby vystavujících partnerských firem
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dubna (6. a 7. 4.), kde se sešlo na 600 účastníků z řad
průmyslových firem z ČR ale i z EU a Ruska, kteří
mohli kromě ukázek praktického obrábění navštívit
i výrobní prostory, kde stroje se značkou MAS vznikají a prohlédnout si montážní haly, slévárny nebo
zkušební tratě divize MAS Hydro, která působí v oblasti hydroenergetiky a hydrotechniky. Vystaveny
byly stěžejní produkty z výrobního programu firmy,
včetně robotizovaného pracoviště, např. stroje jako
multifunkční obráběcí centrum Multicut 630, CNC
soustruh SP 280, 5osé obráběcí centrum MCU 700V
5X pro kontinuální 5osé obrábění složitých dílců,
univerzální CNC hrotový soustruh Masturn MT 550i
a vertikální obráběcí centrum MCV 1270 s robotem.
Kromě současného výrobního programu však majitel firmy František Komárek avizoval i připravovanou atraktivní novinku – unikátní stroj kombinující
spojení tradičního obrábění a hybridní technologie,
který by měl mít svou světovou premiéru na letošním MSV v Brně.
Kromě samotných obráběcích strojů se na Zákaznických a distributorských dnech v Sezimově Ústí
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představily i firmy dodávající pro tyto stroje různé
vybavení – své miniexpozice měly např. Renishaw,
Iscar, CAD/CAM Kovoprog, K-Tools nebo Protechnik
systems aj. – celkově se představilo přes 50 dodavatelských a partnerských firem.

Japonské dny u Labe
Pod mottem „Síla zrychlení“ uspořádala firma Misan
ve svém technologickém centru v Lysé nad Labem
ve spolupráci s japonským výrobcem nástrojů Tungaloy odborný technický seminář. Na dvoudenní
akci se 6. a 7. dubna přijelo do Lysé seznámit s novinkami firmy Brother a dalších výrobců obráběcích strojů, které Misan na českém trhu zastupuje,
a nástroji Tungaloy, na 80 účastníků.
Kromě tradičních praktických ukázek obrábění
s nástroji Tungaloy byla v rámci semináře představena novinka z portfolia firmy Brother, obráběcí
centrum řady Speedio R650X1 s výměnou palet a s kuželem BT30 a velkokapacitním pracov-

Obrábění „na živo“ bylo na semináři nejzajímavější

systémech prakticky nelze vyrobit. Další část prezentací se týkala strojů Okuma, konkrétně systému
3D Virtuální Monitor. Jde o počítačový ekvivalent
CASu, který umožňuje vytvořit/ovládat všechny
potřebné modelové definice offline a vytvořená
data následně přenést do obráběcího stroje. Slouží
ke kontrole vygenerovaného partprogramu a dokáže zachytit jakoukoliv chybu ještě před začátkem
obrábění, což vyloučí odstavení stroje a nákladné
opravy. Na rozdíl od obdobných programů jiných
výrobců není 3D Virtuální monitor určen pouze
pro jeden specifický stroj, ale je schopen simulovat různé typy strojů, vyvinutých pomocí 3D
CAD systému.
Firma Tungaloy, jejíž historie výroby supertvrdých
slitin sahá až do počátku 30. let minulého století,
patří k renomovaným výrobcům obráběcích nástrojů, a na semináři představila své produktové
novinky, zejména řadu TUNGFORCE.

Švédská ložiska v Brně...
Předposlední dubnový týden uspořádala svůj zákaznický týden v Brně společnost SKF, která od
19. do 22. dubna připravila dny otevřených dveří
u svého tamního autorizovaného partnera, firmy
Mateza. Kromě prohlídky firmy, která ložiska švédského výrobce u nás distribuuje, měli návštěvníci
možnost setkat se se specialisty SKF a seznámit
se s technologiemi, které tato firma nabízí nejen
v oblasti ložisek, ale i dalších průmyslových segmentech, jako jsou např. lineární systémy, těsnění
nebo výrobky pro zemědělskou mechanizaci. Ty
byly tematicky rozděleny do jednotlivých dnů,
kde doplňovaly každodenní základní informační
schéma, tvořené ukázkami postupů, nářadí a přístrojů pro montáž a demontáž ložisek a jejich
základní diagnostiku, a instruktáži jak předcházet
nákupům padělků ložisek, které ve svých důsledcích nejen poškozují renomé výrobce, ale hlavně
mohou způsobit citelné škody uživatelům ložisek. Každý z účastníků akce si tak mohl vybrat
možnost návštěvy podle toho, které z témat jej

Účastníci se mohli seznámit i s metodami aditivní
výroby

ním prostorem, který nabízí vysoce produktivní
obrábění několika obrobků ve vícepolohových
přípravcích, což bylo dosud omezeno velikostí
obrobku.
Účastníci semináře se mohli rovněž seznámit se
současnými metodami aditivní výroby, které se
nyní už přesunují z výroby prototypů k sériové
výrobě, a novou architekturou aditivních zařízení,
představenými na příkladu stroje Concept Laser.
Nový koncept využívající 2osý nanášecí systém namísto původního jednosměrného dávkového přidávání prášku umožňuje díky tomu, že nanášeč se
vrací během spékání laserem, provádět expozici již
při návratu nanášeče, a tak zvýšit plynulost i rychlost výrobního procesu při redukci neproduktivního
času. Aditivní výroba umožňuje zhotovit i velmi
složité prvky jako bionické konstrukce a makroporézní struktury, které na klasických obráběcích
květen 2016

/

Specialista SKF vysvětluje princip technologie

Studenti ČVUT a VUT předvedli účastníkům svůj
monopost, se kterým se účastnili světové konstrukční
soutěže Formula Student

zajímalo nejvíce, a nepřišel ani o souhrnné praktické informace týkající se produktových aktivit
SKF. První den akce tak byly např. tématem lineární
systémy a aktuátory jako náhrada hydrauliky, které
následující den vystřídaly prezentace zaměřené na
obráběná těsnění na míru a hydraulická těsnění.
Poté ve čtvrtek přišla na řadu vysoce přesná ložiska
pro náročné aplikace a závěrečný den se mohli
účastníci zákaznických dnů seznámit s nabídkou
řešení SKF pro zemědělskou mechanizaci. Celkem
se v průběhu Týdne otevřených dveří s SKF v Mateze Brno vystřídalo několik desítek účastníků.
Další Dny otevřených dveří chystá SKF v červnu,
tentokrát ve firmě Industrial Praha.

...a prasátko v Benátkách
Přesněji řečeno v Benátkách nad Jizerou, kde
uspořádal dvoudenní akci Open House další z dodavatelů obráběcích strojů, společnost Profika,
která letos slaví 24. výroční svého založení a na
českém trhu nabízí zejména obráběcí techniku
korejských značek Hyundai a Hanwha. Aktuální
portfolio zahrnuje kompletní řady CNC soustruhů

Robotická pracoviště nechyběla ani v Benátkách

(celkem 72 typů) vysoce produkčních horizontálních a vertikálních obráběcích center i CNC
stroje pro výrobce automobilů, řadu tří- až 5osých
jednokanálových CNC dlouhotočných automatů
a kompletní řadu až 7osých dvoukanálových dlouhotočných CNC automatů a 9- až 18osou řadu
tříkanálových CNN dlouhotočných automatů.
Tyto obráběcí stroje doplňuje nabídka zařízení pro
řezání pomocí technologie vodního paprsku (vždy
s možností 2D nebo 3D řezací hlavy a automatické
kompenzace váznutí vodního paprsku a kompenzace jeho kuželu). To vše si mohli účastníci akce
podrobně prohlédnout a seznámit se s technickými parametry a možnostmi těchto strojů.
Ústředním byla však prezentace nového stroje
Hyundai WIA LM 1800TTSY (provedení se dvěma
revolvery, protivřetenem a osou Y) a nabídky
partnerských firem z řad výrobců a dodavatelů
obráběcích nástrojů (v tomto případě konkrétně
značek Iscar, Sandvik, Pramet a Walter), a dalších systémů, např. upínací a měřicí a kalibrační
techniky (Schunk, Kitagawa, Renishaw, Neskan,
Siemens, t-support, SoliCAD, OM Tech aj.). To vše si
mohli účastníci Profika Open House prohlédnout
na vlastní oči a vyzkoušet si své schopnosti v řadě
zábavních akcí, které pro ně organizátoři připravili
včetně hydraulického simulátoru či zkoušky síly
na siloměru – a k tomu navíc ochutnat třeba
i oblíbenou vepřovou pečínku... ■
/red/
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Průmyslová automatizace,
energie a roboti...
Tradiční jarní komplex průmyslových veleTrhů hannover
messe se odehrál v posledním dubnovém Týdnu skuTečně
ve velkém sTylu: leTošní ročník, kdy byly parTnerskou zemí
veleTrhu usa, zahajoval akci spolu s německou
spolkovou kancléřkou americký prezidenT a k vidění bylo
To nejnovější ze svěTa moderního průmyslu v nasTupující
éře digiTální ekonomiky.

P

řítomnost vrcholných světových státníků, kteří
v Hannoveru jednali mj. o Transatlantickém
obchodním a investičním partnerství mezi
USA a EU, dodala samozřejmě veletrhům potřebný
lesk. Ale některým vystavovatelům a návštěvníkům
poněkud zkomplikovala bezpečnostní opatření
první zahajovací půlden veletrhu, kam se Barack
Obama a Angela Merkelová vydali navštívit vybrané firmy. Nicméně pro jiné to byla zase životní
příležitost, jak vidět na vlastní oči osobnosti, které
tvoří mezinárodní politiku.

vala své výzkumné projekty nebo jejich výsledky
i evropská výzkumná pracoviště, a to jak z univerzit
a akademického sektoru, tak z různých specializovaných výzkumných organizací, mezi nimiž dominovaly hlavně německý Fraunhoferův ústav, Německý
letecký a kosmický výzkumný ústav či KIT Karlsruhe,
které se rovněž podílejí na řadě vývojových prací ve
spolupráci s průmyslovými firmami.
Zatímco v hale 2 už u hlavního vchodu do veletržního areálu se prezentovaly vědecké a výzkumné
instituce, výzkumné ústavy a univerzity, v následují-

průlomový inteligentní senzor abb, který si premiérově vyzkoušeli prominentní hosté, dokáže zvýšit
produktivitu elektromotorů pomocí jejich historicky prvního propojení s cloudovými službami

Ještě před vstupem do veletržního areálu avizovaly
výrazné poutače, jejichž ústředním motivem byl
Průmysl 4.0 a digitální továrny budoucnosti, na co
se vystavovatelé aktuálně zaměřují a jakému tématu
je letošní ročník průmyslových veletrhů věnován.
Motivy digitální ekonomiky prolínaly jednotlivými
sekcemi jako příslovečná červená nit a provázely
návštěvníky na každém kroku – od expozic až po
konference, workshopy či kulaté stoly, které tvořily už
tradičně neméně podstatnou část Hannover Messe.

Vizionáři zaměření na praxi
V sekci „Select USA” se – vůbec poprvé na tomto
veletrhu – představila mj. i špičková americká výzkumná pracoviště, jako Massachusetts Institute of
Technology (MIT), kde vznikly GPS, Dopplerův radar
či systémy pro 3D tisk, a Carnegie Mellon University,
zabývající se např. výzkumem v oblasti robotiky
a umělé inteligence. Souběžně s nimi prezento-
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cích pavilonech už vizionářské projekty a prototypy
střídaly spíše praktické ukázky produktových novinek a aplikací připravených pro reálné nasazení ve
výrobních procesech nejrůznějších průmyslových
odvětví. Od strojírenské výroby po např. energetiku,
zpracovatelský průmysl, farmaceutické a chemické
provozy včetně tzv. clean rooms apod.
K nejatraktivnějším expozicím patří tradičně bionické projekty firmy Festo čerpající inspiraci z přírody. Tu se snaží dokonale napodobit v mechanické
podobě s využitím pokročilých automatizačních
prvků. Firma investuje do výzkumu a vývoje ročně
8 % svých příjmů. Letos Festo představil novinky
z trochu jiného soudku. Šlo o futuristický vzdušný
manipulační systém FreeMotionHandling s nekonečným počtem stupňů volnosti v podobě
průhledné létající koule. Ve výbavě měla speciální uchopovač nebo technologii SupraMotion –
manipulaci s využitím principu supravodivosti,

v projektech digitálních továren budoucnosti se
často uplatňují systémy virtuální reality

projekt 3D Cocooner inspirovaný novými výrobními technologiemi v oblasti 3D tisku a digitální
výrobou, a také nové bionické učící se sítě. (O nich
přineseme podrobnější informace v příštím vydání
TechMagazínu). V expozici Festo se představovaly
nejen vizionářské projekty, ale především výrobky
pro reálné průmyslové aplikace. Mezi nimi např.
i horká novinka, která bude uvedena na trh ještě
letos – piezoelektrické ventily pro přesné řízení
procesů, které byly dosud dodávány jen jako opce.

Roboti a automaty
ve všech podobách
Kromě klasických průmyslových sektorů, jakými
jsou např. slévárenství či obráběni, které patří
k tradičním komoditám Hannover Messe, jsou
stěžejními obory posledních let hlavně průmyslová
automatizace a robotika. Ačkoli mají i své vlastní
specializované veletrhy, byly na hannoverském
výstavišti mohutně zastoupeny. Své novinky tam
představily v různém rozsahu svého portfolia
prakticky všechny hlavní firmy dominující v této
oblasti, jako Kuka, ABB, Stäubli, Panasonic, Yaskawa,
Gundel, Universal Robots či Schunk, absentovala
ale značka Fanuc.
Hitem poslední doby v robotice jsou hlavně tzv.
kolaborativní roboty, zařízení schopná bezpečně
pracovat v těsné součinnosti s lidmi bez dříve nevyhnutelných ochranných prvků – klecí, laserových
či IR závor apod. ABB jako první vstoupila do tohoto
segmentu se svým robotem Yumi, po němž následovali i další výrobci. Jde vesměs o menší roboty
s nosností od několika až do desítek kg, schopné
provádět různé manipulační či montážní operace
koncipované tak, aby ani při případné kolizi v kontaktu s lidským kolegou jej nezranily.
A nástup robotů na směnu bok po boku s člověkem už není jen projektem budoucnosti, ale
realita dneška. Zaměstnanci továrny Volkswagen
ve Wolfsburgu, která je v rámci koncernu první, kde
jsou lehké kolaborativní roboty Kuka iBR přímo spolupracující s lidmi od letošního května nasazovány
do výroby, budou mít asi jiné montérky než Sascha
Tittelwitz, který tuto spolupráci předváděl na veletrhu. Budou však provádět stejné operace – předmontáž dílů a sestav pomocí šroubovacího zařízení
vyvinutého VW. Příprava projektu (včetně certifikací)
zabrala zhruba rok, během kterého probíhalo na
speciálních kurzech i zaškolování pracovníků, kteří
byli s novým typem páce postupně seznamováni
a přijali ho kladně. Jejich zkušenosti a poznatky pak
budou analyzovány a využity pro další doladění
a přípravu nasazení takovýchto robotů v dalších
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Na veletrhu se bylo možné setkat s roboty nejrůznějších tvarů a velikostí - od nejmenších, jako byl robot pro jemné precizní operace osazený mikromotorky Maxxon, až
po monstrózní modely s rameny s několikametrovým dosahem a 1,5tunovou nosností, jako je např. největší model firmy Kawasaki 6osý MG15HL s dosahem 4 m

provozech. Pokud se koncept osvědčí, budou tak
robotičtí parťáci přibývat postupně i v dalších výrobnách koncernu, časem by se tedy měli objevit
např. i v mladoboleslavské Škodě Auto.
S prvky a vybavením digitální továrny budoucnosti
se návštěvníci mohli seznámit i v tradičně rozsáhlé
expozici společnosti Siemens, kde firma prezentovala ucelené portfolio pod heslem: „Ingenuity
for life – budování digitálního podniku“. Pomocí
konkrétních příkladů z každodenní praxe na tematických sekcích energie pro průmysl, aditivní výroby,
automobilového průmyslu a průmyslu optických
vláken dokumentovala, jak mohou firmy těžit ze
spojení reálného světa s virtuálním.

Svět pod praporem IoT
Automatizaci zase ovládl především internet věcí
(IoT) a M2M neboli machine-to-machine komunikace, dnes obvykle bezdrátová, propojující mezi
sebou v reálném čase vzájemně komunikující stroje.
Kromě dodavatelů různých prvků, komponent
a subsystémů pro tato řešení, jako např. laserové
měřiče, automatizované robotické vozíky (včetně
vysokozdvižných) a přepravníky, byly prezentovány
už celé automatizované výrobní systémy v podobě
komplexní tzv. digitální (či přesněji řečeno digitalizované) továrny, která je jedním ze základních kamenů
konceptu Průmysl 4.0.

Na svém stánku Bosch demonstroval, že propojený
výrobní závod je konečně realitou a stroje, senzory
a software jsou zkombinovány do podoby digitálně
propojeného závodu, který nabízí řadu výhod v rámci
celého hodnotového řetězce: možnost optimalizace
výroby na základě dat získávaných ze senzorů a tím
i vyšší produktivitu, kontrolu kvality v reálném čase
a nižší energetickou spotřebu. Jak uvedl člen představenstva společnosti Bosch Dr. Werner Struth, firma
v rámci Průmyslu 4.0. úspěšně realizovala již více
než stovku projektů. Pomocí nástroje a služby pro
analýzu výroby – „Manufacturing Analytics Tools &
Services“ provádí analýzu dat definovaných zákazníkem s využitím algoritmů speciálně navržených
pro výrobu. Inteligentně analyzované informace
pomáhají mj. při prediktivní údržbě strojů, kterou
se předchází neplánovaným výrobním prostojům.
Poukázal zároveň i na jeden z faktorů limitujících
rychlejší nástup této koncepce: potřebu prověřených otevřených standardů, vzhledem k tomu, že
příliš mnoho patentem chráněných systémů brání
Průmyslu 4.0 v tom, aby se posunul kupředu.
Nové produkty pro IoT uvedla na trh i firma Schneider Electric, jako např. ePAC Modicon M580, první
řídicí systém na světě, který má přímo v sobě integrovaný ethernetový přepínač a proaktivně likviduje
bezpečnostní rizika z kyberprostoru. „Díky moderním technologiím mohou firmy k internetu připojit

Návštěvníci mohli obdivovat i obří letecký motor RollsRoyce, ale letadla budoucnosti budou možná využívat
zcela jiné pohonné systémy, jak naznačuje výzkumný projekt DLR s označením HY4, pod nímž se skrývá lehký
letoun na vodíkové palivové články
květen 2016
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výrobní závody do posledního šroubku a vzdáleně
dohlížet na jejich provoz, a odpovědné osoby – od
operátora, přes údržbu až po generálního ředitele –
budou mít vždy po ruce potřebná data přehledně
zobrazena a logicky uspořádána, případně jištěna
v cloudu,“ říká ředitel divize Průmyslové automatizace Vladimír Janypka s tím, že přechod na IoT filosofii neměl být pro uživatele dosavadní architektury
(ISA95) výrazně investičně náročný.

Kromě řešení pro Průmysl 4.0 a jeho klíčovou součást
IoT se v Hannoveru představily také technologie
zaměřené na jejich ochranu před kyberhrozbami,
což je oblast, která v současné euforii z industriální
digitalizace zůstávala jakoby v jejím stínu, i když by
měla být ze své podstaty spíše prioritní. Svá řešení
pro tuto oblast představily např. firmy Symantec (mj.
systém komplexní ochrany IoT), nebo CheckPoint
(např. hardwarové prvky s integrovaným zabezpečením zařízení a systémů připojených k IoT). Právě na
odolnosti vůči kybernetické zranitelnosti bude totiž
záviset, jak bude, či nebude celý Průmysl 4.0, zahrnující miliardy vzájemně propojených komunikujících
zařízení i obrovské množství citlivých výrobních
dat, fungovat. Loni zaznamenaly organizace po
celém světě 38% nárůst bezpečnostních incidentů
ve srovnání s rokem 2014 a krádeže dat vzrostly
o 56 %. Roste ale nejen počet, ale i rafinovanost
kybernetických útoků a v bezpečí není žádná organizace – zkušenosti s ohrožením z kyberprostoru
zaznamenaly už podniky všech velikostí.
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Energie budoucnosti: čistá,
obnovitelná – a inteligentní
Dalším z výrazných sektorů, jimž je v rámci Hannover Messe věnována značná pozornost, je energie
a energetika. Letos tato sekce obsadila haly 12, 13
a 27, a kromě komponentů a systémů pro výstavbu
klasických i inteligentních sítí (Smart Grids) byla do
značné míry zaměřena na netradiční ekologické
zdroje energie a elektromobilitu. Kromě elektromobilů a hybridních vozidel (dvou – i jednostopých)
se zde představily i elektřinou poháněné létající
stroje – např. zajímavá autogyra (tzv. vírník) nebo
ekologický projekt bezemisního elektrického dvoutrupého letounu pro čtyři osoby poháněného vodíkovými palivovými články, který v rámci výzkumné
platformy HY4 vyvíjejí výzkumníci z DLR. Pohon byl
již laboratorně otestován a prototyp stroje by měl
vzlétnout letos v létě.
Samostatnou kapitolu tvořily startupové firmy, kterým byla v Hannoveru věnována rovněž samostatná
sekce sdružující tyto menší rozvojové podniky do
společných expozic, kde představovaly své nápady
pro potenciální investory.
Českých firem se letošního ročníku účastnily na
čtyři desítky, většinou tradiční vystavovatelé z řad
strojírenských firem v oboru kovozpracování, slévárenství apod., jako např. ŽĎAS, Kovosvit MAS,
Unex, Šmeral, či Kdynium. Oproti minulým ročníkům tam ale bylo vidět méně technologických
a hi-tech zástupců českého průmyslu, i když se

Veletržní šampioni 2016

Na výrobních linkách VW přibudou od jara letošního
roku noví montéři – roboti, kteří budou pomáhat
svým lidským kolegům při sestavování motorů

samozřejmě také v Hannoveru představily – např.
Jablotron Alarms, Dinel, Sensit a další firmy, které se
v ostré světové konkurenci snaží ukázat, že Česko
dokáže vyrábět nejen precizní velkoformátovou
strojírenskou produkci, ale také kupř. i měřicí a zabezpečovací techniku na špičkové úrovni.
V páteční podvečer se brány veletržního areálu
uzavřely, vystavovatelé začali sklízet své expozice
a v duchu geniálního tvůrce Shakespeara, jehož
400leté výročí úmrtí si svět právě v čase Hannoverského veletrhu připomínal, si organizátoři, vystavovatelé i návštěvníci mohou říci: „král je mrtev,
ať žije král!“ a začít přípravy na další ročník. V roli
partnerské země Hannover Messe 2017 se tentokráte představí Polsko. ■
Josef Vališka, Petr Kostolník, Hannover

Roboti – důležitá součást logistiky
Robotickými technologiemi je ovlivněno nejedno průmyslové odvětví, ale do logistických
procesů se zatím nedostaly. Podle současných výzkumů se až v 80 % logistických provozů
pracuje manuálně. Je to zapříčiněno složitostí činností, jako jsou manipulace s různorodými
předměty v různých kombinacích, navíc na omezeném prostoru a v blízkosti lidí.
Logistická společnost Deutsche Post DHL Group
představila zprávu o trendech s názvem Robotika
v logistice, která ukazuje, jak se stanou robotické
technologie důležitou součástí světa logistiky a jak
její využití ovlivní dodavatelské řetězce. Zpráva
zdůrazňuje, že vývoj nové generace robotů jde
rychle dopředu, roboti budou nejen reagovat na
prostředí, pohybovat se, ale také budou rozumět
lidem a vykonávat úkony společně s nimi. Trh je
v tomto oboru urychlován intenzivním růstem
elektronického obchodu, ale musí se zároveň vypořádat s vysokým podílem lidské práce ve skladech
a distribučních centrech e-shopů, kde se potřeba
obsazení pracovních míst střetává s trendem klesajícího počtu a stárnutí zaměstnanců.
V tomto důsledku podporují vlády i skupiny rizikových
investorů kapitálově novou vlnu výzkumu zaměřeného na vývoj robotů vhodných pro logistiku. Kromě
USA, Číny, Ruska a Japonska má v této oblasti silné
postavení i Evropa. V rámci programu SPARC Evropské
komise bude EU investovat 700 mil. eur do výzkumu
robotické technologie a konsorcium 180 evropských
společností přislíbilo do roku 2020 dalších 2,1 mld. eur.
„I když jde v logistice vývoj rychle dopředu, k zavádění novinek nedochází tak pružně, jak bychom
si představovali. Čárové kódy se např. používají
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zhruba 50 let, a i přesto, že existuje řada novinek,
jejich využití stále převládá. V případě robotů by
však jejich uvedení do praxe mohl výrazně urychlit
aktuální nedostatek pracovních sil, se kterým se

V rámci veletrhu byla kromě hlavního prestižního ocenění Hermes Award, již letos získala
německá firma Harting IT Software za systém
MICA (otevřenou bezpečnou modulární platformu zahrnující vestavěný hardware a software sloužící jako centrální prvek v prostředí
Průmyslu 4.0), předány také ceny Robotics
Award. Jsou udělovány za technologické
inovace v oblasti robotiky pro průmyslovou
automatizaci nebo směrem k vývoji mobilních robotů a autonomních systémů, které
jsou připraveny pro trh nebo aspoň testovány
v průmyslovém prostředí. Tu hlavní si letos
z Hannoveru odváží bavorská WHN Technologies za X-Arm – kombinace manipulátoru
a robotické ruky schopné vykonávat precizní
poloautomatické operace. První zařízení tohoto typu budou instalovány u firem BMW
a Heidenhain. Druhé místo získala německá
PI4 robotics s humanoidním manipulačním
a inspekčním robotem workebot3 (s nosností
ruky 10 kg a dosahem 1,3 m a trojrozměrným
viděním), a třetí obsadila FARO Europe za mobilní robotickou měřicí platformu FRIM (Factory
Robo Imager Mobil) s kolaborativním robotem,
využívající technologii 3D zobrazování pro výrobní a laboratorní provozy.

logistika potýká. Navíc manipulace se zbožím bude
rychlejší a ekonomičtější,“ řekl Petr Polák, IT Delivery
Manager DHL v ČR.
DHL Group již zahájila testy, které mají poskytnout
odpověď, jakou roli by mohla robotizace sehrát
v logistice. Zkouší spolupracující roboty ve vybraných skladovacích provozech s cílem nalézt řešení
pro transformaci dodavatelských řetězců. Přehled
výsledků z testování byl představen v dubnu na
první akci Robotics Day v Inovačním centru DHL
v Německu za přítomnosti předních výzkumníků
v oblasti robotiky. ■
/zm/
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InovatIvní řešení
pro městskou mobIlItu
Stále více výrobců automobilů se snaží hledat nové cesty, které povedou nejen ke zvýšení kvality a efektivity vozů, ale budou také příznivé k životnímu prostředí. I proto při vývoji nových
modelů spolupracují s předními chemickými společnostmi. Vůbec největší množství materiálů
automobilovému průmyslu dodává společnost BASF. Její sortiment zahrnuje technické plasty,
polyuretanové a speciální pěny, nátěry, pigmenty, katalyzátory, maziva pro nápravy a převodovky, příměsi do pohonných hmot, chladicí a brzdové kapaliny i akumulátorové hmoty.
Společnost BASF úzce spolupracuje se zákazníky
po celém světě. Dodává a vyvíjí funkční mate
riály a řešení, které umožňují efektivnější výrobu
a provoz vozidel. Prvenství drží například v ter
moplastech či lacích. Právě plasty pomalu ale
jistě nahrazují stávající kovové součásti. Již dnes
představují plasty v automobilech 1215 % jejich
hmotnosti a podle prognóz toto číslo ještě poroste.
V budoucnosti se tak možná dočkáme chvíle, kdy
bude kov tvořit pouze základní konstrukce vozů.
Výhody plastů jsou totiž zcela nepopiratelné. Mají
menší hmotnost (zatímco váha m3 oceli činí zhruba
7850 kg, plasty dosahují hmotnosti zhruba mezi
1000 – 2000 kg), představují vyšší komfort a bez
pečnost a jejich výroba je příznivější k životnímu
prostředí, jelikož všechny termoplasty jsou recyk
lovatelné. Úspora 100 kg na hmotnosti automobilu
totiž znamená snížení spotřeby paliva o 0,4 litru
na 100 km a ušetří přibližně 8,5 g CO2 na kilometr.
Díky takové úspoře může být automobil vybaven
dalšími konstrukčními prvky, které byly ještě před
několika lety téměř nemyslitelné.
Svou vizi budoucnosti automobilového průmyslu
představila společnost BASF na loňském auto
salonu IAA v Německu, kde ukázala, jak mohou
výrobci automobilů ušetřit na hmotnosti vozů,
snižovat emise i spotřebu paliva a současně při
spívat k vyšší míře bezpečnosti a komfortu díky
inovačním plastům, katalyzátorům a akumuláto
rovým hmotám.

Odlehčené a s nízkou hladinou emisí:
plasty, katalyzátory a akumulátorové
hmoty pro hnací soustavy
První plastový příčný nosník převodovky na světě
v pomocném rámu zadní nápravy vyvinuly společ
nosti ContiTech Vibration Control a BASF pro model
třídy S od automobilky MercedesBenz. Je vyrobený
z technického plastu s názvem Ultramid® A3WG10 CR,
což je specializovaný polyamid společnosti BASF,
který je speciálně zesílený a optimalizovaný tak, aby
vydržel vysoké mechanické zatížení. Tento vysoce
odolný komponent nabízí v porovnání s předchá
zejícím nosníkem z litého hliníku
snížení hmotnosti až o 25 %, lepší
akustické a vynikající mechanické
vlastnosti, dokonce i při vysokých
teplotách a splňuje nejnovější po
žadavky pro případ nárazu.
Nové katalyzátory a akumulátorové
hmoty společnosti BASF zajišťují
menší negativní vliv automobilů na
životní prostředí bez ohledu na to,
jakou technologii pohonu využívají.
Jednosložkový čtyřcestný konverzní

Elastomerové součásti pružení

Antivibrační komponenty podvozku
pro zvýšení jízdního komfortu
S mikrobuňkovým polyuretanovým elastomerem
Cellasto® nabízí společnost BASF na míru šité řešení na
snížení úrovně hluku, vibrací a tvrdosti (NVH) v auto
mobilech. Horní uložení tlumičů vyrobené z materiálu
Cellasto® přispívá ke značnému snížení hmotnosti
a držáky projekčního displeje HUD dokáží elimino
vat rušivé vibrace v různých okolních podmínkách.
Držáky elektromotoru zase vyhovují požadavkům
vozidel s elektrickým a hybridním pohonem díky
své nízké hmotnosti, kompaktnímu designu a mi
mořádně dobrým zvukově izolačním vlastnostem

katalyzátor EMPRO™ FWC™ dokáže z výfukových
plynů zážehových motorů odstraňovat pevné částice
i oxid uhelnatý, uhlovodíky a oxidy dusíku. Tím může
automobilkám pomoci při plnění přísných předpisů
nových emisních norem, včetně normy Euro 6c,
a současně snižovat složitost systému, náklady na
nástroje i celkové systémové náklady.

Katalyzátor

Příčný nosník převodovky
Elastomerové součásti pružení
Kryt motoru

Kryt motoru
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Patentovaná technologie EMPRO™ SCR.2F (selek
tivní katalytická redukce na filtr) v sobě spojuje
systém SCR s filtrem pevných částic s cílem re
gulovat emise oxidu dusíku a pevných částic na
jednom substrátu, čímž se šetří nejen hmotnost,
ale také prostor. Pro lithiovoiontové akumulátory
elektrických vozidel, hybridních vozidel typu plugin
a vozidel s hybridním pohonem nabízejí vyspělé
katodové materiály a elektrolyty společnosti BASF
vysoký výkon, energii, bezpečnost a vyšší účinnost.

/
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BASF rovněž vyrábí nejrůznější materiály, které vedou ke snížení hluku motoru. Jedním z příkladů je
tepelně stabilní melaminová pěna Basotect® TG,
kterou dnes používá automobilka Volkswagen jako
zvukově izolační vrstvu motoru EA888 pro modely
Jetta, Golf, Passat, Tiguan a Beetle vyráběné v Severní
Americe. Použitím této pěny se díky její hustotě,
která je nižší než 20 kg/m3, dosáhne nejen vynikajícího tlumení hluku, ale také zpomalení hoření
a výrazného snížení hmotnosti. Basotect® TG je jediná
melaminová pěna z termosetu k výrobě složitých
trojrozměrných součástek pro stísněné prostory,
která se vyrábí speciálně pro tvarování za tepla.
Další možností, jak snížit hluk pod kapotou, je flexibilní polyuretanová integrální pěna Elastofoam® I,
která se používá na výrobu lehkých krytů motorů
v jednorázovém procesu, tedy s jedním materiálem v jednom pracovním kroku. Měkký kryt vyrábí
rakouská společnost Polytec Car Styling a montuje
se do různých modelů švédské automobilky Volvo.
Materiál pro pružné viditelné části, který pohlcuje
zvuk, vykazuje nízkou hustotu 140 kg/m3. Je tvarově
stabilní a odolný vůči roztokům i tepelnému stárnutí
až do teploty 150 °C.

Design a bezpečnost
exteriéru vozidel
Společnost BASF jako první výrobce termoplastického polyuretanu (TPU) úspěšně optimalizovala
tento materiál tak, aby se mohl v široké míře aplikovat
na karosérii vozidla bez potřeby nátěru. Francouzská
automobilka PSA Peugeot Citroën používá TPU nové
třídy, Elastollan® AC 55D10 HPM (High Performance

O BASF

Automobily září díky lakům,
evropským silnicím vévodí bílá

Společnost BASF v loňském roce oslavila již
150. výročí od svého založení. Historie společnosti se začala psát roku 1865, kdy byla v německém Ludwigshafenu vybudována společnost
Badische Anilin- & Soda Fabrik. Firma se na začátku specializovala na výrobu barviv, o několik
let později následovala výroba čpavku pro hnojiva a plasty. Portfolio společnosti se neustále
rozšiřovalo a dnes jej tvoří vše od chemikálií,
plastů přes speciální chemii a produkty pro
ochranu rostlin po ropné produkty a zemní
plyn. Se svými více než 350 výrobními závody
a 6 závody typu Verbund po celém světě je
největší světovou chemickou společností. V roce
2015 dosáhla firma obratu přes 70 mld. eur. Další
informace na www.basf.com.

BASF si drží prvenství nejen v termoplastech, ale
je rovněž lídrem evropského trhu pro rozvoj automobilových barev a každý rok představí až 400
nových barev. Ze studie, v níž BASF prezentuje
neoblíbenější barvy roku 2015, vychází celá řada
zajímavých faktů. Například to, že majitelé menších automobilů jsou při výběru barvy odvážnější
a větší automobily mají povrch zase častěji vylepšen
speciálními efekty.
Napříč Evropou je nejfrekventovanější barvou bílá.
Od roku 2007 se počet bílých vozidel vyšplhal
až na 30 %. S barvami se obecně řidiči drží spíše
při zemi. Na to odkazuje fakt, že až 75 % nových
automobilů je právě bílých, černých, stříbrných
nebo šedých. Zatímco toto barevné rozmezí se
v podstatě nemění, viditelná je změna na poli

Material, materiál s vysokou odolností) na opláštění
modelu Citroën C4 Cactus s bočnými nárazníky,
takzvanými Airbumps. Jde o velké, vzduchem plněné
polštářové nárazníky v kontrastních barvách, které
jsou upevněné po stranách a v přední a zadní části
vozidla. Karosérii chrání před nárazem a poškrábáním
a vozidlu dodávají osobitý vzhled.
Výhoda materiálu Elastollan® spočívá ve volnosti
jeho tvarů a dlouhodobé životnosti. Navíc je také
příjemný na dotek a má prvotřídní vzhled. Nový
materiál spojuje vlastnosti klasického TPU, jako
je dobrá pevnost v tahu, odolnost proti oděru,
pružnost, vynikající odolnost proti nárazu při nízkých teplotách a vysoká odolnost vůči okolnímu
prostředí, s novými vlastnostmi: má mimořádné
povrchové vlastnosti i při malé tloušťce stěny, je
odolný proti poškrábání, UV záření a povětrnostním
vlivům, lze jej snadno čistit a má vysokou provozní
teplotu v rozsahu 120–150 °C. Elastollan® HPM je
možné opatřit pigmentací, takže u Airbumps již
není třeba další nátěr. Nevyžadují tedy žádnou
zvláštní údržbu a v případě nehody pomohou snížit
náklady na opravu vozidla.

Nárazníky Airbumps

Citroën C4 Cactus s opláštěním Airbumps z termoplastického polyuretanu
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chromatických barev. Zdaleka nejoblíbenější
chromatickou barvou na evropských silnicích je
modrá. To platí pro všechny typy vozidel. Oblíbené jsou také červená a hnědá, a to speciálně
mezi majiteli SUV. Červená je také častou volbou
pro malé a středně velké automobily. Barvy však
nejsou jediným způsobem, kterým lidé vyjadřují
svou osobnost – velké oblibě se těší také speciální efekty.
Mark Gutjahr, šéf oddělení automobilového designu
barev OEM v Evropě, říká: „Několik let se nátěry rozdělovaly na jednobarevné, metalické a perleťové.
Díky našim speciálním efektům jsou automobilové
barvy komplexnější a nabízí více možností. A to
jsme ještě stále nevyčerpali všechny možnosti.“
V roce 2015 byla více než polovina automobilů
v Evropě vyrobena s luxusním nátěrem s metalickými efekty a zhruba 16 % s perleťovými. Zvláště
achromatické barvy, jako je černá, bílá nebo stříbrná, lze pomocí efektů uzpůsobit individuálním
potřebám. Jen jeden ze tří vozů má čistý jednolitý
povrch, jde hlavně o malá vozidla.
Analýza rozložení barev na evropském automobilovém trhu doplňuje takzvanou Color Trend Book,
kterou divize Coatings společnosti BASF každoročně
vydává. Ta prezentuje barvy, které se stanou trendy
v budoucnu, ale též podává informace o stavu
současném. ■
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ElEktřina navazujE na úspěch
„zlaté” hydrauliky

Ve znamení Průmyslu 4.0

V polovině letošního března otevřela firma Arburg oficiálně novou halu pro montáž velkých
strojů Allrounder k uspokojení rostoucí poptávky po těchto vstřikovacích strojích a zařízeních
na klíč, a představila také elektrické stroje.
Moderní výrobní hala o rozloze 18 600 m2 není jedinou
novinkou tohoto německého výrobce vstřikovacích
strojů pro plastikářský průmysl. Kromě představení
nového jednatele pro odbyt Gerharda Böhma, který
střídá Helmuta Heinsona odcházejícího do penze,
mělo v předvečer Technologických dní 2016 na 550
hostů z celého světa možnost vidět i světovou premiéru elektrických strojů Allrounder Golden Electric.
Tato nová konstrukční řada je odpovědí firmy na

budoucnost vstřikovací techniky – trend celosvětově rostoucího podílu elektrických strojů ve vstřikovacích lisovnách. Při vývoji se výrobce, jak bylo
zdůrazněno při oficiálním představení novinky, cílevědomě zaměřil na požadavky uživatelů a aplikoval
svůj úspěšný recept hydraulické řady Golden Edition i na oblast elektrických strojů. Přesné, výkonné,
energeticky úsporné stroje Allrounder z řady Golden Electric jsou určeny k hospodárnější výrobě

Foto: Arburg

Novinka Golden Electric v celkovém i detailním pohledu

polyurEtanové podlahy
pro průmyslové provozy
Specialisté firmy Basf na stavební řešení prezentovali na veletrhu IFFA, který se konal počátkem května ve Frankfurtu, hygienickou podlahu pro vysoké zatížení (tzv. kategorie “heavy
duty”) Ucrete.
Tento vysoce pevný polyuretanový podlahový systém s vysokou odolností se podle výrobce mimořádně dobře hodí ke splnění zvláštních požadavků
zpracovatelského průmyslu, např. v potravinářství,
ale i tam, kde jsou kladeny vysoké nároky na čistotu a hygienu, např. ve farmaceutickém průmyslu.
Je vhodný také pro prostory, kde jsou používány
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Na Technologických dnech se kromě nového
Allrounderu Golfden Electric pod mottem „Industrie 4.0 – powered by Arburg” se zaměřením
na efektivitu výroby představily na čtyři desítky
strojů reprezentujících současné nejmodernější trendy a technologie ve zpracování plastů.
Včetně kombinace injekčního vstřikování a aditivní výroby na plně automatizované výrobní
lince zahrnující i technologie Průmyslu 4.0.
Firma se pochlubila také mezinárodní cenou
Leonarda da Vinciho, kterou získala na veletrhu
MECSPE v italské Parmě od profesního sdružení
italských průmyslových designérů AIPI (Associazione Italiana Progettista Industriale) za stroj
freeformer pro průmyslovou aditivní výrobu
jednorázových dílů a malých sériích.

jakostních dílů. Podle slov výrobce nabízejí nové
stroje osvědčenou technologii vynikající přesnosti
při úspornější výrobě s o více než polovinou lepší
energetickou efektivitou za bezkonkurenční ceny.
Novou řadu budou tvořit čtyři modely s označením
Golden Electric 370 E, 470 E, 520 E a 570 E, které by
měly zahrnovat stroje o výkonu 600, 1000, 1500
a 2000 kN a šroubem 170, 290, 400 a 800 mm. Vysoká
účinnost servomotorů zajišťuje velmi nízké energetické nároky – výkon je plynule regulovatelný, během
brzdění probíhá rekuperace energie do sítě. Pohon se
zastaví, když se zastaví pohyb, což zabraňuje ztrátám
naprázdno. Servohydraulický systém pro sériově ovládané sekundární osy a servoelektrické pohony pro
procesně určené pohyby jsou základem pro rychlé
cykly, volitelně lze stroj vybavit i servoelektrickým
vyhazováním, synchronizovaným s pohybem forem.
Ke standardu nové řady patří např. výklopné vstřikovací jednotky, zásuvné válcové moduly, centrální
mazání a optimalizované nastavení chlazení. O přesnost se stará komplexní ovládání systémem Selogica s plnou integrací robotických systémů a pohony vřeten bez pásů. Dlouhodobě stabilizované
měření vstřikovací síly zajišťuje přesné vstřikovací
tlaky, polohově regulované šrouby, přesně reprodukovatelné vyplňování dutiny, čtyři vodicí tyče,
maximální dynamický paralelismus pro ochranu
formy během používání stroje. ■

kyseliny a jiné agresivní čisticí prostředky, např.
v chemickém průmyslu.
Podlahy čelí průběžně intenzivnímu působení
vlhkosti, mastnoty a horké vody používané pro
čištění. Povrchy musí splňovat nároky na vysoké
tepelné, chemické a mechanické namáhání, kromě
toho musí také splňovat zdravotní a bezpečnostní
požadavky. Polyuretanové podlahové systémy Ucrete
se v těchto aplikacích dokonale osvědčily a nabízejí
dlouhou životnost a bakteriální čistitelnost srovnatelnou s nerezovou oceli. V závislosti na tloušťce
vrstvy mohou odolávat teplotám v rozmezí od -40
do +130 °C. Podlahové systémy, které jsou k dispozici
v sedmi různých barvách, jsou extrémně odolné proti
nárazu a také vykazují vysokou chemickou odolnost
a účinné protiskluzové vlastnosti.
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Zejména při renovacích je jednou z klíčových
výhod rychlé zpracování, vzhledem k tomu, že
polyuretanové betonové systémy vyzrávají velmi
rychle. Např. plochy na které je aplikována vrstva
specifikace Ucrete UD200SR, mohou být vráceny
do provozu již za 5 hodin při teplotě 10 °C, což
znamená, že celé podlahy mohou být renovovány
prakticky během normálních technologických
přestávek ve výrobě. Tím jsou výrazně minimali
zovány prostoje.
Podlahy Ucrete jsou bez zápachu a nemají žádný
vliv na chuť, mohou dokonce být položeny zatímco
normální výroba pokračuje. Splňují požadavky
AgBB (německého Výboru ochrany veřejného

zdraví) a jsou držitelem zlatého certifikátu „Indoor
Air Comfort“.
Nové řešení nabízí jednotný a bezproblémový pod
lahový systém, který vytváří bezpečné a atraktivní
pracovní prostředí. Využívá technologii založenou
na polyuretanové pryskyřici, která dává podlahám
mimořádnou odolnost vůči agresivním chemiká
liím, extrémním mechanickým a tepelným šokům.
Unikátní “heavy duty” polyuretanová pryskyřice
Ucrete je vyráběna v několika různých provedeních
pro specifické požadavky a různé aplikace:
JSA – pro silné provozní zatížení v suchých a hygie
nických podmínkách, nabízející kromě již zmíně
ných parametrů odolnosti i antistatické vlastnosti.

HPQ – v kombinaci s barevnými křemennými
částicemi se uplatní v aplikacích, kde jsou kromě
odolnosti kladeny nároky i na estetiku.
DP – zajišťuje definovaný povrchový profil s proti
skluzovými nároky po celou dobu životnosti podlahy.
IF – obsahuje kovové částice, které jí dávají
výjimečnou odolnost vůči agresivnímu provozu.
MF – pro mimořádnou odolnost vůči agresivním
chemikáliím, rozpouštědlům a silnému provozu
v suchých a hygienických podmínkách.
RG – verze pro rohové obložení, úhly a hrany a krycí
lišty v agresivním prostředí.
TZ – je označení pro verzi “terrazzo aesthetics” vy
tvářející odolný terasový povrch např. do prostředí
tzv. čistých provozů ve farmaceutickém průmyslu.
UD 200 – pro rychlou instalaci podlah odolných
vysoké teplotě a chemikáliím v mokrém a mastném
prostředí. ■

BiodegradaBilní plasty
z potravinářského odpadu
Brněnští vědci ve spolupráci s firmou Nafigate vyvinuli unikátní systém využití použitého
fritovacího oleje. Za pomoci biotechnologií umožňuje systém vyrobit z použitého oleje plast
vhodný na výrobu zemědělských, v přírodě rozložitelných fólií. V rámci projektu byla navázána
spolupráce s čínskými partnery, kde také vznikl i společný podnik.
Biotechnologie s názvem Hydal využívá použitý fri
tovací olej pro výrobu biopolymeru PHA, ze kterého
se vyrábí bioplast  využívá živých organismů, které
zkrmí olej a vyrobí tak zcela přirozeným způsobem
surovinu pro plast. Hydal je současně první biotech
nologií na světě, která dokáže vyrábět biopolymer
z odpadu v průmyslovém měřítku a neodebírat tak
zdroje potravního řetězce, jako je tomu u konku
rence, která pro výrobu biologicky rozložitelných
plastů využívá např. cukr, škrob nebo kukuřici.
„S touto unikátní biotechnologií jsme se poprvé
setkali na VUT v roce 2011. Rozhodli jsme se jí po
moci do života a z vlastních zdrojů jsme ji připra
vili pro obchod na globálním trhu. Uspěli jsme
a získali tak pro ČR i historické prvenství  podle

agentury Frost & Sullivan jsme vůbec první českou
technologií tohoto typu, která cenu získala,” uvedl
Ladislav Mareš, předseda představenstva Nafigate
Corporation, která je držitelem výhradní licence
původního patentu VUT v Brně a rozšířila výrobní
a technologické knowhow procesu výroby PHA.
Cílem společnosti je přenos této technologie na
globální trh, spolu s komerčním partnerem, Jiangsu
Clean Environment Technology, který má dobře
zavedenou síť pro sběr použitého fritovacího oleje
na území Číny.
V rámci projektu nyní probíhá transfer české
biotechnologie Hydal pro výstavbu pilotní linky,
která bude umístěna v Nanopolis /SIP/ v Suzhou
v Číně. Aktivity realizuje společnost Nafigate
Corporation ve spolupráci
s čínským partnerem firmou
Jiangsu Cleanet na základě
společného podniku Suzhou
Hydal Biotech. Hlavním dů
vodem spolupráce s Čínou je
fakt, že tato země se potýká
s palčivým problémem tzv.
bílého znečištění (znečištění
syntetickými plasty) a použití
Krystaly PHA v buňkách (vlevo) a izolovaný polymer (vpravo)
mulčovací fólie z biopolymeru
květen 2016
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Proces fermentace na MBÚ Praha (A), izolace
polymeru na VUCHT Šaľa (B) a poloprovozní výroba
filmů na VUT Brno (C)

PHA je ideálním řešením: poté, co folie splní svůj
účel, se po uplynutí požadované doby jednoduše
samovolně rozloží na CO2 a vodu.
Projekt transferu biotechnologie Hydal do Číny pod
pořila Technologická agentura ČR (TA ČR). „V našem
programu EPSILON jsme finančně podpořili vývoj
receptury pro zemědělské fólie, který je nyní ve
fázi testování v reálných podmínkách. Nově pod
porujeme i transfer této technologie do Číny, kde
vznikl společný českočínský podnik na zpracování
potravinářských odpadů a výrobu fólií,“ konstatuje
Martin Bunček, místopředseda TA ČR. ■
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Nový feNoméN: Grid podporující budovy
Fraunhoferův ústav pro solární systémy představil na dubnových Energetických dnech
v Berlíně výsledky čtyř let výzkumu v rámci projektu „Netzreaktive Gebäude“ (Grid podporující budovy). Prezentace v rámci workshopu, pořádaného Fraunhofer ISE, Fraunhofer IBP
a Research Center E.ON Energie RWTH Aachen, ukazuje, jak stavební materiály a technické
úložné systémy pomáhají řešit výkyvy obnovitelných zdrojů energie.
Se stoupajícím počtem instalací obnovitelných
zdrojů energie a jejich rostoucím podílem v distribuční síti dochází k situacím, kdy je přebytek
elektřiny z obnovitelných zdrojů, ale také nejvyšší
zatížení elektráren spalujících fosilní paliva, které
jsou potřebné k řízené výrobě elektřiny. Vzhledem
k tomu, že elektřinu je obtížné ukládat, je zatím
nejlepším řešením snažit se o zachování rovnováhy
mezi její výrobou a spotřebou. Existuje několik
možností pro flexibilitu, jako je na straně poptávky

provoz konvenčních elektráren a kogeneračních
systémů; řízení zátěže, kdy mohou být spotřebitelé
v domácnostech, podniky a průmysl dočasně vypnutí, dále krátkodobé skladování; a jako opatření
ve střednědobém až dlouhodobém horizontu pak
výroba syntetických chemických nosičů energie
(Power-to-Gas / Power-to-Liquid) s použitím přebytku elektřiny z obnovitelných zdrojů.
Jakmile je dosažený celkový výkon budovy v souladu s cíleným řízením zátěže, je budova klasifiko-

Foto: Fraunhofer ISE

Laboratorní budova Fraunhofer ISE je vybavena úložištěm studené vody a slouží jako demonstrátor pro grid
podporující operace

ZAT opěT ZAbodovAl,
bude dodávAT do mexikA
Příbramská společnost ZAT dodává vlastní řídicí systémy do jaderných elektráren v 57 zemích
světa. Nejnovější kontrakt, který získala na dodávku buzení generátoru pro paroplynovou
elektrárnu EMPALME I o celkovém výkonu 770 MW, je ale prvním v Mexiku.
Jde tedy již v pořadí o 58. zemi, do které ZAT dodává.
Podle vyjádření vedení firmy se letos očekává zvýšení
objemu obchodů v zahraničí. Mexická elektrárna
EMPALME I bude podle plánu uvedena do provozu
koncem roku 2017. Podepsaný kontrakt obsahuje
i opční dodatek na dodávku buzení generátoru pro
elektrárnu EMPALME II, která by měla být realizována v roce 2018. Dodávku buzení realizuje ZAT pro
Doosan Škoda Power, který je finálním dodavatelem,
a na elektrárnu dodává svá turbosoustrojí včetně
generátoru pro konsorcium firem SENER a OHL.
„Mexický zákazník měl velmi nestandardní technické požadavky, které neakceptovala žádná z dalších poptávaných firem. Museli jsme provést výpočet a návrh způsobu realizace specifické výkonové
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části včetně budicího transformátoru. Jako jedna
z mála firem v Evropě máme vlastní výzkumné
oddělení na vývoj řídicích systémů propojené s konstrukcí a výrobou, můžeme tak velmi rychle řešit
aktuální potřeby zákazníka i v termínech, kdy je
harmonogram realizace rozpracován na jednotlivé
hodiny,“ řekl Ivo Tichý, člen představenstva ZAT.
Buzení generátoru pro mexickou elektrárnu je postaveno na řídicím systému SandRA s digitálním
regulátorem napětí ZAT AVR Z 110. Současně bude
firma dodávat budicí transformátor, zapisovač poruch, diagnostický počítač a poskytovat náhradní
díly. Rekonstrukce v mexické elektrárně je 11. zakázkou paroplynového cyklu za posledních 5 let,
kterou ZAT provádí. V oblasti regulace buzení za

vána jako „grid podporující“. Výzkumníci Fraunhoferova institutu ISE studovali tři základní přístupy
ke zvýšení kapacity rozvodné sítě podporujících
budov: První je možnost přepínat mezi různými
režimy zdrojů vytápění a chlazení (např. mezi elektrickým tepelným čerpadlem a kondenzačním plynovým kotlem). Druhý přístup využívá technologií
skladování a uchovávání energie, jako jsou např.
ukládání energie do baterií nebo skladování tepla
v tepelných systémech. V době přebytku elektrické
energie lze např. elektrické tepelné čerpadlo využít
k výrobě tepla, které je odesláno do vyrovnávacího
zásobníku. Ve třetí koncepci se přebytečné teplo
nebo chlad uloží do tepelné hmoty samotné
budovy, přičemž jsou termálně aktivovány masivní
stavební prvky – tzv. systémy tepelně aktivních
stavebních dílů (Thermally Active Building Component Systems – TABS).
Aby bylo možné porovnat vlastnosti různých Grid
podporujících budov, vytvořili vědci dva parametry:
absolutní a relativní podporu distribuční sítě koeficient (GSCabs a GSCrel). GSCabs poměřuje spotřebu
elektrické energie s referenčním parametrem gridu,
např. cena elektřiny. GSCrel převádí tuto částku na
stupnici od -100 (nejhorší) do +100 (nejlepší případ),
která současně ukazuje i potenciál pro optimalizaci.
Vyhodnocení 52 stávajících zařízení ukázala, že
většina systémů dnes pracuje buď s negativním
nebo neutrálním dopadem na grid. U dvou později podrobněji analyzovaných systémů by mohl
být faktor podpory gridu zvýšen na hodnotu +70
zavedením nové kontrolní strategie, která bere
v úvahu cenu energie na trhu s elektřinou EEX.
Podpora gridu však u budov nekončí: do sítě mohou
být začleněny i celé městské čtvrti, okresy a kraje.
Výzkumná střediska jako Fraunhofer ISE intenzivně
pracují na těchto programech, např. nový projekt
FlexControl přispívá k zajištění toho, že stabilní
energetická distribuční soustava a kontinuální růst
kapacity obnovitelné energie jdou ruku v ruce. ■

stejné období firma uskutečnila přes 40 zakázek
ve čtyřech světadílech, např. rekonstrukce buzení
v elektrárně na Islandě nebo ve Švédsku.
Čtvrtou generaci svého řídicího systému SandRA
uvedla firma na trh v roce 2011 a v letošním roce
představila zásadní novinku v podobě procesní stanice nejvyšší bezpečnostní třídy A. „Jejich doplnění
do rodiny řídicího systému SandRA nám umožňuje
řídit kompletní chod jaderné elektrárny včetně nejvyšších bezpečnostních systémů,“ konstatuje Vladislava Česáková, členka představenstva ZAT. Firma
investuje ročně do vývoje systému, jenž už nyní
naplňuje prvky Průmyslu 4.0, přes 40 mil. korun. ■

/
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BEzpEčné oDpojEní fotovoLtaiky
Fotovoltaická střešní zařízení vyrábí stejnosměrné napětí, přičemž sériovým zapojením fotovoltaických modulů do řetězců vzniká napětí až 1000 V, což je problém, pokud je zařízení
poškozeno, protože se nedá vypnout a DC vedení vedou dál vysoká napětí.
Při poruše to pro lidi znamená riziko zásahu elektrickým proudem v důsledku dotyku vadných modulů
a vedení nebo proudových můstků mezi volně
ležícími částmi zařízení a také riziko popálení elektrickým obloukem při hašení hasicím přístrojem či
vodou. Společnost Phoenix Contact představuje
na letošní veletržní akci Hannover Messe unikátní
řešení v podobě systému Solarcheck RSD, které
dokáže uvést fotovoltaická zařízení při poruše
automaticky do bezpečného stavu. Inteligentní
odpojení fotovoltaického modulu s technologií
Auto Rapid Shutdown zajišťuje bezpečnou práci
ve fotovoltaických zařízeních. Tato patentovaná
technologie je spolehlivější a rychlejší než jakýkoliv
lidský odhad nebo manuální zásah.
Solarcheck RSD analyzuje poměry proudu a napětí
na straně DC a podle principu Failsafe vede každá

odchylka od normálního provozního stavu nebo
odpojení měniče k aktivaci inteligentní technologie Auto Rapid Shutdown. Ta uvede Solarcheck
RSD do bezpečného stavu s odpojením fotovoltaického modulu, takže při instalaci, údržbě nebo
v nebezpečných situacích chrání před životu nebezpečným zásahem elektrickým proudem. Nové
spuštění zařízení probíhá automaticky, pokud je
okolí zařízení bezpečné a v technicky bezvadném stavu. Solarcheck RSD následuje provozní
stav měniče. Je proto možné zařízení, např. kvůli
údržbě, jednoduše manuálně zapnout a vypnout
pomocí měniče.
Solarcheck RSD sestává z jednotek pro odpojení
jednotlivých fotovoltaických modulů a spouštěcích
jednotek, které uvádějí systém opět do provozu. Každá odpojovací jednotka odepíná příslušný modul

soLární oDsoLování
I když arabské země patří k předním producentům ropy, začínají se tito ústřední dodavatelé
fosilních paliv stále více zaměřovat na projekty využívající obnovitelné zdroje energie. K posledním patří např. solární odsolovací závod zaměřený na úpravu 60 000 m3 mořské vody
denně pro město Al Khafji v Saúdské Arábii, který má být prvním a největším zařízením svého
druhu na světě.
Mořská voda se stává v důsledku rostoucích potřeb
krizovým zdrojem pro globální sladkovodní zásoby,
ale konvenční desalinizace je drahý a energeticky
náročný proces. Použití obnovitelné energie pro
odsolování je šancí, jak tyto náklady i emise snížit.
Jako partner pro tento projekt byla vybrána firma
Abengoa (která stojí mj. i za jednou z největších
koncentrátorových solárních elektráren). Odsolovací
závod bude mít systém solárních panelů o výkonu
15 MW tvořených soustavou polykrystalických solárních článků. Mezi dodavateli projektů odsolovacích systémů pro pouštní království figuruje jako

Foto: Triarena

Protimedúzový filtr pro solární desalinizační zařízení

Biorytmu přizpůsoBivé LED žárovky
Převratný vynález – umělé osvětlení – přinesl spoustu výhod, ale i jeden zásadní problém:
díky umělému osvětlení se prodloužil den, můžeme pracovat déle a zvládnout tak více věcí,
ale také méně spíme. Organismus přestal využívat přirozené denní hodiny rozvržené na
základě dostupného světla.
Tým inženýrů z GE Lighting se rozhodl tuto záležitost řešit pomocí „inteligentní“ LED technologie.
Navrhli žárovku, která člověku pomůže se ráno
budit a večer usínat.
Z široké palety barevných odstínů, které nabízí
moderní LED technologie, se zaměřili na dvě barvy:
modrou a žlutou. Protože právě tyto barvy dokážou
stimulovat receptory na sítnici oka, které v těle kontrolují úroveň melatoninu – hormonu, jenž má vliv
květen 2016
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na to, zda se nám chce spát. Všechny živé organismy
– od zvířat přes rostliny až po buňky – mají uvnitř
hodiny nastavené na základní rytmus Země – noc
a den. Jejich střídání (a odpovídající produkce melatoninu) nám pomáhá udržet se v bdělém stavu a aktivní
činnosti, když je slunce na obloze, a naopak odpočívat
během noci, takže buňky mohou provést základní
údržbu a mozek si dokáže zaznamenat vzpomínky.
„Odstíny žluté a oranžové, na které si lidské bytosti

od svazku řetězců. Spuštění probíhá automaticky
při závadách a při každém odpojení měniče. Celková strana stejnosměrného napětí fotovoltaického
zařízení je pak maximálně v oblasti ochranného
malého napětí, takže nehrozí nebezpečí zásahu
vysokonapěťovým elektrickým proudem.
Systém lze jednoduše instalovat do nových
i stávajících zařízení, k uvedení do provozu není
nutné žádné programování nebo manuální nastavení. ■

významný hráč i španělská firma Triarena, jejíž řešení
zahrnuje kromě využití energie i její akumulaci a další
subsystémy k doplnění účinnosti solárních panelů.
Jedním z technických problémů, s kterým se musela
vypořádat, bylo najít řešení, jak udržet od zařízení
všudypřítomné medúzy, jejichž počet v mořích neustále roste a které by mohly systém doslova „zalepit“.
Závod samotný je již ve výstavbě a jeho uvedení do
provozu je plánováno na začátek roku 2017.
Odsolování zásobované energií z obnovitelných
zdrojů je ale jen jedna cesta v rámci průzkumu využití mořské vody. K nejzajímavějším patří „Quadruple
Play“, neboli čtyřcestný multifunkční proces úpravy
vody vyvíjený Coloradskou univerzitou. Jeho klíčovou součástí je využití mikrobiálních palivových
článků, které umožňují zvládnout v rámci jednoho
procesu až čtyři různé funkce: odsolování vody, čištění odpadních vod a generování elektřiny, přičemž
čtvrtý faktor je, že tento proces také produkuje
vodík, který může být recyklován zpět do systému
pro zvýšení účinnosti. ■

zvykly sledováním milionů západů slunce před
spánkem, stimulují produkci melatoninu, zatímco
jasně modré světlo vyzývá tělo, aby snížilo úroveň
tohoto hormonu a připravilo se na práci. Tady máme
co do činění s třemi miliardami let evoluce,“ říká
marketingový ředitel GE Lighting Carmen Pastore.
„Vytvořili jsme proto LED světlo, které dokáže měnit
barvy a pomáhá tělu se lépe přizpůsobit dennímu
biorytmu. Naše žárovky tak pomáhají se přizpůsobit
namísto toho, abychom čekali, že se tělo nějak vyrovná s technologickým procesem.”
Nová LED žárovka s označením CbyGE obsahuje
čip, který dokáže změnit barvu z jasně žluté na
světle modrou, nicméně tyto extrémní varianty
nevyužívá. Vědci naopak konfigurovali světlo tak,
aby se dokázalo vejít do škály jemných odstínů,
aniž by rušilo. ■
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SUPERPOČÍTAČ VELKÝ JAKO
DVĚ KRABICE NA PIZZU
I KDYŽ JE FIRMA NVIDIA OBVYKLE SPOJOVÁNA S GRAFICKÝMI
KARTAMI A ČIPY URČENÝMI PRO ZPRACOVÁVÁNÍ GRAFICKÝCH DAT,
NA POSLEDNÍ VÝVOJÁŘSKÉ KONFERENCI GPU TECHNOLOGY
V SILICON VALLEY PŘEDSTAVILA NĚCO, ČÍM OHROMILA SVĚT IT. ŠLO
O MINIATURNÍ SUPERPOČÍTAČ VE SKŘÍŇCE O ROZMĚRECH POUZE
44 X 13 X 65 CM, ALE S VÝPOČETNÍM VÝKONEM 170 TERAFLOPS,
KTERÝ JEJ ŘADÍ DO KATEGORIE SUPERPOČÍTAČŮ.

S

e superpočítači jsme většinou zvyklí spojovat
sály zaplněné řadami skříní ukrývajících nejvýkonnější komponenty, v daném případě
se společnosti Nvidia podařilo takovéto extrémně
výkonné zařízení vtěsnat do skříně, která není o moc
větší než obyčejný stolní počítač nebo dvě na sebe
položené krabice na velkou pizzu. Konkrétně do
standardizované skříně (tzv. racku) velikosti 3U,
jak je označován tento formát počítačových skříní
pro serverovny. Nvidia DGX-1 má však i přes kompaktní rozměry famózní výkonové parametry, které
charakterizoval šéf společnosti Nvidia Jen-Hsun
Huang při oficiální premiéře tohoto technologického zázraku slovy: „Je to jako kdybychom vzali
250 obyčejných serverů a nainstalovali je do jed-

noho malého boxu. Náš superpočítač dovolí řešit
dosud neřešitelné problémy, a přitom jej zvládne
zapojit prakticky kdokoliv.“ Využití systému, který
by měl najít uplatnění zejména na univerzitách, ve
firemní sféře a ve výzkumných centrech, se počítá
hlavně při výzkumu a rozvoji umělé inteligence.
Sám výrobce klasifikuje novinku jako „world’s first
deep learning supercomputer in a box“ neboli
první krabicový superpočítač pro hluboké učení,
tzn. který má být mj. schopen dokázat se sám učit
z již dosažených výsledků. Výkon 170 teraflops řadí
unikátní novinku jen těsně pod spodní hranici prémiového prestižního žebříčku 500 nejvýkonnějších
světových superpočítačů – od systémů, který jej
uzavírají, dělí DGX-1 doslova jen pár teraflops.

KAMERA, KTERÁ SPOČÍTÁ LIDI
Tchajwanský výrobce síťových dohledových systémů AirLive představil inteligentní 3MPix bezdrátovou IP kameru Smart Cube 300W. Kamera je vybavena
chytrými funkcemi,, včetně schopnosti počítání lidí (např. přicházejících do
obchodu), kromě toho např. měří teplotu a vlhkost prostředí.
Kamera podporuje rozlišení 1080 x 720 obrazových bodů a díky režimu DoorCAM s řiditelnou
obousměrnou zvukovou signalizací je vhodná pro
řízení malých objektů nebo hlídání domů. Např.
pozdraví zákazníka, když vstoupí do obchodu, umí
rozeznat díky funkci IVS tváře osob, spočítat je a dle
nastavitelných kritérií může zasílat reporty, takže
majitel obchodu má dokonalý přehled o každodenním počtu i struktuře návštěvníků. SC 300W
lze navíc použít i v místech, kde hrají důležitou

44

roli teplota i vlhkost – např.
v hotelových halách, školkách,
potravinářském průmyslu, ve
vinných sklípcích, v nemocnicích, skladech elektroniky apod.
Silnou stránkou inteligentní kamery
je i soubor funkcí zaměřených na
bezpečnost. Funkce Smart e-Fence
umožňuje vytvoření inteligentního
„e-plotu“ bez dalších investic, sada

Minisuperpočítač s plně integrovaným hardwarem
i softwarem tvoří sestava dvou procesorů Intel
Xeon a osmi grafických karet Tesla P100 (přičemž
každá z nich disponuje 16 GB vlastní paměti). Za
jedinou sekundu zvládne provést operace, které
by standardnímu klasickému domácímu počítači
s dobrou hardwarovou výbavou trvaly desítky hodin. Je prvním, který je vybaven čipy nové generace
s označením Pascal s průlomovou architekturou
posilovanou akcelerátory Tesla100, vyvinutými
pro maximální výkon a schopnost rychlého učení,
propojených technologií NVlink. Úložiště pro zpracovávaná a archivovaná data, tvořené výhradně
rychlými SSD disky, má kapacitu 7 TB.
K enormnímu výpočetnímu výkonu s vysokou
efektivitou napomáhá i softwarový balík zahrnující sady softwarových knihoven Deep Learning
SDK, ovladače CUDA a učební systém DIGITS pro
grafické procesorové jednotky (GPU) k rychlému
navrhování hlubokých neuronových sítí (DNN).
Nová verze systému DIGITS dokáže vytvářet výukové modely s dvojnásobnou rychlostí a automatickým škálováním více GPU zároveň. Kombinace
těchto softwarových funkcí, které běží na Pascalem
poháněnými čipy Tesla umožňuje aplikacím běžet
12x rychleji než s předchozími řešeními s GPU
akcelerací.
Samozřejmě extrémním parametrům odpovídá
i neméně exkluzívní cena: při prezentaci se objevila
cifra 129 000 dolarů, což odpovídá zhruba 3 mil. Kč.
Nicméně i to je výrazně méně, než sumy, za které se
dodávají tradiční superpočítačové systémy, jejichž
ceny se běžně pohybují nikoli v řádu statisíců, ale
v milionech a miliardách dolarů... ■

bezpečnostních funkcí zahrnuje i vybavení kamery PIR senzorem (s již
zmíněnou funkcionalitou počítání
osob, včetně možnosti nahrávání
záznamu), jenž detekuje jakýkoli
pohyb a posílá oznámení na
dálkově propojený smartphone
(P2P komunikace s aplikacemi
jak pro Android tak i iOS). Funkce
infračerveného nočního vidění
iR LED s ICR zajišťuje, že ani tma
není pro kameru překážkou. Díky
dveřnímu módu s obousměrným
audiem (kamerka má vestavěný
mikrofon a reproduktor) může
uživatel zkontrolovat jakoukoliv událost a konverzovat tím
nejjednodušším způsobem. ■

/

květen 2016

informační a komunikační technologie

Notebooky štíhlé jako modelky
Jen pár týdnů poté, co HP na český trh uvedla svůj útlý notebook Folio, představila ještě
štíhlejšího rekordmana: model Spectre. Výrobce jej označuje za vůbec nejtenčí notebook na
světě. Už HP Folio patří se svou tloušťkou pouhých 12,4 mm k extrémně štíhlým přístrojům,
ale model Spectre ho ještě o 2 mm překonává.
Spectre je vybaven výkonnými procesory Intel Core i5
a i7 6. generace, a rychlým PCIe SSD s úložným
prostorem až 512 GB a až 8 GB paměti, full HD
13,3“ IPS displejem s úhlopříčkou od kraje ke kraji
a krytým odolným sklem Corning Gorilla. Zvuk
obstarala renomovaná audiofirma Bang & Olufsen.
Jeho CNC diamantem obráběné hliníkové šasi je
tenké jen 10,4 mm, což je méně než „mikrotužková” AAA baterie. Konstrukce využívající uhlíkových vláken vytváří úzký profil, který je zároveň
odolný a lehký. Hmotnost notebooku činí jen 1,1 kg.
Kromě hyperbarického chladicího systému stojí za
pozornost i inovativní hybridní baterie rozdělená
do dvou tenčích kusů, které dodávají energii až
pro 9,5h provoz.
Ani EliteBook Folio s hmotností méně než 1 kg
ovšem není žádný žebráček, jde o plnohodnotný,
výkonným hardwarem i funkcemi nabitý přenosný
počítač, který dokáže nahradit i konferenční telefon.
Nabízí silné zabezpečení na business úrovni a možnosti profesionální správy. Bezrámečkový skleněný
displej s úhlopříčkou 12,5“ je možné objednat ve
volitelné 4K variantě s rozlišením Ultra HD, kloub
s rotací 180° umožňuje plné rozevření. Aluminiové

šasi má tenký design, který je zároveň velice odolný
– stejně jako celá rodina zařízení Elite i Folio prošel
testy MILD-STD.
Počítač je postaven na 6. generaci procesoru Intel
Core M Pro optimalizovaného pro vysoký výkon
a efektivitu provozu bez ventilátoru, což se promítlo
i do výdrže akumulátoru – výrobce udává až 10 h provozu na baterii. Design a materiály počítače umožnily
maximalizovat prostor pro baterii Long Life, která by
měla nabídnout vice než tříletou životnost.
Notebook Folio je prvním svého druhu v portfoliu
HP, který je výslovně určen pro týmovou spolupráci.
Díky 40% nárůstu hlasitosti oproti předchozím HP zařízením jej lze použít jako skupinový reproduktor. ■

hybridNí zařízeNí ohrožují domiNaNci Notebooků
Když přicházeli výrobci s tablety, že nastane revoluce v mobilní práci, skutečnost byla jiná.
Tablety si vydobyly své postavení jen na krátkou dobu. Pro mobilní práci pořád dominují
notebooky, ale na krk jim šlapou hybridní zařízení.
Podle průzkumu, který zadala společnost Panasonic
a provedla firma Market Dynamics, vzestup hybridních
odnímatelných nebo konvertibilních zařízení narušuje
tento status quo. Tázáno bylo více jak 2650 nákupčích
profesionálních technologií v 10 evropských regionech (Spojené království, Německo, Francie, Benelux,
Itálie, Španělsko, Rusko, Turecko, Polsko a Švédsko).
Pro svou práci používá notebooky až 90 % zaměstnanců, 72 % chytrý telefon, 61 % stolní počítač a 32 %
tablet. Hybridní zařízení používá jen 12 % zaměstnanců.
Ale v oblasti produktivity pro práci mimo kancelář sází
48 % pracovníků na notebook, a až 27 % na hybridní
zařízení (jen 15 % na tablet a 8 % chytrý telefon).
Pokud se ale podíváme do budoucnosti, vypadá
to, že dominance notebooků v Evropě končí. 36 %
dotázaných si myslí, že dominantním nástrojem pro
profesionály budou do tří let hybridy, notebooky
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volí 26 % lidí, tablety 14 %, stolní počítače 11 %
a chytré telefony 7 %. Ve skutečnosti více než polovina evropských pracovníků (54 %), která zatím
hybridní zařízení nepoužívá, věří, že je do tří let
začne používat. Když mají uživatelé pro budoucnost
vybrat pouze jedno zařízení, jsou v čele vedle sebe
notebooky a hybridní zařízení (35 % volí notebook
a 34 % hybridní zařízení).
Evropští zaměstnanci, kteří by se v budoucnu klonili
k hybridním zařízením, uvádějí jako hlavní příčiny,
že nabízí více funkcí a lepší dostupnost softwaru
(44 %), lepší výkon (42 %), delší výdrž baterie (42 %)
a klávesnici (39 %). Dalších 30 % láká více rozhraní,
kterými jsou tato zařízení vybavena (např. více než
jeden port USB), zatímco až 29 % bylo zaujato lepší
konektivitou/perifériemi (např. čipovými kartami).
Téměř čtvrtině (24 %) se zamlouvá lepší obrazovka
a pouze 21 % si myslí, že jsou hybridy robustnější.
„Tento průzkum prokázal, že pro mobilní pracovníky v evropských podnicích je zatím dominantním zařízením notebook, i když jejich postavení
ohrožují zařízení, které jen nedávno vstoupila na
trh - konvertibilní a hybridní zařízení,“ říká Jan Šplíchal, marketingový manažer společnosti Panasonic
Computer Product Solutions. ■

8tb „bubmrlíček”
si vystačí s NapájeNím
jeN z usb
Výrobce datových úložišť Seagate Technology představil první externí disk na světě
o velikosti 3,5“, k jehož napájení stačí
pouze USB port. A to přestože obří kapacita
disku v netradičním industriálním designu
nabízí prostor pro celých 8 TB dat (k nimž
firma přidává navíc jako bonus ještě dalších 200 GB prostoru na cloudovém úložišti Microsoft OneDrive).
Většina dnešní spotřební elektroniky kvůli
svým energetickým požadavkům na napájení
stále vyžaduje externí zdroj energie, nicméně
s rozvojem technologie USB 3.1 začínají přední
výrobci pokukovat po řešeních, schopných
vystačit si jen s jedním typem připojení pro
všechno. Možností, které nabízejí nové technologie, využila i firma Seagate a díky vlastní
technologii Ignition Boost už externí disk s názvem Innov8 nepotřebuje k napájení připojení
do elektrické zásuvky, ale dokáže si zajistit zásobování energií pro svůj provoz pouze prostřednictvím portu USB 3.1 v notebooku nebo PC.
Stačí jednoduše připojit disk prostřednictvím
oboustranného konektoru USB-C a uživatel získá
k dispozici prostor pro ukládání ohromného
množství dat – na disk se vejde např. více než
800 filmů v HD kvalitě.
Model Innov8, držitel letošního designového
ocenění Red Dot, je uložen v bytelném hliníkovém pouzdře a je možné ho umístit horizontálně
nebo vertikálně. Jeho industriální vizáž je dílem
společnosti Huge-Design, považované v současnosti za nejvlivnější designérské studio v sektoru
spotřební elektroniky. Výbava Innov8 zahrnuje
i software Seagate Dashboard, který uživatelům
nabízí zálohu dat na vyžádání jedním kliknutím
nebo možnost zálohu naplánovat podle svých
potřeb. Kromě toho novinka nabízí a kompatibilitu se softwarem Lyve, díky němuž mohou
uživatelé zálohovat své soubory, sdílet je a přistupovat z jakéhokoli zařízení nebo místa.

Tento „drobeček“ má však i své nekompromisní
systémové požadavky, ke kterým patří: přítomnost oboustranného USB konektoru typu C, přes
který se připojuje a operační systém Windows 8
a vyšší nebo Mac OS X 10.11 a vyšší – na starších
verzích windows či applovských systémů se
podpory 8TB otesánka nedočkáte. ■
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Radiační technologií
pRoti viRu zika
Některé Nemoci se mohou šířit prostředNictvím komárů,
které přeNášejí příslušNé patogeNNí mikroorgaNismy.
aktuálNím příkladem je virus zika, který se od květNa
loňského roku rozšířil do 26 zemí amerického koNtiNeNtu.
jedNou z cest omezeNí šířeNí tohoto viru je radiačNí
techNika sit (sterile iNsect techNique), která je používáNa
Např. v případě mouchy tse-tse přeNášející spavou Nemoc.

P

odle údajů Pan American Health Organization, byli také vypuštěni. Dnes vznikají i chovné stanice,
která první případ viru zika zaregistrovala v Bra- které produkují miliony samečků. Druhý případ, jehož
zílii v květnu 2015, jsou symptomy viru mírné, výzkumem se zabývá např. Mezinárodní agentura
patří k nim horečka, bolesti hlavy a kloubů. Největší pro atomovou energii (MAAE), je jednodušší, ale je
nebezpečí však představuje pro těhotné ženy, pro- nutné zajistit přizpůsobivost vypouštěných samečků,
tože od jeho rozšíření na území Brazílie významně aby byli schopni se začlenit do normální populace
narůstá počet případů mikrocefalie, Guillain-Bar- a pářit se se samičkami. Samečci jsou v ozařovacích
rého syndromu a dalších autoimunitních a neuro- komorách vystaveni rentgenovému nebo gama
logických onemocnění u novorozenců. Přímá souvislost mezi virem
zika a těmito onemocněními však
zatím nebyla prokázána.
Původně se virus zika vyskytoval
v rovníkových oblastech Afriky
a Asie. Jeho hlavním přenašečem
jsou komáři druhu Aedes aegypti.
Důvodem prudkého šíření viru na
americkém kontinentě je pravděpodobně to, že se zde dosud nevyskytoval, takže vůči němu nejsou imunitní látky a za druhé, že tito komáří
přenašeči žijí skoro ve všech amerických zemích (kromě Kanady a Chile).
Proti viru zika zatím nebyla vyvinuta
vakcína, takže jediným způsobem
prevence je ochrana před komářím
bodnutím. Kromě osobní ochrany, komár aedes aegypti – přenašeč viru zika
jako jsou moskytiéry, repelenty
apod., patří k nejefektivnějším formám prevence záření, které způsobí jejich sterilitu. Poté jsou vyi hubení přenašečů a likvidace jejich líhní. K hubení puštěni do životního prostředí a hledají si partnerku
může docházet chemicky pomocí insekticidů nebo pro plození potomstva. Samička po spáření naklade
radiační technikou SIT.
neplodná vajíčka, takže nemůže vzniknout nová generace. Díky tomu, že se sameček za svůj krátký život
Princip techniky SIT
spáří s několika samičkami, dochází k efektivnímu
Tato technika začíná shromážděním většího množ- poklesu populace v relativně krátké době.
ství samečků požadovaného druhu hmyzu. Původně Výhodou této techniky oproti insekticidům je to,
k tomu docházelo odchytem v dané oblasti, kde pak že se hmyz nemůže přizpůsobit a nevzniká odolná
generace vůči původním látkám. Navíc tato technika nepoškozuje faunu ani flóru v prostředí, kde je
aplikována. Skutečně efektivního poklesu populace
daného druhu přenašeče je možné dosáhnout
kombinací všech dostupných prostředků – radiační
technologií, chemických látek i likvidací líhní.

datují do roku 1952, kdy byla použita k redukci populace bzučivky Cochliomyia hominivorax, která
decimovala stáda dobytka na Floridě. Na jednom
z floridských ostrovů bylo po několik týdnů vypouštěno několik desítek sterilních samečků na 1 km2.
Výsledkem byla významná redukce populace, ale
účinek byl omezen blízkostí pevniny, odkud přilétali další zástupci tohoto druhu. Ve větším měřítku
proběhlo hubení tohoto hmyzu o dva roky později
na ostrově Curaçao, poblíž Venezuely. Týdně bylo
vypouštěno asi 150 sterilních samečků na 1 km2. Již
po 14 týdnech byla pozorována podstatná redukce
počtu těchto škůdců a po 22 týdnech bylo dosaženo
požadovaných výsledků a postup byl ukončen.
V průběhu dalších let se technika SIT zdokonalovala
a rozšiřovala i do ostatních zemí světa a dodnes
slouží k úplnému vyhubení nebo kontrole populace
vybraných druhů hmyzu v nejhůře postižených
oblastech: Z přenašečů jsou nejznámějšími druhy
komáři rodu Anofeles, moucha tse-tse a komáři
druhu Aedes aegypti a Aedes albopictus. Z hospodářských škůdců můžeme jmenovat některé
druhy z čeledi octomilkovitých a vrtulovitých (při
přemnožení likvidují úrodu ovoce) a květopase
bavlníkového (ten v minulosti decimoval bavlníková
pole ve Střední a Severní Americe).
Podle údajů MAAE bylo za pomoci
SIT dosaženo např. v Itálii 80% redukce populace komárů a v některých oblastech Číny až 100%
redukce škodlivých druhů hmyzu.
Hubení škodlivého hmyzu sterilizací
samečků pomocí rentgenového
a gama záření probíhalo také v bývalém Sovětském svazu. Dnes se
touto technikou zabývá výzkumný
ústav NIITFA ze skupiny Rosatom,
který disponuje nejen velkými stanicemi, ale také mobilními zařízeními pro ozařování přímo v místě
odchytu hmyzu.
MAAE doporučuje techniku SIT
zemím Jižní a Střední Ameriky, zejména Brazílii, kde je pozorováno
nejvíce nakažených virem zika, jako
účinnou cestu redukce populace komárů Aedes aegypti a Aedes albopictus. Tyto druhy přenáší kromě
viru zika také virus dengue a nemoc Chikungunya,
obě onemocnění jsou virová a spojena se silnými
horečkami. V současnosti připravuje MAAE čtyřletý
projekt technologické spolupráce s cílem zlepšení
schopnosti zemí Latinské Ameriky a Karibiku kontrolovat populaci komárů pomocí techniky SIT. ■
/zs/

Příklady použití

ozařování samečků komárů v chovné stanici maae
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Radiační technika SIT je používána již desítky let
ke kontrole populace určitých druhů hmyzu, které
buďto přenášejí nemoci, nebo způsobují velké
škody farmářům či zemědělcům. První pokusy se

vypouštění sterilních samečků
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nebeská WiFi učinilA dAlší krOk Vpřed
Možnost internetového připojení v oblacích má za sebou další důležitý mezník: Americký úřad
pro civilní letectví (FAA) schválil hardware firmy Honeywell pro technologii vysokorychlostního WiFi připojení během letu. Systém JetWave pro globální širokopásmovou bezdrátovou
satelitní síť Inmarsat Global Xpress byl certifikován pro stroje Boeing 757.
Certifikace vydaná FAA potvrzuje spolehlivost
a schopnost řešení Honeywell připojit se ke globální
službě Xpress (GX) Aviation umožňující poskytnout
pasažérům na palubách letadel vysokorychlostní
WiFi připojení za letu v 10km výšce, stejné, na jaké
jsou zvyklí doma. Rychlost downloadu dosahuje
až 50Mbit/s. Díky přístupu k palubní WiFi mohou
využívat internet i na mezikontinentálních trasách,
což také zjednodušuje cestu pro schválení tohoto
hardwaru u dalších typů letadel.
Jak konstatoval Leo Mondale, prezident společnosti
Inmarsat pro letectví, aerolinky se již dříve snažily
umožnit spolehlivé vysokorychlostní připojení
na palubách letů, ale narážely na nedostatek dostupných a cenově přijatelných technologií s tím,
že uvedení GX do provozu v letošním roce bude
znamenat důležitý bod obratu.
Certifikace hardware JetWave bylo dosaženo po ná-

Foto: Boeing/Honeywell

Montáž komunikační jednotky na letoun

ročných více než 180 letových hodin trvajících zkouškách, které prokázaly, že systém je schopen zůstat
ve spojení v různých nadmořských výškách, úhlech
a rychlostech, při různých povětrnostních podmínkách jak nad zemí, tak nad vodou. Ověřovací zkoušky
byly prováděny na palubě testovacího letounu Honeywell Boeing 757. S tímto pozoruhodným strojem
jste se mohli seznámit i na stránkách TechMagazínu

č. 8/2015, str. 40, v reportáži pořízené při jeho přistání v ČR. Na programu JetWave se podílelo po
dobu tříletého vývoje až 30 inženýrů z vývojového
Centra Honeywell v Brně. Tamní tým vyvinul a dodal
bezmála sto řídicích systémů pro vývoj, integraci
a ověření funkcí systému JetWave, a to jak při laboratorním provozu, tak při testování v podmínkách
leteckého provozu. „Každý z našich testovacích řídicích systémů prošel systémovým návrhem a vývojem
včetně aplikačního softwaru. Integrační systémy umí
simulovat satelitní síť v laboratoři, uživatele v síti nebo
navigační signály letadla pro zaměřování antény
směrem k družici. Vlastní hardwarové komponenty
našich návrhů byly vyrobeny českými firmami a jejich sestava, integrace a validace proběhla v našem
centru v Brně. Jde o desítky návrhů a více než sto
tisíc realizačních hodin,“ říká aplikační inženýr Jiří
Nykodým ze společnosti Honeywell. Toto špičkové
pracoviště, provozované ve spolupráci s VUT Brno,
je jedním z klíčových center celosvětové sítě výzkumných a vývojových středisek, tzv. Honeywell
Technology Solutions. Tamní vývojáři se významnou
měrou podíleli např. na unikátním systému predikce
počasí a povětrnostních podmínek, který firma nyní
plánuje uvést do služeb leteckých společností, vyvíjejí
se zde i turbodmychadla apod. ■

Od VOstOku k AngAře
Padesát pět let po vypuštění svého (a světově) prvního kosmonauta stojí ruský kosmický
program na prahu nové éry s moderním kosmodromem a novou generací raket. Ty mají po
více než dvou dekádách nahradit dosluhující současnou řadu kosmických nosičů.
Dne 12. dubna uplynulo přesně 55 let, kdy se z –
tehdy ještě sovětského – kosmodromu Bajkonur ráno
v 7:06:59 hod. SEČ vydala za hranice stratosféry raketa
Vostok-K. Na její palubě se ve stísněných prostorách
kulovité kosmické lodi Vostok 1 nacházel první kosmonaut, který se dostal až do vesmíru: Jurij Alexejevič
Gagarin. Oblet Země tehdy trval 108 minut. V současnosti jde o pouhý zlomek dnešních dlouhodobých
kosmických misí, ale přesto se natrvalo zapsal do dějin
dobývání kosmu jako moment, kdy člověk poprvé proniknul až do prostoru mimo dosah zemské atmosféry
a gravitace. Tento úspěch sovětského kosmického
programu přispěl i k celkovému rozvoji kosmických
programů – pro Američany, překvapené dosaženým
stupněm sovětské kosmické techniky, byl mj. jedním
z významných faktorů, které inspirovaly USA k vyhlášení ambiciózního projektu letu člověka na Měsíc.

Nástupce legendárního Bajkonuru
Ruský kosmický program si toto výročí připomenul
letos i otevřením (resp. oficiálním zprovozněním)
nového kosmodromu. Premiéru nového startovního místa, který Rusko začalo budovat za víc než
35 mld. Kč v roce 2010 jako alternativu k dosavadnímu hlavnímu centru kosmických letů v kazašském
Bajkonuru, zahájil 28. dubna start nosné rakety
Sojuz 2.1 (vynesla na oběžnou dráhu tři výzkumné
družice – Lomonosov, Aist-2D a SamSat-218).
S využíváním Bajkonuru se nicméně počítá až do
roku 2050, kdy Rusku vyprší smlouva o pronájmu
kosmodromu, který se dnes nachází na území již
samostatné Republiky Kazachstán. Rusko se vybudováním nového kosmického střediska snaží
snížit svou závislost na Bajkonuru. Ruská kosmická
agentura Roskosmos proto využívá kromě něj ještě
vojenský kosmodrom v polárním Plesecku.

Nové „eko“ rakety

Nový ruský kosmodrom Vostočnyj: Startovací rampa
s mobilní obslužnou věží, ve spodní části je mohutný
systém pro odvod spalin z raketových motorů
květen 2016
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Modernizací prochází i program rozvoje kosmických nosičů. Rusko loni poprvé vyzkoušelo zcela
novou raketu typu Angara 1.2PP, první z řady nových kosmických nosičů, které jsou spolu s nosnou
raketou Sojuz-2 určeny k nahrazení starších raket
– její těžká verze má např. nahradit nosné rakety
Proton, střední konfigurace zase nosič Zenit obdobných parametrů. Jde o první raketu nové generace od 60. let – podle ITAR-TASS je Angara vůbec
první novou civilní raketou od smrti legendárního
sovětského konstruktéra Sergeje Koroljova v roce

Nová generace ruských raket Angara je řešena jako
modulární systém sui generis – různé konfigurace se
budou lišit hlavně počtem motorů a výkonovými
parametry

1966. Nová rodina nosných raket, které by měly na
nízkou oběžnou dráhu (LEO) vynášet náklad od 3,8
až 24,5 t, je dílem moskevského Státního kosmického vědeckovýrobního střediska M. V. Chruničeva.
Projekt se připravoval 20 let a příprava i výroba raket se bude provádět výhradně na území Ruské
federace ve spolupráci ruských podniků se sídlem
v Rusku, a stejně tak vypouštěny mají být pouze
z ruského území.
Modulární systém Angara, jehož základem jsou
univerzální raketové moduly, má být podle dosavadních dostupných informací zároveň první ruskou
„ekologickou“ raketou, protože jako pohonnou látku
již nebude využívat dosavadní toxické palivo, ale
kapalný kyslík a vysoce rafinovaný petrolej s minimem nečistot obvykle se vyskytujících v ropných
látkách. ■
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Levnější doprava
do kosmu na obzoru
Letošní rok se zapíše do historie kosmonautiky jako jeden
z významných miLníků. po někoLika předchozích
neúspěšných pokusech dovedLa spoLečnost space X
konečně svou raketu FaLcon 9 na úspěšné měkké přistání
na autonomní pLovoucí pLošině v atLantiku u pobřeží
FLoridy.

V

letošním roce plánuje ještě nejméně dva
další pokusy, které mají otevřít cestu k nástupu vícenásobně použitelných raket,
schopných do kosmu nejen spolehlivě odstartovat, ale také se z něj vrátit bezpečně zpět na
Zemi. Přistávací dron (resp. Autonomous Spaceport Drone Ship, jak zní oficiální název tohoto
speciálního mobilního zařízení vyvinutého jako
mobilní raketová základna), sice vypadá na první
pohled jako velký ponton plovoucí na vlnách
oceánu, ale ve skutečnosti jde o vysoce specializovaný systém složitý prakticky stejně jako raketa
samotná – zachytit objekt vracející se z kosmu
není rozhodně jednoduchá záležitost.

První z nich, postavená na základě oceánského
člunu Marmac řady 300, s názvem Just Read
The Instructions, byla použita v první fázi přistávacích pokusů a po šesti měsících stažena ze služby,
měla ještě rozšiřovací „křídla” a bariéry proti plamenům z motorů rakety. Její nástupci už tyto prvky
ale nemají. Nyní použitá autonomní přistávací
loď s kódovým označením OCISL (Of Course I Still
Love You) vychází z novější řady Marmac 304. Její
rozměry jsou 52 x 91,5 m a umožňují poskytnout
oporu pro cca 18 m rozpětí přistávacích noh rakety Falcon. Třetí z plošin, vycházející z konceptu
Marmac 303, dokončená loni na jaře, byla společností SpaceX pronajata a ponese rovněž jméno

8. duben 2016, světová premiéra přistání rakety na moři: první stupeň rakety Falcon se řízeně vrátil z kosmu,
přiletěl z boku, vyrovnal náklon a bezpečně dosedl na plovoucí plošinu

Rakety startují z moře nejen
z ponorek
Až donedávna byly starty raket z moře výhradně
doménou vojáků, ale nyní už se na hladiny světových oceánů začínají stěhovat i civilní kosmické
programy. Starty z mořské plošiny už si kosmičtí
inženýři vyzkoušeli – plovoucí kosmická základna
Sea Launch, jejímž posláním je využít lepší podmínky dané nižší gravitací v rovníkovém pásmu
už absolvovala několik úspěšných (ale také pár
neúspěšných) misí. Ovšem přistávací manévr, při
němž se vracející se raketa musí trefit na plochu
o velikosti 52 x 65 m, je něco úplně jiného. Plošina
musí unést těžký náklad, jaký představuje raketa naložená pro start do kosmu, a na oceánských vlnách
poskytnout dostatečně velkou, rovnou plochu pro
těleso sestupující vysokou rychlostí.
SpaceX vyvinula tři tyto přistávací plošiny, které
dostaly jména podle robotických lodí ze sci-fi
románu Iaina M. Bankse “The Player of Games”.
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po první z nich, již ze služby vyřazené: Just Read
The Instructions.
Podle dostupných informací NASA jsou tyto
přistávací plošiny vybaveny čtyřmi dieselovými
azipodními motory firmy Thrustmaster, jejichž
schopnost natáčení v rozsahu 360° dává lodi

možnost vysoké manévrovatelnosti bez potřeby
kormidla – podle dostupných informací umožňují
udržovat plošinu na pozici s třímetrovou přesností. Materiál, z něhož je zhotovena samotná
vrchní deska plošiny, není úplně znám, ale půjde
pravděpodobně o silný ocelový plát. K udržování
pozice slouží síť senzorů v součinnosti s GPS,
které korigují pozici lodi a komunikují s přistávající raketou a dohlížejícím týmem a dolaďují
komplikované precizní přistání.
V případě úspěšného přistání je přistávací trojnožka
rakety přivařena k plošině a raketa bezpečně dopravena do přístavu, při neúspěšném pokusu jsou
jednoduše zajištěny všechny zachranitelné části
a navráceny rovněž do přístavu, kterým je dok v losangeleském přístavu v Kalifornii.

Trnitá cesta k levnější dopravě
do kosmu
SpaceX provedla již 5 pokusů o přistání na moři –
při dvou z nich v lednu a v dubnu 2015 se raketě
nepodařilo dosednout stabilně, třetí zamýšlený
přistávací manévr v červnu 2015 skončil zničením rakety poté, co selhal první stupeň přistání,
ale další pokusy o přiblížení byly úspěšné. První
pacifické přistání – v pořadí čtvrtý pokus v lednu
letošního roku – bylo měkké přistání, i když následně jedna z přistávacích noh rakety selhala
a raketa se převrátila. Nynější pátý, poslední pokus již znamenal jednoznačný úspěch a důkaz,
že raketu lze navést z kosmu zpět bezpečně na
přistání a znovu použít.
To může znamenat doslova průlom v kosmických programech, vzhledem k možnostem úspor,
které se nabízejí ve srovnání s lety, kdy je drahá
raketa po doručení nákladu na určené místo
v podstatě “odepsána”, protože systém znovu
využitelných kosmických dopravních prostředků
umožní dramaticky snížit náklady na kosmické
mise. Možnost využít první nosný stupeň rakety
jako vícenásobně použitelný k dalším výpravám
by proto znamenala dramatickou změnu v možnostech snížení nákladů na dopravu do kosmu.
A to nejen pokud jde o cargo – Elon Musk a jeho
SpaceX se připravují vyzkoušet (možná ještě koncem tohoto roku) svou kosmickou loď Dragon
i k pilotovanému letu s lidskou posádkou. Tím
by v případě úspěchu pravděpodobně skončil
současný ruský monopol na dopravu astronautů
na ISS, kdy kosmické programy NASA i ESA závisí
prakticky výhradně na kapacitách ruských raket
a kosmických lodí. ■

autonomní plovoucí kosmická základna slouží jako startovací i přistávací plošina pro vícenásobně použitelné
rakety Falcon dopravující náklad (v budoucnu snad i posádky) na mezinárodní vesmírnou stanici iss

/
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Nafukovací ubytovNy ve vesmíru
Raketa Falcon, které se podařilo po návratu z kosmu opět přistát na mobilní oceánské plošině,
si může připsat na své konto ještě jednu novinku v historii kosmických letů: K ní připojená
nákladní kosmická loď Dragon vynesla na oběžnou dráhu i nový experimentální modul, který
by mohl rovněž odstartovat novou etapu lidského zabydlování kosmického prostoru.
Nafukovací modul BEAM (Bigelow Expandable
Activity Module) společnosti Bigelow by se mohl
stát klíčovou součástí jakési kosmické stavebnice,
která by umožňovala budování složitějších obytných a výzkumných komplexů jak v kosmickém
prostoru, tak případně na jiných planetách. Nafukovací moduly jsou favorizovanými kandidáty
pro budování základen na Měsíci a Marsu. Jejich
nepřehlédnutelnou výhodou je zejména možnost snížit náklady na drahou dopravu objektů do
kosmu díky tomu, že jsou skladné a lehké (nezabírají tedy tolik místa v nákladovém prostoru), a do
provozního stavu se dostanou až poté, co dorazí
na místo určení. Ve složeném stavu má např. nyní
testovaný modul tvar válce o rozměrech 2,36 ×
2,16 m, ale po připojení k vesmírnému komplexu
se naplní vzduchem do objemu 16 m3 a zvětší
se na 3,23 × 4,01 m, tzn. téměř na čtyřnásobek
svého původního objemu. BEAM bude napojen
na modul Tranquility (Node 3) evropské kosmické
agentury ESA – což je nyní prakticky jediné volné
místo pro připojení objektu tohoto typu. Montáž
(pomocí robotického ramena Canadarm2) by měla
proběhnout během května, modul bude ale plně
připravený a napuštěný až během následujících
čtyř měsíců.

Nafukovací modul BEAM v rozloženém stavu ve
srovnání s velikostí člověka

Kosmická laboratoř BEAM...

hotelového řetězce (Budget Suites of America),
americký miliardář Robert Bigelow. Firma od NASA
koupila koncepci projektu TransHab, který měl být
součástí vesmírné stanice ISS a byl založen na principu expandujících modulů, jenž byl však ze strany
NASA v roce 2000 zrušen. Část výzkumníků, kteří na
projektu pracovali pak přešla do služeb firmy Bigelov
(s níž NASA nadále aktivně spolupracuje), kde práce
na projektu pokračovaly pod její záštitou. Bigelow Aerospace už do kosmu vypravila dva menší nafukovací
moduly, Genesis I a Genesis II, které vynesla na oběžnou dráhu v letech 2006 a 2007 komerční ruská raketa
Dněpr (což je transformovaná mezikontinentální
balistická raketa) ze sibiřské raketové základny Jasnyj.
Ve složeném stavu měly v Ø 1,6 m a po nafouknutí
se zvětšily na trojnásobek své stlačené velikosti na

V modulu zatím nebude ubytován žádný člen posádky ISS, bude sloužit hlavně k dlouhodobému
testování jeho možností a konstrukční, mechanické,
tepelné a radiační odolnosti, stejně jako ke zjištění
jeho těsnosti v dlouhodobém horizontu. Astronauti
do něj proto několikrát za rok vstoupí, aby odebrali
vzorky vzduchu, změřili teplotu a radiaci. Vědci již nyní
pracují na vylepšení obalu, a zejména posílení jeho odolnosti
vůči působení tzv. kosmického
smetí (drobných částeček jako
jsou mikrometeority či trosky
dřívějších kosmických lodí, satelitů apod.), pohybujícího se
na oběžné dráze kolem země,
které může na své trajektorii
do modulu narazit. Na konci
dvouletého experimentu bude
testovací modul naveden do
atmosféry, kde shoří.
Pokud se experiment podaří
a přinese uspokojivé výsledky,
počítá Bigelow Aerospace Experimentální modul je určen pro dlouhodobé testování konstrukční,
s výrobou modulů různých mechanické, tepelné a radiační odolnosti
typů a velikosti, z nichž by
mohl vzniknout v budoucnosti i orbitální hote- objekty o Ø 2,5 m a objemu 22 m3. Mimochodem,
lový komplex pro vesmírnou turistiku, či dokonce Genesis 1, tento první prototyp kosmického hotelu
soukromé vesmírné stanice. V projektech firmy se budoucnosti měl oproti současnému modulu BEAM
– za podmínky, že vše půjde dobře – o takovýchto své obyvatele, byli v něm ubytováni čtyři madagasplánech hovoří už v horizontu roku 2020.
karští švábi, na nichž vědci testovali odolnost živých
organismů v kosmickém prostoru. Přežili vibrace
…dláždí cestu orbitálním
i zrychlení při startu a dokonce I několik minut vzduhotelům budoucnosti
choprázdna po rozvinutí modulu. Stejně jako hmyzí
To, že nafukovací moduly jsou plánovány jako zá- astronauti přežily původně plánovanou půlroční
klad kosmické turistiky budoucnosti je pochopi- životnost i oba moduly Genesis I, a II, a stále ještě
telné, vzhledem k tomu, že za společností Bigelow obíhají na orbitální dráze kolem Země. ■
joe, foto: SpaceX, Bigelow
Aerospace, která vznikla v roce 1998, stojí vlastník

Česká stopa Na orbitu?
U koncepce jednoho z projektů kosmických habitatů, jak zní jiné označení vesmírných obydlí, stojí i Češi – konkrétně kosmičtí architekti Ondřej Doule a Tomáš Rousek, zastoupení mj.
v neziskové organizaci SpaceArchitect.org.
Koncept kosmického hotelu prezentovali v roce
2010 na mezinárodním astronautickém kongresu
v Praze. Těmto projektům je věnováno i nadcházející
sympozium kosmické architektury pod názvem
„Humans on New Worlds“ pořádané v polovině
letošního června ve Vídni.
Základem jejich konceptu kosmického hotelu je modulový princip umožňující skládání a variabilní konfiguraci modulů, které by mohly být plně autonomní,
fungovat samostatně nebo se připojit či přečerpávat
zásoby a palivo z jednoho systému do druhého. Vize je
květen 2016
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založena na možnosti využití již existujících technologií a řešení. Šlo by o odvozený systém (na obr. vpravo)
z ruské kosmické lodi Saljut, vybavený novým interiérem a funkcemi, jejíž konstrukční řešení by sloužilo jako
základ (obytné jádro), doplněné nafukovacími moduly
(oválné objekty uprostřed) a přetlakovou komorou pro
výstup ve skafandru do volného vesmíru. Pro dopravu
posádky a osazenstva hotelu by sloužila kosmická loď
či raketoplán podobný bývalému ruskému projektu
Klipper (vlevo). Odpad vyprodukovaný obyvateli hotelu by odvážel návratový modul.

O projektu kosmického hotelu (s využitím pevných
modulů) v podobě Komerční kosmické stanice
(CSS) uvažovala v roce 2010 ve spolupráci s výrobcem raket RKK Eněrgija i ruská společnost Orbital
Technologies. Plánovalo se dokonce jeho uvedení
do provozu v roce 2016, ale tyto odhady byly poněkud předčasné. Vývoj posledních let tento projekt
zřejmě definitivně ukončil. ■
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PNEUMATIKY
PRO AUTONOMNÍ VOZIDLA
NA LETOŠNÍM AUTOSALONU V ŽENEVĚ PŘEDSTAVILA SPOLEČNOST
GOODYEAR SVOU VIZI PNEUMATIK PRO SAMOŘIDITELNÁ AUTA. ŠLO
O STUDII PNEUMATIK INTELLIGRIP SE SENZOROVOU TECHNOLOGII
PRO PRVNÍ GENERACI AUTONOMNÍCH VOZIDEL, KTERÁ BY SE
MOHLA STÁT REALITOU V PRŮBĚHU PŘÍŠTÍCH 10 LET, A O KONCEPT
FUTURISTICKÉ KULOVITÉ PNEUMATIKY VYTIŠTĚNÉ NA 3D TISKÁRNĚ
JAKO ŘEŠENÍ DO DALEKÉ BUDOUCNOSTI.
Pokud vyjde předpověď studie společnosti Navigant Research, že se na světě do roku 2035 bude
prodávat až 85 mil. autonomních vozidel, pak jsou
tyto vizionářské pneumatiky inspirativním řešením.
Goodyear navrhl pneumatiky IntelliGrip se senzorovou technologií, aby poskytovaly maximální oporu
kontrolním systémům samořiditelných vozů, které
budou závislé na přicházejících datech od jiných
vozidel nebo i tzv. inteligentních měst.

Technologie zabraňující kolizím
Díky senzorům a speciálně konstruovanému běhounu jsou pneumatiky IntelliGrip schopny snímat
různé podmínky panující na povrchu silnice i aktuální
povětrnostní podmínky. K vyhodnocování svého
stavu využívají technologii založenou na monitoringu
aktivního opotřebení a tlaku v pneumatice. Goodyear
k tomu vyvinul speciální algoritmy pro výpočet proměnných, jako je právě tlak a teplota pneumatiky, tím
bude optimalizovat autonomní kontrolní systém vozu.
Koncepční novinka rovněž komunikuje s centrálním
počítačovým systémem, aby byla autonomní jízda
bezpečnější a efektivnější. Pokud např. pneumatika

Senzorová pneumatika IntelliGrip

zaregistruje vlhký nebo kluzký povrch silnice, autonomní vozidlo přizpůsobí rychlost této nové situaci.
Docílí se tím zkrácení brzdné dráhy, optimální stabilita
vozu, lepší reakce v zatáčkách a v neposlední řadě je
to účinná pomoc antikolizním systémům.

Futuristický koncept Eagle-360
Unikátní kulovitý tvar pneumatiky Eagle-360, který jí
umožní se pohybovat ve všech možných směrech,
by měl zvýšit bezpečnost jízdy a ovladatelnost vozu
s maximální možnou řiditelností. Tvar pneumatiky
dovoluje i příčný pohyb, takže dokáže překonávat

INTEGROVANÉ OSVĚTLENÍ V OKNECH AUT
Při zkoumání nových způsobů využití světla potvrdila společnost Sabic aktivní práci na vývoji
technologie okna automobilu s integrovanými světelnými funkcemi.
Na loňském mezinárodním sympoziu Automotive
Lighting (ISAL) v německém Darmstadtu firma
představila zadní čvrtokno vyrobené vstřikováním
pryskyřic Lexan a Cycoloy zahrnující dvě sady dekorativních integrovaných osvětlovacích prvků. Šlo
o modré a bílé LED světlovody s laserově vytvořenou grafikou, které mohou mít kromě dekorativních
účelů i různé funkce.
Pro ilustraci jedné z možností potenciálního využití
ukázal výrobce koncept, ve kterém osvětlovací součást zabudovaná do lehkého polykarbonátového
okénka indikuje stav baterie elektrického nebo
hybridního vozu, kdy se barva mění ze zelené při
plném nabití až po červenou při kritickém stavu.
Tato funkce by mohla umožnit, aby řidič viděl stav
nabití akumulátoru, aniž by musel nastoupit a nastartovat. Světelné prvky v oknech by také umožnily
nový design a zobrazování i jiných druhů užitečných
informací.
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překážky, aniž by vozidlo muselo měnit směr jízdy.
Zvládá ale i obrat o 360 °, což by mělo usnadnit např.
parkování. Tak bude potřeba k zajetí na parkovací
místo méně prostoru. Pokud budou v budoucnu hrát
veřejná parkoviště stejnou roli jako dnes, mohla by
se tím při stejné ploše zvýšit jejich kapacita.
Kulovité pneumatiky budou zavěšeny podobně jako
u rychlovlaků Maglev pomocí magnetických polí.
Jízda na polštáři magnetického pole přinese cestujícím
nejen vyšší pohodlí, ale také nižší hlučnost. Jízdu v autonomních vozidlech bude optimalizovat propojení
pneumatik s okolím. Senzory uvnitř pneumatik snímají
podmínky panující na silnici, včetně stavu jejího povrchu a aktuálního počasí. Senzory v zájmu co nejdelšího
kilometrového proběhu budou zachycovat a regulovat opotřebení pneumatiky neustálým monitorováním
tlaku v pneumatikách a stupněm jejich opotřebení.
Navíc běhoun, který lze vyrábět v 3D tiskárně, může být
přizpůsoben konkrétním podmínkám podle aktuální oblasti. Je inspirován povrchovým vzorem korálu
Větevníku mozkového a segmenty dezénu a drážky
v různých směrech pomáhají udržet bezpečný kontakt pneumatiky s vozovkou. Aby byly pneumatiky
odolné vůči aquaplaningu, obsahuje dno drážek
obdobu přírodní houby. Ta při vysušení tuhne a za
vlhka měkne. Pneumatika tak pohlcuje povrchovou
vodu a odstředivou silou ji vypuzuje ze stopy. ■

„Spojení polykarbonátového zasklení s technologií
osvětlení otevírá zcela novou škálu možností pro
vývoj unikátních řešení a stanovení nových trendů
v konstrukci vozidel,“ řekl Scott Fallon, ředitel automobilové sekce společnosti Sabic.

Kulovité pneumatiky budou zavěšeny pomocí
magnetických polí

Aplikace by mohly zahrnovat např.:
● přidání „světelného podpisu” nebo bočních zna-

ček na okenní plochy, které by pomáhaly lépe
rozlišovat modely vozidel,
● použití osvětlení okna na ukázání vně vozidla
při parkování, včetně projekce vzorů či obrázků
na zem,
● zobrazování varovných hlášení nebo dynamických ukazatelů odbočování a výstražných světelných signálů,
● posílení noční bezpečnosti,
● umožnění animovaného přivítání a rozloučení
s řidičem, nebo osvětlovací funkce ke zkrášlení
interiérů.
V současné době automobilky již přidávají světelné
akcenty do různých prvků vozidel jako jsou dveřní
kliky a kapsy, vnější zpětná zrcátka, do interiérů
dveří, přístrojových desek, středových konzol, držáků nápojů apod.
Sabic patří mezi přední vývojáře systémů polykarbonátových (PC) zasklení pro automobilová okna (řady
průmyslových pryskyřic Lexan, ultem, Valox či Stamax),
které mohou kromě zavádění nových integrovaných
funkcí také výrazně snížit hmotnost – až o 50 % oproti
srovnatelným skleněným materiálům. ■
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Lidar ve tmě „vidí“
Automobilový průmysl se již řadu let zabývá vývojem vozidel pro autonomní jízdu. Lze se
dočíst o funkčních prototypech zkoušených v reálném provozu, takže nebude dlouho trvat
a dočkáme se zahájení sériové výroby autonomních vozidel. Zbývá už jen nezbytná legislativa...
Mezi jinými i automobilka Ford pracuje na vývoji
autonomních vozidel. Se svými třiceti prototypy
disponuje největší flotilou autonomních vozidel
mezi výrobci automobilů. Po 10letém vývoji si Ford
vytyčil cíl dosáhnout plně autonomní jízdy úrovně 4
dle mezinárodní definice SAE, co znamená, že vůz
musí zvládnout i situace, ve kterých řidič patřičně
nezareaguje na výzvu k zásahu do řízení.
Prototyp takového vozu založený na modelu
Fusion Hybrid byl vývojáři firmy nedávno testován v noci bez zapnutých světlometů na opuštěných silnicích pouště. Vůz nebyl osazen kamerami,

Technici sledovali počínání vozidla za pomoci brýlí
pro noční vidění

pouze senzory typu Lidar a bezchybně zvládal
jízdu zatáčkami. Při jízdě potmě se autonomní
prototyp orientuje podle 3D map ve vysokém
rozlišení. Ty obsahují údaje o silnici, dopravním
značení, geografii, topografii i okolních objektech.
Prostřednictvím impulsů z Lidaru pak vůz v reálném
čase zjišťuje svoji aktuální polohu na mapě. Snímací
schopnosti vozu doplňuje radar, jehož údaje se v řídicím systému kombinují s informacemi z Lidaru.
Test potvrdil, že kombinace technologie Lidar s 3D
mapovými podklady umožňuje automobilům jezdit bez zapnutých světel. „Díky Lidaru nepotřebují
testovací vozy sluneční světlo ani kamery, které by
sledovaly čáry vodorovného značení na asfaltu,“
řekl Jim McBride, technický vedoucí Fordu pro
autonomní vozy.
Technici při zkušební jízdě sledovali počínání
prototypu za pomoci brýlí pro noční vidění, a to
jak přímo ve vozidle, tak i zvenčí. Díky tomu mohli
pozorovat soustavu infračervených laserových paprsků, které Lidar vyzařuje do okolí vozu. Snímač
vyšle každou sekundu až 2,8 milionu laserových
pulzů. Ideální je ale mít na vozidle osazeny všechny
typy senzorů, jak radar, kamery, tak i Lidar.

Prototyp založený na modelu Fusion Hybrid zvládl
autonomní jízdu noční sinicí bez světlometů

A proč testování autonomní jízdy v noci bez
zapnutých světel? Protože podle statistik ze
Spojených států dochází ke smrtelným úrazům
v automobilech třikrát častěji právě za tmy než
za denního světla. ■
Lidar (Light Detection And Ranging) je metoda dálkového měření vzdálenosti na základě
výpočtu rychlosti odraženého pulsu laserového
paprsku od snímaného objektu. Výsledkem je
mračno bodů, z kterých po aplikaci filtrů lze získat digitální model terénu či 3D modelů budov
apod. Technologie vznikla v roce 1960, krátce
po vynálezu laseru.

Měj každou svoji cestu
pod kontrolou.

Nová Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3
Vítěz testu TÜV v brzdění na mokrých a suchých*
vozovkách. Více informací na www.goodyear.cz
Se skvělou ovladatelností za mokra a s brzdnou dráhou za mokra kratší o 2,6 m v porovnání se srovnatelnými
konkurenčními prémiovými pneumatikami předních výrobců*. Díky nejnovějším technologickým inovacím Goodyear.

Technologie aktivního brzdění

Technologie zesílené konstrukce

Směs zvyšující přilnavost

* Porovnáváno s průměrným výkonem tří nejnovějších dezénů od předních konkurentů v segmentu UHP (Michelin Pilot Sport 3,
Bridgestone Potenza S001, Continental Sport Contact 5). Testoval TÜV SÜD Product Service GmbH v září až říjnu 2015 na objednávku
Goodyear Dunlop. Nová UHP, rozměry pneumatiky: 225/45 R17 91Y, testovací vozidlo: VW Golf, testovací lokality: Mireval (F), Papenburg
(D), TÜV SÜD PS Garching (D); zpráva číslo: 713066268.

M A D E T O F E E L G O O D.

automobilová technika

Opel ukázal nOvé kOmbi
Na březnovém autosalonu v Ženevě obdržela letošní novinka automobilky Opel - 5dveřový
hatchback Astra - cenu evropské Auto roku. Už po pár měsících je tady prodloužená verze
Astra Sports Tourer, která oproti předchozí generaci zhubla o 190 kg. Díky mnohým oceněním, která do dnešního dne nový model sklidil, eviduje automobilka již 160 000 objednávek
na tyto modely.
Karosářská verze kombi nové Astry, tzv. Sports
Tourer (ST), se má čím chlubit. V první řadě je to
její atletický vzhled, dynamický design, prostorný
interiér, pak velký zavazadelník a také nové motory.
Splývající linie střechy vizuálně prodlužuje karoserii
kombi a dělá jej více aerodynamickým, k tomu

přispívají i dělené zadní sloupky. Podle výrobce
disponuje koeficientem aerodynamického odporu
0,272. Co se týče vnějších rozměrů, jsou u ST téměř
stejné jako u předchozího modelu. Na délku měří
4702 mm, na šířku 1871 mm a na výšku 1510 mm.
Uvnitř ale nabízí mnohem více místa pro pasažéry
i zavazadla. Vnitřní výška stropu nad předními sedadly je o 26 mm větší, prostor pro nohy na zadních
sedadlech se zvětšil také o 28 mm.
Poprvé lze u modelů Opel otevírat víko zavazadlového prostoru bez fyzického dotyku nebo
bez dálkového ovladače. Bezklíčová technologie

umožňuje dostat se do zavazadelníku i jej zavřít,
pouhým kývnutím nohy pod zadním nárazníkem.
Samozřejmě se kromě toho dá „kufr“ otevírat tlačítkem ve dveřích řidiče nebo klíčem dálkového zamykání. Objem zavazadelníku se díky efektivnímu
vnitřnímu uspořádání zvětšil o 80 l na celkových až
1630 l. Pro optimální využití
prostoru pro zavazadla je
možno využít sadu FlexOrganizer (boční kolejničky,
různé upevňovací prvky
či dělicí sítě). K variabilitě
přispívá i opěradlo zadního
sedadla dělené na tři části
(40-20-40).
Konstrukce karoserie byla,
díky využití vysoce pevných
ocelí, konstrukční modifikací
a změnou výrobní metody
odlehčena až o 190 kg oproti předchozímu modelu.
V základní verzi má kombi pohotovostní hmotnost
bez řidiče jen 1188 kg. To má samozřejmě pozitivní
vliv nejen na spotřebu paliva a celkové provozní
náklady, ale také na agilitu a jízdní komfort.
Modely Sports Tourer budou poháněny nejnovějšími zážehovými i vznětovými motory objemu
od 1,0 do 1,6 l s výkony od 70 do 147 kW. Jejich
průměrná spotřeba se má pohybovat od 3,4 do
6,2 l na 100 km a emise CO2 od 89 do 142 g/km.
Novinkou mezi motory je čtyřválcový turbodiesel
1,6 BiTurbo CDTI o výkonu 118 kW s maximem

RObustní kOleOs s glObálními ambicemi
V době současného boomu v oblasti SUV na světových trzích přichází Renault s novinkou globálního modelu SUV s označením Koleos, který představil na nedávném autosalonu v Pekingu.
Designově se Koleos nechal inspirovat luxusním
Talismanem, modelem z dílny Renaultu. Svými
rozměry (délkou 4670 mm a rozvorem 2710 mm) se
řadí mezi nejdelší v dané třídě. Tím mu je umožněno
dosáhnout rekordního objemu vnitřního prostoru
a zařadit se tak mezi SUV segmentu D.
V rámci aliance Renault - Nissan bylo vyvinuto hnací
ústrojí a také společná platforma CMF-C/D. V závislosti na trhu bude mít na výběr ze tří zážehových
a dvou vznětových motorů s výkonem od 96 do
127 kW a v kombinaci s 6stupňovou manuální
převodovkou nebo automatickou převodovkou
X-Tronic.
Koleos bude disponovat osvědčenou technologií
systému pohonu všech kol All Mode 4x4-i, který
automaticky rozděluje točivý moment mezi přední
a zadní nápravu. Při nízkých rychlostech a zhoršené
přilnavosti je umožněno řidiči zapnout stálý pohon
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všech kol. Díky vysoké světlé výšce 213 mm a nájezdovému i přejezdovému úhlu 19 a 26 stupňů je

Víko zavazadelníku lze otevřít i zavřít pouhým
kývnutím nohy pod zadním nárazníkem

točivého momentu 350 Nm už od 1500 ot.min-1.
Sílu mu dodává sekvenční dvojstupňové přeplňování dvojicí různě velkých turbodmychadel. Malé
s variabilní geometrií VGT zaručuje spontánní reakce
motoru v nízkých otáčkách bez typické prodlevy,
pak při vyšších otáčkách nastupuje velké turbodmychadlo. Tento výkonný agregát je také velmi
úsporný. V kombinaci se 6stupňovou manuální
převodovkou, systémem Start/Stop a pneumatikami s nízkým valivým odporem má spotřebovat
jen 4,1 l nafty na 100 km v kombinovaném cyklu.
Kromě moderních motorů disponuje kombi novými standardy v oblasti komfortu a bezpečnosti.
Některé bezpečnostní a asistenční systémy Astry
ST byly dosud běžné jen v automobilech vyšších
segmentů. Absolutní novinkou jsou inteligentní
adaptivní světlomety IntelliLux LED, které umožňují
mít při jízdě mimo město trvale zapnutá dálková
světla s automatickým přizpůsobením dosahu a rozdělením světelného paprsku podle momentální
situace provozu. Stejně jako hatchback, má i kombi
vynikat výbornou konektivitou prostřednictvím systému OnStar a novým infotainmentem IntelliLink.
Nový přírůstek do rodiny Aster se vyrábí v Anglii
a v zimních měsících letošního roku přibude také
verze s pohonem na CNG. ■

umožněno tomuto novému modelu překonávat
i náročnější terén. Pro některé trhy se ale bude
dodávat pouze s pohonem jedné nápravy.
Prodávat se začne ve třetím kvartálu letošního roku
nejdřív v Austrálii, Turecku, státech Perského zálivu
a některých latinskoamerických zemích, pak bude
následovat Čína a počátkem roku 2017 evropské
trhy a Rusko. ■
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Škoda Fabia 1,2 TSi, 81 kW – malé rodinné kombi
Mladoboleslavský model Fabia v karosářské verzi kombi byl uveden na trh počátkem loňského
roku a oproti předchozí generaci se velmi povedl. Karoserie se snížila a narostla do šířky. Jejími
zbraněmi jsou velký zavazadlový prostor a nové motorizace. K redakčnímu testu jsme měli
k dispozici nejvýkonnější verzi s benzínovým motorem 1,2 TSI , propojenou s automatickou
převodovkou DSG.
Příď Fabie Combi je totožná až k B sloupku s 5dveřovým hatchbackem, ale zadní partie se blíží spíše
Octavii Combi. Rozhodně jí ale prodloužení sluší.
Svažující se linie střechy evokuje dynamiku. Testovaná
Fabia byla v nejvyšší výbavě Style, kromě jiného byla
vybavena halogenovými světlomety s denním LED
svícením a disponovala panoramatickou střechou,

Interiér je velmi povedený a praktický

Fabia Combi III se chlubí největším zavazadlovým
prostorem v segmentu

která vytvářela pěknou světelnou pohodu, bohužel
se ale nedala otevírat. Navíc, pokud jsem chtěl prosklenou střechu zatáhnout před pražicím sluncem,
povedlo se mi to jen do poloviny střechy, protože
druhá polovina se zatahovala od zadu. V případě,
že řidič jede sám ve vozidle, musí zastavit, vystou-

jsem přes 1100 km do Hannoveru a zpět) jsem
netrpěl únavou ani bolesti zad. Příjemná je také
řada praktických přihrádek a odkládacích ploch,
jako např. kapsy na bocích opěradel předních sedadel na potřebné drobnosti. Celkově je interiér
povedený s moderními designovými prvky, např.
se lze individualizovat barvou panelu přístrojové
desky, čalouněním a výplní dveří. Plasty v interiéru,
i když tvrdší, působí velmi dobře. Při zkoušení na nerovnostech polní cesty jsem nezaznamenal žádné
zbytečné tření či jiné nežádoucí zvuky.
Velmi zdařilé je provedení středového sloupku
s velkým displejem (6,5“) navigace. Ocenil jsem
přehlednost a logiku navigace, navíc se zjednodušené navádění zobrazuje současně na displeji
uprostřed kapličky s přístroji. Všechny prvky jsou
v dobrém dosahu řidiče.
V motorové nabídce třetí generace Fabia Combi
jsou k dispozici úsporné benzinové a dieselové
agregáty disponující výkonem od 55 do 81 kW.
Testovanou verzi poháněl nejsilnější benzinový
čtyřválcový turbomotor 1,2 TSI s rekuperací brzdné
energie, která společně se systémem Start-Stop
pomáhá snižovat spotřebu paliva. Vrchol točivého
momentu 175 Nm je dostupný už od 1400 ot.min-1
a zásluhou turbodmychadla až do 4000 ot.min-1.
Díky tomu je motor velmi pružný. Propojen byl
s dvouspojkovou samočinnou 7stupňovou převodovkou DSG. Převody jsou kratší a řazení dostatečně
rychlé, i když jsem zaregistroval při plynulé jízdě bez
větší akcelerace, že zařazený převod zůstal delší
dobu až do vyšších otáček, než přeřadil.
Řízení si zaslouží pochvalu, je velmi přesné. Naladění podvozku je tužší, nezaznamenal jsem žádný
problém s přejížděním menších nerovností. I když je
kombík rozměrově větší, je pěkně obratný a hravě
zvládá i prudké oblouky, přitom se ani moc nena-

pit a střechu zatáhnout ze zadní sedačky. Celkově
kombi narostlo oproti své předchůdkyni o 2 cm (na
4257 mm) a jelikož se dostatečně rozšířilo, je uvnitř
dostatek prostoru jak pro přední, tak i pro zadní cestující. Řidič a spolujezdec se již nedotýkají lokty jako
v předchozí generaci a zvětšil se i prostor nad hlavami
cestujících (vzadu sice jen nepatrně o 10 mm). Zavazadlový prostor (v základu 530 l) – chlouba kombíku
– je největší v celém segmentu (narostl o 25 l). Při
sklopení zadních opěradel se kapacita zavazadelníku
zvětší na 1395 l. Díky nízké nákladové hraně a vysoko
otevíraným pátým dveřím (1900 mm) je velmi dobrý
přístup do zavazadlového prostoru.
Ocenil jsem příjemně tuhé sedačky s pěkným
bočním vedením, ani při delší jízdě (absolvoval
Na sedadlech druhé řady je dostatek místa spíše pro
dvě dospělé osoby a jedno dítě

Pod podlahou je další meziprostor na úschovu předmětů před nenechavými pohledy novodobých lapků...
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...a pod ním prostor na klasické rezervní kolo
(za co chválím)

klání. Celkově po týdenním používání spotřeba
v kombinovaném provozu ukazovala 6,4 l na
100 km, což si myslím, je pěkný průměr.
Díky nejvyšší výbavě Style měla Fabia Combi k dispozici
např. systém ESC s multikolizní brzdou, bezpečnostní
systém Front Assist, který varuje před nebezpečím
a pomůže před kolizí brzděním. Dále pak bezpečnostní
omezovač rychlosti Speedlimiter pro udržení nastavené rychlosti a také asistenta rozpoznání únavy. ■
/pk/
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ABSL: ROBOTICKÁ AUTOMATIZACE JE TREND
Centra sdílených podnikových služeb v ČR stále více využívají technologie pokročilé automatizace k eliminaci rutinní činnosti. Lidská práce se tak může soustředit na činnosti, které
přinášejí přidanou hodnotu. Asociace ABSL, která sdružuje firmy působící v segmentu sdílených
podnikových služeb v ČR, zveřejnila výsledky průzkumu ukazující míru automatizace v tomto
oboru a jeho přínosy.
Podle výsledků průzkumu stále více center sdílených podnikových služeb využívá procesy založené
na komplexních makrech a skriptech. Ve větších
centrech se uplatňuje i pokročilá robotizace. Nejpokročilejší formy automatizace najdeme již v 17 %
středních (200–500 zaměstnanců) a velkých (více jak
500 zaměstnanců) centrech sdílených podnikových
služeb. Prakticky veškerá velká centra využívají komplexních maker a alespoň jednoduchou robotizaci.

Do kategorie takto automatizovaných činnosti patří
např. reporting, analytika, vyplňování formulářů, práce
s databázemi i opakované činnosti, které lze pomocí
maker a softwarových agentů řešit nejen v prostředí
kancelářských aplikací. Technologie RPA (Robotická
automatizace procesů) procházejí v současné době
rychlým vývojem a dostává se jim stále širšího přijetí.
Ve srovnání s lidskou prací jsou cenově efektivnější,
rychlejší a dochází při nich k menšímu množství chyb.
Podíl center

Automatizace je součástí
procesu (komplexní
makra a skripty,
nenáročná robotika)
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Robotická automatizace procesů obnáší především konfiguraci softwaru tak, aby dokázal pracovat
s aktuálními daty i aplikacemi, reagoval na události, dokázal bez zásahu člověka zpracovávat transakce
a komunikovat s dalšími systémy

Podle analýzy organizace ACCA (Association of Chartered Certified Accountants – celosvětová organizace
certifikovaných finančních specialistů) představuje
softwarové řešení přibližně 1/9 nákladů v porovnání
s tím, kdyby stejnou činnost musel vykonávat člověk.
Pokud se k tomu připočítá vyšší rychlost a spolehlivost transakcí, návratnost investice do automatizace
procesů se může pohybovat už v řádu 6–12 měsíců.
„Z nasazení robotické automatizace následně profitují nejen zaměstnanci, kteří nemusí řešit rutinní
a nezajímavé činnosti, ale především zákazníci,
kterým se dostane lepších služeb. Robotická automatizace je dnes skutečným fenoménem. V souvislosti s ní se hovoří o trendu Průmysl 4.0 či čtvrté
průmyslové revoluci. I když mnozí analytici hrozí, že
kvůli zavádění automatizace může dojít k úbytku
pracovních míst, segment sdílených podnikových
služeb patří k sektorům, které dokazují, že tento
trend dává smysl a přináší mnoho benefitů, např.
vznik nových služeb,“ okomentoval závěry průzkumu Jonathan Appleton, ředitel asociace ABSL.
V tomto oboru dochází k určitému posunu z hlediska požadavků na kvalifikaci zaměstnanců. Vedle
jazykové vybavenosti je důraz kladen i na další
schopnosti, jako jsou komunikační dovednosti,
kritické myšlení, schopnost spojovat znalosti z více
oborů, kreativita, ale i konkrétní pokročilé technické
znalosti. V souvislosti s robotizací jde samozřejmě
např. o schopnost příslušné automatizované řešení
vytvořit, nasadit, udržovat a ještě rozvíjet.
Sdílené podnikové služby dnes výrazně rostou
především v zemích, které mohou nabídnout
kvalifikovanou pracovní sílu. Jak ukázal předcházející průzkum ABSL, ČR v tomto segmentu roste
nejrychleji z celého regionu CEE. Za loňský rok
realizovaly obrat 75 mld. Kč, což představuje cca
1,5 % HDP České republiky. ■

KOLIK VĚRNOSTNÍCH KARET VLASTNÍME?
Slevy, slevy a opět slevy...buď přímo, nebo prostřednictvím věrnostních programů a karet ...
dalo by se říct, že jde o české hobby. Jak zjistil nejnovější průzkum společnosti Shell ve spolupráci s agenturou Stem/Mark, oblíbenou metodou slev u nás se staly věrnostní programy.
Dvě třetiny z celkem dotázaných je považují za smysluplné a za svou věrnost oceňují hlavně slevy
na zboží nebo služby. Mezi nejoblíbenější patří
programy velkých obchodních řetězců a obchodů
s potravinami, jak uvedli respondenti. V průměru
jsou ve vlastnictví lidí čtyři karty k různým loajalitním programům. Jednu až tři vlastní 39 % z dotázaných, pětina má 6 a více karet. Ale nejvyšší počet,
který v průzkumu figuroval u jednoho respondenta,

54

byl 26 karet. Celá polovina z držitelů karet využívá
jednu nanejvýš dvě, naopak 5 a více karet aktivně
uplatní až 22 % respondentů. Třetina dotazovaných
považuje za výhodné i členství u čerpacích stanic.
V této oblasti byla nejčastěji jmenovaná společnost Shell.
Z provedeného průzkumu vyplývá, že do věrnostních programů čerpacích stanic se více zapojují
ženy než muži a jejich výhod využívají nejvíce spotřebitelé ve věku 30 až 44 let. Až 56 % dotazovaných s vysokoškolským vzděláním vidí v odměnách
za loajalitu značce smysl. Nejvíce uváděné důvody,
jež přimějí zákazníky do věrnostního programu
vstoupit, jsou přímé materiální výhody. 92 % respondentů preferuje ocenění za důvěru značce
prostřednictvím slevy a zvýhodněných podmínek
pro získání určité služby nebo zboží. Až 36 % dotazovaných cíleně sbírá body kvůli konkrétní odměně.
Pro zpestření a přehled nabízených výhod a sortimentu pro své příznivce uvedla nyní v dubnu spo-

lečnost Shell zcela nový katalog (Shell ClubSmart),
kde jsou přehledně vyobrazeny nejen odměny
a služby, ale také návody, jak co nejefektivněji využít
věrnostních karet.
A jak řekl Petr Šindler ze společnosti Shell Czech
Republic: „Za 18 let, kdy věrnostní klub společnosti
Shell přináší zákazníkům své výhody, se stal programem s nejdelší tradicí pro zákazníky čerpacích
stanic na našem trhu. Jsme si proto vědomi závazku
vůči zákazníkům a snažíme se benefity přizpůsobovat jejich potřebám.“ ■

/
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DoDavatelský řetězec
se už Digitalizuje, ale pomalu
Společnost Infor zveřejnila výsledky globálního průzkumu, podle kterého top manažeři předpovídají v 5letém výhledu dramatické změny v oblasti transformace jejich dodavatelského řetězce
na digitální technologie. Ze studie nazvané „Současnost a budoucnost transformace na digitální
dodavatelské řetězce” vyplývá, že většina top manažerů již iniciovala transformaci, ale dosažený
pokrok je zatím malý.
Zatímco většina dosavadních studií zkoumala digitální transformaci pouze uvnitř organizací či jen
mezi firmami a jejich zákazníky, průzkum provedený
společnosti Cap Gemini ve spolupráci s firmou GT
Nexus se poprvé detailně zaměřuje na využívání digitálních technologií mezi podniky a všemi jejich
partnery v rámci rozšířeného hodnotového řetězce.
Průzkum byl proveden mezi 337 top manažery předních výrobních a retailových společností v Evropě
a v Severní Americe.

Zásadní, ale nedotažená záležitost
Ke klíčovým zjištění průzkumu patří skutečnost, že digitální transformace dodavatelského řetězce je pro podniky zásadní záležitostí, které přikládají značnou váhu.
Plné tři čtvrtiny (75 %) respondentů tvrdí, že přechod
na digitální dodavatelský řetězec je pro ně důležité
téma, polovina dotazovaných je označila dokonce za
velmi důležité, ale co je podstatné, drtivá většina (70 %)
uvádí, že již formálně zahájila přechod na digitální dodavatelský řetězec. Horší je samozřejmě zjištění reálného
pokroku dosaženého v této oblasti, kdy se respondenti
víceméně shodují, že dosavadní pokrok je malý. Pouze
5 % je „velmi spokojeno“, zatímco téměř třetina (30 %)
dotázaných manažerů konstatuje nespokojenost s dosavadním pokrokem.
Klíčové technologie jsou už sice identifikovány, ale
zatím nejsou ještě masově využívány. Mezi hlavními
technologiemi umožňujícími transformaci na digitální dodavatelský řetězec jsou zmiňovány především
platformy/nástroje poskytující transparentní pohled na
dodavatelský řetězec (94 %), analýzy Big Data (90 %),
simulační nástroje (81 %) a cloud (80 %). Nicméně téměř
polovina (48 %) respondentů přiznává, že v současné
době jsou dominantními způsoby interakce s partnery
v dodavatelském řetězci stále tradiční metody jako telefon, fax a e-mail. To by se však mohlo už během relativně
krátké doby změnit, protože během následujících 5 let
jsou očekávány dramatické změny. Např. zatímco dnes
má přístup k většině dat z rozšířeného dodavatelského
řetězce pouze 15 % organizací, během 5 let by tento

údaj měl narůst na 54 %. A jestliže většina dat v rozšířeném dodavatelském řetězci je dnes analyzována jen
necelou čtvrtinou firem, jejichž zástupci se zúčastnili
průzkumu, a využívána k rozhodovacím procesům
(uvádí to pouze 23 % dotázaných), za 5 let by to mělo
být 68 %. Ve stejném časovém horizontu také 95 %
respondentů očekává vyšší míru automatizace v oblasti
spolupráce s dodavateli a jen o procento méně (94 %)
předpokládá v dodavatelském řetězci více aktualizací
stavu v reálném čase.

Hlavní strašák: výpadky
Očekávané přínosy transformace na digitální dodavatelský řetězec jdou dále, než jsou obvykle zmiňované redukce logistických nákladů, zásob a údržby,
lepší zákaznické služby a vyšší celková efektivita. Jako
mnohem důležitější je přechod na digitální dodavatelských řetězec vnímán z hlediska dramatického zlepšení
flexibility a reakční rychlosti organizace nezbytných
v situaci rychle se měnících podmínek na trhu, nových
hráčů přicházejících s novými obchodními modely
či neočekávaných výpadků v dodavatelském řetězci.
Takovéto výpadky vedly v posledních několika letech
k finančním a reputačním ztrátám u bezpočtu organizací. Je proto vcelku logické, že hlavní prioritou a motorem transformace na digitální technologie se stala
minimalizace následků nepředvídatelných výpadků.
Avšak tento přechod zpomaluje aktuální nízká úroveň
spolupráce a transparentnosti dodavatelských sítí. ■

Firmy musí reagovat Na změNy pracovNího trhu
Podle nejnovějších údajů roste meziročně produkce výrobních podniků v ČR o 3,7 %, takže firmy potřebují pro
svůj další rozvoj více pracovních sil. Ani letošní zvýšení
počtu pracovníků ve výrobě o 3,6 % ale firmám nestačí.
Počet volných míst ve výrobním segmentu roste neustále, ale uchazečů je málo a tento nedostatek se prohlubuje, i když čísla ukazují něco jiného. Jak uvádí ředitelka
pracovního portálu Profesia.cz Zuzana Lincová: „Množství
pracovních nabídek na našem portálu roste rychleji než
je počet reakcí ze strany uchazečů o práci. Firmy zatím
květen 2016
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drží mzdy na srovnatelné úrovni jako v loňském roce,
ale nabízejí atraktivnější benefity a jiné nefinanční složky.
Ve střednědobém horizontu se přístup výrobních podniků bude muset změnit. Z hlediska lidských zdrojů
bude prioritou podniků rozšiřování variability zaměstnanců – tedy jejich zaškolení a zařazování na jakékoli
jiné místo v rámci týmu. Firmy se více soustředí na
udržení stávajících zaměstnanců, zostří se boj o nové talenty. Svou roli sehraje i stárnutí obyvatelstva v aktivním
věku, na které budou muset výrobní firmy reagovat.“ ■

Nové iso se zaměřují
Na kyberbezpečNost
Pro oblast kybernetické bezpečnosti
firem i veřejné správy platí od jara
2016 nové standardy certifikátů ISO/
IEC 27 000. Aktualizace přináší zcela
nové požadavky na procesní i technickou bezpečnost, sjednocuje normy
i terminologii a usnadňuje život organizacím, které používají současně
více standardů ISO z oblasti řízení
bezpečnosti informací.
Nová pravidla kladou větší důraz na detekci
slabých míst technické infrastruktury. „V důsledku revize normy ISO/IEC 27 000 mají
firmy a povinné instituce veřejné správy
striktnější povinnost provádět detekci zranitelnosti na technické infrastruktuře. Revize normy vyžaduje rovněž větší zapojení
projektového managementu do řízení bezpečnosti. Umožňuje však také větší volnost
v metodice provádění analýz rizik,“ vyjme-

novává několik změn Jakub Kejval, generální
ředitel inspekční a certifikační společnosti
Bureau Veritas.
Díky revizi je struktura normy sjednocená
do tzv. Annexu SL, který přináší shodné
požadavky na systémy managementu
v různých oblastech. Cílem je umožnit organizacím sjednotit dokumentaci do jednotné, přehlednější struktury, která je lépe
čitelná jak pro management organizace, tak
pro běžné zaměstnance, kteří v systému
managementu pracují. Výsledek pak fyzicky
vypadá tak, že existuje jednotná, uživatelsky přátelštější, sjednocená dokumentace
pro zaměstnance i vedení a nikoliv několik
dílčích dokumentů pro různé ISO normy.
Místo nákladných technických opatření se
prosazují certifikáty ISO a firmy a instituce držící certifikaci ISO/IEC 27001 mají v oblasti plnění požadavků zákona o kybernetické bezpečnosti významný náskok. Legislativa mj.
uvádí, že pokud si firma nechá certifikovat
normu ISO 27001, automaticky plní veškeré
bezpečnostní požadavky kybernetického
zákona. „Je to dáno tím, že tato norma pokrývá bezpečnost informací v daleko širším
a komplexnějším rámci a organizace s pomocí certifikátů ISO nejen naplní požadavky
zákona o kybernetické bezpečnosti, ale je
i mnohem lépe chráněna vůči kybernetickým útokům,“ vysvětluje Jakub Kejval. ■
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REVIZE PRAVIDEL
PRO VYSÍLÁNÍ PRACOVNÍKŮ
DO JINÉHO ČLENSKÉHO STÁTU
EVROPSKÁ KOMISE V POLOVINĚ BŘEZNA PŘEDLOŽILA DO
LEGISLATIVNÍHO PROCESU NÁVRH SMĚRNICE, KTEROU SE MĚNÍ
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 96/71/ES ZE DNE
16. PROSINCE 1996 O VYSÍLÁNÍ PRACOVNÍKŮ V RÁMCI
POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB.

N

ová legislativní iniciativa Komise odráží závazek z politických směrů Komise J.-C. Junckera
prosazovat zásadu, že za tutéž práci na témže
místě by měli být pracovníci odměňováni stejným
způsobem.
K vysílání pracovníků dochází při poskytování služeb přes hranice v rámci jednotného trhu. Vyslaný
pracovník je zaměstnán v některém členském
státě EU a jeho zaměstnavatel jej dočasně vyšle
vykonávat práci v jiném členském státě. V letech
2010–2014 se počet takových vyslání zvýšil o téměř
45 %. V roce 2014 bylo do jiného členského státu
vysláno asi 1,9 milionu evropských pracovníků.
Vysílání pracovníků je časté zejména ve stavebnictví,
zpracovatelském průmyslu a v odvětvích služeb,
jako jsou osobní služby (vzdělávání, zdravotnictví
a sociální práce) a služby pro podniky (administrativní, odborné a finanční služby).

Cíle revize
Cílem návrhu je usnadnit vysílání pracovníků
v prostředí spravedlivé hospodářské soutěže a dodržování práv pracovníků, kteří jsou zaměstnáni
v jednom členském státě a jejich zaměstnavatel
je dočasně vyšle pracovat do jiného členského
státu. Nová iniciativa konkrétněji usiluje o zajištění
spravedlivých platových podmínek pro pracovníky

a rovných podmínek pro vysílající společnosti a pro
místní společnosti v hostitelské zemi.
Předložená revize přináší změny ve třech hlavních
oblastech: odměňování vyslaných pracovníků,
včetně případů subdodávek, pravidla týkající se
zaměstnanců agentur práce a dlouhodobého vysílání pracovníků.
Návrh směrnice mj. stanoví, že vyslaní pracovníci
budou obecně profitovat ze stejných pravidel, kterými se řídí odměny a pracovní podmínky místních
pracovníků. Přitom bude plně dodržována zásada
subsidiarity, jakož i způsoby, jak tyto podmínky
stanoví veřejné orgány a/nebo sociální partneři
v daném členském státě. V současné době se již
na vyslané pracovníky v některých oblastech, jako
je bezpečnost a ochrana zdraví, vztahují stejná pravidla jako na zaměstnance hostitelského členského
státu. Zaměstnavatelé však nejsou povinni platit
vyslaným pracovníkům více než minimální mzdu
stanovenou v hostitelské zemi. To vytváří mzdové
rozdíly mezi vyslanými a místními pracovníky a potenciálně může vést k nekalé hospodářské soutěži
mezi podniky. Znamená to, že vyslaní pracovníci
jsou namnoze za stejnou práci odměňováni méně
než ostatní pracovníci.
Od nynějška budou muset být i pro vyslané pracovníky zaručena všechna pravidla odměňo-

NOVÉ VÝZVY PRO ENERGETICKÉ PROJEKTY
LÁKAJÍ NA DOTACE
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (MPO) vypsalo novou výzvu v programu Nízkouhlíkové
technologie. Cílem je podpořit konkurenceschopnost podniků a udržitelnost české ekonomiky
prostřednictvím zavádění inovativních technologií v oblasti elektromobility, nakládání s energií
a využití druhotných surovin. Dalším cílem je zvýšení využití efektivnějších a spolehlivějších
nízkouhlíkových technologií, které se zatím v ČR běžně neuplatňují.
Výstupem projektů realizovaných v rámci programu
Nízkouhlíkové technologie – Výzva I, by mělo být
zejména rozšiřování nabíjecí infrastruktury i počtu
pořízených elektromobilů, využití potenciálu pro
zavádění moderních nízkouhlíkových technologií
v oblasti nakládání energií a zvýšení soběstačnosti v surovinových zdrojích substitucí primárních zdrojů druhotnými surovinami. To by kromě
zvýšení naší konkurenceschopnosti mělo rovněž
posílit i celkový inovační potenciál ČR.
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Žádosti o podporu jsou přijímány od 1. dubna
do 31. července 2016, a ucházet se o ni mohou
malé, střední i velké firmy. Žadatelem mohou být
i podniky vlastněné až ze 100 % veřejným sektorem. Podle typu podniku se odvíjí i případná výše
poskytované podpory.
Jako tzv. způsobilé výdaje (ZV) je možné podpořit:
● dlouhodobý hmotný majetek. V rámci pořízení stavebních prací budou za způsobilé výdaje
považovány pouze investiční náklady do úrovně

vání, která obecně platí pro pracovníky místní.
Odměňování bude zahrnovat nejen minimální
mzdu, ale také další prvky, jako jsou případné příplatky či příspěvky. Členské státy budou muset
transparentním způsobem specifikovat různé
složky, z nichž se skládá odměna na jejich území.
Pravidla stanovená v právních předpisech nebo
všeobecně použitelných kolektivních smlouvách
začnou být závazná pro vyslané pracovníky ve všech
hospodářských odvětvích. Návrh rovněž členským
státům umožňuje stanovit, že subdodavatel musí
svým pracovníkům poskytovat stejnou odměnu jako
hlavní dodavatel. To však musí fungovat způsobem,
který není diskriminační: pro vnitrostátní a přeshraniční subdodavatele musí platit totéž pravidlo.
Návrh rovněž zajistí používání vnitrostátních pravidel pro agenturní zaměstnávání v případě agentur
zřízených v zahraničí, které vysílají pracovníky.
V neposlední řadě se budou v případech, kdy délka
vyslání přesahuje 24 měsíců, muset v plné míře
uplatňovat pracovněprávní podmínky hostitelských
členských států, je-li to pro vysílaného pracovníka
výhodné.

Závěr
Předložená reforma směrnice o vysílání pracovníků
z roku 1996 doplní směrnici o prosazování předpisů
v oblasti vysílání pracovníků z roku 2014, jež má být
provedena ve vnitrostátních právních předpisech
do června 2016. Směrnice o prosazování předpisů
stanoví rovněž nové nástroje pro boj proti podvodům a zneužití a pro zlepšení administrativní spolupráce mezi vnitrostátními orgány odpovědnými
za vysílání pracovníků.
Předložené změny by v konečném důsledku měly
zajistit lepší ochranu pracovníků, větší transparentnost a právní jistotu a umožní rovné podmínky
pro domácí a vysílající podniky, přičemž současně
budou plně dodržovány pravidla systémů mzdového vyjednávání jednotlivých členských států.
Aktuálně se návrhem bude zabývat Rada a Evropský
parlament. ■
/pm/

hodnoty cen stavebních prací dle katalogů ÚRS/
/RTS/atd. pro daný rok, v němž byla podána žádost
o podporu. V této souvislosti je žadatel povinen
k žádosti o podporu předložit podrobný naceněný položkový rozpočet stavebních prací plánovaných k realizaci v rámci projektu. Pokud cena za
stavební práce bude vyšší, než uvádějí normativy
pro ocenění stavebních prací (ÚRS/RTS/atd.), budou tyto výdaje kráceny na hodnotu odpovídající
normativům.
● dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je
nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého
hmotného majetku).
● studie proveditelnosti
V rámci programu Nízkouhlíkové technologie – Výzva I
lze získat podporu na projekty týkající se následujících
oblastí (údaje jsou vztaženy na jeden projekt):
a) Elektromobilita (dotace 50–70 %)
(zavádění inovativních technologií v oblasti nízkouhlíkové dopravy – elektromobilita silničních vozidel)
● pořízení elektromobilů

/
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legislativa a právo
●●pořízení dobíjecích (neveřejných) stanic pro elekt-

romobily v rámci podnikatelského areálu pro vlastní
potřebu
Na tyto účely mohou menší firmy získat až 70 %
dotace na ZV, střední pak podporu až do výše 60 %
ZV a větší firmy maximálně 50 %. Na pořízení elektromobilů je stanovena minimální výše dotace 70 000 Kč
a maximální do výše 3 mil. Kč. Na pořízení dobíjecích
(neveřejných) stanic v areálu pro vlastní potřebu je
minimální výše dotace 50 000 Kč a maximální do výše
dle pravidel veřejné podpory de minimis.
b) Akumulace energie (dotace 40–60 %)
●●Pilotní projekty na zavádění technologií akumulace
energie
Pro tuto kategorii je minimální výše dotace stanovena
na 50 000 Kč a maximální do výše dle pravidel veřejné
podpory de minimis, přičemž je-li příjemcem malý
podnik, je podpora poskytována až do výše 60 % ZV,
pro střední podnik může být poskytnuta podpora až
do výše 50 % ZV, a v případě, že je příjemcem velký
podnik, může podpora činit maximálně 40 % ZV.
c) Druhotné suroviny (dotace 25 – 45 %)
●●Zavádění technologií k získávání druhotných surovin v kvalitě vhodné pro další využití v průmyslové
výrobě např. z použitého papíru, skla, kovů, pneumatik, textilu, plastů, stavebních a demoličních odpadů,
vedlejších energetických produktů a řady dalších
výrobků s ukončenou životností.
●●Zavádění inovativních technologií, kterými se budou z použitých výrobků získávat efektivním způsobem cenné druhotné suroviny, které jsou v ČR i v EU
deficitní (zejména kritické suroviny).
●●Zavádění inovativních technologií na výrobu inovativních výrobků vyrobených z druhotných surovin,
včetně náhrad primárních zdrojů druhotnými surovinami, tam kde je to ekonomicky výhodné.
V této skupině je minimální výše dotace stanovena na
1 mil. Kč a maximální do výše 100 mil. Kč. Menší firmy
mohou získat podporu až do výše 45 % ZV, střední
do 35 % ZV a velké podniky mají šanci na podporu
ve výši až čtvrtiny (25 %) ZV.

Co musí projekty splňovat?
Projekty mají samozřejmě i svá specifika a omezení. K těm hlavním patří skutečnost, že projekt, na
který je uplatňována žádost o podporu, musí být
realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy
a nesmí být financován provozní podporou obnovitelných zdrojů energie. Schválené a podpořené

projekty budou mít následně povinnost realizovat
diseminační aktivity (např. článek v tisku, informace
na webu, zhotovení letáku/brožury, polepka auta
(logo EU), účast na tematické konferenci/semináři)
v rámci kterých budou prezentovat výsledky a výstupy projektu nad rámec dodržování pravidel pro
publicitu. Prezentace výsledků projektu proběhne
v rámci období udržitelnosti projektu, které je stanovené výzvou.
V rámci výzvy lze na jeden ekonomický subjekt
(jedno IČ) podat maximálně jednu žádost o podporu
a při hodnocení míry inovativnosti, respektive
způsobilosti projektu do tohoto specifického cíle,
bude aplikováno hodnocení úrovně připravenosti
technologie (Technology Readiness Level – TRL).
Podpořeny budou projekty od úrovně TRL 5 a vyšší,
což znamená:
TRL 5 – technologie ověřena v relevantním prostředí
(průmyslově významné prostředí v případě klíčových
technologií)
TRL 6 – technologie demonstrována v daném prostředí (průmyslově významné prostředí v případě
klíčových technologií)
TRL 7 – demonstrace systémového prototypu v provozním prostředí
TRL 8 – systém kompletní a kvalifikovaný
TRL 9 – existující systém byl ověřen v provozním
prostředí.
U výzvy Nízkouhlíkové technologie, aktivita c), došlo také ke změně pravidel pro způsobilost výdajů,
a k pravidlům pro způsobilost výdajů se doplňuje
ustanovení týkající se pořízení hmotného majetku takto: „V případě pořízení majetku provozovny
se zohlední pouze náklady na nákup majetku od
třetích osob, které nejsou spřízněny s kupujícím. Toto
pravidlo se vztahuje na investice do hmotného a nehmotného majetku s výjimkou investic v režimu de
minimis“ (další podmínky způsobilosti výdajů zůstávají beze změny). Důvodem této změny je nutnost
uvést text výzvy do souladu s platným nařízením
Komise (EU) č. 651/2014 ze 17. června 2014, kterým
se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují
určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním
trhem, a to s čl. 14, bod 6. V opačném případě by se
jednalo o nezpůsobilé výdaje.
Podrobné informace o uvedeném nařízení
mohou zájemci nalézt na: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0651 ■

V rámci nové Výzvy
si lze se státní podporou
např. rozšířit
firemní autopark
o elektromobily
i s nabíjecí stanicí,
přičemž výše dotací
se odvíjí od velikosti
daného podniku
květen 2016
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Platforma
Pro licencování
internetu věcí
Společnost Ericsson, která je mj. největším držitelem patentů (37 000) pro
mobilní komunikaci na světě, přichází
s iniciativou pro urychlení vývoje internetu věcí (IoT) v podobě licenční
platformy pro průmyslové patenty k IoT.
Podle posledního vydání studie Ericsson
Mobility Report se do roku 2021 očekává
28 mld. připojených zařízení, přičemž
15 mld. z nich budou zařízení spotřební
elektroniky a M2M (Machine to Machine).
Vytvoření nezávislé licenční platformy průmyslových patentů pro internet věcí, která
by zastupovala držitele patentů s cílem
zjednodušit přístup k standardizovaným
technologiím, bude znamenat vytvoření
efektivního prostředí pro licenční potřeby
podniků. Pro výrobce zařízení (od aut až
po zavlažovací senzory) by to znamenalo
možnost snadno získat licence (a tím i přístup) k již vyvinutým technologiím. Tato
platforma bude provozována nezávislou
společností a bude založena na modelu
sdílení příjmů participujících firem. Udělení
licence pak proběhne vždy jménem všech
držitelů patentu, s cílem zjednodušit přístup
ke standardizovaným technologiím.
Cílem platformy je vytvořit fungující a efektivní trh pro podnikové potřeby licencování technologií s jednotnou platbou pro
různé vertikály, která bude reflektovat, jaké
komunikační technologie bude zařízení
využívat.
Firmy tak do svých obchodních modelů mohou začlenit roky výzkumu, vývoje a inovací
tím, že získají snadný přístup k základním
technologiím a využijí výhody globální sítě.
To nabízí možnost významně zkrátit dobu
uvedení nových produktů na trh a dříve
dosáhnout vytyčených výsledků.
Pro firmu Ericsson (která jako první uvedla
řadu technologií, nyní každodenně používané v mobilních zařízeních, má se souboji
o práva k duševnímu vlastnictví a s patentovými spory rozsáhlé zkušenosti) jde
o další pokračováním obchodní strategie
v oblasti práv k duševnímu vlastnictví a licencování (IPR & Licencing), jež má za cíl
zajištění návratnosti investic do výzkumu
a vývoje. „Tato nová platforma je závazkem
k zajištění fungujícího řešení prospěšného
pro všechny části ekosystému a o jejím
uvedení diskutujeme s klíčovými hráči na
trhu,“ říká Kasim Alfalahi, který v současné
době zajišťuje ve vedení oddělení IPR & Licencing firmy Ericsson a měl by novou
platformu řídit. ■
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ChCete elektřinu zadarmo?
Vyšlapejte si ji!
Řada lidí na mnoha místech ve světě
ještě nemá přístup k elektřině, a tudíž
ani k zařízením, které jsou na ní závislá
a která už většina z nás považuje za
samozřejmost. Právě to trápilo indického podnikatele Manoj Bhargava,
zakladatele firmy Billions in Change,
jež se zabývá projekty, jak zpřístupnit
lidem energii, vodu a zdraví, a přivedlo jej to k projektu šlapacího generátoru. Zařízení pojmenované Free
Electric vyrábí energii pomocí šlapání
do pedálů. Hodina této “energetické
cyklistiky” by měla stačit k zajištění
dostatku elektřiny pro dům na 24 h,
samozřejmě v závislosti na tom, co
bude takto vyrobenou elektřinou napájeno. “Elektřinu vyrábějící bicykly
samozřejmě nejsou novinkou, ale
toto zařízení je unikátní tím, že dokáže vyrábět energii pro 24 žárovek,
větrák, nabíječku pro mobily a tablety
zároveň,” říká Manoj Bhargava. Projektem se společnost zabývá už tři roky,
a od doby prvního prototypu, který
ale nebyl příliš funkční, se je podařilo
vypiplat až do provozuschopného

Foto: Billions in Change

konceptu. Snahou bylo vytvořit zařízení co nejjednodušší – aktuální
verze je tvořena ze standardních
součástek bicyklu, závaží, alternátoru a 12V baterie tak, aby zařízení
dokázal udržovat a opravovat jakýkoli
cyklistický servisní technik na světě.
Jsou vyprojektovány dvě varianty –
základní, pro chudší země s cenou
zhruba 250 dolarů, druhá, sofistikovanější kolem 1200–1500 dolarů, s určením pro vyspělejší země, kde může
pomoci překonávat výpadky energie
po přírodních katastrofách apod. ■

V japonsku bude jezdit
„neViditelný Vlak“
Japonská železniční společnost
Seibu Railway připravuje ke svému
100. výročí pozoruhodný konstrukční
skok: novou řadu „neviditelných“
rychlovlaků, které budou zakomponovány do krajiny. Nové vlaky Seibu
ovšem nebudou ani tak neviditelné,
jako spíše velmi reflexní, s cílem si-

zprávě, která ovšem neobsahuje
moc detailů o projektu. Aktivní
maskování exteriéru je podle zatím kusých informací popisováno
jako potažení poloodrazivým povrchem od firmy Deezen a dalších
dodavatelů, který vypadá jako lesklá
vinylová fólie, ale na konečný vzhled

Foto: Seibu

mulovat mizecí efekt. Provedením
návrhu byla pověřena jedna z japonských předních architektek Kazujo
Sedžimaová držitelka „Pritzker Prize“.
Expres cestuje v prostředí mnoha
různých scenérií, od hor Chichibu
do středu Tokia, a bylo by dobré,
kdyby vlak mohl s nimi lehce koexistovat, uvádí se v oficiální tiskové
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si budeme muset ještě počkat. Pokud bude projekt schválen vedením
firmy, měly by se první vlaky objevit
v Japonsku ve fiskálním roce 2018.
Program počítá se sedmi či osmi
soupravami tohoto typu, které by
měla vyrobit společnost Hitachi, jež
se podílela i na vývoji japonských
vlaků Šinkanzen 200 MPH. ■

tričko s rozšířenou realitou
S rozšířenou realitou jsme zvyklí
se zatím setkávat spíše u hi-tech
projektů, v konstrukčních a vývojářských pracovištích apod., ale na
světě je už i pozoruhodný projekt
jejího uplatnění v oděvním průmyslu. Virtuali-Tee neboli tričko s rozšířenou realitou, na které jeho tvůrci
sbírají finanční prostředky na crowdfundingovém portálu Kickstarter,
přináší současně kombinaci vyspělé
technologie a biologie prostřednictvím speciální aplikace na kódovaném vzoru
natištěném na oblečení. Při
pohledu přes mobilní aplikaci s názvem Curiscope,
oblečení na displeji smartphonu či tabletu „ožije“
a odhalí virtuální vnitřní
orgány svého nositele –
např. tepající srdce, pulzující
plíce, krvinky proudící tepnou apod. Virtuální orgány
jsou anatomicky i stranově
správně, což znamená, že
tričko může být použito

nejen jako zábavný trik, ale i pro
vzdělávání. V aplikaci jsou označeny
rovněž části těla a tělní systémy. Za
účelem detailnějšího prozkoumání
lidské anatomie zevnitř těla může
být aplikace použita také se speciální náhlavní soupravou pro virtuální realitu (která je dodávána zvlášť)
a pak může Virtuali-Tee posloužit
např. i jako výuková pomůcka. ■

nenápadný
transkontinentální most
Mosty a tunely spojující kontinenty
jsou obvykle technickou raritou či
cílem ambiciózních projektů – viz.
např. tunel Marmaray pod Bosporským průlivem, nebo projekty na
překonání Beringovy úžiny či Gibraltarského průlivu. Ale jeden téměř
nepovšimnutý už léta existuje přímo
v Evropě, konkrétně na Islandu na
poloostrově Reykjanes u Sandviku
(jeho GPS souřadnice jsou N 63°
52´5.558” W 22° 40´ 31.558”). Jednoduchý 15 m dlouhý most (tedy spíše
lávka kovové konstrukce kombinovaná dřevem) známý rovněž jako
“most šťastného Leifa” se klene nad
Středoatlantickou průrvou, příkopem
oddělujícím dvě kontinentální tekto-

nické desky – eurasijskou a severoamerickou. Desky se od sebe vzdalují
rychlostí zhruba 2 cm ročně. Po jeho
přejití si mohou návštěvníci vyžádat
v tamním turistickém informačním
středisku oficiální certifikát potvrzující uskutečnění procházky z Evropy
do Ameriky. ■

Foto: Curiscope

/

květen 2016

kaleidoskop

Ve stopách JežíšoVých

elektrický “Vrtulník”
už unese i čloVěka
Elektrická 18rotorová volokoptéra
e-volo uskutečnila na jihoněmeckém letišti koncem března svůj
první pilotovaný let. Stroj zhotovený z lehkých kompozitních
materiálů se vzletovou hmotností
450 kg, může podle výrobce dosahovat díky výkonu 18 rotorů napájených z devíti individuálních
baterií max. rychlosti až 100 km.h-1.
Pro první let zvolil šéf firmy e-volo
Alexander Zosel ale opatrnější
variantu: proletěl se zhruba 25 m
nad zemí pětadvacetikilometrovou rychlostí. V další fázi přijdou
na řadu testovací lety rychlostí
50 km.h-1 ve středních výškách,
a ve finále pak již zmíněná 100km
rychlost ve větších výškách. Už
během prvních testovacích letů
potvrdil výrobce schopnost prakticky autonomního letu. Ale pro
skutečné otestování bude potřeba

nejméně stovka zkušebních letů,
během nichž bude stroj operovat i samostatně v bezpilotním
režimu s řízením na dálku. Hybrid
mezi vrtulníkem a multikoptérou
(a částečně UFO, komentují futuristický vzhled létajícího zařízení
média) vytvořili v Německu, a pokud půjde vše podle plánu, měla
by se volokoptéra objevit na trhu
už během následujících dvou let.
Využití by mohla najít např. jako
létající taxík apod.
Nejde však o jediný stroj svého
druhu, na podobných pracují i další
výrobci. Takže v příštích letech
bychom se na nebi mohli setkat
s létajícím stroji, jako je např. Malloy Aeronautics Hoverbike, čínský
Ehang 184 AAV nebo elektrickými
multikoptérami podobnými té,
kterou pod označením Snowstorm
sestrojili studenti v Singapuru. ■

DubaJ chystá MuzeuM buDoucnosti
a robotickou olyMpiáDu
Vzápětí poté, co v Dubaji proběhlo
první mezinárodní mistrovství dronů,
oznámila pouštní monarchie další
unikátní projekt: Příští rok hodlá
uspořádat šampionát nazvaný World
Future Games. Což je označení pro vůbec první světovou robotickou olympiádu, v níž by měly stroje soutěžit
během třídenního klání v několika
disciplínách, v nichž jsme zatím byli
zvyklí vídat pouze lidské sportovce
– např. v plavání, ve fotbale, stolním
tenisu a nebudou chybět ani automobilové závody. Pokud vše půjde
podle plánu, uvidíme příští rok zápasit
i robotické wrestlery.
Soutěže, které by se měly konat každé dva roky, dostala na starost čerkvěten 2016
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stvě vytvořená World Federation of
Future Sport, pod dohledem dubaj-

Kdysi zázrak tak fascinující, že se dostal
až do bible. Dnes už může být procházka po vodě vcelku rutinní a zábavnou záležitostí. Aspoň pro ty, kdo
si pořídí speciální plavidlo nazvané
Eclipse, vyvinuté americkou firmou
Hobie. Jde o jakousi kombinaci surfařského prkna, kajaku a bicyklu, která
umožňuje pohyb po vodě pomocí
přešlapovacích pedálů, jaké známe
např. z fitenss center. Namísto pádla,
které používají klasičtí kajakáři, zapojuje systém do práce silnější svaly nohou a umožňuje uživatelům pohánět
plavidlo jako bicykl. Přenášený pohyb
kupředu a dozadu zabezpečuje pár
ploutví pod lodí. Tento pohon nazvaný Mirage byl namontován na
sérii plavidel Hobie už v roce 1997
a po důsledném otestování se potvrdilo, že jde o velmi účinný systém,
který zpřístupňuje jízdu na kajaku
a rybaření i méně aktivním lidem.
Současné plavidlo Mirage Eclipse
má tentýž pedálový pohonný systém,
aplikovaný ovšem na plavbu vestoje.
K dispozici je ve dvou verzích, které
si liší délkou (3,2 a 3,7 m) a cenou

ského korunního prince a předsedy
Výkonné rady Dubaje Jeho Výsosti
šejka Hamdana Bin Mohammeda bin
Rashida Al Maktouma, který je rovněž předsedou správní rady nadace
dubajského Muzea budoucnosti,

Do futuristického projektu Muzea budoucnosti investuje Dubaj 136 mil. dolarů

(2500 a 2600 USD). Samotné plavidlo je vyrobeno z lehkých a odolných
kompozitních materiálů. Ploché dno
napomáhá větší stabilitě a plavidlo
lze používat i v mělčích vodách. Na
přání jej lze dovybavit např. držáky
na nápoje, mobil apod. Ovládání se
provádí pomocí řídítek z hliníkové
slitiny (nastavitelných v rozmezí 91 až
109 cm). Pohyb na vodě ovšem není
zdaleka tak přirozeně intuitivní jako
chůze, takže jezdci musí být po naskočení na palubu velmi ostražití. ■

které se má otevřít rovněž příští rok.
„Muzeum budoucnosti bude inkubátor nápadů, hnací silou inovací a cíl
pro vynálezce a podnikatele z celého světa,“ řekl šejk Mohammed.
Samotná budova umístěná mezi
Emirates Towers na třídě Sheikh Zayed Road bude částečně zhotovena
pomocí technologií 3D tisku a čas od
času se bude měnit, aby testovala
a odrážela nejnovější pokrok v různých oblastech. A stejně vizionářským projektem má být i robotická
olympiáda: „V posledních dvou letech tyto platformy přilákaly tisíce
zápisů a stovky týmů z celého světa,
aby posílily postavení SAE v oblasti
inovací na celosvětové úrovni,“ říká
šejk Mohammed s tím, že cílem této
akce je překlenout mezery mezi světem sportu, zábavy a technologických inovací. ■
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CO KDYSI BYLO NOVINKOU
aneb co se psalo před více než půl stoletím
v populárním měsíčníku „Svět techniky”
Ventilátory z plexiskla

Elektrostimulace

V Německé spolkové republice vyrábějí speciální
ventilátory z plexiskla. Jejich výhodou je, že se hodí
k zabudování do oken. Zblízka jsou průhledná a přizpůsobují se nenápadně vzhledu oken ve fasádě. Při
prakticky bezhlučném chodu a minimální spotřebě
proudu dosahují vysoké výměny vzduchu. Vyrábějí
se ve dvou velikostech. ■

Přestálou chorobou bývá někdy v těle postižena
nervová funkce a svalové tkáň, která ztrácí schopnost se smršťovat. Lékařská praxe ukázala, že tuto
činnost lze obnovit elektrickým proudem. Opakované střídavé zapínání a vypínání proudu totiž vyvolává podráždění nervu a smršťování příslušného
svalu. Takový proud, jejž jmenujeme impulsním,
může mít různou frekvenci opakování (od jednotek
až po milióny cyklů) a trvání (od několika vteřin až
do několika mikrovteřin). Rytmickému dráždění
svalových tkání, které má léčebný účel, se říká elektrostimulace nebo též elektrická gymnastika svalů.
V současné lékařské praxi se elektrické stimulace
používá nejen při obnovování funkčních schopností
svalstva pohybového ústrojí, nýbrž i k regeneraci
svalových tkání vnitřních orgánů a dokonce i svalů
dýchacích. ■

Dlouhé obrábění
První 25agregátová linka v Evropě na obrábění
středního hřídele převodových skříní automobilů se skládá ze standardních obráběcích strojů
šesti rozličných typů, které jsou spolu spojeny
transportéry a kontrolními měřicími automaty.
Výrobci, společenství tří anglických firem, nazvali tuto automatizaci „linkou s pružnou dopravou“. ■

Vodicí přístroj
Potápěči, tzv. žabí muži, používají k rychlému překonání větších vzdáleností pod vodou tzv. vodícího
přístroje. Tvarem se podobá šroubu, pohon obstarává 6 nebo 12 V baterie umístěná vepředu. Směr
pohybu udává řídicí kolo na zadní části přístroje,
které je z hliníku. Kryt přístroje je vyroben z plastických hmot. Uvádí se, že vodicí přístroj může
zůstat nepřetržitě v provozu až hodinu v maximální
hloubce 30 m. ■

Odtučňovací automaty

Původ kosmických paprsků
Záhada vzniku kosmických paprsků, které působí
zhoubně na živoucí organismus, není dosud spolehlivě rozřešena. V kruzích odborníků se udržuje
už dlouho domněnka, že kosmické paprsky vznikají
ve Slunci. Někteří učenci však o tom pochybují na
základě měření v Arktidě i v Antarktidě. Citlivé měřicí
přístroje ve výškových balónových sondách zjistily
pouze nepatrné kolísání zářivé intenzity kosmických paprsků za denní i noční doby. Zdá se proto,
že zdrojem kosmických paprsků jsou supernovae.
Jde o hvězdy, jež jsou ve stadiu neobyčejné světelnosti. Dále by tímto zdrojem mohly být také rádiové
hvězdy, popřípadě shluky mlhovin, které vysílají rádiové záření. Konečně se také má za to, že by mohlo jít
o pozůstatky při zrodu či zániku rozličných hvězd. ■

Na dálkové potrubí
V mechanickém závodě Leningradského sovnarchozu zavedli výrobu strojů na čištění a izolování
trub dálkového plynového a naftového vedení.
Trouby si agregát samočinně očistí a nanese na
ně vrstvu vodotěsného izolačního materiálu. Takovým způsobem se pro ukládku do výkopu upravují
roury do průměru 1020 mm. Stroje tohoto druhu
nahrazují namáhavou a špinavou ruční práci. ■
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Objevovat se začaly tyto automaty na ulicích amerických velkoměst. Po vhození 20centové mince
do automatu se zákazník postaví na prudce vibrující stoupátko stroje. Za několik vteřin se prý cítí
jako znovuzrozen a ztratí přitom něco na váze. ■

Projekce ve službách vědy
Pomocné zrcadlo
Obyčejné zrcadlo nekoná svou práci špatně, když
si však chce žena důkladněji prohlédnout svou pleť
nebo když se chlap chce precizně oholit, uvítali by
zrcadlo zvětšovací. Takové, které nejen zvětšuje, ale
má též gumový nástavec, který stačí přitlačit na jakoukoliv hladkou plochu, třeba na normální zrcadlo nebo
kachlíčkovou stěnu apod. Přisátím gumového nástavce zrcadlo dobře drží a navíc je tam ještě kloubový
mechanismus, takže zrcadlo lze natočit do libovolné
polohy. To celé není žádný převratný vynález, ale jde
však jistě o výrobek, který najde hodně kupců. ■

Ve Švýcarsku byla vyvinuta nová metoda umožňující efektivnější využití televize ve vysokoškolském
vyučování. Pomocí přístroje nazvaného Eidophor
(přenašeč obrazů), nového velkého televizního
projektoru, mohou účastníci vědeckých kongresů
a studenti v posluchárnách vysokých škol pozorovat obraz z dosud nedosažitelné blízkosti. Operaci
slavného chirurga může např. přihlížet daleko větší
počet adeptů lékařské vědy, než by bylo možno při
malé obrazovce obvyklého televizního aparátu.
A právě tak lze pozorovat chování živých mikroorganismů pod mikroskopem.
Metoda Eidophor spočívá na novém principu, který
se podstatně liší od principu, podle něhož se tvoří
obraz na obrazovce obvyklého televizního přístroje.
Při této nové metodě přenosu deformuje paprsek elektronů, přenášející televizní signál, hladkou
olejovou vrstvu, pokrývající duté zrcadlo, a to tím
způsobem, že tato vrstva vede světlo vycházející ze
zvláštního světelného zdroje optickým systémem
na obrazovku, kde se vytváří přenášený obraz.
Přístroj lze zapojit na televizní anténu a promítat
černobílý obraz o velikosti 7,25 x 9,70 m. Při barevné
projekci, umožněné barevnými filtry, je velikost
obrazů prozatím omezena rozměry 3,65 x 4,85 m.
Televizní vysílání používající této metody se ukázalo
být v praxi velmi úspěšné. ■
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Elektronický mozek s cryotronem
Na universitě v Cambridge (USA) se s velkým
zájmem zdokonaluje aparatura pro velké moderní počítací soustrojí s cryotronem místo
elektronek. Zařízení se zakládá na známém
fyzikálním jevu, že hmoty, zejména kovy, nabývají při teplotách blížících se absolutnímu
bodu mrazu (-273 °C = 0 °K) jiných fyzikálních vlastností. Kovy se stávají mimořádně
elektricky vodivé. Cryotron se skládá z drátku
o délce 2,5 mm, který je prostrčen drobounkou
cívkou z tenkého drátku. Prochází-li drátkem
cívky proud, vytváří v něm magnetické pole
a to působí na vodivost drátku. Protože celý
cryotron je ponořen v lázni zkapalněného
hélia (který vře při teplotě -268 °C), mění se
pronikavě vodivost a získává se prostředek
nahrazující dosavadní elektronky a jejich náhražky z polovodičů.
Proto celé kalkulační a počítací zařízení, které
původně potřebovalo k umístění velkou
místnost nebo dvě běžně velké světnice, se
prý teď pohodlně vejde do středně velkého
kufru. ■

Létající člun
V Kalifornii se zkouší nový typ motorového člunu, jehož
přední část při určité rychlosti vystoupí nad vodní
hladinu a letí vzduchem ve výši 3 m. Tato přední část
člunu je vybavena horizontální, nepoháněnou, volně
otočnou vrtulí, kterou řidič při startu ručně roztočí.
Vzrůstající rychlostí jízdy zvýší vrtule otáčky natolik,
až její zdvižná síla překoná váhu přední části člunu
a vynese ji nad vodní hladinu. Řidič určuje směr letu
ovládací tyčí, kterou mění polohu vrtule. Může létat přímým směrem, zatáčet a klesat podle potřeby. Přívěsný
motor na zadní části člunu ovládá dálkovým řízením.
Člun je vyroben z hliníkové slitiny a oba jeho díly jsou
spojeny zasouvatelnými teleskopickými trubkami. ■

Řidič určuje směr letu změnou polohy vrtule
ovládací tyčí

Člun může letět rychlostí až 32 km/h

Vyhrajte vstupenky
do NTM

Stačí vyluštit a zaslat na adresu redakce:
TechMagazín, K Červenému dvoru 24, 130 00 Praha 3
CENA PRO TŘI PRVNÍ NEJRYCHLEJŠÍ ŘEŠITELE:
Volná vstupenka pro dvě osoby do Národního technického muzea v Praze. Čestnou
vstupenku je možno kdykoliv směnit v pokladně muzea. Nenechte si ujít jedinečný zážitek
z nově koncipovaných expozic představujících staletí technického vývoje.
Pravidla sudoku jsou prostá:
stačí vyplnit hrací plochu složenou z devíti čtverců tak, aby v každé řadě, v každém sloupci a také v každém čtverci
byly umístěny číslice od 1. do 9., přičemž se čísla v jedné řadě, sloupci či čtverci nesmí vyskytnout dvakrát.

1
Vyluštění sudoku z minulého čísla TM 4/2016:
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Vylosovaní luštitelé sudoku z minulého čísla:
Soňa Mikulová, Jihlava
Vojtěch Kyselý, Praha
Iva Sedláková, Praha
květen 2016
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veletrhy a výstavy – soutěž
10.–12. 5. Norimberk, Německo:
SENSOR+TEST – veletrh měření
a testování. Pořádá/info: Nürnberg
Messe GmbH,tel.: +49 (0) 911 86 06-0,
fax: +49 (0) 911 86 06 8228, e-mail:
info@nuernbergmesse.de, www.sensor-test-de
10.–12. 5. Vídeň, Rakousko: SMART
AUTOMATION AUSTRIA – veletrh
průmyslové automatizace, VIENNA-TEC – veletrh pro průmysl a obchod.
Pořádá/info: Reed Exhibitions Messe
Wien, tel.: +43 (0) 1 727 20-0, fax: +43
(0) 1 727 20-443, e-mail: info@messe.
at, www.messe.at
11.–13. 5. Vídeň, Rakousko: INTERTOOL AUSTRIA – veletrh materiálů,

obrábění a nástrojů, technologií pro
automatizaci. Pořádá/info: Reed Exhibitions Messe Wien, tel.: +43 (0) 1
727 20-0, fax: +43 (0) 1 727 20-443,
e-mail: info@messe.at, www.messe.at
11.–14. 5. Bologna, Itálie: LAMIERA
– stroje a nástroje pro obrábění
a zpracování plechů, konstrukcí, forem a svařování. Pořádá/info: Ucimu
(Associazione Costruttori Italiani Macchine, Utensili, Robot e Automazione), tel.: +39 02 262551, fax: +39 02
26255214,e-mail: ucimu@ucimu.it,
www.ucimu.it
12.–14. 5. Praha, PVA EXPO Letňany:
FOR INDUSTRY, FOR 3D, FOR DIGI,
FOR ENERGO, FAO LOGISTIK – prů-

myslové veletrhy. Pořádá/info: ABF,
tel.: +420 225 291 121, e-mail: gr@
abf.cz, www.abf.cz
17.–20. 5. Kielce, Polsko: PLASTPOL
– veletrh zpracování plastů a gumy.
Pořádá/info: Targi Kielce, tel.: +48
41 365 12 22, fax: +48 41 345 62 61,
e-mail:biuro@tergikielce.pl, www.
targikilece.pl/en
23.–27. 5. Moskva, Rusko: METALLOBRABOTKA 2016 – veletrh
vybavení, strojů a nástrojů pro kovozpracující průmysl. Pořádá/info:
ZAO Expocentr, tel.: +7 (495) 255 37
23/33, fax: +7 (495) 205 80 55, e-mail:
centr@expocentr.ru, www.metobr-expo.ru/en/

DÁRKOVÝ CERTIFIKÁT PRO VAŠE BLÍZKÉ
Udělejte radost svým blízkým
či známým a věnujte jim dárkový certifikát jako pozornost
k svátku či k narozeninám,
nebo prostě jen tak.
Získání dárkového certifikátu
je velmi jednoduché: stačí
napsat na e-mail: predplatne@techmagazin.cz
pro koho bude dárkový certifikát a po obdržení fakturačních dat uhradit cenu za
předplatné 300 Kč.
Redakce obratem zašle
vytištěný a vyplněný Dárkový certifikát na Vámi
udanou adresu, aby jej
obdarovaný měl včas.

orné literatury v ČR a SR
ch titulů z 35 oborů
ení autoři
ákazníky
ovného a balného zdarma
dé internetové objednávce
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V příštím čísle
připravujeme:

V zavedené tradici losování z nově příchozích objednávek předplatného (včetně
obnovených) pokračujeme a každý měsíc jsou vylosováni tři předplatitelé,
které odměníme věcnými cenami.
PRO KVĚTNOVÉ VYDÁNÍ JSME VYLOSOVALI:
Stanislav Fajmon, Pasohlávky; Jindřich Pokorný, Liberec;
Lada Hořejšová, Brno
Ceny do soutěže – voucher na koupi knihy z katalogu Grada –
připravila společnost GRADA PUBLISHING, 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. Podrobnější informace o katalogové nabídce
nakladatelství najdete na www.grada.cz.
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Pořádá M-PRESSE plus, s. r. o.
ve spolupráci se společnostmi:
ČD Cargo, a. s.
České dráhy, a. s.
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17. ročník mezinárodního veletrhu
drážní techniky, výrobků a služeb

Areál nákladového nádraží
železniční stanice ČD Ostrava hl. n.

Spolupořadateli jsou:
Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje
Dopravní podnik Ostrava a. s.
VŠB - Technická univerzita Ostrava, Institut dopravy
Veletrh je podporován
statutárním městem Ostrava

Program:
- výstava kolejové techniky
- firemní prezentace
- konference
- odborné semináře
- oficiální obchodní setkání
- neformální společenská setkání

Hlavní mediální partneři:
Železniční magazín
Railvolution

Bližší informace:
Tel.: +420 605 983 763
www.railvolution.net/czechraildays

Přesně tvarované zrno.
Pro vyšší efektivitu
vaší práce.
Objevte jedinečné vlastnosti přesně tvarovaného zrna
brusných materiálů Cubitron™ II.
Díky unikátnímu patentovanému tvaru se brusné plochy
zrna opotřebovávají rovnoměrně a udržují si své hrany
neustále ostré. Cubitron™ II tudíž nabízí mnohem delší
životnost než běžná keramická brusiva.
Precizně tvarovaná zrna se navíc během řezání
a broušení méně zahřívají, což usnadňuje
a urychluje vaši práci. Výsledek bude lepší
než kdykoli dříve!

Brusné materiály
3M™ CUBITRON™ II

3M.cz/cubitron

