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FANUC je, díky třem základním skupinám produktů, jedinou
společností v tomto sektoru, která interně vyvíjí a vyrábí
všechny hlavní komponenty. Každý detail hardwaru i softwaru
prochází řadou kontrolních a optimalizačních procesů.
Výsledkem je vynikající funkční spolehlivost a důvěra
spokojených zákazníků na celém světě.
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Čas prázdnin a dovolených se přehoupnul do druhé poloviny a ukázky tropických veder byly slušnou
zatěžkávací zkouškou pro lidi i technickou infrastrukturu. Větráky i klimatizace a chladicí systémy
datacenter jely pěkných pár dnů na plný výkon, stejně jako solární panely na polích i střechách.
Ukázalo se tak mj., že rozvoj energetické soustavy, do které v poslední době výrazně zasáhly ekologické obnovitelné zdroje, není tak jednoduchá záležitost, jak by se z idylické představy přísunu čisté
energie mohlo zdát. Na jedné straně rostoucí výkon těchto zdrojů (většinou fotovoltaiky a větrných
elektráren), avšak s nevyrovnanými a zatím obtížně regulovatelnými dodávkami, na druhé pak stále
rostoucí potřeba energie, kterou se neustále snažíme omezovat. Ovšem často rovněž nevyzpytatelná
v důsledku stále rostoucího počtu nejrůznějších zařízení připojovaných do sítě. Takže nezbývá než „za
pochodu“ řešit otázku: co s tím?
Jsme průmyslová země, což znamená poměrně vysoké nároky na spotřebu energie. A bude jich dále
přibývat. Jenže pokrýt potřebu průmyslové sféry obnovitelné zdroje ve své současné podobě při nejlepší
vůli prostě nezvládnou (a vyhlídky na nějaký dramatický přelomový nárůst efektivity v nejbližší budoucnosti zatím nejsou v dohledu). I sousední Německo, které se na rozdíl od nás může opřít o slušný
podíl energie z větrných farem v Baltském a Severním moři, bude mít problém se zajištěním energie
pro svůj průmysl z obnovitelných zdrojů, na které vsadilo ve své energetické politice.
Vsadit vše na jednu kartu je ostatně značně ošidné, právě rozmanitost je nesmírně důležitá i ze strategického hlediska – znamená menší závislost na cenových výkyvech, riziku teroristické hrozby apod.
(v důsledku dnešní světové situace je rizikem, s nímž je bohužel nutné počítat i v naší zatím poklidné
kotlině). Cestou k tomu je například i zaměření na alternativní pohony, záležitost, o které se podrobněji
dočtete i v tomto vydání TechMagazínu.
Vždy, když si čtu nebo slyším o nutnosti podpory elektromobility, vzpomenu si na vizionáře Julese Verna.
V jeho úžasném technicko-romantickém světě fungovalo na elektřinu prakticky vše, kromě ústředního
padoucha nebylo nutné řešit džihád nebo hackery, dnes už běžnou součást našeho světa. Spisovatel
ovšem také kromě stručného popisu pohonu slavné ponorky Nautilus ve své slavné dvacetitisícimílové
cestě pod mořem neřešil, jak a kde elektřinu v potřebném množství získal – a to jeho hrdinové zdaleka
neměli k dispozici možnosti, jaké nabízejí soudobé technologie.
Čistá energie je sice lákavou vizí, ale je potřeba vzít do úvahy právě skutečnost, že s rostoucím počtem
elektrických samohybů, které bychom tak rádi viděli na silnicích v panenské přírodě a v ulicích našich
měst (bez ohledu na další dosud nevyřešené technické parametry, jako je kapacita baterií a jejich omezený dojezd), poroste řádově i potřeba výroby energie pro jejich provoz. Místo fosilních paliv stoupne
jednoduše spotřeba elektřiny, kterou se snažíme redukovat pomocí nejrůznějších pravidel a předpisů,
certifikace energetické úspornosti apod. Na toto téma jsem však zatím žádnou hlubší studii neviděl, byť
rámcově prognózy spotřeby energie s podílem elektromobility počítají. Ale kolik to bude doopravdy?
A bude čistá bezemisní doprava tím hlavním, co bude lidstvo za pět, deset či x dalších let zajímat?
Nebo budeme mít tou dobou v důsledku světového vývoje už trochu jiné problémy?
Zatím si ale nenechte myšlenkami na případnou ne zcela ideální budoucnost kazit zbytek léta a užijte
si ho co nejlépe. “Carpe diem”, užijte dne, jak říkali staří latiníci, má tak něco do sebe. A koneckonců naši
moudří staří předchůdci věděli své a uměli si užívat – i když starobylé civilizace přes svou vyspělost,
jejíž stopy dodnes obdivujeme, často nedopadly zrovna nejlépe...

Josef Vališka, šéfredaktor
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Působení společnosti ABB má
v ČR více než 40letou historii.
V současné době u nás zaměstnává více než 3300 lidí a disponuje silnou výrobní základnou.
K dosavadním šesti továrnám
v Praze, Brně, Ostravě, Trutnově
a Jablonci n. N., čtyřem výzkumným a vývojovým střediskům
a dvěma inženýrským centrům
nyní přibyl nejnovější výrobní
závod v Brně na součásti pro
velmi vysoké napětí.
Závod o rozloze 12 500 m2 bude
součástí globální sítě výrobních jednotek, které dodávají komponenty
pro plynem izolované rozvaděče
(GIS). Zahrnovat bude konstrukční,
montážní a testovací prostory, kde
bude zaměstnáno přes 200 lidí.
„Tento výrobní závod rozšíří naši vý-

robní základnu v České republice.
Česko disponuje kvalitními odborníky, což dále zvyšuje naši konkurenceschopnost,“ uvedl Hannu Kasi,
generální ředitel ABB Česká republika.
Plynem izolované (GIS) rozvaděče
pro velmi vysoké napětí vyvinula
ABB v polovině 60. let a od té doby
je tato technologie zdokonalována.
Používají se jako zařízení pro spínání,
ochranu a regulaci toku elektrické
energie v přenosových a rozvodných
sítích, kde zvyšují spolehlivost sítě při
minimálních rozměrech, nákladech
na životní cyklus a minimálním dopadu na životní prostředí. Spolehlivost tohoto zařízení a vysoké spínací
parametry jsou zajištěny použitím
technologie izolačního plynu, který
chrání všechny hlavní komponenty
rozvaděče. Q
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PO ALTERNATIVNÍCH PALIVECH PODPOŘÍ
KALIFORNIE I ALTERNATIVNÍ MĚNY
Kalifornie, jejíž finanční úřad
ještě loni požadoval ukončení
všech bitcoinových obchodů,
změnila kurz a bitcoiny zlegalizovala. Kalifornský guvernér
Jerry Brown podepsal počátkem
července nový právní předpis,
který fakticky ruší starší legislativu, podle níž byl jedinou legální měnou v zemi americký
dolar.
Kalifornie tak akceptuje řadu tzv.
alternativních platidel, jež vznikla
v průběhu posledních let. Většinou
jde o různé bonusové programy
obchodních řetězců, nicméně
do stejné skupiny patří i virtuální
měny jako bitcoin. Návrh zákona
s označením AB 129, ruší starší
předpis, který činil další měny
kromě dolaru nezákonnými: „vyjasňuje změny stávajícího zákona,
aby zajistil, že různé formy alterna-

tivní měny, jako je digitální měna,
body, kupóny, nebo jiné předměty
peněžní hodnoty nejsou v rozporu
se zákonem, jsou-li tyto metody
použity na nákup zboží a služeb
nebo přenos plateb“, konstatuje
jeho dikce. Týká se právě systémů,
jako jsou např. mince Amazon
nebo hvězdy používané společností Starbucks, ale i nových měn
jako bitcoin a dogecoin. „V době
intenzivního vývoje nových platebních metod, od Amazon Coins
po Starbucks Stars je nepraktické
ignorovat rostoucí využívání peněžních alternativ,“ řekl státní
Assemblyman Roger Dickinson.
Nová legislativa všechny tyto alternativní platidla, tzv. komunitní
lokální měny, legalizuje, nicméně
skutečností je, že původní zákon
v podstatě nebyl v minulosti téměř
nikdy vynucován. Q
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ČR PATŘÍ U NÁKLADNÍCH AUT A AUTOBUSŮ
DO PRVNÍ DESÍTKY NEJVĚTŠÍCH TRHŮ EVROPY
Sdružení automobilového průmyslu ČR (SAP ČR) registruje v letošním roce příznivý vývoj v oblasti
prodeje užitkových automobilů,
jejichž odbyt za prvních 5 měsíců
roku stoupl meziročně o pětinu
na víc než 9000 vozidel.
V kategoriích těžké nákladní vozy
a autobusy se Česko dostalo dokonce mezi 8 největších trhů celé
Evropy. Prodeje nákladních aut nad
3,5 t vzrostly od ledna do května
meziročně o 28 % na 3791 vozidel,
přičemž v celé Evropě vzrostly prodeje těžkých kamionů o více než 3 %

na téměř 117 000 vozů. Nejvíc aut si
zaregistrovali zákazníci v Německu
(36 409), ve Francii (16 911) a Velké
Británii (11 615). „Český trh je podle
počtu prvních registrací již na 7. místě
v Evropě a je jedním z trhů, kde došlo k výraznému meziročnímu růstu,“
konstatuje zpráva AutoSAP.
Dvouciferným tempem rostl v Česku
i trh s autobusy, kterých se za prvních
5 měsíců prodalo celkem 401, což
představuje proti loňskému roku čtvrtinové zvýšení. „ČR patří mezi země
s relativně vysokým nárůstem prvních
registrací nových autobusů a český

VÝROBA ŽELEZA A OCELI V ČR OPĚT
NA VZESTUPU
Oživení české a evropské ekonomiky začínají cítit i čeští výrobci
železa a oceli. Letos vzroste
česká produkce surového železa
a oceli o 4 %, odhaduje oborové
sdružení Hutnictví železa.
Podle informace deníku E15 se
do roku 2017 výroba v českých hutích zvedne oproti roku 2013 o 18 %,
tzn. téměř o pětinu, nicméně i přes
tento růst se v ČR vyrobí méně železa
a oceli než v předkrizovém období.
Přes loňský pokles cen ocelářských

výrobků, a tím i tržeb o 5,4 %, zvýšily české hutní firmy svůj zisk díky
výraznému poklesu materiálových
a mzdových nákladů. Oživení nyní
podporují především zakázky ze zahraničí. Pro letošní rok počítá Hutnictví
železa s růstem tržeb, postupně by se
měl zlepšovat i ukazatel hrubé marže,
který ovšem podle analytiků dosáhne
zdravou hodnotu, za niž je považováno 10 %, nejdříve v roce 2016.
„Ještě jsme nevyhráli, ale propad
se zastavil. Pro udržení konkuren-

FIRMY A LIDÉ
Výkonným
ředitelem
v AT&T
trh je v Evropě, kde první registrace
nových autobusů za uvedené období
celkově posílily o 6,8 % na 13 652,
osmý největší,“ uvedlo sdružení.
Celkově prodej všech užitkových
vozů a autobusů v Evropě (včetně
dodávkových automobilů do 3,5 t),
stoupl zhruba o desetinu (resp. 9 %
na 776 348 vozidel). Český trh vzrostl
o pětinu (21 %) na 9108 vozidel, v celkových prodejích je ale až na 16. příčce,
kvůli nižším prodejům dodávek, kde
ČR figuruje s necelými 5000 vozy i přes
16% nárůst až na 17. pozici. Q

ceschopnosti českých ocelářských
podniků je klíčové, aby se nezvyšovaly daně či ekologické poplatky,“
komentuje situaci na trhu Jaroslav
Raab, výkonný ředitel Hutnictví železa, s odkazem na rostoucí ceny
energií kvůli podpoře obnovitelných
zdrojů či plnění emisních limitů.
Za poslední tři roky se např. zvýšily odhady nutných ekologických
investic do roku 2020 o dvě mld.
na celkových 37 mld. Kč, přestože
v posledních třech letech hutě investovaly do snížení svého vlivu na životní prostředí téměř 10 mld. Kč. Q

Společnost AT&T
jmenovala Filipa
Švába na pozici Executive Director, International External Affairs,
který je rovněž od letošního roku
členem představenstva České asociace elektronických komunikací.
Předtím působil jako zástupce ČR
v Bruselu pro oblast telekomunikačních a ICT technologií, poštovních služeb a evropský družicový
projekt Galileo. Zastával rovněž
významné pozice ve státní správě
a působil i jako poradce ministra
obrany.

Střídání
v CzechTradu
Novým generálním ředitelem
vládní agentury
CzechTrade se stal Radomil
Doležal, který přichází ze společnosti RSVP Invest. Ve funkci
nahradí Milana Ráže pověřeného řízením agentury od února
letošního roku poté, co ministr
Mládek odvolal pověřeného šéfa
CzechTradu Zdeňka Vališe, jenž
byl v čele agentury od roku 2012
po odvolání tehdejšího ředitele
Ivana Jukla.

Ericsson
jmenoval GŘ
pro ČR

PARKER PŘESOUVÁ VÝROBU DO CHOMUTOVA
je naplánován ještě přesun výroby
komponent pro elektromotory.
S rozšiřováním výroby je spojeno
i nabírání nových pracovníků, dělníků
i specialistů, inženýrů pro kvalitu, plánovačů, logistiků nebo procesních
inženýrů. Na začátku letošního roku
bylo v Chomutově zaměstnáno
300 lidí, v současné době se počet
zvýšil na 480 a podle plánu by mělo

Počínaje 1. červencem nastoupil po jmenování Radim Janda
na místo generálního ředitele
společnosti Ericsson Česká republika. Přichází ze společnosti
Cisco, kde působil posledních
7 let, a kde měl na starosti komunikaci s O2 Česká republika.
V této roli bude pokračovat i nadále u Ericssonu.

Volby
v Eurogasu
Na shromáždění
členů organizace
Eurogas koncem
července v Benátkách, kde se
setkali zástupci
p l y n á re n s k ý c h
společností, mezinárodní energetické agentury IEA, akademické
V

Specialista na technologie a systémy pro řízení pohybu, firma
Parker Hannifin, chce vybudovat
z chomutovského výrobního závodu jedno ze svých klíčových
center. Do Chomutova proto přesouvá výrobu z řady evropských
zemí a nabírá nové zaměstnance.
Chomutovu nahrává výhodná poloha a dobře vybudované logistické
zázemí. Díky své rozloze 22 000 m2
jde o vůbec největší výrobní závod
společnosti Parker v Evropě. Již byla
do Chomutova přestěhována výroba
filtračních komponent pro úpravu
vzduchu do pneumatických systémů
z Rakouska. Z Finska a Holandska zas
proběhl přesun výroby filtračních
náplní do hydraulických filtrů. Probíhá stěhování výroby pneumatických válců ze Švédska, a ze Švýcarska
bude přemístěna výroba zařízení pro
kontrolu průtoků vzduchu. Na podzim

v březnu 2015 pracovat v chomutovském závodě až 550 zaměstnanců.
„Jeden z limitujících faktorů, se kterým
se neustále potýkáme, je nedostatek
inženýrů kvality, procesních inženýrů
a dalších specialistů. Český trh je malý
a problém je i neochota stěhovat se za
prací. V rámci republiky je malá dynamika,
málokdo se sbalí a přestěhuje do Chomutova, i když mu tady nabízíme dobrou
práci a kvalitní zázemí,“ říká Tomáš Pařízek,
jednatel společnosti Parker Hannifin. Q
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NÁRŮST VE FINANCOVÁNÍ STROJŮ
A NEMOVITOSTÍ

obce a sektoru obnovitelných
zdrojů, byl zvolen prezidentem
organizace Gertjan Lankhorst, výkonný ředitel nizozemské firmy
GasTerra, a viceprezidentem šéf
české skupiny RWE Martin Herrmann.

Rok 2013 je nejúspěšnějším
v historii společnosti Raiffeisen
– Leasing, která loni zaznamenala nárůst zisku o 234 % a profinancovala movitosti a nemovitosti v celkovém objemu

Jmenování
v Graftonu
Novým generálním ředitelem
(CEO) personalistické společnosti Grafton Recruitment Europe byl jmenován
Thibault Lefebvre, který předtím
působil jako finanční ředitel ve
společnostech Valeo, Gucci či
Richemont. Od roku 2004 působil v mezinárodní personální
agentuře Page Group, nejdříve
jako výkonný ředitel ruské, později švýcarské pobočky. Od roku
2011 byl výkonným ředitelem pro
region střední a východní Evropy,
zodpovědným za všechny značky
skupiny Page Group.

RUSKO A ČÍNA BUDOU SPOLUPRACOVAT
V LETECKÉM PRŮMYSLU
Dosud dominantním leteckým
výrobcům, Airbusu a Boeingu,
může už brzy vyrůst nezanedbatelná konkurence. Rusko se dohodlo s Čínou na společném vývoji dálkového letounu, který míří
do segmentu velkých dopravních
letadel, a na vývoji těžkotonážního vrtulníku.
Investice do vývoje nového letounu
dosáhnou podle informací ruského
ministerstva průmyslu a obchodu
7–8 mld. dolarů. Rusko již dříve avizovalo záměr pokrýt celý svůj trh
dopravních letadel domácí výrobou.
„Spolu s ČLR jsme dosáhli dohody
o vytvoření dálkového širokotrupého
letounu. Vývoj letadla začne podle slov
ruského vicepremiéra Dmitrije Rogozina již v blízké budoucnosti. Výsledný
připravovaný stroj má být alternativou
Airbusu A330 a podobných letounů

Lapp Kabel
s novým
vedením
Novým jednatelem a ředitelem
společnosti Lapp Kabel se rozhodnutím valné hromady ze dne
1. července stal René Sedlák,
který do společnosti nastoupil
před sedmi lety na pozici provozního ředitele. Dříve pracoval
ve společnosti LG Philips Display
CZ jako provozní ředitel a od roku
2006 zastával i pozici jednatele
firmy.

Společnost Saab uzavřela s firmou ThyssenKrupp Industrial
Solutions dohodu o koupi společnosti ThyssenKrupp Marine
Systems (TKMS, dříve Kockums).

Marketing společnosti Lenovo v ČR
má od začátku
června novou posilu: Na pozici
Marketing Specialist nastoupila
Aneta Fialová, která bude zodpovídat za zajištění marketingových
aktivit v České republice. Před nástupem do Lenova působila ve
společnosti Tutor.

Kromě nového letadla chtějí obě
země společně vyvinout i modernizovanou verzi největšího a nejvýkonnějšího vrtulníku na světě Mi-26,
která má být lehčí než současný
stroj, ale zachovat si či zlepšit jeho
výkonové parametry. Velkokapacitní
40 m dlouhý stroj s rotorem o průměru 32 m dokáže přepravit 80 plně
vyzbrojených vojáků nebo 20 t nákladu, dosahuje maximální rychlosti
295 km.h-1 (cestovní 255 km.h-1) a je
držitelem řady výškových a zátěžových rekordů. Q

Foto: Airliners.net/Frank Steikohl

Největší současný sériově vyráběný vrtulník Mi-26 by se měl dočkat modernizace
s čínskou účastí

TKMS, která vyvíjí, staví a opravuje
námořní systémy, jako jsou ponorky
a hladinová plavidla, systémy pohonu
nezávislé na vzduchu (AIP) založené
na technologii Stirling, podmořská zá-

chranná plavidla a důlní bezpečnostní
zařízení, bude v rámci společnosti Saab
začleněna do divize Bezpečnostních
a obranných řešení. Akvizice v hodnotě
340 mil. švédských korun posiluje pozici společnosti Saab jako komplexního
dodavatele vojenských systémů. Q

VÝDAJE NA IT LETOS DOSÁHNOU
3,7 BILIÓNU DOLARŮ

Změny
v managementu O2
Novým generálním ředitelem O2
je od 1. července Tomáš Budník,
který se v oboru telekomunikací
V
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(např. Boeingu Dreamliner a částečně
i Airbusu A350). Do provozu by se měl
dostat v letech 2023 až 2025, jak uvedl
již dříve Michail Pogosjan, šéf United
Aircraft Corporation, které patří firma
Irkut považovaná za jednoho z klíčových účastníků společného projektu.
Irkut předpokládá, že světové aerolinky budou v příští dekádě hledat
náhradu právě za tyto stroje.

SKANDINÁVSKÉ ZBROJOVKY FÚZUJÍ

Lenovo ČR
s posilou

6

pořizovacích cen 3,378 mld. Kč,
což představuje téměř 40% meziroční nárůst.
„V letošním roce nadále podporujeme to, v čem jsme nejsilnější,
tedy financování strojů, zařízení,

technologií a samozřejmě nemovitostí. Velké úsilí budeme ale v tomto
roce a v následujících letech věnovat
úspěchu našich nových produktů
v leasingu automobilů. Tomuto trhu
se v minulosti Raiffeisen – Leasing
systematicky nevěnoval,“ přibližuje
cíle pro letošní rok Tomáš Gürtler,
generální ředitel společnosti. Q

Světové výdaje na informační
technologie letos porostou pomaleji, než se původně čekalo.
Ačkoli ještě na začátku roku analytici firmy Gartner očekávali více
než tříprocentní růst.
Nyní své prognózy revidovali na hodnotu 2,1 %, což – vyjádřeno finančně
– znamená, že celosvětově se výdaje
na IT zvýší o na 3,7 biliónu dolarů (74
biliónů Kč). Důvodem je podle analytiků to, že světový trh je krátkodobě

pod vlivem zvýšené konkurence, trpí nedostatkem
diferenciace produktů. Mezi
lety 2015 a 2018 by se měl
ale vrátit k obvyklým růstovým hodnotám.
Česko si naopak v revidované předpovědi polepšilo Světové výdaje na IT letos porostou pomaleji,
– letošní útrata domác- v Česku se za IT naopak letos utratí více
ností a firem za IT produkty
a služby vzroste podle odhadů spo- vodně očekávaných tří, na 11,08 mld.
lečnosti Gartner o 3,4 % místo pů- dolarů (222 mld. Kč). Q

novinky z domova a ze světa

VW MODERNIZUJE PRODEJNÍ A SERVISNÍ SÍŤ
Volkswagen pokračuje v modernizaci své prodejní a servisní sítě v ČR,
která nyní čítá 41 autorizovaných prodejců. Během letošního roku
bude dokončena přestavba všech showroomů podle modulárního
konceptu.

Ten přináší zcela novou kvalitu služeb
pro zákazníky značky a ve všech hlediscích se odlišuje od původního řešení
autosalonů z roku 1999. Minimalistické
architektonické pojetí vychází z jednoduchosti kvádru a základní bílé barvy, která
stavbu vizuálně odlehčuje. Dalším rysem
modulárního konceptu je flexibilita, která
umožňuje vytvořit objekt autosalonu „na
míru“ požadavkům investorů včetně dispozičního řešení interiéru při zachování
požadavků na„Corporate Design“ značky.
Ve zcela přepracovaném interiéru na
první pohled zaujmou nové podlahové
plochy s novým moderním nábytkem,
mění se také uspořádání vystavených
vozů a řada dalších detailů interiéru. Q

VZNIKLA NOVÁ ČESKOSLOVENSKÁ
ZBROJOVKA
I domácí zbrojní průmysl se dává
do pohybu. V polovině července
byl v prostorách areálu VOP Nováky zaháje n provoz ve společném česko-slovenském podniku
CZ – Slovensko na výrobu ručních palných zbraní, který vznikl
díky partnerství dvou významných českých firem obranného
průmyslu.
Ve společném projektu má Česká
zbrojovka Uherský Brod (ČZUB)
51 %. Excalibur Group je zainteresován prostřednictvím slovenské firmy
MSM Martin s podílem 49 % a navazuje na tradici bývalých vojenských
opravárenských závodů v Novákách,

Trenčíně a Bánské Bystrici, které v roce
2013 MSM Martin získal od Slovenské republiky do dlouhodobého
pronájmu. ČZUB vkládá do společného podniku technologii pro výrobu ručních palných zbraní, MSM
Martin odpovídá za technologii pro
strojní výrobu. Podnik má nyní přes
60 zaměstnanců a příští rok se počítá
s vytvořením celkem až 200 nových
pracovních míst. „Synergie výroby
zbraní a klasické strojařiny znamená
rozšíření obchodních možností a posílení prosperity. Pro ČZUB jsou Excalibur Group a MSM Martin logickými
partnery pro výrobu na Slovensku,
protože naše závody již mají potřebné

EVEKTOR ZÍSKAL VÝZNAMNOU
POSILU Z MALAJSIE
Český výrobce letecké techniky,
kunovická firma Evektor, a malajská společnost Aspirasi Pertiwi podepsaly v červnu dohodu
o strategické spolupráci a investicích.
Dohoda byla podepsána v nejvyšším 86. poschodí slavného mrakodrapu Petronas Twin Towers, který
je symbolem města Kuala Lumpur.
Na základě dohody by měl malajský
partner investovat v průběhu několika let až 200 mil. $. Nově vytvořený společný podnik je první velkou
malajskou investicí v ČR a partnerství s českým leteckým výrobcem
pro malajskou stranu otvírá cestu
ke spolupráci v řadě technologicky

pokročilých oblastí, které jsou pro ni
prioritou - jako je letecký průmysl,
výroba automobilů, dopravní vybavení a nové materiály, jež zahrnuje
výrobní a vývojový program společnosti Evektor. Té zase malajská investice umožní další rozvoj, zejména
dokončení vývoje a zahájení sériové

certifikáty, výrobní zázemí i zkušené
zaměstnance,“ říká Marián Goga, generální ředitel MSM Martin.
Otevření výrobního závodu na Slovensku Českou zbrojovkou ve spolupráci s místním partnerem je důkazem trendu v obranném průmyslu,
kdy státy u významných strategických
zakázek požadují přenesení výroby
na vlastní území. Q

výroby víceúčelového dvoumotorového letounu EV-55 Outback. Stroj,
určený pro přepravu 9 -14 osob
je z technického hlediska a vzhledem k jeho technické složitosti
v současné době v ČR výjimečným
projektem - v posledních 20 letech
jde o nejvýznamnější program českého leteckého průmyslu, jehož se
účastní v rámci konsorcia 17 českých
výrobců. Q

pohybuje přes
20 let. Pracoval
na různých manažerských pozicích
ve společnostech
INEC, Český Telecom a GTS.
Ředitelem finanční
divize v O2 se stal
dosavadní ředitel pro finance
a vztahy s investory Tomáš Kouřil.
Nahradil Martina
Vlčka, který přechází na pozici generálního ředitele
společnosti O2 Slovakia.
Novým ředitelem marketingové
komunikace a brand managementu O2 se stal Ondřej Křivka,
který bude zodpovědný za celkovou strategii veškeré marketingové komunikace O2 pro český
trh. Přichází z největší mediální
skupiny v ČR, skupiny Nova, kde
zastával pozici ředitele marketingu všech TV kanálů. Novým
manažerem pro komunikaci a firemní odpovědnost (CSR) v O2
se od 1. července stal Martin
Žabka.

Posila
ve Skypicker.
com
Prodejce letenek
nízkonákladových
leteckých společností Skypicer.
com se díky rozvoji rozrůstá, a tak
na nově vzniklou pozici provozní
ředitelky nastoupila Lucie Brešová.
Tato posila týmu, která přichází
z Jihomoravského inovačního
centra, kde se zabývala komplexní
analýzou a koučováním startupů,
se nyní zaměří na organizaci firmy
a správu financí.

Jmenování
v Xeroxu
K 1. červenci byla
generální ředitelkou společnosti
Xerox Česká a Slovenská republika jmenována Veronika Brázdilová, která bude zodpovědná
za veškeré operace týkající se
technologických produktů společnosti Xerox Česká a Slovenská
republika. V minulosti zastávala
řadu vedoucích pozic ve společnostech Telefónica O2, CCS/SGS
a Eurotel. Q
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DRŽET SPOLU SE VYPLÁCÍ
NOVÝ ŘEDITEL SVAZU STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE, ING. OLDŘICH
PACLÍK, MÁ PO SVÉM NÁSTUPU DO FUNKCE OD ČERVNA
LETOŠNÍHO ROKU OPRAVDU NABITÝ PROGRAM A PŘED SEBOU
I SPOUSTU ÚKOLŮ, KTERÉ SI JAKO NOVÝ ŠÉF HLAVNÍ ORGANIZACE
ČESKÉHO STROJÍRENSKÉHO PRŮMYSLU PŘEDSEVZAL. NICMÉNĚ
JEŠTĚ PŘED CESTOU DO ČÍNY SI NAŠEL ČAS PRO ROZHOVOR.

Co obnáší nástup do role šéfa SST?
Červen byl pro mne hlavně seznamovací,
přechodový měsíc, protože podle rozhodnutí
představenstva jsme společně s mým předchůdcem, panem Zemánkem, absolvovali měsíc poměrně bohatý na různé události, které mi umožnily
se s problematikou důvěrně seznámit. Tou hlavní
událostí bylo valné shromáždění CECIMO, které
se letos konalo v České republice. Jde o záležitost,
která se u nás koná zhruba jednou za deset let. Tam
jsem měl možnost se seznámit s řadou významných
činitelů a osobností, které dnes v rámci CECIMO
působí, což jsou především prezidenti jednotlivých
národních svazů, ale i funkcionáři vlastního sdružení
CECIMO, a myslím, že to umožnilo se s nimi rychle
zkontaktovat.
Druhou významnou červnovou událostí bylo strojírenské fórum, které také umožnilo setkání s řadou
lidí jak z průmyslu, tak z dalších institucí, ministerstev a poradenských společností, Takže v průběhu

Ing. Oldřich Paclík, CSc., patří k předním českým autoritám v oboru obráběcích strojů. Řadu
let působil v Kovosvitu MAS na pozicích technického a obchodního ředitele, od roku 2005
na čas působil ve společnosti TOS Čelákovice
jako obchodní ředitel. Před zvolením do funkce
ředitele SST pracoval pro Kovosvit MAS a od
1. 6. 2014 vystřídal dosavadního ředitele SST
Ing. Petra Zemánka.
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tohoto období jsem měl možnost seznámit se
nejen se záležitostmi Svazu, ale i s řadou významných partnerů, se kterými SST úzce spolupracuje.
Jaké jsou Vaše záměry v nové funkci?
V této fázi bych zatím navázal na to, o čem jsem
mluvil ve svém kandidátském projevu před volbou, která proběhla 17. dubna. Domnívám se, že
ústředním tématem a problémem SST je uklidnění
situace a zlepšení vzájemné interní komunikace
uvnitř členských podniků. Samozřejmě, Svaz jako
každé podobné sdružení řeší řadu problémů, ať
už jsou to vnitřní a organizační záležitosti, otázky
financování a programů, ale myslím, že to hlavní,
co je v současné době přede mnou, je zlepšení
vzájemné komunikace. Přesvědčit různé strany,
které tvoří členskou základnu, že Svaz má smysl
a je důležitý pro všechny, nejen pro ty menší, ale
i pro velké firmy. Současná mezinárodní situace
a neustále rostoucí konkurence na trhu obráběcích
a tvářecích strojů vyžaduje hledat nejrůznější možnosti spolupráce a Svaz je určitě platformou, kde se
dá řada věcí koordinovat, komunikovat či v dobrém
slova smyslu lobbovat. Ať už se podíváme směrem ke státním orgánům, nebo směrem dovnitř,
myslím si, že hlavním úkolem je vysvětlovat, jak je
tento obor významný nejen čistě ekonomicky, ale
zejména svým multiplikačním efektem pro konkurenceschopnost strojírenství.
Může spolupráce fungovat, když SST sdružuje
firmy, které jsou de facto konkurenty?
Svaz je svým způsobem samozřejmě specifické
sdružení, nicméně tady bych chtěl říct, že je důležité
sledovat i jak fungují naši zahraniční partneři – právě
k tomu slouží platforma CECIMO, která je významná
mj. právě svým určitým příkladem a způsobem
práce. Tento problém řeší všechny národní svazy,
protože sdružují firmy, které si často konkurují, nicméně to je právě ta otázka dlouhodobější perspektivy a úrovně komunikace. Za tyto společnosti by
měli zodpovídat předvídající a strategicky dlouhodobě uvažující manažeři nebo vlastníci, kteří chápou,
že i když v rámci českých poměrů jde třeba o velkou
firmu, tak v rámci evropských či světových poměrů
jsme poměrně malí. Tudíž by si měli uvědomovat,
jak důležitý je princip spolupráce, který umožňuje
jejich pozice posílit. To je podle mého názoru určitý
dluh z minula, kdy převažující, čistě liberální přístup, že všichni se budou ve svém tržním prostředí
“prát” liberálním způsobem, tak úplně nefunguje,
a určité zaštítění a prostor pro spolupráci a třeba
společný vstup na některé trhy, nebo v rámci urči-

tého lobbingu je velmi významný. A je řada teritorií
a oblastí, kde se to vlastně ani jinak dělat nedá, kde
jsou prostě na tento přístup zvyklí. Takže si myslím,
že tam, kde to je možné, je rozhodně užitečné vystupovat jako určitý celek. Dělají to tak i mnohem
významnější státy v tomto oboru, jako je třeba Německo, Rakousko, Itálie, Švýcarsko a další, a věřím, že
v tomto případě to většinou firmy chápou a přístup
k tomu bude vstřícný – i když samozřejmě, problémy
se vyskytnout mohou, jako všude...
Lze tomu rozumět tak, že vaším úkolem bude
přesvědčovat firmy, aby uvažovaly v kontextu
a v perspektivě?
Samozřejmě podniky musí prosperovat, řešit svoje
problémy a svou konkurenceschopnost, ale jde mi
i o to, aby přemýšlely a uvažovaly z dlouhodobého
pohledu a tam, kde si mohou vzájemně pomoci,
navrhovaly samy aktivním způsobem určité náměty
a formy spolupráce, řešení a zvýšení informovanosti.
Třeba při výstavách, pořádání různých konferencí,
seminářů, které umožní získat informace i těm, kteří
by se k nim jinak dostávali složitě. Chápu, že mnoho
z členských firem jsou na trhu konkurenty, ale dnes vidíme na řadě různých situací, třeba v politice, že držet
pohromadě v rámci nějakého celku se vyplácí. A rád
bych, aby se to objevilo i v práci a chápaní role Svazu.
Co spolupráce s mezinárodními svazy, organizacemi a institucemi? Měl jste poměrně pestrou paletu příležitostí k jednání s nimi, našel
jste tam nějaké podněty či inspiraci?
Těch oblastí je celá řada. Jednou z nich je třeba
oblast sledování a analýzy statistických dat. To jsou
informace, které často nejsou zcela doceněny, a ne
vždy se s nimi pracuje v marketingových a strategických odděleních firem. Je to jedna z příležitostí,
protože CECIMO to dělá na velmi kvalitní úrovni a je
otázka – i když na to zatím neumím odpovědět –
zda jsme schopni získat podrobnější data, která by
umožnila například lépe předvídat vývoj na trzích,
konjunktury a slabší období, atd.
Další oblastí je sledování technických a technologických trendů v našem oboru. Tady se dá navázat
na činnost, která probíhá v rámci SST už tradičně,
což jsou porady technických a obchodních ředitelů, ale domnívám se, že je tu prostor i pro další
informace, nejen z oblasti produktové, marketingu
či plánu výstav, ale třeba informace užitečné pro
oddělení controllingu, pro různé predikce vývoje
situace na některých trzích a možnosti spolupráce
při různých akvizicích. To se týká třeba oblasti bývalého Sovětského svazu, dnes SNS, kde je koordinace
často na místě. V minulosti Svaz řešil některé formy
spolupráce vytvářením právních subjektů, to jsou věci,
do kterých už jít nechceme, nebyla to bohužel dobrá
zkušenost a ukazuje se, že to spíše Svaz rozděluje než
spojuje. Zde je jedinou možností koordinace ze strany
Svazu a tou je zastřešování některých větších projektů,
ale ne vystupováním jako právní a obchodní subjekt.
Co spolupráce s technickými školami, univerzitami? Jakou roli může hrát SST zde?
Záležitost podpory školství všech stupňů je jedna
z hlavních činností, ve které Svaz chce navázat
na kroky, které tu již byly učiněny. V poslední době je

interview
velmi naléhavá otázka učňovského školství, přestože
i v oblasti středních a vysokých škol je tu samozřejmě
také hodně práce, ale řekl bych, že nejkritičtější pro
řadu našich členských firem a výrobců obráběcích
a tvářecích strojů vůbec je navázání na řemeslnou
a výrobní tradici. A ta už začíná být pro mnoho firem
klíčová – dosavadní pracovníci odcházejí a noví, kteří
by je vystřídali a nahradili, nejsou.
Strojírenství je charakteristické manuální zručností,
která se získá především praxí. A to speciálně v obráběcích a tvářecích strojích představuje určitou
kvalitativní hladinu, která je velmi vysoká z hlediska
přesnosti, ale též záležitost naprosto klíčová. Může
nastat situace, kdy třeba i v důsledku stále vysoké
nezaměstnanosti se lidé sice najdou, ale nemají
za sebou žádnou technologickou praxi. Na trhu
práce se objeví obvykle právě proto, že jsou spíše
slabší než silnější, a problém je v tom, že podniky,
které jsou členy SST, potřebují nadprůměrně kvalifikované lidi jak z hlediska řemeslné zručnosti,
tak tvořivých schopností. Ale to se týká i středních
kádrů a vysokoškolských pozic. Jenže právě u nejmladší generace a dělnických profesí je to dnes
velmi naléhavý problém. Osobně si myslím, že
nejperspektivnější systém je, když si firmy, které
na to mají prostředky a potřebují tu situaci řešit,
budou zřizovat vlastní kapacity. Ideální je vytvořit
systém, který umožní, aby vedle starších pracovníků,
kteří jsou už v předdůchodovém či důchodovém
věku, vyrůstali jejich nástupci, aby byla zajištěna
kontinuita. Jedině tak můžeme seriózně uvažovat
o budoucím rozvoji tohoto oboru. Protože ten je
dnes velmi, velmi závislý na lidských zdrojích.
Bude například SST lobbovat na ministerstvech,
aby stát podnikům, které si zřizují učňovská
střediska, poskytl nějakou formu podpory?
V tomto Svaz byl a je velmi aktivní a i s ohledem
na omezené personální kapacity, které SST má, se
snaží podporovat rozvoj školství všemi prostředky.
Takže například červnové Strojírenské fórum, které
jsem zmiňoval, mělo na pořadu jednání tuto problematiku. Proběhla tam velmi bouřlivá panelová
diskuze, která jasně ukázala, že právě toto je záležitost, která podniky velmi trápí, ale bohužel necítí
zatím žádnou výraznější změnu. Čímž nechci říci,
že se v tom nic nedělá, ale reálné výstupy zatím
nejsou takové, jak by podniky potřebovaly. Řeší se
to ve vztahu k ministerstvu školství, ministerstvu
průmyslu a i z pohledu dalších institucí. Iniciovali
jsme programy podpory učňovského a technického
školství, programy, které propagují problematiku
a význam výchovy nové generace. Například na MSV
v Brně už tradičně pořádáme soutěž programátorů,
zvažujeme i další formy zaměřené na zatraktivnění
tohoto oboru. Myslím, že speciálně v této oblasti se
SST snaží působit opravdu velmi aktivně.
Vedení SST jste přebíral v době, kdy se průmysl už snad začíná zotavovat z krize. Jaké
trendy se prosazují v současném strojírenství?
Základní trendy technického rozvoje a inovací
v oboru obráběcích a tvářecích strojů ukazují, že
po vlně, která předcházela poslední finanční a hospodářské krizi došlo k určitému útlumu, protože
některé projekty se ukázaly jako nereálné. Ve srov-

nání s léty 2002, 2005 nebo 2007, kdy se prakticky
na všech výstavách v oboru obráběcích strojů objevovaly obráběcí stroje s novými kinematickými strukturami, a obrazně řečeno, “kdo neměl hexapod, jako
by nebyl”, uvedl vývoj situaci do rozumných mezí.
Krize tyto věci vyčistila a firmy se musely vrátit zpět
na zem k ověřeným a ekonomicky efektivním řešením. Nyní již máme signály, že se situace z pohledu
výroby investičních zařízení postupně zlepšuje.
Pokud jde právě o technické a technologické

ale i řada dalších, jsou na vysoké úrovni z hlediska vývoje strojů i spolupráce s výzkumnými
pracovišti, a stroje, které jsou u těchto firem již
ve výrobě nebo se připravují, rozhodně pokud jde
o jejich parametry a použití jednotlivých elementů,
počítají i s obráběním netradičních materiálů.
Ostatně české stroje jsou známé mj. právě tím, že
jsou nadstandardně tuhé a robustní, což je jeden
z předpokladů, aby se takovéto materiály na nich
daly obrábět.

trendy, zdá se, že se vrátilo období rozumné míry
automatizace. Předchozí trendy automatizační
euforie se ukázaly jako ekonomicky nedostupné
pro řadu uživatelů, a firmy od nich ustoupily. Nicméně vývoj jako takový se samozřejmě nezastavil.
V oblasti řídicích systémů, pohonů a elektroniky, ale
i nástrojů, umožnil vrátit se k takovým projektům,
které zákazníkovi za rozumnou cenu přinášejí zajímavý nárůst produktivity a kvality.
Zmínil bych tedy hlavně postupně rostoucí míru
automatizace, která se začíná objevovat především
v oblasti menších strojů, které se používají například
u subdodavatelů pro automobilový průmysl. Je
to používání různých manipulátorů a robotů, což
umožňuje i zvyšování využití těch strojů i v dalších,
třeba nočních směnách, ale to je samozřejmě jen
u některých druhů strojů. U velkých, jako jsou např.
velké karusely nebo velké horizontální stroje, tam
se objevují zase trendy přiměřené velikosti obrobku
a počtu vyráběných kusů. Zmínil bych také ještě
jednu oblast, kterou považuji za velmi důležitý trend,
a to jsou multifunkční stroje a víceosé stroje. Tento
trend začal samozřejmě už před řadou let, ale právě
nyní se postupně dostává i do všedního života a tyto
stroje si začínají pořizovat už i menší firmy. Typickým
příkladem zákazníků pro tyto víceúčelové stroje jsou
firmy, které fungují jako subdodavatelé pro automobilový či letecký průmysl, energetické strojírenství
nebo výrobci v medicínském sektoru. Dokazují, že
multifunkční stroje jsou dnes velmi významným
trendem na cestě ke zvýšení kvality a produktivity
zejména v kusové a malosériové výrobě.

V jakém stavu je současné české strojírenství
a jaké šance má ve srovnání se světem? Naše
stroje měly v minulosti dobrou pověst a byly
populární právě díky chytrým řešením a různým “vychytávkám”, které obvykle nebývaly
v běžném standardu, platí to i nadále?
Nepochybně. Řada firem udělala poměrně
velký krok kupředu z hlediska inovací výrobního
programu a český průmysl obráběcích a tvářecích
strojů patří zcela jistě v tomto směru k tomu
lepšímu, co v Evropě je. Dokazuje to i naše umístění
– držíme se v posledních letech na 13.–15. místě
z hlediska světové produkce obráběcích strojů,
a na 7.–8. pozici v evropském žebříčku. Samozřejmě
ti největší globální hráči jsou řádově někde jinde,
ale to mluvíme o ekonomikách typu Německo,
Japonsko, Čína nebo Itálie, se kterými se těžko
můžeme porovnávat, ale v rámci srovnatelných
zemí si ČR drží řadu let velmi dobrý standard. Není
možné dlouhodobě nabízet produkty, které by
nebyly konkurenceschopné a pokud jsme schopni
zajistit kvalitní servis, jsou tyto stroje českých výrobců rozhodně minimálně srovnatelné s přiměřenou konkurencí. Tím nechci říci, že tu nejsou
rezervy, ale ty se týkají spíše podniků z hlediska
jejich zájmu o rozvoj a šancí dostat se na nové trhy,
nebo získat větší podíl na těch dosavadních. To je
strategická věc jednotlivých firem a samozřejmě
by nás těšilo, kdyby se období konjunktury, které
snad teď přichází, využilo opět ke zvýšení pozice
českého průmyslu.
Například na ruském trhu, o který nyní usilují všichni,
jsou české stroje chápány jako standardní západní
kvalita, která má v sobě ještě výhodu v tom, že komunikace s pracovníky českých firem je pro tamní
zákazníky lepší, výhodnější a pohodlnější. Takže tam
mají čeští výrobci slušné šance. Q

Objevují se i nové materiály, kompozity, titan
a pod., jsou na to čeští výrobci připraveni?
Ti nejvýznamnější výrobci v oboru, jako např. Kovosvit MAS, Tajmac ZPS, TOS Varnsdorf, TOSHULIN
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MEZINÁRODNÍ STROJÍRENSKÝ VELETRH 2014
Mezinárodní veletrh obráběcích a tvářecích strojů IMT, Welding, Plastex, Profintech a Fond-Ex / 29. 9. - 3. 10. 2014 Brno

PO STOPÁCH VELETRŽNÍ HISTORIE
Brno, rok 1959. V neděli 11. září odpoledne se otevírají brány tamního výstaviště a tímto
okamžikem začíná významná etapa v jeho historii – 1. Mezinárodní veletrh, který ale tehdy
ještČ nenesl ve svém názvu přídomek strojírenský, ačkoli navazoval na tradici velkých průmyslových výstav.
Počátky brněnské veletržní tradice jsou úzce spjaty
se samotnou historii jeho výstaviště, které vzniklo
kvůli konání Výstavy soudobé kultury Československa v roce 1928, k 10. výročí založení republiky. Bylo rozhodnuto (nejen pro účely zmíněné
jubilejní výstavy, ale i jako Park kultury a oddechu)
zde vybudovat stálé moderní výstavní prostory. To
se tehdejším stavitelům rozhodně povedlo na jedničku. Velkoryse koncipované výstaviště je dodnes
ceněným příkladem československé funkcionalistické architektury typické pro 20. léta minulého
století. Architektonická koncepce areálu a hlavního
pavilonu vychází z vítězného soutěžního návrhu
pražského architekta Josefa Kalouse z roku 1924.
Při realizaci výstaviště byl použit nový urbanistický
plán brněnského architekta Emila Králíka. Stavba
areálu o rozloze 360 000 m² byla zahájena roku
1927 a trvala 14 měsíců. S výstavbou ústředního tzv.
Průmyslového paláce (dnešní pavilon A) se začalo
8. února 1927 (k jeho výstavbě bylo použito mj.
6 mil. kg cementu, 100 vagónů železa, 9100 m2 skla).
Firma Ferrobeton realizovala projekt v úctyhodném
čase – objekt musel být hotov před 6. květnem
1928, kdy se v něm Výstava soudobé kultury v Československu zahajovala, přičemž celá konstrukce
pavilonu se prováděla klasickým bedněním do
parabolických oblouků za minimální mechanizace.

V mezinárodním kabátě

Když byl pavilon A teprve ve výstavbě...

Od kultury k průmyslu
Své hlavní slávy se však brněnské výstaviště dočkalo
až v poválečných letech, kdy vláda přijala roku 1955
usnesení, aby ministerstvo zahraničního obchodu ve
spolupráci s Československou obchodní komorou
uspořádalo na brněnském výstavišti strojírenskou
výstavu s cílem rozšířit strojní export. Brněnské výstaviště se tak v letech 1955–57 stalo dějištěm tří velkých
Výstav československého strojírenství. Ty byly ovšem
koncipovány jako prezentace domácího průmyslového
potenciálu, se zaměřením na představení exportních
možností, a navazovaly na tradici dřívějších Pražských
vzorkových veletrhů (PVV), které byly zrušeny roku 1951.
První Výstava československého strojírenství
trvala od 11. září do 9. října 1955 (poté byla ještě
pro mimořádný zájem o týden prodloužena). Její
příprava byla zorganizována v rekordním termínu
během tří měsíců. K průmyslovému paláci bylo od
železniční vlečky za branami výstaviště nataženo
300 m kolejí, které sloužily jak k navážení exponátů, tak k prezentaci samotné železniční techniky.
U průmyslového paláce byl vybudován bazén, kde
se předváděly pumpy a vodní čerpadla. I když byla
výstava původně plánována jen pro zahraniční
zájemce, její expozice nakonec navštívily i tisíce
10
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stavu navštívilo více než 1 800 000 návštěvníků, z nichž
několik tisíc tvořili hosté ze 68 zemí světa. Další rozšíření
výstavních kapacit si vyžádala následující 3. výstava
československého strojírenství (1957), pro kterou
byly vybudovány pavilony Sigma a Y, rekonstruován
pavilon G a vystavěna železniční vlečka na výstaviště.
Už první Národní strojírenská přehlídka zaznamenala enormní úspěch, podobně jako další dvě, které
následovaly v letech 1956 a 1957, které byly však
i poslední svého druhu. Poté mělo Brno nastoupit
svou výstavní kariéru už jako pořadatel mezinárodního veletrhu. První se měl konat už v roce 1958,
jako přímé pokračování předcházejících strojírenských výstav, ale vývoj byl složitější než pořadatelé očekávali, a tak první z řady mezinárodních
brněnských veletrhů, který zahájil tradici historie
soudobého MSV, nese až letopočet 1959.

...posléze v roce 1955 již nabízel na I. Výstavě
československého strojírenství nejnovější novinky
(na záběru pavilon A1)

domácích návštěvníků především ze strojírenských
podniků. Výstavu navštívilo také přes 30 vládních
delegací a výsledky potvrdily její proexportní význam. Brno muselo řešit kromě organizace expozic
samotných i velký logistický problém: ubytování
enormního počtu nahlášených návštěvníků, který
výrazně překračoval tehdejší brněnské ubytovací
kapacity. V hotelu Slávia či Slovan (podle historických pramenů jediné dva funkční brněnské hotely)
přespávaly pouze zahraniční delegace, pro další
sloužil k ubytování např. také školní internát, Bauerův zámeček nebo hrad Veveří, v té době fungující
rovněž jako ubytovna učiliště.
O rok později, od 8. září do 7. října 1956 se konala
2. výstava československého strojírenství, pro
kterou byly provedeny další dostavby výstaviště
a četné úpravy – byly vybudovány pavilony H a F, další
provizorní kryté objekty a volné výstavní plochy. Vý-

Toho roku se po další renovaci a dostavbě výstaviště (přibyly pavilony B a C, každý o výstavní ploše
ca 11 000 m2) konal první z nastávající série mezinárodních veletrhů, které odstartovaly éru brněnského výstaviště jako součást světového veletržního
byznysu. Ten se konal pod názvem Mezinárodní
vzorkový veletrh od 6. do 20. září 1959. Páteční
noviny ještě před sobotním oficiálním zahájením,
které proběhlo 5. září, konstatovaly, že se prodalo
přes 925 000 vstupenek. Už první veletržní neděli,
kdy se veletrh otevřel pro návštěvníky, zaznamenali
pořadatelé příliv 180 000 návštěvníků a za první dva
dny jej navštívilo přes 250 000 lidí.
Zúčastnilo se ho 432 vystavovatelů z 29 zemí, kteří
předvedli exponáty v 41 skupinách oborové nomenklatury. Pro zajímavost: na rozdíl od dnešních veletrhů, kde se běžně vystavují prototypy a vývojové záležitosti, směly být na veletrhu prezentovány především
exponáty, které jsou skutečným zbožím. Tedy takové,
které se běžně vyrábí a lze si je v určité dodací lhůtě
také objednat. Výrobky ve stadiu vývoje či experimentální konstrukce pouze výjimečně. Nicméně i tak si na
veletrhu odbyla svou světovou premiéru řada nových
československých přístrojů, jako např. ultrazvuková svářečka či magnetogrill z Výzkumného ústavu vakuové
elektrotechniky – pradědeček dnešních mikrovlnek...

Obrovský dav lidí uchvátila II. Výstava
československého strojírenství v roce 1956

Téma: MSV + IMT 2014
Co se týče velikosti výstavního areálu, byl ve
své době brněnský 1. Mezinárodní veletrh
sedmým na světě. Disponoval rozlohou 25 ha,
z toho 65 000 m2 připadalo na krytou výstavní
plochu a 60 000 na volnou plochu.
Jeho symbolem se stal nově vybudovaný kruhový
pavilon Z, charakteristická stavba výstaviště. Samotná konstrukce pavilonu s obří samonosnou
ocelovou kupolí o průměru 122 m ve výšce přes
30 m a rozpětí přes 90 m, byla avantgardním
architektonickým a stavebním činem. Jeho autoři (architekti Zdeněk Denk, Zdeněk Pospíšil,
Milan Steinhauser a profesor brněnské techniky
Ferdinand Lederer – autor kopule) zvládli projekt v extrémně krátké době. Úvodní projekt se

Elektromobilita v praxi - vláčky z Karosy, tažené
akumulátorovými traktory, vozily návštěvníky po
výstavišti

Veletržní statistiky trochu jinak
To, co se ve statistikách nelze dočíst, je netradiční pohled očima prodavačů a z hlediska
zásobování účastníků veletrhů. Hned během
prvních tří dnů 1. Mezinárodního brněnského
veletrhu (1959) navštívilo veletrh 365 000 lidí,
takže pořadatelé museli dodatečně přidat
60 občerstvovacích stánků. Na veletrhu se podle dobových statistik prodalo 536 000 masných výrobků, z toho 165 000 párků (plus 30 000
diabetických), 55 000 debrecínek, k tomu se za
první tři dny veletrhu spotřebovalo 595 000 ks
pečiva, 2 tis. ks jemného pečiva a 77 metráků
chleba. A také 550 000 ks balených cukrovinek
a 300 000 nanuků (populárních Ledňáčků), ale
i tuna ruské zmrzliny dovezená letecky přímo
z Moskvy, která se prodala během jednoho dne,
přivezeny proto byly ještě další dvě.
Denně vypili návštěvníci 30 000 porcí kávy
a nakoupili 550 000 cigaret, přičemž přímo
na výstavišti se vyrábělo v pavilonu Z denně
700 000 cigaret, tehdy oblíbených Globusek.
Neméně úctyhodné jsou i nápojové statistiky:
např. pivo – za 5 dnů trvání veletrhu se ho
vytočilo 1882 hl – tzn. téměř o 300 % více než
na předchozí 3. strojírenské výstavě. Sodovkárny denně přivážely na výstaviště desítky
tisíc limonád – první den přes 20 000, z toho
14 000 osvěžujících přírodních šťáv Osona,
druhý den už 13 350 limonád a 23 850 šťáv
a ve čtvrtek pak 22 850 limonád a 48 720 šťáv
Oson. Jen za stravovaní utratili návštěvníci
v prvních třech dnech přes 6 mil. korun, za
týden celkově přes 12 milionů.
Napilno měli i holiči a kadeřnice – provozovna
na výstavišti obsloužila hned druhý veletržní den
v pondělí 200 zákazníků, následující dny pak
250, 281, a pátý den veletrhu rovných 300. Q

ISCAR INFORMUJE
OZNÁMENÍ VÝROBY NOVÉHO
PRODUKTU

Ukázky výrobků v novém pavilonu Z přilákaly na
1. Mezinárodní veletrh v roce 1959 neskutečné
množství návštěvníků

podařilo zpracovat během 30 dnů a prováděcí
projekt za 80 dnů včetně vyprojektováni kopule.
Realizace pavilonu o ploše 18 500 m2 a užitkové
ploše 22 500 m2 (parametry se řadil mezi největší
výstavní haly v Evropě) byla provedena za 10 měsíců včetně zmíněné doby projekčních prací. Pod
její střechou byly na prvním z mezinárodních veletrhů zavěšeny tři větroně československé výroby
(včetně legendárního L13-Blaník) a v pavilonu byl
v provozu i model zimního stadionu s umělou
lední plochou 30 x 60 m, chlazenou zařízením
z ČKD Choceň. K největším expozicím patřily sovětská a čínská expozice v pavilonu A. Z Prahy do
Brna byly posíleny i letecké spoje o čtyři nové linky,
Iljušiny denně přepravily na veletrh na 600 lidí.

Úspěšná bilance premiérového
ročníku
Návštěvníky vozily po výstavišti dva vyhlídkové
vláčky z Karosy. Měly průhlednou střechu a byly
tažené akumulátorovými traktory. Elektromobilita
v praxi dekády před tím, než se dostala do módy...
Další novinkou na výstavišti byly speciální telefonní automaty bez sluchátek v telefonních
budkách. Stačilo jen vhodit minci, vytočit číslo
a do přístroje hovořit. „Ani knoflík není třeba
při spojení stisknout, jen snad při obsazovacím
tónu, kdy se stisknutím tlačítka vrací vhozené
mince,” konstatuje dobová instrukce. A to vše
v dobách, kdy telekomunikacím kralovaly přístroje s kroucenou šňůrou zakončenou tradičním
sluchátkem – v Brně už tehdy fungovalo cosi, co
bychom dnes s určitou dávkou nadsázky mohli
nazvat bezdotykovou technologií.
Novináře čekala v tiskovém středisku na Hlinkách další pozoruhodná novinka: telefoto, neboli přenos obrazu po telefonních linkách. Ten
umožňoval posílat fotografický záznam navinutý
na speciálním válečku do obdobného přístroje
na druhé straně telefonní linky. Vysílací doba
fotografie o rozměrech 12 x 13 cm činila 10 –
12 minut. Dnes už nám to samozřejmě nepřijde
jako nic zvláštního, ale uvědomte si, že mluvíme
o roce 1959 a tato technologie tehdy představovala malý technický zázrak.
Jak prozrazují dokumenty z tehdejší doby, závěrečná
bilance prvního ročníku mezinárodního brněnského veletrhu činila více než 2 400 000 návštěvníků,
z toho 13 000 zahraničních. Tehdejší podniky zahraničního obchodu (PZO) na něm uzavřely kontrakty
za 4 mld. Kčs (už za prvních 7 dní veletrhu to byly
obchody za více než 1 mld. korun). Q
(pokračování v příštím čísle)

Popularita kompozitních materiálů v leteckém,
námořním, energetickém i automobilovém
průmyslu přináší potřeby dalšího výzkumu
a vývoje řezných materiálů i konstrukce řezných nástrojů. Mezi problematicky obráběné
materiály patří jeden z hlavních používaných
materiálů – sklolaminátový polymer Carbon
Fiber-Reinforced Polymer (CFRP). Tento materiál i řadu dalších považuje Výzkumné a vývojové středisko nástrojů ISCAR za výzvu a cíleně
pracuje na nástrojích pro jejich efektivnější
obrábění.

Frézy ECA-H3-CF-C – 3
V minulém díle (č. 7) jsme se zaměřili na obrábění
kompozitů CFRP stopkovými frézami EPX, v tomto
díle přiblížíme nástrojového pomocníka zejména
pro oblast výroby leteckých dílů. Jde o monolitní
karbidové tříbřité frézy ECA-H3-CF-C –3 s rozdílným úhlem stoupání šroubovice břitů (39–41
stupňů), které jsou vhodné zejména pro obrábění
slitin hliníku. Frézy s vnitřním přívodem chlazení
lze používat pro hrubovací a dokončovací operace. Rozdílné stoupání šroubovice výrazně snižuje nebezpečí rezonancí a vibrací soustavy. Bez
problémů umožňují operace drážkování do plna,
až do hloubky 2xD. Dokonale broušená a leštěná
šroubovice garantuje vynikající drsnost obrobených ploch a vysokou životnost nástroje. Broušený
povrch nástroje zamezí tvorbě nárůstků (častěji
obvyklých při obrábění hliníkových slitin), které
bývají příčinou vyštípnutí břitu.

Frézy ECA-H3-CF-C CHATTERFREE se dodávají v rozsahu průměrů 6 až 25 mm s rádiusem rohu 0,20 mm
a pracovní délkou břitů 2xD. Každý průměr nástroje
umožňuje volbu 3xD a 5xD délky upínací stopky.. Q

více na: www.iscar.cz
8/2014
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CAM pro CMM
Za posledních několik let se ve strojírenství stále více dbá na přesnost výroby a tím i na kvalitu
a efektivnost měřicího procesu. Měřicí proces dnes již zasahuje i do různých stádií výroby,
a ne jen do závěrečného procesu kontroly výrobku.
Už v 60. letech byl vyvinut první souřadnicový měřicí stroj (SMS/CMM) a v 70. letech je začal řídit počítač. Na rozdíl od CNC strojů, které už desítky let řídí
CAM systémy a uživatel tak nemusí psát programy
ručně v prostředí řídicího systému, CMM stroje
stále ovládají programy, které uživatel sám napíše.
Tento proces je většinou velmi zdlouhavý a náročný na kapacitu celého měřicího
pracoviště. Ačkoliv současné řídicí systémy CMM strojů práci
obsluhy výrazně podporují
a ulehčují, stále ji nemůžeme srovnávat s prací
programátora pracujícího v CAM systému.
A to je hlavní důvod,
proč byl vyvinut systém PAS CMM (www.
pastechnology.com).
PAS CMM je automatizovaný měřicí systém, který na trh uvedla firma PAS
Technology už v roce 2010. Bez nadsázky lze říci,
že je to první CAM systém pro CMM stroje. Je určen především pro firmy, které vyrábějí vysoce
přesné díly a potřebují efektivní, velmi rychlou
a spolehlivou přípravu měřicích programů. Pracuje na podobném principu jako CAM systémy.
Pro importování dílů PAS CMM využívá standardní
přenosové formáty IGES, STEP, VDA, X_T a SAT. PAS
CMM je samostatný software, který pro práci nemá
potřebu stálého propojení s měřicím zařízením.
Díky tomu máme možnost pracovat „offline“, to
znamená, že když připravujeme program na nějaký
díl, CMM zařízení může měřit díl jiný. V případě
programování v řídicím systému toto není možné.

jádřit k procesu měření, např. vedoucí měřicího
střediska. Umožňuje vytvářet What-if scénáře, tzn.,
že můžeme například změnit typ sondy, způsob
měření a jiné parametry. Výsledný návrh úprav je
možné přímo na modelu okomentovat a předat
zpět měřicímu oddělení.
SolidWorks Add-in je dokoupitelný modul, který
ještě více zefektivní práci
měřicího prostředí. Díky
němu můžeme prostřednictvím rozhraní
přímo v SolidWorks výkresu (nebo i modelu)
označit kóty určené
pro měření a jedním
kliknutím je přenést
včetně modelu
do prostředí PAS
CMM. Tato možnost nás ušetří
nejkomplikovanější části práce, a to vypisování
kót (ať už v PAS CMM, nebo přímo v řídicím systému
stroje). V SolidWorks máme též možnost označený
výkres vytisknout a předat společně s měřicím protokolem, tím je následná kontrola kót přehlednější.
STL import čím dál více firem potřebuje kvůli
zvyšujícím se nárokům na kvalitu měřit i mezi
operacemi výroby. Data jsou ale většinou ve formátu STL a řídicí systémy CMM strojů s nimi neumí
pracovat. V PAS CMM si můžete díky STL importu
těleso načíst, upravit jednotlivé plochy tak, aby
válce odpovídaly válcům a plochy plochám, a díl
následně rychle zkontrolovat.

Tři úrovně modulárního
systému PAS CMM

První krok: na počátku program analyzuje díl a automaticky vytvoří skupiny
prvků. Každá skupina
je označena barevně
a obsahuje prvky,
jako jsou např. slepé
díry, průchozí díry,
zaoblení a sražení,
obecné plochy, roviny
atd. Každá skupina
obsahuje i informace
o směru měření. Sys-

INSPECTION je kompletní balík, který je určen pro
měřicí pracoviště. Umožňuje End-to-End programování. To znamená, že, že s tímto systémem kompletně
připravíme kontrolní proces včetně vygenerování
měřicího programu. Na základě automaticky rozpoznaných prvků modelu systém určí způsob měření
a navrhne optimální pohyb sondy včetně kontroly
kolizních stavů. Pro všechny měřené prvky lze definovat individuální geometrické a rozměrové tolerance.
VIEWER je balík, který jak už název napovídá,
umožňuje prohlížení měřicího procesu. Je určen
pro kohokoliv, kdo se může zapojit nebo se vy-
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Postup práce
v PAS CMM

tém umožňuje uživateli jednotlivé prvky přesouvat,
přidávat nebo mazat. Je také možné přesouvat
prvky z jedné skupiny do druhé.
Druhý krok: pro každý typ prvku lze v parametrech nastavit na kolik bodů má být měřen nebo
přidat různé tolerance, např. rovinnost, válcovitost
atd. Podle těchto parametrů program automaticky
navrhne měřené body. Pokud nějakou plochu systém nemůže změřit nebo se uživateli nebude líbit,
jak je změřena, je možnost ručně jednotlivé body
přesunout, přidat nebo smazat. Je také možné
(např. pro tvarové plochy) vytvářet čtvercová nebo
kruhová pole bodů. Natočení, rotace sondy a její
dráha je vypočítána podle měřených směrů a také
s ohledem na kolize.
Třetí krok: pomocí nástroje „kótování“ může uživatel definovat vlastní prvky pro měření včetně
geometrických a rozměrových tolerancí. PAS CMM
také obsahuje dnes již běžnou simulaci CMM zařízení. Je možné definovat jakýkoliv typ měřicího
stroje a proces simulace bude vztažen přímo k takto
zvolenému zařízení. Uživatel PAS CMM si pomocí
simulace prohlédne proces měření a v případě
potřeby může změnit sled měření ještě dříve, než
bude poslán na měřící stroj.
Díky výše zmíněným možnostem dokáže systém PAS
CMM firmám uspořit až 90 % času věnovaného na přípravě měřicího programu, snížit chybovost a urychlit
dodávky. Systém podporuje jakékoliv zařízení, které
umí načítat soubory ve formátu DMIS, což je velkým
přínosem pro firmy s různými CMM zařízeními. Práce
v jednom prostředí je velkou výhodou, uživatel se tak
nemusí učit několik různých systémů, které se velmi liší.
O kvalitách systému PAS CMM svědčí řada referencí,
které za krátkou dobu svojí existence systém získal,
především v USA. Mezi uživateli lze nalézt takové
firmy, jako jsou Lockheed Martin, John Deer, ISCAR,
CATERPILLAR a řadu dalších. Na českém a Slovenském trhu produkt oficiálně distribuuje firma 3E
Praha Engineering, a.s. Q
www.3epraha.cz

ELEKTRICKÁ ALTERNATIVA ZA PNEUMATICKÉ VÁLCE
www.bibus.cz

Učinit změnu od pneumatických válců k elektrickým aktuátorům může současně zjednodušit
konstrukci a přinést provozní úspory.
Elektrické aktuátory jsou snadno připojitelné do automatizovaného procesu. Disponují jednoduchým
a tichým provozem a nevyžadují skoro žádnou
údržbu. Po instalaci pracují spolehlivě, i ve velmi
náročných podmínkách.
Nová řada PC elektrických aktuátorů THOMSON je
vyvinuta pro špičkové výkony, přičemž šetří uživatelům čas i peníze. Nabízí jednoduchý výběr,
rychlou a spolehlivou instalaci a zároveň také snižuje potřeby údržby. Jde o ideální řešení pro zpracovatelský průmysl, balicí a manipulační procesy
a pro mnoho dalších odvětví. Díky kompaktnímu

provedení a utěsnění jsou vhodné i do venkovního
prostředí.
Vynikající výkon aktuátorů nabízí:
vyšší hustotu výkonu, větší přesnost, delší zdvihy do
1200 mm, síly až do 6000 N, tišší provoz a schopnost
snášet boční zatížení.
Úspora v čase a energii:
●snížení nákladů na energii
●méně času na nastavení a údržbu
●méně komponent než v pneumatickém systému
●žádné úniky vzduchu
●žádná údržba kompresoru
Ing. Daniel Charvát, BIBUS s.r.o.

V roce 1992 jsme založili naši
společnost proto, abychom
nabízeli našim zákazníkům
v průmyslu špičkové know-how
v oblasti komponent a jejich
spolehlivou distribuci. Dodnes
se neobjevil důvod, proč
bychom na tom měli něco měnit.

Pneumatika
Mechatronika
Hydraulika
Environmentální
technologie
Rapid Prototyping

Každý den jsme v živém kontaktu
s odborníky v průmyslu. Jsme v kontaktu
s našimi zákazníky, s nimiž společně
hledáme optimální technické řešení, které
jim pomůže uspět. Jsme také v kontaktu
s vývojáři a nositeli nejnovějšího knowhow v globálním měřítku. Čerpáme
znalosti a zkušenosti, abychom mohli být
našim zákazníkům užiteční. Jsme tu pro
Vás proto, že svému řemeslu rozumíme.
A děláme hodně proto, abychom vždy
rozuměli Vašim potřebám.
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JIMTOF VE ZNAMENÍ „DNA TECHNICKÉ ZRUČNOSTI“
Japonský výraz „monozukuri“ znamená doslova „umění dělat věci”, a právě to symbolizuje
jakousi DNA japonské strojírenské výroby, charakteristické tradičně svou propracovaností,
inovacemi a precizností. Její výkvět se představí tradičně na podzim v Tokiu v rámci už 27.
ročníku veletrhu JIMTOF považovaného, spolu s mezinárodními přehlídkami EMO a americkým
IMTS v Chicagu, za jednu z hlavních událostí v oboru.
Tokijské výstaviště bude hostit od 30. října do 11. listopadu 2014 prestižní akci podporovanou japonským
národním svazem výrobců obráběcích strojů IMTO.
Letošní ročník ve znamení fúze umění dokonalého
zpracování, výrobních tradic a pokročilé technologie připomíná 50. výročí zahajovací akce, která se
poprvé konala v Ósace v roce 1962, a postupně se
vyvinula do jednoho z předních světových veletrhů
obráběcích strojů.
Japonská Asociace výrobců obráběcích strojů
JMTBA (Japan Machine Tool Builders Association)
a pořadatelská organizace Tokyo Big Sight měly
už v červnu letošního roku, několik měsíců před
zahájením veletrhu, potvrzenu účast 650 vystavovatelů s více než 5 tisícovkami expozic. JIMTOF je
v první řadě doménou domácích značek (z přihlášených vystavovatelů jich na 560 tvoří právě japon-

ské firmy s 4774 stánky), které reprezentují např.
společnosti DMG MORI Okuma, Brother, Kanzaki,
Nakamura-Tome, Mitsui Seiki Kogyo, OKK, Toshiba,
Yamazaki Mazak, Yasda, Shigiya, JTekt, Fanuc, Kuka,

Sugino, Yonezawa aj. Kromě nich nebudou chybět
samozřejmě ani expozice dalších renomovaných
světových výrobců – své novinky v Tokiu představí
i značky Iscar, Sandvik Coromant, Bystronic apod.
Celkem bude v Tokiu zastoupeno téměř třemi stovkami expozic 85 zámořských vystavovatelů.
Poslední ročník veletrhu v roce 2012 navštívilo
celkem 128 674 lidí, převážně profesionálů z nejrůznějších oborů: kovozpracujícího průmyslu, automotive a loďařského průmyslu, přesných nástrojů
apod., a přes 8000 z nich ze zahraničí. Obdobnou
návštěvnost očekávají pořadatelé i letos. Už máte
letenky do Tokia? Q

„Monozukuri DNA spojuje budoucnost a svět“, říká logo letošního ročníku největší japonské akce v oblasti
strojírenství - veletrh JIMTOF. A toto téma je i symbolem a ústředním motivem veletrhu.

Odborná sekce tribotechnika ČSS Vás zve na vzdělávací kurz

ZÁKLADY TRIBOTECHNIKY
16.–17. října 2014

Organizační sekretariát kurzu:
Česká strojnická společnost,
Novotného lávka 200/5, 116 68 Praha 1,
tel.: 221 082 203, mobil: 728 747 242,
e-mail: strojspol@csvts.cz

HOTEL SKI
Nové Město
na Moravě

www.strojnicka-spolecnost.cz,
www.tribotechnika.cz

Co je cílem vzdělávacího kurzu?
Tribotechnika jako realizační úsek tribologie,
tj. nauky o tření, opotřebení a mazání , zabývající se účinným využíváním jejích poznatků,
je významnou disciplinou každé výrobní i provozní praxe. Mazivo je dnes považováno za
konstrukční prvek každého stroje, ve kterém je
použito. Proto tento odborný kurz bude účastníky informovat především o mazivech a mazání,
ale také o správné aplikaci maziv a důležitosti
jejich ošetřování, které jsou předpokladem pro
bezporuchový provoz strojů a tím pro významné
úspory nákladů.

14

8/2014

Zásadou bude objektivita informací nezatížená
komerčními zájmy tak, aby umožnila posluchačům
průřezovou orientaci v tribotechnice od elementárních základů až po poslední aplikační poznatky.
Kurz je určen pro: podnikové tribotechniky, vedoucí pracovníky technického rozvoje, konstruktéry, technology, pracovníky laboratoří, údržby
a oprav ve všech druzích průmyslové výroby, energetiky, dopravy, ale i zemědělství. Bude přínosem
i pro nové pracovníky olejářských společností
a prodejců maziv, jejichž dobré znalosti tribotechniky jsou předpokladem kvalitních služeb a tím
i seriozních obchodních úspěchů.

Kurz se koná v turisticky přitažlivé oblasti ležící
v samém středu Českomoravské vrchoviny s celou
řadou kulturních památek a přírodních zajímavostí.
V okolí hotelu jsou upravené běžecké a cyklistické
tratě v délce 15 km, které lze využít rovněž k jízdě
na kolečkových bruslích a lyžích. V rámci hotelového komplexu jsou návštěvníkům k dispozici
tenisové kurty, minigolf, wellness centrum, fitness,
biatlonová střelnice, půjčovna horských kol, tenisového vybavení a míčů.
Příjem přihlášek je nejpozději do 2. 10. 2014
na adresu organizačního sekretariátu ČSS,
e-mailem, poštou, nebo i telefonicky.

2014
29.9. – 03.10.
pavilon G1
stánek č. 40

PLNÁ FUNKČNOST I V TĚCH NEJNÁROČNĚJŠÍCH
PODMÍNKÁCH
Zájem o automatizaci ve strojírenství neustále roste. Ale právě v částečné nebo úplné integraci
robotu se strojem se skrývá značné riziko: stísněné prostory, zhoršená přístupnost, náročné
prostředí a neustálý kontakt se špínou, prachem, olejem, kovovými odštěpky a chladícími kapalinami. V těchto podmínkách mohou obstát pouze ty nejmodernější a nejkvalitnější roboty.
Kvalitní roboty dnes dodává více výrobců, ale
pouze některé z nich jsou schopny vydržet extrémní podmínky, se kterými se setkávají při integraci do stroje. Důvod, proč mohou roboty Stäubli
v tomto prostředí dlouhodobě spolehlivě pracovat
– ačkoliv neustále vystaveny prachu, odlétávajícím

jsou u všech těchto modelů k dispozici i verze
s prodlouženým ramenem s pracovním dosahem
až 2,6 metru.
Řada HE byla vyvinuta robotovou divizí Stäubli
speciálně pro využití v drsných prostředích při
plné integraci robota do stroje. Díky možné přetlakové konstrukci lze ochranu ještě zvýšit: zápěstí
dosahuje stupně krytí IP67 a může tak být ponořeno i do vody nebo jiné kapaliny s hodnotou pH
mezi 4,5 a 8,5. Před finálním nátěrem robotu je
povrch speciálně upraven, čímž je zvýšena odolnost vůči korozi a zároveň se zvyšuje ochrana proti
případnému mechanickému poškození. Veškeré
části jsou vyrobeny z nerezové oceli a finální nátěr,
který může být ve žluté, šedé nebo bílé barvě
dle přání zákazníka, je velmi odolný a zajišťuje
jednoduché čištění.

Menší prostoje – vyšší efektivita
Díky dlouhodobému intenzivnímu vývoji a mnohaletým zkušenostem v této oblasti může robotová
divize Stäubli nabídnout spolehlivá, plně integrovaná řešení pro automatizaci ve strojírenství, která
přináší celou řadu dalších výhod. Mezi ně patří
např. menší prostoje ve výrobě díky rychlé a plně
automatizované obsluze strojů, minimalizace neproduktivního času a téměř samostatná výroba
bez nutného lidského dozoru. Není tedy divu, že
mnoho renomovaných výrobců ve strojírenství
svěřuje veškerou svou automatizaci právě do rukou
odborníků společnosti Stäubli. Q

Díky uzavřené konstrukci ramene robotu nevadí
znečištění od provozních kapalin

kovovým odštěpkům a dalším nečistotám – je
okamžitě zřetelný z jejich konstrukce. Jak už je
u šestiosých modelů řady TX zvykem, i standardní
modely jsou charakterizovány zcela uzavřenou
a velmi kompaktní konstrukcí. Dále nabízí stupeň krytí IP65 pro celé rameno, IP67 pro zápěstí
a bodují i díky integrované kabeláži s možností
vertikálního vývodu napojení pod patou robotu.
Sofistikovaný design zápěstí jej chrání před špínou,
prachem a kapalinami.

Vyšší produktivita
pro vaše obráběcí stroje.
www.staubli.cz/robotics
Zručnost. Rychlost. Odolnost.
Skvělé pohybové vlastnosti a kompaktní design umožňují robotům Stäubli
zakládat a vyjímat ze strojů i ve velmi
stísněných prostorech. Díky tomu je
volba našich robotů pro automatizaci
obráběcích strojů spolehlivým a ekonomickým řešením, které zaručuje vždy
vysokou ﬂexibilitu, kvalitu a rychlost.
Stäubli – robotová řešení pro náročná
prostředí.

Optimální ochrana pro obtížné úkoly
I přes tyto vlastnosti se najdou aplikace, kde
Stäubli doporučí zákazníkům volbu robota ve
speciálním provedení HE (Humid Environment).
Portfolio robotů v provedení HE zahrnuje kompletní řadu šestiosých robotů od modelu TX60 až
po velký robot TX200, které se hodí pro využití ve
výrobních procesech s vysokou vlhkostí a odstřikující vodou nebo chladicí kapalinou. Stejně tak

Robot může být upevněn dle požadavků konkrétní
aplikace na podlahu, zeď nebo na strop

Stäubli Systems, s.r.o.
+420 466 616 125, robot.cz@staubli.com
Staubli je ochrannou známkou Stäubli International AG
registrovanou ve Švýcarsku a v dalších zemích.
© Stäubli, 2014
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LaserCUSING: LASEROVÉ
NATAVOVÁNÍ KOVŮ S NEJVĚTŠÍM
STAVEBNÍM PROSTOREM
MODELOVÁ ŘADA X LINE 1000R NABÍZÍ DOSUD NEJVĚTŠÍ PRACOVNÍ
PROSTOR PRO VRSTVENÍ KOVU LASEREM. CONCEPT LASER
ZHOTOVIL ZATÍM NEJVĚTŠÍ SOUČÁST VYROBENOU POMOCÍ
TECHNOLOGIE PŘIDÁVÁNÍ MATERIÁLU. JDE O NOVOU METODU
S MINIMÁLNÍMI VÝVOJOVÝMI LHŮTAMI, POUŽITÁ NA VELKÝCH
DÍLCÍCH SE V PRAXI OSVĚDČILA A STALA SE VYHLEDÁVANOU.

R

ozvoj aditivní výroby způsobuje v současné
době revoluci v myšlení vývojových inženýrů
a zároveň otevírá prostor novým záměrům.
Jako příklad může posloužit fakt, že 3D komponenty
velikosti XXL jsou v současnosti trendem. Velkoformátový systém X line 1000R, který byl vyvinut ve
spolupráci s Fraunhoferovým Institutem Laserových
technologií (ILT) v Cáchách, se ukázal být krokem
správným směrem do nových rozměrů průmyslového 3D tisku kovů. Základem systému je optika
vyvinutá ILT pro 1000W laser. Přechod ze třídy 400W
laserů do vyšších dimenzí představuje ohromný skok
z hlediska velikosti konstrukčních dílů a produktivity
stavby. Po úspěšném ukončení vývojové fáze, představuje nyní Concept Laser řadu X line 1000R jako
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systém s největším stavebním prostorem dostupným
na současném trhu (630 x 400 x 500 mm).
Stroj X line 1000R byl vyvinut pro výrobu velkých
funkčních prvků a technických prototypů bez použití nástrojů s identickými materiálovými vlastnostmi ve srovnání s cílovou sériovou výrobou.
Klíčovým prvkem nového stroje X line 1000R je
vysoce výkonný laser s kilowattovým výkonem,
který umožňuje výrazné zvýšení produktivity ve
srovnání s jinými komerčně dostupnými systémy
pro bodové tavení laserem.

Výrazně zvýšena stavební rychlost
Systém X line 1000R je určen především pro
automobilový průmysl a letecký sektor. Pokud

Největší součást vytvořená aditivní technologií: skříň
převodovky z hliníkové slitiny (rozměry x/y/z:
474/367/480 mm – bez stavební palety) vyrobena
s produktivitou přes 50 cm³/h

jde o materiály, systém se ukázal všestranně použitelným. Zatímco automobilový průmysl používá
především hliníkové komponenty pro odlehčení
konstrukce, v leteckých aplikacích převažují vysoce pevné a odolné materiály, jako je titan.
Z hlediska nákladů, jsou velmi žádoucí vysoké
stavební (vytvářecí) rychlosti pro obě odvětví:
zatímco průměrný systém umožňuje nanést
10-15 cm³/h, X line 1000R nanese až 65 cm³/h
( odpovídá zvýšení o 650 % ). Díky patentovaným modulům kontroly jakosti, jako je systém

Téma: MSV + IMT 2014
Letecký a vesmírný průmysl
– motor rozvoje

Dr. Florian Bechmann, vedoucí vývoje v Concept Laser: „Oddělení procesní komory od manipulačního prostoru
je charakteristické pro Concept Laser a je důležité z hlediska bezpečnosti a kvality. To je také základní
charakteristika X line 1000R.“

QMcoating a QMmeltpool od Concept Laseru,
zůstává kvalita komponent zcela zachována i přes
velmi dynamický proces.

Závěry z vývojové fáze beta

tlakového lití v raných fázích vývoje. Navíc proces
LaserCUSING umožňuje konstruovat díly s nízkou
hmotností a přitom s vysokou pevností s nekonvenční geometrií – prakticky bez konstrukčního
omezení.

Rostoucí počet aplikací dílů z titanu a slitin na
bázi niklu nelze zastavit. Tyto materiály jsou
předmětem zájmu diktovaným především extrémními požadavky leteckého průmyslu. X line
1000R proto nabízí hermeticky uzavřený systém
pro bezpečné řízení tavicího procesu a celé
práškové hospodářství splňuje přísné směrnice
ATEX. „Oddělení provozní komory od prostoru
manipulace je charakteristické pro Concept
Laser a je důležité z hlediska bezpečnosti a kvality. To je také základní charakteristika X line
1000R,“ komentuje Dr. Florian Bechmann. Nové
aplikace jsou v současné době připravovány
týmem inženýrů. Kromě komponent pohonů
sem patří i testovací zařízení pro kosmické lety
a části turbín pro energetický a letecký průmysl.
Další zajímavou aplikací je použití LaserCUSING
pro opravu turbíny: opotřebovanou lopatku
turbíny lze opravit pomocí laserového spékání.
To znamená, že velmi drahé komponenty turbíny mohou být opraveny rychle a za rozumnou
cenu. Q
www.misan.cz

Poté, co byl představen prototyp stroje na veletrhu
Euromold 2012, byl kladen hlavní důraz na vývoj
vlastní mechanické a regulační techniky. Vývojáři
Concept Laseru se v loňském roce soustředili ve
větší míře na vlastní proces spékání a přípravu materiálů. K tomu poznamenává Dr. Florian Bechmann,
vedoucí vývoje u Concept Laseru: „Úkoly fáze beta
zahrnovaly především optimalizaci procesních
parametrů a intenzivní analýzy materiálů s cílem
připravit X line 1000R do sériové výroby“. To znamenalo pečlivou kontrolu teploty v celém stavebním
prostoru stroje, s cílem předejít deformacím nadměrných komponent. Concept Laser uvádí jako
maximální délku komponent 740 mm.

Představení největšího dílu – výchozí
reference pro vymezení nových
vývojářských možností
Rozměry tělesa převodovky vyrobené z hliníkové
slitiny jsou impozantní: 474 x 367 x 480 mm (bez
výšky stavební palety). Jedná se dosud největší součást vyrobenou metodou spékání práškového kovu.
„Jsou-li použity hybridní vytvářecí/stavební metody,
lze realizovat geometrie, které mohou přesahovat
základní stavební rozměry s výškou až 540 mm,“
říká Dr. Florian Bechmann. Stroj X line 1000R jako
představitel modelové řady nabízí významné zvětšení stavebních rozměrů, zlepšení kvality povrchu,
vysokou reprodukovatelnost a spolehlivost systému
díky monitorovacímu procesu, stejně jako uplatnění
široké škály práškových materiálů pro nejrůznější
aplikace.

Nové aplikace přicházejí
z automobilového průmyslu
Hliníkové slitiny (AL) jsou v současné době populární mezi vývojáři v oblasti automobilového
průmyslu, kteří pracují v rozsahu XXL. Materiál je
atraktivní pro vývojová oddělení zejména z hlediska snižování váhy komponent. Cílem je nahradit
časově náročné a nákladné lití do písku a forem

Foto: Concept Laser GmbH, Lichtenfels

X line 1000R - největší stroj pro výrobu dílů z reaktivních materiálů v uzavřeném systému s automatickou
dopravou prášku a s důsledně oddělenými prostory pro výrobu a manipulaci

Tabulka 1: Porovnání největšího a středně velkého systému pro laserové spékání kovů
M2 cusing

X line 1000R

Stavební prostor

250 x 250 x 280 mm3

630 x 400 x 500 mm3

Stavební objem

18 litrů

125 litrů

700

Max. délka dílu

350 mm

740 mm

210

Max. hmotnost dílu

144 kg

1 000 kg

700

Zásobník prášku

18 litrů

až 400 litrů na součást

2 000

Výkon laseru

400 W

1 000 W

250

Produktivita

10-15 cm³/h

65 cm³/h

650

Faktor 1

Faktor 3

300

Investice

Zvýšení v %
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TŘI ČTVRTĚ STOLETÍ INOVACÍ
Pro společnost KOVOSVIT MAS, a.s., je účast na mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně
tradiční událostí. V loňském roce se firmě, která letos slaví 75 let od svého založení, podařilo
získat další prestižní ocenění: Zlatou medaili za multifunkční 5osé vertikální obráběcí centrum
MCU 1100 v kategorii nejlepší inovační exponát.
Součástí celoročních oslav tohoto významného
jubilea bude i navýšení výstavní plochy expozice
na MSV na impozantních 408 m². Vystaveno na ní
bude celkem 5 strojů, z nichž dva budou prezentovat robotizované pracoviště. Konkrétně jde o tři
soustružnická centra (2 x SP 280 a 1 x SP 430) a dva
hi-tech stroje – soustružnicko-frézovací centrum
MULTICUT 500i S a multifunkční 5osé obráběcí

o funkci „Zelená Planeta“, která zajišťuje optimalizaci
pohonů a výkonů vřeten či automatické vypínání
silových obvodů. Energie je však šetřena i jinými
způsoby, například rekuperací energie při brždění
vřetena nebo cyklickým dopravníkem třísek. Tento
stroj je určen téměř pro všechny druhy průmyslů
a dokáže uspokojit velmi široké spektrum zákazníků.
V těsné blízkosti tohoto stroje v expozici bude

Centra SP 280 umístěna proti sobě spojuje konstrukce s nainstalovaným robotem

centrum MCU 700. Dále bude k vidění jeden historický, velmi vzácný exponát MCSY 80.
Vzhledem k tomu, že hlavním tématem veletrhu
je průmyslová automatizace, bude i naše novinka
právě z této oblasti. Konkrétně jde o robotizované
pracoviště složené ze dvou soustružnických center
SP 280 a robotické zařízení Fanuc. Buňka je určená
pro výrobu soustružnických polotovarů. Obě centra
SP 280 jsou vybavena protivřetenem a naháněnými
nástroji. Stroje jsou umístěny proti sobě a spojuje
je konstrukce s nainstalovaným robotem, který
dokáže obsluhovat oba stroje, čímž velmi zvyšuje
výslednou produktivitu práce. Pro ještě vyšší automatizaci je stroj vybaven centrálním zásobníkem
materiálu, který je navržen na principu „kolotoče“.
Díky tomu, že robot je umístěn ve výšce mezi centry, může obsluha snadno vstoupit do prostoru
mezi stroji a dohlížet tak na celý proces výroby.
Dalším vystavovaným exponátem je soustružnicko-frézovací hi-tech centrum MULTICUT 500iS
vybavené protivřetenem. Jde o stroj, který je určen
pro kompletní obrábění těch nejsložitějších dílců
a dokáže téměř cokoli, od klasického frézování či
soustružení až po mimoosé vrtání a odvalování ozubení. Točný průměr nad ložem stroje je 1030 mm
a maximální délka obrobku 1527 mm. Maximální
hmotnost obrobku může být při použití lunety až
3000 kg. Naše společnost se také věnuje novým
trendům a právě z toho důvodu je stroj vybaven
mnoha ekologickými funkcemi. Jedná se především
18
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MCU 700. Stroj disponuje třemi lineárními osami
s přímým odměřováním. Osa Y je navíc zdvojená
mostovou konstrukcí, což zajišťuje velmi vysokou
přesnost. Dále má toto 5osé centrum dvě rotační
osy. Otočně-sklopný stůl je uložen na obou stranách stroje, což velmi pozitivně přispívá k celkové
tuhosti a kvalitě výsledného produktu. Maximální
průměr obrobku je 1000 mm a maximální výška
obrobku je 500 mm. Pro stroj je k dispozici na
výběr jeden frézovací stůl, dva soustružnické
nebo jeden paletový. Maximální zatížení stolu
může být až 850 kg. MCU 700 je vybaven modulárním zásobníkem nástrojů a maximálně může
disponovat až 64 nástroji. V nabídce je také velmi
široká škála nejmodernějších vřeten s integrovaným pohonem „built-in“, od silových až po

Robotizované pracoviště, složené ze dvou soustružnických center a robotického
zařízení, je určené pro výrobu soustružnických polotovarů

nainstalován historický exponát MCSY 80. Jde
o první multifunkční obráběcí centrum na světě,
které společnost KOVOSVIT MAS představila již
v roce 1983 na výstavě EMO v Paříži. Pro návštěvníky
tak bude velkou příležitostí, možnost porovnat
historický stroj s tím současným a pozorovat pokrok, kterého bylo za posledních 30 let ve světě
obráběcích strojů dosaženo.
Dalším vystavovaným strojem z kategorie hi-tech bude multifunkční 5osé obráběcí centrum

vysokootáčkové. Stroj dokáže jak frézovat, tak
i soustružit. Mimo to však pro něj není problém
ani vrtání, vyvrtávání, vystružování či řezání závitů. Vzhledem k tomu, že jde o jeden z našich
hi-tech strojů, je opět vybaven ekologickou funkcí
„Zelená Planeta“ a mnoha dalšími, podobně jako
již zmíněný MULTICUT 500i S. Využití je opět velmi
široké, od automotive a dopravního průmyslu,
přes energetiku až k aerospace či výrobě forem.
Posledním prezentovaným exponátem bude sou-

Soustružnicko-frézovací centrum MULTICUT 500i S oděné do nového moderního kabátu
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Z kategorie hi-tech je i multifunkční 5osé obráběcí
centrum MCU 700 v nadčasovém designu

stružnické centrum SP 430 MC s maximální délkou
soustružení 1100 mm a oběžným průměrem nad
ložem 680 mm. Specifikace MC znamená, že stroj
je vybaven naháněnými nástroji a koníkem. Tento
model bude také disponovat speciální úpravou

s velkým průchodem vřetene. Je vybaven standardně přímým odměřováním.
Všechny vystavované exponáty jsou již v novém
designu, tudíž se nejedná pouze o velmi kvalitní
stroje s vysokou tuhostí a přesností, ale také o stroje
s velmi moderním a nadčasovým vzhledem.
Mezi další projekty, které budou prezentovány na
našem stánku, patří samozřejmě také slévárna KOVOSVIT MAS a.s. Ta se zabývá především výrobou
velmi kvalitních odlitků z šedé a tvárné litiny pro
široké spektrum zákazníků z mnoha odvětví. Dalším
prezentovaným projektem bude poměrně nový
projekt KOVOSVIT MAS HYDRO – malé vodní elektrárny, zabývající se výrobou Archimédovi šroubové
turbíny a šnekových čerpadel.
Společnost KOVOSVIT MAS a.s., se těší na Vaši návštěvu na Mezinárodním strojírenském veletrhu
2014 v Brně. Q
Ing. Adam Čech,
produktový manažer KOVOSVIT MAS

DŮMYSLNÉ A CENOVĚ DOSTUPNÉ ŘEŠENÍ
Decentralizovaný instalační systém CTEL firmy Festo znamená připojení ventilových terminálů
na průmyslovou síť, ale nákladově vychází stejně jako běžné řešení s vícepólovým konektorem.
Snadnou výměnu komunikačních modulů pro různé sítě ocení zejména výrobci strojů, kteří
potřebují docílit co největší přizpůsobivosti v oblasti komunikace.
Nové, decentralizované standardní komunikační
rozhraní respektuje princip plug and play: změna
připojení vícepólovým konektorem na připojení
pomocí komunikace IO-Link, průmyslových sítí
či rozhraní Ethernet je snadná a kdykoliv možná
zcela bez nutnosti znovu rozhraní konfigurovat.
Snad největším překvapením instalačního systému
CTEL je kromě jeho inteligentních a intuitivních
funkcí zejména velice příznivá cena.
Instalační systém CTEL obsahuje elektrické komunikační rozhraní I-Port,
na které jednoduše stačí nasadit
uzel CTEU pro požadovaný typ komunikace. K dispozici jsou všechny
běžné protokoly sítí. Ventilové terminály

s I-Portem (tedy zcela bez uzlu CTEU) jsou kompatibilní rovněž s rozhraním IO-Link. Možnosti instalace
CTEL rozšiřuje adaptér CAPC, jehož pomocí lze na
jeden komunikační uzel připojit až do vzdálenosti
20 m pomocí běžných kabelů NEBU dvě stanice
– nejen libovolné terminály, ale také například
moduly s binárními vstupy pro čidla CTSL. Q

Pozvánka do světa
obráběcích strojů
MSV BRNO 2014
29. 9. – 3. 10.
Vážení zákazníci a obchodní
partneři,
rádi bychom Vás pozvali k návštěvě
expozice KOVOSVIT MAS, a.s.
na mezinárodním strojírenském
veletrhu v Brně.
Přijďte se seznámit s historií
společnosti, která v letošním roce
slaví 75. let výročí od svého založení.
Představíme Vám kompletní
sortiment našich obráběcích strojů,
slévárenských odlitků a nabídku
poskytovaných zákaznických služeb.

Vystavované stroje:
— Multicut 500i
— MCSY 80
(historický exponát)
— MCU 700
— SP 430 MC
— robotizované pracoviště
(2 × SP 280 SY, robot Fanuc)

Rádi Vás přivítáme
v pavilonu P,
stánek č. 120

Nové rozhraní umožňuje snadnou konfiguraci a instalaci

www.kovosvit.cz
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FLEXIBILITA UPÍNÁNÍ:
KLÍČOVÝ FAKTOR K ÚSPĚCHU
Vzhledem ke stále kratším životním cyklům výrobků a razantně rostoucímu počtu variant
pochybuje mnoho uživatelů o svých současných upínacích systémech. V neposlední řadě
enormní efekty účinnosti, kterých lze dosáhnout nulovým upínacím systémem, objasňují,
jaké potenciály mohou přinést adaptabilní upínací zařízení.

J
U konvenčních sklíčidel snižuje systém
rychlovýměnných čelistí PRONTO čas potřebný na
výměnu čelistí až o 95 %

ak široké spektrum k flexibilizaci výroby se mezitím vytvořilo, ukazuje pohled do rozsáhlého
programu upínací techniky firmy SCHUNK. Ten
sahá od poměrně jednoduchých, ale účinných
rychlovýměnných čelistí až po náročný paletový
rychlovýměnný systém.
Odborníci se shodují: Flexibilita se v budoucnosti
stane ve výrobě klíčovým faktorem konkurenceschopnosti. Pouze ten, kdo vyrábí produkty precizně
a dle požadavků zákazníka, může dodávat zboží
v kratších dodacích termínech, bez vytváření drahých
a nehospodárných zásob. Ale který upínací systém
se vyplatí? Který dosahuje nejlepšího poměru cena/
/výkon? Odpověď často zní: To záleží na tom. Proto
kompetentní lídr na upínací techniku a uchopovací
systémy SCHUNK radí důkladně porovnat různé
možnosti ještě před rozhodující investicí. V podstatě
existují tři výchozí body k rychlému přizpůsobení
upínacího systému na měnící se díly: upínací čelisti,
upínací zařízení nebo kompletní upínací systém.

Levná varianta: Systémy
rychlovýměnných čelistí

Výběrem výměnných vložek PRONTO lze rozsah
upnutí u konvenčního sklíčidla zvětšit až o 16 mm

Systém rychlovýměnných čelistí BWM minimalizuje
přípravné časy silových svěráků TANDEM KSP plus
na méně než 30 s
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V oboru sklíčidel platí systémy rychlovýměnných
čelistí již řadu let za efektivní cestu k vyšší flexibilitě.
Zvláště komfortní jsou sklíčidla s integrovaným rychlovýměnným systémem, který výrazně snižuje čas
na výměnu jedné sady upínacích čelistí z asi 5 minut
(u konvenčních sklíčidel) na čas pod 1 minutu. Přitom
je obsluha velmi jednoduchá. Např. u hydraulického
silového sklíčidla řady ROTA THW stačí čtvrt otáčky
ovládacím klíčem k odjištění ozubení základních
čelistí. Po vložení nové čelisti a spojení s klínovou tyčí
je možné otočit klíčem zpět. Pružinový mechanismus
nakonec vysune klíč ven a tím zamezí tomu, aby
byl klíč nechtěně zapomenut na těle sklíčidla. Ještě
o krok dál jsou ruční sklíčidla řady ROTA-S plus,
která nepotřebují žádné další nářadí. Místo toho
se výměnný mechanismus aktivuje zmáčknutím
knoflíku. Ukazatel signalizuje po několikasekundové
výměně, zda jsou čelisti bezpečně uzamčené. Kromě
úspory času přináší rychlovýměnné čelisti SCHUNK
další výhodu: Na základě vysoké opakovatelné přesnosti výměny až < 0,02 mm lze již jednou protočené
upínací čelisti opakovaně používat, což přináší ve
srovnání s konvenčními sklíčidly obrovské úspory
nákladů. Při času pro protočení 20 minut je u sady
měkkých čelistí úspora času potřebného na výměnu
čelistí kolem 4 minut + 20 minut na protočení =
24 minut. Pokud by docházelo k jediné výměně
čelistí denně a počítáme-li strojní hodinovou sazbu
1200 Kč, činí denní úspora 480 Kč. Při 220 pracovních
dnech činí roční úspora nákladů již 105 600 Kč.
Pro uživatele, kteří nechtějí investovat do vysoce
kvalitních rychovýměnných sklíčidel nebo chtějí

provádět rychlejší výměnu čelistí na stávajícím
konvenčním sklíčidle, přinesla firma SCHUNK na
trh systém rychlovýměnných čelistí PRONTO. Díky
5 sekundám, které jsou na výměnu potřeba, je tato
novinka turbo časovou úsporou pro konvenční sklíčidla o velikosti 250 s jemným ozubením 1/16’’ x 90°
a 1,5 mm x 60°. Tato vylepšená rychlovýměnná sada
se skládá z nosných a výměnných čelistí a slouží
k vnějšímu upnutí polotovarů i opracovaných dílů.
Princip je docela jednoduchý: Místo kompletních
nosných čelistí se vymění pouze výměnné vložky,
které se nasadí a upevní pomocí 6stranného klíče.
Tímto způsobem lze zvětšit bez jakýchkoliv úprav
rozsah upnutí až o 16 mm. To je plus o 300 %
oproti konvenčním sklíčidlům. Přitom je zamezeno
nesprávné pozici. V zajištěném stavu poskytuje
6stranný tvarový styk maximální procesní stabilitu
a umožňuje přenos vysokých sil a krouticích momentů. Aby vyhovovaly různým aplikacím, jsou na
výběr tři varianty nosných čelistí pro malé, střední
a velké rozsahy upnutí. Jako upínací čelisti nabízí
inovativní rodinná firma čtyři tvrdé hrubovací zakusovací vložky pro různé průměry a upínací rozsahy
a měkké výměnné vložky pro obrábění hotových
dílů. Jednou protočené čelisti lze na systému znovu
opakovaně používat bez nutnosti protáčení.
Rychlovýměnný systém mohou uživatelé použít i na
silových svěrácích. Systém rychlovýměnných čelistí,
který funguje bez použití nářadí, redukuje u silových
svěráků řady TANDEM čas výměny u jedné sady čelistí pod 30 s. Základní a výměnná čelist jsou v tomto
případě spojené integrovaným šikmým zámkem,
takže vnější rozměry upnutí zůstávají nezměněné.
Síly generované při upínacím procesu jsou absorbovány přesným a bezvůlovým rozhraním. S opakovatelnou přesností výměny čelistí < 0,02 mm splňuje
systém nejvyšší požadavky. Jelikož lze zajišťovací
mechanismus volitelně ovládat shora, zezadu nebo
ze dvou stran, může být rychlovýměnný systém
neomezeně použit i v těsných prostorech.

Mnohostranná varianta: Flexibilní
upínací zařízení
Čím jsou obrobky i způsob opracování rozmanitější,
tím více stojí za to poohlédnout se po flexibilně
použitelných upínacích zařízení. I tady rozšířila firma
SCHUNK svůj program. Opravdovým multitalentem
je vícenásobný upínač KONTEC KSM2. Na 3, 4 nebo
5osých strojích může být vedle sebe ručně upnuto
více dílů současně. Štíhlé čelisti bez přesahujících
rušivých kontur umožňují obzvláště vysokou hustotu
dílů a optimální přístup k nim. Stejně tak je přesvědčivý jeho výkon při upnutí velkých obrobků ve spojení s dalším vícenásobným upínačem KSM2. Kalené
a broušené jemné ozubení zajišťuje maximální sílu,
přesnost a tvarovou stabilitu. Bez ohledu na velikost
obrobků funguje systém klínového upínání tak, že je
obrobek při upínacím procesu automaticky dotlačován dolů. Tak je zaručeno přesné obrábění i při vysokých posuvech. Zvlášť efektivně je vyřešeno ovládání:
Jediný upínací klíč stačí k upnutí kusu, vyjmutí čelistí
díky rychlovýměně nebo k rychlému a flexibilnímu
přestavení upínacího systému na jiné kusy.
Speciálně pro uživatele, kteří chtějí na frézkách
a soustruzích obrábět široké spektrum dílů, vyvinul SCHUNK vysoce flexibilní manuální sklíčidlo
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ROTA-S flex. To kombinuje osvědčené sklíčidlo řady
ROTA-S plus s prodlouženými vedeními a proměňuje jej v lehké a zároveň obzvlášť flexibilně použitelné velké sklíčidlo. Ve srovnání s konvenčním
sklíčidlem pro velké upínací průměry se hmotnost
u ROTA-S flex snížila až o 60 %. Při identickém zatížení stolu lze obrábět podstatně těžší obrobky.
Navíc zůstává vzhledem k nízké zástavbové výšce
dostatek místa pro obrobek a nástroje. Pro obrábění
menších dílů mohou být vedení opět jednoduše
demontována, čímž je přístup k obrobkům
v porovnání s upnutím na konvenčním velkém
sklíčidle podstatně lepší. Speciální systém mazání
zajišťuje u obou variant dlouhodobě vysoké upínací
síly. Těsnění proti nečistotám zabraňuje vniknutí
třísek a prachu. ROTA-S flex může být snadno
upevněno na stůl stroje a pomocí optimalizovaného
rychlovýměnného systému čelistí přestaveno za pár
sekund. Malé části upíná stejně spolehlivě jako velké
a zajišťuje přitom maximální provozní bezpečnost.
Vyloženě flexibilně se mohou osadit i výkonné a robustní upínací svěráky SPK. Jsou vhodné k použití
na obráběcích centrech, stejně tak jako na velkých
horizontálních soustruzích a karuselech. Výhodou je
jejich nízká hmotnost a výška. Rozvor je nastavitelný
a tedy vhodný pro všechny upínací stoly s paralelními T-drážkami. Jejich velký zdvih čelistí 100 mm
a enormní upínací síla až 75 kN zajišťují s nízkými
utahovacími momenty bezpečné vnitřní nebo vnější
upnutí. Základní tělo z oceli, ze všech stran tvrzené
funkční díly, stejně jako integrované mazání zajišťují
dlouhodobě vysokou přesnost a dlouhou životnost.
Další rozhraní čelistí na přední straně zvyšuje přídavně
flexibilitu a umožňuje velmi nízké stabilní napnutí.
Vzhledem k tomu, že základní čelisti mají standardní
rozhraní pero-drážka, mohou být použité standardizované upínací čelisti. Pomocí prizmatických čelistí
mohou být bez problémů upnuté i hranaté díly.

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: Bez dalších
rušivých kontur od čelistí, podpěr nebo upínek.
Pokud se moduly nulového upínacího systému
umístí na standardizované modulové podložky,
jsou obrobky volně přístupné ze všech pěti stran.

Předchozí detailní analýza

Se sklíčidlem ROTA-S flex lze výrazně rozšířit oblast
použití frézek a soustruhů

Kdo chce využívat potenciály flexibilních upínacích
zařízení, udělá dobře, pokud porovná jednotlivé
možnosti pro svou aplikaci. Na jednu stranu lze
dosáhnout obrovských výsledků s nízkými investicemi. Na druhou stranu by mohlo být užitečné
zvážit kompletní změnu strategie zahrnující nulový
upínací systém nebo přímé upínání. Ať se zaměřením na cenu nebo komfort – experti na upínací
techniku ve firmě SCHUNK pomáhají zákazníkům
s výpočtem hospodárnosti jednotlivých systémů
a s koncepcí vhodného upínacího řešení. Q
www.cz.schunk.com

Robustní upínací svěráky SPK umožňují flexibilní
použití upínacích desek při obrábění

Na vícenásobném upínači KONTEC KSM2 může být
díky úzkým čelistem upnuto více dílů na velmi
malém prostoru

Vlivem jednoduchosti výměny sklíčidla je nulový
upínací systém VERO-S ideální i při soustružení (verze
NSL turn se využívá v moderních multitaskingstrojích kvůli flexibilitě a krátkým výměnným časům)

Komplexní varianta: Nulový upínací
systém
Nejpohodlnější způsob zvýšení flexibility upnutí obrobků poskytuje zaručeně nulový upínací systém
VERO-S. Pomocí jednoho nebo více upínacích čepů
umožňuje bleskovou výměnu různých upínacích
zařízení s opakovatelnou přesností < 0,005 mm. V modulu tohoto systému radiálně umístěné upínací čelisti
vtáhnou upínací čep a zajistí jeho pozici díky samosvornému a tvarovému spojení. Díky patentovanému
rychlému upínacímu zdvihu dosahuje vtahovací síla až
40 000 N – ideální předpoklady pro dosažení zvláště
tuhého upnutí, které zaručeně odolá extrémním bočním silám. Protože všechny funkční části – základní
tělo, upínací čepy a upínací čelisti – jsou vyrobené z kalené nerezové oceli a modul je kompletně utěsněný
proti třískám, prachu a chladicím kapalinám, osvědčil
se v praxi jako velmi robustní. SCHUNK standardně
integroval připojení pro přetlakový vzduch stejně
jako možnost pro monitorování upínacích čelistí. Tím
lze každý modul použít do automatického provozu.
Ještě relativně mladý je trend přímého upínání,

Jeden systém na vše: KONTEC KSM2 umožňuje různá
upínací řešení a lze jej snadno přestavět

Ruční sklíčidlo ROTA-S flex má až o 60 % nižší
hmotnost než konvenční sklíčidlo a pokrývá
obzvláště velký upínací rozsah

U přímého upnutí jsou obrobky upnuty pomocí
upínacích čepů přímo na moduly nulového
upínacího systému

Zveme Vás na MEZINÁRODNÍ STROJÍRENSKÝ VELETRH do Brna
na náš stánek č. 016 v pavilonu F, kde Vám naši specialisté představí
rozsáhlý program upínací techniky a uchopovacích systémů SCHUNK.
8/2014
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NOVO: NÁSTROJE V CLOUDU

hloubky 1 ½, až po: potřebuji ½“ karbidový vrták
délky 5xD v jakosti KC7315. V prvním případě systém pomůže uživateli definovat vlastnosti obráInovovaný systém firmy Kennametal pro optimální volbu nástrojů propojením se správou bění, v tomto případě vrtání slepé díry, a následně
nástrojů, elektronickým obchodem a dalšími programy výrazně posiluje a rozšiřuje možnosti vybere soubor produktů, které mohou požadodílenských systémů, jak efektivně předat znalosti o nástrojích.
vanou práci provést (přičemž bere v úvahu omezující požadavky, jako materiál, tolerance a sled
Podle výrobce by se „digitální poradce“ mohl stát oknech. „Přidáním dokumentace Tool Boss do uživa- obráběcích operací, jak pro jednotlivé nástroje,
i řešením problému, jak překlenout mezery v do- telského profilu mohou zákazníci snadno kontrolovat tak pro nástrojové sady). Výsledky jsou poté seřavednostech vznikající tím, že starší pracovníci od- inventář během přípravy své technologie a lépe zeny na základě znalostních pravidel tak, aby co
cházejí a noví se neangažují ve výrobních profesích. zobrazit jednotlivé položky už ve svém podniku. nejlépe vyhovovaly požadavkům dané aplikace,
Nová verze digitálního nástroje pro výrobní plá- Systém tak předchází komplikacím, např. kterou apli- zákazníkem definovaným pracovním podmínkám
nování, kterou Kennametal představil v loňském kaci si vybrat a používat. Jakmile se jednou uživatel a uživatelským preferencím.
roce, prošla intenzivním vývojem a nyní
Pokud má zákazník na mysli nějaký prefenabízí vylepšené možnosti. NOVO ve verzi
rovaný nástroj i sortu, chytré filtry rychle
1.3 spojuje prostřednictvím cloudu správu
vyberou produkty vhodné k provedení
nástrojů, elektronický obchod a další dílenské
práce, ale aplikace poskytne i další volby,
systémy vyžadující přesná a včasná data,
na jaké obrábění se položka hodí, jak ji
přičemž významně redukuje množství chyb
sestavit a rovněž jak pracuje s vybraným
řešením. To umožňuje zkrátit výběr všech
v datech a nahrazuje namáhavou práci s překomponent řezného nástroje z hodin na
pisováním dat.
minuty, a to se zárukou, že seznam je úplný
Bezproblémové propojení
a správný.
a mobilita
V obou případech aplikace Tool Configurator
Poté, co byly loni uvedeny originální funkce
poskytne všechny CAD soubory a grafickou
NOVO Tool Selector, Tool Configurator, Tool
podporu pro všechny komponenty nástroje
Advisor a Job, přidává nyní NOVO propoi jejich sestavu, což představuje významnou
jení na elektronický obchod, výstupy dle
úsporu času.
Foto: Kenametal
ISO 13399 a bezproblémovou integraci se
NOVO pracuje od konečného produktu
systémem správy nástrojů Tool Boss pro- NOVO je pokročilý systém pro volbu nástrojů a přípravu technologie, zpět k obráběcí strategii. Každé číslo zastřednictvím Machining Cloudu. Uživatelé který funguje lépe než katalog
kázky je spojeno s aplikačními daty sesi mohou např. vyžádat cenovou nabídku
sbíranými od stovek odborníků na danou
od svého lokálního distributora zasláním seznamu přihlásí, veškeré předávání pracovních dat končí, oblast a desítky let sbíranými zkušenostmi firmy.
položek ze svého nákupního košíku. Nové okno což činí organizace a týmy mnohem výkonnějšími K požadovanému číslu dílu systém nabídne obtaké usnadňuje přidávání náhradních dílů a dalších díky šíření technologických informací k těm, kdo je rázky, sestavy, seznamy náhradních dílů, stejně
položek do stávajících nákupních košíků. Náhradní potřebují,“ říká Chris Merlin, marketingový manažer jako informace o vhodných břitových destičkách.
díly jsou v nabídce zřetelně označeny jako „included“ pro iniciativu Virtual Machining v Kennametalu.
Nejenže v minutě vykoná, co dříve trvalo hodiny,
(součástí dodávky) nebo „non-included“ (nutno Tím, že NOVO je nyní dostupné i ve verzích pro ale přinese optimalizované řešení podporované
objednat samostatně).
tablety s Androidem a Windows, nabízí přístup odbornými znalostmi. Dokonce ještě více – naUživatelé nástroje Tool Boss mohou na cloudu vyu- k individuálnímu seznamu nástrojů bez ohledu na bídka Job Functionality je cloudové úložiště spožívat poslední verzi softwaru NOVO pro zjištění, zda to, přes jaké zařízení se uživatel přihlásí.
jené s uživatelem prostřednictvím unikátního ID,
položka navržená pro technologii je již dostupná v jekde mohou být uloženy nástrojové sestavy, které
jich inventáři. Čísla zákaznických dílů jsou prostřed- Systém, který uvažuje jako technolog
zahrnují nástrojová, obchodní a rozměrová data
nictvím Tool Boss databáze automaticky zahrnuta ve NOVO lze používat mnoha intuitivními způsoby, i hmotnosti, rychlosti, posuvy, fotografie či CAD
výsledcích NOVO Tool Advisor a v Tool Availability od např.: potřebuji vrtat otvor o průměru 1“ do modely pro budoucí použití. Q

ZNAČENÍ S RFID HLÍDÁ POŘÁDEK V NÁSTROJÍCH
Označování nástrojů s využitím techniky Industrial RFID od společnosti Balluff zvyšuje efektivitu výroby. Všechna data související s nástrojem jsou bezkontaktně ukládána do datového
nosiče zabudovaného v upínací části nástroje, takže už nehrozí použití nesprávného nástroje
nebo ztráta nástrojů.
Základní součástí identifikačního systému BIS jsou robustní nosiče dat v miniaturním provedení, čtecí a zapisovací hlavy a procesorová jednotka. V komplexních
systémech správy nástrojů se technika BIS používá
i v seřizovacích a měřicích zařízeních, kde jsou, podle
zavedené praxe, do nosiče dat naprogramována
data identifikující nástroj a definující jeho geometrii. Data jsou do paměti ukládána automaticky
při každém použití nebo odložení nástroje, a proto
jsou neustále udržována ve správném a aktuálním
stavu. V moderních výrobních závodech to zajišťuje
22
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maximální využití nástrojů a zkrácení doby odstávek
obráběcích strojů z důvodu výměny nástroje.
BIS C, které bylo prvním řešením pro identifikaci
založeným na radiofrekvenční metodě (RFID), zajišťuje spolehlivý přenos dat dokonce i v prostředí
s mnoha kovovými součástmi v blízkém okolí nosiče.
Jako součást systému pro správu nástrojů umožňuje
automaticky přenášet parametry nástrojů do řídicího
systému stroje, a tím výrazně zkracuje neproduktivní dobu potřebnou k seřízení stroje. Navíc snižuje
úsilí potřebné k zajištění správných nástrojů a pří-

pravků a pomáhá optimalizovat životnost nástroje.
V podstatě zcela je odstraněna výroba zmetků nebo
nutnost oprav obrobků po použití nesprávného
nástroje. Na racionalizaci práce má vliv také snazší
evidence nástrojů a přípravků a zvýšení bezpečnosti
výroby odstraněním chyb vzniklých např. zadáním
špatných vstupních parametrů řídicímu systému
stroje nebo záměnou nástrojů.
Identifikační systémy firmy Balluff jsou dostupné
v široké škále verzí a zkušenosti výrobce ukazují, že
investice do nich se zaplatí za rok či dva. Q
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NOVINKY DMG MORI V HIGHTECH OBRÁBĚNÍ
Továrna společnosti Deckel Maho v duryňském Seebachu patří k nejmodernějším závodům
DMG MORI, a je celkem logické, že i z těchto důvodů se stala dějištěm nejnovějšího pokračování
ze série dnů otevřených dveří, které firma pořádá tradičně k seznámení s novinkami ze své
produkce. Ty poslední se konaly od 1. do 4. července a představily se na nich téměř tři desítky
strojů z portfolia současného největšího světového výrobce obráběcích strojů.
Zásadně zmodernizovaný závod představil v podobě 27 modelů inovativních obráběcích strojů
reprezentativní průřez portfoliem DMG MORI,
z toho 11 strojů už v novém společném designu
DMG MORI, a 8 z nich s inovativním uživatelským
prostředím CELOS.
Na dnech otevřených dveří v Seebachu byla speciální pozornost věnována přesným obráběcím
centrům HSC linear a řadě DMC V. Tato nová obráběcí centra jsou již v základním provedení vybavena vysokorychlostními vřeteny s 28 000 ot.min-1
a lineárními pohony se zrychlením více než 2 G
u všech os. Jak zdůrazňuje výrobce, termosymetrická konstrukce těchto zařízení umožňuje zajistit
vysokou dlouhodobou přesnost, takže díky tomu
se obráběcí centra HSC linear řadí k vůbec nejpřesnějším strojům na výrobu forem na trhu.
Nejnovější generace vertikálních obráběcích center
DMC V z produkce DMG MORI využívá stabilní lože
z minerálního materiálu, které nese stojan z šedé
litiny. Stůl pevně spojený s ložem je dimenzován i na
obrobky nejvyšších hmotností. Díky této konstrukci
jsou pohybující se hmoty stále stejné, bez ohledu
na hmotnost obrobku, což zaručuje uživateli vysoce
oceňované konstantní dynamické vlastností. Elitními představiteli této řady, představenými na Open

House Seebach 2014, jsou obráběcí centra DMC
1150 V (v současné době vůbec největší vertikální
frézovací stroj značky) a DMC 850 V – vertikální obráběcí centrum s unikátním konceptem, vybavené
manipulací s obrobky WH10 pro vyšší flexibilitu.
Dále byly předvedeny – už rovněž v novém designu a s prostředím CELOS – univerzální soustruhy
a soustružnicko-frézovací stroje řady CTX ve třech
velikostech. Mezi žhavé novinky prezentované
v Seebachu patřil i nový soustružnický automat
SPRINT 20/5, který měl v červnu svou světovou
premiéru v Bergamu.

K dalším atraktivním exponátům patřil stroj řady
NLX 4000BY/1500, koncipovaný speciálně pro
kompletní efektivní obrábění velkých obrobků (až
do 500 mm v průměru – 600 mm průměr bez osy
Y). Jde o největší systém ve své třídě, pokud jde
o průměr otvoru průchozího vřetena, šířky kluzné
plochy a točivého momentu frézy. Přehlídku prezentovaných high-tech exponátů dokompletovaly
univerzální lineární frézovací stroje DMU eVo, pro
simultánní 5osé frézování, a centra DMF s pojízdným stojanem, která jsou ve zdejší továrně doma
(jsou tu totiž přímo vyráběna), a trojice tzv. entry
level strojů řady ECOLINE, které představují vstup do
této oblasti obrábění, koncipované dle standardů
DMG MORI a vybavené 3D řídicí technologií.
Kromě „živých“ prezentací strojových novinek samotných nabídly Dny otevřených dveří v Seebachu
tradičně i atraktivní doprovodný program v podobě řady technologických seminářů a přednášek.
Účastníci se na nich mohli detailně seznámit nejen
s technickými parametry předváděných zařízení,
ale i s nejnovějšími trendy v oboru a nabídkou
DMG MORI v širším kontextu. Jako jeden z lídrů
inovací v segmentu obráběcích strojů společnost
sleduje, ale i aktivně utváří již od počátků nejdůležitější trendy v oblasti třískového obrábění.
Klíčovými tématy letošního ročníku Open House
v Seebachu byly „těžké“ obrábění, vrtání a závitování, výroba forem a vysokorychlostní obrábění
s pomocí prostředí CELOS. Se svými poznatky
a zkušenostmi se kromě hostitelské společnosti
podělily s účastníky seminářů i partnerské firmy
specializované na různé oblasti, jako např. výrobci
nástrojů Sandvik, Horn či Ingersoll a Siemens, jako
dodavatel řídicích systémů. Q

SPOLUPRÁCE ČLOVĚKA S ROBOTEM
Na veletrhu Automatica v Mnichově byla k vidění celá řada novinek. V oborech, jako je automatizace a robotika, prezentovali svojí nejnovější nabídku všichni světoví výrobci a jejich
dodavatelé. Na této jedinečné světové události si mohl každý návštěvník udělat představu
o nových procesech a směru automatizace i o větší spolupráci člověka s robotem.
Červen patřil v Mnichově automatizaci a zanedlouho se bude i u nás prezentovat výkvět výrobců
a dodavatelů automatizačních prvků a komponent
na mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně.
U příležitosti veletrhu Automatica představila firma
Stäubli Robotics novou řadu robotů TX2 s novou
generací kontroléru CS9.
Právě díky nové řadě robotů TX2 a kontroléru CS9
posouvá Stäubli hranice spolupráce člověka se
strojem. Nejnovější technologický vývoj, zejména
v oblasti senzorů a mechatroniky, umožňuje odstranit ochrannou bariéru ve výrobě mezi robotem
a lidmi. Jde o nové funkce Safe Speed a Safe Stop.
Robot získává data ze senzorů integrovaných na
rameni, kontrolér je následně analyzuje a v okamžiku, kdy se člověk přiblíží do pracovního prostoru
robotu, Safe Speed sníží pracovní rychlost robotu
na bezpečnou úroveň. Výhodou je zde pouhé zpomalení, robot pokračuje v práci, nedojde ihned
k jeho nouzovému zastavení, a odpadá tak nutnost následného restartu systému. V případě, že se

bude i poté operátor dále přibližovat, aktivuje se
druhá funkce Safe Stop. Robot nadále zpomaluje
svůj pohyb nebo přejde rovnou do bezpečného
režimu. V tomto případě je zachováno napájení
ramene, a proto může pokračovat v práci hned
jakmile člověk opustí jeho pracovní prostor. Opět
není zapotřebí restartovat celou aplikaci.
Další funkce Safe Tool a Safe Zone dávají možnost
specifikovat a nepřetržitě sledovat určitý prostor
kolem nástroje, a zabránit tak včasným zastavením kolizi nástroje, když se v pracovním prostoru
vyskytne překážka. Nebezpečí poškození těchto
drahých nástrojů je tak zcela eliminováno.
Nová řada 6osých robotů TX2 společně s novým
kontrolérem splňuje nejpřísnější kritéria bezpečnostní kategorie SIL3-Ple. Pro zajištění maximální
bezpečnosti je každý pohyb robotu monitorován
senzory, které zaznamenávají souřadnice, rychlost
a zrychlení robotu v reálném čase. Šestiosé modely
TX2 nabízejí 6 digitálních bezpečnostních enkodérů
a integrovanou bezpečnostní desku. Toto ucelené

StaubliCS9 -1,2 Nová generace přesných robotů TX2-40
a inovovaný kontrolér CS9
pro bezpečnou manipulaci
této řady robotů

řešení zaručuje
maximální ochranu jak pro operátory, tak i pro technologické vybavení výrobní linky.
Díky těmto bezpečnostním funkcím a absencí
fyzických bariér kolem pracoviště mohou být robotové buňky navrhovány na menším půdorysu,
čímž se výrazně zvýší produkce linky v přepočtu
na metr. Q
8/2014
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PRODUKTIVITA PŘI VÝROBĚ ELEKTROD
Novou řadu HSC vertikálních frézovacích center, určených především pro obrábění grafitových elektrod, představuje frézka Penta P 432 HSC. Je technicky a ekonomicky smysluplným
doplněním pracovišť pro výrobu forem s vynikajícím poměrem cena/výkon.
O praktické zkušenosti s novou frézkou Penta 432 HSC otáčky vřetena, dostatečný počet pozic v zásobse s námi podělili ve firmě Sevoc automotive a.s. (do- níku nástrojů, odpovídající pracovní rozsah všech
nedávna ještě Semeko). Dostalo se nám možnost os a maximální možný průměr nástroje.
porovnat produktivitu a některé technické parametry
u strojů se stejným účelem, avšak s generačním roz- Poznatky z výroby
dílem, které v nástrojárně firmy stojí hned vedle sebe. ●Tuhost stroje a s tím přímo související dynamika
„Rozhodnutí koupit novou frézku na výrobu grafitojsou u nového stroje Penta 432 HSC v porovnání
vých elektrod vzniklo na základě aktuálních potřeb
se stávajícím strojem výrazně lepší.
naší nástrojárny a střednědobého plánu rozvoje ●Přesnost stroje vyhovuje, ale s přesností neměli
větší problémy ani u stávajícího stroje.
firmy. Mohli jsme jít dvěma cestami. Buď jít do stroje
typu Exeron Digma HSC, což představuje poměrně ●Maximální otáčky vřetene – původní stroj umí
velkou jednorázovou investici, nebo se vydat cestou
max. 24 000 ot.min-1, ale už 20 000 je na hranici
postupného rozšiřování výrobní kapacity nákupem
použitelnosti, stroj je přetížený, vibruje a je hlučtřeba i více strojů, které umožňují investici rozložit
nější. Na novém stroji 432 HSC není problém dlouv čase. Zvolili jsme druhou
možnost i s ohledem
hodobě využívat maxima, tedy 40 000 ot.min-1.
na to, že můžeme výrobu
●Počet pozic v zásobníku – stará
diverzifikovat na více fréfrézka má 8 pozic pro nástroje
zek a podle potřebných
proti šesti pozicím nového
parametrů celý proces
stroje. Dvě pozice sice někdy
pomocí obsluhy vést
chybí, ale systém umístění zák maximální efektisobníku více pozic neumožňuje.
vitě,“ řekl Jiří Sedlář,
člen představenstva
Srovnání řezných
Sevoc automotive a.s.
podmínek
Srovnávat detailně
●U malých průměrů nástrojů
technické parametry
(menších než 4 mm) jsme
obou strojů by nemělo
nyní s novým strojem, a díky
většímu maximu otáček vřesmysl, protože obě zařítene, schopni se více přiblížit
zení vznikala v jiné době
a z tohoto pohledu je jeoptimální řezné rychlosti,
jich morální stáří odlišné. Mezi podstatné
kterou má nástroj pracovat.
parametry ale u HSC center patří tuhost
U starého stroje bylo toto
stroje, dynamika, přesnost, maximální Frézka Penta P 432 HSC
velmi omezující.

Technická data – P 432 HSC
400 (+120 ATC)
Posuvy os (X x Y x Z)
x 350 x 200 mm
Pracovní prostor
550 x 400 mm
Odstup stůl – vřeteno 110/310 mm
Max. velikost/hmotnost 400 x 300 x 180 mm
obrobku
/ 100 kg
Rychloposuv
12 m/min
Rozlišení
0 mm
Přesnost pozicování
0,01 mm
Otáčky vřetene
6000–40 000 ot.min-1
Výkon vřetene
3 kW
Výměník nástrojů
6 pozic
Průměr nástrojů
1,0–10,0 mm
●Díky

větší tuhosti frézky Penta 432 HSC jsme
schopni hrubovat s krokem v ose Z po 1 mm,
oproti 0,6 mm u starého stroje a s bočním krokem
cca 75 % průměru nástroje.
●Díky mnohem lepší dynamice nového stroje je
velká časová úspora na rychloposuvových přejezdech nástroje mimo jeho záběr v materiálu.
●Opakovaným měřením bylo zjištěno, že na stroji
Penta 432 HSC je firma schopna ušetřit 1/4 času
při naprosto stejných řezných podmínkách jako
na stroji AZK, a to pouze díky jeho dynamice
●Měřením je také zjištěna časová úspora cca 1/3
času při využití schopnosti nového stroje zabrat
větší hloubku při hrubování (1 mm Penta 432
HSC versus 0,6 mm u stroje starého).
●Dále je možné snížení obráběcího času až na polovinu při využití technologie hrubování, kdy jede
nástroj na hloubku svého průměru. Zde je firma
omezena nedostatečným odsáváním odfrézovaného grafitu z pracovního prostoru, jelikož používá
původní odsávací zařízení. Nákupem odsavače
s vyšším výkonem se zde otevírá další rezerva. Q

LINEÁRNÍ TECHNOLOGIE  HYBNÁ SÍLA STROJŮ
Mezi zásadní průmyslové trendy současnosti patří velmi sofistikované technologie 3D tisku
nebo laserového obrábění. Aby byla zajištěna precizní přesnost na setiny milimetru, vyžadují
tato moderní zařízení osazení špičkovými lineárními technologiemi.
Podle údajů Českého statistického úřadu je český
průmysl opět na vzestupu. Průmyslová produkce
v březnu 2014 meziročně reálně vzrostla o 8,7 %. Přibývá firem, které se rozhodly postavit velké projekty
na inovativních technologiích. Např. díky finančním
prostředkům z evropského fondu startupový projekt
společnosti be3D vytváří sériovou linku o rozloze
1000 m2 k výrobě velkých průmyslových 3D tiskáren
DeeRed. Svými specifikacemi jde o jednu z největších sériově vyráběných 3D tiskáren na světě.
Právě technologie 3D tisku se vyvíjí velmi dynamicky
a do budoucna má velký potenciál jak u malých
zákazníků, tak u velkých průmyslových gigantů.
Vzhledem k téměř neomezeným možnostem se
stává velkou konkurenční výhodou celé řady firem.
Pro výslednou kvalitu 3D tisku však musí výrobce
použít prvotřídní komponenty, které nevykazují me24
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chanickou vůli a jsou maximálně přesné pro dodržení
požadavků na polohovací mechanismus tiskové hlavy
v základní rovině XY. Velmi důležitým faktorem je dostatečná mechanická tuhost supportu, na kterém se
tvoří samotný 3D tisk. Kvalita 3D modelu je ovlivněna
jemností kroku posunu supportu ve směru osy Z.
Z pohledu technologické náročnosti, praktické
využitelnosti a koncové ceny je využití lineárních
pohonů pro výrobce 3D tiskáren nejvýhodnější,
protože se jejich výkon blíží klasickému 2D tisku.
Lineární motory splňují nejvyšší nároky na pohotovost, rychlost a přesnost polohování, ale i na speciální mechanismus tiskové hlavy. Lineární řešení
HIWIN, který pro český a slovenský trh dodává česká
společnost HIWIN s.r.o., je připravované přesně na
míru zákazníkům. Šetří nejen náklady na energii a na
údržbu, ale zajišťuje mnohem vyšší produktivitu.

CNC řezací fiber laser FILA disponuje nejvýkonnějšími
lineárními pohony HIWIN a vláknovým laserem, který
má vynikající jakost paprsku, fokusaci do malého
bodu a mimořádnou intenzitu záření

Nejnovější generace laserových řezacích strojů znamenají posun v konstrukčních možnostech nejenom
velkých, ale i středních a malých firem. Osazení těchto
strojů pohybovým zařízením založeným na komponentech firmy HIWIN umožňuje trvalý plný provoz
s minimální údržbou. Cílem je zdokonalování řezacího
procesu, plné využití řízení pohybu a rovněž zlepšení
kvality zpracování. Při použití lineárních motorů dosahují
laserové řezací stroje vyšší dynamiky a přesnosti než při
klasickém řešení ozubenými hřebeny. Současně odpadá
opotřebení počtu mechanických částí a tím se eliminuje
počet potenciálních servisních zásahů. Díky tomu je
dosaženo výrazného zvýšení produktivity stroje. Q
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TEKUTINY V POHYBU  OD STAROVĚKU K DNEŠKU
ANEB DLOUHÁ CESTA ČERPADEL
OD OSLÍKA PO STRÁŽCE REAKTORŮ
Čerpadlo je jedním z velkých vynálezů, který provází lidstvo od dávnověku jeho dějin. Není divu – voda je základní surovinou pro život a její
dobývání z často hluboko pod zemí uložených zdrojů bylo otázkou
přežití lidí v dané lokalitě. Postupně se vyvíjela od původních poměrně
primitivních zařízení poháněných oslíkem či dobytkem nebo lidskou
silou až po moderní automatizované mechanické systémy.
Na čerpadla a jejich spolehlivou
funkci jsou proto už při vývoji a konstrukci kladeny mimořádné nároky.
Vývojáři mají dnes naštěstí k dispozici

byl pravděpodobně mnohem větší,
kdyby tuny vody nabírané do lodi
po srážce s ledovcem nevypumpovala zpět z poškozeného trupu
výkonná čerpadla, i když nerovný
souboj s oceánem byl nakonec nad
jejich síly. Jsou klíčovou součástí
vybavení pohonných systémů letadel a kosmických raket, o automobilech nemluvě – bez nich by
nedokázala auta ujet ani kilometr,
a pokud by přestala fungovat čerpadla, nejen doprava, ale náš svět
jako celek by během krátké doby
zcela zkolaboval.

hledat pod jménem
Badi‘al-Zaman Abū
al-‘Izz ibn Ismā‘īl ibn
al-Razāz al-Jazarī).
Zařízení se v Evropě
znovu objevilo až
o dvě století později.
Právě podle principu, na kterém
fungují, se různé
druhy čerpadel, kterých vývoj přinesl
opravdu rozsáhlou
škálu, obvykle rozlišují. Hlavní skupinu
tvoří tzv. objemová
čerpadla (pístová,
plunžrová, lamelová,
membránová, zubová, peristaltická či
klasická šneková). Dalším typem jsou
odstředivá čerpadla (která se podle
směru průtoku tekutiny vzhledem
k ose otáčení rotoru dělí na radiální,
diagonální a axiální), proudová čerpadla (rozdělovaná podle druhu média
(pára, plyn, případně určitá tekutina)

na injektory a ejektory. A aby byl výčet úplný, nelze opomenout ani další
druhy čerpadel, jako jsou vodní trkač
či násoska. Aspoň orientační krátký
výběr aktuálního dění a nabídky
v tomto segmentu vám nabízíme
na následujících stránkách. Q

Kdo je otcem čerpadla?

pokročilé nástroje jako např. počítačovou simulaci (CFD) pro výpočty
a projektování optimálně řešeného
designu těchto zařízení, stejně jako
pokročilé materiály, umožňující moderním čerpadlům získat donedávna
ještě nedosažitelné parametry.

Svět postavený na
čerpadlech
Moderní čerpadla už však zdaleka neslouží jen k nasávání a dopravě vody,
ale obecně k manipulaci s nejrůznějšími tekutinami, od těch neutrálních
až po nebezpečné agresivní kapaliny
včetně ropy, chemikálií či kyselin, od
čerpání kalů až po superčisté tekutiny v hi-tech průmyslu a medicíně,
které nesmí ohrozit žádné riziko
kontaminace.
A nejen kapalin – přemisťují sypké
materiály, najdeme je v chladicích
systémech nejrůznějších zařízení,
od chladicích okruhů atomových
reaktorů v jaderných elektrárnách až
po ponorky. Ostatně právě v námořních aplikacích hrála a hrají čerpadla vždy mimořádně důležitou roli,
a jen díky jejich spolehlivé funkci
bylo zachráněno i nemálo lidských
životů. I počet obětí na Titanicu by

Archimédes ze Syrakus, s jehož jménem je spojováno šnekové čerpadlo
(proslulý Archimédův šroub), kterým
byla pro odstraňování proniklé vody
vybavena i největší loď starověku
Syracusia, by svůj stroj v moderní
podobě už možná ani nepoznal.
Nicméně jeho autorem či objevitelem zřejmě ani tento proslulý antický vynálezce není, jen toto jedno
z nejstarších známých čerpadel, která
viděl při svých cestách po Egyptě,
jako první popsal a zdokonalil. To mu
však neubírá na významu, stejně jako
mnoha dalším, kteří jsou uváděni jako
vynálezci různých druhů pump a čerpadel. Jako např. renesanční umělec
a inženýr Francesco di Giorgio Martini,
jehož zařízení na odstraňování bahna
je považováno za předka odstředivého čerpadla, které pak ve fyzické
podobě poprvé vyrobil francouzský
vynálezce Denis Papin (známý ovšem
zase spíše díky svému vynálezu přetlakového kotle, slavného Papinova
hrnce). Podobě jako vakuové čerpadlo, které proslavil svým proslulým
pokusem s vývěvou a tzv. Magdeburskými koulemi německý vědec
Otto von Guericke. Princip sací pumpy
(známý už Římanům), např. popsal už
ve 13. století arabský inženýr Al Džazárí (pokud byste o něm a jeho velmi
zajímavé práci chtěli zjistit více, musíte
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UŠETŘÍME VAŠE
VÝROBNÍ NÁKLADY
○ prodloužíme životnost oleje
○ prodloužíme životnost stroje
○ snížíme spotřebu elektrické energie
○ zvýšíme kvalitu vaší výroby
○ pracujeme za plného provozu,
bez jeho omezení
○ využijte možnosti dlouhodobého nájmu
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LOŽISKA SKF PRO PRŮMYSLOVÁ ČERPADLA
Ať se jedná o zásobování vodou ve městech, těžbu ropy ze dna oceánu nebo odvádění agresivních kapalin v chemických továrnách, požadují moderní společnosti spolehlivé a účinné
čerpací systémy. Pro uživatele i výrobce průmyslových čerpadel to znamená vedle hledání
způsobů na snížení celkových nákladů na vlastnictví i plnit stále náročnější ekologické předpisy.
Protože náklady na energii představují téměř
polovinu (45 %) celkových nákladů na vlastnictví čerpadla, je úkolem optimalizovat spotřebu
energie pro celý životnostní cyklus čerpadla a pro
výrobce čerpadel zvýšit střední dobu bezporuchového provozu.
SKF jako světový dodavatel ložisek a řešení pro
průmysl může nabídnout řadu účinných řešení – od
moderních technických podpor ve stádiu návrhů až
po monitorovací systémy pro zajištění spolehlivého
provozu ve vzdálených těžko přístupných místech.

Zvýšení střední doby mezi poruchami
u kalových čerpadel
Je-li čerpadlo suspenze zatěžováno v důsledku
působení silné kavitace a abraziv, může výsledné
opotřebení a poškození oběžného kola způsobit
nevyvážený stav. I když je prakticky nemožné
dokonale eliminovat nerovnováhu, je možné
podstatně snížit škody, které způsobuje. Ke snížení škodlivých efektů v důsledku nerovnováhy
oběžného kola, kombinuje (díky speciálním montážním nástrojům) hřídel unikátní ložisko SKF
a těsnění s upínacími pouzdry. Díky této kombinaci výrobků může čerpadlo běžet s lepším
chlazením, hladčeji a déle, což mu poskytuje
delší životnost.
1) Řešení pomocí naklápěcích ložisek
Unikátní systém používá sférické soudečkové
ložisko v kombinaci se soudečkovými ložisky na
suchém konci hřídele čerpadla a toroidního CARB
ložiska na mokrém konci hřídele. Tento nosný systém může podstatně snížit vibrace způsobené
nerovnováhou oběžného kola. Ložisko CARB zvládá
i tepelné prodloužení hřídele v ložisku. Aby se obešel problém způsobený axiálním zatížením ložiska,
umožňuje systém pro zvyšování průtoků a účinnosti
tolerovat větší axiální zatížení.

2) Ložiska SKF pro polohovací pozice
Jsou-li soudečková SKF ložiska Explorer a tahová
soudečková ložiska Explorer správně kombinována, mohou:
●pojmout až 1,5° vychýlení hřídele
●odolat opotřebení a poškození způsobenému
znečišťujícími látkami
●maximalizovat účinky maziva pro snížení tepla
generovaného ložisky a zvýšit jejich životnost
●pojmout značně vyšší zatížení než jiné typy stejně
velkých axiálních ložisek
●zjednodušit montáž nebo demontáž při použití
ve spojení s upínacími pouzdry.
3) Ložiska CARB pro nepolohovací pozice
Pro řešení tepelné roztažnosti hřídele používají
návrháři čerpadel tradičně válečková ložiska na
mokrém konci hřídele. Nicméně tato ložiska nedokážou pojmout vibrace nebo průhyby hřídele,
které se obvykle vyskytují při prvních známkách
nerovnováhy oběžného kola. V důsledku toho SKF
doporučuje používat na mokrém konci hřídele ložiska CARB. Mezi klíčové výhody tohoto řešení patří:

Ložiska MRC: řešení pro čerpadla
Tato ložiska nabízejí několik prvků, které významně zvyšují výkonové parametry i životnost
čerpadel. Patří mezi ně zejména:
●40° kontaktní úhel – Strmější než úhel kontaktu standardního dvouřadého angulárního
kuličkového ložiska dává čerpadlovému ložisku
zvýšenou kapacitu tahu.
●Masivní obráběná mosazná klec – Konstrukční prvek osvědčený u jednořadých kuličkových ložisek zajišťuje robustní výkon i v těžkých
a špatných podmínkách mazání. Ložisko vydrží
déle, než dojde k poruše (delší střední doba mezi

Při provozu podporuje jedna řada kuliček
čerpadlového ložiska MRC primární axiální zatížení,
zatímco druhá přenáší zatížení v opačném směru
●přijetí

tepelné roztažnost hřídele v ložisku, což
prakticky eliminuje problémy vyvolané axiálním
zatížením
●tolerování nesouososti hřídele snižující zatížení hran
●těsnost na vnitřním a vnějším kroužku brání korozi vzniklé třením a omezuje vibrace hřídele.
4) Upínací pouzdra / hydraulická matice
Montáž a demontáž na kuželovou hřídel je přesný
a časově náročný úkol. Při nesprávném provedení
bude vnitřní vůle buď příliš malá, nebo příliš velká
a ložisko předčasně selže. Pro přesnou a rychlou
instalaci ložisek v kalových čerpadlech se doporučuje metoda SKF drive-up. Ta používá hydraulické
matice, hydraulické čerpadlo, upínací pouzdra,
pojistné matice a opakovací zařízení, které byly speciálně navrženy pro maximální životnost ložisek. Q

poruchami) produkuje hluk signalizující blížící se selhání, takže poskytuje delší čas reagovat na údržbu
●CB axiální vnitřní vůle – V návaznosti na
úspěch redukovaného doběhu u jednořadých
angulárních ložisek, nově optimalizovaná axiální vůle čerpadlových ložisek podporuje lepší rozdělení zátěže mezi dvěma řadami kuliček a snižuje
možnost smyku u nečinné sady kuliček.
●ABEC-3 (P6) Tolerance – Funkce obsažená
v jednořadém angulárním kuličkovém ložisku
MRC, tolerance ABEC 3 (P6), přispívá k lepší kontrole stavu namontovaných ložisek a k jejich
hladšímu chodu. Q

KDYŽ ČERPAJÍ MAGNETY

Schéma magneticky řízeného čerpadla
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Magneticky poháněná bezucpávková odstředivá čerpadla používají pro generování pohybu magnety umístěné na nosiči nebo
hnací sestavě, jež jsou poháněné standardním elektromotorem.
Pro přenos točivého momentu do oběžného kola jsou využívány
koaxiální magnetické spojky. U dynamických čerpadel sestava pohonu
obvykle pohybuje rotorem, v případě objemových čerpadel se pohybuje
mechanismus, který zvětšuje a zmenšuje dutinu. Sestavu pohonu tvoří dva samostatné kroužky z permanentních magnetů. Vnější sada pohybuje vnitřní sadou pomocí rotačního magnetického pole, které
pohání čerpací mechanismus.
Čerpadla tohoto typu jsou energeticky účinná a mohou pracovat s různými druhy kapalin, včetně
kyselin, žíravin a olejů. Magneticky poháněná čerpadla mají vyšší investiční náklady než srovnatelné
typy odstředivých čerpadel, ale nabízejí nižší provozní náklady kvůli absenci výměny těsnění, čištění,
nakládání s odpady, a prostojů. Jsou zvláště vhodná a využívaná pro manipulaci s nebezpečnými nebo
drahými chemikáliemi, protože neobsahují žádnou mechanickou ucpávku, což eliminuje možnost úniku
čerpaného média nebo riziko poruchy kvůli jeho působení. Q

Téma: MSV + IMT 2014

OD FITINEK A POTRUBÍ AŽ PO VENTILY
TD-FS je samostatnou divizí IT společnosti TD-IS, s.r.o., která se po úspěšném působení
v průmyslovém sektoru rozhodla využít své získané zkušenosti i ve výraznějším zapojení do
specializované činnosti v dalším oboru – v oblasti fluidní techniky.
Zájmu o fluidní systémy nahrávalo i dosavadní
dlouholeté působení TD-IS v roli systémového integrátora, zkušenosti s CAD systémy a skutečnost,
že mezi její klienty patří řada průmyslových firem
z nejrůznějších odvětví, jejichž provozů se tento
obor týká. Přesah do dalšího segmentu mimo dosavadní okruh působnosti byl pak logickou volbou
při směrování dalšího rozvoje.

TD-IS cenné zkušenosti pokud jde o potřeby firemního průmyslového sektoru v oblasti CAD
dokumentace (což vedlo k partnerství s firmou
Autodesk) a další oblastí, v níž vidí společnost
TD-IS významný a perspektivní potenciál, byly
fluidní systémy.
Ve snaze zajistit nejvyšší odbornost, padla volba při
hledání optimálního partnera a dodavatele na společnost Sison, která je autorizovaným distributorem
skupiny Fitok Group, renomovaného výrobce, jenž
představuje v daném oboru skutečnou špičku.
A TD-IS získala stabilního partnera s mnohaletou
praxí, disponujícího vysoce kvalifikovanými specialisty, kteří jsou schopni vyřešit i velmi specifické
požadavky. Fitok nabízí silnou technickou podporu
v Čechách i v sousedním Rakousku.

Ve znamení synergie
Svou strategii založila firma na principu nabízet
svým zákazníkům certifikované komponenty pro
fluidní systémy v nejvyšší kvalitě za příznivou cenu.
Divize TD-FS dodává široké spektrum produktů pro
průmyslová odvětví vyžadující materiálové komponenty odolávající vysokým teplotám a tlakům, a to

Maximální kvalitu za stejné peníze
„Hodláme se zaměřit zejména na kvalitu a dostupnost produktů. V poslední době se situace
na českém trhu změnila a lidé si uvědomili, že je
možné za produkty ve stejné nebo vyšší kvalitě

pro strojírenství, petrochemii, plynárenství, energetiku a potravinářství. Jde především o komponenty
pro vysoký tlak, mezi něž patří zejména šroubení,
fitinky, ventily, hadice, filtry, vzorkovací nádoby,
ale např. také trubky a další. Tyto komponenty se
používají především v instrumentaci v různých
průmyslových odvětvích.
Jak uvedl vedoucí nové divize TD-FS Ing. Pavel
Petrák, inspirací byla dlouholetá spolupráce s lidmi
působícími v tomto segmentu, kde nedávno došlo
k výrazné změně na trhu, a jeden z významnějších
dodavatelů z organizačních důvodů tento trh
opustil, takže TD-IS se mohla chopit příležitosti
a využila synergie dosavadních činností k rozšíření
svých aktivit. Do portfolia jejích zákazníků patří mj.
firmy z oblasti automotive, strojírenství, měření,
regulace, energetiky, přepravy plynu, petrochemie
a pod. Díky spolupráci s nimi získali specialisté

utratit méně, a snížit tak příliš vysoké náklady.
A přesně to produkty Fitok umožňují. K nim samozřejmě hodláme poskytovat odbornou technickou podporu, poradenství a profesionální servis
a do budoucna i komplexní služby v oblasti projektové dokumentace fluidních systémů,“ říká
Ing. Pavel Petrák.
Fitok vyrábí pro šest produktových oblastí – ventily
a fitinky pro jednotlivé přístroje, polovodiče, vysokotlaké ventily a fitinky, systémy pro odběr vzorků,
kalibrační fitinky a hadice, procesní ventily a fitinky –
s rychle se rozvíjejícími oblastmi energetiky, ropy a zemního plynu, petrochemického a chemického průmyslu.
Produkty značky Fitok jsou vyvíjeny,
vyráběny a testovány podle nejpřísnějších průmyslových standardů,
rovněž suroviny pro ně jsou vyráběny a dodávány v souladu s předepsanými normami. Každý ventil
vyráběný společností Fitok se zkouší
dusíkem na maximální hodnotu tlaku
až 6000 psi (414 bar).
Pět klíčových oblastí výroby skupiny
Fitok, včetně základních nástrojů
a vybavení ventily a fitinkami, vysokotlakých ventilů a fitinek, polovodičů,
ventilů a fitinek určených pro plynové systémy
a uzavřené smyčky odběrného systému a UGC
procesní ventily a fitinky, doplňují v nabídkovém
portfoliu fluidní divize TD-FS rovněž produkty firem
Haitima, AP Tech, Sandvik a dalších. Q

Top quality fluid systems components supplier
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pozvání na veletrh
švýcarské lékařské
techniky činí přes
500 mld. Kč. Velkou
roli sehrává i boom
v oblasti výroby mechanických hodinek,
které jsou sice mnohem
méně přesné než řízené
krystalem, ale o to více
stojí. Ve světě přibývá velmi
bohatých lidí, pro které jsou
mechanické hodinky renomovaných švýcarských
firem otázkou prestiže. Je tu i početná skupina lidí
posedlých sběratelskou vášní a vlastnících ve svých
trezorech kolekce těchto unikátních technických
skvostů. Mechanické hodinky jsou nejstarším precizním technickým zařízením, které člověk zhotovil
a dnešní turbillony navíc vzbudí údiv na tváři i lidí
bez většího vztahu k takové technice. K unikátům
patří i kazety třeba s vysokým leskem z drahých dřev
nebo z netradičních materiálů, do kterých se takové
skvosty ukládají.

Taková zařízení
používali
dříve hodináři
na výrobu
součástek

MIKROMECHANIKA, ZDRAVOTNICKÁ
A HODINÁŘSKÁ VÝROBA V ŽENEVĚ
Ženevské výstaviště PALEXPO si naše technická veřejnost spojuje hlavně s automobilovým
průmyslem, jelikož se tam každoročně na jaře pořádá prestižní evropský Autosalon. Ale
v červnu patří výstaviště třem specializovaným veletrhům, typickým pro západ Švýcarska
a přilehlým francouzským regionům. Jde o veletrhy SALON EPHJ-EPMT-SMT, které se svým
zaměřením specializují na mikromechaniku, výrobu precizních dílů zejména pro hodinářský
průmysl a také na výrobu pro lékařské účely.
Letošní ročník se uskutečnil od 17. do 20. června
a prezentovalo se zde téměř 800 vystavovatelů,
na které se přijelo podívat přes 20 000 návštěvníků. Široké portfolio návštěvníků bylo většinou
z frankofonní oblasti Švýcarska, jelikož zmíněná
výroba je typická právě pro tuto oblast. Precizní
díly se tu vyrábějí převážně v malých firmách, často
i v rodinných domech. Přesná výroba zde žije velmi
aktivním, ale svým specifickým životem. Zhotovují
se tady nejen konečné výrobky pro hodinářské
a šperkařské firmy, ale i pro zdravotnictví, a také
vše, co s takovou výrobou souvisí – od speciál-

Co veletrhy ukázaly
Ukázaly prakticky všechno, co taková výroba potřebuje a co s ní souvisí. Např. mikromechanická
výrobní zařízení. Tyto stroje mají půdorysnou
plochu většinou menší než 1 m². Úměrná tomu
je i mezioperační doprava a různé manipulátory
a třeba také vibrační zásobníky velikosti dlaně. Malé

ních výrobních strojů přes nástroje, manipulační
techniku, měřicí přístroje a zkušební zařízení až po
kazety, do kterých se tyto produkty balí. Jde o výrobu nenáročnou na prostor, spotřebu materiálu
a energie. Má ale obrovskou přidanou hodnotu,
spojenou s dlouholetou tradicí, vysokou technickou
Speciální 3D měřicí stroj – jeho x/y stůl je uložený na
progresivním „houbovém“ vzduchovém ložisku

Optická kontrola rozměrů

až miniaturní jsou i stavební prvky těchto výrobních zařízení, řešené většinou zakázkově. Různé
hlavice pro upínání sad nástrojů se také vejdou do
dlaně jedné ruky. Nástroje jsou většinou z tvrdých
materiálů, jejich stopky mají často průměr 1 mm,
ale výrobní tolerance je maximálně několik μm.
Použití tvrdých materiálů a zejména keramiky je
patrné nejen u součástek pro hodinářské firmy,
ale i pro zdravotnictví. Svoji pozici si drží i výrobci

úrovní a umem. Na tyto specializace připravuje
posluchače velmi precizně i ženevská technická
univerzita. Kvalitě tu napomáhá i klimaticky čisté
prostředí s minimální prašností.

Pozadí vysokého HDP
této části Švýcarska

Automaty na ozubená kolečka do hodinek
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Přispěl k tomu v poslední době mj. i rozvoj výroby
lékařské techniky, za kterým stáli výrobci dílů do
hodinek a související mikromechanické firmy. Zhruba
čtvrtina firem zaměřených na hodinářskou výrobu
dnes dodává i prvky pro medicínu. Celkový obrat

Ciferníky drahých hodinek se stále zdobí ručně

pozvání na veletrh
přesně dávkovaným mazivem. Tlakové pumpičky
jsou často z keramiky a vůle mezi pístkem a válcem je cca 1 μm. Díly pro zdravotnictví je nutné
po praní důsledně sterilizovat. Řada firem je zde
zaměřena i na speciální montážní stoly s kamerami
a monitory. Složitou problematikou je i dotahování
hodinářských šroubků, proto zde bylo několik spe-

Výroba dílů kovových řemínků se neobejde bez
automatizace

dílů třeba ze safíru. Na vzestupu je proto i výroba
diamantových nástrojů. Vedle tradičního broušení
se stále více používají diamanty pro vysoce kvalitní
vzhledové třískové dokončování povrchů. Malé
nástroje potřebují i vysokootáčková vřetena, ale
i speciální upínače s radiálním házením 1 μm.
V rozměrové kontrole se prosazují u miniaturních
dílů s malou tuhostí bezkontaktní optické metody,
a to jak pro měření kontur, tak i hřídelových součástek. Větší díly, zejména základová tělesa hodinek, se
kontrolují stolními 3D měřicími stroji o půdorysné
ploše cca A4. Jejich odměřovací systém pracuje
s citlivostí 0,1 μm. Velkou část výstavní plochy zabíraly nejrůznější testovací přístroje a třeba právě
zde bylo vidět, kolik malých firem, zaměřených na
zakázkovou techniku, je navázaných na hodinářskou výrobu. Jemná mechanika vyžaduje i vysoce
účinné praní součástek po obrábění, ale i mazání

Drahé hodinky se uchovávají přirozeně v drahých
kazetách

cializovaných výrobců miniaturních momentových
(mechanických i pneumatických) šroubováků. Většina těchto unikátních, nám málo známých zařízení,
měla vysokou technickou a estetickou úroveň.

Něco na závěr

Vysokou úroveň praktické výchovy na ženevské
technické univerzitě prezentovala mj. i tato technicky
dokonalá a výrobně velmi jednoduchá 3D tiskárna,
zhotovující model srdeční komory

Několik vybraných exponátů jsme přiblížili raději
fotografiemi než textem.
Příští rok se tyto tři prestižní veletrhy uskuteční
2.–5. června, opět na progresivně koncipovaném
výstavišti PALEXPO navazujícím na letištní budovu
s nádražím, kde končí většina dálkových spojů. Q
Jan Kůr, Ženeva, jan.kur@mesing.cz

Téma: MSV + IMT 2014

NOVÉ KAPALINOVÉ ČERPADLO PRO PŘENOS TEPLA
V INLINE PROVEDENÍ
Společnost KSB doplnila portfolio svých produktů QRYLQNRXNWHURXQČPHFNêYêUREFH
rozšířil NRPSOH[Qt ãNiOX þHUSDGHO SURSĜHQRVWHSODD tekutin: 3ĜHGVWDYLO VYRX QRYRXĜDGX
s označením (WDOLQH SYT.
Jednostupňová spirální čerpadla jsou navržena se
sacím a výtlačným hrdlem na stejné ose, v uspořádání, které je také charakterizováno jako tzv. in-line

provedení. Uspořádání potrubí pro takové čerpací
agregáty může být velmi jednoduché, takže jsou
ideální volbou pro kompaktní topné systémy a ve
stísněných prostorech.

Optimalizace pro nejlepší provozní
parametry

Čerpadlo Etaline SYT zvládá přenos tepla a horkých
tekutin

Čerpadla Etaline SYT mohou obstarávat maximální
průtok až 316 m3 za hodinu a s dosahem téměř 70 m
(konkrétně 69 m). Zvládnou horkou vodu, stejně jako
minerální a syntetické tepelné oleje při teplotách až
do 350° C. Robustní konstrukce nových čerpadel se
uplatní zvláště v drsných podmínkách, v nichž jsou
systémy pro přenos tepla často nasazovány.
Pro optimalizaci hydraulického systému nových
čerpacích agregátů využili vývojáři počítačové
simulace dynamického proudění tzv. CFD (Computational Fluid Dynamics), zejména pro řešení
hydraulického průchodu sacím kolenem, spirálních
skříní a oběžných kol. Čerpadla vybavená tímto
optimalizovaným hydraulickým systémem jsou
vysoce energeticky efektivní.
Nová čerpadla, která jsou k dispozici v deseti velikostech, mohou být využita pro téměř každý požadovaný druh služby, spouští se vždy blízko svého
nejlepšího bodu účinnosti, což má za následek
vysokou energetickou efektivitu. Před předáním je
každé čerpadlo oříznuto na průměr oběžného kola
provozního bodu systému, který bude nainstalován.

VÝKONNÉ RADIÁLNÍ ČERPALO PRO PRŮMYSL
Nizozemská firma Moog, zaměřená na vysoce výkonná řešení pro řízení pohybu představila své největší radiální pístové čerpadlo pro průmyslové aplikace. Novinka s označením
RKP 250 rozšířila sortiment radiálních pístových čerpadel s proměnným průtokem, pro posunutí do 250 cm³ na otáčku.
Největší čerpadlo RKP série – Moog RKP 250 – umožňuje dodávat kontinuální tlak až do 350 bar a je
určeno zejména pro aplikace, které vyžadují vysoké
systémové tlaky, jako je např. tváření kovů, lisy, vstřikování a dalších typů průmyslových strojů. Radiální
pístová čerpadla jsou oceňována pro svou robustní
konstrukci a spolehlivost v extrémních podmínkách.
Pro strojní aplikace, kde se vyžadují ještě vyšší posuvy, může být RKP 250 nakonfigurováno formou
dvojitého čerpadla s plným točivým momentem
napříč všemi posuny do 500 cm³. To také může
být v kombinaci s dalšími RKP čerpadly a čerpadly s rozhraním standardu SAE (A, B, a C). Všechny
modely řady RKP mají krátké axiální rozměry, což je
ideální pro kompaktní vícečerpadlové uspořádání.
RKP 250 nabízí vysoce dynamickou kontrolu průtoku a tlaku. Je určeno pro použití v systémech
s otevřenými obvody, jeho velký sací otvor a sací
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cesta s optimalizovaným prouděním zajišťují robustní sací chování, limit vysokou rychlostí a tichý
chod. Čerpadlo má na vstupu maximální rychlost
1800 otáček za minutu při absolutním tlaku 0,8 bar,
což mu umožňuje pracovat ve strojích umístěných
ve velkých nadmořských výškách bez nutnosti
předzatížení čerpadla.

Foto: KSB

Nová kompaktní řada Dualis kombinuje funkce
uzavíracího škrticího ventilu a zpětného ventilu

Standardně jsou všechny sady čerpadel vybaveny
elektromotory IE2, IE3 nebo IE4, jako opce může
být dodán systém variabilní rychlosti.

Nová klapka s dvojitou funkcí
Další novinkou KSB v čerpadlovém průmyslu je
uzavírací klapka, která také funguje jako zpětný
ventil. Klapky nové kompaktní řady Dualis se vyrábějí ve jmenovitých světlostech od DN 500 do
DN 1400 pro tlakové třídy PN 6 až PN 40. Během
normálního provozu fungují ventily řady Dualis jako
elektro-hydraulicky ovládané škrticí klapky, otevírají
se a zavírají jako běžné klapky kategorie A s těsností
ISO 5208 / EN 12266-1.
V případě poruchy uzavře závaží namontované na
ramenu páky ventil předem nastavenou rychlostí.
To chrání čerpadla, vodní turbíny a potrubí před
ničivými silami přepěťového tlaku a zabraňuje nežádoucímu zpětnému proudění kapaliny.
Nový soft-sedlový ventil byl navržen pro použití
v lodní dopravě, rozvodech vody, odsolování
mořské vody a v hydroenergertice, i pro použití
v systémech průmyslových chladicích okruhů. Q

Nové pístové čerpadlo obsahuje rotační skupinu
devíti pístů, jejichž konstrukce zajišťuje velmi nízké
tlakové zvlnění a provoz s nízkými emisemi hluku.
Stejně jako u menších modelů řady RKP je i typ
RKP 250 vybaven osvědčeným robustní řídicím
systémem Moog s posuvným kroužkem zdvihu. Výhradní použití železných kovů s tvrzenými kontaktními plochami, odolnými proti opotřebení a otěru
vede k vynikající životnosti v provozu. K dispozici
jsou i speciální verze pro použití s kapalinami jako
jsou např. směs vody a glykolu (HFC) nebo se syntetickými estery (HFD).
Verze čerpadla označená RKP-D, s velmi dynamickým elektrohydraulickým ovládáním průtoku a tlaku
pomocí vestavěné pokročilé digitální elektroniky,
může být snadno nakonfigurováno pomocím konfiguračního software pro čerpadla Moog. Informace
o stavu, nastavených a skutečných hodnotách jsou
zobrazeny graficky pro rychlé a snadné sledování
výkonnosti, řešení problémů a ladění. Jako součást modulárního designu konceptu Moog jsou
k dispozici různé možnosti, včetně kompenzátorů tlaku (F2), kombinace tlaku a průtoku (R1),
pevného posunu (B1), a dvojího posuvu (N1).
RKP 250 bude k dispozici rovněž v provedení odolném vůči výbuchu. Q

ALTERNATIVNÍ POHONY
Na co budeme jezdit v blízké budoucnosti – zvítězí pohon na plyn nebo elektřinu?

ČÍM NAHRADIT FOSILNÍ PALIVA?
Ceny ropy, nestabilita v regionech, kde se těží, snaha o snižování emisí produkovaných spalovacími motory, motivovaná dnes i stále přísnějšími předpisy – to vše nahrává úsilí najít jiné
zdroje a suroviny pro výrobu paliv. Souhrnně jsou tyto produkty označovány jako alternativní
paliva, a právně v nich spatřují technologičtí vizionáři budoucnost moderní dopravy. I když
ke kýžené nízkoemisní budoucnosti nás čeká ještě dlouhá cesta.
Prvotním velkým impulzem k hledání náhrady za
tradiční pohonné hmoty na bázi ropy byl ropný šok
z počátku 70. let minulého století, který vystřelil ceny
této strategické suroviny strmě vzhůru. V posledních
letech zase nabírá stále větší význam ekologický
aspekt. Kromě neustálého úsilí o snižování spotřeby
motorů se výrobci snaží o takové řešení pohonu,
které by mělo co nejmenší dopad na ekologii.
Automobily už dokázaly jezdit na celou řadu různých druhů paliva vyráběných z nejrozmanitějších
surovin – od biologického odpadu, včetně fekálií,
přes mořské řasy a odpad ze zpracování kuřat, metan z bioplynových stanic a etanol z cukrové třtiny
až po zemní plyn nebo vodík. Ale také na (stlačený)
vzduch či vodu (přesněji řečeno ovšem spíše na
vodík z ní získávaný). A samozřejmě na elektřinu ať
už jde o energii získávanou z baterií a akumulátorů,
nebo vyráběnou pomocí palivových článků.

K rozhodujícím faktorům pro přechod na alternativní paliva patří obvykle cena – a to především
z provozního hlediska. Umožňují levnější provoz,
ale vozidla určená pro jejich využití jsou zpravidla
dražší (často poměrně výrazně, např. v případě
elektromobilů) než běžné typy s motory na fosilní
paliva. Z hlediska dlouhodobější perspektivy však
toto řešení nabízí některé výhody, které běžná vozidla nemohou získat – např. vjezd do center měst
s ekologickými limity, daňové úlevy apod.

Elektřina, bionafta,
syntetický benzín a plyn
Pohon dnešních vozidel zajišťují v drtivé většině
spalovací motory a elektromotory. Každé řešení
má samozřejmě své pro a proti. Výhodou elektromotorů je tichý chod a vysoký točivý moment od
samého počátku. Nevýhodou, jež stále brzdí jejich
výraznější nástup, je potřeba skladování energie
v drahých a těžkých bateriích, které zhoršují jízdní
parametry, omezují dojezd a mají také lví podíl
na jejich zatím nepříliš konkurenceschopné ceně.
Tradiční bolestí elektromobility (nejen) u nás je
i řídká síť nabíjecích stanic.
Spalovací motory jsou již osvědčeným řešením, ale
jejich zásadní nevýhodou jsou emise vypouštěné
do ovzduší – s výjimkou motorů používajících jako
palivo vodík, kde je ovšem problémem technologicky náročná a nákladná infrastruktura (pracuje se
s vysokými tlaky a nízkými teplotami a je obvykle
potřeba kryogenní chlazení).
Hlavní výhodu mají spalovací motory v podobě
zavedené husté sítě čerpacích stanic a podpůrné
infrastruktury. Díky rozsáhlým vylepšením a vývoji
posledních let dosáhly navíc velmi zajímavých parametrů, včetně úspornosti a redukce emisí, takže
v kombinaci s alternativními palivy tu zřejmě budou
s námi ještě hodně dlouho.
Jako hlavní proudy, kterými se ubírá vývoj v oblasti nasazování alternativních pohonů, lze v současné době
sledovat elektromobilitu, včetně palivových článků,
využití plynu – ať už v podobě historicky dřívějšího
propan-butanu (LPG), či nyní perspektivnějšího
stlačeného či zkapalněného zemního plynu (CNG
a LNG) nebo vodíku. Ten je sice považován za čisté
palivo budoucnosti, ale bariérou v jeho rozšíření je
zatím zmíněná náročná infrastruktura. Vodíkové vozy
a čerpací stanice již existují, ale zatím v omezeném
počtu jako příslib pokročilých technologií. Výrobci
automobilů se zatím soustřeďují spíše na praktická,
masově použitelná řešení, která budou moci využít
na maximum podmínky, jež jsou aktuálně k dispozici.

Častým tématem jsou v kategorii alternativních zdrojů
biopaliva vyráběná z ekologicky příznivých surovin.
V jejich historii se však negativně podepsala neuvážená podpora jejich nástupu, kdy byla vyráběna z potravinářských plodin, což způsobilo jednak nežádoucí
odklon od pěstování jiných „nepalivových“ druhů
a také využívání cenné zemědělské půdy k výrobě
palivových porostů místo potravin. Navíc biosložky,
nyní povinně přidávané do fosilních paliv, se ukázaly
jako nepříliš vhodné řešení z hlediska parametrů
výsledných produktů. Nyní se tedy vývoj zaměřuje
především na biopaliva tzv. 2. generace, k jejichž
výrobě už nejsou používány potravinářské plodiny.
K posledním novinkám v oblasti alternativních paliv
patří etanol, na čerpacích stanicích označovaný jako
E85. Je určen pro speciálně upravená vozidla, tzv.
Flexible Fuel Vehicles (FFV), k nimž patří i zástupce
„škodovácké“ rodiny v podobě modelu Octavia
Multifuel. U běžných vozů však E85 může způsobit
problémy, takže mezi motoristy si i přes nižší cenu
a větší výkon příliš obliby nezískal.
Kromě těchto základních trendů se lze setkat i s některými dalšími variantami pohonů, které však lze
zařadit spíše mezi technologické kuriozity s nepříliš pravděpodobným potenciálem budoucího
masového využití.

Auta na vodu a vzduch
Auto na vodu stvořila japonská společnost Genepax, která pozoruhodný vůz představila v roce 2010.
Nepoháněla je však ve skutečnosti voda, ale energie
z palivového článku, který s vodou reagoval. Poté,
co se voda nalije do nádrže vozu, generátor začne
vyrábět vodík, který uvolňuje energii, jež pohání
vůz. Hlavní charakteristikou vodou poháněného
vozu je, že nepotřebuje žádné další externí vstupy,
jen je potřeba čas od času doplnit vodu. Podle
výrobce litr vody (použít lze prý třeba i čaj nebo
minerálku apod.) umožní autu jízdu rychlostí 80 km
za hodinu. Firma nabízela i různé sady na přestavbu,
resp. doplnění vozu o generátor vodíku za 40–100
dolarů, ovšem pouze rok, než svůj web ukončila.
Většina podobných projektů vyvolala vlnu mediálního zájmu, aby poté za čas v tichosti skončila,
nebo se prostě ukázala jako podvod na vylákání
peněz z investorů – jak praví úsloví „příliš krásné než,
aby to byla pravda“. Druhý termodynamický zákon
formulovaný francouzským fyzikem Sadi Carnotem
se prostě zatím nepodařilo obelstít...
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Téma: Alternativní pohony
Auto na vzduch, vyvíjené firmou MDI, na rozdíl od
vodních projektů skutečně funguje, aspoň v prototypových verzích. Poslední z nich, odpovídající
požadavkům evropských předpisů, se představil
letos na Sardinii v rámci autosalonu Sinnova. Jde
o projekt s názvem AirPod, u jehož vzniku stál francouzský inženýr a konstruktér Guy Negre. Od svého
počátku v 90. letech minulého století však autíčko,
které mělo být již prakticky hotové pro sériovou
výrobu (zajímala se o něj i indická automobilka
Tata), nabralo rovněž podstatné zpoždění.
Lehká jednomístná vozítka poháněná vzduchem
z tlakových lahví zkonstruovali i studenti VUT v Brně.
Dosahují rychlostí asi 40 km.h-1 a studenti s nimi
soutěžili na závodech, které v maďarském Egeru
pořádala společnost Bosch Rexroth.
Podstatnějším využitím vzduchu pro pohonnou
soustavu automobilů bude však zřejmě spíše hybridní pohon využívající kombinaci spalovacího motoru a pneumatické jednotky, kterou vyvinula pod
označením Hybrid Air firma Peugeot. Poprvé by se
měla technologická novinka objevit u 2. generace
vozu Peugeot 2008 v roce 2016 a také ve voze
Citroën C3. Využívat bude benzínový motor a hydraulické čerpadlo poháněné z nádrže se stlačeným
vzduchem, jehož opětovným stlačováním bude zároveň rekuperovat energii. Motory se budou střídat
podle aktuálních podmínek, takže např. ve městě se
uplatní spíše hydraulický agregát, zatímco na dálnici
přijde ke slovu klasický úsporný benzinový motor.

Do oblak i jinak než na kerosin
Alternativní paliva však nejsou jen automobilovou
záležitostí. Také v letectví běží pod patronací ICAO
řada projektů. Pozornost se soustřeďuje zejména
na biopaliva či jejich směsi s leteckým benzínem.
Let na alternativní palivo si už vyzkoušelo i největší
dopravní letadlo světa, obří Airbus A380. V roce 2008
spustil Airbus výzkumný projekt, který byl zahájen
tříhodinovým letem A380 z britského Filtonu do francouzské domoviny Airfbusů v Toulose na syntetické
palivo získané procesem GTL (zkapalněný plyn). Motory RollsRoyce Trent 900 to zvládly bez problémů
a podle vyjádření Airbusu může toto alternativní palivo
nabízející zajímavé parametrové charakteristiky nahradit v místech, kde je dostupné, tradiční letecký benzín.
Firma studuje možnost využití biopaliv 2. generace
pro potřeby aeroliniek. Pokusné lety na různé druhy
alternativních paliv prováděl i Boeing ve spolupráci
s Virgin Atlantic, či japonskými aerolinkami ANA.
Kromě velkých tryskových letadel se však o alternativní paliva zajímají i výrobci menších strojů poháněných pístovými motory. Malá americká firma Swift
Enterprises vyvinula syntetické palivo odvozené od
biomasy, které bylo úspěšně otestováno na několika
32
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leteckých motorech používaných v těchto strojích.
Palivo s označením 100LL či LL (zkratka označuje
low lead, neboli palivo s nízkým obsahem olova)
nebo100SF kromě detonací v motorech účinně brání
odpařování, které je problémem při letech ve větších
výškách a může způsobit až zastavení motoru.

Pozoruhodná řešení

Palivová revoluce na kolejích
A pro úplný výčet, ani železnice, tradičné zaměřené
na elektrickou trakci či u neelektrifikovaných tratí
na dieselový pohon, nestojí ohledně alternativních paliv stranou. Kromě asi nejvíce zastoupených
biopaliv, jimiž se snaží dráhy vylepšit svou ekologickou image, už existují i lokomotivy fungující na
vodík, metan apod. A zajímavou alternativou je
i zemní plyn v podobě CNG, s nímž experimentují
hlavně američtí a ruští dopravci. Z jejich pohledu
je to logicky lákavá možnost, vzhledem k tomu,
že disponují značnými zásobami této suroviny,
a obrovské rozlohy tamních lokalit jsou problematické a náročné pro klasickou elektrifikaci. V Rusku
např. jezdí i nejvýkonnější lokomotiva na plyn, jejíž
pohon obstarávají motory odvozené z tryskových
bombardérů, ovšem s extrémním výkonem se pojí
i extrémní hlučnost, která vymezuje použití této
pozoruhodné soupravy jen v odlehlých pustinách
Sibiře – kde se ovšem také nacházejí ložiska zemního plynu, takže pro daný účel ideální konstelace.
Nejvýkonnější lokomotiva kombinující plynovou turbínu a elektřinu je ruská GT1-001 s maximálním výkonem 8300 kW, představená před 5 lety. Na jednu náplň
17 t LNG má dojezd 750 km a drží světový rekord: táhla
soupravu složenou ze 170 vagonů o celkové hmotnosti 16 000 t. Loni ruský výrobce představil prototyp
další plynově-elektrické lokomotivy, která produkuje
20krát méně emisí než její dieselové protějšky a při testech táhla skromnější nákladní vlak o hmotnosti 3000 t.
Nezahálejí ani Američané – také GE a Caterpillar
vyvíjejí nový typ plynovou turbínou poháněné
lokomotivy, který by měl nahradit dieselové stroje,
zájem o spolupráci projevili už hlavní dopravci
včetně velké trojky – Berkshire Hathaway, Union
Pacific a Norfolk Southern.

Na plyn už jezdí i vlaky, lokomotivy s plynovými
turbínami by měly nahradit své dieselové
předchůdkyně hlavně v rozsáhlých neobydlených
oblastech Ruska a Ameriky

Extravagantní Volkswagen XL1 je první sériově vyráběný dieselový plug-in hybrid, který
se může pochlubit superúspornou jízdou se
spotřebou pouhého litru paliva na 100 km.

I archaické technologie, jako např. pohon na
dřevoplyn, s nímž se mohli setkávat naši rodiče
a prarodiče v první polovině minulého století se
občas vracejí v modernizované hi-tech podobě.

Snaha o hledání nejdokonalejší a nejekologičtější kombinaci alternativních řešení se stává
i terčem karikaturistů

Sečteno a podtrženo – z řešení, která by měla postupně nahradit fosilní ropu a z ní vyráběné produkty, má v současné době asi největší šance plyn,
než se podaří dosáhnout uspokojivého stupně
elektromobility, případně přejít na bezemisní vodíkovou budoucnost. Roli důležitého pomocného
mezistupně v tom mohou sehrát i různé hybridní
systémy, jimiž se automobilky snaží dostát požadavkům stále přísnějších ekologických pravidel. Q

Plynová lokomotiva GE s výkonem 8500 HP jezdila ve službách americké Union Pacific v letech 1959 - 1969
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PŘICHÁZÍ K NÁM DOBA PLYNOVÁ?
Podle aktuálních statistik Českého plynárenského svazu (ČPS) z července letošního roku přibylo letos v Česku celkem 778 dalších CNG vozidel (z toho 438 vozidel, tedy více než polovina,
přibyla za poslední čtvrtletí). „Kromě osobních vozidel očekáváme v letošním roce a dalších
letech, že se podstatně zvýší také využití CNG v hromadné dopravě a také výrazný nárůst
plnicích CNG stanic,“ říká Jan Ruml, výkonný ředitel ČPS.
tura v ČR i velké soukromé CNG stanice, které vlastní
společnosti, dopravní podniky, ale i soukromníci, již
si už pořídili 123 domácích malých plnicích stanic,
jaké vyrábí např. česká strojírenská firma Motor Jikov.
„Během příštích tří let ale přibude v ČR nejméně
150 CNG stanic – jen
společnost Benzina má
podepsané kontrakty na
25 stanic a celkově vidí
potenciál přidat stojan
na CNG až na 40 stanic.
Nově i Evropská směrnice
nařizuje konkrétní počty
plnicích stanic na CNG
a to zavazuje všechny
státy EU vybudovat
v dané průměrné
vzdálenosti CNG stanice
na hlavních evropských
komunikacích,“ konstatuje Jan Ruml. Optimální
počet CNG stanic pro
Českou republiku je podle něj 200 až 300 a tento
Síť plnicích stanic na CNG se rozrůstá. Na www.cng4you.cz, www.cngexpert.cz, či
počet by měl být během
www.bonett.cz lze najít i CNG plničky na Slovensku a na www.cng.cz odkazy na
evropskou síť plniček v zahraničí
3 až 5 let v ČR postaven.
Spotřeba stlačeného
od řady dalších studií, snažících se ohromit čtenáře zemního plynu pro automobily se loni u nás zvýšila
strmě stoupajícími křivkami a grafy, naopak ve svých meziročně o 44 % na zhruba 22 mil. m3, což znamená,
prognózách až pozoruhodně strefili. Na světě dnes že se během posledních pěti let prakticky ztrojnásobila.
jezdí již 20 milionů CNG vozidel. Ročně se jich ve
světě prodá asi 2,3 miliony a toto číslo každým rokem Plynová flotila
stoupá, analytici předpovídají, že v roce 2023 by to Kromě rostoucí popularity mezi běžnými řidiči a díky
mělo být ročně dokonce 3,5 mil. ročně. A nejsou to nižším provozním nákladům (vlivem daňového
jen osobní vozy – podle nejnovější zprávy společ- zvýhodnění jsou zhruba poloviční oproti běžným
nosti Navigant Research má světový prodej CNG palivům) si CNG vozy ze stejného důvodu razí cestu
autobusů a nákladních vozů stoupnout ze součas- i do segmentu tzv. fleetových vozidel ve firmách.
ných 170 000 ročně na téměř 400 000 v roce 2022. Největší CNG vozový park u nás má Česká pošta,
která si pořídila a využívá už přes tisíc ekologických
Česko kopíruje světové trendy
a úsporných CNG vozidel, přičemž v cílovém stavu
Přibývá jich také u nás – v ČR jezdí nyní 7488 CNG vo- by mělo v jejích službách jezdit téměř 3000 těchto
zidel. Z jejich celkového počtu tvoří 512 CNG autobusy úsporných vozidel,“ říká Jiří Šimek, místopředseda
(ve 35 městech) a 81 komunální CNG vozidla, které Rady ČPS. Vozy na toto alternativní palivo si našly
mají v současné době k dispozici 55 veřejných plnicích zákazníky i mezi českými hasiči – např. hasičský sbor
stanic. Kromě nich zahrnuje aktuální CNG infrastruk- v Pardubicích si pořídil vozy na CNG již loni, využívá
je i Odborné učiliště požární ochrany v Brně nebo
Generální ředitelství HZS ČR v Praze. Oceňují na
CNG vozidla registrovaná v ČR
nich úspornější provoz vůči běžným automobilům,
(stav k 7. 7. 2014)
podstatným benefitem a úsporou je i nulová silniční
Auta osobní a dodávková
6650
daň. Ve světě si hasiči běžně pořizují celé flotily
Autobusy
512
vozů na CNG. Vyrábějí se už i hasičské cisternové
automobilové stříkačky na CNG.
Komunální vozidla
81
A nejde jen o osobní vozy na stlačený zemní plyn,
Ostatní vozidla (offroad)
245
vidět lze už i dodávky a větší nákladní vozy, a dokonce i kamiony.
Vozidla CNG – celkem
7488
Mezi klíčové potenciální uživatele CNG vozidel
Zdroj: ČPS
patří i dopravní podniky zajišťující veřejné dopravní
Podle studie společnosti Global Industry Analysts
(GIA) z roku 2010 by mělo do roku 2015 být na světě
provozováno asi 28 mil. CNG vozidel. A přestože
v té době byla považována za příliš optimistickou,
aktuální data nasvědčují, že se analytici GIA na rozdíl

služby ve městech či regionální dopravu, nebo
provozovatelé komunálních služeb, což jsou v obou
případech uživatelé, kteří kladou velký důraz i na
ekologický aspekt a image. „CNG je pro velká města
dnes nejekologičtějším a nejúspornějším řešením,“
říká Jiří Šimek, místopředseda Rady ČPS s tím, že
stlačený zemní plyn nabízí nejvíce ekologických
výhod ze všech motorových paliv, protože při spalování nevznikají téměř žádné pevné karcinogenní
prachové částice a CNG má také o 25 až 30 % nižší
emise CO2.

Plnicí stanice porostou jako houby
po dešti aneb kde tankovat CNG
Jen dvě hlavní plynárenské společnosti působící
na českém trhu hodlají investovat během dvou
až tří let zhruba půl miliardy korun do vybudování vlastní sítě plnicích stanic na CNG v ČR. Jen
samotná společnost E.ON do ní během příštích
pěti let investuje 0,8 mld. Kč.
V ČR vypadala situace s plnicími stanicemi
CNG v pololetí letošního roku následovně: Ve
14 krajích funguje již 55 míst, kde lze natankovat
CNG (nejnovější byla otevřena od 19. června na
Průmyslové ulici v Hodoníně). Jejich přehled lze
najít např. na www.stanice-cng.cz.
Nejvíce, 10 plnicích CNG stanic, provozuje
v současné době RWE a je na českém trhu
lídrem v prodeji stlačeného zemního plynu –
loni vykazovala téměř čtvrtinový podíl. Letos
plánuje firma otevřít další nové plnicí stanice na
čerpacích stanicích Benzina v Plzni, Olomouci
a Kosmonosech. Druhý největší počet CNG
plniček (9) vykazuje Bonett Gas Investment,
dalších 6 stanic VEMEX (letos plánuje otevřít
celkem 9 stanic a dalších 15 příští rok) a po pěti
stanicích E.ON (umožňuje dokonce na svých
stanicích platit už i CCS kartou a v příštích pěti
letech hodlá postavit v ČR celkem asi 50 plnicích
stanic) a Pražská plynárenská Správa majetku.
Také Společnost Vítkovice Doprava se chce podílet na rozšíření sítě CNG plnicích stanic u nás
a nejpozději do roku 2016 plánuje vybudovat na
čerpacích stanicích společnosti Benzina 20 plnicích stanic, většinu z nich chce stihnout otevřít
ideálně ještě letos. Mezi prvními stanicemi by
měly zahájit provoz především ty na dálničních
tazích a rychlostních komunikacích. A konečně
dalších 17 CNG stanic provozují Dopravní podniky a jiné soukromé firmy.
Z pohledu regionálního rozložení vypadá síť
CNG infrastruktury takto: Praha a Středočeský
kraj – 14 stanic, Moravskoslezský a Olomoucký
kraj – 11 stanic, na kraj Vysočina, Jihomoravský
a Zlínský kraj připadá 8 stanic, dalších 8 pak na
Plzeňský, Karlovarský a Jihočeský kraj, Ústecký
a Liberecký kraj – 6 stanic, Královehradecký
a Pardubický kraj – 5 stanic.
S CNG vozy není problém ani cestovat do zahraničí, kde je obvykle situace s plnicími stanicemi
lepší než v Česku, zejména pokud jde o Evropu.
Na tu připadá 4200 plnicích CNG stanic z celkového počtu více než 22 000, které jsou dnes
provozovány ve světě. Q
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NEJVĚTŠÍ ELEKTROMOBILOVOU RALLYE
VYHRÁL eGOLF
Elektricky poháněný VW e-Golf nasbíral v soutěži „WAVE Trophy 2014“ plný počet bodů a zvítězil v největší rallye pro elektromobily na světě v hlavní kategorii sériově vyráběných modelů
„Popular WAVE“a dojezdové kategorii „Range Award”. Prokázal i plnou provozuschopnost
v náročných vysokohorských podmínkách.
Soutěž WAVE (World Advanced Vehicle Expedition), která probíhala ve dnech 31. května

až 7. června 2014 se konala již počtvrté. Trasa
největší přehlídky elektromobilů na světě, jež

DALŠÍ MILNÍK ELEKTROMOBILITY: 500 000 VOZŮ
Kalifornská univerzita Davis aktuálně vydala
zprávu, podle které dosáhl počet elektrických
aut na celém světě již půl milionu. Z toho počtu
jich 200 000 jezdí v USA, přičemž třetina z nich
připadá na Kalifornii. Zpráva započítává elektromobily a plug-in hybridy prodané za poslední
tři roky a konstatuje, že za toto období se stihlo
prodat více elektrických aut, než za počáteční tři
roky prodeje hybridních vozidel. Silné prodeje
elektromobilů v poslední době naznačují, že tato

nová technologie se začíná významně šířit. Podobný vzorec je možné pozorovat u všech nových
technologií, jako jsou např. smartphony nebo
klimatizace. Důležité pro další růst trhu s elektrickými auty je také možnost koupit tato auta
ojetá, vzhledem k tomu, že ojeté vozy představují
v USA dvě třetiny všech nákupů aut, uvádí studie.
USA a Japonsko jednoznačně patří mezi země
zaslíbené pro elektromobily. Modelu Nissan Leaf
se právě na těchto trzích dosud prodalo přes 90

ELEKTROMOBILY ÚSPĚŠNĚ ZVLÁDLY
OKRUŽNÍ JÍZDU EVROPOU
Na devítidenní rallye napříč Evropou se v květnu letošního roku vydalo 13 týmů v elektromobilech. Cílem okružní jízdy eTourEurope bylo vytvořit u veřejnosti povědomí o možnostech,
které již dnes nabízí elektrická mobilita, a také upozornit na nezbytnost výstavby hustší sítě
rychlo nabíjecích stanic podél evropských silnic.
S celkovou trasou o délce
4200 km je eTourEurope nejdelší soutěží pro elektromobily na světě. Průměrná délka
etapy je 450 km i to je rekordní
hodnota v oblasti elektrické
mobility. Tato rallye proto
klade mimořádné nároky na
techniku i řidiče. Kromě jednoho týmu, který musel v Berlíně vzdát svou další účast v rallye kvůli poruše elektroniky,
34
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letos přilákala na start 80 týmů, měřila celkem
1600 km a byla rozdělena do osmi denních etap.
Na účastníky čekalo převýšení až 3000 m. Trasa
vedla ze Stuttgartu až k luzernskému horskému
masivu Rigi. VW e-Golf prokázal v letošní soutěži
„WAVE Trophy“ svou provozuschopnost v náročných vysokohorských podmínkách a vybojoval 1.
místo v hlavní kategorii „Popular WAVE“ v etapách,
jejichž délka činila v některých případech i více
než 200 km.
Švýcarský tým značky Volkswagen kromě toho získal ocenění „Range Award“ za nejlepší hospodárnost a dojezd. Elektromobil tak demonstroval i mimořádnou celkovou hospodárnost. Oficiální údaj
dojezdu 190 km v kombinovaném cyklu EU byl
překonán v reálném provozu dojezdem 244 km na
jedno nabití akumulátorů a průměrnou spotřebou
9,4 kWh/100 km. Dokonce i po 1566 km ujetých
během 8 dnů zůstal e-Golf s průměrnou spotřebou 12,3 kWh/100 km pod hodnotou normované
spotřeby elektrické energie (12,7 kWh/100 km).
Za svou hospodárnost, k níž významně přispívá
enormní schopnost rekuperace kinetické energie,
vděčí e-Golf podle výrobce mimořádně inovativní celkové konstrukci, vylepšené aerodynamice
(cx = 0,281) a minimalizovanému valivému odporu. Q

000 (tzn. plných 78 %) z celkově 115 000 prodaných těchto vozů ve světě.
V USA letos v květnu počet celkově prodaných
elektromobilů Nissan Leaf přesáhl 50 000, v Japonsku aktuálně překročil hranici 40 000. Největší část ze zbývajících Leafů připadá převážně
na Evropu, kde musí ovšem tento vůz soupeřit
o přízeň zákazníků s tvrdou konkurencí zdejších
automobilek a jejich elektromobilní produkcí,
jako je např. Renault Zoe, Smart ED nebo nejnovější VW e-Up!, a e-Golf, či BMW i3, k nimž by měl
letos přibýt ještě elektromobil Kia Soul EV.. Q

dojely všechny ostatní posádky bezpečně do cíle.
Soutěže se účastnily i dvě české posádky: Jaromír
Vegr s elektromobilem Peugeot 106 a Petr Kortánek/
Jan Pech s Fiatem 126. Českou republikou projížděly
soutěžní elektromobily na trase z Drážďan přes Prahu
do Brna a odtud následující den do Bratislavy. Během
zastávky v Praze se uskutečnila roadshow, kterou
zorganizovalo občanské sdružení Elektromobily.
Celkové vítězství v soutěži si zajistil tým LEMnet
z Německa v kategorii C2 (vozidla s dojezdem pod
250 km) a v kategorii OC (Open Category) rodina
Mulderova z Nizozemí, jejíž sedan Tesla Model
S zvládl etapu z Amsterdamu do Hamburku o délce
508 km v jednom kuse, bez zastávky kvůli nabíjení,
díky hospodárnému stylu řízení.
Dodavatelem pneumatik pro eTourEurope byla
firma Bridgestone. Při jízdě eTourEurope nalezly
uplatnění především ekologické pneumatiky Ecopia, které jsou vyrobeny ze speciální směsi, jež při
odvalování snižuje tření a potlačuje zahřívání pneumatiky. Tím se optimalizuje valivý odpor, snižuje
spotřeba paliva a umožňuje snížení emisí CO2. Q
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PRAVDY A MÝTY O AUTOMOBILECH NA CNG
Hrozí otrava plynem nebo dokonce jejich exploze?
Při rozhodování o nákupu nového vozu si už nevybíráme jen mezi pohonem
na benzín nebo naftu. V současnosti je na výběr také ekologičtější řešení, a to na elektropohon či na CNG – stlačený zemní plyn. Po českých
silnicích dnes jezdí stovky elektromobilů a zhruba 7500 vozů na CNG.
Jde ale o rozumnou alternativu běžných automobilů? Podívejte se na
přehled pravd a mýtů o plynovém pohonu CNG.
Alternativní dopravní prostředky dnes již běžně potkáme na silnici, ale ještě se nedá říct, že by jejich počet
ohrožoval klasické vozy se spalovacími motory. V našich
podmínkách jsou už dnes ale běžně dostupné vozy
na CNG a i nabídka v autosalonech je široká. Přesto se
o vozech na stlačený zemní plyn stále šíří řada mýtů.

prochází přísnými kontrolami a celý palivový systém
je vybaven řadou pojistných mechanismů. „Automobily na CNG disponují sofistikovaným řešením
pro případ úniku plynu. Ten se vždy chytře rozvolní
do okolí. Díky tomu lze s vozem parkovat i v garáži,“
vysvětluje Radek Patera, odborník na CNG ze společnosti E.ON Energie, a.s.

Mýtus 1: CNG je nebezpečné
Automobil na stlačený zemní plyn je zcela bezpečným dopravním prostředkem. Zatímco s vozy na
LPG si spojujeme určité riziko a nepohodlí (časté
revize, problematické parkování, čekání na obsluhu
pro tankování), u CNG žádná tato omezení neplatí.
Zemní plyn je tvořen z 98 % metanem (CH4), který
je díky svým vlastnostem vysoce stabilní a bezpečný
pro běžný provoz. Produkuje méně emisí a je ekologicky šetrnější než běžná paliva.
Při vývoji CNG vozidel byla bezpečnost na prvním
místě. Tlakové nádrže uchovávající stlačený plyn

V současné době provozuje E.ON vlastní vozový
park vozidel s pohonem na CNG, který je tvořen
servisními, referentskými i manažerskými vozidly
v celkovém počtu přes 70. Jaká je strategie
firmy s ohledem na pohon CNG, jsme se
zeptali Radka Patery, odborníka na CNG ze společnosti E.ON Energie.
„Strategie E.ON se v oblasti CNG opírá o tři hlavní
pilíře. Výstavba a provoz veřejné infrastruktury, tj.
plnicích stanic CNG, dále vývoj unikátních produktových balíčků s jasnou ekonomickou a ekologickou výhodou pro zákazníka a v neposlední
řadě jde o nabídku individuálních řešení areálových plnicích stanic, šitých přesně na míru. Q

Mýtus 2: Se zemním plynem
neušetříte
Rozdíly v ceně zemního plynu a klasických fosilních
paliv (benzín, nafta) jsou dnes významné. Náklady na
běžný provoz vozu CNG jsou proto o 30 až 50 % nižší
než u stejného automobilu poháněného spalovacím
motorem. Např. u vozu Škoda Octavia lze ujet na CNG
za 1000 Kč nejdelší vzdálenost přes 1100 km. V případě benzínového motoru je to jen něco přes 500 km.

Mýtus 3: Chybí tankovací místa
K dnešnímu dni je v ČR v provozu celkem 55 plniček
CNG vozů a dojezdová vzdálenost mezi jednotlivými tankovacími místy klesla jen na několik desítek
kilometrů. Plniček navíc rapidně přibývá. Společnost
E.ON plánuje jen v letošním roce otevřít celkem 14
nových tankovacích míst, podobně činné jsou také
další firmy. Základním požadavkem při výstavbě je
nabídnout řidiči komfort, který zná z běžné čerpací
stanice – občerstvení nebo možnost zakoupit si
příslušenství. Do roku 2020 by mělo v ČR vzniknout
kolem 200 takových plniček, což je počet totožný
se sousedním Rakouskem.

Mýtus 4: Automobily na CNG
jsou drahé
Rozdíly v cenách vozidel na CNG a běžná paliva
(benzín, nafta) za posledních 12 měsíců v České

EVROPA PODPOŘÍ ALTERNATIVNÍ PALIVA
Evropský parlament schválil letos na jaře výraznou většinou novou Směrnici o zavedení
infrastruktury pro alternativní paliva, což představuje zásadní krok směrem k jejich dalšímu rozvoji v EU. Dokument doplňuje ostatní strategie pro snížení spotřeby ropy a emisí
skleníkových plynů z dopravy v unii.
EK touto směrnicí vyhodnotila hlavní dostupné varianty alternativních paliv, které by mohly nahradit
ropu a přispět tak do roku 2050 ke snížení emisí
60 % skleníkových plynů z dopravy v porovnání
s úrovněmi v roce 1990.
Základní podmínkou v jednotlivých členských
státech unie je minimální množství čerpacích
stanic pro automobily s pohonem na CNG, LNG

a dalších paliv, aby se automobily na alternativní
paliva mohly volně pohybovat v celé EU. Směrnice,
kromě rozsáhlého seznamu opatření na podporu
rozvoje trhu s alternativními palivy v Evropě, proto
nařizuje konkrétní počty plnicích stanic na CNG,
LNG, vodík a další paliva. Určuje mj. např. nezbytnou průměrnou vzdálenost mezi CNG stanicemi na
150 km a 400 km mezi stanicemi LNG na hlavních

republice významně poklesly. Automobil na zemní
plyn dnes koupíte v některých případech již za prakticky stejné částky jako naftové a benzínové verze.
U Škody Octavia činí rozdíl mezi CNG a benzínovou
motorizací zhruba 30 000 Kč. Návratnost investice se
díky nižším nákladům na palivo u CNG odvíjí jen od
počtu ujetých kilometrů. U většiny vozů ji lze přesto
odhadovat na jeden, maximálně dva roky. Po jejich
uplynutí motorista jezdí levněji než s běžným vozem.
„Vcelku logicky platí, že čím větší počet kilometrů,
tím rychlejší návratnost. Zejména u firem jsou často
úspory na nákupu paliva CNG tak výrazné, že úspora
pokryje vyšší leasingovou splátku za vůz a firma
navíc zaplatí za provoz svého vozového parku méně
než dříve,“ dodává Radek Patera.

Mýtus 5: Zásoby zemního plynu jsou
malé
Zemní plyn sice není obnovitelným zdrojem, jeho
zásoby jsou však i do budoucna více než dostačující.
Prověřené zásoby, které jsou považovány za vytěžitelné současnou technologií, vydrží minimálně do
roku 2060. Mezinárodní plynárenské unie pak dokonce uvádí, že lze počítat s životností zemního plynu
pro příštích 150, podle některých údajů až 200 let.

Mýtus 6: Nekoupím si pěkné auto
CNG podporuje řada předních světových značek,
mezi něž patří např. Fiat, Škoda, Mercedes, Opel
nebo Volkswagen. Ve verzi CNG si lze u nás pořídit
některé z nejprodávanějších vozů daných kategorií
– k dispozici je např. Škoda Citigo, Škoda Octavia
G-Tec, Volkswagen Golf nebo Passat. Myšleno je také
na vozy do firemního provozu. CNG je díky svým
vlastnostem vhodné pro užitkový nebo nákladní
provoz, proto jej dlouhodobě podporují výrobci
jako Iveco, Fiat, Opel či Mercedes-Benz.

Mýtus 7: CNG zdraží kvůli silniční dani
Pohled na zdanění zemního plynu je optimistický.
Spotřební daň na CNG je pevně stanovena až do
roku 2020, kdy bude tvořit 3,40 Kč za kilogram paliva. U benzínu se již dnes spotřební daň podílí na
ceně částkou 12,84 Kč za každý litr, v případě nafty
pak 10,95 Kč. U obou těchto paliv je navíc možnost
dalšího růstu daňového zatížení. Pro vozy na zemní
plyn platí ještě jedna zajímavost: do váhy 12 tun jsou
v České republice osvobozeny od silniční daně. Q

evropských komunikacích. Členské státy, které si
vyberou zahrnout do národních plánů i infrastrukturu vodíkových čerpacích stanic, musí stanovit
cíle do roku 2025. Současně instituce EU podpořily
přijetí společných technických standardů.
Země EU musí do dvou let připravit příslušné plány,
včetně stanovení konkrétních cílů ohledně počtu
plnicích stanic a znění příslušných potřebných vnitrostátních právních předpisů. Každé tři roky pak
budou předkládat Evropské komisi zprávu o provádění vnitrostátního rámce politiky, jako např. přímé
pobídky k nákupu dopravních prostředků využívajících alternativní paliva, předpisy ohledně parkování,
daňové pobídky, vyhrazené dopravní pruhy atd. Q
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BAKTERIE JAKO TOVÁRNY NA RAKETOVÉ PALIVO

EU ŘEŠÍ BIOPALIVA:
V DOPRAVĚ JICH BUDE
POUŽITO MÉNĚ
Členské země Evropské unie se dohodly
na kompromisním řešení v otázce omezení výroby tradičních biopaliv – ta se
na základě jednání ministrů odpovědných
za dopravu a energetické otázky k roku
2020 mají podílet na spotřebě v dopravě
nejvýše sedmi procenty.
Podle evropských pravidel z roku 2008 má v roce
2020 z obnovitelných zdrojů pocházet 10 %
energie v dopravě, což by mělo snižovat skleníkové plyny i závislost na dovozu ropy a plynu.
V té době se předpokládalo, že největší podíl
na těchto 10 procentech ekologických zdrojů
pro dopravní účely budou tvořit z největší části
právě biopaliva, u nichž se ovšem tehdy ještě
nerozlišoval jejich původ, který se později stal
jedním z problematických aspektů. Po počáteční
ekologické euforii přišlo tvrdé vystřízlivění, poté,
co se zjistilo, že tradiční biopaliva, označovaná
dnes jako tzv. první generace, vyráběná z potravinářských plodin přinesou v konečném součtu
spíše více škody než užitku. Jejich nová generace
je proto již vyráběna z alternativních zdrojů, jako
jsou mořské řasy či odpadky. EU usiluje o přechod z tradičních biopaliv k jejich nové generaci
především kvůli snaze omezit skleníkové plyny,
které vznikají z rostoucího užívání zemědělské
půdy k výrobě.
Europoslanci loni v září schválili návrh, podle
něhož mají v roce 2020 pokročilá biopaliva
představovat nejméně 2,5 % spotřeby a klasická
biopaliva by měla ve stejném roce tvořit 6 %
energie spotřebované v osobních a nákladních autech. O kompromisní dohodě, přijaté
15. června bude muset ještě jednat europarlament, nyní už v novém složení.
Nový trend omezování biopaliv se logicky příliš
nelíbí jejich výrobcům, kteří se jej snaží zvrátit.
Argumentují ztrátami pracovních míst v tomto
průmyslovém odvětví a poukazují na to, že je
nutné rozlišovat mezi bioetanolem, který je
z hlediska emisí podle studií relativně výhodný,
a bionaftou, která se právě kvůli kontroverznímu
„přínosu” týkajícího se i aspektu emisí, stala terčem kritiky. Povinné mísení biosložky do nafty
se příliš nelíbí ani motoristům, a na tento trend
už zareagovali i někteří výrobci paliv, kteří začali
nabízet pohonné hmoty bez těchto složek, v podobě prémiových, dražších typů. Q
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Postupy, jak pomocí bakterií či jiných organismů
produkovat uhlovodíky vhodné pro spalování
v běžných motorech, nejsou novinkou, ale problémem je jejich nízká efektivita – zatím se výsledek
žádného z takovýchto projektů nedokázal přiblížit
ceně paliv vyráběných z ropy. Vědci proto zaměřili
své úsilí na speciální, dražší paliva. Konkrétně na
získání pinenu, sloučeniny, kterou v přírodě produkují některé dřeviny (např. borovice) a která se
ukázala jako vhodný prekurzor pro produkci paliva
odpovídajícího svými vlastnostmi ekvivalentu JP-10.
Využitím kombinace genů pocházejících z různých
druhů rostlin se podařilo efektivitu výroby palivových uhlovodíků pomocí bakterií podstatně (zhruba
6násobně) zvýšit oproti předchozím postupům.
Vědci získali kombinaci, která umožňuje produkci
pinenu v množství 32 mg/l. Geneticky upravené
bakterie ho vyrábějí nejlépe při 37 °C a z jejich výstupů lze vyrobit dimery pinenů, které již mohou
být využity jako petrolej a palivo JP-10.
Technologické základy by tedy byly zvládnuty. Ovšem aby byl proces přijatelný i ekonomicky, bylo by
dosažené zvýšení produkce potřeba navýšit ještě
výrazněji, aspoň 26násobně. Nicméně i to považují
výzkumníci z Georgie Tech za dosažitelné pomocí

Foto: Georgia Tech/Rob Felt

Bakterie Escherichia coli je většině lidí známa spíše jako užitečná součást střevní mikroflory
teplokrevných živočichů včetně člověka, která produkuje řadu látek bránících rozšíření patogenních bakterií. Podílí se i na tvorbě některých vitamínů. Američtí vědci z Georgie Institute
of Technology ovšem našli pro ni i další možné využití: jako výrobce ekvivalentu výkonného
paliva JP-10, používaného v americké armádě a letectvu i pro pohon raket.

Umístěním kolonie E. coli k produkci pinenů do
zkumavek obsahujících glukózu, byli vědci schopni
určit, které kombinace enzymů nejefektivněji
vyrábějí uhlovodíky použitelné k výrobě paliva

dalšího bioinženýringu bakterií. Projekt získal i podporu amerického Ministerstva energetiky.
Někteří vědci jsou však skeptičtější a hlavní problém
vidí nikoli v genetických úpravách či zajištění dostatku živin v kultivačním substrátu, ale ve vysoké
toxicitě výsledného produktu v souvislosti s rostoucí
koncentrací pinenu v substrátu, který je pro bakterie
nepřirozený, což by vyžadovalo najít řešení umožňující průběžně z kultivačního prostředí tuto látku
odstraňovat. Nyní se proto tým hodlá věnovat řešení
odolnosti organismů vůči produkované látce. Q

PRVNÍ CNG AUTOBUSY ZA LETOŠNÍ DOTACE
Zatímco ve světě dnes jezdí téměř 782 000 CNG autobusů a jejich počty ve službách městské
a regionální dopravy se pohybují v desítkách až stovkách kusů (např. Barcelona jich má 400,
v Madridu jezdí 700 CNG autobusů a tamní plnicí CNG stanice dopravního podniku jich obslouží
150-180 za hodinu), v ČR bylo loni z nově registrovaných autobusů v počtu 891 jen 42 na CNG.
Tento stav by se měl však postupně zlepšit, mj. i díky
využití evropských peněz. Ministr životního prostředí
Richard Brabec podepsal v rámci 57. výzvy Operačního programu Životní prostředí seznam schválených a zamítnutých žádostí na dotace na výměnu
nejstarších a životní prostředí nejvíce znečišťujících
autobusů MHD za ekologické autobusy na stlačený
zemní plyn (CNG). Výzvu vyhlásilo MŽP prostřednictvím Státního fondu životního prostředí (SFŽP)
v lednu letošního roku.
Díky této podpoře získá několik měst v ČR desítky
CNG autobusů. Mezi skupinou schválených žádostí
figuruje celkem 8 projektů v oblasti Alternativní doprava. Byly podpořeny nákupy CNG autobusů pro
Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova, pro
Brno-město, Dopravní podnik Ostrava, ČSAD Havířov, DP města Ústí nad Labem, pro podniky ČSAD
v Karviné a ve Frýdku-Místku a pro projekt – Zelená
Opava městské dopravy v Opavě.
Například pro dopravní podnik v moravské metropoli bylo již dodáno12 nových autobusů na CNG
a dalších 88 přibude na přelomu roku 2014 a 2015.

Díky dotaci z EU bude v Brně v areálu vozovny Slatina
vybudována i nejmodernější a nejvýkonnější plnicí
stanice CNG v ČR, která má zahájit provoz již letos
v létě a umožní denně obsloužit až stovku autobusů.
„Jsme rádi, že CNG autobusy tuto podporu dostaly,
protože tím se výrazně snižuje návratnost investic
a kromě finančních úspor regionům výrazně uleví
od škodlivých emisí. Stlačený zemní plyn má nejlepší ekologické i ekonomické parametry, a tak ve
většině dopravních podniků českých měst probíhá
obnova vozového parku právě za autobusy na CNG.
Podniky s 30 autobusy mohou ušetřit ročně přes
10 mil. Kč,“ říká Jan Ruml, výkonný ředitel Českého
plynárenského svazu (ČPS).
Celkové náklady na tyto projekty představují více
než 2,4 mld. Kč. Podle Českého plynárenského
svazu, který sleduje vývoj CNG a pravidelně zpracovává statistická data z této oblasti, jezdí v ČR zatím
jen asi 2,5 % CNG autobusů ze všech, resp. 512 CNG
autobusů v nejméně 35 městech. Během jednoho
roku tak bude v ČR díky peněžním dotacím z EU
jezdit nejméně 750 CNG autobusů. Q
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CNG SE STÁVÁ SOUČÁSTÍ BĚŽNÉHO ŽIVOTA
Zatímco dříve bylo nutné přemýšlet o dojezdové vzdálenosti a místě dalšího tankování,
v současné době je dojezd CNG vozidel 400 - 500 km, takže si řidič již může i vybírat, kde bude
tankovat, než aby se zabýval otázkou, zda někam dojede.
CNG se dostává stále více do povědomí a společnost E.ON nyní zaznamenává denně dotazy zákazníků, žádající informace o CNG. Loni se prodalo v ČR
téměř 22 mil. m3 zemního plynu, což je ekvivalent
22 mil. l benzínu. Množství odebraného zemního
plynu tak vzrostlo meziročně skoro dvojnásobně,
a se vstupem vozu Škoda Octavia G-TEC na trh se
očekává další vzestup zájmu o vozy na CNG.
Zemní plyn má vyšší výhřevnost (ekvivalent oktanového čísla 128), proto se u těchto motorů dosahuje vyššího výkonu. Vozidla na tento pohon jsou
i podstatně tišší než vozy na benzín a naftu, a CNG
nelze natankovat do kanystru a palivo zcizit. I dnes
je možné vozy s benzinovým pohonem dovybavit
pro CNG, ale u většiny nových vozidel může dojít
k pozbytí záruky poskytované výrobcem. Samotná
vestavba není příliš finančně náročná (cca 35 000 Kč),
ale zákazník se většinou ošidí o zavazadlový prostor,
zatímco nové sériově vyráběné CNG vozy jej mají
zachován v plném rozsahu. Tlakové lahve jsou uloženy
v podvozkové části. Rozdíly v cenách vozidel na CNG
a běžná paliva (benzín, nafta) za posledních 12 měsíců
v České republice významně poklesly. Automobil na
zemní plyn dnes koupíte v některých případech již za
prakticky stejné částky jako naftové a benzínové verze.
V současnosti je v ČR na 55 plnicích stanic CNG a řada
dalších je ve výstavbě, nově jsou budovány v prostorech veřejných čerpacích stanic. Optimální počet

plniček počítá s číslem 150–200. Některé neumožňují
platbu v hotovosti nebo platební kartou, ale vyžadují
tzv. CNG kartu, kterou vystavuje 6 signatářů (E.ON
Energie, Pražská plynárenská, Bonett Gas Investment,
Vítkovice doprava, RWE Energo a Vemex). Při jejím
použití se automaticky načítá načerpané množství
plynu, a držiteli karty se jednou měsíčně vystaví faktura. Odpadají starosti s nutností platit při každém
tankování, karta umožňuje často i vjezd do areálu
s plnicí stanicí a tak umožní i 24hodinový přístup.
Kromě CNG existují i např. LPG, LNG apod. LNG
(zkapalněný zemní plyn) má smysl spíše pro mezinárodní kamionovou dopravu nebo námořní přepravu. Proces zkapalňování je energeticky značně
nákladný a v ČR zatím nemá smysl budovat zkapalňovací stanici (takto vyrobené LNG bude vždy
dražší než CNG). Naopak v případě přímořských
států, kde je LNG dopravován loděmi, bude tento
pohon dobře využitelný.
Další alternativou jsou elektromobily, považované za
perspektivní, ale auta na CNG mají oproti nim jistou
výhodu: Na jedno plnění lze přejet i celou republiku,
a další palivo doplnit během 5 minut na plnicí stanici.
Nové elektromobily mají sice také dojezd asi 450 km,
ale pak řidič musí čekat na nabití i několik hodin. Do
budoucna by měl všechna paliva nahradit vodík.
Problémem ale je, že zatím ho neumíme zpracovávat
a skladovat za dostatečně výhodných podmínek. Q

SÍŤ RYCHLODOBÍJECÍCH STANIC
PRO ELEKTROMOBILY HOUSTNE
Skupina ČEZ ve spolupráci s automobilkou Nissan nainstalovala a ještě dokončuje instalaci
nových rychlodobíjecích stanic, které jsou specifické třemi módy pro nabíjení elektromobilů.
Projekt Elektromobilita spustila skupina ČEZ již v roce
2010. Cílem je navrhnout a otestovat komplexní
řešení elektromobility jako služby, která kombinuje
veřejnou dobíjecí síť s dodávkami elektřiny v rámci
speciálního tarifu. Postupně nabídne infrastrukturní
řešení pro domácnosti i firmy, případně v kombinaci s dalšími doplňkovými službami a produkty.
Z energetického pohledu je také důležité, jak bude
dobíjení elektromobilů integrováno do distribuční
sítě, což úzce souvisí s agendou tzv. chytrých sítí.
„V rozvoji projektu Elektromobilita jsme učinili další
významný krok. V Praze, Plzni a Hradci Králové se místo
tří současných dobíjecích stanic instalují nové stanice.
Nově lze dobíjet už i v Kladně a zanedlouho se naše
síť rozšíří o dalších 6 lokalit rychlodobíjení. Stanice
jsou vybaveny dobíjecími standardy, a jednoduše
řečeno, u nás se rychle dobije každý v současnosti na
evropském trhu prodávaný elektromobil,“ říká Pavel
Cyrani, ředitel divize Obchod a strategie Skupiny ČEZ.
Nové stanice jsou vybaveny několika typy zásuvek.
Třífázovou zásuvkou 32 A typu Mennekes, běžnou

zásuvkou 16 A a rychlodobíjecím rozhraním CHAdeMO a CCS II. Na displeji si uživatel zvolí vhodnou
zásuvku pro svůj elektromobil, který poté připojí
k vybrané zásuvce.
Do současnosti ČEZ nainstaloval v ČR 36 veřejných dobíjecích stanic, převážně u infrastrukturních partnerů,
tj. u obchodních center, supermarketů či úřadů městských částí. V provozu už jsou v Praze, Plzni, Ostravě,
Trutnově, Hradci Králové či ve Vrchlabí, další budou
přibývat během příštích měsíců. Aktuální mapu dobíjecích stanic lze najít na www.elektromobilita.cz. Q

JAK ZVÝŠIT DOJEZD
ELEKTROMOBILŮ?
V polovině července proběhlo ve španělském Vigu vyhodnocení evropského
výzkumného projektu OpEneR, zaměřeného na zlepšení účinnosti elektromobilů
a hybridních vozidel. Výsledky vypadají
slibně – optimalizovanou jízdou lze ušetřit
až třetinu energie.
Projekt OpEneR (Optimal Energy Consumption and Recovery) byl zahájen v květnu
2011 a podílí se na něm rakouský výrobce
pohonných jednotek AVL List, Galicijský institut pro výzkum automobilových technologií
(CTAG), německé Výzkumné středisko pro
informatiku (FZI), automobilka PSA Peugeot
Citroën a firma Robert Bosch. Byly představeny strategie řízení a podpůrné systémy,
které mají výrazně zlepšit účinnost a bezpečnost elektromobilů a hybridních aut, jimž se
díky tomu zvýší dojezd bez nutnosti použít
větší baterii. Např. se zdokonalily elektrické
pohonné jednotky, systémy rekuperace energie při brzdění, navigace a další funkce. Dva
elektromobily, sestrojené s využitím těchto
řešení, již prokázaly potenciál úspor v reálných
podmínkách.
Jedním z cílů projektu byl tzv. výpočet optimální
trasy pro elektromobil. Navigační systém při
něm neustále zohledňuje reálné chování vozu
z hlediska spotřeby energie. Testy ukázaly, že
úspory energie mohou dosáhnout až 30 % při
prodloužení času jízdy o méně než 14 %.
Nejúčinnější způsob jak snížit spotřebu je
proaktivní chování. Tempomat byl proto speciálně přizpůsoben ekonomickému stylu jízdy.
Detailnější kartografické údaje obsahují informace o stoupání, klesání a omezení rychlosti
a systém komunikující s infrastrukturou informuje řidiče o semaforech. Tato data vytváří
elektronický koncept, který může ještě více
optimalizovat ACC a funkci volnoběhu, jenž
řidiči radí, kdy uvolnit pedál akcelerátoru před
blížící se oblasti s omezenou rychlostí. Převodovka se přepne do neutrálu a je lépe využita
dynamika vozu.
Pro optimální interakci mezi pohonným ústrojím
a systémem rekuperace brzdné energie byly
testovací vozy vybaveny elektromechanickým
brzdovým asistentem Bosch iBooster a stabilizačním systémem ESP speciálně upraveným
pro elektromobily. Pokročilé simulační techniky umožnily provádět realistické interakce
mezi vozidlem a prostředím – ukázaly např.
velký vliv správné strategie řízení. Ve srovnání
se sportovním stylem se snížila spotřeba energie o 27–36 %, přičemž dojezd se prodloužil o 8–21 %, podle toho, jak řidič dodržoval
poskytnutá doporučení. Přibližně 5 % úspory
energie přineslo inteligentní rozdělení točivého
momentu mezi přední a zadní elektromotory,
a to bez ovlivnění jízdní doby. Q
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BUDE LODĚ A LETADLA POHÁNĚT BENZÍN
VYROBENÝ ZE VZDUCHU ČI VODY?
Malý letecký model, který v dubnu letošního roku proháněli ve vzduchu na letecké základně
američtí výzkumníci, je možná předzvěstí velkých událostí. Výzkumné laboratoře amerického
námořnictva otestovaly v jeho nijak neupravovaném motoru úspěšně možnosti nového paliva – získaného z mořské vody.
„Námořnictvo bylo vždy v čele energetické inovace. Vytvořili jsme nové možnosti, když jsme se
přesunuli z plachet na uhlí, od uhlí k ropě a pak
představili jaderný pohon. Palivo získávané z mořské
vody, pokud je vyráběno úsporně v potřebném
rozsahu, může poskytnout nový zdroj energie pro
naše lodě a letadla. To nám umožní menší závislost
na palivu z určitých přístavů, pomůže snížit nebo
téměř eliminovat potřebu doplňování paliva, které
jsou dnes z provozního hlediska Achillovou
patou armádní logistiky. Odpadla by nutnost
vracet se do přístavů či čekat na moři na
setkání s tankery se zásobami pohonných
hmot,” komentoval informace o úspěších
výzkumníků vice admirál Phil Cullom, zástupce náčelníka námořních operací pro
připravenost a logistiku.

S použitím inovativního proprietárního a NRL patentovaného modulu elektrolytické výměny kationtů
CO2 (E-CEM) jsou jak rozpuštěný, tak vázaný kysličník
uhličitý vyjmuty z mořské vody s účinností 92% způsobem, který opětovně udržuje rovnováhu uhličitanu
a hydrogenuhličitanu na CO2 a současně produkuje
vodík. Plyny jsou pak v systému reaktoru převedeny na
kapalné uhlovodíky pomocí kovového katalyzátoru.
CO2 ve vzduchu a v mořské vodě je bohatým zdro-

kého reaktoru a tato prototypová jednotka potvrdila
přítomnost požadovaných molekul C9 – C16 v kapalině. Zařízení je však prvním krokem k přechodu
na tuto technologii ke komerčním modulárním
reaktorům, které mohou být škálovány zvýšením
délky a počtu reaktorů přidáním jednotlivých
E-CEM modulů tak, aby systém splňoval požadavky
na dodávky pohonných hmot.
Procesní efektivitou a schopností současně produkovat velké množství vodíku zpracováním mořské vody
bez potřeby další chemické látky nebo znečišťující
látky, pokročila tato technologie mnohem dále než
dříve vyvíjené a testované membrány a ionexové technologie pro využití CO2 z mořské vody nebo vzduchu.

...i ze vzduchu a vody
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Nejde o první pokus vyrábět benzín pomocí jiné
technologie a z jiných surovin, než je zatím obvyklé.
Už před několika lety zahájili výzkumníci z britské
firmy Air Fuel Synthesis (AFS) projekt, který
má ověřit možnost vyrobit benzin pouze ze
vzduchu a vody. Jejich výrobní technologie
je založena na získávání oxidu uhličitého ze
vzduchu a vodíku z vody, kdy sloučením a dalším zpracováním těchto látek vzniká metanol,
který je následně přeměněn v benzin. Takto
vzniklé palivo by mělo mít stejné využití
jako „klasický“ benzin, ale bylo by vyráběno
Benzín z moře...
z obnovitelných zdrojů a díky tomu, že má
Tým výzkumníků Naval Research Laboranulovou tzv. uhlíkovou stopu, by se tak v butory (NRL) pod vedením doktorky Heather Během cvičení Great Green Fleet 2012 procvičovalo námořnictvo mož- doucnu mohlo stát jedním ze„zelených” paliv.
Willauerové nedávno oznámil, že se jim nost využití kombinace pokročilých biopaliv a tradičních paliv na bázi
Základním problémem je však jako obvykle
podařilo vyvinout technologii, která umož- ropy 50:50 (tanker vlevo ji předává křižníku USS Princeton)
u podobných projektů cena a energetická
ňuje přeměnu mořské vody na palivo z kanáročnost, což přiznávají i britští výzkumníci:
palného uhlovodíku, a potenciálně vyrábět toto jem uhlíku, ale koncentrace v oceánu (100 mg/l) „Nemůžeme ho vyrábět za cenu, která je běžná
palivo přímo na moři. Jako důkaz úspěšnosti této je asi 140krát větší, než je ve vzduchu, a odpovídá na čerpacích stanicích, ale jednou snad budeme.
koncepce otestovali vědci nové kapalné uhlovodí- prakticky 1/3 koncentrace CO2 v plynových zásob- Všechno, co potřebujeme k jeho výrobě, je obnonících (296 mg/l). Dvě až tři procenta CO2 v mořské vitelná energie, takže až bude problém s ropou,
vodě tvoří rozpuštěný plyn CO2 ve formě kyseliny budeme moci udržet auta v chodu nebo letadla
uhličité, 1 % je uhličitan a zbývajících 96–97 % je v pohybu,“ je přesvědčen Peter Harrison ze společvázáno v bikarbonátu, roztoku hydrogenuhličitanu. nosti AFS. Podle informací agentury Reuters zabrala
NRL učinila významný pokrok ve vývoji procesu ovšem výroba pěti litrů syntetického benzinu tři
syntézy plynů na kapaliny (GTL) převádějícího CO2 měsíce a byl vyroben v rámci několikaletého proa H2 z mořské vody do palivové frakce v podobě jektu, který stál více než milion liber. Výroba existuje
molekul C9 – C16. V prvním kroku patentované zatím jen v podobě technologického demonstrátoru.
technologie byl vyvinut katalyzátor na bázi železa, Podle harmonogramu na webových stránkách
který může dosáhnout až o 60 % lepší úrovně kon- firmy by do roku 2015 měla vyrůst zkušební továrna
verze CO2 a snížit nežádoucí produkci metanu ve produkující denně 1–10 t syntetického benzínu, ve
Jako první použil nové palivo z mořské vody dálkově
prospěch nenasycených uhlovodíků (olefinů) s del- 2. fázi dojít ke komercionalizaci a ve 3. a 4. etapě plářízený model letadla a potvrdilo se, že unikátní
výrobní technologie funguje
ším řetězcem. Tyto uhlovodíky s přidanou hodnotou novaných na léta 2015–2020 a 2020–2025 k výstavbě
z tohoto procesu slouží jako stavební kameny pro a rozvoji dalších výrobních jednotek a nástupu této
kové palivo v rádiem řízeném modelu legendární výrobu průmyslových chemikálií a značkových paliv. technologie do praxe. O dalším pokroku projektu,
stíhačky P51 Mustang a tím prokázali jeho schop- Ve druhém stupni mohou být olefiny pomocí řízené který před pár lety vzbudil pozornost médií však zatím
nost napájet neupravený dvoutaktní spalovací polymerace převedeny na sloučeniny s vyšší moleku- web www.airfuelsynthesis.com s prezentacemi a marmotor letadla. K jeho výrobě využili proces, který lovou úrovní. Výsledná kapalina obsahuje molekuly ketingovou propagací technologie cudně mlčí a sekce
extrahuje kysličník uhličitý (CO2) a produkuje plynný uhlovodíku v uhlíkovém rozmezí C9 – C16, které jsou s aktuálními zprávami slibuje brzkou aktualizaci. Q
vodík (H2) z mořské vody, a následně katalyticky vhodné pro použití jako možné nahrazení tryskových
převádí procesem plyn-kapalina (gas-to-liquid, GTL) paliv na ropné bázi obnovitelnými zdroji. Předpokládané náklady na tryskové palivo pomocí těchto techkysličník uhličitý a vodík na palivo.
„V úzké spolupráci s úřadem Naval Research P38 pro- nologií jsou v rozmezí 3–6 dolarů za galon a výzkumníci
gramu Naval Reserve, vyvinula NRL unikátní systém odhadují, že tento přístup by mohl být komerčně životechnologie pro současné získávání CO2 a H2 z mořské taschopný během příštích 7–10 let. Pokračování dálkovody. Je to poprvé, kdy byla úspěšně ověřena tech- vých pokusů s pozemními základnami by mohlo být
nologie tohoto druhu s potenciálem pro přechod prvním krokem k budoucím řešením na mořské bázi.
z laboratoře k obchodní realizaci v plném rozsahu,“ NRL zatím vytvořilo systém fungující v laboratorních
říká výzkumný chemik NRL Dr. Heather Willauerová. podmínkách, který využívá pevný systém katalytic- Vědci testují aparaturu na výrobu paliva z mořské vody
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PODIVUHODNÉ MOTORY VE VZDUCHU I NA VLNÁCH
I když jsme zvyklí o alternativních palivech slýchat hlavně ve spojitosti s automobily, nejsou
jejich výhradní doménou. Na elektřinu či plyn už fungují i lodě a letadla.
Pomineme-li experimentální plavidla typu Tûranor PlanetSolar, švýcarskou jachtu poháněnou
jen sluncem, která podnikla na počátku nového
milénia úspěšnou plavbu kolem světa a jež se
pyšní titulem největší solární lodi na světě, začínají
se netradiční pohony uplatňovat i v běžné civilní
lodní dopravě.
V roce 2009 byl spuštěn na moře první diesel-hybridní remorkér Carolyn Dorothy, který však využíval
ještě klasické gelové olověné baterie. Toyota přepravuje své hybridní vozy z Japonska do USA od
roku 2011 na experimentální nákladní lodi Auriga
Leader využívající hybridní dieselelektrický pohon.
Pro jeho elektrickou část vyrábějí energii ukládanou
do velkých NiMH baterií solární panely na horní
palubě, což umožňuje snížit spotřebu paliva.
V britském přístavním městě Bristolu funguje už
od loňského roku „vodíkový převozník“ Hydrogenesis – 11 m dlouhý člun pohánějí čtyři vzduchem
chlazené palivové články. Doplňují se z čerpací stanice
provozované výrobcem technických plynů AirProducts.
V New Yorku funguje inovativní trajekt Hornblower
Hybrid, který využívá kombinaci zdrojů energie pro
efektivnější provoz a snížení emisí. Loď pro přepravu
600 osob je poháněna dvěma dieselmotory, ale
i elektřinou, kterou vyrábějí pro lodní baterie solární
panely, větrné turbíny a vodíkové palivové články.
Konkrétně 32kW palivové články od Hydrogenics na
principu protonové výměny, dvě 5 kW větrné turbíny
Helix Wind a sada solárních panelů o výkonu 20 kW.
Využívá tedy energii získávanou ze čtyř zdrojů –
nafty, vodíku, sluneční a větrné energie. Primárním

foto: Siemens

První čistě elektrický trajekt má sloužit od příštího
roku v Norsku

Hybridní trajekt Hornblower využívá kombinaci hned
několika typů pohonu...

Vystřídá naftu na mořích plyn?
Finská loděnice Wärtsilä bude zajišťovat pro
řecké rejdaře využívající nákladní lodě na zkapalněný zemní plyn (LNG) údržbu motorů na duální
palivo typu Wärtsilä 50 DF, které mohou běžet
na několik různých druhů - na zemní plyn, lehký
topný olej (LFO), nebo těžký topný olej (HFO),
a mezi nimi plynule přepínat při provozu. Přičemž motor je navržen tak, aby podával stejný
výkon bez ohledu na palivo.
LNG a CNG však nejsou jediné možnosti plynového pohonu pro námořní obry. Firma MAN
již vyvinula a vyrobila dvoutaktní lodní motor
využívající jako palivo metanolJde o první lodní
motor na světě poháněný metanolem, který
odpovídá požadavkům nařízení DNV GL pro
palivo s nízkým bodem vzplanutí (Low Flashpoint, LFL). Lodní motory lze dovybavit pro použití
metanolového paliva, konkrétně na směs 95 %
metanolu a 5 % motorové nafty. První ze šesti
objednaných lodí vybavených motory na metanol by se měly dostat do služby v roce 2016.

zdrojem energie potřebné k dosažení výkonu 1400
koňských sil by měl být vodík, ostatní druhy energie
by měly být použity pro dodatečné energetické
potřeby lodě. Společnost už několik let provozuje
první hybridní trajekt v USA v San Francisku, který
využívá solární a větrnou energii spolu s nízkoemisními dieselovými motory a elektromotory.
V Norsku by měl příští rok nastoupit
do služby první elektrický trajekt na
Např. ve Finsku funguje velký
trajekt na zkapalněný zemní
světě. Osmdesátimetrová loď s hliníkovou konstrukcí ve tvaru kataplyn (LNG). M/S Viking Grace
maránu má přepravní kapacitu až
je 218 m dlouhá a 30 m široká
360 pasažérů a 120 aut, přičemž
loď vybavená 880 kajutami,
dobití obřích 10tunových li-ion
která pojme až 2800 pasabaterií trajektu má trvat pouhých
žérů. Plavidlo, které postavily
10 minut! Tajemství tohoto exfinské loděnice STX Turku má
trémního rychlodobíjení tkví v tom, že
o 85 % nižší emise dusíku a pevv obou přístavech, které elektrotrajekt
ných částic ve srovnání s lodí obspojuje, je instalována obdobná baterie,
dobných rozměrů poháněnou
která se průběžně dobíjí a vysoké proudy
motory na konvenční palivo.
Foto: MAN
je pak schopna poskytnout krátkoNa ekologickou lodní dopravu se
Motor MAN ME-LGI je první, který
době v době, kdy je trajekt zrovna v lodním průmyslu využívá metanol zaměřila i společnost Eco Marine
přistaven. Pokud se trajekt osvědčí, (tento drobeček by se vám do auta Power, která vytvořila už několik
budou tato plavidla postupně nasa- asi nevešel)
konceptů lodí poháněných solázena i na dalších trasách.
rní či větrnou energií od malých
Jako další perspektivní palivo, které by mohlo člunů po velká zaoceánská plavidla, včetně lodí pro
v lodní dopravě nahradit naftu, se rýsuje plyn. přepravu kontejnerů. Vytvořila i koncept jakýchsi
I lodě na plynový pohon jsou už realitou. A na moderních nákladních plachetnic, kde by ovšem
rozdíl od elektrického pohonu, který je používán klasická kabeláž byla nahrazena stěžni se solárními
zatím spíše jako experimentální a u menších lodí, panely, které by rovněž plnily funkci výroben eleknejde o žádné drobečky.
trické energie. Q

PŘÍZRAČNÉ OKO SHLÍŽÍ Z NEBES DÍKY VODÍKU
Experimentální bezpilotní
letoun na vodíkový pohon
Boeing Phantom Eye pro
vzdušný průzkum překonal
během šestého letového
testu svůj předchozí vytrvalostní rekord – let po dobu
delší než 5 hodin - a opět se
o něco přiblížil k vytčenému
cíli: dosáhnout nadmořské
výšky 18–20 km a zůstat ve
vzduchu déle než jakýkoli
jiný současně vyráběný

Foto: Boeing

Do nádrží vodík místo kerosinu – a vzhůru do oblak…

bezpilotní stroj s dlouhou výdrží (high altitude
long endurance – HALE). Dron, jemuž do vzduchu
pomáhá speciální startovací vozík, využívá jako
palivo kapalný vodík a funguje jako technologický
demonstrátor, po jehož testování má přijít na řadu
plně funkční verze, která by měla vydržet ve vzduchu 7–10 dní. Q
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Téma: Alternativní pohony

ALTERNATIVNÍ POHON V NÁKLADNÍ DOPRAVĚ
Vzhledem k tomu, že dnes používaná nákladní auta a autobusy spotřebují značné množství
paliva a mají tendenci produkovat vysoký objem tzv. skleníkových plynů, jsou vozidla na zemní
plyn stále atraktivnější možností pro provozovatele spedičních služeb a veřejné dopravy.
Studie Pike Research z loňského roku dospěla k závěru, že mezi roky 2012 – 2019 bude postupně po
zbytek desetiletí stabilně stoupat prodej nákladních
automobilů a autobusů na zemní plyn, a po celém
světě by se tak mělo prodat téměř milion kamionů a autobusů s plynovým pohonem (přesněji
řečeno uvádí studie předpokládaných 930 000
těchto vozidel).

kovové nádrže pro zkapalněný zemní plyn (LNG),
rovněž zřizování čerpacích stanic CNG je levnější.
Vozy s LNG pohonem jsou ale více využívány
kvůli delšímu dojezdu (650 km i více ve srovnání
s 240-480 km pro vozidla na CNG), takže v prodejních statistikách zaznamenávají o několik procent
větší nárůst než nákladní vozidla s CNG pohonem
(17 % vs. 14 % uváděných ve zmíněné studii).

Chytrý nápad:
přídavné nádrže
Právě otázka dojezdu je
jedním z klíčových faktorů,
které zatím omezovaly použití stlačeného zemního

Plynové modifikace Volvo (zleva CNG, LNG a DME)
a motor využívající netradiční palivo DME
(dimethylether)

Oblíbené hlavně v zámoří
Tyto vozy jsou populární zejména v Americe
a v Austrálii. Mezi americkými automobilkami je
nabízí hlavně Ford a tamní továrna automobilky
Volvo, a dodavatelé speciálních úprav. Australské
dopravce zásobuje CNG nákladními vozy zejména
japonská automobilka Isuzu, jejíž CNG motory už
představují třetí vývojovou generaci – firma je vyvíjí
a vyrábí už dvě desetiletí.
Společnost Volvo Trucks v rámci své firemní Blue
Power strategie zahrnula do svého výrobního
programu i těžké nákladní vozy s plynovým pohonem. Volvo dodává modely VNM 200 a VNL
300 s továrně vestavěnými motory Cummins ISL
G a ISX12 G na stlačený zemní plyn (CNG) a zkapalněný zemní plyn (LNG). Na americkém veletrhu MATS loni představila firma i nové plynové
pohonné jednotky D13-LNG a DME jako plynové
alternativy ke klasickým vznětovým motorům.
Kromě klasického CNG a LNG, slouží jako další alternativní palivo DME (dimethylether) pro motory
v kamionech Volvo, jehož molekulární vzorec je
C2OH6. Jde o bezbarvou sloučeninu bez zápachu
a chuti, kterou lze vyrábět ze zemního plynu, nebo
z CO2 neutrální biomasy. Je netoxický a nekarcinogenní, chová se podobně jako propan-butan.
Může být uložen při běžné teplotě a skladován
a přepravován v cisternách podobných těm, které
používají v propanovém průmyslu.
Při spalování DME nevytváří žádné saze a nevyžaduje filtr pevných částic. Rychle se rozkládá v atmosféře a nepatří mezi látky považované za škodlivé
kvůli vlivu na globálním oteplování.
Obecně nákladní auta s plynovým pohonem obvykle jezdí na stlačený zemní plyn (CNG), protože
jejich nádrže váží méně a jsou méně nákladné než
40

8/2014

Na elektřinu jezdí už i obří tahače americké firmy
Balqon

Když tahá náklady elektřina
Také elektromobilita proniká do segmentu nákladní
dopravy. Vzhledem k parametrům baterií a relativně
omezenému dojezdu je však elektrický pohon využíván zatím hlavně pro užitková vozidla a menší
nákladní vozy operující v bezemisních zónách, kde
se uplatňují ekologické výhody těchto vozidel –
tichý provoz bez zplodin.
K nejrozšířenějším elektromobilům této kategorie
patří nákladní vozy britské automobilky Smith Electric Vehicles s příznačnými názvy Edison a Newton.
Po světě jich jezdí už přes 700, většinou jako fleetové vozy dopravců a obchodních řetězců. Mezi
elektromobilními novinkami by se měly letos na
trhu objevit např. nový Nissan e-NV200, či truck
a van z produkce americké automobilky VIA Motors plug-in hybrid s rozšířeným dojezdem z řady
VTRUX. Ke skutečným elektrickým „těžkotonážníkům“ patří tahače americké firmy Balqon. Největší
model Nautilus XRE-20 se používá např. v přístavech
či logistických areálech, dosahuje rychlost 40 –
56 km.h-1, utáhne až 30 t a s plným návěsem má
dojezd 97 km. Silniční tahač MX30 Class 8 uveze 25t
návěs, dosahuje max. rychlost 105 km a výkonné
baterie mu vydrží na vzdálenost až 200 km s plným
nákladem. Poslední novinka, elektrická mula (náklaďák s čtyřtunovou nosností, který se tak opravdu
jmenuje) urazí na jedno nabití 145 km s nákladem
nebo 240 km bez něj. Q

plynu
v segmentu
nákladních vozidel. Jedním z možných řešení je systém,
který představil německý
výrobce přívěsů Kogel Trailer – další nádrže CNG
na přívěsu. Firma vytvořila speciální CNG modul,
který funguje jako další skladovací jednotka pro
zemní plyn a umožňuje až ztrojnásobit dojezd plynem poháněného kamionu. Modul, který se
namontuje jako paletová krabice
nebo přímo na rám pod přívěs
obsahuje 6 vysokotlakých přídavných nádrží, obsahujících
celkem 1100 l CNG, což podle
výrobce umožňuje tahačům cestovat o více než 1000 km dále
bez potřeby doplňování paliva.
Rychlé a jednoduché připojení přívěsu k autu se provádí
pomocí speciálního konektoru, který funguje způsobem
plug-and-play. Moduly Kogel
CNG, které jsou nainstalovány
v paletovém boxu, lze vysunout
pro snadnou obsluhu a údržbu.
I když je zde hmotnost zhruba
o půltunové zatížení navíc (modul váží ca 524 kg), výrobce ujišťuje, že nižší užitečné zatížení
více než vynahradí dosažená Chytré řešení německého výrobce přívěsů Kogel, který umístil další
nádrže CNG na přívěs a tím ztrojnásobil dojezd
úspora paliva.
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Printing Live – poprvé na MSV
Tradiční balicí linku Packaging Live, atraktivní součást posledních ročníků veletrhu, letos premiérově následuje další unikátní projekt,
který posouvá možnosti rozšířit si znalosti v oboru průmyslového značení do dalšího segmentu: světa moderních tiskových technologií.
V rámci nové expozice Printing Live se budou moci návštěvníci opět „naživo“ seznámit s novinkami v oblasti tisku a značení, ať už jde
o technologii QR kódů Toyota Denso, dodávaných společností GABEN, spol. s r.o., nebo o personalizovaný potisk kartonů ve fotografické
kvalitě na zcela nové unikátní tiskárně Excelgraphix 4200 od firmy ONDRÁŠEK INK-JET SYSTEM spol. s r.o.
Skutečně osobní zkušenost s možnostmi, které tyto technologie představují, nabídne pro zájemce možnost nechat se přímo na výstavní
ploše vyfotografovat s tváří projektu – modelkou – před fotografickou stěnou z potištěných kartonů (motivy MSV, loga apod.) a poté si
odnést svůj osobní portrét vytištěný na kartonu. Dalším suvenýrem může být třeba zase výhra některé z věcných cen v soutěžích s výherními QR kódy na jednotlivých kartonech.
Více informací naleznete v dalším čísle TechMagazínu.

pozvání na veletrh

JAK NA REKONSTRUKCI A REVITALIZACI?
PORADÍ FOR ARCH
Soubor podzimních stavebních veletrhů FOR ARCH se letos bude zaměřovat na aktuální téma
rekonstrukce a revitalizace staveb. Zájemci o tuto problematiku zde najdou novinky a trendy
v oblasti využívání obnovitelných zdrojů energie, vybavení inteligentní domácnosti a další
technologie, které zpříjemní bydlení či užívání budovy a ještě dokážou šetřit energie. Veletrh
FOR ARCH proběhne ve dnech 16. až 20. září v PVA EXPO PRAHA. Současně se zde uskuteční
také veletrhy FOR THERM, FOR WOOD, BAZÉNY, SAUNY & SPA a FOR WASTE & WATER.
Cílem při rekonstrukcích budov bývá snížení energetické náročnosti a zvýšení komfortu pro jeho obyvatele či uživatele. Seznámení se s nejmodernějšími
technologiemi je proto pro volbu rozsahu rekonstrukce naprosto nezbytné. A právě letošní stavební
veletrh nabídne novinky a trendy v tomto oboru.
„Téma rekonstrukce domů a budov zahrnuje také
moderní vnitřní vybavení včetně elektroinstalace,
spotřebičů, regulačních a měřicích systémů apod.
V programu veletrhu FOR ARCH je proto připravena
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řada zajímavých přednášek a setkání s odborníky na
tuto problematiku,“ říká Martin František Přívětivý,
ředitel obchodního týmu veletrhu FOR ARCH.

Setkání s odborníky v rámci
doprovodného programu
Současnému trendu centralizovanému ovládání
elektroniky, spotřebičů či vytápění se bude věnovat
konference Inteligentní digitální domácnost.
Přestaví se zde systémy a aplikace, díky nimž lze
např. dálkově regulovat vytápění a klimatizaci, zjišťovat stav zásob v ledničce, rozsvěcet a zhasínat
osvětlení či řídit hospodaření s energií. Spotřební
elektronika i domácí spotřebiče, komunikační
a ovládací terminály, výpočetní technika i zabezpečovací zařízení v inteligentní digitální domácnosti
pracují v jednom systému a většinu aplikací i funkcí
je možné řídit dálkově. Obyvatelům bytu zajišťují
zvýšení účinnosti, komfortu a v důsledku i úsporu
elektrické energie.

Zásadní vliv na energetickou náročnost budov
však mají také další opatření. Jak správně provést
zateplení bytových domů, abychom dosáhli efektivního snížení nákladů na vytápění, poradí zástupci
Poradenského centra Dům plný úspor.
Seminář Technická zařízení v moderních obytných budovách se zaměří na energeticky úsporné
chlazení, využívání obnovitelných zdrojů energie,
tepelných čerpadel a dalších technologií pro ekonomicky příznivý provoz domů.
Novinkám z oblasti LED světelných zdrojů se
bude věnovat seminář společnosti Tesla Lightening.
Trendy v oblasti zabezpečení a protipožární ochrany
představí souběžný veletrh Prague Fire & Security
Days 2014. Návštěvníci se zde seznámí s novinkami mj. z oboru elektronických a mechanických
zabezpečovacích systémů. Q
Zájemci o návštěvu veletrhu mohou využít
ZLEVNĚNÉ elektronické vstupenky,
která je k dispozici ke stažení na
www.forarch.cz/2014/cz/vstupenka.asp.
Zde najdou také aktuální informace
o doprovodném programu a další zajímavosti.

pozvání na veletrh

AMB: STROJÍRENSKÝ PODZIM
NA DVOU KONTINENTECH
Jednou za dva roky se na podzim sjíždějí strojírenští profesionálové do Stuttgartu, aby se zde
na mezinárodním veletrhu strojírenských technologií AMB seznámili s posledními novinkami
v oboru. Letošní ročník se bude konat od 16. do 20. září a slibuje atraktivní náplň – organizátoři
hlásí účast více než 1300 vystavovatelů.
Pětidenní přehlídka strojírenské elity, pořádaná
v sudých letech, kdy se nekoná konkurenční mezinárodní veletrh EMO, jemuž tvoří jakousi přirozenou
protiváhu, je považována za jednu z nejprestižnějších světových specializovaných akcí v oboru zpravování kovů. Patří do skupiny „top pět“, absolutní
špičky veletrhů ve své branži. Záštitu veletrhu AMB
poskytují odborné asociace německé strojírenské federace pro přesné nástroje a software (VDMA) a Svaz
německých výrobců obráběcích strojů (VDW).
O pozici, kterou zaujímá mezi odbornými veletrhy,
svědčí i skutečnost, že výstavní plocha je obvykle
už dlouho před jeho konáním rozdělena a zájemci,
kteří se nerozhodli pro účast včas, se musejí zařadit
na čekací listinu – a ta obsahuje zpravidla desítky
firem. Na AMB nechybí prakticky žádná z renomovaných značek výrobců obráběcích strojů a nástrojového vybavení, které doplňují stovky subdodavatelů
a poskytovatelů souvisejících služeb. České barvy
budou letos na veletrhu hájit např. společnosti
Pramet, Kovosvit MAS, TOS Varnsdorf, Tajmac ZPS
Zlín, Kuličkové šrouby Kuřim (KSK), Trimill, aj.

Tento ročník se soustředí na vybraná aktuální témata, která představují zejména: stroje budoucnosti, nedostatek kvalifikovaných pracovníků,
kompozitní materiály a energetická a materiálová
účinnost.

Jedno z atraktivních témat veletrhu AMB: Hybridní
stroje, které kombinují různé fyzikální principy,
mohou zlepšit obrábění kompozitů, jako např.
rotorového listu na systému Ultrasonic 85 z produkce
DMG Mori

Představí se řada novinek v oblasti obráběcích
strojů a přesných nástrojů, soustružení, frézování, obrábění, broušení a řezání. Tradičně největší zastoupení má segment obráběcích strojů
a center, prezentovaných ve čtyřech výstavních
halách, kde bude dominovat jako jedno z hlavních témat třískové obrábění. Dvě haly jsou
věnovány obráběcím nástrojům, jedna představuje nabídku firem zabývajících se softwarovými
a kontrolními systémy, v další se představí brusky,
vrtačky a pily. Ani letos samozřejmě nechybí
rozsáhlý doprovodný program, v jehož rámci
budou prezentovány např. nové metody efektivnější výroby, nebo akce „Think-Ing“ zaměřená
na mladé techniky.
Ovšem ani ti, co se na Nové výstaviště do Stuttgartu
v polovině září nedostanou a zajímá je, kam se ubírá
svět moderního strojírenství, nemusejí ještě propadat zoufalství. Mnohé z novinek prezentovaných na
AMB bude totiž možné vidět i na následujícím MSV
v Brně, který se koná o dva týdny později.
Za dalším veletrhem AMB by však museli putovat až do Číny – ten se koná rovněž na podzim
letošního roku, a to od 13. do 15. října v Nanjingu
poblíž Šanghaje, rok po úspěšném třetím ročníku.
Organizátory zjevně podnítil k uspořádání dalšího
pokračování hned v následujícím roce, a nikoli
v obvyklém dvouletém cyklu, charakteristickém
pro „mateřský“ německý veletrh. Ve srovnání
s ním je ale čínský bratříček o něco skromnější,
pokud jde o vystavovatele, předpokládá se účast
zhruba 200 firem. Q

KORPORÁTNÍ SPOJENÍ
V TECHNICKÉM VZDĚLÁVÁNÍ
Poskytovatel řešení v oblasti technického vzdělávání firma Festo Didactic se sídlem v Německu získala americko-kanadskou společnost Lab-Volt. Tato akvizice zajistí pro zákazníky
obou společností dostupnost mnohem širšího sortimentu produktů a služeb po celém světě.
Globální vzdělávací společnost Festo Didactic je
světovým lídrem na trhu technického vzdělávání
se zaměřením na výukové systémy a školicí služby.
Lab-Volt se zas specializuje na zařízení a řešení
v oblastech technického školení a soustavného
vzdělávání a v centru jejího zájmu stojí elektronika,
elektroinženýrství, strojírenství a telekomunikace.
Produktová portfolia společností Lab-Volt a Festo
Didactic se sloučí do jednoho v souladu se společnou strategií tvorby porftfolia a značky.
„Akvizice společnosti Lab-Volt bude v důsledku
znamenat mnohem intenzivnější přítomnost obou
společností na mezinárodním trhu technického

vzdělávání. Zaměstnancům obou společností poskytuje podstatně pevnější základ pro rozvoj jejich
sortimentu produktů a pro obchodní aktivity na
mezinárodním trhu obecně. Byla zajištěna pracovní
místa ve všech předmětných závodech, přičemž
nastavení společných aktivit bude podrobně stanoveno během fáze integrace obou společností,“ řekl
Dr. Nader Imani, CEO společností Festo Didactic Inc.
a Festo Didactic Ltd.
Lab-Volt byla založena v roce 1934 a sídlí v New
Jersey (USA), s dceřinou společností v kanadském
Québeku, která funguje jako hlavní výrobní závod.
Díky velmi silnému portfoliu integrovaných výukových systémů s modulárními multimediálními
vzdělávacími programy v oborech elektronika, elektroinženýrství, strojírenství a telekomunikace vhodně
doplňuje sortiment produktů Festo Didactic a činí
z něj úplné portfolio na mezinárodním trhu školení
a vývoje v oblasti řešení technického vzdělávání.
Následně bude Lab-Volt integrována jako jedna ze
součástí rodinného podniku skupiny Festo Group,
která spadá do sektoru průmyslové automatizace
a vzdělávání. Produkty Festo Didactic – výukové

celky a výuková zařízení – jsou nabízeny ve spojení
s programy školení a elektronické výuky ve více
než 40 jazycích. Mezi její zákazníky patří vzdělávací
instituce, univerzity, vysoké školy a průmyslové
společnosti po celém světě.
Co charakterizuje výukové systémy obou společností, je jejich vysoký vztah k praxi díky použití
reálných průmyslových součástí v kombinaci s intuitivním způsobem výuky technických znalostí, což
činí technologie a procesy používané v automatizaci okamžitě mnohem více hmatatelné a vizuálně
pochopitelné. Obě společnosti pravidelně nastavují
inovativní standardy na mezinárodním trhu technického vzdělávání v podobě produktů, jako například
MPS (Modulární výrobní systém) nebo FACET (Obvody pro elektronickou výuku s podporou řešení
chyb), a vzdělávacím institucím a společnostem
tak poskytují řešení, jež jejich uživatelům umožňují
shromažďovat reálné a praktické zkušenosti, které
potřebují k vlastní, nezávislé práci, jíž pak zpětně
přispějí k produktivitě celé společnosti. Q
8/2014

43

energie a energetika

V BĚLOJARSKU UŽ SE MNOŽÍ ATOMY
Bělojarská JE spustila štěpnou řízenou reakci v reaktoru IV. generace BN-800 a zahájila tak zkušební provoz jednoho z nejmodernějších jaderných zařízení nové generace. A svůj podíl na jeho
úspěšném zprovoznění mají i Češi.
Vytažením regulačních tyčí z aktivní zóny reaktoru
BN-800 byla 27. června spuštěna řízená štěpná jaderné reakce ve 4. bloku Bělojarské jaderné elektrárny.
Reaktor byl vyveden na tzv. minimální kontrolovanou
úroveň výkonu (přibližně desetina procenta úrovně
nominální). Probíhající jadernou reakci v reaktoru
BN-800 na blokové dozorně potvrzují zvukové signály
aparatury, která monitoruje tok neutronů v aktivní
zóně reaktoru. Frekvence signálů se postupně zvyšuje
v závislosti na jeho rostoucí intenzitě.

Začátek nové éry
„Fyzikální spuštění potvrdilo, že jaderné srdce nového
bloku je životaschopné. Už nyní vidíme, že vše probíhá v souladu s předem vypočítanými projektovými
hodnotami, takže jsme přesvědčeni, že BN-800 bude
pracovat spolehlivě, stejně jako jeho předchůdce
BN-600,“ říká ředitel Bělojarské jaderné elektrárny
Michail Bakanov.
Spuštění jaderné reakce v BN-800 má mimořádný význam nejen v rámci Ruska, ale i v celosvětovém měřítku,
protože oficiálně odstartoval éru „ostrého provozu”
prvního zástupce moderních reaktorů na bázi rychlých
neutronů, které představují perspektivní směr rozvoje
jaderné energetiky. Tyto reaktory umožňují uzavřít
jaderný palivový cyklus a využít energetické štěpení
Foto: AES Belojarsk

Výstavba hlavní části nádrže reaktoru BN-800, před
naplněním sodíkem, který je používán jako chladivo

dosud nevyužívaného izotopu uranu 237, což v důsledku výrazně rozšiřuje (téměř stonásobně !) palivovou
základnu jaderné energetiky. Kromě toho umožní reaktory tohoto typu opakovaně využít vyhořelé jaderné
palivo ostatních jaderných elektráren a minimalizovat
množství radioaktivního odpadu tím, že dokonaleji
„spálí“ některé izotopy s dlouhým poločasem rozpadu.
Tímto krokem byla zahájena druhá etapa fyzikálního
spouštění reaktoru BN-800, v jejímž rámci budou
prováděny testy a měření k ověření skutečných neutronových a fyzikálních parametrů reaktoru, potvrzení
provozuschopnosti a správného fungování řídicích
a bezpečnostních systémů, prověření hodnověrnosti
údajů kontrolních systémů a registraci parametrů
reaktorového zařízení.
Fyzikální spuštění se dělí na dvě etapy. První je zakládání jaderného paliva do reaktoru a testy před
spuštěním jaderné reakce, druhou pak vlastní spuštění řízené štěpné řetězové reakce a provedení ne44
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BUDE V BRITÁNII
EVROPSKÝ JADERNÝ
UNIKÁT?
Japonská společnost Toshiba a francouzská GDF Suez uzavřely dohodu,
která výrazně posouvá přípravu nového
jaderného projektu v Moorside ve Velké
Británii. Připravovaná nová jaderná
elektrárna, která by měla zahájit provoz za 10 let se v případě, že bude tento
ambiciózní projekt realizován, stane
evropským unikátem.

Řídicí sál Bělojarské JE

zbytných testů a měření při nízkém výkonu. V další
fázi bude poté následovat energetické spouštění
4. bloku – připojení na energetickou přenosovou síť
a výroba prvních kilowatthodin elektrické energie. Potom přijdou na řadu dlouhotrvající etapy postupného
zvyšování výkonu a předání bloku do zkušebního
a následně průmyslového provozu. Na nominální
úrovni výkonu zahájí nový blok práci v roce 2015.
Při budování reaktoru BN-800 se využívá značných pozitivní zkušeností získaných z provozu jeho předchůdce
– reaktoru BN-600, který pracuje v Bělojarské JE už od
roku 1980. Jeho koeficient využitelnosti je nyní 78 %.

Česká stopa v Bělojarsku
Na úspěchu projektu mají svůj podíl i české firmy: Arako,
Mostro a Sigma Group, které jsou mezi dodavateli některých zařízení pro Bělojarskou JE. Arako vyrábí a dodává svou produkci na JE, budované podle ruských
projektů, už od roku 1976. V průběhu posledních tří let
pro Bělojarskou JE dodali 1354 ks speciálních armatur.
Sigma Group dodala pro Bělojarskou JE v roce 2011
dva čerpací agregáty typu A200-QVD-300 systému
automatického hašení požárů a pro ejektorovou
stanici a čtyři čerpací agregáty typu A400-NQD-515
splňující požadavky na 3. a 4. třídu bezpečnosti.. Q

Atom nové generace
Rychlý množivý reaktor (FBR – Fast Breeder Reactor) BN-800 patří do kategorie pokročilých reaktorů chlazených sodíkem. Jako palivo používá
směs oxidu uranu a plutonia umožňující při vyhořívání produkovat nový štěpný materiál. S výkonem 789 MWe je reaktor ve 4. bloku Bělojarské JE
nejvýkonnějším aktivním zařízením svého druhu
na světě. Historickým rekordmanem byl sice francouzský reaktor Superphénix o výkonu 1200 MWe,
ten byl však uzavřen v roce 1997. Nově spuštěný
blok překoná 3. blok, kde je rychlý reaktor o výkonu
560 MWe i japonský reaktor Monju s výkonem 246
MWe. Další rychlý reaktor je ve výstavbě v indickém
Kalpakkamu – po spuštění letos na podzim bude
produkovat 470 MWe. Také Rusko plánuje v Bělojarsku postavit další rychlý reaktor – výkonově
větší verzi BN-1200, který by měl být uveden do
provozu v roce 2020. Navíc spolupracuje s Čínou
na tamní výstavbě dvou reaktorů typu BN-800.

Elektrárna v britské Západní Cumbrii, o jejíž
stavbě se definitivně rozhodne v roce 2018,
by měla být vybavena třemi reaktory AP1000
firmy Westinghouse (jde o stejný typ jaký
nabízela firma pro dostavbu JE Temelín) a stát
se tak vůbec největší evropskou samostatnou
jadernou elektrárnou. Nikde jinde v Evropě
se nyní stavba tří bloků v jednom energetickém zařízení nechystá. Elektrárna, která
by měla zahájit provoz v roce 2024 bude
mít kapacitu 3,4 GW. To odpovídá pokrytí
zhruba 7 % z předpokládané energetické
potřeby Spojeného království. „Westinghouse
je potěšen, že zatím největší evropská jaderná elektrárna AP1000 bude postavena
ve Spojeném království a oceňujeme jeho
rozhodnutí rozvíjet bezpečnou, čistou a cenově dostupnou jadernou energii, která bude
přínosem pro region na několik příštích desetiletí,“ komentoval dohodu Danny Roderick,
prezident a generální ředitel Westinghouse.
Společnost plánuje využít na dodávky paliva
pro AP1000 svůj závod na výrobu paliva
licencovaný ve Velké Británii, umístěný ve
Springfieldu. Palivo tedy nebude nutné
dovážet. Zařízení v současné době vyrábí
palivo pro všechny britské pokročilé reaktory
a reaktory chlazené plynem a vyváží palivo
i pro tlakovodní reaktory.
Toshiba, která je většinovým vlastníkem Westinghouse, získá podle dohody 60 % a GDF
Suez si ponechá 40 % podílu ve společnosti
NuGeneration Ltd. (NuGen), která v Moorside
připravuje stavbu tří reaktorů Westinghouse
AP1000.
Současně byla uzavřena také dohoda s britským úřadem pro odstavování jaderných
elektráren (NDA) týkající se prodloužení opce
na pozemky v lokalitě Moorside. Než dojde
ke konečnému rozhodnutí o investici, bude
se NuGen věnovat přípravným pracem, zejména souvisejícím s licencováním, povolovacím procesem a obchodními aktivitami.
V současné době je na celém světě ve výstavbě 8 amerických reaktorů AP1000, nikde
ale ještě nejsou v provozu. Nejdále je stavba
elektrárny v čínském Sanmenu, kde má být
první ze čtyř bloků spuštěn v testovacím
režimu ještě letos. Q
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NEJDELŠÍ SUPRAVODIVÝ KABEL NA SVĚTĚ

Foto: KIT

Asi kilometr dlouhý třífázový a koncentrický supravodivý kabel na bázi speciální hluboce podchlazené
keramiky, který je společným projektem firem RWE,
Nexans a Technologického ústavu v Karlsruhe, se
stal nedávno součástí elektrické rozvodné sítě
v německém Essenu. Oficiálního ceremoniálu na

Nejdelší supravodivý kabel na světě

transformátorové stanici Herkules, zahajujícího provoz tohoto milníku na poli energetiky, se účastnil
i nositel Nobelovy ceny Johannes Georg Bednorz,
jehož objevy na poli vysokoteplotní supravodivosti
u některých keramických materiálů v 80. letech minulého století umožnily i vytvoření tohoto kabelu.

Konstrukční řešení pro energetické
sítě budoucnosti
Supravodivý kabel v Essenu, spojující dvě transformátorové stanice, představuje symbolické zahájení

společného projektu zmíněných partnerských institucí, který byl nazván AmpaCity. Přenáší výkon
40 MW při elektrickém napětí 10 kV, tedy zhruba
pětinásobně vyšší elektrický výkon než je obvyklé
u porovnatelných měděných kabelů používajících
10krát vyšší elektrické napětí, navíc při skoro nulových ztrátách při přenosu.
Aby bylo možné přenášet tak velké výkony, je celý
kabel obalen speciálním chladicím pouzdrem, které
pomocí kapalného dusíku chladí keramický materiál
na teplotu menší než je -200 °C, což je hodnota, při
které se použitá keramika stává elektrickým supravodičem. I když se nám může zdát tato teplota extrémně
nízká (což z pohledu běžného člověka skutečně je),
z pohledu fyzikálního výzkum jde stále o relativně
vysokou hodnotu, vzhledem k tomu, že dřívější supravodiče vyžadovaly dosud chlazení pomocí ještě
nižších teplot (kapalným héliem) na teplotu velmi
blízkou absolutní teplotní nule (0 K, -273,15 °C).
Supravodivý materiál neklade prakticky žádný
odpor elektrickému proudu, který jím prochází,
neuvolňuje se přitom žádné ohmické teplo a při
dopravě elektrické energie nedochází k obvyklým
ztrátám charakteristickým pro běžné elektrické
vedení. Během průchodu proudu supravodič
kolem sebe vytváří velmi silné magnetické pole
a magnetické siločáry, které obklopují supravodivý materiál, odpuzují vnější magnetická pole.
Výzkumníkům z KIT, RWE a firmy Nexans se podařilo díky speciální konstrukci vyřešit některé

Foto: Nexans

Podobně jako je v globálním světě technologií pojmem americký MIT (Masaachussets Institute
of Technology), v Evropě mu zdatně sekunduje jeho německá alternativa s názvem KIT. Pod
touto zkratkou se skrývá Technologický institut v Karlslruhe, který si na konto svých referenčních úspěchů může připsat spoluautorství projektu, jímž není nic menšího, než nejdelší
supravodivý kabel na světě.

Kabel je obalen speciálním chladicím pouzdrem, které
chladí keramický materiál pomocí kapalného dusíku

požadavky problematické u dosavadních běžných
supravodičů.
Soustředné uspořádání tří fází umožňuje velmi
kompaktní konstrukci kabelu. Množství supravodivého materiálu je ve srovnání s jinými supravodivými konstrukcemi kabelů výrazně sníženo.
Konstrukce kabelu také zajišťuje tepelnou a elektromagnetickou kompatibilitu. Kabel negeneruje
žádná vnější elektromagnetická rozptylová pole,
a vzhledem k aktivnímu chlazení kapalným dusíkem
uvnitř tepelně izolačního kryostatu, je teplotně
nezávislý na prostředí.

Začíná éra městských supravodičů?
Cílem projektu AmpaCity je zejména testování
a rozvoj prvků páteřní a městské supravodivé elektrické sítě a dosažení spolehlivého elektrického
napájení v hustě obydlených oblastech, kdy by
supravodičové kabely uložené v centrech měst
mohly nahradit vysokonapěťové trasy přenosu
energie. Supravodivé kabely by totiž umožnily
odlehčení celé sítě, např. dosavadní mnohé transformátorové stanice s konverzí 10 na 110 kV by se
tak staly prakticky zbytečnými. Kromě úspory místa
v důsledku redukce vnitřních městských rozvoden
s obrovskými transformátory, umožňuje kompaktní
design supravodivých kabelů minimalizovat i cesty
pro instalaci kabeláže. Q

ELEKTRÁRNY, KTERÉ SE VZNÁŠEJÍ VE VZDUCHU
Na Aljašce, nedaleko města Fairbanks začaly na jaře letošního roku testy unikátní větrné elektrárny. Zařízení, které je dílem mladé americké společnosti Altaeros Energies, může operovat
i ve velkých výškách umožňujících využít maximum z podmínek větrných proudů. Přitom ale
nepotřebuje žádný stožár limitující umístění tradičních větrných turbín.
Spin-off firma Altaeros Energies vznikla v roce 2010
na Massachusettském technologickém institutu
(MIT) se zcela revolučním nápadem: Místo na vysoký stožáru umístili větrnou turbínu do tunelovitého nafukovacího balónu, který se může sám vznášet. Vzdušná elektrárna s názvem BAT tak dokáže
využívat silných, stále vanoucích větrů ve velkých
výškách, které jsou běžným větrným elektrárnám
na stožárech nedostupné. K zemi je elektrárna BAT
připoutána kotvicími lany, které zároveň slouží pro
přenos vyrobené elektrické energie do pozemních
sběrných středisek či rozvodných sítí.
Zásadní výhodou větrné turbíny typu BAT je, že odpadají náklady na stavbu vysokého stožáru a s tím
související přepravu materiálu a strojů. Díky tomu,
že může využívat silný, stálý vítr proudící ve velkých
výškách, je vznášející se elektrárna výkonnější než

její na stožárech umístěné protějšky, což znamená
i rychlejší návrat investice.
Během jedenapůlročního testovacího období se turbína bude vznášet ve výšce 300 m nad zemí v nafukovacím nosiči, který je naplněn heliem, podobně jako
meteorologické balóny nebo moderní vzducholodě.
Princip je převzat z aerostatů, průmyslových vzducholodí, které se používají po celá desetiletí ke zvedání
těžkých komunikační zařízení do výšek. Moderní
aerostaty jsou konstruovány tak, aby byly schopny
přežít větry na úrovni hurikánu a mají bezpečnostní
prvky, které zajistí pomalý sestup na zem. Také létající BAT dokáže odolávat větrům o rychlostech až
160 km.h-1, a je vybavena inteligentním řídicím systémem, který v případě, že vyhodnotí riziko hrozícího
nebezpečí, zajistí, že se zařízení bezpečně samo snese
k zemi. Pokud testy proběhnou úspěšně a potvrdí

předpoklady konstruktérů, mohly by elektrárny BAT
operovat ve výškách až 600 m.
Altaeros navrhl BAT k vytvoření konzistentní, nízkonákladové výrobě elektrické energie pro dálkové napájení
a potřeby tzv. microgrid trhu, kde se v současné době
využívají drahé dieselové generátory. Předpokládanými
uživateli vzdušných elektráren jsou vzdálené a ostrovní
komunity, základny pro těžbu ropy a zemního plynu,
zemědělství a telekomunikační firmy, organizace pomáhající při živelných katastrofách a vojenské základny. Q
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AUTA ZÍSKÁVAJÍ KOLA Z TERMOPLASTU
A HITECH KOMPOZITNÍ PRUŽINY
Invaze plastů do automobilového průmyslu pokračuje. Moderní hi-tech materiály založené
na kompozitních technologiích nahrazují kovy i tam, kdy by to bylo dříve jen těžko představitelné – při výrobě součástí, které patří ve vozidlech mezi nejvíce mechanicky namáhané.
Sabic, Kringlan Composites a další partnerské průmyslové firmy pracují na dalším pokroku ve vývoji
prvního termoplastického kompozitního kola na
světě. Pro tuto průlomovou inovací využívá Sabic
proprietární pryskyřici Ultem a trojrozměrné funkce
kompozitní konstrukce firmy Kringlan k vytvoření
materiálového řešení. To lze použít k nahrazení tradičních materiálů, jako jsou kovy a slitiny hliníku, což
pomáhá snížit hmotnost a tím i spotřebu a emise.
„Kombinace high-tech pryskyřice Ultem s technologií výroby uhlíkových kompozitů nabízí výrobcům příležitost, jak dosáhnout nižší hmotnost,
nižší výrobní náklady, stejně jako recyklovatelnost
materiálů. Ve srovnání s jinými termoplasty nabízí
tento kompozitní koncept vynikající pevnost při
vysokých teplotách, rozměrovou stálost i odolnost
vůči chemikáliím,“ uvedl Vice President společnosti
Sabic Innovative Plastics pro technologie a inovace

Foto: SABIC

Na světě jsou první kola z uhlíkem vylepšeného
termoplastu

být průlomem pro OEM dodavatele v mnoha průmyslových odvětvích. Už jen v automobilovém
průmyslu projevilo několik OEM zájem o aplikaci
uhlíkových kol, což může umožnit snížení emisí
CO2 u osobního automobilu o dvě až tři procenta,“
uvedl Steffen Heinecke, generální ředitel společnosti Kringlan Composites.
Tahounem první aplikace této nové technologie
je automobilový průmysl, ale jeho potenciál má
přesah do mnoha průmyslových odvětví, kde je
hlavní hnací silou redukce hmotnosti.
Trend nahrazování kovů plasty ilustruje např. i situace ve světě spotřebičů, kde se výrobci zaměřují
na navrhování svých produktů tak, aby bylo dosaženo certifikace energetické účinnosti. S těmito
uhlíkovými kompozity pomocí Ultem pryskyřice,
mohou výrobci spotřebičů nahradit kov lehčími,
ale parametrově stejně silnými prvky, které mohou pomoci snížit množství energie spotřebované
během provozu a přispívají k výkonu energetické
účinnosti požadované pro příslušnou certifikaci.
U praček může např. tato nová kompozitní technologie s využitím trojrozměrných uhlíkových vláken snížit setrvačnost – tedy i množství energie
potřebné pro spuštění stroje a udržování bubnu
v pohybu – ve srovnání se současnými kovovými
alternativami, což znamená vyšší účinnost a potenciálně nižší uhlíkovou stopu stroje. Navíc s ohledem
na využití těchto kompozitů, ve spojení s výrobní
technologií Kringlan, mohou výrobci zařízení potenciálně ušetřit náklady snížením počtu sekundárních
operací nutných k rozvoji klíčových částí.

Ještě lehčí vozidla
Thierry Materne.
V současné době pracují obě firmy na prototypu pro
německého výrobce automobilů. Toto inovativní
a lehké kolo bude nejen silné a lehké, ale nabídne
i zajímavý design. Koncepce rovněž nabízí udržitelnější řešení. Nejen, že se sníží spotřeba a emise,
ale i kolo samotné může být vyráběno s menším
dopadem na životní prostředí ve srovnání s obvyklými postupy a nabízí recyklovatelnost systému.

Plasty pro auta i pračky
Konstrukce části také poskytuje flexibilitu pro kola,
která jsou montována s tradičními kovovými paprsky nebo paprsky z kompozitního plastu vyztuženého uhlíkovými vlákny, což potenciálně umožňuje
ještě větší úspory hmotnosti. Kompletní kompozitní
konstrukce kola v souladu s platnými normami stanovenými pro kovová kola německého zkušebního
ústavu TÜV posilují možnost pracovat s dalšími
globálními výrobci automobilů při prototypování
lehkých kol v závislosti na jejich osobité konstrukci
a specifikacích.
„Tato nová materiálová technologie má potenciál
46
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Automobilka Audi, která se už dlouhodobě zaměřuje na oblast tzv. lehké konstrukce automobilů,
zavede letos na podzim do sériové výroby lehké
kompozitní pružiny vyztužené skelnými vlákny.

Foto: Audi

Značka se čtyřmi kruhy patří k průkopníkům
technologických novinek v automobilovém
průmyslu, a kompozitní pružiny jsou jedním z dalších
inovativních prvků

Vývoj probíhal ve spolupráci s italským dodavatelem, a od klasických ocelových pružin se odlišují již
na první pohled. Mají světle zelenou barvu, jejich
svazek vláken je silnější než drát vinuté ocelové
pružiny a celkový průměr pružiny je při menším
počtu závitů o něco větší. Především jsou však
nové pružiny o dobrých 40 % (tedy téměř o polovinu) lehčí. Zatímco ocelová pružina pro vozy
vyšší střední třídy, pro něž jsou kompozitní pružiny
určeny, váží téměř 2,7 kg, pružina z kompozitu vyztuženého skelnými vlákny se stejnými vlastnostmi
má hmotnost jen cca 1,6 kg, což znamená, že čtyři
kompozitní pružiny mohou snížit hmotnost vozidla
přibližně o 4,4 kg. Jde o významné zlepšení, které
je z poloviny přínosem i pro neodpružené hmoty.
Jádro pružiny tvoří dlouhá, vzájemně stočená skelná
vlákna impregnovaná epoxidovou pryskyřicí. Kolem
této jen několik milimetrů tlusté „duše“ jsou v dalším
výrobním kroku strojově navíjena další vlákna střídavě
pod úhlem +45° a -45° k podélné ose. Jednotlivé
vrstvy se při stlačování i roztahování vzájemně dokonale doplňují, takže mohou optimálně pohlcovat
působící síly. V poslední fázi výroby je pak polotovar
vytvrzen v peci při teplotách více než 100 °C.
Pružiny z kompozitu vyztuženého skelnými vlákny
lze precizně nastavit pro příslušné použití. Materiál
nepodléhá korozi (a to ani po dopadech odletujících kamenů, které obvykle přispívají ke zkáze
klasických pružin) a je odolný vůči chemikáliím,
jako jsou prostředky pro čištění kol. V neposlední
řadě vyžaduje výroba mnohem méně energie než
u ocelových pružin. Q

EVROPSKÝ PLASTIKÁŘSKÝ PRŮMYSL POSILUJE,
SVĚTU PLASTŮ ALE VLÁDNE ČÍNA
Společnost PlasticsEurope představila nejnovější data pro plastikářský průmysl v Evropě a ve
světě. Evropská výroba plastů zaznamenává stále
rostoucí trend, což ukazuje pozitivní vývoj v roce
2013. Objem světové výroby plastů vzrostl v roce
2012 z 288 mil. t na loňských 299 mil. t, což znamená nárůst o cca 3,9 %. V celosvětové výrobě
plastů vede s 24,8 % Čína, zatímco Evropa je
s celkovou 20% produkcí plastů v roce 2013 na
druhém místě.
Na evropské úrovni činila loni poptávka po
plastech 46,0 mil. t, (nárůst o 0,1 % oproti 2012)
přičemž největší zastoupení mají balení a staveb-

nictví, následuje automobilový průmyslu, elektrotechnika a elektronika. Pokud jde o výrobu
plastů, ta zaznamenala v období mezi lednem
a únorem 2014 nárůst pro všechny tři sektory:
o 6,6 % u primárních plastů, 7 % u plastových
výrobků a téměř 2 % ve strojírenství.
„Evropský průmysl plastů je pod značným tlakem globální konkurence, v čele celosvětové
produkce plastů pokračuje Čína. USA výrazně
snížily své ceny energií, což zvýšilo jejich konkurenceschopnost vůči Evropě. To jsou jen dva
příklady problémů, které máme před sebou,“ uvedl
Karl-H. Foerster, výkonný ředitel, PlasticsEurope. Q
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HLEDAJÍ SE UKLÍZEČKY PRO PLASTOVÁ MOŘE
Kromě řady pozitivních přínosů vytvořila expanze plastových výrobků i jeden velký problém:
Jak se zbavit přibývajícího plastového odpadu, s nímž si zatím příroda není schopná vlastními
silami poradit. Obzvláště jím trpí mořské ekosystémy a svět hledá proto řešení, jak plastový
odpad z moře eliminovat.
Mezi projekty, které dávají naději na zlepšení současné
situace, jsou využití robotů nebo mikroorganismů.

Mohou mikrobi pomoci
s likvidací plastů…
Před několika lety byla provedena překvapující
pozorování, která vedla k unikátnímu výzkumnému projektu. Všechno začalo obrázky pořízené
výzkumníky T. Mincerem a G. Proskurowskim, které
ukazují mikroby usazené v mohutných koloniích na
povrchu plastových dílů plovoucích v oceánu. Toto
pozorování vyvolalo otázku, zda tyto mikrobiální
háje byly vyrobeny organismy, a pokud ano, zda
jsou mikroby schopny strávit a degradovat plasty.
Na konci roku 2012 vytvořil mezinárodní vědecký
tým evropský projekt BIOCLEAN financovaný z evropských fondů, který se snaží tyto účinky mikrobů ověřit
a jehož cílem je vyvíjet řešení založené na získaných
poznatcích. Projekt, do kterého jsou zapojeny dvě
desítky institucí (firem, univerzit, asociací i výrobců
plastů z evropských zemí a z Číny) provádí výzkum
v oblasti biotechnologií zaměřený na degradaci
a detoxikaci plastů v mořském prostředí, na skládkách
a ve vyhnívacích nádržích. Mezi první milníky patří
určit správnou kombinaci mikrobů a atmosférických
degradačních faktorů, která by umožnila transformovat běžné plasty jako polyetylen, polypropylen a další
na nejedovatý oxid uhličitý a vodu. Poté, co se podaří
dosáhnout tohoto cíle, budou následovat nové testy,
které by měly posunout projekt do další fáze.

Ve finále se BIOCLEAN zaměřuje na rozvoj inovačních, eko-efektivních poloprovozních či v terénu
ověřených biotechnologických řešení pro degradaci
rozložení (nebo zhodnocení) plastových odpadů.
Konečné výsledky se očekávají v roce 2015.

…nebo vyčistí plastové moře roboti?
Z 6,35 mld. kg odpadu ročně vyhozeného do moře
představují téměř 90 % plasty a za posledních 20 let
se plastový odpad každoročně o 10 % zvyšuje. Odhazování neupravených a průmyslových odpadů přímo
do moře je bohužel rozsáhlá praxe a desetina všech
na Zemi vyprodukovaných plastů skončí v oceánu,
což z něj ve finále dělá největší skládku na světě: Velká
tichooceánská odpadková záplata (Great Pacific Garbage Patch), zabírá plochu odhadovanou na dvojnásobek velikosti Francie. Ani Středomoří není ušetřeno
ostrovů plovoucích plastových odpadků. Zhruba
70 % z této stále rostoucí hromady plastu klesne na
mořské dno. V roce 2006 odhadoval Program OSN
pro životní prostředí, že každá čtvereční míle oceánu
(1,609 km2) obsahuje 46 000 ks plovoucího plastu
a v některých oblastech převažuje množství plastu
nad množstvím planktonu v poměru 6:1.
Pro výrobu více než 29 mil. lahví vody, které koupí
každý rok Američané, se používá 17 mil. barelů
ropy ročně, což by mělo stačit na palivo, které by
pohánělo milion vozů na silnici po dobu jednoho
roku. Pouze 13 % z těchto lahví je recyklováno.
Největší světovou ekologickou stopu na hlavu mají
Spojené arabské emiráty, kde se nyní spotřebuje
25 % celosvětové produkce plastových sáčků.
Kromě toho, že způsobuje kvantitativní katastrofu
v mořském ekosystému, má plast děsivé vlastnosti:
Poté, co skončí v oceánu, není zatím žádný způsob,
jak jej zcela biologicky rozložit. Místo toho podléhají
plastové odpady fotodegradaci, v jejímž důsledku se
rozpadají na stále menší a menší kousky plastových
drobtů nazývaných „slzy mořské panny“. Tyto malé
plastové částice se po nasátí mohou dostat do filtru kr-

VSTREKOVACIE STROJE AKO ZO ŠKATUĽKY
Spoločnosť Plastoplan zaradila do svojho portfolia novinku: čistiaci prostriedok Purgex.
Produkt firmy s katalógovým označením Purgex 458 Plus, polyetylénová zmes v súlade
s predpismi FDA, čistí jednoducho, starostlivo a bezpečne vstrekovacie lisy, príslušenstvo
a systémy horúcich vtokov.
Purgex 458 PLUS je čistiaci prostriedok pripravený
na priame použitie. Je navrhnutý pre rýchlu zmenu
pigmentu a materiálu vo výrobe, kde čistí účinne
valec, šnek aj systémy horúcich vtokov, nie je však
vhodný pre horúce trysky s priemerom menším ako
0,80 mm. Prípravok funguje v teplotnom rozmedzí
150 až 340 °C a je použiteľný pre nasledujúce systémy: horúci kanál, zmiešavacie trysky, studený kanál.

Pozostáva zo zmesi vyrobené na polyetylénovom
nosiči s 9% obsahom sklenených vlákien. Podľa
slov výrobcu sú produkty mechanicky účinné,
vytvárajú aktívnu penu a majú lubrikačné účinky
pre ľahké a efektívne čistenie. Všetky zložky použité
v Purgexe sú považované za bezpečné podľa
normy FDA (GRAS), netoxické a neabrazívne. Medzi hlavné oblasti použitia sa rátajú vstrekovanie,

mítek a mořští živočichové, kteří je požijí, riskují otravu,
která může vést až ke smrti. Plastové částice mají také
tendenci absorbovat toxické chemické látky, jež mají
za následek proces, při němž se hromadí perzistentní
organické znečišťující látky a koncentrace toxinů se
zvyšuje tak, že se přesune až do kritické úrovně.
Jedním z řešení, které by mohlo pomoci tuto neutěšenou situaci změnit je nápad, s nímž přišla firma Elie
Ahovi Industrial Design: mořské drony, které by sbíraly
a odklízely plastový odpad. Tým inovativních průmyslových designérů navrhnul Marine Drone – speciálního
plovoucího robota, který je schopen zachytit plasty
unášené mořem. Myšlenka vychází z principu, že moře
je v podstatě velký bazén – a ty už běžně čistí robotičtí
uklízeči. Mořský úklidový robot je v podstatě „přerostlý“ bazénový čistič s vlastním pohonem – tichými
a úspornými elektromotory – vybavený speciálními
infrazvukovými senzory, které udržují v patřičném
odstupu vodní živočichy, a vysoce výkonnými bateriemi, které mu umožňují zůstat ve vodě po dobu delší
než 2 týdny. Díky sonaru by drony mohly vzájemně
komunikovat a zlepšit tak systém sběru.

Foto: EAID

Foto: Elie Ahovi Industrial Design

Tento mořský robot by mohl za nás udělat špinavou práci

Zatím se však detailně neřešil problém, kolik plastu
by každý dron mohl sesbírat a pojmout, a zda bude
schopen zachytit zákeřné malé částice, které jsou
největším problémem. A samozřejmě vyvstává
i otázka s tím spojených nákladů. Q

vyfukovanie, exktrúzia, kompaundácia a exktrúzia
fólií. Purgex sa odporúča najmä pre: PA, PC, ABS,
PBT, no ponúkajú sa aj ďalšie možnosti použitia
pre materiály POM, PC/ABS, PVC, PP, PE, PS, PU,
TPO, TPE, PMMA.
Množstvo potrebné na vyčistenie predstavuje
1 až 1,5 násobok kapacity šneku – v praxi skutočný
objem závisí od stroja, ako aj od použitých aditív
a pigmentov.
Prostriedok je ľahko odstrániteľný a výborne
spracovateľný. K ďalším výhodám tohto čistiaceho prostriedku patrí skutočnosť, že pri pravidelnom používaní vytvára dočasnú ochrannú
vrstvu na oceľových povrchoch a chráni tak
zariadenie pred oxidáciou, čím predlžuje jeho
životnosť. Q
8/2014
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NOVINKA ORACLU SPOJUJE
TRENDY MODERNÍCH IT SMĚRŮ
ORACLE UVÁDÍ SADU SOA SUITE 12C ZAMĚŘENOU NA PROPOJENÍ
RŮZNÝCH SEGMENTŮ IT SVĚTA, JAKO JSOU MOBILNÍ PROSTŘEDÍ,
CLOUD, INTERNET VĚCÍ ČI TZV. ON-PREMISE SYSTÉMY. ŘEŠENÍ
ZALOŽENÉ NA ŠPIČKOVÉM APLIKAČNÍM SERVERU ORACLE
WEBLOGIC SERVER 12C SJEDNOCUJE RŮZNÁ PROSTŘEDÍ DO JEDINÉ
KOMPLEXNÍ PLATFORMY, COŽ PRO PODNIKY ZNAMENÁ ZVÝŠENÍ
PRODUKTIVITY A SNÍŽENÍ NÁKLADŮ.
odniky používají stále více aplikací založených na cloudu a snaží se propojit své systémy
s mobilními technologiemi. Integrace aplikací
v heterogenním prostředí tak představuje stále
složitější záležitost. Společnost Oracle představila
jako řešení pro takovéto situace novou sadu Oracle

Sjednotitel podnikových systémů

SOA Suite 12c pro integraci aplikací a architekturu
orientovanou na služby (SOA). Jde o velmi komplexní řešení, které dokáže výrazně zjednodušit
integraci mezi systémy provozovanými na vlastní
infrastruktuře (on-premise) i v cloudu, stejně jako
mezi mobilními aplikacemi a zařízeními, které jsou
součástí Internetu věcí (Internet of Things, IoT).

napříč celým ekosystémem podnikového IT, a to
pomocí jediné platformy. Sjednocené prostředí IT
spolu s adaptéry Oracle Cloud Adapters pak organizacím pomáhají s integrací aplikací SaaS (software
jako služba). V rámci sady Oracle SOA Suite 12c jsou
k dispozici i nové funkce pro vývojáře (včetně možnosti instalace kliknutím myši – single-click installer),

P

Sada Oracle SOA Suite 12c poskytuje pro integraci
různorodých prostředí jednotnou platformu, což
organizacím šetří čas, zvyšuje produktivitu a snižuje celkové náklady na vlastnictví (TCO). Novinka
umožňuje snadněji integrovat a propojit aplikace

ČESKÉ FIRMY SE PŘIPRAVUJÍ NA NÁPOR
„VELKÝCH DAT“, KTERÝ PŘINESE INTERNET VĚCÍ
Fenomén „velkých dat“ nabývá mezi firmami na důležitosti, a to i u nás. Aktuálně se analýzou
velkých dat zabývá 35 % českých firem, jak vyplývá z výsledků průzkumu, který uskutečnila společnost Intel mezi IT odborníky z 289 českých firem v rámci konference Cisco Connect 2014 v Praze.
„Počet firem využívajících analýzu tzv. „velkých dat“
poroste s tím, jak se závratně zvyšuje objem dat,
která je třeba ukládat rychleji, efektivněji a s nižšími
náklady. Roční nárůst zpracování dat v posledních
letech vysoce přesahuje 50 %. Motorem boomu
zpracování dat je rostoucí počet mobilních zařízení,
jako jsou mobilní telefony, počítače a tablety. Na48
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příklad 500 smartphonů anebo 100 tabletů vytvoří
potřebu jednoho nového serveru, říká Adam Raška
ze společnosti Intel.

Bobtnající Internet věcí
Podle statistik společnosti Intel už před dvěma roky
prošla přes každého z nás denně data v objemu

nové nástroje pro ladění a testování, stejně jako řada
šablon, které umožní sdílet osvědčené postupy (best
practices) a zrychlit tak vývoj a údržbu projektů.
Řešení Oracle SOA Suite 12c je otestováno na
všech úrovních IT infrastruktury (paměť, disky,
databáze...), takže podporuje nasazení kritických
aplikací na úrovní celého podniku i škálovatelnost
výkonu webových aplikací, což umožňuje rychlejší
zpracování náročných úloh. Nová verze sady navíc
umožňuje rychlou a technicky pokročilou integraci
s mobilními aplikacemi, a to díky nativní podpoře
rozhraní REST a JSON a s tím souvisejících standardů.
Komponenta Managed File Transfer pomáhá firmám překonat komplikace spojené s přenosem
souborů. Umožňuje bezpečně načítat data do sady
aplikací Oracle Cloud stejně jako do cloudů třetích
stran nebo aplikací partnerů, a dokáže tak výrazně
zvýšit funkcionalitu B2B řešení.

Připraveno na velká data:
milióny operací za sekundu
Součástí sady Oracle SOA Suite je i komponenta
Event Processing, která při provozu na integrovaných systémech Oracle dokáže zpracovat až
miliony zpráv za sekundu při minimální latenci
(době odezvy). Nabízí tak vysoce efektivní řešení pro
aplikace, které v reálném čase potřebují provádět
filtrování dat, zpracování geografických informací
nebo rozpoznávání vzorů. Obecně se hodí pro zpracování velkých proudů dat generovaných senzory
nebo dalšími chytrými zařízeními (Internet věcí).
Verze nástroje Event Processing 12c sdílí se sadou
Oracle SOA Suite uživatelské rozhraní, což dále
usnadňuje hladké zapojení velkých objemů dat
(big data) včetně jejich filtrování a korelování do
podnikových procesů.
Součástí sady je rovněž nástroj Business Activity Monitoring (BAM) 12c, jehož rozšířená verze
umožňuje rychlé vyhodnocování klíčových ukazatelů výkonnosti (key performance indicators,
KPI), protože příslušná data ukládá ve formátech
hrajících roli průmyslového standardu. Novinka
rovněž poskytuje vylepšené funkce pro nasazování
soukromých (privátních) cloudů. Nástroj Enterprise
Manager 12c umožňuje řídit tato prostředí pomocí
jediného tlačítka a nabízí jednoduché klonování
dat, což umožňuje rychlé nasazování a testování
podnikových aplikací. Q

více než 1 GB, v roce 2015 bude každý uživatel
generovat denně více než 4 GB dat – tedy zhruba
stejný objem jako dva dvouhodinové filmy v HD
kvalitě. V blízké budoucnosti bude podstatně více
„velkých dat“ generovat také podnikání v oblasti
Internetu věcí: v roce 2016 bude k síti připojeno na
20 mld. zařízení (z toho jen 5 mld. těch „tradičních“
– počítačů, mobilních telefonů či tabletů), ale v roce
2020 již 200 mld. Jen pro představu: tato zařízení
v roce 2016 vytvoří 12 000 exabytů dat, z toho
ovšem 95 % bude nestrukturovaných.
Mezi největší „výrobce“ dat patří senzory a bezpečnostní kamery, družice a GPS systémy, skenery
v digitalizovaném zdravotnictví či obchodních řetězcích, obrovská množství dat chrlí i sociální sítě.
Zpracovávat větší a členitější datové objemy bude
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stále náročnější, ale pokud tato data dokážeme efektivně agregovat, filtrovat a dále hlouběji analyzovat,
mohou firmy poté díky Business Inteligence (BI)
profitovat z informací, které byly dříve nedostupné.
Analýza velkých dat však může pomoci i v dalších
oblastech, např. při analýze dopravních zácp, prevenci epidemií či předpovědi počasí apod. Firmy zabývající se poskytováním služeb mohou na základě
získaných a utříděných dat poskytovat zákazníkům
další služby, jako vzdálenou diagnostiku, výrobci
energie získávat informace o odběrech v reálném
čase a lépe řídit toky elektrické energie atd.

Z nestrukturovaných dat strukturovaná
Intel vyvíjíí infrastrukturu, která má umožnit získat
maximum informací z miliard zařízení, které v sobě

mají inteligenci a jsou
zdrojem dat. Z nestrukturovaných dat vytváří
hodnotnou informaci
cloudová infrastruktura
prostřednictvím inteligentních bran, jež propojují vzájemně nekompatibilní systémy a koncová
zařízení a zajišťují jejich
agregovanou komunikaci
směrem do cloudu. Na vývoji inteligentních bran,
které usnadní komunikaci
zejména se staršími systémy, tak aby je nebylo nutné vyměňovat, Intel
úzce spolupracuje s dceřinými firmami McAfee
a WindRiver.
Datová expanze generuje i zvýšenou poptávku po
odbornících na „velká data“. „Podle našeho každoročního průzkumu platů se pracovní trh projevuje
nejdynamičtěji v oblasti IT a telekomunikací, kde
panuje překotný vývoj a důraz na nejnovější trendy.
V poptávce na pracovním trhu v ČR se projevuje
silná poptávka po specialistech v oblasti Big Data,
datových skladů a datových analýz, které poptává
řada firem. Předpokládáme, že poptávka po těchto
pozicích dále poroste,“ komentuje Martin Ježek, Business Development Director z personální agentury
Grafton Recruitment aktuálně zveřejněné výsledky jejího posledního průzkumu. Q

SOUMRAK „KŘEMÍKOVÉ ÉRY“  IBM INVESTUJE
MILIARDY DO VÝVOJE NOVÝCH ČIPŮ

„Investujeme, abychom skutečně posunuli hranice,“
prohlásil John Kelly, viceprezident a ředitel výzkumu
ve společnosti IBM, na serveru columbusceo.com
s tím, že chystaný výzkumný program bude mít
především dva cíle. Prvním z nich je vytěžit maximum možného z křemíkových čipů, které chtějí
výzkumníci z IBM zmenšit ze současně používaných
22 až na 7 nanometrů, což v podstatě odpovídá
rozměrům několika atomů. Druhým cílem bude
rozvoj nových exotických designů a snaha posunout celou oblast kupředu za pomoci kvantové
fyziky, uhlíkových nanotrubic, nebo zaměření na tzv.
neuromorfní (či neuroformické) čipy inspirované
lidským mozkem.
Nezbytnou součástí pro tento ambiciózní projekt
bude podle Kellyho nábor nových zaměstnanců
a těsnější spolupráce s výzkumníky z akademické
sféry a také investování do rozsáhlejší průmyslové
spolupráce a technologických partnerství s dalšími
firmami.
I když se IBM na křemíku založených čipů ještě zcela
nevzdává, novým zaměřením svého výzkumného
programu ukazuje, že konec „křemíkové éry“ ve

Foto: IBM

Během příštích pěti let plánuje IBM mohutné investice do výzkumu a vývoje počítačových
čipů. Do vývojářského úsilí v rámci čipového programu, jehož cílem je posunout současné
možnosti konvenčních polovodičů, hodlá firma vložit tři miliardy dolarů, což představuje
polovinu celkové částky, kterou IBM ročně vydává na výzkum.

Nový procesor Power8, poslední přírůstek do rodiny
superskalárních symetrických multiprocesorů IBM,
posouvá výkon moderních křemíkových čipů na
hranice fyzických i virtuálních možností: zvládne 8
hardwarových vláken současně, tzn. 96 výpočetních
vláken společně pracujících na 12jádrovém čipu

výpočetní technice se už blíží, včetně doplňujících
technologií jako je CMOS nebo polovodiče s kysličníky kovů. Je nejvyšší čas hledat nové možnosti. To
ostatně naznačuje i John Kelly svým výrokem, že
do konce dekády konvenční technologie „nenarazí
na retardéry, ale přímo do zdi“, s poukazem na to,

POČÍTAČŮ A MOBILŮ
LETOS OPĚT PŘIBUDE
Analytická společnost Gartner odhaduje,
že se letos prodá na 2,4 mld. počítačů,
tabletů a mobilních telefonů. To by představovalo mírný (4,2%) nárůst ve srovnání
s loňským rokem, kdy se prodalo celkem
2,3 mld. ks těchto zařízení, z čehož tradiční počítače (včetně desktopových PC,
notebooků u ultrabooků) představovaly
317,6 mil. Drtivou většinu (88 %) přitom budou i letos (z předpokládaných
2,12 mld.) tvořit právě telefony a tablety (loni to bylo něco přes 2 mld. ks)
– a na 1,2 miliardě z nich poběží Android a některá z jeho nadstaveb a mutací. Počítače s desktopovým systémem
jsou sice díky invazi mobilních zařízení
postupně na ústupu, nicméně stále se
prodávají a podle analytiků z Gartneru
se jich letos společně s tablety s Windows a různými hybridy prodá okolo
308 mil. ks. Tablety s Androidem a iOS
budou ovládat okolo 256 mil. letos prodaných tabletů. V prodejních statistikách
a prognózách dominují mobily a smartphony, kterých by se mělo letos prodat
1,86 mld. Q

že vzhledem k tomu, jak se obvody stále zmenšují,
zvyšuje se oblast tepelného rozptylu a čipy se nakonec stávají nestabilními. Tento problém se týká
zejména moderních vícejádrových čipů, jimiž se
výrobci procesorů snaží posouvat výkonové hranice – např. Intel představil loni nový procesor Xeon
Phi obsahující 60 výpočetních jader (v podstatě
superpočítač na čipu), jeho nová verze Knights
Landing plánovaná na rok 2015 bude vyráběna
14nm technologií a má dosahovat výpočetní výkon 3 Tflops. Věc má ale háček. Čím víc tranzistorů
se v procesoru nachází, tím větší teplo vyzařuje
a pokud by se vývoj zvyšování výkonnosti čipů
ubíral stále stejným tempem a směrem, bude do
roku 2018 podle nejnovějšího amerického výzkumu
muset být polovina tranzistorů na procesoru
většinu času vypnuta – jinak by totiž shořel.
Výrobci čipů hledají proto nové cesty, zejména
pokud jde o design čipů a jejich konstrukční řešení,
jako např. Intel se svou technologií tri-gate nebo
konceptem 3D tranzistorů, využití nových materiálů,
včetně organických apod.
IBM se nicméně do budoucna, podle vyjádření
svých představitelů, hodlá soustředit především
na výzkum, zatímco výrobu čipů, které dosud firma
i sama vyráběla, by přenechala jiným. Už řadu měsíců se snaží najít kupce svých továren na čipy.
Design a konstrukce čipů této elity hi-tech bude podle IBM lukrativnější než výroba hardwaru s nízkými
maržemi, kterou firma již dlouhodobě postupně
opouští. Jako příklad uvádí úspěšnou historii firmy
Qualcomm zaměřenou právě na vývoj čipů pro
mobilní zařízení. Q
8/2014
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ÚŽASNÝ PRODUKT, KTERÝ NEPŘEŽIL SVÉ AMBICE
Videotelefonie se díky službám jako např. Skype a různým videokonferenčním systémům
a aplikacím stala symbolem moderních komunikačních technologií. Ale i když se to možná
mnohým bude zdát zvláštní, tuto možnost měli lidé už daleko před nástupem mobilů a počítačů
před více než půl stoletím, kdy telefony byly připojeny ještě klasickou linkou…
V roce 1964 na Světové výstavě v New Yorku představila společnost AT&T technologický zázrak, který
se měl stát průlomem v telekomunikacích: PicturePhone, výsledek inženýrů z Bellových laboratoří.
První komerčně dostupný videotelefon, který měl
posunout běžné telefonování o velký krok. S ambiciózním plánem – dostat tento přístroj do každé
americké domácnosti.

Pravěk videotelefonie
Historie přenosu obrazu po telefonní lince je dokonce ještě staršího data. První experimentální
prototyp videokonferenčního systému, schopného
přenášet obraz (byť v nevelkém rozlišení a kvalitě),
byl předveden už koncem 20. let minulého století,
v roce 1927. Zařízení nazvané Ikonophone pracovalo
na elektromechanickém principu a dokázalo přenášet 18 obrázků za sekundu, ovšem podobně jako
u prvních počítačů zabíralo značný prostor – tedy
rozhodně nic pro domácnosti. Zařízení ale položilo
základ veřejné videotelefonní službě a její vylepšená
verze, poprvé dostupná v Německu těsně před vypuknutím 2. světové války s názvem Gegenschein-Fernsprech Anlagen, byla jedním z prvních systémů
tohoto druhu využívajících koaxiální kabel – což bylo
sice efektivní, ale náročné řešení, vzhledem k nutnosti
fyzického kabelového propojení mezi oběma místy.
Američtí inženýři Bellových laboratoří se snažili jít jinou
cestou a dostat přenos obrazu do telekomunikačních
sítí hlavního amerického operátora, které zatím přenášely pouze hlas. První pokusy a vývoj videotelefonu
vhodného pro komerční využití začaly v polovině
50. let minulého století, kdy byla vyvinuta kamera
Vidicon, vhodná pro zařízení tohoto typu, nicméně
vše se zatím odehrávalo ve fázi prototypů. Jedním

z největších problémů bylo umožnit videotelefonům
fungovat v rámci stávající infrastruktury. Experimentální verze využívaly obrazovky o rozměrech 1–1,5 x
2–3 palce, a na rozdíl od tehdejších TV přijímačů
pracujících s frekvenci 30 obr./s přenášel pár kroucených linek jeden obrázek každou druhou sekundu.
Komerční verze přístroje, uvedená na trh v polovině
60. let měla obrazovku o šestipalcové (14cm) úhlopříčce, 250 řádek a frekvenci 30 Hz. V kompaktní
jednotce, která byla výsledkem úspěšné miniaturizace
elektronických součástek, byla umístěna jak obrazovka,
tak snímací kamera, mikrofon a reproduktor. Picture-

Omezený komerční provoz služby PicturePhone začal
25. června 1964 ve třech městech: New York, Chicago
a Washington, D.C. – služba byla slavnostně zahájena
výzvou manželky amerického prezidenta Lyndona B.
Johnsona ve Washingtonu

Phone už využíval pokročilé technologie, kompresi dat
a komplexní protokoly pro udržení datového toku při
videohovoru. Pro udržení kvality obrazu přenášeného
prostřednictvím dvou párů kroucených linek a zvuku
putujícího další dvojlinkou, byly na každém 1,5 km
linky zesilovače signálu. Systém využíval i nové přepínače signálu. Později byl systém PicturePhone ještě
zdokonalen a přepracován a na základě rozsáhlých
studií do něj byly začleněny další funkce. Vylepšený
přístroj „Mod II“ měl být základem služby zcela nové
kategorie a firma do něj vkládala velké naděje.

Kde se stala chyba?

Reklama na videotelefon PicturePhone - očekávané
davy zákazníků však nepřesvědčila…

Tržní úspěch, ve který výrobce doufal (podle původních záměrů se měly už za pár let od oficiálního
uvedení prodávat desítky až stovky tisíc videotelefonů), se však nekonal, takže přes půl miliardy
dolarů, které firma do projektu během 15letého
vývoje investovala, se minulo účinkem.
Problémem byla hlavně cena, na tehdejší dobu
značně vysoká: zhruba 170 dolarů měsíčně (což
by v dnešních cenách odpovídalo částce kolem
1000 USD, tzn. přes 20 000 Kč), v době kdy McDonalds prodával své hamburgery za necelých 20 centů
a BigMac stál ani ne půldolar…Nelze se tedy příliš
divit, že v roce 1973 byla v celých Spojených státech
jen stovka abonentů, a o čtyři roky později v roce
1977 se jejich počet snížil na pouhých devět. Q

CHYTRÉ BRÝLE TU BYLY UŽ PŘED GOOGLE GLASS
O chytrých brýlích Google Glass jsme již na stránkách TechMagazínu psali, je o nich nyní
slyšet téměř z každé strany. Společnost Google očekává dokonce revoluci ve vnímání světa
způsobenou tímto zařízením. Ta ale mohla přijít už dříve. Stejnou myšlenkou na obdobném
principu se totiž zabýval již před 13 lety britský vynálezce James Dyson.
Vynálezce, který proslul mj. například cyklónovým
vysavačem, efektivním sušákem rukou či bezlopatkovým větrákem, zveřejnil některé vynálezy, které nebyly
realizované a zůstaly v „šuplíku“. Patří mezi ně např.
vylepšený vodíkový palivový článek nebo kolektor
sazí z dieselového motoru a také prototyp chytrých
brýlí, tzv. náhlavní soupravy Halo pro rozšíření reality.
Brýle byly vybaveny barevným 3D displejem připojeným k zařízení velikosti mobilního telefonu, který
byl umístěn v kapse. Celá souprava byla navržena pro
plnění funkcí komunikátoru a počítače. Tento koncept
využíval zrcadla zobrazující malinké monitory, čímž
vznikla iluze 10“ displeje promítaného do prostoru
50
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asi 1 m před obličejem uživatele. Vestavěný gyroskop
umožňoval„přišpendlit“ virtuální objekty do viděného
obrazu reality. Souprava mohla být ovládána hlasovými povely, zatímco ovladač na zápěstí umožňoval
pohybovat po displeji virtuálním kurzorem.
„Před 11 lety jeden velmi talentovaný fyzik z našeho
mezinárodního týmu sestavil náhlavní soupravu, která
natáčela záběry podle pozice hlavy uživatele a měla
displej, zobrazující libovolný obsah. Dokázala psát
e-maily podle diktujícího hlasu a přijaté e-maily předčítat do sluchátek, i přehrávat hudbu. Koncept byl skvělý,
ale nosit headset propojený kabelem se zařízením
v kapse se zdálo poněkud neohrabané a odhadovali

jsme, že by další vývoj do uživatelsky přívětivé podoby
byl příliš dlouhý,“ říká o vynálezu James Dyson. Q
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MODRÁ JE DOBRÁ  SPI SLADCE
Přikrývky sledují spokojenost pasažérů v letadlech
Aerolinie British Airways začaly jako vůbec první letecká společnost na palubách svých letounů
testovat speciální hi-tech přikrývky, které monitorují lidské emoce a pomáhají tak zjistit, jak
se cestující během letu cítí a jak je spokojený.
Tzv. šťastné přikrývky („the hapiness blanket“), jak
je novinka nazývána, si mohla jako první na vlastní
kůži otestovat skupina dvanácti dobrovolníků, cestující na palubě letounu B787 Dreamliner na trase
mezi londýnským letištěm Heathrow a americkým
Newarkem.
Účelem těchto přikrývek je podle emočního
rozpoložení cestujících přizpůsobit formu
palubního servisu konkrétnímu zákazníkovi a přispět tak k vyššímu pohodlí během letu. Podle
tvůrců projektu jde o kombinaci neurovědy, technologie a holistické léčby stresu a úsilí o relaxaci.
Přikrývka by se v budoucnu mohla stát neocenitelným pomocníkem především pro palubní
personál aerolinek, který tak bude moci přesněji
zjistit, kdy je jejich zákazník nespokojený a co mu
naopak dělá radost.

Malá krabička monitoruje signály ze snímačů mozkové
aktivity a přenáší je v podobě barevných impulzů do
zobrazovacích vláken vetkaných v přikrývce

Hi-tech deky jsou vyrobené z vlny a ze speciálních mikrooptických vláken, která snímají
mozkové vlny. Ty jsou pak pomocí bluetooth

Zatímco modrá barva indikuje „stav OK“ a převažující spokojenost…

zařízení umístěného na hlavě cestujícího přenášeny do povrchu pokrývky, která mění barvu na
základě elektrických výkyvů v neuronech mozku
a zbarví se podle aktuální nálady cestujícího: do
modra v případě klidu a maximálního pohodlí
(je obecně nejjasnější během klidného spánku)
nebo do červených odstínů v opačném případě
diskomfortu (zdůrazňuje stav nepohodlí nebo
úzkosti).
Již v roce 2000 British Airways jako první aerolinka
na světě přišla s významnou inovací v osobní
letecké dopravě – se sedačkami plně polohovatelnými do podoby vodorovného lůžka. Ke kvalitnímu spánku a celkovému odpočinku během
letu teď mají nově přispět i tyto speciální deky.
„Je to vůbec poprvé, kdy nějaká letecká společnost použila podobnou moderní technologii ke
zjištění zpětné vazby na své služby. Díky tomu
můžeme spolehlivě zjistit, zda cestující na palubách našich letadel mají dostatek podnětů k tomu,
aby mohli spokojeně relaxovat nebo spát. Zároveň se dozvíme, co přesně má na jejich pohodlí
vliv – zda osvětlení paluby, jídlo, zábavní systém
nebo pozice, ve které sedí či leží,“ říká Petr Duchek,
obchodní ředitel British Airways pro ČR, Polsko
a Slovensko. Q

…červené zbarvení naznačuje, že cestující se během spánku moc dobře necítí

UNIKÁTNÍ KURÝRNÍ WEBOVÁ APLIKACE
Přepravní služby jsou dnes nezbytnou samozřejmostí, bez které se již nedokážeme obejít.
Proto není divu, že se objevují nové specifické služby umožňující kvalitnější a lepší servis.
Mezi takové inovátory patří i společnost DPD, která od letošního června nabízí koncovým
zákazníkům dokonalý přehled o cestě jejich zásilky.
Jde o novou webovou aplikaci s názvem DPD Kurýr,
novinku na českém trhu, která umožňuje klientovi
sledovat zásilku, dokonce libovolně měnit termín
a místo doručení.
Po uvedení speciálních služeb, tzv. „systémových
sms“, které příjemce informují o doručení, zavedení platby dobírky platební kartou a vývoji první
mobilní aplikace na balíkovém trhu, přináší firma
klientům revoluční webovou kurýrní aplikaci. Jejím
cílem je usnadnit obousměrnou komunikaci mezi
příjemcem zásilky a kurýrem společnosti. Příjemce
standardně obdrží od DPD textovou zprávu či
e-mail s informacemi o zásilce a odkazem do nové
aplikace včetně osobního kódu. Přímo z SMS či

e-mailu lze pak do aplikace vstoupit. Aplikace je optimalizovaná pro mobilní zařízení, takže její ovládání
je pohodlné také z mobilních telefonů nebo tabletů.
V aplikaci příjemce nalezne detailní přehled o zásilce zahrnující čas doručení, kontakt na konkrétního
kurýra s jeho zásilkou, výši dobírky nebo možnosti
platby. Prostřednictvím aplikace si pak může přizpůsobit doručení svým potřebám. Např. změnit
datum a místo doručení, přesměrovat si zásilku do
libovolného odběrného místa DPD ParcelShop,
poslat kurýrovi zprávu nebo si zvolit další případy,
kdy chce o zásilce dostávat informace.
„Nová webová aplikace DPD Kurýr sjednocuje
všechny funkce dosud nabízené různými komunikač-

ními kanály, jako jsou SMS, e-maily, web nebo klasické
call centrum. Jde o výjimečný projekt, který výrazně
ulehčí život našim klientům“, vysvětluje Ondřej Vaňha,
obchodní a marketingový ředitel společnosti DPD,
a dodává:„Usnadní práci také majitelům e-shopů, kteří
bez nutnosti integrace do košíku nabídnou příjemcům širší portfolio služeb a vyšší komfort doručení.“
A jak aplikace funguje v praxi? Stačí se podívat na www.dpd.cz/dpdkuryr, nebo se přihlásit na
www.dpdkuryr.cz. Q
8/2014
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SPORTOVNÍ MAGIE VE ZNAMENÍ TECHNOLOGIÍ
Nedávno skončené mistrovství světa 2014 v Brazílii přineslo na fotbalové stadiony nejen
atraktivní sportovní výkony, ale také několik nových technologií, které postupně pronikají
i do těchto moderních gladiátorských her. Některé byly vůbec poprvé oficiálně zavedeny (resp.
přijaty asociací FIFA), jiné se představily ve službách jednotlivých týmů.
Mezi zásadní novinky patří zavedení sledovacího
systému, který umožňuje vyloučit pochybnosti
v případě sporných gólů. Jde o obdobný systém,
jaký se již používá při tenisových utkáních pod
názvem Hawk Eye – jestřábí oko. Ten se mimochodem pro potřeby fotbalu rovněž testoval – poté,
co pravidlová komise IFAB schválila (teprve před
dvěma lety) nové technologie a brankové systémy
Hawk Eye (založené na optickém sledování a záznamu) a GoalRef (používající čipy v míči a senzory
v brankách), mohly být oficiálně zkoušeny na Mistrovství světa klubů v roce 2012.

odradily vysoké náklady na tuto technologii (cena
je udávána v přepočtu kolem 4,5 mil. Kč na rok)
bude zase jistě dlouho mrzet neuznaný gól (jejž
poté odhalily právě opakované záběry), který rozhodl o porážce Dortmundu v květnovém finále
Německého poháru s Bayernem 0:1.
Nicméně FIFA si i tak vyhradila, že verdikt GoalControlu bude využíván jen v případě sporných situací
a hlavní slovo bude mít jako dosud pětice rozhodčích – hlavní sudí a jeho dva asistenti a brankoví
sudí, jejichž úkolem je hlídat a posuzovat právě
komplikované situace u branky.

FIFA ale nakonec dala přednost řešení s názvem
GoalControl stejnojmenné německé firmy, jehož
technologie byla nasazena už na loňský Pohár FIFA.
Systém využívá soustavy 7 vysokorychlostních kamer zaměřených na branky a snímající veškeré
dění u nich. Vše je propojené na speciální hodinky,
jimiž jsou vybaveni rozhodčí. Z kamer získaná digitalizovaná data jsou v reálném čase odesílána
do počítače, který záběry okamžitě vyhodnocuje.
V případě, že míč přejde celým svým objemem přes
brankovou čáru, je tento stav okamžitě signalizován
na hodinkách rozhodčích jasným nápisem GOAL,
který nekompromisně oznamuje, že gól regulérně
padnul. Systém prošel i před brazilským šampionátem důkladným testováním, při němž se pomocí
figurín simulovaly nejrůznější nepřehledné situace
před brankou, a potvrdil svou spolehlivost.
Konzervativní FIFA se přitom na rozdíl od tenistů
zavedení technických novinek dlouho bránila s tím,
že určité nedokonalosti v rozhodování i s rizikem,
že bude občas uznán či neuznán sporný gól k fotbalu a atmosféře kolem něj prostě patří. Několik
skandálem hrozících afér ji ale nakonec přimělo
akceptovat technické systémy, které se na rozdíl od
sudích nedají ošálit. K nim patří zejména inkasovaný,
ale neuznaný gól, který na předchozím MS v Jižní
Africe vyřadil ze soutěže anglický tým v souboji
s Německem, nebo neuznaná branka, která Anglii
naopak na Euru 2012, zajistila po výhře 1:0 postup
na úkor domácích Ukrajinců. A šetrné Němce, které

Foto: IndiaTimes

Branky pod dohledem

K technickým novinkám při fotbalových utkáních
patří i značkovací pěna

GoalControl není ale jediná pozoruhodná novinka,
která se objevila na hřišti. Rozhodčí mají nyní např. na
pomoc k dispozici i speciální „protišvindlovací“ sprej,
kterým vyznačí pozice hráče při trestných kopech.
Sprej, který vypadá jako pěna na holení, se během
chvilky (do dvou minut) beze stopy vypaří. Do té
doby ovšem zřetelně označí místo, kde bude při
trestném kopu umístěn míč, a vzdálenost, ve které
se od něj má držet soupeř. Tím rozhodčí zabrání
dosavadním praktikám, kdy si míč hráči při manipulaci s ním nenápadně posunují z místa přestupku blíž
k brance soupeře, stejně jako další oblíbený fígl – kdy
se bránící tým přeskupováním hráčů snaží zkrátit
vzdálenost obranné zdi od střelce pokutového kopu
(kterou pravidla jasně stanovují na 9,15 m), aby jej
dostali do nevýhodné pozice, z níž bude mít problém
účinně ohrozit brankáře, protože k přestřelení zdi
musí poslat míč neúměrně vysoko, tzn. nad branku.

Německá důkladnost (a víra
v techniku) se vyplatila

Unikátní konstrukce letošního oficiálního míče Brazuca
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Těžko říci, nakolik se o výsledek vítězného týmu
zasloužily moderní technologie, ale měly na něm
rozhodně svůj významný podíl. Němci, kteří se
stali finálními vítězi šampionátu, využívali speciální
systém umožňující komplexně analyzovat obrazový
záznam a připravit se co možná nejlépe na utkání
s konkrétním soupeřem, o kterém měli maximum
užitečných informací na základě mnoha předchozích zápasů. Německý tým se tak mohl dokonale
do detailu seznámit s charakteristikou hry soupeřů,

jejich taktikou, způsobem jak řeší konkrétní herní
situaci a využít jejich případné chyby. Také se ale
poučit se z chyb vlastních hráčů a eliminovat je
v následujících utkáních.
Základem této nové technologie SAP Match Insights je tréninkový systém SAP HANA, který využívá
bundesligový tým TSG 1899 Hoffenheim, a ten je
zase postavený na možnostech adaptovaného
informačního systému SAP pro analýzu velkých
objemů dat, který je běžně používán ve firemním
prostředí.
Data do systému dodává v reálném čase obraz
z osmi speciálních kamer, které sledují a zachycují
informace ze senzorů umístěných na nohou hráčů
(přesněji řečeno v jejich podkolenkách) a v tréninkových míčích. Trenér může rovněž sledovat
hráče při tréninku prostřednictvím Google Glass,
a analyzovat jejich hru a výkony, ovšem na rozdíl
od samotného systému má k dispozici pouze informace získané ze záběrů kamer.
Systém zaznamenává např. aktuální rychlost míče
na hřišti, čas, po který tým držel míč (včetně průměrného času, po který měl tým míč pod kontrolou i kolikrát se mu podařilo sebrat míč soupeři)
a procentuální držení míče pro každý tým, počet
kontaktů s míčem, celkový počet přihrávek i kolik
z nich bylo úspěšných. Samozřejmě má i významnou statistiku aktivity brankáře – celkový počet střel
na bránu, které střely vyslal konkrétní hráč soupeře
i ty, které brankář vykryl, rychlost nejrychlejší střely
vyslané na bránu apod.
Stejně tak zaznamenává kolik střel šlo z kopaček
různých hráčů na branku soupeře, naběhanou
vzdálenost po dobu trvání zápasu až na úroveň
jednotlivých hráčů, jejich rychlost na hřišti, dynamiku (kolikrát ten který hráč významně zrychlil či
zpomalil) a také jejich aktivity s míčem – tzn. počet
kontaktů s míčem, čas, po který měl míč v držení
konkrétní hráč, kolikrát se mu ho podařilo získat od
soupeře, dobu v procentech, kterou měl při držení
míče z celkového času, kdy míč držel jeho tým,
jeho podíl na přihrávkách a jejich úspěšnosti apod.

Nové hi-tech kopačky a dresy
O výbavu většiny týmů se podělily tradičně
firmy Nike a Adidas. Nike, která kompletně oblékla 10 týmů, předvedla nové a inovované dresy
a kopačky – mezi nimi i novinku s názvem Magista – kotníkové kopačky. Ty zaujaly netradičním
provedením (límec obepínající kotník vypadá jako
ponožka) i použitou technologií „Flyknit“, vytvářející
strukturovaný svršek utkaný ze speciálních vláken.
„Tahle technologie nám umožňuje navrhnout obuv,
která se na noze bude tvářit jako ponožka,“ komentoval novinku Phil McCartney, viceprezident
oddělení sportovní výkonnostní obuvi Nike.
Na předchozím šampionátu v JAR oblékla firma
Nike 9 týmů, které vybavila dresy vyrobenými z použitých PET lahví. Na jeden dres se spotřebovalo
až 8 recyklovaných nápojových obalů ze skládek
v Japonsku a na Tchaj-wanu. Nike novinku charakterizovala jako „nejekologičtější dresy v dějinách
fotbalu,“ s tím, že to, že jsou z recyklovaného materiálu, rozhodně neznamená, že by byly méně
kvalitní, a díky vylepšené technologii použité při
jejich výrobě jsou např. o 13 % lehčí než dříve.
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Už ani míče, podobně jako
proslulé sovy, nemusí být tím,
čím se zdají být… miCoach Smart Ball je pod
svým zevnějškem fotbalové meruny napěchován inteligentní elektronikou mapující jeho
pohyb a parametry kontaktu s nohou hráče

Adidas miCoach Smart Ball:
inteligentní fotbalový supermíč
S pozoruhodnou novinkou pro fotbalisty přišla
firma Adidas v podobě chytrého fotbalového míče
v rámci své sportovní platformy miCoach, kterou
prezentuje jako osobního trenéra. Míč Smart Ball
je uvnitř vybaven speciální konstrukcí s řadou
senzorů, které umožňují vyhodnotit pozici, sílu
kopu, rychlost míče, jeho rotaci a další parametry.
Získaná data pak míč bezdrátově pomocí bluetooth technologie posílá na smartphone do
speciální mobilní aplikace, která obsahuje i systém tréninku včetně různých tipů, jak zlepšit
interakci s míčem, což umožňuje např. sledovat
postupné zlepšování v dané technice.
S touto technologií je ovšem kompatibilní
celá řada dalších různých produktů, jako např.
kopačky, které rovněž sledují a přenášejí výkonové parametry. Zařízení pro sběr dat se vkládá
na spodek boty, data se ale ukládají do flash
paměti, odkud mohou být poté přenášena
k vyhodnocení.

Se systémem miCoach jsou kompatibilní
i kopačky se zařízením umístěným na podrážce
pro sběr dat výkonových parametrů hráče

Letos měli fotbalisté na nohou od Nike poprvé
i recyklované štulpny.
Unikátní dresy představil i Adidas na letošní sezónu
pro francouzský klub Olympique Lyon. Znak klubu,
který hráči nesou nad srdcem, je zhotoven trojrozměrně, takže do prostoru vystupuje název klubu
i dvojocasý lev, ale nejviditelnější novinkou – a to
doslova i potmě, je fosforeskující materiál, kterým je
kromě znaku potažen i znak výrobce a pruhy na ramenou. takže dresy (resp. zmíněné prvky) ve tmě svítí.
Nové dresy oblékla i česká fotbalová reprezentace. Vybavila je společnost Puma svou novinkou

Power Active, která pomocí speciálních stimulačních pásů na vnitřní straně dresů hráče masíruje
prostřednictvím mikroskopické masáže pokožky.
Ta má nabízet relaxační účinek a zajistit rychlejší
regeneraci svalů. Pro maximální účinek dresy těsně
obepínají těla hráčů, což mj. zabraňuje i tomu, aby
je soupeř stáhl za dres.

Míče a míčky: opravdová věda
Oficiální míče jsou vždy nový typ pro každý šampionát – v těch posledních kralovaly modely Teamgeist,
Jabuloni a nyní přišla na řadu Brazuca. Každý přináší
podle oficiálního výrobce – kterým je od roku 1970
už tradičně firma Adidas – díky novým materiálům,
designu, konstrukčnímu řešení apod. nějaké vylepšení. Experimentální trend odstartoval Adidas
v roce 2006, kdy pro mistrovství světa v Německu

dobu. Vzduch kolem míče už neproudí spojitě, ale
trhá se do víru, takže odpor míče výrazně klesne.
Zóna nižšího tlaku za ním je menší, a míč tak při vyšší
počáteční rychlosti ztrácí naopak rychlost pomaleji.
Ve stručnosti řečeno: zatímco u běžného sešívaného míče se proudění změní na turbulentní při
rychlosti cca 60 km.h-1, což je prakticky při jakémkoliv rychlejším kopnutí, u míče Jabulani jeho odpor
klesá na minimální hodnotu až při rychlostech proudění kolem 90 km.h-1. Značnou roli hraje i celková
délka švů, resp. spojů v případě lepení.
Pro letošní šampionát se vývojáři už zřejmě poučili
z předchozích zkušeností a oficiální míč pojmenovaný Brazuca je vybaven mnoha technologiemi
pro perfektní letové vlastnosti a vysokou odolnost
i trvanlivost. Simon Choppin při měření švů zjistil,
že u Brazucy je jejich průměrná hloubka 1,56 mm,

Modelování chování fotbalového míče a prouděni vzduchu kolem něj při nízké (vlevo) a vysoké rychlosti (vpravo)

ve spolupráci s organizací FIFA a firmou Molten
vytvořil Teamgeist. Od svých předchůdců se lišil
tím, že jeho povrch tvořilo jen 14 zakřivených ploch
(místo 32, které byly standardně používány od roku
1970) spojovaných lepením, které nahradilo klasické
šití a učinilo míč prakticky vodotěsným. Výrobce
tak prohlašoval, že Teamgeist je kulatější a reaguje
rovnoměrněji bez ohledu na to, kde je zasažen.
Hráči i trenéři s ním však příliš spokojeni nebyli.
Dalším pokusem o nejdokonalejší a nejkulatější míč
byl Jabulani, vytvořený pro jihoafrický šampionát
v roce 2010. Jeho aerodynamiku měly kromě hladšího povrchu, který tvořilo jen 8 lepených ploch,
zlepšit speciální mělké lepené spoje (hluboké pouhých 0,48 mm oproti standardním 1,08 mm u standardního šitého míče), ale úpravy měly za následek
spíše opačný efekt a míč podle hráčů občas nevyzpytatelně „plaval”. Aerodynamiku a chování míče ve
vzduchu výrazně ovlivnil právě hladký povrch, což už
důvěrně znají golfisté a výrobci golfových míčků, kteří
s různými povrchovými úpravami a „dolíčkovým“
designem dokážou doslova alchymistické kousky.
Problematiku aerodynamiky fotbalových míčů detailně popisuje na webu The Conversation Simon
Choppin, který pracuje jako výzkumník ve Středisku
sportovních výzkumů (Centre of Sports Engineering
Research) při Hallamově univerzitě v Sheffieldu, a je
mj. konzultantem firmy Adidas. Při pohybu objektu
kulového tvaru vzduchem za ním zůstává brázda
nižšího tlaku, který ho „nasává“ zpět, takže jej nižší
tlak postupně zpomaluje, a to zejména při nízkých
rychlostech. Při vyšších rychlostech (více než několik
desítek km.h-1) se však proudění stává stále více
turbulentní a proud vzduchu přilne k tělesu na delší

tzn. o polovinu více než u běžného míče a třikrát
více než u modelu Jabulani. A přestože povrch
míče je vytvořen jen ze šesti dílů, díky jejich tvaru
činí celková délka švů impozantních 327 cm, což
je téměř o polovinu více než měl Jabulani. Povrch
nového míče navíc není ideálně hladký, ale pokrytý
miniaturními nerovnostmi, výstupky – což zřejmě
ocenili i brankáři. Z pohledu svých parametrů je
tedy Brazuca svým chováním podobná spíše klasickému fotbalovému míči. 100% voděodolný míč,
vyrobený ze 70 % polyuretanu a 30 % imitace kůže,
vyvážený pro dokonalé letové vlastnosti dobře drží
tvar a udržuje si dokonalou kontrolu a vysokou
akceleraci. Q
/joe/

Pozoruhodná byla i motivace na letošním
šampionátu – asi nejatraktivnější nabídku měl
nizozemský tým, jemuž Michel Moi, zakladatel
společnosti Ruimtevaartbedrijf SXC přislíbil v případě vítězství let do vesmíru. SXC se specializuje
na letecké strojírenství a pracuje na projektu
komerčních kosmických letů do vesmíru, který
je nyní v poslední fázi přípravy. „Jsme hrdí na
náš národní tým. Jejich nadpozemský výkon si
zaslouží nadpozemskou odměnu,“ uvedl Mol
s tím, že pokud se „Oranjes“ podaří šampionát
vyhrát, uvidí celý tým včetně trenéra planetu
Zemi z výšky 103 km. Ani tato motivace však
bohužel Nizozemcům k finálnímu vítězství nestačila (i když bronzové medaile jsou rovněž
významným úspěchem) – škoda, historie kosmonautiky mohla mít další zajímavý rekord…
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VĚDĚLI JSTE, JAK SE TESTUJE NOVÝ TRANSIT?
Během krátké doby šesti měsíců se prototyp nového modelu Transit podrobil náročnému
testovacímu programu, jenž nasimuluje 10 let tvrdého pracovního nasazení, mezi které patří
i extrémní podmínky a teploty od -40 do +40 °C.
Transit, jehož jméno se stalo synonymem pro užitkové
dodávky, patří mezi nejoblíbenější pracovní nástroj
ve firmách i u malých živnostníků. A není se čemu
divit, jelikož zvládá již několik desetiletí tvrdě pracovat
a být oporou svému majiteli. Vděčí za to samozřejmě
přísným zátěžovým testům zrychleného stárnutí, kde
se odhalí později se projevující nedostatky.
Při testech životnosti najezdí prototypy ekvivalent 11 milionů km, často za velmi extrémních

klimatických podmínek. K testování patří rozbité
štěrkové cesty, korozivní solné a bahenní lázně
či non-stop jízda dva měsíce nejvyšší dosažitelnou rychlostí. Odolnost proti korozi se testuje
v klimatických komorách, kde jsou vozy po dobu
12 týdnů vystaveny vysoké vlhkosti vzduchu. Při
dalším testu musel prototyp celý měsíc jezdit po
krátké dráze ve tvaru číslice 8. Více než 5000krát
projede nový Transit speciální úsek s extrémními nerovnostmi. Zvládá
najíždění 60km rychlostí
do 140 mm vysokého obrubníku.
Mezi testovanými díly nechybí ani vznětový agregát.
Motor 2,2 Duratorq musel
vydržet desetitisíce hodin
testování ve zkušebně. Jeden z testů např. simuloval
46 dnů nepřetržitého městského provozu. Životnost
jednotlivých komponentů
ověřovaly speciální zku-

TRANSIT CENTER KRÁTÍ ČASY SERVISNÍCH OPRAV
Před koncem června předvedlo české zastoupení automobilky Ford novinářům krátkou
prezentaci úspěšnosti konceptu Transit Center v dealerstvích značky. Jde o nadstandardní
službu pro současné i potenciální majitele užitkových vozů Ford.
Předváděcí akce se konala v prostorách dealerství
Ford: auto Motol Beni v obci Ořech. Centrum
je vybaveno kompletním portfoliem modelové
řady Transit od nejmenšího modelu Courier až
po největšího zástupce model Transit ve všech
karosářských provedeních včetně Transit podvozků
a speciálních úprav. Služba je nastavená tak, aby
každá oprava trvala co nejméně, aby majitelé
užitkových modelů Ford trávili v těchto servisech
co nejméně času a mohli co nejrychleji plnit své
přepravní úkoly na silnicích. Výhodou této služby je
prostor a rychlost oprav včetně servisního vybavení

šební stolice, které za 30 dnů zvládnou provést
stejný počet cyklů, jaký odpovídá deseti letům
reálného používání.
„Napodobujeme nejhorší možné zacházení, jakému
lze dodávku vystavit, a spokojeni jsme až tehdy,
když nový model projde bez ztráty kytičky,“ řekl
David Gregory, šéfkonstruktér programu Transit.
Nový model je v historii Transitu první, který se bude
prodávat jak v Evropě, tak v Severní Americe. Proto
se musel podrobit testům ve zkušebních areálech
Fordu jak v belgickém Lommelu, tak i michiganském Romeu. V Lommelu jsou např. testovány varianty dodávek, podvozků s kabinou a minibusy ve
více než 30 náročných zkouškách, mezi které patří
i test odolnosti při jízdě s přívěsem. Ten je prováděný se zatížením na nejvyšší přípustnou hmotnost.
Na základě všech poznatků dosažených při testování provedli vývojáři více než 100 důležitých úprav
a modifikací. Q

Ranger až k největšímu Fordu Transtit, ale vyzkoušet
je i při testovacích jízdách.
Poprvé bylo Transit Centre v ČR představeno v roce
2006 v rámci jednorázového programu Ford Servis.
O čtyři roky později byl vytvořen komplexnější program se speciální podporou pro vybrané dealery.
Letošní představení vývoje a úspěšnosti centra pro
užitkové fordy bylo v rámci rozšíření modelové řady
užitkových modelů, do kterých spadá Ford Ranger
a celá flotila užitkových Transitů. Q

K ukázce zručnosti mechaniků centra užitkových
Transitů byl i pokus o překonání českého rekordu při
výměně zadních brzd u nového modelu Transit...

na opravy všech dostupných modelů užitkových
Fordů. Každé centrum disponuje velkou parkovací
zónou pro klienty s užitkovými modely, servisní
místa jsou dimenzovaná i pro největší karosářská
provedení Transitů včetně zvedáků a speciálních
pracovišť. Otevírací doba byla rozšířená z pracovních dnů i na sobotní dopoledne. Klienti najdou
vše pod jednou střechou, včetně široké nabídky
příslušenství.
Zájemci mají možnost porovnat nejen staticky na
jednom místě nejširší nabídku užitkových vozů
na trhu, od nejmenšího modelu Courier přes Ford
54
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JAK PŘEDCHÁZET AQUAPLANINGU
Letní období patří z pohledu dopravních nehod ke statisticky nejtragičtějším z celého roku.
K tomu přispívají silnou měrou i husté dešťové srážky, kdy hrozí výskyt aquaplaningu.
Intenzivní letní deště ohrožují řidiče nejen z důvodu výrazně snížené viditelnosti, ale také kvůli
zhoršené přilnavosti pneumatik k vozovce. V extrémních případech pak dochází k jevu známému
jako aquaplaning.
Podle průzkumu společnosti Goodyear, čeští řidiči
aquaplaning znají, ale často ho podceňují. Navíc
nemají dostatečné znalosti o příčinách, které jej
způsobují.

Co je aquaplaning?
Jde o jev, při kterém pneumatika při jízdě nestíhá
dostatečně rychle odvádět vodu, která se hromadí
před ní. Voda se následně dostává mezi povrch
vozovky a běhoun pneumatiky, která tak ztrácí
s povrchem přímý kontakt, a automobil se stává
neovladatelným.
Aby se řidiči tohoto jevu vyvarovali, musí přizpůsobit řízení aktuálně panujícímu počasí, při
extrémních situacích dokonce na potřebnou
dobu zastavit. Velmi důležitými atributy, které
mají vliv na možnost výskytu aquaplaningu, jsou
stav pneumatik (hloubka dezénu) a jejích řádné
nahuštění, technický stav tlumičů vozidla a brzd.
Riziko aquaplaningu se zvyšuje i ve spojitosti
s nekvalitním povrchem vozovky, kdy se mohou
vytvářet souvislé vodní vrstvy např. ve vyjetých kolejích. „Nejčastěji se aquaplaning vytváří v úsecích,
kde je rychlost vozidla vyšší než 70 km.h-1. Je-li
ale pneumatika vybavena dostatečně hlubokým
dezénem, dokáže i při rychlosti kolem 90 km.h-1
odvádět dostatečné množství vody a zajišťovat
neustálý kontakt s vozovkou“, říká Katarína Ardová, Marketing Coordinator CZ/SK společnosti
Goodyear Dunlop Tires Czech.
Současná dopravní legislativa povoluje používat
letní pneumatiky s hloubkou dezénu pouhých
1,6 mm. V praxi je však pro řidiče taková pneumatika
poměrně nebezpečná, jelikož téměř není schopná
zvládnout stabilní průjezd i minimální souvislou
vodní vrstvou. Za optimální se pro bezpečnou jízdu
považuje hloubka dezénu 4 - 8 mm.

KDY JE POTŘEBA MĚNIT KABINOVÉ FILTRY A PROČ
DBÁT NA JEJICH KVALITU?
Úkolem kabinového filtru automobilu je čistit vzduch vcházející do kabiny přes okruh topení
nebo klimatizace. Záleží na něm kvalita vzduchu, který dýcháme ve voze. Musí být schopen
zajistit účinnou filtraci a dostatečný průtok vzduchu do kabiny. Řidiči však tuto skutečnost
často podceňují a s výměnou kabinového filtru otálejí.
Čistý vzduch všeobecně je přínosný pro naše zdraví
a ve vozidle to platí stejně. Únava, nevolnost, závratě, bolesti hlavy nebo alergické reakce snižují
pozornost při řízení vozidla. Čistý filtr může zvýšit
naší bezpečnost a celkovou efektivitu vozidla, a tím
snížit náklady na provoz.
Hlavně na jaře je riziko dopravních nehod vyšší.
Např. kýchnutí vlivem prachu nebo alergické reakce
na pyl při 100 kilometrové rychlosti představuje
jízdu naslepo zhruba 30 m. Jízda v dopravní zácpě
produkuje až 6krát vyšší množství škodlivin, které
se dostávají do auta, než venku. Neúčinný nebo
opotřebený kabinový vzduchový filtr může snížit
průtok vzduchu až o 70 %.
Uživatelské příručky k údržbě automobilů doporučují vyměnit kabinový vzduchový filtr při

každém pravidelném servisu. Ale např. častější
jízdy ve velkých městech nebo náročné klimatické podmínky mohou životnost kabinových

První pneumatika, která pomáhala předcházet
aquaplaningu, byla představena společností
Dunlop v roce 1964, kdy si její inženýr Tom
French nechal patentovat průlomový postup
v dezénu pneumatik. Radiální pneumatika
Dunlop SP 41 tak poskytla jako první řidičům
ochranu před aquaplaningem díky systému
mikrodrážek, které nasávaly vodu z povrchu
vozovky jako houba a později ji vypouštěly.

A když už, tak jak na to?
Kromě dobrého technického stavu automobilu
a pneumatik může řidič snížit riziko aquaplaningu
i dodržováním několika základních pravidel. Především je vhodné sledovat vozovku a jejímu stavu
přizpůsobit styl a rychlost jízdy. Blíží-li se úsek viditelně tvořený velkými kalužemi či souvislou vrstvou
vody, je potřeba postupně zpomalovat, ale jen do
chvíle, než do tohoto místa řidič vjede. Při samotném průjezdu souvislé vrstvy vody by měl řidič
vést automobil přímým směrem, zpevnit držení
volantu a nebrzdit. Pokud řidič nabude dojmu, že
došlo ke ztrátě kontaktu pneumatik s vozovkou, pak
stačí vyšlápnout spojkový pedál a vézt automobil
v přímém směru. Během jedné až dvou sekund by
mělo dojít k opětovnému kontaktu mezi vozovkou
a automobilem. V žádném případě se v takové situaci nesmí brzdit či manévrovat s automobilem. Q

filtrů zkrátit. Proto je nepsané doporučení, měnit
kabinové filtry zhruba po ujetí 15 000 km nebo
minimálně jednou za rok.
Značka Champion, která patří do portfolia společnosti Federal-Mogul, uvedla na náš trh inovativní
řadu automobilových kabinových filtrů splňující nejpřísnější standardy kvality. Tyto nové filtry zachycují
částice až do velikosti 3 mikronů ještě než vstoupí
do ventilačního systému, čímž napomáhají vytvořit
zdravější prostředí ve vozidle, protože do kabiny
nepropouští drobné částečky ani pachy. Jak uvedla
Sanda Kristicevic, produktová manažerka společnosti Federal-Mogul: „Filtry Champion zabraňují
propustit do kabiny až 98 % škodlivin. Napomáhají
omezit zamlžování oken, což zlepšuje řidičův výhled,
a tedy i zvyšují bezpečnost cestujících. Nahrazením
zaneseného filtru se nejen zlepší vstup vzduchu
do klimatizace, která bude tím pádem pracovat
při nižším výkonu, ale je docílena i menší spotřeba
pohonných hmot a delší životnost komponentu.“
Navíc balení nových filtrů Champion obsahuje QR
kód, který umožňuje nejen identifikovat správné
číslo dílu pro daný automobil, ale přesměruje i na
instalační video daného vozu. Odkaz rovněž nabízí tisknutelný instalační manuál dostupný přes
on-line katalog. Q
8/2014
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OPEL VIVARO  VŠESTRANNÝ POMOCNÍK
S NÍZKÝMI PROVOZNÍMI NÁKLADY

jezdce, které se dá sklopit do optimální polohy pro
řidiče, aby měl zmapovaný mrtvý úhel zpětného
zrcátka.

Nákladový prostor
Objem nákladového prostoru skříňové dodávky
se pohybuje v závislosti na vybrané verzi karoserie, verze L1H1 nabízí 5,2 m3 a L2H2 až 8,6 m3.
Konstrukce prostoru pro náklad si zachovává tvar
praktického tvaru kvádru s širokou podlahou a svislými stěnami. To umožňuje naložit až 3 europalety
za sebou. V případě převozu delších předmětů, jako
jsou např. roury, je k dispozici na přání dodávaný
průvlak pod sedadlem spolujezdce, díky němuž si
Vivaro poradí i s délkou předmětů 4,15 m.
Vylepšeno bylo také ovládání zadních dveří nákladového prostoru. Jednak jsou kliky dveří vzadu

V polovině června představil Opel druhou generaci svého užitkového modelu Vivaro, jež se
bude vyrábět, tak jako úspěšná první generace, v britském závodě koncernu GM v Lutonu.
Výroba první generace byla odstartována před
14 lety v rámci společného projektu se značkou
Renault, ve kterém pokračují i při vývoji druhé
generace. V roce 2006 prošlo Vivaro mírnou
úpravou a v loňském roce překonala produkce
první generace hranici 900 000 ks. Vyráběla se
ve 104 rozličných modifikacích. Podle prognóz
bude i do budoucna segment D, do kterého Vivaro
spadá, mírně narůstat.

V roli kanceláře pomůže praktický stolek s deskou pro
upnutí nezbytných dokumentů

Nové Vivaro se po designové stránce povedlo,
nabízí moderní tvar karosérie s přitažlivým usměvavým vzezřením. Má všechny funkční atributy
lehkého užitkového vozidla kombinované s komfortem osobního vozu. Kromě převozu materiálu
může plnit i roli kanceláře. Sklápěcí mechanismus
prostředního sedadla umožňuje vytvořit stolek např.
pro notebook a díky nejmodernější technologii
i připojení k internetu.
Pohon Vivara zajišťuje jeden z nové generace
úsporných motorů 1,6 CDTI ve čtyřech výkonových konfiguracích v kombinaci s 6stupňovou
manuální převodovkou. Dvě verze s výkony
66 a 85 kW jsou vybaveny turbodmychadlem
s variabilní geometrií lopatek. Maxima točivého
momentu dosahují 260/300 Nm při 1500/1750
ot.min-1. Druhé dvě verze, jež jsou vrcholem
pohonných jednotek Vivara, nabízejí výkony
88 a 103 kW a využívají technologii sekvenčního
přeplňování BiTurbo. Jejich hodnoty točivého
momentu jsou 320/340 Nm při 1500 ot.min-1.
56
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Obě vrcholové verze mají udávanou spotřebu
v kombinovaném cyklu pouze 5,7 l/100 km
a emise CO2 149 g/km.

Asistenční systémy
U užitkových automobilů platí, stejně jako u osobních modelů, že uživatelé chtějí komfortní kokpit
s moderními technologiemi, mezi kterými nesmí
chybět konektivita. A Vivaro není výjimkou. Nabízí
multimediální rozhraní s ovládáním na volantu.
Systém Navi 50 umožňuje jednoduchý přístup
pomocí 7“ dotykového displeje ke všem potřebným
funkcím, jako je navigace, ovládání rádia, telefonu,
vstupy AUX/USB. Díky nejmodernější verzi technologie IntelliLink může ve voze fungovat výkonnější
systém Navi 80, pomocí kterého lze zadávat i hlasové povely.
V příplatkové výbavě nechybí tempomat s omezovačem rychlosti, parkovací senzory včetně
akustického signálu, systém monitorování tlaku
v pneumatikách, couvací kamera nebo bezklíčový
systém. Ve standardní výbavě jsou všechny varianty
vybaveny elektronickým stabilizačním systémem
ESP. Nechybí protiblokovací systém ABS s funkcí
elektronického rozdělování brzdné síly EBD, systém
pro nouzové brzdění EBA nebo systém HSA zabraňující samovolnému pohybu vozidla vzad ve svahu.
Velmi praktickým bezpečnostním prvkem je velké
konvexní zrcadlo umístěné na sluneční cloně spolu-

Průvlak pod sedadlem spolujezdce umožňuje
přepravu předmětů dlouhých 4,15 m (bohužel jen za
příplatek)

i na bocích namontovány horizontálně pro snadnější ovládání a pak levé křídlo zadních dveří se dá
uzamknout samostatně, což se hodí při přepravě
opravdu dlouhých předmětů.
Letošní novinka bude na trh dodávána jako skříňová
dodávka (Van), Combi až pro 8 osob a dodávka
s dvojitou kabinou Crew Cab nebo podvozkem s kabinou pro speciální nástavby. První tři modifikace
budou mít na výběr dvě délky (4998 a 5398 mm),
přičemž skříňová dodávka bude v nabídce také
se dvěma výškami střechy (1971 a 2465 mm).
Všechny verze si zachovaly rozvor první generace
(3098/3498 mm), ale nákladový prostor se zvětšil
o 100 mm a prodloužila se kabina o 116 mm. Díky
tomu si konstruktéři dali více záležet na využití
prostoru kabiny s dostatkem odkládacích schránek.
První modely nového Vivara přijdou na trh v polovině letošního září ve třech
úrovních výbavy a v 11 barevných odstínech karoserie
a budou konkurovat modelům,
jako Volkswagen Transporter,
Ford Transit Custom či Mercedes Vito. Cena Vivara by měla
začínat na hranici 376 000 Kč
bez DPH a podle výhledu
prodejů by letos chtěla automobilka prodat zhruba 500 ks
a v příštím roce dokonce
750 ks. Zda se podaří uskutečnit tak smělý plán, ukáže až
blízká budoucnost. Q /ks/
Díky velkým bočním dveřím se pohodlně naloží celá europaleta
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ŠKODA YETI OUTDOOR 1,8 TSI 4X4 DSG

vyjmout. V 5místné konfiguraci je prostřední sedadlo dost nepraktické pro vyšší osoby, jelikož je
opěrka hlavy umístěná nízko, ale po vyjmutí prostřední sedačky lze vnější místa posunout blíže do
středu vozu, takže vznikne pohodlný čtyřsedadlový
interiér s velkorysým prostorem nejen do stran, ale
i nad hlavami zadních cestujících. Díky variabilitě
lze čarovat i se zavazadlovým prostorem, který
nabízí v základu 405 l, po posunutí zadních sedadel
dopředu už je k dispozici 510 l a po vyjmutí všech
třech zadních sedadel z vozu se přepravní kapacita
zvýší na 1760 l a dají se v něm převážet např. i kola.

Pohon

„Domácí škodovka“ představila na českém trhu v roce 2009 model pojmenovaný Yeti, aby
vstoupila do rychle se rozvíjejícího segmentu kompaktních SUV. Hned po svém nástupu si
získal oblibu nejen mezi uživateli, ale i mezi odborníky, o čemž svědčí řada renomovaných
cen. Koncem loňského roku nastoupila na trh modernizovaná verze ve dvou designových
variantách (City a Outdoor), jejíž klady i zápory jsem měl možnost vyzkoušet.
Na pozvání automobilky jsem zkusil nejen modernizované novinky modelu Yeti ve zkušebním areálu
koncernu Volkswagen v Pachfurthu kousek od Vídně,
ale i další modely Škoda s pohonem 4x4. Poté jsem vyzkoušel samostatně variantu Yeti Outdoor v redakčním
testu. Po modernizaci jsem slyšel hořekování od některých novinářů na nový design předních partií s absencí
kulatých mlhovek, ale podle mě naopak tato změna
designu prospěla. Obě nové verze změnou přední
i zadní části dopěly, jejich design je více dynamický,
a získaly navíc i vylepšenou techniku pohonu všech kol,
založenou na systému mezinápravové spojky Haldex
páté generace, a k tomu speciální režim off-road s řadou
asistenčních systémů pro jízdu mimo zpevněné cesty.
Pro lepší průchodnost terénem je zvětšená světlá výška
vozu na 18 cm, což sice není mnoho, ale díky krátkým
převisům karoserie, které zajišťují přední nájezdový
a přechodový úhel téměř 20 stupňů a úhel stoupání
31 stupňů, dokáže Yeti neuvěřitelné věci v terénu. Mezi
oběma designovými modely Yeti pro městský provoz
a do terénu je rozdíl pouze v provedení nárazníků,
střešních ližin, bočních lišt a prahů dveří, navíc má verze
Outdoor chráněný podvozek krytováním.

Interiér je velmi přehledný s dobře čitelnými údaji na
budících

Novinkou je parkovací kamera, která patří do rozšířené výbavy komfortních prvků. Touto novinkou je
vybaven Yeti jako vůbec první vůz značky. Ocenil
jsem obraz z kamery na středovém displeji, je ostrý
a dobře rozlišitelný. Poprvé je u Yetiho také inovovaný
parkovací asistent, který umožňuje vedle podélného
zaparkování a vyparkování také kolmé parkování.
Velmi příjemný je bezklíčový systém, díky kterému lze
odemknout, zamknout i nastartovat bez nutnosti vzít
klíč do ruky. Mezi praktické věci, na které si lze rychle
zvyknout, patří např. příruční LED svítilna v zavazadlovém prostoru, sklopné opěradlo spolujezdce či
vytahovací nádobka na odpad ve dveřích a množství
odkládacích schránek včetně držáků nápojů.
Ocenil jsem variabilitu interiéru. Díky systému zadních sedadel, kterou Yeti převzal z Roomsteru, lze
jednotlivá sedadla posouvat, sklápět nebo zcela

Obraz z couvací kamery je ostrý s dobrým rozlišením

Interiér
Modernizace byla patrná i v interiéru. Nový tříramenný volant je velmi příjemný do rukou díky zesílení v místě úchopu. Nové potahy a dekorační
lišty dotvářely útulnost interiéru. Vysoký posed za
volantem umožňuje dobrý výhled na všechny strany.

Při bočním náklonu, kdy je jedno kolo ve vzduchu, je
přenášená síla na zbylá tři kola

Pro pohon modelů Yeti 4x4 jsou určeny naftové motory 2,0 l ve třech výkonových modifikacích 81, 103
a 125 kW, a benzínový agregát 1,8 l TSI propojený
s automatickou převodovkou DSG, který jsme měli
k dispozici pro redakční test. Přeplňovaný benzínový
čtyřválec disponuje výkonem 112 kW a 250 Nm točivého momentu dosahuje v rozmezí 1500 až 4500
ot.min-1. Motor běží tiše a kultivovaně v celém rozsahu
otáček. Pro tak malý vůz, jako je Yeti, motor rozhodně
výkonově stačí stačí a i spotřeba je únosná. V kombinovaném provozu jsem naměřil 7,7 l na 100 km při klidné
jízdě. Při prudším sešlápnutí plynu při rozjezdu převodovka trochu cukne a najednou vystartuje, ale pokud
se rozjíždíte s citem, pracuje převodovka bezvadně.
Řízení je přesné a plynulé. Naladění podvozku je
tvrdší, ale příjemné. Vozidlo se i přes svou výšku
v průjezdu zatáčkou nenaklání a chová se suverénně.
Nejnovější systém mezinápravové spojky Haldex pracuje bezvadně a rozděluje točivý moment okamžitě
podle potřeby. Díky zkušebnímu areálu Driving Camp
Pachfurth jsem mohl vyzkoušet Yetiho v extrémních
sjezdech a bočních náklonech. Je až neuvěřitelné,

Po aktivaci tlačítka off-road je sjíždění prudkého
svahu hračkou, nebrzdit, stačí jen držet volant (režim
pracuje do 30 km.h-1)

co dokáže zdolat toto malé SUV. Výborný je režim
regulující sjíždění prudkého svahu. Aktivací tlačítka
off-road na přístrojové desce se dostanou všechny
elektronické systémy, jako ABS, regulace prokluzu
a závěry diferenciálu, do terénního módu a vozidlo
pomalu sjíždí ze svahu bez dotyku brzdového pedálu.
Nejhorší je, když jsem vyjel poprvé do prudkého
svahu, dívat se z vrcholu do strmého údolí a přitom
pustit všechny pedály a nechat sjíždět vozidlo pouze
za pomoci elektroniky. Kromě této „vychytávky“ disponuje Yeti také asistentem pro rozjíždění se do
kopce bez rizika nechtěného couvnutí.
Moderní kompaktní SUV je velmi povedené, cítil
jsem se v něm bezpečně. Díky variabilitě interiéru
se dá využívat jako rodinné auto, jako malá dodávka,
nezklame sportovní nadšence a zdolá i lehčí terén
a nezpevněné silnice. Q
8/2014
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KDYŽ SE DRAŽÍ
TOVÁRNA
Počátkem července byla úspěšně provedena průmyslová online aukce,
ve které se dražily stroje a zařízení
Lutínské Nástrojárny. Z více než 500
položek z majetku zkrachovalého
výrobce forem pro vstřikování plastů
a tlakové lití kovů bylo 350 vydraženo,
a to v téměř dvojnásobné hodnotě
oproti vyvolávací ceně, která byla
zvýšena o 94 %.
Veřejnou internetovou aukci pořádala nizozemská firma Troostwijk, největší evropská
aukční společnost zaměřená na dražbu průmyslových strojů. V online průmyslové aukci
byl nabízen rozsáhlý soubor strojů a zařízení
na výrobu forem pro vstřikování plastů a tlakové lití kovů, strojů na výrobu a zpracování
plastových výrobků a plechů zejména pro
automobilový průmysl, čítající 517 položek. „Do virtuální aukční síně se přihlásilo
182 zájemců a 101 se jich do aukce aktivně
zapojilo. Celkem bylo podáno 2979 nabídek
a 63 dražitelů získalo 350 položek,“ shrnul
výsledky úspěšné aukce Mikael Bertelsen,
obchodní ředitel společnosti Troostwijk v ČR.
Jak zdůraznil, tento specifický způsob prodeje je zcela transparentní, rychlý a přináší
velkou časovou úsporu jak kupujícím, tak
dražitelům. Jednotlivé stroje včetně jejich
technické specifikace si zájemci mohou
prohlédnout a následně se do aukce
zapojit na aukčních stránkách dražební
společnosti. „Kupujícími jsou obvykle
strojírenské firmy, které mohou stroje pro
opracování kovů a plastů okamžitě využít.
Často jsou to zahraniční firmy, a to nejen
z Evropy, ale doslova z celého světa. V případě Lutínské Nástrojárny byla čtvrtina
kupců zahraničních a byly mezi nimi kromě
zájemců z různých zemí Evropy například
i zájemci z Indie, Hongkongu či Tchajwanu. Příjemně nás ale překvapil vyšší zájem českých firem i menších regionálních
podnikatelů z Ostravska a Olomoucka,“ komentoval výsledky aukce Mikael Bertelsen.
Položky, které nebyly vydraženy v prvním
kole, a nově přidané položky byly zařazeny
do druhého kola online aukce, která se
konalo 21. července. I ta zaznamenala
značný zájem. Q

ZEMĚ BRICS ZALOŽILY VLASTNÍ BANKU
Skupina pěti zemí známá pod souhrnným označením BRICS (Brazílie, Rusko, Indie, Čína a JAR)
uzavřela dohodu o vytvoření nové rozvojové banky a společného rezervního fondu. Tyto finanční
instituce by se měly stát konkurencí pro MMF a Světovou banku, jejímž prostřednictvím se státy
BRICS chtějí bránit dlouholeté mezinárodní finanční nadvládě USA a Evropy.
Jak uvedla brazilská prezidentka Dilma Rousseffová, když
oznamovala založení nové instituce na jihoamerickém
summitu šéfů států 5členné skupiny, jde o důležité kroky,
které změní podobu světové finanční architektury. Země
BRICS představují asi 40 % světové populace a pětinu výkonu globální ekonomiky. Počáteční vklad každého z pěti
členských států BRICS má činit 10 mld. dolarů a objem
financí v nové bance má postupně dosáhnout hodnoty
až 100 mld. dolarů (přes dva biliony Kč), z nichž by se
v příštích letech měly financovat infrastrukturní programy.
Stejným kapitálem, jako nová banka, má disponovat rovněž i nově zřízený rezervní fond, kterým chce pětice zemí
bojovat proti případným budoucím finančním krizím.
Dohoda o rezervách umožní vyhnout se krátkodobým
tlakům na likviditu, posílit globální
finanční bezpečnost a podpořit spolupráci v rámci skupiny, uvádí závěrečné prohlášení summitu BRICS.
Myšlenka na vytvoření společné
bankovní instituce zaměřené na
tento okruh rostoucích ekonomik
není úplnou novinkou, ale jeho realizaci zkomplikovaly (a odsunuly)
neshody ohledně financování, řízení banky a jejího sídla. Současné

dohody se podařilo dosáhnout poté, co po intenzivních jednáních o řešení sporu mezi Indií a Čínou
o sídlo nové banky bylo rozhodnuto o jeho vytvoření
v Šanghaji s tím, že prvním prezidentem banky bude
Ind, a to po dobu 5letého období prvního předsednictví. Nástupcem, o němž zatím však není definitivně
rozhodnuto, by se podle předběžné dohody, o níž
informovala agentura Reuters, mohla stát Brazílie.
Vladimír Putin na summitu, který představoval finále
jeho cesty po zemích Latinské Ameriky, navrhl program
vzájemné spolupráce, kdy by státy BRICS mohly např.
využívat budovaný ruský navigační systém Glonass, spolupracovat v těžebním průmyslu a sdílet systém výchovy
odborníků. Navrhnul i projekt energetické aliance zemí
BRICS, která by zastřešila rezervní palivovou banku a Ústav energetické
politiky s cílem posílit energetickou
bezpečnost všech pěti členských
států. Ty by podle něj rovněž mohly
společně provozovat mezinárodní
internetovou univerzitu, která by
měla významně přispět k výchově
tamních expertů, na jejímž fungování by se virtuálně podílely univerzity všech členských zemí BRICS. Q

PŘELOMOVÁ KOLEKTIVNÍ SMLOUVA S ODBORY
Společnost ManpowerGroup, jako generální dodavatel agenturních zaměstnanců ve Škoda Auto a.s.,
podepsala společně se subdodavatelskými agenturami kolektivní smlouvu s Odbory KOVO MB.
Jde o přelomový moment v agenturním zaměstnávání.
„V rámci České republiky jde o vůbec první reálnou
dohodu, která zaručuje hodnoty pro zaměstnance,
jak v oblasti sociální, tak mzdové a může být příkladem sociálního dialogu i pro řadu jiných firem,“ řekl
při podpisu smluv předseda odborové organizace
a podnikové rady Jaroslav Povšík.
„Podpis kolektivní smlouvy s odborovými organizacemi Odborů KOVO MB, KV a VR vnímáme jako
unikátní modelový příklad toho, jak má vypadat

spolupráce všech tří stran – uživatele, agentury a odborů – při nastavování rovných podmínek a potírání
černého trhu, kdy je velká část agenturního zaměstnávání pokřivená zneužíváním pracovní síly placené
pouze minimální mzdou bez nároků na lepší odměnu a další výhody. Proti tomu se snažíme bojovat
jak v rámci naší vlastní praxe, tak v rámci Asociace
poskytovatelů personálních služeb,“ říká generální
ředitelka českého zastoupení ManpowerGroup Jaroslava Rezlerová. Q

MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY PLÁNUJÍ VĚTŠÍ INVESTICE
Menší a střední české firmy (SME) letos počítají s oživením ekonomiky a chtějí do svého podnikání
vložit celkem 371 mld. Kč, což je meziroční nárůst o 18 mld. Kč ve srovnání s předchozím rokem.

Foto: Troostwijk

Svého kupce z vybavení Lutínské
Nástrojárny si našel i CNC soustruh

58

8/2014

Jak vyplývá z mezinárodního průzkumu Barometr
kapitálových investic evropských malých a středních
podniků, který provedla GE Capital EMEA, mateřská
společnost GE Money Bank, průměrná investice firem
s méně než 250 zaměstnanci by měla letos dosáhnout
1, 65 mil. Kč.
Největší objem investic plánují SME tradičně do modernizace a rozšíření výrobních kapacit - přes 187 mld. Kč
– a dalších téměř 103 mld. Kč by měly představovat

investice do rozvoje a obnovy firemního vozového
parku. Na modernější IT hardware je v segmentu SME
plánováno téměř 38 mld. Kč, další investice čekají i na
lepší software a vybavení kanceláří.
Hlavními důvody k velkým investicím bývá obnova
zastarávajícího vybavení, uvádí více než polovina (55 %)
firem. Snaha zlepšit efektivitu a produktivitu výroby
(52 %) či zvýšit kapacitu výroby tak, aby dokázala pokrýt
nové zakázky pak čtvrtina (26 %) firem. Q

ekonomika

PŮJDOU PLATY NAHORU?
Z výsledků průzkumu platů, který provedla personální agentura Grafton Recruitment u vybraných segmentů vyplývá, že trh opět ožívá a roste poptávka po kvalifikovaných pracovnících.
Největší zájem je o jazykově vybavené specialisty.
Průzkum realizovaný v průběhu 2. čtvrtletí letošního
roku poskytuje přehledné srovnání aktuálních mezd
na trhu práce v jednotlivých regionech ČR. Podle
obchodního ředitele Grafton Martina Ježka lze od
počátku letošního roku sledovat zvýšený zájem
klientů o obsazování nových pozic, stejně jako
o průzkumy podmínek v jednotlivých segmentech
trhu. „Tento nový trend evidentně souvisí s postupným oživováním ekonomické aktivity v ČR. Domnívám se, že po období stagnace a poklesu reálných mezd v Česku v letech 2010-2013 se letošní
rok, zejména jeho 2. pololetí, ponese ve znamení
změny,“ konstatuje Martin Ježek.

půrných podnikových služeb (Business Support
Services), které zabezpečují chod podpůrných
funkcí nadnárodních firem, zejména v oblasti IT,
zákaznického servisu, účetnictví, nákupu a HR.

Průmysl oživuje, roste zájem
o zkušené techniky
Kvalitní pracovníky jsou firmy ochotny i velkoryse
zaplatit, není výjimkou když v IT branži dosahuje
plat žádaných specialistů i 100 000 Kč a více. Důraz na nejnovější trendy je nyní typický pro oblast
IT a telekomunikací. Zaměstnavatelé se zaměřují
téměř výhradně na specialisty s praxí, na kvalitu
a flexibilitu. Největší poptávka je po vývojářích,
specialistech v oblasti Big Data, datových skladů
a datových analýz, a po odbornících na virtualizaci
a cloudová řešení. Nejlepší podmínky pak může
získat CIO, systémový architekt, ředitel technické
podpory, manažer vývoje SW či projektový manažer.
V oblasti průmyslové výroby trvá velká poptávka
po zkušených uchazečích technického zaměření.
Největší zájem je o pracovníky s alespoň tříletou
praxí v oboru, kteří dobře ovládají minimálně jeden
cizí jazyk a jsou ochotni za prací dojíždět.
Loni také pokračovala v ČR expanze sektoru pod-

Nejlepší šance jsou v Praze a v Brně,
podmínkou je znalost jazyků
Nejlepší pracovní příležitosti i platové podmínky
nabízejí Praha a Brno. Moravská metropole již hlavní
město u mzdového ohodnocení specialistů často
dorovnává.
Zájem investorů o lokality v ČR je dán strategickou
polohou v centru Evropy a také kvalitou a dostatkem pracovní síly s výbornou jazykovou výbavou.
Velké šance mají absolventi, kteří disponují alespoň
dvěma cizími jazyky – nejčastěji kombinace angličtiny a dalšího evropského jazyka, zejména něm-

ČESKO SE ZOTAVUJE Z KRIZE,
PŘICHÁZEJÍ VELCÍ INVESTOŘI
Kromě statistik hospodářského růstu potvrzují zotavování české průmyslové sféry i další
signály, mezi něž patří mj. i aktivity významných investorů. Po nedávno potvrzeném záměru
pneumatikářské firmy Nexen vybudovat za 24 mld. Kč svou evropskou továrnu u nás, míří do
Česka další významné investice.
Jde o významné výrobní podniky pro automobilový
průmysl a dodavatele manipulační techniky, které
mají fungovat jako strategičtí dodavatelé pro své
mateřské koncerny.
Mezinárodní koncern Kion Group, evropská jednička a světová dvojka mezi výrobci manipulační
techniky (do skupiny patří nadnárodní značky
Linde, STILL a Baoli, francouzský Fenwick, italský
OM STILL a indický Voltas MH) postaví u Plzně za
330 mil. Kč továrnu na vysokozdvižné vozíky, která
má pokrývat region východní a jižní Evropy. Plány
na otevření továrny u Plzně potvrdil serveru E15.cz
mluvčí Kion Group Frank Brandmaier, podle něhož

má být stavba zahájena na podzim letošního roku
a start výroby je plánován na první čtvrtletí roku
2016. Investice v hodnotě 12 mil. eur, (ca 330 mil. Kč)
by měla přinést pracovní příležitosti pro zhruba
200 lidí. Plzeňský závod bude vyrábět manipulační
techniku pro logistická centra a ve výrobním programu nebude podle Franka Brandmeiera chybět
ani současná generace vozíků Linde. Pro umístění
v Plzni se firma podle něj rozhodla hlavně z logistických důvodů, mj. kvůli blízkosti hlavního závodu
Linde – v bavorském Aschaffenburgu, i továrny
Linde Pohony v Českém Krumlově. Ta dodává řídicí
a pohonné jednotky pro vozíky v rámci skupiny pro

činy, francouzštiny, španělštiny a ruštiny. Atraktivní
prostředí mezinárodních firem láká hodně i cizince
žijící v Česku.
Angličtina zvyšuje plat i ve stavebnictví, které prošlo v posledních letech výraznou ekonomickou
krizí. Podle aktuálních statistických údajů ožívá
i poptávka po kvalifikované pracovní síle – nejvýraznější je po projektových manažerech, a to nejen
od zahraničních společností, které expandují do
ČR, ale i od domácích firem, které začínají získávat
více zakázek. Stavbyvedoucí se znalostí angličtiny
si může vydělat až o 10 000 Kč za měsíc více než
ten, který hovoří jen česky.
Po loňské stagnaci ožívá i segment bankovnictví
a finančních služeb. Největší poptávku zaznamenal korporátní segment na pozicích specialistů
a poradců, kde je ovšem většinou nutné splňovat vysoké požadavky týkající se adekvátní praxe
z obchodních pozic, ideálně z finančních institucí.
Nadále přetrvává trend sjednocování oddělení
a následné snižování počtu zaměstnanců, hlavně
v mezinárodních firmách jsou často rušena celá
oddělení, případně přesouvána či centralizována
ve vybraných zemích. ČR nicméně zůstává i nadále
jednou z nejatraktivnějších zemí pro centralizaci
finančních procesů globálních společností. Vznikají
tak atraktivní pozice pro uchazeče se zajímavými
jazykovými kombinacemi.
Za velmi atraktivní je mezi uchazeči v ČR považován
i trh zahrnující farmacii a zdravotnictví. Uchazeči
však musí počítat s tím, že požadavky na kvalifikaci
ze strany farmaceutických firem jsou na vysoké
úrovni. Největší poptávka ze strany firem je v oblasti
obchodu a marketingu. Pro marketing je typický
trend, že si firmy vyhledají na trhu talenty, které
posléze zaměstnají na bázi stáží nebo juniorských
pozic. Upřednostní kandidáty se silnou motivací
anebo ty, kteří mají určitou specializaci a kontakty
v požadovaném oboru. Obecně lze v oblasti marketingu sledovat dlouhodobý rostoucí trend online
marketingu. Q

Linde Material Handling v Německu a Anglii, OM
v Itálii a STILL v Německu, část produkce exportuje
do koncernových závodů v Číně a USA.
Kromě toho skupina od loňského roku vyrábí největší modelovou řadu vysokozdvižných vozíků Linde
v Novojičínské továrně státního podniku VOP CZ Šenov, kam přesunula výrobu komponentů a montáž
těžkých čelních vozíků z Walesu. VOP Šenov, který
dodává pro Linde MH již 10 let, se tak zařadil mezi
desítku největších dodavatelů celé Kion Group.
Další z významných investorů, korejská společnost
Hyundai Mobis ze skupiny Hyundai, největší subdodavatel komponentů pro automobilky Hyundai
a Kia, míří na Ostravsko, kde hodlá v průmyslové
zóně v Mošnově na Novojičínsku postavit závod na
výrobu světlometů a vytvořit kolem devíti stovek
pracovních míst. Stavět se začne v létě 2015 a výroba by měla začít v roce 2016. Hodnota investice
činí zhruba 2,5 mld. Kč. „V novém závodě bude
výroba světel od prvopočátku až po finální montáž,“ uvedl zástupce Hyundai Mobis Ivan Leixner
s tím, že firma věří, že v regionu najde zaměstnance
s potřebnou technickou kvalifikací. Q
8/2014
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EVROPSKÁ KOMISE VYDALA
ČLENSKÝM STÁTŮM EU
LETOŠNÍ DOPORUČENÍ
PRO HOSPODÁŘSKÝ RŮST
EVROPSKÁ KOMISE DNE 2. ČERVNA 2014 PŘIJALA ŘADU
EKONOMICKÝCH DOPORUČENÍ, KTERÁ MAJÍ ČLENSKÝM
STÁTŮM EU POMOCI K HOSPODÁŘSKÉMU OŽIVENÍ. DOPORUČENÍ
VYCHÁZEJÍ Z PODROBNÉHO ROZBORU SITUACE V KAŽDÉ ZEMI
A POSKYTUJÍ VODÍTKA K TOMU, JAK MOHOU ČLENSKÉ STÁTY
V OBDOBÍ 2014–2015 PODNĚCOVAT RŮST, ZVYŠOVAT
KONKURENCESCHOPNOST A VYTVÁŘET PRACOVNÍ MÍSTA.

S

oučástí „balíčku“ dokumentů, který je vyvrcholením čtvrtého evropského semestru pro
koordinaci hospodářských politik, je rovněž
několik rozhodnutí, jež Komise přijala ve vztahu
k veřejným financím členských států v rámci Paktu
o stabilitě a růstu. Všechny dokumenty jako celek
přestavují ambiciózní soubor reforem pro hospodářství EU.
Z analýzy Komise vyplynulo, že vytrvalé politické
úsilí posledních let přivedlo hospodářství EU do
stabilnější situace. Hospodářský růst však v období
2014–2015 ale podle Komise zůstane nerovnoměrný a vratký a v dlouhodobějším výhledu je
růstový potenciál EU stále relativně malý – vysoká
nezaměstnanost a obtížná sociální situace se budou zlepšovat jen pomalu a potrvá dlouho, než se
vyrovnají velké výpadky v investicích.

Doporučení pro jednotlivé země
pro rok 2014
Doporučení byla letos vydána 26 zemím (s výjimkou
Řecka a Kypru, kde probíhají ekonomické ozdravné
programy). Konkrétně se v nich jako v celku uvádí:
●Ekonomika se vrátila k růstu, a to i ve většině
zemí EU postižených krizí. Hospodářský pokles se
v letošním roce očekává jen na Kypru a v Chorvatsku. Od roku 2015 by měly všechny unijní ekonomiky opětovně růst.
●Stav veřejných financí se nadále zlepšuje. Pro
rok 2014 se čeká, že celkový rozpočtový schodek
zemí EU poprvé od úderu krize klesne pod hranici
3 % HDP. Belgii, České republice, Dánsku, Nizozemsku, Rakousku a Slovensku Komise doporučila
ukončit postup při nadměrném schodku, čímž by
se počet zemí stále podléhajících tomuto postupu
snížil na jedenáct (z 24 v roce 2011).
●Reformy v nejzranitelnějších zemích přinášejí výsledky. Irsko ukončilo program finanční
pomoci v prosinci 2013, Španělsko v lednu 2014
a Portugalsko v květnu 2014. Řecko by se mělo
v roce 2014 opět vrátit k růstu a na Kypru se situace
stabilizovala. Lotyšsko se díky vytrvalým hospodářským reformám mohlo v lednu připojit k eurozóně.
●Dochází k obnovování rovnováhy, jelikož
v řadě zemí se zlepšují salda běžného účtu. V březnu
60
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2014 Komise poprvé od chvíle, kdy byl zaveden postup při makroekonomické nerovnováze, dospěla
k závěru, že dvě země (Dánsko a Malta) se již s žádnou nerovnováhou nepotýkají a že ve Španělsku
přestala být nerovnováha nadměrná.
●Počínaje letošním rokem by měla umírněně
růst zaměstnanost a nezaměstnanost by měla do
roku 2015 klesnout na 10,4 % s tím, že mezi vývojem
na trhu práce a vývojem HDP zpravidla existuje
půlroční či delší prodleva. Několik členských států,
mimo jiné Španělsko, Portugalsko, Itálie a Francie,
provedlo výrazné reformy zaměřené na zvýšení
odolnosti trhu práce.
Jelikož je však hospodářské oživení stále nerovnoměrně rozloženo a je vratké, členské státy musí ve
strukturálních reformách pokračovat. Zapotřebí
jsou konkrétně tato opatření:
Řešení vysoké nezaměstnanosti, nerovnosti
a chudoby: Krize se v EU výrazně a dlouhodobě
promítla do míry nezaměstnanosti, která byla
v roce 2013 stále dramaticky vysoká (10,8 %),
přičemž rozdíly mezi zeměmi se pohybovaly od
4,9 % v Rakousku do 27,3 % v Řecku. Tato situace
si žádá, aby se pokračovalo v reformování politik
zaměstnanosti a aby se zlepšily záběr a výkonnost
vzdělávacích systémů a systémů sociálního zabezpečení. Zvláštní pozornost je v doporučeních
věnována řešení nezaměstnanosti mladých, a to
zejména formou zavedení systému záruk pro
mladé lidi.
Reorganizace daňového systému tak, aby
více podporoval zaměstnanost: Mnohé země
se během krize spoléhaly spíše na zvyšování daní
než na škrty ve výdajích, a celková daňová zátěž
tak vzrostla. Jelikož z hlediska veřejných financí
existuje omezený manévrovací prostor, doporučení se v řadě případů soustředila na přesun
daňové zátěže z práce na periodické daně z nemovitostí, daně ze spotřeby a ekologické daně,
na lepší plnění daňových povinností a na boj
s daňovými podvody.
Podněcování soukromých investic: V Itálii,
Řecku, Španělsku, Litvě, na Slovensku, v Chorvatsku a na Kypru je stále obtížné získat bankovní
financování, hlavně v případě malých a středních

podniků. V doporučeních se poukazuje na potřebu
dále stabilizovat bankovní odvětví a podporovat
alternativní formy financování, např. programy
úvěrových záruk nebo podnikové dluhopisy.
Zvyšování konkurenceschopnosti unijních
ekonomik: Pokrok ve strukturálních reformách
klíčových odvětví je ve srovnání s rokem 2013
nevelký. V několika letošních doporučeních jsou
zdůrazňovány další reformy, pokud jde o sektor
služeb, energetickou a dopravní infrastrukturu,
systémy výzkumu a vývoje, a předpisy upravující
hospodářskou soutěž.
Snižování dluhu: Prognóza nasvědčuje tomu,
že veřejný dluh letos vzhledem k průběžnému
hromadění schodků dosáhne svého maxima,
a je nutné, aby zadlužení nabralo sestupnou
tendenci, zejména pak v Belgii, Irsku, Řecku,
Španělsku, Itálii, na Kypru a v Portugalsku, kde
stále přesahuje hodnotu 100 % HDP. Z hlediska
veřejných financí bude náročným úkolem zvládat výdaje spojené se stárnutím obyvatelstva
(především výdaje na důchody a zdravotní péči)
a zachovávat prorůstové výdaje na vzdělávání,
výzkum a inovace.

Rozpočtová rozhodnutí
Evropská komise Radě ministrů EU současně doporučila ukončit postup při nadměrném schodku
v případě šesti států: Belgie, České republiky, Dánska, Nizozemska, Rakouska a Slovenska.
Zveřejnila také zprávu, v níž rozebírá
důvody plánovaného a prognózovaného překročení referenční
hodnoty pro veřejný dluh (stanovené ve Smlouvě o fungování EU na 60 % HDP) ve
Finsku. Komise dospěla k závěru, že k zahájení postupu při
nadměrném schodku není důvod,
jelikož překročení je zapříčiněno příspěvky země na solidární opatření
ve prospěch zemí eurozóny.
Komise rovněž učinila závěr, že dvě země (Polsko
a Chorvatsko) v reakci na
doporučení, která jim
vydala Rada v rámci
postupu při nadměrném schodku, přijaly
efektivní opatření.

Další kroky
Doporučení pro jednotlivé
země v červnu projednali vrcholní představitelé a ministři EU a dne 8. července
je formálně přijala Rada
ministrů financí zemí EU.
Následně bude na členských státech, aby doporučení plnily, a to tak, že je
budou brát v potaz při přípravě státních rozpočtů a při
koncipování příslušných strategií
pro rok 2015. Q
/pm/

legislativa a právo

PRÁVO Z HLEDISKA
SOCIÁLNÍCH SÍTÍ
FACEBOOK UŽ OVLIVŇUJE NAŠE ŽIVOTY 10 LET, ALE PRÁVNÍ
REGULACE GLOBÁLNÍHO FENOMÉNU SOCIÁLNÍCH SÍTÍ SE
V PODSTATĚ TEPRVE POSTUPNĚ VYTVÁŘÍ.

V

oblasti pracovního práva vymezuje základní
pravidla § 301 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
(ZP), podle něhož jsou zaměstnanci mj. povinni
pracovat řádně, využívat pracovní dobu a výrobní
prostředky k vykonávání svěřených prací, řádně
hospodařit s prostředky svěřenými jim zaměstnavatelem a nejednat v rozporu s oprávněnými
zájmy zaměstnavatele. Podstatné je ale zejména
navazující ustanovení § 316 odst. 1 zákoníku práce,
podle něhož zaměstnanci nesmějí bez souhlasu
zaměstnavatele užívat pro svou osobní potřebu
výrobní a pracovní prostředky zaměstnavatele
včetně výpočetní techniky ani jeho telekomunikační zařízení, přičemž dodržování tohoto zákazu
je zaměstnavatel oprávněn přiměřeným způsobem
kontrolovat.
I když jde u do značné míry obecnou formulaci
umožňující různý výklad porušení pracovní kázně
zaměstnancem při jeho aktivitách na internetu,
pro posouzení stupně závažnosti porušení ZP
nabízí vodítko rozhodnutí Nejvyššího soudu
sp. zn. 21 Cdo 1771/2011. Týká se okamžitého
zrušení pracovního poměru podle ustanovení
§ 55 odst. 1 písm. b) ZP. Porušení povinností vyplývajících z právních předpisů zvlášť hrubým
způsobem zaměstnavatel spatřoval v tom, že dotyčný zaměstnanec od 1. 9. 2009 do 30. 9. 2009
v pracovní době strávil celkem 103 h z celkových
168 pracovních hodin neefektivní prací na počítači,
kdy prohlížel webové stránky, čímž mj. porušil
i povinnosti, které mu stanovuje pracovní řád.
V řeči čísel: čas strávený brouzdáním na internetu
představuje v tomto případě více než polovinu
(61,30 %) veškeré pracovní doby (!) v měsíci září
2009 z celkem 21 pracovních dnů, čili pracovník
pracoval pro svého zaměstnavatele v podstatě
jen 8 dnů a téměř 13 pracovních dnů se zabýval
mimopracovní činností.
Propuštěný pracovník zaměstnavatele zažaloval
a snažil se prosadit neplatnost okamžitého zrušení pracovního poměru s tím, že i v případě, že
v průběhu pracovní doby použil počítač k jiným
než přímo pracovním činnostem, nikdy to nebylo
na úkor plnění jeho pracovních povinností, a i když
tím porušil určité povinnosti, nešlo o porušení zvlášť
hrubým způsobem. Další námitkou bylo, že zaměstnavatel tajně sledoval užívání internetu v rozporu
s ustanovením § 316 odst. 3 zákoníku práce.
Soud prvního stupně i odvolací soud nicméně
platnost okamžitého zrušení pracovního poměru
potvrdily. V otázce přípustnosti provedených důkazů dovodily, že i když důkaz byl pořizován bez
souhlasu a vědomí žalobce „v případě předmětné

kontroly práce na počítači nejde ani o odposlech,
ani o záznam telefonických hovorů, kontrolu
elektronické pošty nebo listovních zásilek“. Podle
soudního zdůvodnění „nešlo ani o skryté sledování, které má na mysli ust. § 316 odst. 2 zákoníku
práce“, že „byl sledován pohyb žalobce na internetu
a na jiných stránkách, aniž by byl monitorován
a zpracováván obsah e-mailových zpráv, obsah
SMS i MMS“, a že „nebyly činěny záznamy projevů
osobní povahy“.
Zákon sice nevylučuje možnost, aby zaměstnanec
využíval výrobní a pracovní prostředky zaměstnavatele včetně výpočetní techniky, případně jeho
telekomunikační zařízení i pro svou osobní potřebu, ale podmiňuje to souhlasem zaměstnavatele.
Protože zákonem stanovený zákaz používat pro
svou osobní potřebu výrobní a pracovní prostředky
zaměstnavatele je absolutní, může zaměstnavatel
souhlas k jejich použití stanovit v libovolném rozsahu (od úplného souhlasu bez jakéhokoli omezení,
přes souhlas jen v určitém rozsahu časovém nebo
věcném, až třeba po souhlas jen k jednorázovému
použití). Kontrola dodržování uvedeného zákazu
musí být prováděna pouze přiměřeným způsobem
(co do rozsahu, délky, důkladnosti apod.). V daném
případě bylo cílem kontroly pouze zjištění, zda
zaměstnanec respektuje (a pokud ne, tak v jaké
míře) ze zákona vyplývající zákaz užívat pro svou
osobní potřebu výpočetní techniku zaměstnavatele
včetně jeho telekomunikačních zařízení, a kontrola
nevybočovala z limitu přiměřenosti.
Ze zmíněných judikatorních závěrů vyplývá, že při
posuzování zvlášť hrubého porušení povinností
zaměstnance je třeba vždy zohlednit nejen rozsah
trávení pracovní doby jinou aktivitou než prací, ale
stejně tak i adekvátnost způsobu kontroly zaměstnance, aby nedošlo k zásahu do soukromí zaměstnance (např. sledování obsahu osobních e-mailů).
Další stránkou pracovněprávně závadných aktivit
zaměstnance na sociálních sítích jsou situace, kdy
sice jedná ve svém volném čase, ale jeho jednání
je takového charakteru, že může způsobit zaměstnavateli újmu. V této souvislosti však zatím české
soudy dosud žádné zásadní rozhodnutí neposkytly.
Pokud bychom hledali inspiraci v zahraničí, pak podle advokátní kanceláře Weihold Legal, která o uvedeném případu informovala na serveru epravo.cz,
se např. u britských soudů prosadil princip, že příspěvky zaměstnanců na sociálních sítích nepožívají
stejné ochrany jako projevy ryze soukromé, a je tedy
možné, aby za ně zaměstnavatel své pracovníky
sankcionoval. Nicméně soudy zároveň zdůrazňují,
že vždy velmi záleží na konkrétním skutkovém stavu
a posouzení závažnosti projevu. Q

KYBERBEZPEČNOST:
FIRMY MUSÍ HLÁSIT ÚTOKY
Poslanecká sněmovna schválila návrh zákona o kybernetické bezpečnosti (ZKB),
jejž loni začal připravovat Národní bezpečnostní úřad (NBÚ) s cílem zajistit bezpečnostní standardy, které by minimalizovaly
úniky dat a jiné škody vzniklé kybernetickými útoky.
Zákon se týká zejména subjektů, které provozují významnou komunikační a IT infrastrukturu, jež může být důležitá pro chod států,
které budou muset podrobně monitorovat
a hlásit kritické bezpečnostní aktivity. Základními pojmy jsou „bezpečnostní událost“ a „bezpečnostní incident“, přičemž jako událost je
charakterizována činnost, která může narušit
bezpečnost informací a incident znamená
přímé narušení. Zatím se obvykle kybernetické útoky a jejich dopad snažily firmy, které
tyto události postihly, spíše zamlčet a ututlat,
než aby vzájemným sdílením informací pomáhaly těmto rizikům čelit. Informace bude
zpracovávat a vyhodnocovat národní centrum
kybernetické bezpečnosti CERT.
ČR tak učinila krok ke splnění závazků vůči
mezinárodním společenstvím, jichž je členem,
především NATO a EU. NATO už ochranu kyberprostoru řeší a rovněž EU navrhla směrnici ukládající jednotlivým členským zemím povinnost
vytvořit centrální autoritu zodpovědnou za tuto
problematiku (v českém případě NBÚ a Národní
centrum kybernetické bezpečnosti – NKCB),
monitorovat rizika, sjednocovat hlášení od soukromých subjektů a proti rizikům reagovat. NBÚ
začal na bezpečnostním kybernetickém zákoně
pracovat na základě usnesení vlády z května
loňského roku a zohlednil do něj i zkušenosti
a poznatky z rozsáhlých DDoS útoků na weby
médií, finančních institucí a operátorů.
Podle informací NBÚ je ZKB postaven na dvou
zásadách. Jednou z nich je princip minimalizace zásahů do práv soukromých subjektů, což
má vyvrátit obavy, že stát bude chtít pomocí
kybernetického zákonu „šmírovat“ firmy či
jednotlivce. Těmto subjektům nicméně druhá
zásada ukládá individuální zodpovědnost za
bezpečnost jejich informačních systémů. Jinými
slovy: firmy budou zodpovědné za to, co se
děje v jejich sítích a mohou být za nebezpečné
aktivity, které se odehrávají v segmentu, za který
jsou zodpovědné, i trestány.
V rámci NBÚ již loni začala fungovat komise pro
kybernetickou bezpečnost, vytvořená po loňské
vlně hackerských útoků. Komise, která by měla
fungovat jako určitý doplněk k NCKB, nebude
stálou součástí NBÚ, ale má být svolávána v případě potřeby. Její součástí jsou zástupci státu
(ministerstva, Policie ČR, armáda, ČTÚ atd.), ale
i soukromé subjekty a akademická sféra. Měla by
sloužit k ochraně všech významných subjektů,
tzn. nejen těch státních. Q
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kaleidoskop
3D ZVUK OŽIVUJE VIRTUÁLNÍ PŘEDMĚTY
Podobně jako nová generace brýlí
pro virtuální realitu ve videohrách
se chystá oslovit trh i zdokonalený
zvuk. Výzkumníci Microsoftu chtějí
přijít s tím, co se zdá jako ideální
audio doprovod a cesta, jak z obyčejných sluchátek získat realistickou iluzi zvuku vycházejícího
z konkrétních míst v prostoru.
Při demonstraci technologie ve své
laboratoři v Silicon Valley představila
společnost bezdrátová sluchátka,
která jakoby oživovala blízké objekty. Jako kdyby posluchač šel kolem
a zvuky se měnily podle jejich pozice
vzhledem k jeho uším.

To vše umožňuje 3D senzor Kinect.
Podle toho, jak uživatel otáčí hlavu
doprava a doleva, vytváří speciální
software trojrozměrný model jeho
hlavy a ramen a poté použije tento
model pro výpočet individuálního
filtru. Ten umožňuje oklamat sluchové smysly posluchače. „Poté, co
byl filtr zaznamenán, může být použito mnoho různých typů zařízení
nebo softwaru pro vytváření virtuální
a rozšířené reality“, říká Ivan Tashev,
výzkumník firmy Microsoft.
Tento výzkumný projekt nabízí dvě
technologie: renderované osobní přenosové funkce související sledováním

hlavy (head-related transfer functions
– HRTF), syntetizované pomocí antropometrických údajů přizpůsobených
audio vstupům konkrétního jednotlivého uživatele, a vytvoření pohlcujícího zážitku ze zvuku prostřednictvím
sluchátek.

RUSKO ÚSPĚŠNĚ VYZKOUŠELO
NOVOU RAKETU  PRVNÍ PO DESÍTKÁCH LET
Ve středu 9. července proběhl na
kosmodromu Pleseck severně od
Moskvy odložený test nové ruské
rakety Angara 1.2PP. O zkušební
let se Rusové pokoušeli už
27. června, automatické systémy
ale na poslední chvíli odpočítávání přerušily kvůli poruše přetlakového ventilu nádrže s kapalným kyslíkem.

Při novém 21minutovém testu splnila raketa očekávání konstruktérů,
dosáhla suborbitální výšky a poté
nákladní modul s maketou družice
a druhým stupněm rakety dopadl
na 5700 km vzdálený polygon Kura
v neobydlené oblasti Kamčatky na
opačném konci Ruska. V budoucnosti
by měla Angara nahradit dosavadní
zastaralou flotilu raket, které dnes Ros-

Foto: Ministerstvo obrany Ruské federace

kosmos využívá, a to jak pro malé, tak
i velké náklady. A mohla by se stát soupeřem francouzských raket Ariane či
kalifornského projektu SpaceX. Lehká
dvoustupňová varianta, s níž byl
proveden zmíněný test, je schopná
vynést do kosmu náklad o hmotnosti 3,8 t. Do konce letošního roku,
by podle generálního konstruktéra

Projekt vytváří personalizované HRTF
skenováním osoby
používající systém
MS Kinect a pak pomocí náhlavní soupravy identifikuje
předdefinovanou
oblast. To umožňuje
interakci s virtuálním
souborem fyzických
objektů, jako je AM rádio, figurína,
telefon nebo televize, které začnou
přehrávat hudbu, mluvit, zvonit apod.
Uživatel se může volně pohybovat,
otáčet hlavu a přiblížit si tak každý
jednotlivý zdroj zvuku ve virtuálním
světě. Q

Vladimira Něstěrova, měla vzlétnout
i těžká verze, která má nahradit nosné
rakety Proton, jež v poslední době
zaznamenaly řadu selhání. V různých
vyprojektovaných variantách, s nimiž
se počítá pro novou éru ruského kosmického programu, má být raketa
schopna dopravit do vesmíru náklad
až o hmotnosti 35 t. Angara má být
zároveň první ruskou „zelenou“ raketou, protože už nebude využívat
jedovaté palivo.
Projekt, jehož náklady jsou oficiálně
uváděny sumou zhruba 100 mld.
rublů (60 mld. Kč), se připravoval plná
dvě desetiletí. Jde o první zkušební
let zcela nové kosmické rakety, která
je prvním konstrukčně novým typem
od 60. let, a podle agentury ITAR-TASS
je Angara dokonce první novou civilní raketou od smrti legendárního
sovětského konstruktéra Sergeje
Koroljova. Z kosmodromu Vostočnyj
má Angara poprvé odstartovat příští
rok, v roce 2018 se počítá s prvním
pilotovaným startem. Q

Z LÁHVE TREZOR V OKAMŽIKU

MAXI USB HUB ZVLÁDNE AŽ 28 PŘÍPOJEK

Kódový zámek z nerezové oceli
na vršek lahve dokáže bezpečně
uzavřít lahve s cennějším obsahem
(např. drahá single malt whisky,
starý karibský rum nebo vzácné
víno) a zabraňuje nezvaným zájemcům o váš oblíbený nápoj dopít lahev, kterou jste si otevřeli. Pro
přístup k jejímu obsahu je potřeba
znát příslušnou 4místnou číselnou kombinaci z 10 000 možností,
takže pravděpodobnost, že ho
zkonzumuje výhradně právoplatný
vlastník, je celkem vysoká. Zámek

USB portů není nikdy dost, řekli
si zjevně vývojáři americké firmy
Manhattan a stvořili obří superUSB hub, který jich nabízí téměř tři desítky.
Konkrétně 28, a to 24 standardu USB
2.0 a čtveřici rychlých USB 3.0 umístěných po třech stranách krabice.
Produkt s označením MondoHub
tak musí uspokojit i ty nejnáročnější
maximalistické
připojovatele
různých periferních USB zařízení.
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Di Vinto lze použít na různé druhy
lahví s průměrem hrdla od 1,1 do
2,5 cm. Q

K jeho charakteristikám patří i připojování a odpojování za chodu (tzv.
hot-swap funkcionalita) bez rizika
ztráty dat, ochrana proti přepětí,
a možnost dobíjení baterií připojených zařízení. Q

kaleidoskop
PRVNÍ PLASTOVÝ IMPLANTÁT LEBKY
Jako první člověk na světě má
plastovou lebku 22letá žena v Nizozemsku. Mladá žena trpěla
chronickým kostním onemocněním, které zesílilo tloušťku její
lebky od 1,5 do 5 cm, což ji kvůli
tlaku na mozkovou hmotu způsobilo snížené zrakové schopnosti
a silné bolesti hlavy vedoucí až
ke ztrátě zraku a postižení koordinace motoriky.
Lékaři se rozhodli k radikálnímu kroku:
horní část její lebky odstranit a nahra-

dit implantátem vyrobeným na 3D
tiskárně. Operaci (která trvala 23 h)
provedl tým neurochirurgů v Medicínském centru Utrechtské univerzity a jde
o první případ úspěšné implantace 3D
tištěné lebky, která nebyla organismem
pacienta odmítnuta. Pomocí skeneru
byl vytvořen 3D model celé struktury
kostí lebky, která byla následně vytištěna z 3D souboru australskou firmou
Anatomics, specializující se na tvorbu
implantátů s použitím nových technologií. Z nemnoha uvolněných deFoto: UMC Utrecht

tailních informací o konkrétní technice
vyplývá, že implantát z průhledného
polyamidu byl navržen a vyroben pomocí tiskárny využívající SLS (selective
laser sintering) technologii.
I když je tato výměna celé horní části
lebky za 3D tištěný implantát uváděna
jako světově první, není úplně první
svého druhu. V podobném případě
loni nahradili lékaři ve Spojených státech tři čtvrtiny lebky pacienta 3D
tištěným implantátem, i když v tomto
případě nebyl použit transparentní
materiál, ale neprůhledný termoplast PEEK, který odolává vysokým
teplotám sterilizace. U holandské
pacientky, i když průhledný materiál
nebyl vybrán záměrně, má určité výhody např. v tom, že nabízí unikátní
možnost sledovat mozek a celý jeho
cévní systém. Čtyři měsíce po operaci má mladá žena už opět zpátky
svůj zrak, a nestěžuje si na žádné
další problémy. Je zpět v práci a je
téměř nemožné vidět, že byla někdy
operována. Q

HRAJÍCÍ ŽÁROVKA
Pokud jste v místech, kde nemůžete přehrávat své oblíbené
skladby, pořiďte si hrající žárovku.
Na český trh se totiž dostalo originální řešení žárovky, která nejen
svítí, ale dokáže i přehrávat hudbu.
Speciální energeticky úsporné LED žárovky s názvem AwoX Striim Light disponují integrovaným reproduktorem.
Žárovku pak stačí umístit do jakékoliv
standardní objímky lampy či lampičky
a pomocí technologie Bluetooth nebo
Wi-Fi propojit např. s chytrým telefonem nebo tabletem. Pak už nic nebrání
tomu, užívat si svou hudbu třeba na
chalupě či v koupelně. Novinku AwoX
Striim Light Wi-Fi lze navíc ovládat pomocí aplikace AwoX StriimCONTROL
pro Android, iOS, MAC i Win PC. Q

Novinky z nakladatelství GRADA O Novinky z nakladatelství GRADA O Novinky z nakladatelství GRADA
V srpnovém vydání se vracíme opět k technice, tentokrát jsme z produkce
nakladatelství Grada vybrali ve speciální edici Duel dvě konfrontující
publikace. V první se střetne německý Messerschmitt Bf 110 s bombardérem Lancaster britského Královského letectva. Autor poutavě vystihuje
podstatu soubojů německých stíhačů versus britských bombardérů a odkrývá analýzy postupů jednotlivých velících štábů a jejich zpravodajců.
V druhé publikaci je proti sobě postaven americký stíhač tanků M10
tzv. Wolverine a útočné dělo StuG III německé armády. Stíhač tanků
M10 byl postaven na podvozku tanku M4 Sherman. Jeho věž byla
opatřena kanónem ráže 76 mm a proti pěchotě měl kulomet Browning
ráže 12,7 mm. Naproti němu německé útočné dělo bylo postaveno na
podvozku tanku Pz III. Šlo o nejvýznamnější modifikaci a o nejrozšířenější typ německé těžké obrněné techniky ve druhé světové válce
pro podporu útočící pěchoty.

vodajských služeb, včasné nasazení
technických inovací, které Němcům
umožnily přes protivníkovu převahu
dlouho vzdorovat. Autor tuto knížku
přímo napěchoval trefnými rozbory,
technickými podklady a postřehy
a v neposlední řadě i skvělými fotografiemi a ilustracemi. To vše a ještě
mnohé jiné umožňuje čtenářům
lépe porozumět tomu, proč boje
na noční obloze probíhaly právě
tak, jak se odehrály, a ne jinak. /
/ 80 stran, 289 Kč

vinutý jako stíhač tanků, ale zranitelný palbou německých pancéřů,
stále častěji nasazován jako prostředek palebné podpory pěchoty.
Tato dvě obrněná bojová vozidla se
během jedenáctiměsíčního tažení
Spojenců z Normandie do srdce Reichu opakovaně utkávala, zejména
v okolí Cách v říjnu 1944. Bohatě
ilustrovaná kniha obsahuje i speciálně zadané umělecké ilustrace
a popisuje jejich konfrontaci v závěrečných fázích 2. světové války.
/ 80 stran, 289 Kč

Stíhač tanků M10
vs. útočné dělo StuG III
Bf 110 vs. Lancaster
Robert Forczyk
V hodnocení tohoto svazku edice
Duel nešetří britští čtenáři superlativy. Proč? Nejde tu totiž jen o typický technický popis obou letounů,
jejich předností a záporů, ale daleko
více o brilantní vylíčení dalších okolností, které smrtelné souboje britských bombardérů a německých
stíhačů podstatně ovlivňovaly. Patří
sem například nemilosrdná analýza
postupu velení štábu britského letectva, neschopnost britských zpra-

Steven J. Zaloga
Americký stíhač tanků M10 Gun
Motor Carriage (GMC) a německé
útočné dělo Sturmgeschütz (StuG) III
byly v letech 1944–1945 neopěvovanými tažnými koňmi bitevních
polí v severozápadní Evropě. StuG III
byl bezvěžový stroj s nízkou siluetou, který byl zpočátku určen k poskytování přímé palebné podpory
pěším útvarům. Později však dostal silnější výzbroj a byl nasazován
proti nepřátelským tankům. V roce
1944 byl naopak M10, původně vy-

Knihy lze objednat na: GRADA Publishing, a.s., U Průhonu 22, 170 00 Praha 7, tel.: 234 264 401, info@grada.cz.
Pro podrobnější seznámení s vybraným titulem nabízí nakladatelství na www.grada.cz
kromě možnosti objednání také možnost prohlédnutí až 20 % většiny svých publikací.
8/2014
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CO SE PSALO PŘED PŮL STOLETÍM
V POPULÁRNÍM TECHNICKÉM
MĚSÍČNÍKU „SVĚT TECHNIKY”

Novinky v Čs. aerolinkách
V nové cestovní kanceláři Čs. aerolinií je všechno
nové, včetně tzv. prodejného ostrova s bubnovými
otočnými stoly. Ty pomáhají odborným pracovnicím
k rychlejší manipulaci s letenkami. Q

Řezací strojek světové úrovně
Ve spolupráci s vývojovým mechanikem Arnoštem
Janečkem vyvinul a vyrobil Josef Dostál, konstruktér
prostějovského Kovostavu, unikátní strojek, který
nahradí dosavadní způsob ručního stříhání. Je neobyčejně výkonný a lehčí než podobné strojky
v zahraničí. V letošním roce vyrobí závod první sérii
těchto pomůcek pro textilní závody. Q

Ruční měření radiace
Pracovník Výzkumného ústavu pro jadernou fyziku
při polské Akademii věd měří ručním přístrojem radioaktivitu na povrchu ochranného oděvu, v němž
jiný pracovník obsluhoval atomový reaktor. Q
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Lisování tekuté oceli
Téměř u všech strojů tvoří kované součástky až
45 % celkové váhy stroje. Kdybychom sledovali
cestu oceli od slévárny až po hotovou součástku,
zjistili bychom, že z každé tuny oceli se získá
100 kg výrobků a zůstává 900 kg odpadu, který
se vrací znovu k tavení. Je možné zkrátit cestu
oceli k hotovému výrobku, zlepšit mechanické
vlastnosti oceli a zmenšit její ztráty?
Stovky let se lije do forem kapalný kov, odlitky
se znovu po ohřevu mechanicky zpracovávají
na libovolný výrobek. Na tomto principu pracují
hutnické závody s velkými martinskými pecemi.
Pak následuje řada technologických operací
náročných na velké množství tepla. V SSSR vypočítali, jak velké jsou ztráty. Ročně se přemění
v okuje při zahřívání odlitků jeden milión tun
oceli, ze které by se dalo vyrobit 80 000 traktorů
značky S 80. Na přeměnu 1 mil. tun oceli v totéž
množství okují je třeba tolik tepla, které se vyrobí
spálením 50 000 t mazutu.
Díky kovářským hydraulickým lisům lze vyrábět
ocelové součástky bezprostředně z kapalné
oceli cestou bezodlitkového lisování. Lze dosáhnout vysoké výkonnosti a ztráta oceli je jen 5 až
10 %. Nová technologie lisování tekuté oceli je
jednoduchá. Při optimální teplotě pro každou
ocel se plní beztlakově do dutiny zápustky roztavený kov. Zápustka je předehřátá na 150 až
200 °C. Po naplnění se vytvoří během vteřiny, ve
styku se stěnou zápustky, tenká krystalická kůra.
Pod tlakem se zaplní celý pracovní prostor zápustky a vylisuje výrobek. Nutno připomenout,
že při odlévání oceli do forem za atmosférického tlaku vzniká uvnitř odlitku tzv. rakovina
(materiál je nesourodý se špatnou strukturou).
Při tlaku 500 kg/cm² rakovina oceli mizí. Doba
lisování výlisku je 15krát menší než při odlévání (12 vteřin až 3 minuty) a spotřeba oceli
a paliva je 4krát menší. Materiál je stejnorodý
fyzikálně i chemicky. Lisování tekuté oceli se
může úspěšně rozvíjet ve strojírenských závodech, kde mají martinské nebo elektrické pece
a konvertory. Inženýři již navrhují automatickou
linku. Vlastně jde o otáčivý kovový kruhový stůl
se šesti agregáty. Na prvním se bude zápustka
plnit ocelí, pak se vylisuje výrobek a odešle se ke
chlazení a na expedici. Zápustka, aniž by opustila
stůl-automat, se ochladí, vyčistí a naolejuje. Pak
následuje montovací zařízení k eventuální výměně zápustek. Výroba kovových detailů bezodlitkovou lisovací metodou dovoluje ekonomicky
využít oceli, snížit ztráty na minimum a investiční
náklady na zařízení. Q

Ovládání na dálku
Dálkové ovládání zemědělských traktorů začali
zkoušet v Sovětském svazu. Jeden traktorista ovládá
ze svého mateřského traktoru prostřednictvím rádia
jeden nebo i více dalších traktorů bez posádky. Přitom traktory samočinně reagují na pohyby, kterými
traktorista v mateřském traktoru ovládá svůj stroj.
Speciální rádiovou aparaturu lze namontovat na
jakýkoliv pásový traktor. Q

Brýle s rádiem
V nosnících nových zahraničních slunečních brýlích
je vestavěn úplný rozhlasový přijímač s rozsahem
středních vln. Je osazený třemi tranzistory, germaniovou diodou včetně baterie a ferritové antény.
Po nasazení brýlí se malé sluchátko zasune do
zvukovodu ucha. Ladicí kondenzátor se ovládá
točítkem na pravém nosníku. Q

retro – relax
Podmořský vlak
Irský inženýr P. J. Carroll z Dublinu navrhl neobvyklý
způsob dopravy nákladů pod vodní hladinou. K ponorce poháněné jadernou energií bude přivěšena
řada nákladních podmořských člunů. Zdroj jaderné
energie vystačí bez doplňování na několik let provozu,
takže ponorka bude moci setrvat nepřetržitě pod
vodní hladinou. V přístavech budou přejímat náklad
pomocné přístavní ponorky, které dopraví nákladní
podmořské čluny do přístavního doku zbudovaného
rovněž pod vodní hladinou. Náklad z člunů se v něm
bude vykládat zvlášť konstruovanými výtahy a dopravníky pobřežní rampy, odkud se bude rozvážet
nákladními automobily do základních distribučních
středisek. Jako výhody tohoto způsobu podmořské
dopravy uvádí jeho autor zejména to, že bude možno

Miniaturní žárovka
Pokud se domníváte, že nejmenší žárovička
je ta, kterou máte ve své kapesní svítilničce,
tak se určitě mýlíte. Už před mnoha lety se
začaly vyrábět žárovky daleko menší, např.
k osvětlování žaludečních stěn při snímkování žaludku.
Nedávno však začali v zahraničí vyrábět žárovičky
o délce 2,5 a průměru sotva jednoho milimetru.
Bude se jich užívat k osvětlování ciferníků a stupnic přístrojů na různých řídicích panelech. Zračí
se tu jasná tendence miniaturizovat přístroje,
což bylo zřejmé hned po vypuštění první umělé
družice Země. Q

dopravovat náklady zcela nezávisle na přílivu, odlivu
a povětrnostních podmínkách, a že podmořský vlak
bude moci výhodně využívat mořských proudů. Q

Univerzální kalendář
Vibrující pomocníci
Od roku 1956 se dělají v Sovětském svazu pokusy
s rypadlovými lžícemi vybavenými vibrujícími zuby.
Nyní začali lžíce vyrábět ve Sverdlovském závodě
Uralspecstroj a výhoda takové lžíce spočívá v tom,
že mnohem lehčeji naloží i vyloží všechny materiály,
zamrzlou půdu, kamenitý materiál a pod. Kromě
toho umožňují vibrační lžíce snížit výkon a tedy

Vyhrajte vstupenky
do NTM

i váhu celého stroje. Vertikální spirální dopravník
s vibračním pohonem navrhli v Moskevském ústavu
obráběcích nástrojů. Jeho výška je 1,8 m a poháněn
je elektromotorem výkonu 0,6 kW. Je určen na dopravu drobných součástek jako šrouby, matice, podložky a pod. do zásobníků, uložených v horní části
automatického montážního stroje. Tyto součástky
se do výšky dostanou po spirálové vibrační dráze. Q

Jistě víte, že všechny státy na Zemi nežijí v roce 1960.
Tak například v Iráku a Afganistanu 7. července minulého roku měli rok 1379, v Etiopii 12. srpna budou
mít rok 1953, v Japonsku se píše právě rok 2619 éry
imperátorské dynastie. Na světě existuje několik
desítek kalendářů. Tuto situaci odstraní zvláštní komise v OSN, která pracuje na jednotném kalendáři.
Podle něho bude mít rok 364 dny a den mezi 30.
prosincem a 1. lednem bude označen písmenem. Q

Stačí vyluštit a zaslat na adresu redakce:
TechMagazín, K Červenému dvoru 24, 130 00 Praha 3
CENA PRO TŘI PRVNÍ NEJRYCHLEJŠÍ ŘEŠITELE:
Volná vstupenka pro dvě osoby do Národního technického muzea v Praze. Čestnou vstupenku je možno kdykoliv směnit v pokladně muzea. Nenechte si ujít jedinečný zážitek
z nově koncipovaných expozic představujících staletí technického vývoje.
Pravidla sudoku jsou prostá:
stačí vyplnit hrací plochu složenou z devíti čtverců tak, aby v každé řadě, v každém sloupci a také v každém čtverci
byly umístěny číslice od 1. do 9., přičemž se čísla v jedné řadě, sloupci či čtverci nesmí vyskytnout dvakrát.
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Vylosovaní luštitelé sudoku z minulého čísla:
Tomáš Vyoral, Praha
Alexandra Kobylka, Brno
Josef Pagáč, Praha
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Vyluštění sudoku z minulého čísla TM 7/2014:
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výstavy a veletrhy – soutěž
21.–24. 8. Nitra, Slovensko: Obnoviteľné zdroje energie 2014 – veletrh a expo zaměřené na ekologickou
energii. Pořádá/info: Agrokomplex-Výstavnictvo Nitra, tel.: +421 37 6572
111, e-mail: agrokomplex@agrokomplex.sk, www.agrokomplex.sk

25.–28. 8. Moskva, Rusko: AUTOMECHANIKA – veletrh zaměřený
na automobilové součásti, MIMS
– Moscow International Motor
Show – mezinárodní autosalon. Pořádá/info: ITE Group Plc, tel.: +44 (0)20
7596 5000, fax: +44 (0)20 7596 5111,
e-mail: enquiry@ ite-exhibitions.com,
www.ite-exhibitions.com


26.–28. 8. Lappeenranta, Finsko: EPE
– Evropská konference o výkonové
elektronice a aplikacích, EPE-ECCE
Europe – konference o výkonové
elektronice a řízení pohonných systémů. Pořádá/info: EPE Association,
tel.: +32 (0)2 629 28 19, fax: +32 (0)2
629 36 20, e-mail: epe-association@
etec2.vub.ac.be, www.epe-association.org

27.–29. 8. Gothenburg, Švédsko: EUROMECH – evropská konference
o mechanice materiálů. Pořádá/info:
Euromech – CISM International Centre for Mechanical Sciences, e-mail:
bas@dic.unipid.it, www.euromech.org


2.–4. 9. Bern, Švýcarsko: SINDEX – průmyslový veletrh zaměřený na robotiku,
automatizaci, manipulaci, řízení výroby,
výzkum a vývoj v automatizaci. Pořádá/
info: BernExpo AG, tel.: +41 31 340 11
11, fax: +41 31 340 11 10, e-mail: unfo@
bernexpo.ch, www.bernexpo.ch

16.–18. 9. Kielce, Polsko: METAL – veletrh slévárenství a slévárenských technologií. ALUMINIUM & NonFerMet
– veletrh výrobků a technologií pro
zpracování aluminia a neželezných
kovů. CONTROL TECH – veletrh měřicí
techniky a nedestruktivního testování.
Pořádá/info: Targi Kielce S.A., tel.: 41 365
12 22, fax: 41 345 62 61, e-mail: biuro@
targikielce.pl, www. targikielce.pl

V příštím čísle
připravujeme:
Q MSV + IMT
(Automatizace,
Plastex, Welding)
Q Nedestruktivní
testování
Q Inno trans

Měsíčník pro technické obory, vědu,
výzkum, strojírenství, plastikářský a automobilový průmysl, IT a technické
školství
Ročník 5, číslo 8/2014

SOUTĚŽ PRO PŘEDPLATITELE
V zavedené tradici losování z nově příchozích objednávek předplatného (včetně obnovených)
pokračujeme a každý měsíc jsou vylosováni tři předplatitelé, které odměníme věcnými cenami.
PRO SRPNOVÉ VYDÁNÍ JSME VYLOSOVALI:
Karel Dokulil, Okříšky; Štefan Sobol, Čadca, Slovensko; Lenka Chmelařová, Vsetín
Ceny do soutěže – vybrané knihy z katalogu nebo voucher na nákup knih – připravila společnost GRADA, největší české nakladatelství odborné a zájmové literatury. Knižní
nakladatelství už od roku 1991 každoročně přináší na český trh v rámci desítek specializovaných edičních řad stovky titulů odborného i hobby zaměření z nejrůznějších oborů,
včetně novinek, překladů odborné literatury z publikací renomovaných zahraničních
vydavatelství, ale i vybraných titulů dětské literatury domácích i zahraničních autorů.
Zárukou vysoké úrovně nakladatelství je spolupráce s předními odborníky technických,
vědních a společenských oborů. Vylosovaní předplatitelé obdrží voucher na nákup
knih nakladatelství GRADA dle vlastního výběru. Podrobnější informace o katalogové
nabídce nakladatelství najdete na www.grada.cz.

Darujte předplatné!
Chcete-li udělat radost někomu z Vašich blízkých, který má zájem o techniku a technologie, můžete mu
darovat předplatné a zajistit tak nejen pravidelné zasílání časopisu TechMagazín s přísunem zajímavých
informací, ale i šanci vyhrát značkové kolo.
Zvýhodněné roční předplatné za plnohodnotných 12 čísel vychází na 300 Kč.
Stačí kontaktovat redakci na e-mail predplatne@techmagazin.cz.
Vyplněný dárkový certifikát může být netradičním dárkem k narozeninám, jmeninám či jiným
příležitostem. Certifikát zašleme obdarovanému poštou (společně s prvním výtiskem TechMagazínu).
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Soutěž časopisu TechMagazín ve spolupráci se značkou Volkswagen

Chcete vyhrát značkové horské kolo
VOLKSWAGEN?

Velmi lehké horské kolo se špičkovou technickou výbavou
uzpůsobené pro dlouhé tratě, ale i na trasy off-road,
Vás přesvědčí o svých technických možnostech

Technické parametry:
Váha kola: pouhých 14.5 kg
Pneumatiky: Schwalbe Rapid Rob 57-622
Brzdový kotouč (zadní): kotoučové brzdy
Shimano BR-M 446 s TR 53 160mm rotorem
Brzdový kotouč (přední): kotoučové brzdy
Shimano BR-M 446 s TR 53 180mm rotorem
Vidlice: Suntour XCR-RL
(mechanická výluka)
Řetěz: CN-HG54
Kliky: Shimano FC-M 522
Řídítka: Hliníková
Přehazovačka (zadní/přední):
Shimano FH-RM 65 / HB-RM 65
Řadicí mechanismus:
30rychlostní Shimano XT RD-M 780

Co pro to musíte udělat?
Stačí si zajistit předplatné časopisu TechMagazín (např. prostřednictvím kupónu v časopisu
nebo na www.techmagazin.cz) a správně odpovědět na tři níže uvedené otázky.
1. Jakou generaci nového modelu VW Passat představí značka Volkswagen v letošním roce?
2. Nový VW Passat je díky inovativní konstrukci výrazně lehčí než jeho předchůdce – o kolik kg?
3. Poprvé bude u nového modelu VW Passat využit jiný pohon než pouze klasický spalovací motor – o jakou technologii jde?

Soutěže se mohou zúčastnit noví i stávající předplatitelé časopisu TechMagazín
Odpovědi posílejte na e-mailovou adresu: predplatne@techmagazin.cz

E.ON, váš dodavatel CNG
Pomáháme šetřit peníze i přírodu
5 důvodů proč jezdit na CNG
1. Ušetříte za palivo: nejlevnější palivo na trhu.
Při srovnávání cen mějte na paměti, že 1 kg CNG
je přibližně 1,4 litru benzínu
2. Pohladíte přírodu: emise CO2 se pohybují na úrovni
60 – 70 % srovnatelných vozů na klasická paliva.
Ostatní emise - jako například oxidy dusíku
a prachové částice – jsou téměř nulové

3. Pořízení vozu se výrazně neprodraží: ceny nových
vozů na CNG jsou téměř srovnatelné s běžnými
a návratnost u firemních flotil se pohybuje
v rozmezí 2 – 3 let
4. V
Vychutnáte si tichou jízdu: plynové agregáty mají tišší
chod až o 40 % vně vozidel a o 60 % uvnitř vozu
5. TTankujete pohodlně: síť čerpacích stanic v ČR roste
meziročně v desítkách procent a díky domácím
plnícím stanicím můžete tankovat i v pohodlí domova

SROVNÁNÍ POHONŮ

Pohon na zemní plyn se pyšní obzvlášť
nízkými náklady i znečištěním
a emisemi CO2.
LPG
až 660 km

Zkapalněný ropný plyn je směs
uhlovodíkových plynů používaný
jako palivo.
CNG
až 770 km

Patří mezi druhé nejrozšířenější palivo
používané pro osobní dopravu v ČR.
Používá se do vznětových motorů.

KDO DOJEDE
NEJDÁL ZA 1000 KČ?

Klasické palivo, které je vyráběno z ropy.
Patří mězi nejběžnějí využívaná paliva
v ČR a ve světě.
Benzin
až 380 km
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Nafta
až 470 km
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Modelové výpočty byly provedeny na základě následujících hodnot: CNG – 770 km (5 kg/100km; 25,9 Kč/kg), LPG – 676 km (8 l/km; 18,5 Kč/l), Benzín – 397 km (7 l/100 km; 36 Kč/l), Nafta – 470 km (6 l/100km; 35,5 Kč/l).

cng@eon.cz
www.eon.cz

