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Obrábění speciálních materiálů
IFA ve znamení chytré elektroniky

Autosalon v zářivém lesku reflektorů

Nahradí lidi v továrnách robotičtí pracovníci?

Tribotechnické informace
maziva, oleje a technologické kapaliny

str. 19–33

Využít energii o 25 % efektivněji?

Kompletní energetické a automatizační řešení od ABB pomohlo největšímu
evropskému závodu na zpracování hliníku zvýšit energetickou efektivnost
o 25 % při současném zvýšení produktivity. Naše výzkumná a vývojová
činnost se zaměřuje na současné zvýšení výkonu a zachovávání zdrojů.
Neustále se snažíme šetřit energii i peníze. A také životní prostředí.
www.abb.cz

www.abb.cz

Rozhodně.

V rámci sdílení využívajícího výkvětu nejmodernějších technologií mi do e-mailové schránky přistála
i zpráva obsahující „10 ikonických snímků, které pomohly utvářet minulé desetiletí“, sérii kultovních
snímků od předních světových fotografů.
A najednou vám to dojde. Z deseti snímků, které Canon ve spolupráci s Getty Images vybral jako
reprezentativní kolekci objektivem digitálního fotoaparátu zmrazených okamžiků, jež „zachycují
zásadní momenty uplynulých deseti let a dokazují sílu fotografie a její roli při napomáhání změn
po celém světě“ (jak praví průvodní slovo), jsou na polovině z nich lidé se zbraněmi. Na těch dalších
je dívka oplakávající snoubence na Arlingtonském vojenském hřbitově, dělník zatínající sekeru do
vzácného palisandru, na dalších dvou jsou záběry na kusy těl uhynulých zvířat na improvizovaných
jatkách v Nigérii a jihoamerický slum, ten desátý zobrazuje migranty vyloďující se u řeckého pobřeží.
Jako správný dinosaurus pamatuji ještě časy, kdy slavné i méně slavné či docela obyčejné fotografie zaznamenávaly kromě vypjatých extrémních situací a běsnění ozbrojených konfliktů i běžný
každodenní život (ano, i tady občas s okamžiky, které vám mohly vehnat slzy do očí, ale stejně tak
scény, které vám vykouzlily na tváři úsměv). A také – světe div se – krásu. Ať v podobě zachycení
úžasných scenérií, úchvatné, netradičním pohledem viděné krajiny či neméně úžasných detailů
z fascinujícího světa přírody, nebo v černobílé, občas trochu melancholické atmosféře zátiší pana
Sudka. Tak či tak, nejméně v devíti případech z deseti opravdová, ryzí radost pohledět. A myslete si
co chcete, svůj osobitý půvab mají dokonce i pečlivě aranžované fotografie z dob, kdy toto odvětví
bylo ještě v plenkách a bylo nutné vydržet se chvilku nehýbat, aby tyto obrázky vůbec vznikly. Dnes
máme přístroje s neuvěřitelnými technickými možnostmi, schopné zachytit kolibříka v letu nebo
kulku pronikající melounem. Ale k čemu je umíme využít? Na co nás pod praporem angažovanosti
nutí fotografové koukat dnes? Možná u některých pohled na trpící či sužované brutalitou ozbrojenců
zabere, aby přispěli do charitativní kasičky. Ale třeba také ne, a člověk spíše otupí a stane se imunním
vůči soudobému trendu, který občas hraničí s citovým vydíráním. A nemalá část je už za touto hranicí.
Jenže co čekáte od světa, který se řídí pravidly podobnými těm, jež formuloval Canon pro případné
zájemce, kteří by se chtěli do soutěže o další ikonické snímky zapojit. Takové fotografie např. nesmí
obsahovat rozpoznatelné osoby, pokud neposkytly veškerá nezbytná oprávnění (utopenému syrskému chlapečkovi, který nejspíše vyhraje nějakou podobnou soutěž, už je to ale asi fuk), umělecká
díla či loga a názvy značek, pokud autor nemůže prokázat, že má licenci umožňující je použít
a zveřejnit, a tabu je prakticky cokoli, co může být považováno za obscénní, nemravné nebo jakýmkoli způsobem nevhodné či nepříjemné, včetně nahoty a násilí atd. Tedy téměř nic – protože
vždy se najde někdo, komu „šlápnete na kuří oko“, a váš výtvor či jeho pojetí mu nebude vyhovovat.
Snad jen pokud by obsahoval nevinné, samozřejmě příslušně zahalené andělíčky, i když ti by zase
mohli vadit islamistům nebo satanistům či lachtanům, kterým přece také nelze upírat jejich práva...
Možná se vám to nezdá šílené, na něco podobného (a oficiální, společností uznávaný kodex) zřejmě
naráželi i impresionisté, kubisté či Vincent van Gogh. Pokud by však takováto či podobná pravidla
vymezující možnosti umělecké tvorby aplikovala už např. v minulém století, svět by pravděpodobně
nikdy nespatřil díla Roberta Capy (umírající republikán, i když se později zjistilo, že autenticita zřejmě
není úplně v pořádku, takže třeba to s tím zobrazením násilí není tak zlé), Andyho Warhola (co asi
s logem na Campbellově polévce?), akty Františka Drtikola nebo Jana Saudka, Pabla Picassa či
Paula Gaugina (oni s nahotou problém neměli, my, jak se zdá, díky puritánským mravokárcům,
ano). O mnoha slavných portrétech nemluvě – lidé na nich zobrazení by se na autory vyžadující
písemný souhlas s podmínkami možné prezentace asi dívali jako na cvoky - nebo si umíte představit
Marilyn Monroe, která má právě starost se vzduchem nadzvednutou sukní, jak ji fotograf dává
podepisovat příslušný formulář, než stiskne spoušť, aby zvěčnil tento okamžik?. A Albert Einstein
rozverně vyplazující jazyk by vás s ním asi rovnou poslal kamsi.
To vše se odehrálo naštěstí ještě v době, kdy lidé nebyli jen subjekty pro hory předpisů a nařízení, a než
svět v rámci globalizace totálně zblbnul. A občas se člověku vloudí svatokrádežná myšlenka, zda
už nejsme ve svém světě úžasných všemocných technologických vymožeností a pokročilé fatální
závislosti na nich opravdu ve stadiu označovaném jako „point of no return“ – a tím nemám na mysli
nápis „kupředu, zpátky ni krok“, který kdysi vítal při vstupu do expozice návštěvníky pražského muzea
Klementa Gottwalda. Myslím tím skutečně překročení určité hranice, po němž už není možnost
návratu do světa jako dřív – jako když projdete příletovou či odletovou branou na letišti, nevratný,
ireverzibilní proces, se kterým už prostě nic moc nenaděláte… No asi dobře nám tak!



Josef Vališka, šéfredaktor
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Kam se jen řítí tenhle svět…

• evoluce legendárního
inkjetu Leibinger JET3
• nejúspornejší inkjet na trhu
• více jak 800 funkcí
Zeptejte se na detaily

www.LT.cz

novinky z domova a ze světa
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V ČR Roste poČet Čínských inVestic
– a špionů
Zatímco dosud byl podíl přímých
čínských investic zprostředkovaných vládní agenturou CzechInvest oproti jiným zemím, jako je
např. Německo, Japonsko či USA,
nevýrazný, nyní zájem čínských
investorů významně roste.
„V současné době zaznamenáváme
vlnu zájmu čínských investorů o Českou
republiku, která by do budoucna mohla
přinést zajímavé investiční projekty.
Tomu nahrává i otevření první české
pobočky bankovního domu Bank of
China, což významně usnadní vstup
čínských investorů na český trh,“ uvedla
mluvčí agentury Petra Menclová. Podle
údajů Hospodářské komory má ČR s Čínou sedm společných podniků působících v tuzemsku, jejichž celkový obrat
za dobu jejich působení dosáhl 4,1 bilionu Kč. Čína je v Česku po Německu
druhý největší dovozce a v objemu českého exportu zaujímá 18. místo. Podle

člena představenstva Svazu průmyslu
a dopravy a šéfa Brano Group Pavla Juříčka si Čína před lety vytipovala Česko
jako bránu do Evropy. „Riziko, že čínské
firmy převezmou český byznys a budou dovážet komponenty např. pro
automobilový průmysl či strojírenství,
je minimální. Nebojme se toho,“ uvedl
Juříček pro deník E15.
Obavy však má Bezpečnostní informační služba (BIS), která ve své výroční zprávě za rok 2014 konstatuje,
že „v případě čínské moci a jejích zpravodajských služeb se nesl rok 2014
ve znamení důrazu na vlivovou infiltraci do českých politických a státních
struktur a sběru politického zpravodajství. Poukazuje také na rizika ohledně
kybernetické bezpečnosti, zejména
rostoucí vliv čínských společností
Huawei a ZTE na českém trhu, s upozorněním na to, že obě společnosti
jsou ve světě dlouhodobě podezřívány ze spolupráce s čínskými zpravodajskými službami a podílu na výzvědných aktivitách. BIS rovněž upozorňuje
na aktivitu ruských špionů, které podle
ní začala zajímat účast Česka v mezinárodních vědeckotechnických projektech a přístup k penězům z grantů.
Kromě vědy špioni z východu, podle
výroční zprávy BIS, dlouhodobě sledují
energetiku. ■

siemens postaVí nejVýkonnější
VětRný paRk na sVětě
Pod názvem East Anglia One vybuduje Siemens v Severním moři
větrný park s největším výkonem
na světě. Celkem 102 větrných
elektráren bude mít po dokončení
v roce 2020 celkový výkon 714 MW.
Projekt je připravovaný pro skotskou
firmu Scottish Power Renewables a celkový výkon po dokončení představuje
roční dodávku energie pro půl milionu
domácností. Do větrného parku, který
vznikne 43 km od anglického pobřeží
v Severním moři, instaluje Siemens zcela
nový typ větrné elektrárny SWT-7,0-154.
Ta je zajímavá nejen svým výkonem
7 MW, ale i rozměry. Lopatky rotoru mají
plochu 18 600 m2, což jsou přibližně
tři fotbalová hřiště. Průměr rotoru je
154 m a jednotlivé listy spojuje náboj
o čtyřmetrovém průměru. Díky mořskému větru by měla každá z elektráren
vyprodukovat až 32 mil. kWh „zelené“
elektřiny, což je množství dostatečné

pro přibližně 7000 domácností. Výstavba parku East Anglia One začne
v roce 2017, dokončen pak bude v roce
2020. Svou kapacitou převýší dosud nejvýkonnější mořský větrný park London
Array s výkonem 613 MW, na jehož výstavbě se Siemens rovněž podílel. Ten si
ale se svými 175 větrnými elektrárnami
i nadále ponechá statut nejrozsáhlejšího
mořského větrného parku. ■
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KLADNOŠANGHAJ:
PŘÍMÝ SPOJ JEDNOU TÝDNĚ
Pravidelné spojení pro kusové
námořní zásilky zavedla společnost Dachser Air & Sea Logistics
z čínského přístavu Šanghaj do
ČR. Sběrné námořní kontejnery
na trase Šanghaj-Kladno s pravidelným odplutím každý týden,
obsluhují kromě čínské metropole Šanghaj i širší oblasti provincií Jiangsu a Zhejiang.
„Projekt pravidelné linky LCL kontejnerů ze Šanghaje je výbornou
ukázkou toho, jak funguje propojení mezi našimi obchodními
oblastmi Air & Sea Logistics a European Logistics. Reagujeme tím
na zvýšenou poptávku našich zákazníků po pravidelných importech
z klíčových lokalit v Číně v menších

objemech,“ říká Jan Polter, obchodní
a marketingový ředitel Dachser
Czech Republic. Společná novinka
pražské pobočky Dachser Air & Sea
Logistics a čínské pobočky Dachser
Far East Shanghai se nazývá Prague
Consolidated European Container
a českým importérům nabízí možnost přepravy kusových zásilek od
dodavatelů i z čínských měst, jako

Dachser zavedl pravidelnou námořní
sběrnou službu ze Šanghaje do ČR

Suzhou, Wuxi, Nanjing, Hangzhou
nebo Ningbo. „Celý tento logistický systém přináší zákazníkům
významnou úsporu nákladů a také
tranzitního času,“ zdůrazňuje výhody
Roman Thurzo, Country Manager
Air & Sea Logistics Dachser Czech
Republic.
Konsolidaci zásilek v Číně zabezpečuje pobočka Dachser v Šanghaji,
která je zároveň zodpovědná i za
bezpečné naložení a fixaci sběrných
zásilek v námořních kontejnerech.
Ty se pak vydávají na přibližně
30denní cestu do Evropy, kde jsou
z přístavů Hamburg nebo Bremerhaven následně kombinovanou
dopravou (železnice–pozemní
přeprava) převezeny na pobočku
Kladno, která se postará o jejich
doručení koncovým příjemcům po
celé ČR. ■

Společnosti KLEENTEK, spol. s r.o. a ALS Czech Republic, s.r.o. si Vás dovolují pozvat na již tradiční seminář:

Strategie nulových poruch – cesta k úsporám
Seminární Centrum Akademie, Hrušovská 2654/16, 702 00 Ostrava – Přívoz, www.centrum-akademie.cz
TÉMATA SEMINÁŘE:
● Tribotechnické informace zaměřené na využití analýz olejů pro diagnostiku strojů a správné ošetřování olejů, informace
o průmyslových olejích ● Využití stávajících a zavádění nových norem ČSN, ASTM, DIN do praxe průmyslových podniků
● Upozornění na vztahy mezi kvalitním mazáním a kvalitní výrobou, konkrétní příklady docílených úspor
● Předcházení vzniku odpadů ● Tematické panelové diskuze,
vzájemná výměna provozních zkušeností a informací.
Chcete znát stav a kondici vašich olejů a maziv?
V rámci semináře proběhne představení technologie RULER pro rychlé
a přesné měření životnosti průmyslových maziv a motorových olejů,
která bude k dispozici i na vyzkoušení.
Bližší informace na tel.: +420 266 021 559,
266 021 579 nebo 602 223 236, fax: 272 701 181,
e-mail: seminar@kleentek.cz

FIRMY A LIDÉ

Altron posílil
svůj tým

Od 1. září posílil
Altron svůj tým
o nového ředitele
Innovation LAB, kterým se stal
Lukáš Zazvonil. Přichází z bankovního sektoru a v IT a technologickém odvětví působí téměř
20 let. Jeho hlavním úkolem bude
podpora a řízení vývoje zcela nových technologií, řešení a služeb
spolu s průběžnou inovací standardního portfolia firmy.
Od poloviny srpna
nastoupil na post
finančního ředitele
skupiny Altron Stanislav Stejskal. Přichází ze společnosti Eltodo a jeho
cílem je podpora strategických
cílů a rozvoj skupiny.

Ředitelské
„kolečko“
u BestDrive
Post ředitele
regionu Praha
a Střední Čechy společnosti
ContiTrade Services zastává od
1. září Ing. Martin Šlik. Svou kariéru zahájil ve firmě Barum Centrum Praha, kde prošel mnoha
pozicemi, aby se v roce 1999 stal
členem managementu firmy. Po
fúzi v roce 2008 se servisními sítěmi Barum a Pneubox se v nově
vzniklé servisní síti BestDrive ujal
pozice velkoobchodního manažera pro region Praha a Střední
Čechy, v roce 2013 se stal ředitelem regionu Ústí nad Labem
a nyní se opět vrací do regionu
Praha a Střední Čechy, již jako
jeho ředitel.

Změna
v ČLFA

BUDEME POSILOVAT KAPACITU
PLYNOVÝCH ZÁSOBNÍKŮ
Česka republika bude rozšiřovat
objem podzemních zásobníků
plynu tak, aby pokryl 50 % její
roční spotřeby, zatímco současné
zásobníky pokrývají zhruba 37 %
roční spotřeby plynu v ČR.
Po plánovaném navýšení kapacity
by stát měl být připraven zvládnout
i mimořádné výkyvy v dodávkách
a zajistit distribuci této strategické
suroviny. Jak uvedl ministr průmyslu

a obchodu Jan Mládek na zářijové
mezinárodní energetické konferenci
International Energy Club v Ostravě.
ČR má v zásobnících dost plynu
a testy ukázaly, že je schopna ustát
i poměrně velké výkyvy. Podle dřívějšího prohlášení předseda Rady
Českého plynárenského svazu Jana
Valenty plynaři od roku 2009 investovali do rozšíření zásobníků (které
v Česku téměř výlučně patří firmám

RWE Gas Storage a MND Gas Storage) na tři mld. korun.
Zástupci zemí visegrádské čtyřky
na ostravské konferenci diskutovali
i o diverzifikaci dodávek plynu, jehož
většinu ČR dováží z Ruska, aby země
Visegrádu měly přístup k alternativním zdrojům plynu. ČR se podle
ministra Mládka snaží i o diverzifikaci
dodavatelů ropy – kromě hlavního
dodavatele Ruska je tak např. významným alternativním dodavatelem ropy i Azerbajdžán, odkud pochází třetina k nám dovezené ropy. ■

Předsedou představenstva České
leasingové a finanční asociace (ČLFA) byl zvolen Libor Bosák, generální ředitel
ČSOB Leasing. V čele asociace
nahradil dosavadní jednatelku
společnosti Škofin Jiřinu Tapšíkovou, která byla k 1. září jmenována členkou představenstva
Volkswagen Bank Polska a bude
působit ve Varšavě. Libor Bosák
je v současné době zároveň prezidentem prestižní mezinárodní
leasingové asociace IFLA.
▲
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novinky z domova a ze světa
Od aut
k pneu
matikám
Společnost Good
year Dunlop Tires
nově obsadila pozici General
Sales Director pro ČR, Maďarsko
a Slovensko. Na tuto pozici byl
jmenován Zdeněk Fořt, který se
současně stává členem CE EX
COM teamu, jenž sdružuje top
management pro střední Evropu.
Zdeněk Fořt přichází do Good
year Dunlop Tires ze společnosti
Nissan Sales Central & Eastern
Europe. Zodpovědný bude za
strategii, rozvoj společnosti
a prodej osobních, nákladních
a motocyklových pneumatik na
zmíněných třech trzích.

Nový
Country
Manager
Nissanu
pro ČR
Po odchodu Zdenka Fořta z ve
dení české pobočky Nissanu byl
jmenován novým Country Mana
gerem společnosti Nissan Sales
Central & Eastern Europe v ČR od
17. srpna Marek Šafarčík. Zodpo
vědný bude za řízení veškerých
aktivit společnosti Nissan SCEE na
českém trhu. Předtím pracoval ve
firmě jako Fleet Manager pro ČR
a Slovensko.

Změna
u Schenker
AG
Od září byl jme
nován novým
předsedou představenstva firmy
Schenker AG Jochen Thewes,
který převzal tento post po
KarluFriedrichovi Rauschovi. Jde
o zkušeného manažera v oblasti
logistiky.

ŠkoFin
s novým
jednatelem
V rámci skupiny
Volkswagen Fi
nancial Services byla Jiřina Tap
šíková z vedení ŠkoFinu jmeno
vána členkou představenstva ve
Volkswagen Bank Polska. Na její
místo jednatele společnosti Ško
Fin byl jmenován od září Reinhard
Mathieu, který bude zodpovědný
za řízení finančního a administra
tivního provozu firmy. ■
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PrůkoPníci elektromobility:
norsko a rusko, každý Po svém
V osmadvaceti zemích EU, Norsku
a Švýcarsku se za první pololetí
letošního roku prodalo 72 201
elektromobilů, přičemž téměř
čtvrtina z toho připadá na Norsko,
kde v uvedeném období jejich
prodej meziročně stoupl o dvě
třetiny na 16 990 vozidel.
Z celkového norského prodeje všech
nových osobních vozidel představuje
tato částka téměř 23 %. Vláda v této
5milionové zemi elektromobilitu
štědře podporuje. Kdo si pořídí „elbil“
– jak Norové elektromobil nazývají – je
osvobozen jak od 25% DPH, tak do
vozní daně a ekologického poplatku,
od dálničních poplatků a může bez

platně parkovat na veřejných parko
vištích. Bezplatné jsou navíc i nabíjecí
stanice, jež se nacházejí v blízkosti
městské či obecní radnice, u čerpa
cích stanic pohonných hmot a rov

obří investice do výroby Polyetylenu
Český petrochemický Unipet
rol, ovládaný polským kon
cernem PKN Orlen, vloží inves
tici v hodnotě 8,5 mld. Kč
do stavby nového provozu
na výrobu polyetylénu, který
se používá k výrobě plastů
nebo ve farmacii.

Jde tak o největší investici v české pe
trochemii od roku 1989. Nová výrobní
jednotka, která by měla být dokončena
na začátku roku 2018, umožní firmě
zpracovávat ropnou surovinu na větší
množství chemických produktů, je
jichž výroba je složitější a výnosnější
než produkce benzinu a nafty.

evroPa bude moci čerPat více
ruského Plynu
Ruská plynárenská společnost
Gazprom, která loni pod tlakem
EU zrušila projekt plynovodu
South Stream, jež měl dopravovat
ruský plyn přes Černé moře a Bul
harsko, podepsala se skupinou
svých evropských partnerů akcio
nářskou dohodu o plánovaném
rozšíření plynovodu.
Ten nyní přivádí zemní plyn po dně
Baltského moře do Evropy jako alter
nativa nezávislá na nejistém tranzitu
suroviny přes Ukrajinu, odkud nyní
Evropa dopravuje zhruba polovinu
ze svých dodávek ruského plynu, jímž
pokrývá třetinu své roční spotřeby
této komodity.
Skupina, kterou tvoří německé spo
lečnosti E.ON a BASF/Wintershall,
rakouská OMV, francouzská ENGIE
a britskonizozemská ropná firma
Royal Dutch Shell – by v rámci pro
jektu Nord Stream2 měla vybudovat
třetí a čtvrtý plynovod pro přepravu
dalších až 55 mld. m3 plynu ročně. Tím

by se dosavadní kapacita nynějších
dvou větví prakticky zdvojnásobila.
Gazprom odhaduje náklady projektu
na 9,9 mld. eur (268 mld. Kč). Plyn by
měl v nových potrubích začít proudit
do konce roku 2019.
Ruský plynárenský gigant si zároveň
zajistil přístup k německým zásob
níkům plynu obnovením dohody

něž na četných firemních parkovištích.
Celkem jich je kolem 1730 s více než
6700 zásuvkami. V zemi, kde jsou auta
o 50 až 100 % dražší než třeba v Ně
mecku, je tak „elbil“ finančně velice vý
hodný, např. VW eGolf vychází zhruba
o 235 000 Kč levněji než běžný model.
K překvapivě razantním kroku na
podporu elektromobilní sítě se roz
hodlo také Rusko.
I když v zemi se
zhruba 143 miliony
obyvatel a rozlohou
asi 17 mil. km2 jezdí po
dle posledních údajů
„pouhých“ nějakých
500 elektromobilů, do
konce příštího roku by
měly mít šanci „natan
kovat“ energii u každé
benzínové stanice. ■

Výstavbou nové polyetylenové jed
notky s použitím nejmodernějších
technologií se posune Unipetrol mezi
evropskou špičku v oblasti kvality pro
dukce a současně zajistí vyšší bezpeč
nost a spolehlivost výroby. Smlouvu
o výstavbě uzavřel Unipetrol s italskou
firmou Technip, práce na výstavbě
nové jednotky mají odstartovat
ve druhém čtvrtletí příštího roku. ■

o výměně majetku s německým
chemickým koncernem BASF. Ropná
a plynárenská divize Wintershall vý
měnou získá další podíly v sibiřských
plynových polích, Gazprom získá
rovněž poloviční podíl v divizi Win
tershallu, která se zabývá průzkumem
a těžbou z ropných a plynových nale
zišť v Severním moři. Mluvčí němec
kého ministerstva zahraničí uvedl, že
dohoda by se neměla vykládat jako
známka zmírňování napětí kvůli ukra
jinské krizi. ■

Možnosti pro transport ruského plynu do Evropy se rozšíří – sankce jsou jedna
věc, ale byznys je byznys…
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technické tržiště

Práce ve strojírenství
má budoucnost
Již několik let se mluví o nedostatku technicky vzdělaných lidí, což potvrzuje celá řada strojírenských firem u nás. Dělají se nábory, prezentace ve školách, některé firmy zakládají vlastní
učiliště, dokonce i lycea, zvou žáky středních škol a učilišť na praxi apod. Ale stačí to?
Na nedávno uplynulém strojírenském veletrhu v Brně
jsme byli svědky příjemné události, která se odehrála
ve veletržní expozici firmy ŽĎAS. Najednou se tam
objevilo přes 50 dětí. Od vedoucího marketingu

Stanislava Růžičky jsme se dozvěděli, že jejich vztah
se středními a dokonce i se základními školami je
velmi vřelý. ŽĎAS je největší firmou v regionu, a tak
zaměstnává i podstatnou část rodičů žáků. Je to
důležité partnerství, a proto si vycházejí vstříc. Rodiče
např. na Den otevřených dveří ve Žďasu berou své
děti do firmy a naopak, když pořádají školy Dny
otevřených dveří, firma se tam může propagovat.
Obecně je známo, že děti potřebují k motivaci
konkrétní příklad nebo ukázku, v tomto případě

provoz firmy, ale také ukázku veletržní akce, kde se
firma prezentuje. Děti tak získají k firmě zcela jiný
vztah a začnou o ní přemýšlet. Studentům středních škol mohou zase návštěvy provozů ukázat,
že současná technika není jen „černé řemeslo“, ale
díky nejnovějšímu technickému vybavení, kterým
ŽĎAS disponuje, získají na tento obor zcela jiný
pohled. Dle našeho názoru je to výborný příklad,
jak motivovat nejmladší generaci už od základní
školy. „Samozřejmě musí tady být i práce s učiteli
a pedagogy“, doplňuje Stanislav Růžička, „protože to jsou ti, kteří pak své žáky na to předem
připravují.“ ■

V rámci MSV v Brně se zúčastnili studenti VOŠ
a SPŠ Žďár nad Sázavou soutěže v programování
CNC obráběcích strojů, kde získali první místo
v obou kategoriích. Jan Nedoma zvítězil
v programování řídicího systému Heidenhain
a Jan Balek pak v programování řídicího systému
Siemens. Gratulaci ocenění žáci převzali přímo
od prezidenta Svazu strojírenské technologie
Ing. Miroslava Šabarta.

nejbližší akce exportního vzdělávání czechtrade
20. října, Praha
Naučte se jednat se svým KOREJSKÝM
a JAPONSKÝM obchodním partnerem
Během jednodenního semináře se budeme zabývat japonskou a korejskou kulturou na pracovišti
a s tím související otázkou, jak budovat a udržet
korektní pracovní vztahy s asijskými obchodními
partnery a kolegy. Na konkrétních příkladech
z byznysu vysvětlíme, jak vzájemně efektivně
komunikovat a čeho se vyvarovat. Součástí programu bude i méně známá etiketa pro společenské příležitosti. / Cena: 2 200 Kč
21. října, Praha
Marketingové strategie na zahraničních
trzích
Během semináře se seznámíte s marketingovým
průzkumem, tvorbou analýz a přípravou taktických plánů při dobývání cizích trhů. Marketingové
strategie budou autorem kurzu Karlem Havlíčkem
aplikovány na rozhodující světové destinace, a to
Čínu, Indii, Jižní Koreu, Japonsko, Vietnam, Izrael,
Rusko, JAR, Brazílii, Mexiko, USA, a EU. / Cena:
1 400 Kč
29. října, Praha
PREZENTAČNÍ a RÉTORICKÉ dovednosti
Chcete prodat svůj výrobek či službu? Nespoléhejte jen na to, že své zboží perfektně znáte.
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Nepodceňujte význam dobré prezentace! Každý dobrý rétor a speaker tvrdí, že být dobrým
řečníkem znamená mít 3 % talentu a zbývajících 97 % věnovat tréninku. Na semináři se
dozvíte jak zvládat trému, otázky a námitky, jak
strukturovat informativní i přesvědčovací prezentaci, jak na aktivizaci posluchačů a mnohem
více. / Cena: 2 200 Kč
11. listopadu, Praha
Efektivní propagační materiály
Jak připravit nabídku, která zaujme na první
pohled? Vaším cílem je získat nové zákazníky na
exportních trzích a o to samé usilují stovky dalších
firem. Svoji nabídku proto podporujte online
prezentacemi, brožurami, videem, odbornými
semináři a přímými dopisy. Znáte ale osvědčené
zásady vytváření propagačních materiálů? Dokážete zaujmout na první pohled? Je vaše sdělení
dostatečně přesvědčivé? Vynakládáte peníze na
propagaci efektivně? Jste spokojeni s odezvou
na vaše kampaně? / Cena: 2 200 Kč
Podrobné informací o seminářích
(podrobnější anotace, údaje o lektorech,
místa konání, online přihlášky ad.) naleznete na
www.exportnivzdelavani.cz nebo
www.czechtrade.cz/kalendar-akci/ ■

thajsko: země příležitostí
v srdci nejdynamičtějších
ekonomik Asie
Thajsko je druhou největší ekonomikou
jednotného trhu zemí ASEAN. Výhodou
země je její poloha, 50 % světové populace
je v dosahu 4,5 hodin letu z Bangkoku, navíc integrace země v uskupení ASEAN představuje přístup na trh se 600 mil. obyvatel.

Z hlediska českého exportu, který je zaměřený na
strojírenství a automobilový průmysl, je zajímavá
i poloha v centru širšího Mekongu (Thajsko,
Myanmar, Kambodža, Laos, Vietnam a jihočínská
provincie Jünnan). Region by se měl stát centrem ekonomické spolupráce, ústředním bodem
pro otevírání Číny do jižní a jihovýchodní Asie,
a proto je místem rozsáhlých investic do infrastruktury i rozvoje průmyslu a obchodu celkově.
Thajsko je třetí nejvýznamnější destinací pro
český export v uskupení ASEAN, kdy český vývoz
v roce 2014 dosáhl 3,6 mld. korun. Je exportní
ekonomikou, která je tažená průmyslem a službami, což ze země činí dobrý cíl pro české podnikatele. Thajská poptávka se totiž potkává s naší
tradiční nabídkou, a proto jsme na trhu silní ve
vývozu strojů, plastů, ale i skla. Vstup na thajský trh
však není jednoduchý, trh je sice liberalizovaný,
je zde však velká domácí i zahraničí konkurence.

Indie: nejcennější perla
Jihovýchodní Asie
Indie je v současnosti druhou nejlidnatější zemí
světa. S novým premiérem se očekává nastartování ekonomického růstu, zatím se však stále
řadí mezi rozvojové země. Indický trh nabízí
mnoho exportních i investičních příležitostí, na
druhou stranu je zatížený rozsáhlou byrokracií
a legislativou, proto je potřeba se při vstupu na
tento trh obrnit trpělivostí a dobře se připravit.
Příležitosti pro české podnikatele leží především
ve strojírenském sektoru, energetice, rozvoji infrastruktury, železniční přepravě, automotive, zdravotnictví, potravinářských technologiích a ICT.
Více o tom, jak uspět na Thajském a indickém
trhu a v kterých oblastech, se dozvíte v Exportním
průvodci CzechTrade. Zde naleznete nejdůležitější
informace přímo od tamních zahraničních kanceláří CzechTrade. Ty se zaměřují především na podnikatelské prostředí, na co si dát pozor, obchodní
příležitosti, praktická doporučení ke vstupu na trh,
marketing a prezentaci, ale i na dovozní a platební
podmínky včetně nejdůležitějších kontaktů.
Exportní průvodce vychází v tištěné i elektronické
verzi a bude k dispozici v agentuře CzechTrade,
na www.czechtrade.cz a v rubrice zahraničního
obchodu na portálu www.businessinfo.cz. ■
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interview

Podporujte svého robota!
Je tu další průmyslová revoluce? Nahradí lidi v továrnách
robotičtí pracovníci? A jak vlastně vypadá situace na
současném trhu s průmyslovými roboty a možný budoucí
vývoj? Na toto téma nám odpověděli Ing. Jindřich Vaňous,
ředitel české pobočky společnosti Kuka Roboter, a Senior
Sales Engineer Radek Velebil.
Z jakých oborů se rekrutují vaši hlavní zákazníci?
Ing. Jindřich Vaňous:
Průmyslové roboty KUKA dnes lze najít opravdu
všude. Přestože je pro nás pořád těžištěm automo
bilový průmysl, stále častěji se setkáte s našimi roboty
i v ne zcela tradičních aplikacích např. v potravinářství,
výrobě letadel, lékařství a farmaceutickém průmyslu,
ale také i ve školách a na univerzitách – mimocho
dem právě ve školství se jejich počet neustále zvyšuje.

mají s nasazením robotů žádné zkušenosti. Typickou
aplikací je automatizace obsluhy obráběcích center.
Např. v loňském roce bylo na veletrhu IMTS v USA
předvedeno obráběcí centrum NTX 1000 od DMG
MORI obsluhované robotem KUKA AGILUS, který byl
plně integrovaný prostřednictvím softwaru mxAuto
mation/Run MyRobot. Robot byl instalován na lineární
ose centra přes celou délku výrobní buňky a přenášel
součástky ze zásobníku na jedné straně buňky, z druhé
strany zas nabíral vřeteno a odstraňoval otřepy z dílu

Průmyslové roboty Kuka lze najít i v netradičních aplikacích, ale také ve školách a univerzitách, říká Jindřich
Vaňous

Jaká je spolupráce firmy Kuka a technických škol?
S univerzitami jsme celosvětově spojení řadou
rozvojových projektů, firma podporuje studenty,
pomáháme jim i s diplomovými pracemi, zadáváme
témata různých prací a výzkumů a následně tyto
práce vyhodnocujeme. Naše roboty lze najít prak
ticky na všech českých i slovenských technických
univerzitách, a i některých středních školách, kam už
roboty také nastupují do výuky. Jsme schopni brát
studenty na praxi či různé stáže, a i když zatím sami
ještě aktivně talentované studenty nevyhledáváme,
předpokládám, že tento trend brzy přijde.

uprostřed buňky. Vše bylo ovládáno pomocí řízení
Sinumerik 840D sl na uživatelské obrazovce Celos.
Uvedu i jednodušší řešení. V loňském roce jsme
uvedli v Düsseldorfu do provozu obráběcí centrum
Mazak VTC 800 obsluhované robotem KUKA Quan
tec, který byl opět plně integrovaný prostřednictvím
aplikace mxAutomation/Run MyRobot. V dané apli
kaci robot překládal součástky ze zásobníku z jedné
strany buňky na druhou. I když jsou obráběcí centra
Mazak obvykle dodávána s vlastním CNC řízením
Mazatrol, pro německý trh firma začala používat
řídicí systém Sinumerik společnosti Siemens.

Na MSV jste vystavovali novinku v podobě
robota obsluhujícího CNC, který byl řízen přes
PLC. Pro jaké firmy je tato novinka určena?
Obecně je toto řešení určeno především pro strojíren
ské firmy, které mají potřebu zefektivnit svoji výrobu
prostřednictvím robotické automatizace a dosud ne

Proč jste zvolili jako partnera právě společnost Siemens a jaké z toho plynou výhody
pro zákazníka?
Radek Velebil:
Naše spojení vychází vstříc dnes tolik diskutova
nému projektu Průmysl 4.0. Obě německé firmy,
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KUKA jako lídr na poli robotiky a Siemens jako lídr na
poli průmyslové automatizace, společně vyvinuly
interface, která se na straně firmy KUKA jmenuje
mxAutomation, na straně firmy Siemens Run My
Robot. Společný interface umožňuje, aby operátor
byl schopen ovládat a programovat robota přímo
z rozhraní průmyslového logického kontroléru –
PLC. Jde o softwarové propojení a interface mezi
dvěma specializovanými systémy, který zjednodu
šuje obsluhu a dokáže ušetřit i nemalé náklady na
uvedení robota do provozu. MxAutomation i Run
MyRobot si vzájemně předávají potřebná data mezi
řídicím systémem robotu a PLC.
Výhodou tohoto funkčního balíčku je, že obsluha
nemusí zvládat programování robotu. Zákazník
je tak schopen aplikaci zabezpečit vlastními lidmi
a neinvestuje do školení programátorů. Všechny
funkce jsou standardní a obsluha se pohybuje
v prostředí, které důvěrně zná. Programátor PLC
vidí robot jako další standardní periferii daného
zařízení a pomocí známých funkčních bloků dokáže
automatizovat určité procesy jednodušeji než dříve.
Na jedné straně je snaha všechno standardizovat, na druhé straně nelze pokrýt požadavky
různých oborů. Jak se na to dívate z Vašeho
pohledu?
Průmyslové roboty zaznamenaly za posledních
10 let obrovský rozvoj. A to hlavně po stránce
softwaru, resp. schopností komunikace, například
strojového vidění apod. Jde ale i o výrazné změny
trhu, který preferuje kratší životní cyklus výrobků. To
přináší spoustu úskalí pro konstruktéry výrobních
linek, kteří už na počátku projektování musí uvažovat
o změnách, které nastanou zavedením novějšího
modelu do výroby. Některé společnosti se snaží
vytvořit studii univerzálních výrobních linek, které by
zvládly produkovat různé výrobky, ale z technického
hlediska to není tak jednoduché. Nicméně s rozvo
jem schopností průmyslových robotů a zlepšováním
jejich technických parametrů, stejně jako rozvojem
znalostí konstruktérů, se v přístup konstrukce výrob
ních procesů zásadně změnil a dnes se řeší o mnoho
komplexněji, než tomu bylo v minulosti.
Zaznamenali jste nějaký vývoj v požadavcích
zákazníků? Chtějí dnes něco jiného, než co
byli zvyklí poptávat třeba před 10–15lety?
Dříve jsme řešili u zákazníků spíše jednotlivá praco
viště, která byla propojená dopravníkovými systémy
nebo manuální obsluhou, dnes už jsou trendem
plně automatizované provozy a procesy. Všechny
linky se dnes stávají komplexnější, jsou lépe řešené,
o mnoho flexibilnější. Zvyšuje se počet instalovaných
robotů v rámci jednotlivých projektů, stejně jako
komplexnost a složitost celkového systému. Zároveň
je přitom znát i tlak na snížení doby návratnosti
těchto projektů. V současnosti zákazníci požadují pro
jekty s maximálně dvouletou návratností investic, ale
setkáváme se i s případy s daleko kratší návratností.
Lze to chápat tak, že dnes už je zájem spíše
o komplexní automatizované systémy, které mohou řešit problém s nedostatkem zaměstnanců?
V podstatě ano. Od zákazníků ze všech regionů
vnímáme tento trend. Automatizace je řešením
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nedostatku kvalifikovaného personálu. Pro mnoho
firem i v regionech s vyšší nezaměstnaností je čím
dál složitější najít schopné zaměstnance. Přitom
nejde jen o odborníky, ale také o dělnické profese
pro ty nejjednodušší aplikace, jako je např. pa
letizace nebo manipulace. Dnes i na jednodušší
pozice referentských míst si firmy musí najímat
personální agenturu, protože v rámci vlastních sil
je to prostě obtížné.
Tento trend bude stále naléhavější. Např. V Ně
mecku už nyní vědí, že v roce 2025 bude pětina
pracujících starších 60 let, což je obrovská demo
grafická změna, která postihne všechny oblasti
průmyslu. Bude menší počet mladších lidí, i menší
počet techniků, protože vzdělanostní struktura spo
lečnosti se zásadním způsobem mění a techniků
je kritický nedostatek. I to je jeden z faktorů prová
zejících fenomén Průmysl 4.0., který na to reaguje
– třeba právě pomocí průmyslové automatizace,
kdy se snažíme nároky kladené na pracovníky co
nejvíce snížit a usnadnit jim práci. Těch trendů je
samozřejmě mnohem více. Souvisí to mj. se zkrá
cením životních cyklů výrobků. Dříve se mobilní
telefony nebo automobily konstruovaly třeba 7 až
9 let bez větších změn, dnes je tlak dodávat každý
rok nový model.
Samozřejmě koncepty mohou být v různých regio
nech a v různých firmách odlišné. Když budeme
předpokládat, že Česká republika se nemusí vyví
jet stejným směrem a dynamikou jako Německo,
některé trendy, jako např. nedostatek vhodných
pracovníků, zejména technicky vzdělaných, jsou
společné a možná budou u nás daleko aktuál
nější, než si myslíme. Z rozhovorů s řediteli několika
průmyslových škol vyplývá, že školy mají problém
některé obory úplně obsadit, přičemž na druhou
stranu objem výroby v Česku roste a potřební lidé
k dispozici nejsou. Proto je trendem automatizace,
která tyto úkoly pomáhá zvládat, i systémově je
řešit. Rozhodně se s tím budeme setkávat daleko
více než dnes, a to bude také jeden z důvodů, proč
něco automatizovat.
Lze na základě sledování dosavadních a současných tendencí a trendů odhadnout, s čím
se budeme setkávat v oblasti robotiky v horizontu následujících let?
Do určité míry ano. Z toho, co se dnes realizuje a co
vyplývá z požadavků trhu, můžeme sledovat příklon
k aplikacím kolaborativních robotů, což je hlavně
trend posledního roku či roku a půl. Například na
Hannoverském veletrhu byl představen mobilní
pracovní asistent KMR iiwa, založený na světově
prvním sériově vyráběném průmyslovém robotu
lehké konstrukce, který umožňoval přímou spolu
práci s člověkem a velké firmy si kladou za cíl najít
projekty pro tyto roboty a naučit se s nimi pracovat.
Všichni výrobci robotů, ale i průmysl celkově, smě
řují ke zjednodušení ovládání a zvýšení komfortu
implementace jakýchkoli doplňkových periferií
nebo senzorů pro roboty. Lze sledovat i trend mo
bilních robotů, dalším stupněm tak mohou být na
dálku naváděné či autonomní roboty. I společnost
KUKA už na tomto poli intenzivně pracuje, jak do
kumentuje např. autonomní systém FlexFellow,
schopný navigace v prostoru.
říjen 2015
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Budou tedy lidští pracovníci postupně nahrazováni stále dokonalejšími a schopnějšími roboty?
Nepůjde ani tak o zastoupení člověka, roboty bu
doucnosti nebudou primárně nahrazovat lidskou
pracovní sílu. Trend bude směřovat spíše ke spo
lupráci lidí s průmyslovými roboty. To je šance, jak
získat to nejlepší z obou prvků výrobního procesu.
Člověk je do určité míry nenahraditelný, vždy bude

Jak vidíte fenomén Průmysl 4.0 a roli robotů
v něm?
KUKA je u tohoto projektu od samého počátku. Od
roku 2011 se aktivně podílíme na tomto trendu,
jsme členy řady pracovních skupin a různých platfo
rem, které se tomuto tématu věnují, protože roboty
a jejich vývoj jsou definovány jako základní kameny
tohoto trendu. Aktuálně spolupracujeme např. na

Roboty nemají nahrazovat lidskou pracovní sílu, trend bude směřovat spíše ke spolupráci lidí s průmyslovými
roboty, říká Radek Velebil

lépe vidět, je schopen lepšího zvládání více úkolů
zároveň, může se sám operativně rozhodovat v da
leko širším kontextu a souvislostech, ale má své li
mity. Stejně tak jako robot, který bude vždy rychlejší,
přesnější a vytrvalejší než člověk a může pracovat
i v prostřední, které je pro člověka nevhodné. Kola
borativní roboty tak nebudou náhradou lidí, měly
by fungovat spíše jako pracovní asistenti a spolu
pracovat s člověkem primárně tam, kde by měl
člověk třeba nevhodnou ergonomickou pozici.
Ale i schopnosti robotů se pořád vyvíjejí
a zlepšují, jsou schopni se už i do určité míry
sami učit ze zkušeností, mají lepší rozhodovací
algoritmy…
Nároky na rozhodování souvisí s tím, jak se úkoly
průmyslových robotů, resp. jejich instalace v jednot
livých projektech, stávají složitějšími a komplexněj
šími. Dříve byl robot do značné míry pouze manipu
lační stroj pro přenášení materiálů nebo součástek
z bodu A do bodu B, nebo dokázal velmi přesně
svařovat. Dnes jsou na průmyslového robota kla
deny mnohem vyšší nároky. Např. v oblasti výroby
plastů se dříve roboty používaly hlavně pro vyjímaní
výlisků z oblasti vstřikovacího lisu a odložení dílu na
dopravník nebo skluz, dnes jsou už formy daleko
komplexnější, máme 2K či 3K formy, a robot dokáže
průběžně v čase práce stroje zabezpečit řadu jiných
činností, aby byl maximálně využit. Může třeba
provést kontrolu celistvosti, nalepení štítku nebo
vytvořit datamatrix..., je to o čtení, měření, následné
montáži, frézování, apretacích apod. Robot už není
jen prosté manipulační zařízení, stává se součástí
celkového konceptu výrobního procesu nebo linky,
tzn., že může být sám třeba obráběcím strojem.

standardizaci různých datových protokolů. Jsme
členy konsorcia, které se snaží definovat standardy
Internetu věcí.
Hodně lidí si ještě stále nedokáže představit, co
vlastně Průmysl 4.0 obnáší a znamená. Je to příliš
nové. Musíme si uvědomit, že jde o trend, který se
bude dramaticky rozvíjet v závislosti na technickém
rozvoji a vývoji technologií. Třeba vývoj zmíněných
kolaborativních robotů postupuje mnohem rych
lejším tempem, než se původně předpokládalo.
V sériové podobě byly poprvé představeny v loň
ském roce na mnichovském veletrhu Automatica,
poté hned v české premiéře a dnes už jsou nasa
zeny v běžných procesech a provozech u českých
společností. Navíc si je pořizují i univerzity pro svůj
vlastní výzkum a vývoj.
Musíme si uvědomit geografickou a ekonomickou
přítomnost a vliv Evropské unie, hlavně Německa
a vyspělých západních zemí, které na tomto trendu
pracují daleko intenzivněji, než jaká pozornost se
mu věnuje u nás. A ať už budeme tento trend
nazývat Průmysl 4.0, čtvrtá průmyslová revoluce,
nebo jinak, tomuto trendu se nevyhneme. Protože
pokud si budou chtít evropské země udržet svoji
pozici ve světové ekonomice a výrobě a posilo
vat ji, musí zásadním způsobem zefektivnit svou
výrobní základnu. Tomu se nevyhne ani Česká re
publika, která je s evropskou a zejména německou
ekonomikou silně provázána a rychlost zavádění
novinek a trendů včetně nových výrobních pro
cesů je ohromná. To, co se objeví v zahraničí, je ve
velmi brzké době implementováno i u nás. Pokud
se tomu budeme vyhýbat, mohli bychom přijít
o významnou konkurenční výhodu, kterou by tento
trend měl přinést. ■
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strojírenství

MSV Brno pohledeM
do zpětného zrcátka
Letošní ročník Mezinárodního strojírenského veLetrhu
byL z pohLedu vystavovateLů příznivý a dLe ohLasu je vidět,
že strojírenství je na vzestupu, a co je důLežité, že zájeM
fireM se prezentovat neupadá, aLe naopak je stabiLnější.
pro ty, kdo se na Letošní ročník strojírenské přehLídky
do brna nedostaLi, přinášíMe aspoň stručnou
rekapituLaci a výběr ze zajíMavých exponátů, které
byLy na veLetrhu k vidění.

S

těžejní částí veletrhu jsou tradičně expozice
strojírenských firem, koncentrované do pavilonu P. Největší hala byla opět zaplněná, a přestože řada výrobců si klíčové novinky ponechala až
na EMO Milano, i v Brně byla možnost seznámit se
s nejnovějšími trendy ve strojírenské výrobě.

Co nového u strojařů

DMG MORI představil v podobě desítky inovativních obráběcích strojů reprezentativní výběr ze
svých nejnovějších řešení pro řezání a obrábění
kovů, včetně pokročilých inovačních a high-tech
soustruhů a obráběcích center v novém designu
DMG MORI s jednotným uživatelským rozhraním
Celos. Všechny stroje již reagují na požadavky trendu
Průmysl 4.0. Mezi exponáty byl např. soustruh NLX
2500SY | 700 jehož délka pojezdu 705 mm, maximální Ø 366 mm a vřeteno s Ø 80 mm umožňují obrábění i velkých dílů. Oceňovaný systém
řízení teploty stroje umožňuje vysokou přesnost
obrábění – chladicí kapalina proudí v integrovaném obvodu prostřednictvím stroje a lože stroje
zajišťující rovnoměrné teploty v celém stroji.
Další z exponátů, DMU 75 monoBLOCK, koncentruje nejvyšší funkce pro 5osé simultánní obrábění.
V rámci vysoce výkonné CNC technologie, cenově
výhodné řady ECOLINE představila firma univerzální
CNC soustruh ECOTURN 310 a CNC frézku ecoMill 50.
Skupinu vysokovýkonných obráběcích strojů v expozici DMG MORI doplnilo i rychlé a precizní kompaktní
5osé obráběcí centrum MILLTAP 700 s automatizovaným systémem pro manipulaci s obrobky a patentovaným výměníkem nástrojů s nejkratší dobou 0,9
s a dynamickým hlavním vřetenem s 10 000 ot.min-1,
které v kombinaci s 6osým průmyslovým robotem
posouvá sériovou výrobu na novou úroveň.
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Společnost Kovosvit MAS na letošním MSV
premiérově představila inovované soustružnické
centrum s nadstandardním vybavením, které zásadním způsobem rozšíří možnosti obrábění dílců.
Dalším zajímavým exponátem byla ukázka části
robotizovaného pracoviště, včetně robota, který
obsluhuje 6 obráběcích strojů v délce linky, která
činí 24 m. Firma prezentovala i dva stroje z řady
hi-tech technologií, určené pro segment leteckého
a ropného průmyslu. Tímto se Kovosvit zařadil mezi
pouhých šest světových producentů, kteří tyto
technologie vyrábí.
Mezi vystavovateli samozřejmě nechyběl ani další
z významných českých výrobců, zlínská společnost
Tajmac ZPS. Kromě jiných exponátů zaujala zejména dlouhotočným CNC automatem Manurhin
K‘MX 816 Clever, a to i odbornou porotu, takže za
tento stroj si z Brna odváží Zlatou medaili za nejlepší inovační exponát pro technologie a techniku
konvenčního i nekonvenčního obrábění, tváření
a metod rapid prototyping.

WHtec 130 a horizontálního frézovacího a vyvrtávacího stroje deskového typu WRD 150 Q. Dceřiná
společnost TOS Olomouc pak v roli spoluvystavovatele představila stroj FNG 40 CNC a rychloběžnou
frézovací hlavu.
V expozici firmy Misan dominoval reprezentant
nové koncepce obráběcích center Okuma – 5osé
svislé obráběcí centrum MU 5000V, které nabízí
špičkové parametry a efektivní ergonomické řešení
při minimální zastavěné podlahové ploše. Dynamické parametry a inteligentní funkce jako Thermo
Friendly Concept, Auto tuning systém či Servo
Navi, jej řadí mezi absolutní špičku mezi 5osými
centry. Konstrukce stroje otevírá rovněž nové možnosti v řešení výměny palet a zástavby stroje do
pružných výrobních systémů. Další novinkou bylo
vysokorychlostní svislé obráběcí centrum Brother
S 1000 X1 s vřetenem ISO 30, které rozšiřuje možnosti úsporného obrábění velkých dílů. Velmi rychlá
výměna nástrojů spolu se schopností závitovat až
do 6000 ot.min-1 výrazně zkracuje výrobní časy.
Škoda Machine Tool propagovala zejména své
nové horizontální frézovací a vyvrtávací stroje řady
Škoda HCW (technicky nejvyspělejší vyvrtávačky
této značky pro výkonné a přesné obrábění těžkých, rozměrných a tvarově náročných obrobků)
a FCW (nejlehčí řada nové koncepce s vřeteníkem
ve smykadlovém provedení ), a těžké univerzální
hrotové soustruhy Škoda SR pro efektivní a přesné
opracování rotačních obrobků vybavené NC řízením, jejichž konstrukční řešení umožňuje vysokou
variabilitu při sestavování optimální konfigurace.
Společnost Newtech, která se od letošního roku
vrací na český a slovenský trh obráběcích strojů
s exkluzivním zastoupením japonských značek
Toyoda, Mitsui Seiki a Wele, představila premiérově
dvojici strojů japonské firmy Toyoda (horizontální
obráběcí centrum FH 400J a vertikální obráběcí
centrum FV 1165) a nový vláknový laser firmy LVD
pro nákladově efektivní řezání.

Trochu jiná výroba

TOS Varnsdorf, jehož výrobky jsou přece jen trochu
rozměrnější, představoval ve speciální projekční
místnosti 3D projekci svých strojů ve virtuální realitě s ukázkami obrábění. Návštěvníci expozice tak
mohli zhlédnout např. prezentaci vodorovných
vyvrtávaček WHQ 13 CNC a WHR 13 Q stolového
typu s výsuvným smykadlem, obráběcího centra

Pavilon A ovládly technologie 3D tisku pod taktovkou firmy MCAE – což je vcelku logické, vzhledem
k tomu, že je hlavním, i když samozřejmě ne jediným dodavatelem těchto zařízení na český trh. 3D
tiskárny jsou rok od roku dokonalejší a zvládnou
vytvářet i čím dál větší objekty, což je dostává blíže
průmyslové výrobě.
Technologie aditivní výroby bylo však možné vidět
i jinde, např. v pavilonu P, kde vystavovala firma Misan systém Concept Laser M2 cusing využívající
technologii laserového spékání práškových kovů. Jde
již o novou generací stroje s inovovaným filtračním
systémem a laserovým generátorem, který nabízí
možnost osazení dvěma lasery, a rozšířilo se i portfolio materiálů o nové typy kovů, jako Inconel 625
a precipitačně vytvrditelná nerezová ocel 17-4 PH. Za
rok, který uplynul od loňského uvedení této novinky,
už se Misan může pochlubit i prvními instalacemi
– většinou u strojírenských firem, včetně významné
automobilky. Mezi další společnosti nabízející technologie aditivní výroby patřila v pavilonu P firma
Renishaw s představovaným zařízením pro Laser
melting, který využívá velmi silného yterbiového vláknového laseru k tavení jemného kovového prášku.
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Podle sdělení představitelů společnosti, si už několik
těchto zařízení našlo své uživatele i v České republice.
Zařízení pro aditivní výrobu jsou využívána hlavně
pro účely rychlého prototypování, ale své uplatnění
mají už i v průmyslové výrobě při zhotovování různých součástí, včetně velmi složitých konstrukčních
prvků, na které by běžné postupy nestačily.
V pavilonu E, ve zcela nové expozici firmy Ondrášek
InkJet System, se představila nová jednotka na
značení kabelů, schopná na jednom zařízení zvládnout dříve oddělené operace, nové produktové řady
i inkoustová tiskárna malých znaků Markem-Imaje
9028, jejíž spolehlivost firma dokumentuje dvouletým
non-stop provozem bez odstávky. Ve vedlejší expozici
předváděla průmyslové značení i firma Leonardo
Technology, která kromě inkoustu sází i na laserové

V ráji robotů
Hitem z oblasti robotiky byl na letošním MSV hlavně
robot YuMi předváděný společností ABB, kterého
firma charakterizuje jako prvního průmyslového
robota svého druhu určeného k přímé spolupráci
s člověkem bez ochranných zón či klecí, na rozdíl
od běžných průmyslových robotů. Ostatně i jeho
design je řešen tak, že se podobá spíše člověku, než
klasickému robotickému manipulačnímu ramenu.
Nemenší pozornost však vzbudila i další novinka
ABB, a to systém jednoduchého programování.
Své řešení v oblasti vývoje a výzkumu průmyslové
robotiky a robotických aplikací prezentovala v Brně
i firma Kuka v souladu s Průmyslem 4.0. Firma v české
výstavní premiéře ukázala nový produkt mxAutomation, pomocí kterého je možné průmyslové roboty
KUKA ovládat přes rozhraní zákazníkova PLC.

říjen 2015

/

produktivitu a optimální hospodárnost. U QIROX
All-In-One se spojují – polohovadlo svařence, robot
a polohovadlo robota do jednoho zařízení. Ukotvení
a vyrovnání je snadné díky základní desce. Zařízení
jsou kompletně předinstalována elektricky i mechanicky, což umožňuje rychlou montáž, při které není
potřeba kalibrace. Kompaktní systémy mohou být
bez nároků na velký prostor integrovány do každé
výroby. Díky modulárnímu uspořádání lze systém
kdykoli rozšířit a dovybavit.
V plastikářské sekci pavilonů G firma Stäubli
Systems poprvé představila plně automatickou
multispojku MCS pro kapalinové a energetické
obvody s možností automatického provozu bez
nutnosti manuálního napojení obvodů, která je
dalším krokem směrem ke kompletní automatizaci.
Na veletrhu samozřejmě nemohly chybět ani novinky
v oblasti nástrojového vybavení. Např. společnost
Dormer Pramet, která vznikla spojením českého
výrobce destičkových řezných nástrojů Pramet Tools
a společnosti Dormer Tools, zaměřené na segment

Ocenění redakce TechMagazínu „Švýcarská spojka“
Nejen Zlaté medaile se blýskly na letošním MSV Brno. V expozicích vystavovatelů se
představila i řada dalších zajímavých řešení a produktových novinek, na které se sice
nedostalo ocenění poroty, ale mnohé z nich by si je zasloužily stejnou měrou. A právě do
této kategorie patří i unikátní systém Haelok, vynalezený a zdokonalený ve Švýcarsku,
který prezentovala firma BIBUS, jemuž se redakce TechMagazínu rozhodla udělit ocenění
za mimořádné technické řešení.
Haelok umožňuje čisté a těsné spojení trubek
typu „kov na kov” s využitím unikátního kuželového designu, a jak zdůrazňuje Ing. Jaromír
Strašák, výkonný ředitel firmy BIBUS, která tyto
systémy distribuuje na českém trhu, jde o jedinou
mechanickou alternativu ke svařování, které by
jinak muselo být použito k spojení takovýchto
parametrů.
Tento unikátní trubkový spojovací systém dokáže
během několika minut zajistit dokonalé, vysoce
hermetické spojení trubek, doažené čistě mechanickou formou a bez potřeby použití těsnění.
Axiální tlak až 60 t vytváří „mechanický ekvivalent
svařování“ v trubkovém připojení pomocí formování trubky za studena. Tajemství spoje tkví
v extrémně přesném obrobení součástí a jejich
designu, které také umožňují bezkonkurenčně
snadnou instalaci.
Potrubní spojovací systém Haelok zajišťuje hermeticky utěsněný spoj odolný vůči vysokým tlakům
pro Ø trubek od 12 do 168,3 mm (6“), na vyžádání
jsou však dodávány i větší průměry. K dispozici je
v teplotním rozsahu od -55 oC do +440 oC (!) a pro-

vozním tlaku do 1137 bar / 16‘500 PSI, v provedení
z nerezové a uhlíkové oceli a dalších materiálů
podle požadavků zákazníků. Je použitelný pro
bezešvé a svařované trubky s rozměry podle EN
ISO 1127, ČSN EN 10220 De / T3, ASTM A213
a A269 ASTM. ■
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technologie, v tomto případě reprezentované laserem Solaris, který lze uchytit na robota a vytvořit rychlé
automatizované robotické pracoviště. Za pozornost
stojí i mobilní pracovní stanice e-SolarMark FL pro
statické značení do kovů a plastů. Vyznačuje se nejen
rychlostí, ale zejména přenosností.

Výše zmíněný robot YuMi měl na MSV i kolegu,
kterého premiérově představila společnost Fanuc:
jde o spolupracujícího robota CR-35iA, což je průmyslový robot s užitečným zatíženým 35 kg umožňující
spolupráci s člověkem bez ochranných plotů. Další
z novinek firmy Fanuc je průmyslový 6osý robot
R-2000iC/210F s dosahem 2655 mm a nosností
210 kg, který obohacuje řadu R-2000. Svou českou
premiéru absolvovala i další novinka firmy Fanuc:
plně elektronický vstřikovací lis Roboshot, který
využívá přesnost špičkové CNC technologie soustružení a frézování a aplikuje ji v oblasti elektrického
vstřikování. Výsledkem je vyšší zrychlení, jedinečná
přesnost pohybů a nesmírně krátké doby cyklu
umožňující vyrábět velké objemy dílů v konzistentně
vysoké kvalitě. Pro člověka je bezpečný a k přímé
spolupráci bez bariér s ním i použitelný také nový
robot UR 30 dánské firmy Universal Robots, jejíž
menší roboti byli na MSV rovněž k vidění.
Roboti hráli ústřední roli i v dalších expozicích. Např.
v pavilonech G, kde se představovali plastikářské firmy
a specialisté na svařování. Kromě nich tam však byly
k vidění i další zajímavé novinky. Kupř. společnost
Fronius představila pod označením TPS/i Robotics novou platformu svařovacích zdrojů. Novinka
představuje adaptaci této technologie do sféry robotizovaného svařování. Nabízí nejvyšší možnou
kvalitu svaru, nižší zmetkovitost a vyšší energetickou
efektivitu, minimální prostoje a také snadnou údržbu.
Firma Cloos přivezla do Brna novou řadu kompaktních robotických zařízení typu All-In-One-System,
která zjednodušují výrobní proces, nabízí vysokou

strojírenství
monolitních řezných nástrojů, představila novou
řadu tangenciálních čelních fréz a destiček LNEX
pro těžké hrubování, vhodné pro čelní frézování
litiny a oceli, a to i pro velké obrobky, jako jsou velké
odlitky a výkovky pro energetický a lodní průmysl.
K dalším zajímavým exponátům patřila i novinka
společnosti Gühring s označením RF100 Diver. Jde
o nový produkt s korekcí řezné hrany, který významně
rozšiřuje stěžejní řadu programu monolitních racio
fréz RF100. Novinka patří do kategorie tzv. kombinovaných nástrojů a je významným potenciálem pro
zvyšování efektivity výrobních procesů. Jde o spe-

ciální frézu, která neprovádí jen klasické operace jako
běžné nástroje tohoto typu, ale kromě standardního frézování umožňuje např. i šikmé najíždění do
hloubky pod strmým úhlem až 45° a také vrtání do
plného materiálu. Pro tyto frézy byl vyvinut zcela
nový druh slinutého karbidu s ultra jemnou zrnitostí
a využit speciální vícevrstvý nanopovlak Signum.
Kromě produktových novinek hlavních výrobců tradičních obráběcích nástrojů představovaly významnou část exponátů v tomto oboru i různé speciální nástroje, které na MSV prezentovaly např. brněnská firma
Tools Machinery Centre (TMC CR). Jde o nástroje

vlastní produkce vyráběné na nejmodernějších CNC
bruskách a které se úspěšně exportují i do zahraničí,
např. Německa, Ruska, Číny a dalších zemí. Také další
firma Anaj, která nabízí výrobu nástrojů podle dokumentace zákazníka. Jejich vývojové a konstrukční
oddělení navrhne přesné nástroje pomocí moderních 3D CAD programů a ty jsou následně vyrobeny
na základě specifických konkrétních požadavků. Na
každý vyrobený nástroj se pomocí laseru vypalují
základní informace o něm, což přináší úsporu času
při identifikaci nástroje. Na přání je tak možné nástroje
označit vlastním identifikačním kódem zákazníka. ■

Blyštivé odlesky Msv 2015
Tak jako už tradičně bylo finále úvodního dne veletrhu zasvěceno udílení prestižních ocenění –
Zlatých medailí – vybraným exponátům nominovaným v jednotlivých soutěžních kategoriích,
které vybrala odborná porota. Z celkových 27 nominovaných exponátů, které se dostaly do
užšího výběru ze všech letos přihlášených vyšly vítězně následující:
Zařízení pro výrobu vysokopecní vsázky
– zakladač ZPH 7,5x48
První ze zlatých medailí si ze slavnostního ceremoniálu odvezl exponát nominovaný v oblasti
transportu a logistiky, jehož výrobcem i vystavovatelem v jednom byla akciová společnost Vítkovice Gearworks. Zakladač je určen k přípravě

vysokopecní vsázky z různých surovin (železných
rud, koncentrátů, dolomitů či vápence) a splňuje
ekologické požadavky minimalizace prašných emisí
při technologickém procesu výroby vysokopecní
vsázky sypáním homogenizačních hromad.
Dlouhotočný CNC automat
MANURHIN K´MX 816 CLEVER
Zlatá medaile pro technologie a techniku konvenčního i nekonvenčního obrábění, tváření a metod
rapid prototyping patří letos špičkovému stroji
z produkce zlínské firmy Tajmac-ZPS. Tento nejproduktivnější model z výrobního programu dlouhotočných automatů Tajmac je určen k obrábění
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složitých součástí z tyčového materiálu do Ø 16 mm
a pracuje s osmi nezávislými lineárními osami
a dvěma vřeteny s rotačními C-osami. V základu je
osazen 32 nástroji, z čehož až 14 může být poháněných. Pracovat dokáže se čtyřmi nástroji současně,
což snižuje čas obrábění a zvyšuje efektivitu výroby.
RUDA – Robot pro hledání osob
v závalech a lavinách
Dalším z oceněných exponátů pro automatizační,
měřicí a řídicí techniku, senzoriku a robotiku je Ruda
– nikoli z Ostravy, ale z brněnské VUT, kde jej vytvořili
na Fakultě informačních technologií. Dekontaminovatelný robot, kterého je možné řídit drátově či
bezdrátově (umí pracovat i v autonomním režimu
InfiniteFocusG5
V kategorii automatizace, měření a regulační techniky, senzorové techniky a robotiky získal zlatou
medaili systém německé firmy Alicona Imaging,
dodavatele optických 3D řešení pro měření povrchu. Jde o vysoce přesné měření tvaru a hrubosti
i u tvarově rozmanitých a miniaturních předmětů.
Exponát nabízí kombinaci funkcí mikrosouřadnicových měřicích přístrojů (CMM) se systémem
pro měření povrchu, což umožňuje přesně měřit
tvar i hrubost komponentů na zvolené ploše. ■

za využití lokalizace a autonavigace) je určen pro
záchranné složky jako podpůrný automatizovaný
prostředek pro hledání žijících osob v závalu či pod
lavinou. Využívá snímače a různé senzory včetně
bioradaru a georadaru.
FastMIG X
Zlatou medaili pro technologie a techniku ve
zpracování plastů a kompozitů, svařování, slévání,
montáží a povrchových úprav si letos odváží systém
finské firmy Kemppi, prezentované společnosti
ARC-H. Multiprocesní zdroj CC/CV pro synergické
pulsní svařování MIG/MAG, MMA, TIG nabízí řadu
pokročilých funkcí a vybavení usnadňujících práci
svářečům a zajištujících bezchybné a efektivní
provedení svarů, jako je např. speciální SW pro
optimalizaci svařování.

/
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OBRÁBĚNÍ SPECIÁLNÍCH MATERIÁLŮ
KDE BĚŽNÉ NÁSTROJE
NESTAČÍ
Speciální materiály (např. CFK, titan a slitiny hliníku, zvláštní legované slitiny jako např. Inconel
apod.) byly dříve doménou hlavně leteckého a kosmického průmyslu, kdy se používaly pro
dosažení co nejnižší hmotnosti a maximální pevnosti konstrukce.

Nová řada „Series 29 PCR” firmy SGS specificky
určena pro obrábění kompozitů vyztužených
skelnými vlákny

Speciální nástroje pro speciální
materiály
Obrábění nekonvenčních materiálů je však náročné
a značně obtížné a běžné nástroje, pokud by byly
vůbec schopné tyto operace zvládnout, zde mohou
způsobit více škody než užitku. Obecně lze říci, že ke
klíčovým faktorům, které rozhodují o úspěšnosti při
práci s těmito materiály, patří správná volba řezného
materiálu, optimální geometrie nástroje (zejména
s ohledem na správný tvar a bezproblémový odvod
třísek z místa řezu), a v neposlední řadě i optimální
a výkonný systém chlazení (k tomuto účelu se zpravidla používá stlačený vzduch).
Obrábění takovýchto materiálů klade na řezné
nástroje, obráběcí stroje a celý výrobní proces speciální požadavky. Při vývoji speciálních nástrojů se
významně uplatňují i moderní konstrukční prostředky, jako je počítačová simulace apod., využívají
se nejmodernější technické nástroje (speciální mikroskopy, včetně elektronové mikroskopie, tomografie, vysokorychlostní kamery a termokamery,
a další speciální systémy umožňující měřit a detailně
zaznamenat řezné síly a faktory působící v průběhu
obrábění. Navrhuje se a simuluje řezná geometrie,
říjen 2015
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poté se vyrobí příslušný nástroj. Navržené nástroje
jsou podrobeny důkladnému a náročnému testování v reálných podmínkách – nejdříve v laboratořích a zkušebnách, a následně i v provozních
podmínkách skutečné výroby. Získané výsledky
jsou pečlivě vyhodnoceny a proběhne případná
optimalizace nástroje. Pokud vše probíhá dobře,
může nastoupit finální fáze, která znamená nasazení
těchto nových nástrojů přímo u zákazníka pod
dohledem aplikačního specialisty, kdy je prováděna
ještě další optimalizace řezných parametrů, aby bylo
dosaženo maximální procesní stability. To samozřejmě znamená časově náročnější a nákladnější
výrobu, takže i nástroje pro obrábění speciálních
materiálů jsou v odlišné cenové úrovni ve srovnání
s jejich běžnými protějšky, a ne každá firma zvládne
jejich výrobu v patřičné kvalitě. Jde svým způsobem
o hi-tech výkladní skříň možností výrobců.
Nicméně prakticky všichni hlavní výrobci nástrojů
mají dnes už ve svém nabídkovém portfoliu speciální nástroje určené k práci právě s těmito druhy
nekonvenčních materiálů. Navíc se zde otevřely
nové šance i pro menší firmy, které se na výrobu
takovýchto nástrojů specializují – často i formou
zakázkové výroby na základě přesně specifikovaných požadavků, kdy je nástroj vyvíjen a vytvářen
doslova “na míru” určitému aplikačnímu nasazení.

Foto: Iscar

Foto: SGS

Postupně ale pronikají do stále více dalších průmyslových oborů kvůli snižování hmotnosti a zvýšení
efektivnosti provozu, ať už jde o výrobu automobilů,
sportovních potřeb, či lodí a ponorek – obecně
všude tam, kde je potřeba nízká hmotnost a vysoká
odolnost. Ve velké míře se zde uplatňují i tzv. sendvičové materiály, jež jsou skládány z více materiálů
v různých vrstvách a kombinacích.

Nové nástroje, jako jsou specializované edice
SumoCham či Solid Mill firmy Iscar, byly vyvinuty speciálně pro práci na moderních kompozitních materiálech

Kompozity a jiné povídky
Kapitolou sui generis jsou kompozitní materiály
tvořené z více vrstev různého charakteru a parametrů, což samozřejmě vyžaduje i zcela jiné

postupy a nástroje, než při klasickém obrábění.
Například jen kompozity vyztužené uhlíkovými
vlákny, které dnes představují jednu z nejrozšířenějších skupin tohoto typu materiálů a můžeme
se s nimi stále častěji setkat třeba v automobilovém průmyslu, u sportovního vybavení apod.,
se vyrábějí mnoha různými způsoby, mj. často
používanou laminací. V leteckém a kosmickém
průmyslu se zase ve velké míře uplatňují odlehčené kompozity sendvičové konstrukce tzv.
honeycomb koncepce se strukturou podobnou
včelímu plástu (od nějž získala svůj název) často
v kombinaci s prvky z lehkých kovů (obvykle
titan nebo hliník či jejich slitiny). Tyto materiály

Obrábění titanu vyžaduje speciální řezné nástroje

jsou však vysoce náročné na technologii obrábění, protože při práci s nimi dochází k jejich specifickému poškozování, odlišnému od tradičních
kovových materiálů či plastů – např. při vrtání je
to tzv. delaminace, tj. narušení kompozitní vrstvy
související přímo s typem použitého nástroje
a formou jeho působení. Takto vzniklé jemné
prasklinky v důsledku nevhodně zvoleného či
použitého nástroje se pak mohou při extrémním
namáhání, jemuž jsou vystaveny tyto materiály
v leteckém provozu, zesílit a rozšířit dále, což
může vést až ke kritickému poškození. Dalšími
faktory jsou pak např. působení tepla vznikajícího při dané obráběcí operaci, vymílání laminované části sendvičových materiálů kovovými
třískami apod.
Podobnou kapitolu představuje také tzv. nekonvenční obrábění, využívané často pro práci s jinak
obtížně obrobitelnými materiály. Sem patří technologie jako elektroerozivní obrábění, vypalovaní
či odtavování laserem, plazmou či řezání vodním
paprskem, které si poradí i se speciálními materiály problematickými pro klasické obrábění, jaké
představují např. nerez a speciální oceli (konstrukční, legovaná, tepelně zpracovaná, návarová
s extrémní tvrdostí), barevné kovy, slitiny hliníku,
titanu, mědi, niklu apod., sklolaminát, kompozity,
technické plasty, mramor či umělý kámen, dlažba,
obklady, ale i slinutá keramika, sklo, plexisklo, elektroizolační a tepelně izolační kompozity, těsnicí
a pěnové materiály, expandovaný grafit, apod. ■
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téma: nástroje pro obrábění speciálních materiálů

NÁSTROJE VHODNÉ NEJEN
PRO LETECKÝ PRŮMYSL
Zvýšení popularity kompozitních materiálů v leteckém, námořním, energetickém i automobilovém průmyslu přináší potřeby dalšího výzkumu a vývoje řezných materiálů i konstrukce
řezných nástrojů. Jeden z hlavních používaných materiálů, sklolaminátový polymer Carbon
Fiber-Reinforced Polymer (CFRP), se obrábí opravdu velmi problematicky.
Výzkumné a vývojové středisko nástrojů ISCAR
průběžně řeší problematiku obrábění kompozitů
a ke svým stávajícím nástrojům přináší na trh nyní
další typy vhodné pro tyto aplikace.

Obrábění kompozitů CFRP
se stopkovými frézami
ISCAR EPDN a EPCN
Jak jsme si řekli již v předchozím vydání TechMagazínu,
při obrábění kompozitních materiálů typu CFRP nelze
mluvit ani tak o třískovém obrábění, jako spíše o mělnění materiálu. Je to především z důvodů potřeby
obrábění bez nežádoucí delaminace a oddělování
jednotlivých vrstev od sebe. Proto nástroje mají odlišnou konstrukci a nejsou opatřeny klasickou řeznou
hranou, ale jednotlivými řeznými segmenty. Také složení karbidů musí být přizpůsobeno požadavkům. Jde
především o vysoce tvrdé sorty se speciálními povlaky.

Monolitní karbidové frézy – EPDN
Charakteristika:

● Aplikace použití – vrtání a frézování.
● Unikátní

prismatický tvar zubů na řezné hraně
markantně snižuje řezný odpor a umožňuje zvýšení řezných parametrů.
● Poměrně nízký převod tepla do nástroje umožňuje nasazení vyšších řezných parametrů a tím se
stává nástroj ekonomicky přínosnějším.
● Vyrábí se v rozsahu Ø 1,6 a 12 mm s počtem
břitů 6, 8 a 10.
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● Velmi dobrá životnost,
● Snížená delaminace obráběného kusu,
● Ekonomické

řešení nástroje v případě potřeby
vrtacích a frézovacích aplikací,

● Vyrábí

se v napovlakovaném submikronovém
karbidu IC02, s diamantovým povlakem na objednávku.

Monolitní karbidové frézy – EPNC

Charakteristika:
● Určeno pro hrubovací frézovací aplikace.
● Unikátní prismatický tvar zubů na řezné hraně
markantně snižuje řezný odpor a umožňuje zvýšení řezných parametrů.
● Poměrně nízký převod tepla do nástroje umožňuje nasazení vyšších řezných parametrů a tím se
stává nástroj ekonomicky přínosnějším.
● Vyrábí se v Ø 10 a 12 mm s počtem břitů 10.
● Snížená delaminace obráběného kusu.
● Vyrábí se v napovlakovaném submikronovém
karbidu IC02, s diamantovým povlakem na objednávku.

že se jedná o mělnění materiálu. Tento proces zapříčiňuje vysokou abrazi řezné hrany, a to vede
k rychlému opotřebení nástroje, a tudíž i ekonomické náročnosti takových operací. Velmi důležitou
roli v životnosti a výkonnosti nástroje tedy hraje
vlastní geometrie. Taková problematika je samozřejmě pohonem vývoje nových typů nástrojů, do
jisté míry rozdílných od těch pro oblast pravého
třískového obrábění.
Nástrojové vybavení pro obrábění kompozitů
může být význačnou investicí. Klidný chod nástroje
a obrábění bez nežádoucí delaminace a oddělování
jednotlivých vrstev od sebe klade nároky
nejen na nástroj, ale také na pečlivé, kvalitní a tuhé
upnutí součásti s cílem zamezit nebezpečí vibrací.
Ve snaze úspěšně pomoci při obrábění CFPR kompozitů přináší ISCAR na trh tvrdé a ostré monolitní
karbidové frézy vyrobené z jakosti karbidu IC02.
Ten je dodáván (na objednávku) s dlouho
životnostním diamantovým povlakem pod firemním označením IC2018.
Konstrukce nových fréz EPX-F. se vyznačuje kombinací pravé a levé šroubovice na jednom nástroji.
Tím se za předpokladu ustavení nástroje do správné
polohy vůči obráběné obvodové ploše výrazně
zamezí štípání krajů a tzv. delaminaci.
Frézy se vyrábějí v provedení jemnozubém
s 8 břity a Ø 12 mm. Hrubozubé frézy se 6 břity jsou
dodávány v průměrech 6 -10 mm.

Frézy ECA-H3-CF-C – 3
Dalším nástrojovým pomocníkem zejména pro oblast výroby leteckých dílů jsou frézy ECA-H3-CF-C – 3.
Jde o monolitní karbidové tříbřité frézy s rozdílným

Obrábění kompozitů CFRP
se stopkovými frézami ISCAR EPX
Při obrábění kompozitních materiálů typu CFRP
nelze mluvit ani o třískovém obrábění. Místo mechanizmu odebírání materiálu, můžeme říci spíše,
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úhlem stoupání šroubovice břitů (39–41 stupňů)
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 Ø 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. ■
Další informace na www.iscar.cz

Obrábění kOmpOzitů:
pOhled z druhé strany
Výrobků z kompozitních materiálů rychle přibývá,
stejně tak jako se rozšiřuje jejich záběr od malých
součástek po komplexní složité sestavy. Společným
jmenovatelem těchto moderních materiálů jsou
speciální nároky na jejich zpracování. To se týká
nejen obrábění kompozitů samotných, kde jsou
vyžadovány často vysoce specializované nástroje
a zařízení, ale i výrobního procesu a zpracování
jako takového.
Když jsou tyto materiály řezány, broušeny, obráběny nebo leštěny, uvolňují prach, částice a vlákna,
a často vzniká potenciálně výbušný prach, špony
a nebezpečná vlákna. I když nehrozí přímo nebezpečí výbuchu kvůli koncentraci těchto miniaturních
částic, jsou nebezpečné samotnou svoji podstatou: jsou totiž tak malé, že mohou proniknout až
hluboko do plic a způsobit vážná onemocnění
a zdravotní problémy – platí to zejména pro skelná
vlákna. Prach vznikající jako odpad při zpracování
kompozitů se ale může do těla dostávat i kůží
a způsobovat různé kožní problémy a nemoci –
např. již zmíněná mikroskopická skleněná vlákna
a částečky mohou proniknutím do kůže způsobit
reakce podobné ekzému. Rovněž maziva a kapaliny
užívané při výrobě a zpracování kompozitů také
generují organické substance a plyny, které jsou při
vdechování nebezpečné lidskému zdraví.
Právě na řešení těchto problémů se proto začaly
zaměřovat specializované firmy, jako např. švédská nadnárodní společnost Nederman. V ČR patří
k jejím zákazníkům např. Aar Plast Litovel nebo

uherskohradišťská firma Hobas, v zahraničí Airbus, DuPont, Salzgitter, Eurocopter, zbrojovky BAE
a EADS, Rolls Royce, ale i výrobci vozů F1 jako
Mc Laren, Williams, další renomované automobilky
či výrobci luxusních jachet. Klíčovým produktem
jsou systémy protechnologická řešení těchto
provozů koncipovaných primárně z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, které se ale ve finále
promítá i do celkové ekonomiky výroby. Důraz
při navrhování těchto průmyslových systémů je
kladen zejména na čisté pracovní prostředí, které,
jak zdůrazňují specialisté firmy Nederman, je nezbytnou podmínkou pro zajištění vysoké kvality
výroby a výsledný vzhled produktu. Hladké povrchy
bez zbytků prachu jsou klíčovým předpokladem
pro korektní aplikaci lepidel a barev a i ty nejmenší
prachové částice mohou mít fatální následky.
Nejúčinnějším řešením je eliminace rizik přímo
u zdroje. Pro eliminaci vzniklého prachu a jemných
zbytkových částic při obrábění a zpracování kompozitních materiálů se uplatňují speciální odsávací
ramena, nebo odsávací a filtrační stoly, které se
používají pro manipulaci se sypkými látkami a pro
lehké obrábění kompozitů, plastů, skelných vláken
a pro operace, jako jsou pískování, odjehlování,
leštění, řezání apod. Tato zařízení jsou obvykle kombinována s pokročilými a vysoce efektivními cyklony
a předseparátory, takže tvoří ucelený odsávací systém pro úklid i mnoho dalších operací spojených
s odsáváním. V mnoha firmách jsou tyto systémy
eliminující rizikové látky vznikající při zpracování

Foto: Magellan Composites/Polar Manufacturing

Důležitými faktory nejsou jen mechanické postupy a technologie, ale nemenší význam má při
práci s kompozitními materiály i bezpečnost provozu a řešení pracovního prostředí. Ovlivňují
jak kvalitu výroby a minimalizaci výpadků, tak zdraví a bezpečnost pracovníků.

Práce s kompozitními materiály někdy vyžaduje
téměř laboratorní prostředí

kompozitního materiálu bezpodmínečně nutné
pro celý výrobní proces – zde se uplatňují např.
mobilní vysokopodtlakové vysavače a stacionární
systémy rozvodů vysokého podtlaku. Pokročilé
průmyslové systémy vysokopodtlakového odsávání
musí spolehlivě zvládnout i náročné úkoly, jako je
např. odstraňování a doprava prachu a hrubých
materiálů, špon a třísek, ale také kapaliny – včetně
hořlavých a výbušných.
Samostatnou kapitolou jsou řešení pro manipulaci
s potenciálně výbušnými materiály. Toho se dosahuje
např. rozdělením systému na bezpečnostní zóny,
nebo oddělenými systémy. Systém lze také zabezpečit
pomocí zpětných ventilů, nebo vybavit protitlakovými
ventily chránicí celé zařízení před tlakovou vlnou
apod. Další nezbytností je vhodná manipulace a skladování nádob s odsátými prachovými částicemi. ■

Obrábění kOmpOzitních materiálů a Oceli
Svou řadu speciálních produktů Jabro pro obrábění kompozitních materiálů doplnila společnost Seco o nové monolitní frézy JPD a JC, vybavené čtyřmi novými geometriemi zajišťujícími
rychlé a účinné obrábění takových materiálů obrobků, jako jsou kompozity s uhlíkovým
a skleněným vláknem či uhlíkové kompozity (CRFP).

říjen 2015
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tak zajištěno vysoce účinné odvádění třísek
a prachu.
Skupina monolitních karbidových fréz JC, do
níž patří monolitní kombinovaná geometrie
JC875, zajišťuje perfektní kvalitu povrchu díky
speciálnímu povrchu řezných hran, který brání
opotřebení nástroje a zajišťuje jeho nejdelší mož-

nou životnost. Dodatečný diamantový povlak
dále zesiluje odolnost nástroje vůči opotřebení,
takže fréza odolá velmi abrazivním vlastnostem
kompozitních materiálů. Výrobce použil u těchto
fréz speciální design, zajišťující čisté odlamování třísek. Všechny čtyři nové geometrie jsou
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▲

Do skupiny monolitních karbidových čelních
fréz JPD patří monolitní stopková fréza JPD880,
rádiusová JPD850 a PCD monolitní fréza JPD840.
Díky silným břitům z polykrystalického diamantu
umožňují rychlé a účinné obrábění a dosahují
dlouhé životnosti. Karbidová stopka PCD frézy
je opatřena kanálky pro vnitřní chlazení a je
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omezit přerušování výroby a snížit počet nevyužitých hran.
Třídy břitových destiček TP2501, TP1501 a TP0501,
nabízené v široké škále velikostí a geometrií pro
operace dokončování, středního obrábění a hrubování, disponují vylepšenou houževnatostí, tepelnou
odolností a chemickou inertností pro co nejdelší
životnost nástroje, a zároveň umožňují používat
vyšší řezné rychlosti.
Nejnovější technologie Duratomic použitá
u těchto tříd břitových destiček zvyšuje podle výrobce
produktivitu při běžném soustružení v porovnání
s předchozími třídami TP2500, TP1500 a TP0500 nejméně o 20 %. Jsou vhodné pro větší rozsah řezných
rychlostí a umožňují proto vyšší i nižší řezné rychlosti
při zachování odpovídající životnosti nástroje. ■

Stopkové frézy S rychlým úběrem

po sestupné dráze. K dalším charakteristickým znakům patří nerovnoměrná zubová rozteč a válcová
fazetka, které pomáhají minimalizovat výskyt vibrací a zajišťují předvídatelnou funkci a výkonnost
nezbytnou pro spolehlivé hrubování. ■

vybaveny speciální pokročilou konstrukcí, aby při
obrábění nedocházelo k poškození kompozitních
materiálů obrobků a byl zajištěn čistý, řízený řez
s vysokou kvalitu povrchu.

V sortimentu obráběcích nástrojů společnosti Sandvik Coromant nechybí produkty určené
pro oblast frézování. Jejich koncepce stopkových fréz CoroMill najde vhodné využití i pro
obrábění litin a žáruvzdorných materiálů.
Monolitní karbidové stopkové frézy Sandviku
s označením CoroMill Plura HD jsou určené zejména
pro hrubovací frézování do rohu, frézování drážek
do plného materiálu, postupné zahlubování po
sestupné dráze a šroubovicovou interpolaci při obrábění ocelí a korozivzdorných ocelí. Lze je rovněž
použít i pro obrábění litin. Tyto nástroje umožňují
bezpečné a spolehlivé obrábění v širokém rozmezí
hodnot řezných parametrů.
Díky této koncepci monolitních karbidových
stopových fréz CoroMill Plura HD (Heavy Duty)
je umožněno odebrání velkého množství kovu
v krátkém časovém intervalu a je poskytnuta, v případě těžkých hrubovacích operací, kde má zásadní
význam především vysoká bezpečnost obráběcího
procesu a dlouhá, předvídatelná životnost nástrojů,
vysoká spolehlivost. Efektivní odvádění třísek při
obrábění s velkými hloubkami řezu zaručuje, s využitím metody konečných prvků, speciálně navržený

optimalizovaný tvar drážek. Konstrukce drážky pro
odvod třísek také brání přeřezávání třísek a náhlému
lomu nástroje. Díky vysoké účinnosti odvádění
třísek, lze s pomocí stopkových fréz s pěti zuby bez
jakýchkoliv kompromisů z hlediska bezpečnosti obráběcího procesu frézovat v plném materiálu drážky
s hloubkou až dvojnásobku průměru. U stopkových
fréz pro obrábění korozivzdorných ocelí je výhodou
také vnitřní přívod řezné kapaliny umožňující co
nejlepší kontrolu odvádění třísek a regulaci teploty.
Geometrické vlastnosti nástrojové třídy dovolují
dosažení mimořádných rychlostí úběru kovu a životností nástrojů. Vyvinuty byly dvě nové nástrojové
třídy, jedna pro běžné podmínky obrábění a přednostně pro obrábění za sucha, druhou lze použít
pro náročné podmínky a velké radiální hloubky řezu
při obrábění za mokra. Robustní geometrie čelních
břitů byla navržena tak, aby byla schopná odolat
náročným podmínkám při postupném zahlubování

inovace pro kompozitní obrábění
Novozélandská společnost Compotool uvedla na trh nový produkt v podobě nástrojové desky,
která představuje radikálně nový přístup k nástrojům pro práci s kompozitními materiály.
Systém Compotool zahrnuje nástrojovou desku,
lepidla a povrchový tmel, a je ideální jako vzorkový
systém s vysokou přesností nebo vybavení pro rapid
prototyping s krátkou dobou k dosažení přímého
výsledku. Produkt s lakonickým označením CT850
je vysokovýkonná nástrojová deska s koeficientem
tepelné roztažnosti, která odpovídá uhlíku, s teplotní schopností až do 850 °C. Má velmi nízkou
tepelnou vodivost, takže veškeré teplo aplikované
z autoklávu jde do vrstvené laminované části, místo
do nástrojové desky, což vede ke zlepšení povrchové úpravy a výrazně snižuje dobu v autoklávu,
což umožňuje rychlejší výstup. Velkou výhodou
je i snadná obrobitelnost s opotřebením řezných
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nástrojů obdobným jako např. u obrábění dřeva
nebo dřevovláknitých desek MDF.

„Nástrojová deska je přírodní produkt, naprosto
inertní,“ říká generální ředitel Paul Hackett. Ale to,
co to může nabídnout pro výrobní procesy, což
zaujalo většinu zákazníků je, že deska je na rozdíl od
epoxidových nástrojových bloků špatný vodič tepla,

Foto: Sandvik

Další novinkou v sortimentu je nová generace
břitových destiček s technologii Duratomic pro
soustružení oceli. Ta byla vyvinuta na základě
nejnovějšího výzkumu materiálů, jejich struktury
a procesů v nich. Díky této technologii představila
firma v roce 2007 první texturované povlakování
Al2O3 s modifikací α, které vytvořilo nový standard
v oblasti obrábění. Tato technologie povlakování
břitových destiček oxidem hliníku byla nyní
výrazně vylepšena. U nových tříd bylo použito
integrované snadné rozlišení opotřebené hrany
břitové destičky umožňující rychle a přesně určit
použitou hranu a její opotřebení pouhým okem.
Vysoce kontrastní znaky přitom nemají vliv na
výkon nástroje ani na parametry obrábění. Díky
tomu je možné zpracovat více dílů na jednu hranu,

Monolitní karbidové stopkové frézy CoroMill Plura
HD s novou koncepcí

a proto může být tepelné vytvrzování cyklováno
velmi rychle. I přes rychlé vytvrzení a ochlazení si
přitom zachovává své rozměry, což znamená velké
snížení doby setrvání v autoklávu a úsporu času
a peněz umožňující rychlejší vývoj dílů. Díky své extrémní teplotní schopnosti 850 °C může být použit
pre-preg (předimpregnace) nebo jiný prostředek
pro plné vytvrzování při vysoké teplotě, k dosažení
zpracování výrobku během jednoho procesu. To
umožňuje vyhnout se následné úpravě po vytvrzení. „Můžete začít přemýšlet o fázi vývoje nástrojů
spíše v řádu hodin, než ve dnech a týdnech, a to je
skutečně radikální!“ konstatuje Paul Hackett.
Další výhodou je to, že platforma CT850 může být
použita jako přípravek pro vrtání nebo obrábění
hned po vytvrdnutí formy nebo její části. Potenciální
uživatelé budou také spokojeni s dopadem tohoto
produktu na životní prostředí – díky tomu, že je
zcela přírodní, může být nástroj, když již není zapotřebí, recyklován nebo zaskládkován do země. ■
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TROJITÉ POVLAKOVÁNÍ NÁSTROJŮ
PRO NÁROČNÉ OBRÁBĚNÍ

Foto: SHM

Šumperská firma SHM se specializuje na přípravu PVD povlaků a povlakování nástrojů
zákazníků, kdy využívá vlastní patentovaná řešení z obou hlavních průmyslově využívaných
technologií – odpařování pomocí nízkonapěťového oblouku a magnetronové naprašování.
Díky vlastnímu vývoji jako první na světě představili
šumperští výzkumníci nové typy povlaků s nanokompozitní strukturou na bázi chromu a hliníku,
jak pro řezné nástroje, tak pro segment tvářecích
nástrojů a forem pro tlakové lití hliníku. Systémy
TripleCoatings představují nejmodernější povlaky
na trhu, které kombinují vynikající houževnatost
a tvrdost vrstev AlTiN a extrémně vysokou tvrdost
nanokompozitních vrstev. Po povlaku TripleCoating
Cr, pro nástroje určené pro obrábění kalených
materiálů, nerezí a pro velmi náročné aplikace,
následovala nedávno další novinka s označením
TripleCoating Si, založená na křemíku. Finální nanokompozitní vrstva, která tvoří vnější povrchovou
vrstvu povlakové struktury, má u nového povlaku

TripleCoating Si jiné složení a obsah křemíku, než
předchozí řada povlaků TripleCoating Cr. Vyšší obsah křemíku umožňuje použití tohoto typu povlaku
pro intenzivní řezné podmínky nebo obrábění
zušlechtěných ocelí s tvrdostí nad 60 HRC. Využití
najde např. při frézování kalené oceli za sucha.
Před třemi lety firma otevřela své vlastní špičkové
výzkumné a vývojové centrum. Dokladem toho, že
dokáže v mezinárodní konkurenci své unikátní technologie udržovat na světové špičce a určovat trendy,
svědčí mj. i dva nové české patenty. První nese číselné
označení 305038 a titul Způsob vytváření ochranných a funkčních vrstev metodou PVD z katody
se sníženou povrchovou elektrickou vodivostí,
a týká se hlavně PVD povlaků na bázi oxidů.

HAAS ZVYŠUJE RYCHLOST
Obráběcí centrum DT-1 pro vrtání a řezání závitů představil výrobce Haas
Automation v inovované výkonnější verzi s přímo poháněným vřetenem
s 20 000 ot.min-1. To umožňuje obrábět s vyššími rychlostmi posuvu u malých
nástrojů i v těch nejnáročnějších operacích vysokorychlostního obrábění.
Volitelné vřeteno s 20 000 ot.min-1 je ideální pro
operace, které vyžadují vysoké rychlosti vřetena,
a nabízí dostatek výkonu i pro frézování obtížně
obrobitelných materiálů. Umožňuje tuhé řezání vnitřního závitu rychlostí 5000 ot.min-1 s až čtyřnásobnou
rychlostí zasunutí pro zkrácení délky cyklu. Vřeteno
pohání vektorový hnací systém s výkonem 11,2 kW
a krouticím momentem 21,7 Nm. Výkonné vřeteno
s kuželem ISO BT-30 je spojeno přímo s motorem,
díky čemuž se snižuje zahřívání, zvyšuje se přenos

výkonu a je zajištěno perfektní
dokončování povrchu.
Díky štíhlé konstrukci centra je umožněno postavit
několik strojů vedle sebe,
a velmi efektivně tak využít podlahovou plochu.
Stroj je vybaven velkým upínacím kvádrem
s rozměry 508 x 406 x 394 mm a stolem s T-drážkami
660 x 381 mm, přičemž si zachovává velmi malý půdo-

VYVRTÁVACÍ HLAVA S HYDRAULICKÝM UPÍNÁNÍM
Pro efektivní obrábění složitých obrobků z těžko zpracovatelných materiálů jsou nezbytné
tuhé odolné nástroje a vysoký tlak chladicí kapaliny. Firma Kaiser Precision Tooling vyvinula
přesnou vyvrtávací hlavu EWH speciálně pro efektivní práci s exotickými materiály, jako je
titan, takže je ideálním nástrojem např. pro letecký průmysl.
Vyvrtávací EWH hlava je k dispozici s délkou 95
nebo 155 mm a zahrnuje HSK / SK / PSC rozhraní.
Její integrální a robustní provedení s hydraulickým upnutím nástrojového držáku a ultra tuhou
monoblokovou konstrukcí je koncipováno pro
tlak chladicí kapaliny až do 70 barů, a proto plně
vyhovuje těmto požadavkům a splňuje i nejpřísnější
standardy.
EWH hydraulické upnutí nabízí sílu uzamčeného
připojení, které dokonale svírá nástrojový držák,
s vysokým tlakem kolem celého obvodu. To je pro
říjen 2015
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Triple Coating pod mikroskopem: A – vrchní vrstva
s vysokou tvrdostí a tepelnou odolností
(nanokompozitní vrstva TiAISiN, resp. CrAlSiN),
B – základní velmi tvrdá vrstva (AlTiN, resp. AlCrN),
C – adhezní TiN, resp. AlCrN vrstva, D – tvrdokov

Druhý patent č. 304905 s názvem Způsob vytváření PVD vrstev s pomocí rotační cylindrické
katody a zařízení k provádění tohoto způsobu
popisuje netradiční kombinaci dvou technologií:
nízkonapěťového oblouku a magnetronového
naprašování. Jde o nový způsob nanášení otěruvzdorných vrstev metodou PVD. ■

rys. Centrum nabízí rychlosti posuvu až 30,5 m/min při
vysokorychlostním frézování. Rychlá výměna nástrojů
v postranním zásobníku nástrojů
s kapacitou 20 + 1 umožňuje
zkrátit dobu neobrábění. Vysokorychlostní posuvy 61,0 m/
/min spolu s vysokým zrychlením zkracují doby cyklů a zvyšují výrobní kapacitu.
Pro účinné odstraňování třísek
je DT-1 vybaveno prudce nakloněným vnitřním plechem. Volitelná výbava nabízí dvojitý šnek na
třísky, který je přepravuje do zadní
části stroje. Standardní výbavou je
proudový chladicí systém o objemu 170 l
s volitelnou programovatelnou chladicí tryskou
a vysokotlakým chlazením středem vřetena. ■

kvalitní upnutí lepší řešení než sevření pomocí
bočních pojistných šroubů, které mají bod a čárové
kontakty na obvodu. Vysoký tlak chladicí kapaliny
o více než 50 MPa zajišťuje účinné chlazení, důležité
zejména při řezání HRSA a zpracování materiálů
s nízkou tepelnou vodivostí, jako je např. titan.
Pokud by chladicí kapalina byla dodávána s nedostatečným tlakem, odpařovala by se, a teplota by
tedy stoupala, což vede ke snížení tvrdosti řezacího
materiálu a snižuje životnost řezné hrany. Vysoký
tlak chladicí kapaliny rovněž podporuje tvorbu třísky
a pomáhá dosáhnout i lepší utváření a zlom třísky.
„Robustnost a moderní design systému EWH, to je
ideální řešení pro letecký průmysl a další aplikace,
které obsahují exotické materiály. Tím, že zajišťuje
vysoký tlak chladicí kapaliny a tuhé upnutí, zlepšuje
novinka kvalitu vrtání a šetří peníze tím, že zvyšuje
špičkovou životnost,“ říká Peter Elmer, generální
ředitel společnosti Kaiser. ■
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CHYTRÝ ZPŮSOB SNÍŽENÍ SPOTŘEBY ENERGIE
Společnost Festo nabízí ve svém portfoliu nový modul pro energetickou účinnost. Jde o sestavu jednotek pro úpravu vzduchu MS6-E2M, která má stlačený vzduch zcela pod kontrolou.
Tento inteligentní systém jednotky pro úpravu stlačeného vzduchu sleduje a řídí provozní
parametry v nových i stávajících zařízeních plně automaticky.

Beze ztrát během prostojů
E2M lze snadno přizpůsobit požadavkům daného
zařízení pomocí ručního vstupního zařízení (MMI)
nebo po průmyslové síti (Profibus). Můžete rychle
a snadno určit parametry, podle nichž E2M zjišťuje,

zda příslušný stroj pracuje nebo nikoli. Během prostojů se přívod stlačeného vzduchu ke stroji uzavírá
a zabraňuje únikům netěsnostmi
na stroji. Tento systém je podobný
systému automatického startu
moderních aut, který zabraňuje
plýtvání energií.

Přehled všech hodnot

Kdykoliv lze vyvolat měřené hodnoty průtoku, spotřeby a tlaku
Automatické zjišťování
vzduchu. Tyto informace můžete
netěsností
používat pro nepřetržité inteliJe-li E2M v režimu vypnutí, kontgentní sledování energetické biroluje netěsnosti instalace. Pokud Modul
lance stroje. Pomocí modulu lze
modul pro energetickou účinnost MS6-E2M je určen
např. určit, zda zařízení spotřebopro inteligentní snižování
zjistí pokles tlaku, který je větší než spotřeby vzduchu v pneumatic- vává více vzduchu než před rokem,
nastavená hodnota, vyšle signál kých systémech
kolik stlačeného vzduchu je zapotřebí na jednu výrobní dávku, zda
řídicímu systému. E2M automaticky
zjišťuje netěsnosti v potrubním systému, a vede tak je tlak správně nastaven nebo jak vysoký byl tlak
k údržbě podle stavu. Modul rovněž dovoluje ruční a průtok v okamžiku poruchy stroje. ■
Foto: Festo

Modul pro energetickou účinnost MS6-E2M
nebo zkráceně E2M dokáže daleko více než
běžná jednotka pro úpravu stlačeného vzduchu. Spotřebu stlačeného vzduchu umí snižovat
aktivními zásahy do dodávek vzduchu, zejména
během klidového režimu zařízení. Automatické
sledování důležitých provozních parametrů (jako
např. průtok a tlak) současně zajišťuje spolehlivý výrobní proces. Kromě využití v nových,
energeticky účinných strojích, umožňuje také
jednoduché připojení k PLC a snadné vybavení
starších zařízení, od nichž se požaduje lepší energetická účinnost.

zapnutí nebo vypnutí přívodu stlačeného vzduchu.
V případě zvlášť složitých výrobních procesů lze
automatické zjišťování klidového stavu zařízení
vypnout a informace o stavu zadávat přímo z PLC.
Další důležitou předností modulu pro energetickou
účinnost E2M je aktivní sledování stavu (condition
monitoring). Kdykoliv máte k dispozici energetické
a provozní informace. Modul lze plně integrovat
do řídicího systému stroje pomocí průmyslové sítě (Profibus) a s řídicím systémem cyklicky vyměňovat důležité
údaje, jako např. spotřebu energie
a disponibilitu stroje.

EXZ: NEJMENŠÍ FOTOELEKTRICKÝ SENZOR NA SVĚTĚ
Novinkou v portfoliu společnosti Panasonic je řada EX-Z. Jde o jednocestný senzor s vestavěným
zesilovačem. S výškou pouhé 3 mm včetně čočky, elektroniky, indikačních kontrolek, tranzistorového výstupu a otvorů k upevnění se jedná o nejmenší fotoelektrický senzor na světě.
Senzory řady EX-Z jsou schopny detekovat objekty od 0,3 mm bez nutnosti použití masek. Díky
nejmodernější elektronice a optice mají rozsah až
500 mm. Vysoce kontrastní červená LED poskytuje
silné a stabilní světlo potřebné pro bezchybnou
detekci. Navzdory extrémně malé velikosti je možné
oběma typy, s přímým i bočním snímáním, bezpečně detekovat malé objekty o Ø 1 mm až na
vzdálenost 500 mm. Vzhledem k tomu, že paprsek
LED je jasně viditelný, je velmi snadné zkontrolovat,
že senzor je ve správné poloze.

Senzory nové řady jsou k dispozici jak ve variantě
přímého tak i bočního snímání s odolným flexibilním kabelem. Krytí IP 67 zaručuje bezpečné použití
i v provozech, kde hrozí vlhkost či stříkající voda.
Široká nabídka příslušenství umožňuje bezpečné
a rychlé upevnění. Malé rozměry senzoru umožňují
jeho vestavbu i do velmi úzkých prostor, kde ještě
donedávna mohly být umístěny jen standardní
vláknové senzory. ■
Více na: www.panasonic-electric-works.cz
lb/

INDIÁNI DOPUTOVALI DO INDIE  A NA EMO…
Francouzský výrobce obráběcích strojů Huron, jehož tradice sahá až do roku 1857, má sídlo
v alsaském Strassburgu, výrobnu v německém Graffenstadenu a nyní už v rámci indické skupiny Jyoti, je ukázkovým příkladem globalizace. Na letošním veletrhu EMO v Miláně firma
představila několik novinek s typickou hlavou indiána ve znaku.
Ke klíčovým produktům ve výrobním portfoliu
patří zejména obráběcí centra řady MX pro 5osé
operace na jedno upnutí a obrábění z pěti stran
od hrubování po dokončovací operace a soustružení. Dále pak hi-tech centra řady KX Five
zaměřené, jak již napovídá název, na vysokovýkonné obrábění komplexních dílů a tzv. kritických
komponent. Stroje s architekturou mostového
typu, vysokorychlostním elektrickým vřetenem
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(až 24 000 ot.min-1) a přímým odměřováním na
všech 5 osách si poradí v krátkých časech i s tvrdými materiály až u půltunových obrobků (pokud
se sníží rychlost posuvů a podávání, lze pracovat
až se 750kg díly).
Nejvýkonnější řadu představují stroje řady KXG určené pro komplexní obrábění velkých dílů pomocí
vysoce přesného 5osého obrábění a impozantní
série KX Large, pro tříosé obráběcí operace od-

Špičkový 5osý model Huron K2X 10 Five

hrubování až dokončování nejrůznějších druhů
složitých obrobků, jako jsou vstřikovací formy, kovací zápustky, děrovací a řezné nástroje, či práce
pro aeronautický průmysl. ■

/
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Dáváme svět do pohybu – četl jsem kdysi reklamní slogan na nějaké výstavě či veletrhu. V podstatě
velmi stručně a výstižně charakterizuje, jakou roli v moderní době plné technických vymožeností hraje
právě tribotechnika a tribologie.
Velkou naději na další pokrok v oboru představují zejména nové pokročilé materiály využívající výsledky výzkumu
v nanotechnologiích. Syntetická maziva, vytvářená „na míru” určitým požadavkům, jsou efektivnější než jejich
tradiční předchůdci. To má mimořádný význam nejen u zařízení vystavených extrémním požadavkům na energetickou a palivovou úspornost, ale i na dlouhodobou životnost a optimální provozní podmínky, což je hlavně
případ průmyslových strojů a zařízení. Často jde navíc o systémy pracující nepřetržitě či v extrémních podmínkách
s obtížnou přístupností pro údržbu a servisní zásahy, jako jsou např. větrné elektrárny. Nové výzvy přinesl i současný
trend vysokorychlostního obrábění, kdy jsou točivé součásti strojů vystaveny extrémnímu zatížení, ale zároveň je
požadováno minimální tření kvůli dosažení maximální energetické úspornosti.
Stejně tak jsou kladeny nové požadavky na rozvoj moderních diagnostických metod umožňujících detailní a přesné
stanovení stupně opotřebení maziv, a tím i možnosti jejich dalšího používání či nutnosti výměny k prevenci rizika
poškození strojů a zařízení, která tato maziva používají.
Příkladem mohou být mazací oleje, které zaznamenaly zejména v poslední dekádě dramatický vývoj. Jsou koncipovány jinak, než jejich předchozí generace, takže se v mnoha případech značně odlišují od tradičních, v minulosti
používaných olejů. Došlo k tomu hlavně kvůli novým nárokům na technické parametry ze strany výrobců strojů
a motorů, modernizovaným technologiím výroby, ale i omezení dopadů výroby a likvidace odpadů s ohledem na
stále se zpřísňující požadavky na ochranu životního prostředí. Při jejich výrobě se používají základové oleje vyšších
skupin v kombinaci s chemicky složitějšími antioxidanty, takže nové typy mazacích olejů mají odlišný způsob a dobu
degradace v porovnání s tradičními předchůdci (pokud dojde k vyčerpání antioxidantů, degradují velice rychle
a nelineárně, a neposkytují obvyklé signály, kdy začne docházet k tvorbě úsad), což si vynutilo i nové diagnostické
přístupy k vyhodnocování jejich stavu.
Motoristé, kteří zanedlouho začnou připravovat své čtyřkolé miláčky na zimní sezónu, už význam správného mazání
znají a není potřeba jim zdůrazňovat péči o motor a jeho dobrý stav – tedy i správné intervaly výměny oleje, i když
většině z nich asi pojem tribotechnika asi nic neříká – nicméně ji uplatňují v praxi. Podobně je tomu i v průmyslové
sféře, která se pro změnu chystá nikoli na zimu, ale – pokud lze věřit vizionářům ohlašujícím nové trendy – na zásadní
systémovou změnu, přesněji přechod do zcela nové etapy označované jako průmysl 4.0. Samozřejmě – víme své: upraví
se marketingová hesla a prezentace, ale v podstatě zůstane jako obvykle vše při starém... Anebo snad přece jen ne?
Rozvoj průmyslu v Česku se odráží i ve významu, jaký má tribotechnika v moderní průmyslové výrobě. Průmysl nové
generace, o kterém se teď často hovoří, bude do značné míry postaven (a závislý) na počítačových sítích, cloudu
a systému vzájemně komunikujících zařízení, označovaném jako „internet věcí”. A jeho součástí je i možnost dálkové
diagnostiky (včetně té v reálném čase) pomocí systému kabely či bezdrátově propojených senzorů umístěných přímo
na strojích či uvnitř motorů, což otevírá nové možnosti i v oblasti tribotechniky. Průmysl 4.0, fenomén, který ze zrodil
a má masivní ohlas v sousedním Německu, začíná neúprosně pronikat i k nám a byl i jedním z hlavních témat posledního ročníku strojírenského veletrhu, který minulý měsíc proběhl v Brně. Ostatně mnozí z vás měli možnost se o tom
přesvědčit jako vystavovatelé či návštěvníci této největší průmyslové události u nás na vlastní oči a uši.
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PhDr. Josef Vališka, šéfredaktor

Česká strojnická společnost – Odborná sekce Tribotechnika
ve spolupráci se
Slovenskou společností pro tribologii a tribotechniku ZSVTS a Odbornou skupinou tribodiagnostiky ADT ČR
Vás zve ve dnech 13.–15. 4. 2016 na
XII. Mezinárodní Česko-Slovenskou konferenci

Mazání v moderním průmyslovém podniku
Konference se uskuteční již tradičně v hotelu Ski – Nové Město na Moravě
Hlavní tematické okruhy konference a odborní garanti okruhů:
❚ Moderní průmyslová maziva – Ing. Petr DOBEŠ, CSc. ❚ Ošetřování maziv a mazací systémy – Vladislav CHVALINA ❚ Tribodiagnostika maziv
a strojů – Ing. Vladimír NOVÁČEK ❚ Teorie tření a mazání – Ing. Jiří VALDAUF ❚ Legislativa a ekologické řízení podniku – Ing. Petr KŘÍŽ

Bližší informace: Hana Valentová, mobil: +420 728 747 242, tel.: +420 221 082 203, e-mail: strojspol@csvts.cz, www.tribotechnika.cz
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Specifika maziv
pro aplikace
v koSmickém proStoru
Mazání v technologiích používaných pro průzkum vesmíru, zahrnujících pohyblivé díly
umělých družic Země, kosmických sond nebo průzkumných modulů určených pro přistání
na kosmických tělesech ve sluneční soustavě, vykazuje celou řadu mimořádných požadavků.
Pro uvedený účel existuje široké spektrum velmi rozdílných typů maziv, z nichž jsou zvláště
ceněna speciální plastická maziva do extrémních podmínek.
Při výběru vhodných maziv pro aplikaci v kosmických technologiích je nutno brát v úvahu několik
zvláštních požadavků:
●●Extrémní teploty ovlivňují především volbu
chemického složení maziva. Většina aplikací ve
volném kosmickém prostoru je charakterizována
velmi nízkými teplotami, které se mohou blížit absolutní nule. Přistávací moduly pro průzkum planet
a měsíců jsou vystaveny teplotám kolísajícím v širokém rozsahu, spjatým se střídáním planetárních
dní a nocí, od teplot hluboko pod bodem mrazu
až po velmi vysoké teploty: na Měsíci od -180 °C až
+135 °C, na Marsu od -90 °C až +30 °C, na Venuši
téměř konstantních +464 °C.

Maziva pro kosmické aplikace jsou využívána
i v elektronice a vakuu
●●Stav beztíže klade zvláštní nároky na dodávku

maziva do třecího uzlu. Musí být řešeny problémy
s čerpatelností maziv, která je ovlivněna mimo jiné
povrchovým napětím a viskozitou používaných
syntetických kapalin. Protože nedochází vlivem absence gravitace k přirozené konvekci v tekutinách, je
třeba počítat v některých případech s dodatečným
řešením odvodu tepla.
●●Přítomnost vakua ve volném kosmu nebo na
kosmických tělesech bez atmosféry, resp. s velmi
řídkou atmosférou, podporuje extrémní odpařování
říjen 2015
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maziv z povrchů. Vhodnou volbou jsou tedy maziva
s velmi nízkou tenzí par, případně může být tento
problém řešen dokonalým utěsněním a izolací mazací soustavy od okolního prostoru. Velmi zajímavý
vliv má přítomnost vakua na chemické reakce.
Na jedné straně je nutno počítat s nepřítomností
oxidačních reaktantů, jako je zejména atmosférický
molekulární kyslík, což má za následek absenci
tvorby oxidačních vrstev vedoucí k vysokým koeficientům tření, nefunkčnosti běžných aditiv a zadírání třecích povrchů. Na straně druhé je například na
nízkých oběžných drahách kolem Země přítomen
kyslík v atomární formě reaktivních radikálů, které
jsou schopny velmi zásadně chemicky degradovat
zasažené povrchy.
●●Studené povrchy umělých družic přicházející
do následného styku s bezprostředně odpařenými
mazivy mohou vést naopak ke kondenzaci jejich par
a k nežádoucímu orosení citlivých částí, především
optických přístrojů, jako jsou nejrůznější teleskopy
a spektroskopy.
●●Meteoroidy a prachové částice nepředstavují
naproti tomu v meziplanetárním prostoru vzhledem k hlubokému vakuu zásadní potíž, v případě
výzkumů planet, měsíců, planetek a kometárních
jader se toto řeší dokonalým utěsněním.
●●Pronikavá radiace je podstatným problémem
mazání v kosmu, neboť vede k výraznému urychlení rozkladu všech druhů maziv, zejména pak
organického základu. To platí pro oba dva typy
uvažovaného záření, ať již jde o elektromagnetické
spektrum, z něhož v blízkosti Země patří cca 10 %
k vysoce energetickým druhům ionizujícího záření
(UV-záření, X-záření) nebo rychle se pohybující
částice s původem ve slunečním větru, radiačních
pásech planet nebo dokonce hlubokém vesmíru.

Mazání ve vesmíru
Pro mazání ve vesmíru přicházejí v úvahu tři skupiny
maziv: syntetické oleje, filmy pevných maziv
a speciální plastická maziva. Příklady mazaných
částí jsou rotační a lineární ložiska, piezomotory
a reduktory. Typickými podmínkami jsou pomalé
přesné rotační pohyby, stop-start situace, extrémně
dlouhodobé mazání, vibrace a přetížení.
●●Základní skupinou jsou syntetické oleje,
které při použití ve vyšších rychlostech vedou ke
stabilním třecím podmínkám. Zřetelnou nevýhodou je vyšší těkavost maziva a relativně vyšší
degradace. Z běžných olejů do této skupiny patří PAO (polyalfaolefiny tj. syntetické uhlovodíky)

Úspěch Curiosity (NASA, Mars 2013) vděčí PFPE/PTFE
plastickým mazivům

a syntetické estery. Speciální vlastnosti vykazují
oleje na bázi polysiloxanů, případně velmi speciální
další křemíkové deriváty uhlovodíků (SiHC). Patrně nejrozšířenější skupinu pro opravdu extrémní
podmínky představují syntetické perfluorované
polyethery (PFPE).
●●Mazání ve vakuu se neobejde bez použití
speciálních mazacích filmů tuhých maziv. Jejich
určitou nevýhodou je nestabilita třecích podmínek.
V současnosti se používají i dlouho známé chemické
sloučeniny sprejované na povrchy, jako jsou sulfidy
a selenidy kovů (WS2, NbSe2) včetně nejznámějšího
materiálu, tzv. molyky (MoS2). Velmi se osvědčila
technologie nanášení tuhých látek ve vakuu technologií plazmového sprejování. K tomuto účelu
se používají vrstvy měkkých (i drahých) kovů (Pb,
Ag, Au, In) nebo vysoce speciálních kompozitních
materiálů (BaF2 – CaF2, WC – Co).
●●Osvědčené je použití speciálních plastických maziv, kde je dnes již osvědčeným příkladem aplikace plastického maziva kombinujícího
základový olej na bázi perfluorovaných polyetherů
(PFPE) s extrémní termickou a radiační stabilitou
a zpevňovadlo na bázi Teflonu (PTFE – polytetrafluorethylen). Tato maziva v sobě do značné míry spojují výhody syntetických olejů i pevných mazacích
filmů. Kromě požadavků pro použití v kosmickém
prostoru vykazují i extrémní únosnost mazacího
filmu a jsou naprosto inertní a kompatibilní s používanými raketovými palivy. Vývoj tohoto druhu
maziv svým významem daleko přesahuje specializované aplikace ve vakuu. Tyto produkty nalézají
stále častěji uplatnění v extrémních podmínkách
průmyslu a energetiky, ať již jde o extrémní teploty
nebo odolnost vůči agresivním chemikáliím a ionizujícímu záření, aplikace v elektronice a vakuové
technice.

Trendy pro mazání v kosmu
Kromě výše uvedeného zahrnují i mnoho převratných a zcela nových technologií. Rozvíjí se
výzkumné a vývojové projekty zaměřené na konstrukci magnetických ložisek, mazání pod inertní
atmosférou, plynem pod vysokým tlakem, mazání
mlhou, jemnými částicemi např. ve formě grafitového prachu získávaného katalytickou tvorbou
z plynné fáze. Lze očekávat, že uvedené technologie mohou mít v budoucnu velký význam i pro
speciální použití v průmyslu. ■
Ing. Olga Křížová, Chematribos
Ing. Petr Kříž, Castrol Lubricants (CR)
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Jak zabránit poruchám
stroJů a zařízení
Levnější prevence než náprava
Čistit stroj a zbavovat olej ve stroji vody a nečistot je nákladné – ať už se použije libovolná
technologie. Nejefektivnější je zabránit vstupu nečistot do systému z vnějšku.

Utěsněte systémy
Ať už jde o převodovku, hydrauliku, pumpu nebo
mazací systém turbíny, krokem číslo jedna je zamezit vniku nečistot do systému veškerými otvory,
které jsou zejména na nádrži či skříni stroje. Návazným krokem je, zabezpečit dýchání olejového
systému zavzdušňovacími filtry, které jsou opravdu
schopny zachytávat nečistoty a vlhkost z nasávaného vzduchu do nádrže.

Dýchání strojů
Odvětrání olejových nádrží hydraulických systémů,
převodovek či mazacích okruhů se obvykle kombinuje s otvorem na doplňování olejů. Mnohdy
se jedná o víčka bez filtru. V lepším případě je na
nádrži víčko s jednoduchým filtrem. Tyto filtry nedokážou zachytávat vzdušnou vlhkost a jsou obvykle
schopny filtrovat částice od 40 µm a větší.
To je z hlediska ochrany oleje nedostatečné. Nejzávažnější z hlediska opotřebení jsou zejména částice
v jednotkách mikrometrů – tedy tak velké nebo
menší, jako je vůle mezi pohybujícími se částmi
(typicky 3–5 µm), resp. tloušťka mazacího filmu.
Bavíme se tedy o částicích, které jsou lidskému oku
neviditelné (pro ilustraci lidský vlas má přibližně
tloušťku 65 µm).

Příklady, jak to být nemá. Veškeré poletující částice
a vlhkost se dostávají do oleje. Nešťastné je řešení,
kdy vnější prostředí kontaminuje olejová mlha.

Zavzdušňovací filtry s desikantem
Hygroskopické zavzdušňovací filtry s desikantem
vynalezl v 80. letech Jim Waller, a jelikož se toto
technické řešení velmi osvědčilo, založil společnost
Des-Case, která je dnes světovou jedničkou a tahounem v inovacích v oblasti zavzdušňovacích filtrů.
Des-Case vyrábí zavzdušňovací filtry pro celou řadu
partnerů, a proto se s jejich filtry můžete setkat pod
známými značkami výrobců olejů či hydraulických
prvků. Čím dál širší je také spolupráce přímo s výrobci zařízení (zejména převodovek), a proto filtry
Des-Case lze nalézt přímo u nových strojů.
Desikant je hygroskopická látka, která vysouší své okolí.
V zavzdušňovacích filtrech se nejčastěji používá jako
desikant silikagel. S tím se setkáváte např. u nových
bot či u některých potravin (arašídy). Silikagel má
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Princip zavzdušňovacích filtrů Des-Case

velkou a dlouhodobou
schopnost jímat vlhkost
či vodní páry. Součástí
desikantu je indikátor
vlhkosti, který ukazuje
změnou barvy saturaci
desikantu vodou. Nejlepší indikátor je modrý,
který po saturaci silikagelu mění svou barvu
do růžova. Jednoduše
tak obsluha nebo technik údržby pohledem přes průhledné pouzdro filtru zjistí, že filtr je potřeba vyměnit.
Funkce filtru s desikantem je v podstatě triviální.
Vzduch z vnějšího prostředí při „nádechu“ stroje
prochází filtrem, kde se ze vzduchu odstraní částice
nečistot, pak prochází náplní desikantu (silikagelu),
kde se z proudícího vzduchu odstraní vlhkost a pak
vzduch prochází dalším filtrem. Odtud do nádrže
s olejem proudí čistý a suchý vzduch.
Filtry Des-Case mají celou řadu unikátních konstrukčních prvků. V podstatě jsou nezničitelné
a schopny eliminovat problém unikající olejové
mlhy, mají systém řízení množství protékajícího
vzduchu a další. Výrobní škála je také unikátní –
od maličkých „knoflíkových“ filtříků pro půl litrové
náplně až po obří filtry o velikosti popelnice pro
zabezpečení statisíce litrových tanků s oleji či palivem. Všechny filtry Des-Case v současné době jako
jediné splňují přísnou evropskou legislativu a jsou
v souladu s nařízením evropské komise REACH.
A co je přínosem? Spolehlivější zařízení s delší životností, menší spotřeba oleje, nižší náklady na

Hybridní zavzdušňovací filtr s expanzní komorou

Membrána uvnitř expanzní nádoby se podle tlakových poměrů ve skříni převodovky smršťuje či roztahuje. Pokud jsou změny hladiny ve stroji relativně
malé (např. vlivem změny teploty) systém využívá pro
dýchání pouze prostor expanzní komory – olejová
náplň je tak defacto úplně izolována od vnějšího
prostředí. Až ve chvíli, kdy se v nádrži vytvoří malý
podtlak, resp. přetlak, otevřou se ventily ve spodní
části filtru a vzduch proudí filtrem dovnitř, resp. ven.
Instalace nevyžaduje žádné konstrukční úpravy
stroje a zabere pouze několik minut.

Rychlospojky
Rychlospojky na olejové nádrži ušetří spoustu času
při doplňování oleje nebo při připojování obtokové filtrace. Především však není nutné pokaždé
systém otevírat a předejde se další kontaminaci
olejové náplně.

Vhodné skladování
a manipulace s mazivy
V praxi velmi často vídáme, že každé doplnění oleje
se projeví ve zvýšení znečištění oleje ve stroji. Příčin
je několik.

Nástavec na nádrž
s rychlospojkou včetně
zavzdušňovacího filtru
a ventilu na odběr vzorku

údržbu. Je např. prokázané, že instalace kvalitního zavzdušňovacího
filtru s desikantem dokáže prodloužit životnost ložisek minimálně
2–3násobně.

Hybridní zavzdušňovací filtry
Tato nová generace zavzdušňovacích filtrů se
používá zejména ve velmi vlhkých, prašných či
agresivních prostředích. Hlavní rozdíl proti filtru
s desikantem je v rozšíření o expanzní komoru.

Nevyhovující skladování olejů – olej není nijak
chráněn proti kontaminaci

Nový olej
Nezřídka se stává, že dodaný nový olej nesplňuje
kvalitativní požadavky stanovené výrobcem zařízení. Nový olej tak má např. kód čistoty 19/17/15
a požadavek výrobce stroje je 15/13/11. Řešení
problému je jednoduché – pravidelná vstupní
kontrola maziv a čištění oleje před aplikací v zařízení.

/
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Optimální
řešení
– systém
IsoLink

Manipulace s oleji

Vhodně řešený
sklad maziv je
zárukou konstantní
kvality a čistoty
maziv

Skladování maziv
Nevyhovující skladování maziv, kdy se otevřené
sudy a kontejnery nacházejí přímo v provozu nebo
naopak venku na dvoře, umožnuje vnik nečistot
a vlhkosti do oleje. Nejasné označení umožní záměnu maziv.
Řešení – sklad maziv musí mít jasný řád a štábní
kulturu. Načaté sudy se zabezpečí zavzdušňovacími filtry s desikantem, které zabrání vniku vody
a nečistot do oleje. Případně se sudy a kontejnery
vybavují nástavci s rychlospojkami. Oleje se před
použitím přečistí nebo filtrují tak, aby se do strojů
dostával opravdu čistý nový olej.

Pro manipulaci s mazivy se často používají nevyhovující prostředky. Olej se přelévá ze sudu do
otevřených nádob (kýblu či konve) a pak pomocí
trychtýře do stroje. V lepším případě obsluha kýbl
na olej vytře hadrem. Olej tak není nijak chráněný
proti vnější kontaminaci.
Příkladem vhodného řešení je variabilní systém
IsoLink pro precizní manipulaci s oleji. Nádoby
jsou hermetickým uzavřením chráněny před
vnější kontaminací. Výdej oleje má ergonomické
ovládání a plnění nádob je možné provést přes
rychlospojky. Systém samozřejmě podporuje barevné kódování.

nému smísení
nekompatibilních olejů. Každý typ oleje
pak má přiřazen svoji barvu, která je jasně viditelná na plnicím
otvoru stroje, na vyhrazené filtrační jednotce či
přenosném kontejneru pro daný typ oleje.

Barevné kódování
Optimální je, pokud se zavede barevné označování
pro jednotlivé druhy oleje, aby se předešlo vzájem-

Každá barva filtračního vozíku znamená jiný druh
oleje – prostor pro chybu je menší

Závěr

Recept na prostoje – nevyhovující prostředky pro
manipulaci s olejem

Pokud nevíte kde začít, nejlepší je začít auditem
současného stavu. Je vhodné Identifikovat slabá
místa a navrhnout nápravná opatření, podle nákladnosti a rychlosti návratnosti pak naplánovat jednotlivé kroky. Vyplatí se to? Ano. Velmi rychle. ■
Ing. Jan Novák, Kleentek

KLEENTEK, spol. s r. o. / +420 266 021 559 / Sazečská 8 / Praha 10

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

říjen 2015
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Oleje prO šrOubOvé
kOmpresOry

ného zatížení. U šroubových kompresorů s přímým
vstřikem oleje se používají nejčastěji oleje podle
výkonnosti ISO-L-DAG nebo DAJ. Podle DIN 51506 se
používají nejčastěji oleje podle VCL nebo VDL (tab. 1).

Článek se zabývá problematikou mazání šroubových kompresorů. Pro stlačení vzduchu se
používají různé typy kompresorů, které se volí podle spotřeby vzduchu, provozního tlaku
a podmínek provozu. Každý typ kompresoru má specifické podmínky pro mazání a tím i volbu
vhodného typu maziva. Mazivo je nutné počítat mezi konstrukční prvky každého soustrojí
a je mu nutné věnovat náležitou pozornost.

Pro provoz šroubových kompresorů se převážně
používají:
●●vysoce rafinované ropné oleje – redestilované
velmi úzké frakce,
●●hydrokrakované oleje – úzké frakce,
●●syntetické oleje – (PAO, esterové ekologické
oleje).
S úspěchem se používají hydrogenované oleje,
kde je více než 90 % nasycených uhlovodíků, s nízkou odparností a vysokým bodem vzplanutí. Oleje
jsou dále vhodně upravené aditivy. S těmito oleji
byla provedena řada provozních zkoušek u malých
i velkých šroubových kompresorů. Tam, kde jsou
vysoké teploty, se doporučují syntetické oleje na
bázi polyalfaolefinů nebo polyesterů.
Důležitou vlastností všech typů olejů je nízká odparnost a dobrá schopnost odlučování oleje ze
vzduchu. Olej je ve vzduchu složen z kapek, aerosolů a páry. Pro zajištění předepsané jakosti vzduchu
musí být olej odstraněn.
Povinností každého provozu kompresoru je dodávat stačený vzduch předepsané jakosti. Na kvalitu
vzduchu dbá norma ISO 85 731 (viz tab. 2), která
předepisuje jakost podle druhu použití vzduchu.
Odstranění oleje ze stlačeného vzduchu se provádí
pomocí speciálních separátorů, kde se pro odloučení kapalin používají skleněná vlákna, na kterých
koaluguje jemný aerosol, který ve větších kapičkách
stéká do spodní části separátoru a vrací se zpět
do mazacího systému kompresoru. Pro odstranění par je nutné dále zařadit vymrazovací systém
a sušičky pro odstranění celkové vlhkosti vzduchu.
Pro speciální použití, kde se vyžaduje nepřítomnost

Při volbě vhodného kompresoru je nutné také vzít
v úvahu, že stlačený vzduch je výrobně ekonomicky
velmi náročný a jde o jednu z nejdražších komodit.
V současné době se do popředí produkce a provozu dostávají šroubové kompresory. Jedná se
o objemové kompresory rotační. Stlačené vzdušiny
se v nich dosahuje zmenšením objemu párových
komůrek mezi šroubovými zuby obou rotorů. Rotory jsou vytvořeny jako šroubová tělesa s velkým
stoupáním a nestejným počtem zubů (obr. 1).

Obr. 1 Šroubový kompresor

Na obr. 2 je zobrazeno rozdělení šroubových kompresorů, kterých se dnes používá asi 85 % s přímým vstřikem oleje do šroubovice, a to vzhledem
k jednodušší a robustnější konstrukci. Vstřikováním
oleje do pracovního prostoru (asi 5 kg oleje na 1 kg
plynu) je mazání a chlazení rotorů tak účinné, že
synchronizační soukolí není již zapotřebí. Olej zajistí
těsnost rotorů, snižuje výtlačnou teplotu vzduchu.
Šroubové mazané kompresory jsou mimořádně
jednoduché stroje. Jedním z rozhodujících faktorů
je zde používání vysoce jakostních olejů a dokonalé
odloučení oleje ze vzduchu.

Obr. 2 Rozdělení šroubových kompresorů

Požadavky na oleje
U šroubových kompresorů se používají převážně
oleje viskozitní třídy ISO VG 46 a ISO VG 68. Ve výjimečných případech se používá olejů jiné viskozity. Při provozu kompresoru s přímým vstřikem
oleje do šroubovice dochází k přímému styku se
vzduchem – vzdušným kyslíkem. Oxidace oleje je
urychlována velkými objemy vzduchu a velkou
plochou šroubovice.
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Dochází zde k velkým bodovým tlakům a teplotám,
olej je zatěžován oxidačně – teplotně. Za těchto velmi
složitých podmínek dochází ke stárnutí, což má za
následek tvorbu karbonových částic a lepivých polárních lakových úsad. Tyto látky snižují výkonnost oleje,
zvyšuje se nebezpečí pro ložiska, dochází k ucpávání
odlučovačů a filtrů. Olej ztrácí své základní jakostní
parametry, což způsobuje havárii těchto kompresorů.
Z výše uvedeného vyplývá, že olejům pro šroubové
kompresory je nutné věnovat velkou pozornost.
Oleje musí plnit řadu základních povinností a musí mít:
●●dobré mazací vlastnosti,
●●vhodnou přilnavost,
●●těsnící schopnost,
●●zajistit odvod tepla,
●●antikorozní vlastnosti,
●●vysokou oxidační stálost,
●●nízkou tenzi par – odparnost,
●●tlumicí vlastnosti,
●●vysoký bod vzplanutí,
●●nízký bod tuhnutí.
Na olej působí řada nepříznivých vlivů: vysoký tlak,
zvýšená teplota, prach z nasávaného vzduchu, vlhkost,
oxidační prostředí, zbytkové prvky z opotřebení apod.
Oleje pro šroubové kompresory se v současnosti
nejčastěji výkonově hodnotí podle norem DIN nebo
ISO. Podle ISO 6743 se oleje rozdělují podle tepel-

Výběr olejů

Tab. 1 Požadované základní jakostní parametry olejů pro šroubové kompresory
Vlastnosti
Kinematická viskozita při 40 °C
Viskozitní index, min
Bod vzplanutí o. k.
Bod tuhnutí
Popel oxidační
Obsah vody, max.
Korozivní působení na kovy, Cu
100°C / 3 hod., max.
Deemulgační charakteristika
max. 20 min.
Pěnivost - při 25 °C, max.
- při 95 °C, max.
- při 25 °C po 95°C, max.
Oxidační zkouška (Fe2O3)
a) odparnost, max.
b) zvýšení CCT, max.
Destilační zbytek po oddestilování
80% oleje
- kinem. viskozita /40 °C max.
- CCT, max.
Odparnost NOACK

Hodnota oleje
VDL 46
46 ± 10 %
90
220
-25
0,05
0,05

Hodnota oleje
VDL 68
68 ± 10 %
90
230
-20
0,05
0,05

1

1

cm3

40 – 37 – 3

40 – 37 – 3

cm
cm3
cm3

75 / 0
75 / 0
75 / 0

75 / 0
75 / 0
75 / 0

% hm.
% hm.

20
3

20
3

mm2.s-1
% hm.
% hm.

230
0,3
7

250
0,3
7

Jednotka
mm2.s-1
°C
°C
% hm.
% hm.

3
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oleje, se používají pro stlačování vzduchu kompresory bezmazné.

Provozní ověření
Pro zajištění bezporuchového provozu a určení
termínu výměny olejů byla provedena řada zkoušek.
Rozdíl je v tom, o jak velké zařízení jde, a tím kolik
oleje je v olejovém systému.
U malých kompresorů se provádí výměna olejů po
2000 až 3000 provozních hodinách. U velkých šroubových kompresorů, kde je 100 až 500 litrů oleje,
se doporučuje provádět pravidelně kontrolu. Zde
se pak může dosáhnout u kvalitních olejů několika
tisiců provozních hodin. Pravidelná diagnostika prokázala výhodnost hydrogenátů. Výsledky několika
zkoušek jsou uvedeny v tabulkách.

V průběhu více let jsme systematicky hodnotili
provoz vybraných šroubových kompresorů s přímým vstřikem oleje. Jako základový olej byl použit
hydrogenát s úzkou frakcí s odparností dle Noaca
max. 7 %. Výsledky ukázaly velmi dobré všechny
základní jakostní parametry oleje a při pravidelné
kontrole se dále potvrdilo, jak se dá významně prodloužit výměna oleje při zajištění bezporuchového
provozu. Velmi důležité pro zajištění provozu je
věnovat pozornost čistotě nasávaného vzduchu
a odlučování oleje ze stlačeného vzduchu.
Je nutné používat kvalitní sací filtry a vzduch nasávat z místa, kde není značně znečištěn. Kvalita
odlučovačů se projeví jak na čistotě oleje, tak na
množství doplňovaného oleje, který uniká z kompresoru do stlačeného vzduchu.

Tab. 2 Třídy kvality stlačeného vzduchu pro všeobecné použití (ISO 85 721)

Třída kvality
1
2
3
4
5
6
7

Pevné částice
maximální
velikost
[µm]
0,1
1
5
15
40
-

Pevné
částice
koncentrace
[mg/mn3]
0,1
1
5
8
10
-

Vlhkost
max. tlakový
rosný bod
[°C]
-70
-40
-20
+3
+7
+10
-

Olej+
koncentrace
[mg/m3]
0,01
0,1
1
5
25
-

+ celkový obsah kapiček, mlhy a páry

Závěr
Šroubové kompresory jsou pro svoji jednoduchost,
ekonomičnost a spolehlivost využívány v nejrůznějším provedení. Od malých pojízdných až po velká
stacionární soustrojí. Pro tyto typy kompresorů je
na trhu celá řada olejů. Zatím převažují ropné oleje
úzkých frakcí, výborné oxidační stability a nízké odparnosti. Jednotliví výrobci šroubových kompresorů
dodávají oleje pod vlastním označením po dohodě
s výrobci a dodavateli těchto olejů.
Při pravidelné diagnostice, a to jak tribotechnické,
tak např. vibrační, se zajistí bezpečnost provozu
a také značné ekonomické úspory. Náklady na diagnostiku jsou mnohem nižší než náklady vzniklé
z prostojů strojů, výměny olejů, za nákup náhradních dílů. ■
Vladislav Marek, Ondřej Švec, Trifoservis
Ladislav Hrabec, VŠB-TU Ostrava

Maziva splňující technické
a legislativní požadavky
pro aplikaci v potravinÁŘství
Potravinářský průmysl představuje jedno z nejvýznamnějších dynamicky se rozvíjejících
průmyslových odvětví. Moderní zpracování potravin však podléhá stále se zpřísňujícím pravidlům průběžného monitorování kvality vyráběných potravin a všech rizikových míst možné
kontaminace potravinářských surovin či vyráběných produktů.
Je tedy zřejmé, že ve výrobních zařízeních a technologiích zpracovávajících potravinářské suroviny
je nutno aplikovat právě a pouze jen taková ekologická maziva, která splňují veškeré požadavky pro
aplikace v potravinářském průmyslu. V podstatě se
jedná o dvě základní skupiny produktů:
●●maziva určená pro náhodný kontakt s potravinami
●●maziva pro přímý kontakt s potravinami – pomocné prostředky (přídavné technologické látky
používané při zpracování potravin)

Maziva určená pro náhodný
kontakt s potravinami – specifikace
typu NSF H1

říjen 2015
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(pokračování na str. 26)

▲

Jde o maziva, jež nejsou určena pro přímý kontakt s potravinami, nýbrž jsou vyvinuta pro mazání mechanismů strojních zařízení používaných

při výrobě a zpracování potravin (ložiska strojních
celků, hydraulické systémy, převodové mechanismy,
kompresory, řetězy, dopravníky...). Během jejich
používání se předpokládá, že může v nezbytné
technologické míře (náhodné nepředpokládané
úniky, netěsnosti...) dojít k náhodnému kontaktu
s potravinami. Z tohoto důvodu musí takováto maziva obsahovat pouze přijatelné komponenty, které
mohou přijít do styku s potravinami = podléhají příslušným schválením (uznávaná americká legislativa
NSF – USDA, dnes s mezinárodní platností, evropská legislativa = lokální předpisy).
Schváleným mazivům pro
Nonfood Compounds
náhodný kontakt v potraProgram Listed H1
vinářském průmyslu dle
ISO 21469 Certified
testů netoxicity tak vydává

např. od r.1998 certifikát použitelnosti H1 původně
americká organizace NSF (National Sanitation Foundation), dnes s mezinárodní působností, v tzv. bílé
knize schválených produktů.
Do skupiny maziv pro náhodný kontakt s potravinami patří zejména tzv. bílé oleje. Jde o silně
i vícenásobně rafinované minerální i syntetické
oleje s velmi nízkým obsahem aromatických uhlovodíků a téměř nulovým obsahem cyklických
polyaromatických uhlovodíků (1 µg/kg). Maziva
dále obsahují vysoce výkonná aditiva, která zaručují výbornou odolnost vůči vysokým zatížením
a teplotám, minimalizují opotřebení a poskytují
vynikající antikorozivní ochranu potravinářských
zařízení. Všechny tyto vlastnosti zajišťují dlouhou
provozní životnost strojů při současném snížení
rizika možné kontaminace, jak vyžaduje v potravinářství používaný řídicí a kontrolní systém HACCP
(Hazard Analysis and Critical Control Point System).
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Maziva pro přímý kontakt
s potravinami – pomocné prostředky
(přídavné technologické látky při
zpracování potravin) – specifikace
typu NSF 3H
Tato skupina mazacích
či separačních a čisticích
prostředků představuje
látky používané pro přímý
kontakt s potravinami
(separační, mazací, uvolNonfood Compounds
ňovací přípravky, technoProgram Listed 3H
logické přísady s čisticím
účinkem...). Je zřejmé, že
zbytkové minimální množství těchto látek vždy
zůstává v potravinách. Zde již na základě evropské
směrnice 95/2/EC s příslušnými doplňky nelze vystačit s bílými oleji, jakožto technologickými přísadami při výrobě potravin. Na pomocné prostředky
ve výše uvedeném významu se totiž vztahují další
přísné požadavky (např. se musí jednat o látky bez
obsahu GMO = geneticky modifikované organismy,
musí se jednat o produkty bez obsahu alergenů
atd...). Takovéto produkty jsou např. na bázi rostlinných olejů + rostlinných vosků + potravinářských
aditiv a splňují samozřejmě evropskou směrnici
95/2 EC, jsou schváleny dle specifikace NSF 3H. Neobsahují alergeny a splňují směrnici1829-1830/2003
EC vzhledem ke GMO.
Je zřejmé, že zmíněné produkty pro přímý kontakt
s potravinami musí vyhovovat z hlediska požadavků Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č.1935/2004 a dále dle §26 zákona č.258/2000 Sb.
o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů pro použití v ČR jako technologické prostředky pro přímý kontakt s potravinami. Tyto produkty jsou úspěšně aplikovány např.

NSF
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při zpracování těsta, kdy zajišťují optimální mazání
a maximální ochranu kráječů chleba a dávkovačů
těsta, při separaci potravinářských výrobků z forem
apod., kdy je nutné mimo jiné dodržet zachování
chuti a vůně finálních produktů, a to i v případě
delšího skladování. Vhodně navržená viskozita
takovýchto produktů pak umožňuje zpravidla jejich
aplikaci ve vstřikovacím systému bez ohřívání olejů.
Dále je uveden základní přehled standardů a závazných norem vztahujících se k problematice
aplikovatelných maziv v potravinářském průmyslu:
Americká a mezinárodní legislativa:
FDA (Food and Drug Administration) – úřad pro
testování netoxicity komponent jednotlivých
formulací, stanovuje seznam ingrediencí – § 21
CFR (Code of Federal Registartion) 178.3570 část 21
– a jejich limity týkající se koncentrace pro použití
v mazivech, u nichž je potenciální možný kontakt
s potravinami.
Organizace NSF (National Sanitation of Foundation)
– dříve USDA ((United State Department of Agriculture) – ověřuje položky dané seznamem FDA (testy
toxicity, resp. netoxicity produktů), ověřuje nové
produkty, vydává certifikáty a vytváří přehled maziv
(tzv. bílá kniha), kde je možný předpoklad nahodilého
či přímého kontaktu s potravinami dle specifikací NSF:
● H1 maziva pro náhodný kontakt s potravinami,
● 3H maziva a technologické prostředky pro přímý
kontakt s potravinami,
● HT-1 teplonosné kapaliny pro náhodný kontakt
s potravinami.
Evropská legislativa:
Směrnice č 1935/2004 EC (v platném znění) týkající
se materiálů, jež přicházejí do kontaktu s potravinami.
Směrnice č.2008/72/EC (v platném znění) týkající
se plastických materiálů a druhů komponent pro
kontakt s potravinami.

Směrnice 1829-30/2003/EC (v platném znění) týkající se GMO (geneticky modifikované organismy).
Směrnice 96/2/EC (v platném znění) týkající se
rostlinných olejů a potravinářských aditiv.
Směrnice 2003/89/EC (v platném znění) týkající
se alergenů.
Související standardy v ČR:
Zákon 258/2000 Sb. par. § 36 o ochraně veřejného
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
ve znění následujících předpisů v současném znění
(v souladu s Nařízením Evropského parlamentu
a Rady (ES) č. 1935/2004 v platném znění).
Vyhláška 38/2001 (Novela 186/2003), v platném
znění – „Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na výrobky určené pro
styk s potravinami a pokrmy (seznam povolených
látek) – výjimky schvaluje SZÚ.
ČSN EN ISO 21469 – Bezpečnost strojních zařízení –
Nahodilý kontakt maziv s produktem – Hygienické
požadavky.
ČSN EN ISO 22000 (569600) – Systémy managementu bezpečnosti potravin – Požadavky na organizaci v potravinovém řetězci.
Na přiložených obrázcích 1., 2., a 3. jsou uvedeny
některé typické aplikace a technické parametry
maziv schválených pro potravinářské aplikace se
specifikacemi NSF – H1, resp. NSF – 3H.
Ke všem výše uvedeným produktům lze poznamenat, že ekologická maziva pro potravinářské
provozy v souladu s trendem monitorování kvality
výroby potravinářských výrobků a následné ochrany
spotřebitele, budou stále častěji vyhledávána jako
maziva s minimálním negativním vlivem na okolní
prostředí. Jedná se o technicky velmi vyspělé produkty s optimálně navrženými vlastnostmi, kde
jejich vyšší pořizovací cena je bezesporu několikanásobně vyvážena jejich neutrálním vlivem na
životní prostředí. ■
Ing. Pavel Růžička, Ph.D., TOTAL Česká Republika
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odborná sekce
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Tribotechnika

Vás zve na odborný seminář:

TECHNICKÝ SERVIS A FLUID MANAGEMENT
PRO MODERNÍ MAZIVA
ve čtvrtek 17. prosince 2015
od 9:00 v budově Českého svazu VTS, Praha 1, Novotného lávka 200/5, 3.patro - sál 319

Seminář bude zaměřen na moderní technologie a poznatky z oblastí údržby,
servisu, sledování parametrů a komplexního fluid managementu současných maziv.
Odborným garantem a hlavním partnerem semináře
je společnost Castrol Lubricants (CR), s.r.o.
www.castrol.com/industrial, e-mail: petr.kriz@castrol.com

CASTROL VÁŠ SPECIALISTA NA
EFEKTIVNÍ FLUID MANAGEMENT

4Komplexní servis produktů dle potřeb zákazníka
4Pravidelný monitoring stavu náplní
4Operativní řešení provozních potřeb
4Odborný servis s nejmodernějšími technologiemi
4Optimalizace provozu maziv a technologických kapalin
4Správa a archivace mazacích plánů a provozních dat
s využitím moderního systému čárových kódů
a speciálního programu CASTROL SOFTWARE OIL

ONLY CASTROL HAS

Tel: +420 603 222 163

THE TECHNOLOGY
INSIDE
www.castrol.com/industrial

IT’S MORE ThAN jUST OIL. IT’S LIqUID ENGINEERING.
TM
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Limity anaLýz oLejů
– jak je překonat
Analýzy olejů jsou již dlouho využívaným nástrojem v moderní údržbě. Přínosy tohoto diagnostického nástroje pro sledování stavu strojů byly mnohokrát popsány a dokumentovány.
Jedním z mála limitujících faktorů jeho efektivity je doba od odebrání vzorku oleje ze stroje do
získání výsledků analýzy a diagnostického závěru. Moderní technologie a dobrá organizace
umožňují dnes tuto dobu výrazně minimalizovat.

Analýza oleje jako nástroj
proaktivní údržby
Neplánované opravy a odstávky výrobních strojů
a velké zásoby náhradních dílů způsobují pokles produkce a vzrůst nákladů. Proaktivní („vstřícná“) údržba
je taková, při které se na vznik poruch nečeká, ale je
snaha jim aktivně předcházet. Tento způsob údržby
ovlivňuje výrazně spolehlivost provozu. Monitorování stavu oleje po celou dobu provozu, sledování
průběhu změn vlastností (tedy tribodiagnostika)
a jeho správné ošetřování – to je proaktivní údržba
mazacích olejů. Analýza mazacích olejů dnes slouží
jako diagnostický prostředek ke sledování různých
typů strojů s uzavřeným cirkulačním mazacím systémem od turbín po plynové motory. Schémata rozborů, tedy jaké zkoušky se mají provést, se liší právě
podle typu stroje a jsou dobře známá. Při dodržení
optimálních intervalů odběru vzorků lze spolehlivě
zachytit všechny změny od běžného stavu (běžných
hodnot jednotlivých sledovaných parametrů) a s velkým předstihem upozornit uživatele stroje, že se
děje něco neobvyklého. Sledování trendů jednotlivých ukazatelů nebo jejich kombinací dává perfektní
přehled o stavu stroje i oleje (viz obr. 1 a 2). Velmi
důležité přitom je, aby diagnostik z laboratoře znal
podrobnosti o sledovaném stroji, což velmi často
není možné bez komunikace s uživatelem stroje. Při
formulaci diagnostického závěru analýzy mazacího
oleje je nutné poskládat údaje od výrobce stroje,
uživatele stroje, výrobce oleje s naměřenými daty.
Často bývá limitem nedostatek informací o vzorku
a stroji, ze kterého byl vzorek odebrán. Nikdo nevyplňuje rád formuláře, ale v tomto případě ušetření
několika minut může znamenat mnohem méně
hodnotný diagnostický závěr, což ve svém důsledku
nejvíce poškodí uživatele stroje a tribodiagnostiky.
Velmi důležitý je také výběr zkoušek. Výše zmíněná
schémata rozborů jsou sestavena obecně pro určitý
typ stroje. Často se může stát, že je možné dělat
průběžně méně zkoušek a k rozsáhlejšímu rozboru
přikročit při zjištění nějaké anomálie nebo jednou
za delší časový úsek.

Obr. 2 Průběh parametrů TAN (celkové číslo kyselosti),
TBN (celkové číslo alkality) a i-pH u oleje z plynového
motoru

Možnost úspor
Stále je možné setkat se s názorem, že analýzou
mazacího oleje zjistíme jeho stav a posoudíme,
zda je možné ho ponechat ve stroji navzdory dosaženému předepsanému intervalu výměny oleje.
A to, že je ta hlavní úspora – nemuseli jsme koupit
nový olej. Přitom je dávno známo, že hlavní úspory
dosažitelné proaktivní údržbou jsou dnes v minimalizaci prostojů strojů (viz obr. 3).

vzorkovat pravidelně – tribodiagnostika pracuje s trendy sledovaných parametrů. Pak je
potřeba dopravit vzorek do laboratoře a čekat
na výsledky. Vyhodnocení výsledků musí udělat
člověk s dostatkem znalostí a zkušeností. Tedy
hodně podmínek musí být splněno, abychom
získali smysluplný závěr.
A výhody? Nejpodstatnější je, že při správně aplikované tribodiagnostice lze s velkým předstihem
zjistit vznikající poruchu – sledujeme totiž změnu
režimu opotřebení ve stroji, kdy ke skutečné poruše je ještě daleko. Na obr. 5 je ilustrován vliv
režimu opotřebení na počet a velikosti otěrových
částeček kovů, které můžeme vhodnou metodou
detekovat v mazacím oleji. Analýzami oleje tedy
můžeme sledovat stav stroje, především jeho dílů,
které jsou v kontaktu s mazacím olejem, i stav
oleje. Dokonce je možné sledovat stav součástí
stroje, které s olejem v kontaktu vůbec nejsou
(např. vzduchový filtr motoru).
Dobu od odběru vzorku do objevení se výsledků
s vyhodnocením na obrazovce počítače zadavatele
analýzy lze rozdělit na tři úseky – cesta vzorku do
laboratoře, analýza vzorku, cesta výsledků z laboratoře k zadavateli analýzy. Třetí úsek je díky internetu
dostatečně minimalizován. Jde tedy o to, jak co
nejvíce zkrátit cestu vzorku do laboratoře a dobu
analýzy vzorku. Přepravní společnosti jsou dnes
schopny vzorky k analýze dopravit v EU do 24 hodin.
Otázka je pak cena takové přepravy, protože ta je
letecká. Moderní analytické přístroje používané
k analýzám olejů pro účely tribodiagnostiky poskytují výsledky dostatečně přesné i dostatečně
rychle (postupy jsou automatizovány, laborant
jen umístí vzorek do podavače přístroje, často ani
nemusí navažovat nebo odměřovat, i to proběhne
automaticky).
Doba jednodušších analýz se pak pohybuje na
úrovni 1–2 dnů, složitější analýzy trvají do 5 dnů
a jen speciální analýzy mohou trvat déle.

Obr. 3 Skladba úspor dosažitelných proaktivní
údržbou zaměřenou na mazací oleje

Je tedy zřejmé, že hlavním cílem je pokud možno
zabránit prostojům, a když už k prostoji dojde, pak
ho zkrátit na minimum. Proto i jedna z podmínek
úspěšné diagnostiky je rychlost. Stav stroje, příčina poruchy a možnost jejího odstranění musí
být známy, co nejrychleji je to možné. Tady je úskalí
všech „off-line“ prováděných diagnostik, tedy i analýzy olejů prováděné v laboratoři, kam je nutné
vzorek odebraný ze sledovaného stroje poslat.
Přesto se po celém světě analýzy olejů v komerčních laboratořích v širokém měřítku provádějí. Jak
je to možné?

Výhody a nevýhody
tribodiagnostiky
Obr. 1 Průběh obsahu kovů v oleji z plynového
motoru
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Začněme nevýhodami. Především je potřeba
odebrat reprezentativní vzorek oleje, to znamená dodržet určitá pravidla. Dále je potřeba

Obr. 4 Automatický viskozimetr pro stanovení
kinematické viskozity

/

říjen 2015

téma: tribotechnika, maziva / 11
Závěr

Obr. 5 Vliv změny režimu opotřebení na počet
a velikost otěrových částic

Analýzy olejů – tribodiagnostika – jsou důležitou
součástí proaktivní údržby strojů. Vývoj zcela určitě
směřuje k čidlům indikujícím stav stroje na základě
analýzy oleje, která budou zabudována přímo v olejovém systému stroje. Taková čidla existují již dnes,
ale zatím jejich výsledky nejsou dostatečně spolehlivé. Kromě toho existují přístroje pro analýzu přímo
u stroje, většinou lze stanovit poměrově viskozitu,
vodu, znečištění, nově se objevují přenosné infračervené spektrometry. Všechna tato zařízení mají

Výroba a aplikácia
prísad do mazíV
Aplikácia prísad v súčasných mazivách je dnes už samozrejmou skutočnosťou. Prísady v podstatnej miere napomáhajú zabezpečiť požadované funkčné vlastnosti a akostné ukazovatele
mazív, ktoré vyplývajú z neustále stúpajúcich nárokov a podmienok ich aplikácie. Vzrast výkonov, teplotné podmienky, mazivostné nároky, zvýšené čistiace účinky atď. sú okolnosťami
vplývajúcimi na zvýšené požiadavky akosti, tribotechniky, funkčnej účinnosti a vhodnosti pre
súčasné, ale hlavne perspektívne – vývojové motory a strojné zariadenia.
Prednosťou prísad je, že už v malých koncentráciách
môžu zlepšiť viaceré úžitkové vlastnosti základových olejov. K zlepšeniu kvalitatívnych ukazovateľov
možno síce dospieť v niektorých prípadoch aj zmenou ich technológie výroby, avšak toto riešenie je
vo väčšine prípadov menej výhodné, najmä z hľadiska investičných a prevádzkových nákladov, ako
aplikácia vhodných prísad.
Z hľadiska účinku môžu prísady zlepšovať iba
jednu alebo súčasne viac vlastností, teda hovoríme
o mono- alebo multifunkčných prísadách. Jednotlivé prísady v niektorých prípadoch pôsobia
vzájomne synergicky, čiže ich celkový účinok je
väčší ako vyplýva z pravidla aditivity. Pri aplikácii
prísad je dôležité nájsť také synergické kombinácie,
ktoré umožňujú znížiť pridávané množstvo prísad
a docieliť tak úspory prísad pri zachovaní rovnakého
účinku vo finálnych produktoch.

Požiadavky na akosť mazív

říjen 2015
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Najnovšie smery vo zvyšovaní akostnej a ekonomickej úrovne mazacích olejov, hlavne motorových,
prevodových, hydraulických a ďalších špeciálnych
typov, je použitie plne syntetických alebo polosyntetických mazacích olejov s vynikajúcimi akostnými
parametrami, najmä po stránke nízko a vysokoteplotných a mazivostných vlastností a tepelnej stálosti.
Z ekonomického hľadiska sú veľmi výhodné najmä
čiastočne syntetické oleje, vykazujúce podstatne
vyššie funkčné účinky oproti olejom iba na ropnej
báze. Pritom sa v nich môžu používať všetky typy
prísad ako u ropných olejov, kým u plne syntetických olejov je výber typov prísad špecifickejší
– podľa charakteru syntetiky.

Prísady do mazacích olejov
Z mazacích olejov, ktoré sú z hľadiska funkčnej
náročnosti najvýznamnejšie, sú automobilové oleje
a z nich hlavne motorové a prevodové. Sú to oleje
s najvyšším obsahom prísad, dnes už v oblastiach
do 20 % hm a v niektorých prípadoch i vyššie.
Prísady do olejov sú organické chemické zlúčeniny
zložitej štruktúry, ktoré dodávajú mazacím olejom
tieto funkčné vlastnosti:
●●stály mazací film, zabraňujúci oderu trúcich
súčiastok
●●efektívny odvod tepla z trúcich sa súčastí
●●efektívnu ochranu súčastí zariadenia proti korózii
produktmi oxidácie a neúplného zhorenia paliva
●●stálosť voči oxidácii pri nízkych (80-120 °C) a vysokých (250-300 °C) teplotách
●●obmedzenie tvorby karbónu na pieste, v spaľovacej komore, na ventiloch a kalov v olejovej
vani dispergovaním uhlíkatých produktov a detergentným (čistiacim) účinkom oleja
●●odstránenie penenia, zhoršujúceho mazivosť
oleja
●●požadovanú viskozitno-teplotnú charakteristiku
oleja, zabezpečujúcu pohyb oleja pri nízkych
teplotách (možnosť štartu) a dostatočnú viskozitu
pri pracovnej teplote do 250-300 °C
●●vysokú stabilitu proti mechanickej deštrukcii
●●nízku odparivosť
●●zabezpečenie vysokotlakových mazacích účinkov
●●stabilitu pri uskladnení
●●ochranu pred hrdzavením.

Na zabezpečenie uvedených nárokov sa používajú tieto druhy prísad:

1. Zahusťujúce prísady – zvyšujú V.I.,
2. Depresanty – znižujú bod tuhnutia,
3. Antioxidanty – zabraňujú oxidácii oleja, tvorbe
kyslých a lakových produktov,
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Vývoj motorovej techniky smeroval k zvyšovaniu
výkonov pri súčasnom znižovaní rozmerov a hmotnosti agregátov, čo viedlo k zvyšovaniu ich mechanického a tepelného namáhania. Tieto faktory
ovplyvňujú nielen požiadavky na akosť materiálu,
použitého k výrobe agregátov, ale aj na vlastnosti
a akosť mazacích olejov.
Dôsledkom zvyšovania výkonu motorov je v prvom
rade zvyšovanie teploty na funkčných miestach motorov, pretože možnosti odvodu tepla sú obmedzené
(napr. teploty na pieste môžu dosahovať hodnoty
až nad 300 °C). Sťažený pracovný režim motora sa
prejavuje i vo zvýšenej pracovnej teplote olejovej
náplne, ktorá dosahuje teploty až okolo 100 °C.
Obdobný bol aj vývoj prevodoviek a rozvodoviek,
kde s narastaním výkonu motorov je potrebné
prenášať väčšie sily, čo pri zachovaní rovnakých
rozmerov a hmotností, prípadne ich zmenšovaní,
malo za následok opäť vzrast mechanického a tepelného namáhania týchto agregátov.

Rovnaký vývoj prekonali aj priemyslové oleje, kde
vývoj stále viac zaťažovaných zariadení si vyžiadal
opäť zvyšovanie požiadaviek na mazacie oleje.
Okrem toho vzrastajú aj tlaky na predlžovanie životnosti olejov v mazaných strojoch a zariadeniach.
V súčasnosti sa prechádza, napr. v prevodovkách,
už aj k aplikácii životnostných náplní.
Mazacie oleje musia preto zachovávať svoje vlastnosti za čím ďalej, tým viac náročnejších pracovných podmienok, ktoré v prvom rade požadujú
zvyšovanie tepelno-oxidačnej stability týchto
olejov. Znamená to, že olej musí pri pracovných
teplotách odolávať tepelnej a oxidačnej degradácii, tj. vzniku tepelne-oxidačných reakcií, vedúcich
k vzniku kyslých oxidačných produktov (s následným koróznym účinkom, najmä voči farebným
kovom) a k prebiehaniu polykondenzačných reakcií,
vedúcich k tvorbe v oleji nerozpustných zlúčenín,
ktoré sa vylučujú v podobe usadenín a kalov.
Od motorových a prevodových olejov sa okrem
toho tiež vyžaduje, aby zaistili ľahkú štartovateľnosť
a premazávanie aj pri nízkych teplotách. Súčasne si
však olej musí zachovať svoju mazaciu schopnosť
pri pracovných teplotách, ktoré sú podstatne vyššie.
Z týchto hľadísk má mať olej pomerne nízky bod
tuhnutia, dobré nízkotepelné a reologické vlastnosti a čo najmenší rozdiel vo viskozite pri nízkych
a vysokých teplotách, čiže musí mať plochú viskozitne-teplotnú krivku, charakterizovanú vysokým
viskozitným indexom.
Zabezpečenie zvýšených požiadaviek si vyžiadalo
používanie zušľachťujúcich prísad do mazacích
olejov, ktoré zosilňujú prirodzené vlastnosti olejov,
alebo im dodávajú aj vlastnosti nové. Používanie
prísad sa postupne rozširovalo a stalo sa technickou
nutnosťou. Dnes je známa široká paleta prísad do
mazacích olejov rôzneho chemického zloženia,
ktoré zlepšujú ako fyzikálnochemické, tak aj úžitkové vlastnosti olejov. Obvyklé je delenie prísad
podľa ich funkčného pôsobenia.

jednu velikou výhodu – výsledky jsou hotové hned
na místě, není nutné se zdržovat odesíláním vzorku
a čekáním na výsledek z laboratoře. Situace se dost
jasně vyvíjí ke stavu, kdy se prvotní tribodiagnostika bude dělat u stroje/na stroji. Nicméně zatím
všechny přenosné přístroje a všechna čidla hodnotí
především stav oleje. Výhodou laboratorní tribodiagnostiky stále je, že umí včas zjistit vznikající poruchu
stroje a také zacílit na místo, kde porucha vzniká. ■
Ing. Vladimír Nováček
ALS Czech Republic
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4. Detergenty – zmývajú usadeniny a laky z časti
motora a neutralizujú kyslé splodiny,
5. Disperganty – rozptyľujú a zabraňujú usadzovaniu sa produktom oxidácie oleja,
6. Protioderové a protizadieracie prísady (EP extreme pressure, VT-prísady),
7. Antifrikčné a mazivostné prísady – modifikátory trenia,
8. Protikorózne prísady,
9. Protihrdzné prísady (Antirusty),
10. Prísady proti peneniu.

ich účinnosť, resp. použilo sa menšie množstvo
prísad, čo má značný ekonomický prínos.

Hlavné typy prísad
Viskozitné prísady (modifikátory V.I.)
●●polymetakryláty
●●kopolyméry etylén-propylén

Depresanty, znižujúce bod tuhnutia

●●kopolyméry styrén-izoprén

●●polyalkylmetakryláty s dlhými alkylovými reťaz-

cami

●●kopolyméry styrén-butadién

Funkčné účinky niektorých prísad sa prekrývajú.
Tak napr. antioxidačné prísady zmenšujú množstvo
látok, vytvárajúcich laky a zosilňujú tak efekt detergentných prísad, zmenšujú množstvo produktov
oxidácie kyslého charakteru, čím zmenšujú koróziu.
Zahusťujúce prísady zmenšujú zvýšením viskozity
oleja pri vysokých teplotách opotrebovanie a zlepšujú tesnosť trecej sústavy v pracovnej oblasti, čo
vedie k zníženiu spotreby oleja. Antikorózne prísady
pasivujú katalytické povrchy kovov, čím znižujú
možnosť oxidácie oleja atď.
Pri formulácii finálnych olejov sa využíva synergický
efekt vzájomných kombinácií prísad, aby sa zvýšila

má molekula maximálny zahusťovací účinok na
olej. Ako viskozitné prísady sa používajú uvedené
polyméry. Účinok týchto prísad závisí od chemickej
štruktúry a molekulovej hmotnosti, úžitková hodnota závisí od odolnosti voči tepelnému a najmä
šmykovému (strihovému) namáhaniu.

●●polyizobutylény

●●alkylované naftalény alebo fenoly

●●polybutény

●●kopolyméry etylénu a vinylacetátu
●●polyakrylamidy

Používajú sa na zvýšenie viskozity a viskozitného
indexu olejov. Prevádzkové výhody oleja s vysokým
viskozitným indexom spočívajú v menšom trení
pri nízkych teplotách a zníženom odere a nižších
stratách oleja pri vysokých teplotách. Viskozitné
prísady sú v oleji rozpustné organické polyméry.
Mechanizmus ich pôsobenia spočíva v tom, že
polymérna molekula je v oleji prítomná ako napučavá špirálovitá častica, ktorá nadobúda kompaktnú
zvinutú formu v zlom rozpúšťadle, akým je studený
olej a rozvinutú formu s veľkým povrchom v lepšom rozpúšťadle, akým je teplý olej. V tejto forme

Ich pôsobenie súvisí so sťažovaním kryštalizácie
parafínu pri nízkych teplotách. Pri nízkych teplotách
vznikajú vzájomne spojené a prepletené mriežky
z kryštalického parafínu, ktoré adsorbujú olej a vytvárajú objemnú gélovitú štruktúru, obmedzujúcu
tečenie oleja. Depresantná prísada, zachytená na
povrchu kryštálikov, zabraňuje ich narastaniu a vznikajú tak častice oveľa menšie, neprekážajúce do
takej miery pohyblivosti oleja.
Antioxidačné prísady
●●dialkyl (aryl) ditiofosfáty (Zn, Ca, Ba)

Štruktúrne vzorce hlavných typov antioxidantov, ktoré majú všeobecne
použitie v mazivách, palivách, farbách a dokonca aj v potravinách
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●●alfa-naftol

R

●●beta-naftylamín
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●●alkylfenoláty (Ca, Ba)
●●bisalkylfenoly

OH
R

●●alkylsalicyláty (Ca, Mg, Ba)

Me
n

Tieto prísady obmedzujú a zastavujú oxidačné a polykondenzačné reakcie, prebiehajúce v oleji v priebehu
jeho práce. Prebiehanie oxidačných reakcií vedie
k vzrastu viskozity oleja a k zvýšenému obsahu nerozpustných uhlíkatých látok v oleji. Mechanizmus
oxidácie ropných olejov je radikálový, kde radikály
vznikajú rozpadom primárnych oxidačných produktov, ktorými sú hydroperoxidy. Antioxidanty pôsobia
buď tak, že rozkladajú vzniknuté peroxidy, alebo
prerušujú reťazec radikálových reakcií. Z prvej skupiny
antioxidantov (rozkladačov peroxidov) najrozšírenejšie sú kovové soli dialkylditiofosforečných kyselín
(najmä zinočnaté), ktoré sa vyznačujú multifunkčným
pôsobením, pretože okrem antioxidačných vykazujú
aj protikorózne a protioderové vlastnosti. Do druhej
skupiny (lapačov radikálov) patria napr. 2,6-di-terc-butyl-p-krezol, alfa-naftol, beta-naftylamín, atď.
Detergentno – dispergačné prísady
(DD prísady)
●●sulfonáty ropné a syntetické neutrálne a bázické
(stredne a vysokobázické), (Ca, Mg, Ba)
●●alkylfenoláty (majú i účinok antioxidačný) neutrálne a bázické (Ca, Mg, Ba)
●●alkylsalicyláty (majú účinok antioxidačný) neutrálne a bázické (Ca, Mg)
●●sukcínimidy neutrálne a bázické, bezpopolné
detergenty-disperganty proti nízkoteplotným
kalom (hlavne do olejov pre benzínové motory
s nízkoteplotným režimom)
●●alkenyltiofosfonáty (Ca, amínové)
●●Mannichove bázy-bezpopolné disperganty, antioxidanty a antikorodanty
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Úlohou DD prísad je udržať produkty starnutia
oleja, vznikajúce v priebehu jeho práce v mo
tore, v oleji v rozptýlenom stave tak, aby sa ne
usadzovali na častiach motora a zaistiť tak čistotu
predovšetkým funkčných dielov motora (najmä
piestovej skupiny), a to za všetkých teplotných
režimov motora.
Mechanizmus pôsobenia DD prísad je mnoho
tvárny a zložitý a podľa súčasných predstáv zahrňuje
tieto faktory:
a/ solubilizačné javy, spojené hlavne so sorpciou
účinných zložiek prísad na uhlíkatých a sadzo
vých časticiach, rozptýlených v oleji,
b/ elektrostatické a elektrochemické interakcie
prísad alebo ich myciel so sadzovými časticami
a s kovom,
c/ neutralizačné vlastnosti, súvisiace s hodnotou
bázicity (TBN).
Bázické DD – prísady
Všetky uvedené typy DD – prísad sa môžu pripra
vovať ako neutrálne, tak aj bázické a vysokobázické
prísady (s alkalickou rezervou). Bázické a vysoko
bázické prísady obsahujú 3–15násobné množstvo
kovovej zložky, ktoré by zodpovedalo neutrálnej
soli, čím sa docieľuje značného zvýšenia čísla cel
kovej bázicity (TBN) do hodnôt 300400 mg KOH/g.
Predpokladá sa, že prebytočný kov je prítomný
v prísade ako veľmi jemná disperzia (o veľkosti
častíc 103 až 1 mikrón) vo forme uhličitanu, prí
padne hydroxidu.
Disperzné prísady
Tieto prísady účinkujú proti studeným kalom. Ako
studené kaly sa označujú také usadeniny, ktoré
vznikajú v motore pri studenom, nevyťaženom
chode motora v mestskej prevádzke s častými
zastávkami pri práci motora na voľnobeh (tzv.
režim stop and go). Uplatňujú sa skoro výlučne
bezpopolné zlúčeniny vyššej molekulovej hmot
nosti, obsahujúce spravidla v molekule bázicky
reagujúci dusík. Najrozšírenejšie sú: deriváty al
kenyljantárových kyselín s dlhým reťazcom (200,
prípadne aj viac úhlíkových atómov), polyméry
a kopolyméry uhľovodíkov, obsahujúce polárne
skupiny (amíny, amidy, imidy) zlúčeniny typu
Mannichových báz. Niektoré bezpopolné prí
sady (najmä vysokomolekulárne) pôsobia tiež ako
modifikátory viskozity, niektoré majú protikorózne
a antioxidačné účinky.
Protioderové a protizadieracie prísady
(VT – prísady)
●●dialkyl (aryl) ditiofosfáty kovov (Zn, Sb, Mo)
●●dialkylditiokarbamáty kovov (Zn, Sb, Mo)
●●trikrezylfosfáty
●●dibenzyldisulfid
●●alkylsulfidy a polysulfidy
●●sírené nenasýtené karboxylové kyseliny
●●sírený spermový olej
●●estery mono a dikarboxylových kyselín
●●polyolové estery (na báze pentaerytritolu)
Reagujú s kovovým povrchom súčiastok za vyšších
teplôt vznikajúcich v dôsledku nedostatočného
říjen 2015
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mazania a vytvárajú vrstvičky kovových solí, ktoré
za podmienok medzného alebo suchého trenia
pôsobia ako sekundárne mazadlá. Ako prísady
pre vysoké tlaky sa uplatňujú rôzne organické
zlúčeniny, obsahujúce jednu alebo viac z týchto
látok: síru, fosfor, karboxyl, pričom podmienkou
je, aby prísada reagovala chemicky s povrchom
mazaného kovu v podmienkach medzného maza
nia. Prísady pre vysoké tlaky sa používajú v olejoch
rezných, prevodových a motorových (v motoro
vých sa označujú tiež ako protioderové prísady,
z ktorých najrozšírenejšie sú Zn dialkylditiofosfáty).
V prevodových olejoch sa využívajú predovšetkým
rôzne organické zlúčeniny fosforu a síry, ako sírené
a fosforosírené uhľovodíky, xantáty kovov, dialkyl
ditiokarbamáty kovov a iné.

koróznemu pôsobeniu kyslých produktov oxidácie
oleja, alebo agresívnych látok, pochádzajúcich z pa
liva tým, že reagujú s farebnými kovmi za vzniku
ochranného filmu na povrchu súčiastok.
Protihrdzné prísady (antirusty)
●●Ca a Mgsoli ropných sulfonových kyselín,
●●deriváty imidazolínov,
●●deriváty alkyljantárových kyselín,
●●amínové soli alkylfosfátov,
●●amidy a sulfamidy kyselín,
●●estery vyšších mastných kyselín.

Prísady chránia povrchy súčiastok zo zliatin železa
proti hrdzaveniu (tj. účinku vlhkosti a vzdušného
kyslíka) vytváraním pevne adsorbovaných hydro
fóbnych filmov na povrchu kovu a zabraňujú tak
pôsobeniu vlhkosti.
Prísady proti peneniu
●●polysiloxany (polymetylsiloxan, polyvinylsiloxan),
●●silikónové oleje.

Pre niektoré oleje sú vhodné aj:
●●vápenaté mydlá,
●●lanolín,
●●alkylsulfáty,
●●oleát draselný.

Antifrikčné a mazivostné prísady
(Modifikátory trenia)
Začínajú sa uplatňovať v motorových a prevodo
vých olejoch v ostatnom desaťročí, kde znižovaním
trenia znižujú potreby energií, tj. potreby pohon
ných hmôt a teda zhospodárňujú prevádzkové
náklady (odtiaľ: ekonomické oleje). Mechanizmus
pôsobenia modifikátorov trenia sa vysvetľuje tým,
že silne polárne častice (molekuly, mycely) sa pev
nými silami (elektrostatickými) viažu na kovové
povrchy a vytvárajú niekoľkovrstvové filmy, kde
sú vrstvy usporiadané súbežne s kovovým povr
chom. Vrstvy zabraňujú dotykom pohybujúcich sa
povrchov a pri pohybe dochádza k „treniu“ medzi
vrstvami modifikátorov a nie kovových povrchov.
Ako modifikátory trenia sa uplatňuje veľmi široká
paleta chemických zlúčenín, ako sú:
●●amíny (imidazolín, etoxylované amíny),
●●amidy (hydroxymetylamid kys. olejovej),
●●imidy (deriváty sukcínimidov),
●●kyseliny, estery, zlúčeniny fosforu (fosfonáty, fos
fáty, fosfity),
●●sírne zlúčeniny (sírené olefíny, estery sulfónových
kyselín).
Protikorózne prísady
●●sulfidy,
●●sírené terpény,
●●fosfity,
●●ditiokarbamáty,
●●dialkylditiofosfáty (Zn),
●●triazoly.

Chránia súčiastky motora zo zliatin farebných kovov
(najmä ojničné ložiská z olovnatých bronzov) proti

Prísady zabraňujú peneniu oleja v priebehu jeho
práce. Používajú sa prísady najmä na báze orga
nického kremíka a rôzne organické látky. Prísady
proti peneniu sa pridávajú do mazacích olejov
vo veľmi malých množstvách (ppm). U polysilo
xanov je dôležitá i voľba polysiloxanu (silikóno
vého oleja) s vhodnou relatívnou molekulovou
hmotnosťou.

Záver
Veľmi mnoho zušľachťujúcich prísad do ma
zív má polyfunkčný účinok. Typické sú v tomto
smere mnohé prísady proti starnutiu (oxidácii)
olejov, ktoré súčasne zabraňujú korózii, hrdzave
niu, pasivujú povrchy kovov, majú protioderové
účinky atď.
Väčšina viskozitných prísad a modifikátorov viskozit
ného indexu (V.I.) znižuje aj bod tuhnutia a niektoré
zväčšujú aj priľnavosť a mazivosť oleja.
Prevažné množstvo dnešných mazacích olejov
obsahuje niekoľko druhov hlavných a špeciálnych
prísad. Platí to predovšetkým o automobilových
olejoch motorových a prevodových a špeciálnych
priemyselných olejoch.
Pre praktickú aplikáciu prísad je dôležité, aby boli
dokonale rozpustné v danom oleji, nevytvárali zákal
alebo usadeniny a to ani pri dlhodobom skladovaní
alebo zmenách teploty. Preto je potrebné skúšať
aditivovaný olej na jeho stálosť pri skladovaní a pri
miešaní s iným aditivovaným olejom.
Pri manipulácii a skladovaní prísad je nutné zacho
vať určité predpisy, aby sa zabránilo narušeniu ich
kvality (prehriatím, stykom s vlhkosťou, vzájomným
zmiešavaním rôznorodých prísad) a aby sa zame
dzilo škodlivému fyziologickému účinku prísad
na obsluhu. ■
Dr. Pavol Klucho, SSTT Bratislava
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Paralelní Progresivní
centrální mazací systém
Paralelní progresivní centrální mazací systémy /CMS/ se používají pro rozsáhlé systémy mazání.
Progresivní systém se obecně zařazuje mezi základní (univerzální) CMS. Mazací látka (olej
nebo plastické mazivo) je postupně (progresivně) rozdělována a dodávána do jednotlivých
mazacích míst /MM/ mazaného objektu.
Progresivní rozdělovače jsou vhodné pro manipulaci s mazacími oleji v daném rozsahu viskozity
i s plastickými mazivy. Uspořádané do sériového
propojení mohou běžně pracovat s plastickými
mazivy do penetrační třídy 2 (NLGI 2) a v paralelním uspořádání mohou progresivní rozdělovače
pracovat s plastickými mazivy až do penetrační
třídy 3 (NLGI 3).

rozdělovačů zapojených sériově. Mazací přístroj
musí být chráněn pojišťovacím ventilem v případě
nenadálé blokace systému progresivních rozdělovačů. Také monitorování těchto blokací nebo
úniků maziva je velice zjednodušené – elektrická
zařízení jsou řízena jediným koncovým spínačem
umístěným na konci systému. Poruchy lze snadno
lokalizovat pomocí našroubovaných tlakových
indikátorů ve spojení se zvukovými a vizuálními
alarmy. Toto minimalizuje náklady vyhledávání
poruch. Systémy s progresivními rozdělovači paralelně zapojenými mohou být rozšiřovány nebo
redukovány bez vlivu na provoz a parametry původního systému.
CMS s paralelně zapojenými rozdělovači se osazují
různé stroje (např. tvářecí, potravinářské) a strojní
zařízení nebo části technologických komplexů
(např. huť, válcovna, cementárna, elektrárna, papírna, cihelna, cukrovar) v celém rozsahu strojírenství.

Obr. 2 Schéma progresivního CMS se skupinovým
zapojením

Volba způsobu zapojení progresivních rozdělovačů
v CMS se řídí obvykle technickými parametry mazaného objektu, příslušnými provozními podmínkami
a často také ekonomickými možnostmi.

Obr. 1 Schéma progresivního CMS s kombinovaným
(skupinové + paralelní/sériové) zapojením

Způsoby zapojování progresivních
rozdělovačů v CMS

Progresivní rozdělovače lze zapojit:
●●Sériově – progresivní rozdělovače jsou řazeny
za sebou. Jde o nejčastěji používané uspořádání
rozdělovačů v progresivním systému (viz obr. 1 –
pravá větev systému). Používá se především pro
jednoduchou možnost kontroly dodávky maziva
do všech MM celého CMS. Pro 100% kontrolu proti
„ucpání“ (výstupů) stačí hlídat pohyb kontrolního
kolíku kteréhokoliv rozdělovače.
●●Paralelně – progresivní rozdělovače jsou řazeny
vedle sebe (viz obr. 1 – levá větev systému a obr.
3). Toto propojení vyžaduje speciální provedení
progresivních rozdělovačů umožňující jejich vzájemné propojení. Při provozu se nesčítají tlakové
ztráty na jednotlivých rozdělovačích. Pro 100%
kontrolu proti „ucpání“ (výstupů) i „prasknutí“
(přívodů) stačí hlídat pohyb kontrolního kolíku
kteréhokoliv rozdělovače.
●●Skupinově – progresivní rozdělovače jsou řazeny
vedle sebe a jsou k hlavní větvi rozvodného potrubí
připojeny přes uzavírací ventily (viz obr. 2). Uzavírací
ventil může být součástí rozdělovače. Toto propojení
umožňuje jednoduché zapojování nebo odpojování
jednotlivých skupin MM, přičemž není ovlivněna
funkce jiných částí CMS. Při provozu se nesčítají
tlakové ztráty na jednotlivých rozdělovačích.
●●Kombinovaně – jedná se o vhodné sloučení
výše uvedených způsobů zapojování (viz obr. 1).
Sloučení umožňuje využití výhod (popř. potlačení
nevýhod) základních způsobů zapojení.
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Použití paralelního
progresivního CMS
Zatímco sériový progresivní systém může obsluhovat až cca 100 MM, systémy uspořádané
pro paralelní provoz mohou dodávat plastické
mazivo do až cca 400 MM a mazací oleje až do
více než 1000 MM. To znamená, že systémy s progresivními rozdělovači propojenými paralelně
mohou být také nasazeny namísto dvoupotrubních centrálních mazacích systémů a pokud jsou
vybaveny monitorovacím zařízením, jsou levnější
než dvoupotrubní CMS, a to se stejně efektivním
monitorováním.

Obr. 4 Princip funkce progresivního rozdělovače

Funkce paralelního
progresivního CMS
Základní konstrukce paralelních progresivních
rozdělovačů je stejná, jako je tomu u rozdělovačů
používaných pro sériové systémy (viz obr. 4). Rozdíl
je pouze v tom, že každý externě řízený progresivní
rozdělovač má mírně modifikovanou koncovou
sekci. Jeho středový vývrt je zatěsněn oproti přilehlé
střední sekci a je vybaven externí přípojkou. Základní principy systému jsou zobrazené na obr. 3 a 5.
A = normální vstupní sekce
M = normální středová sekce
E = normální koncová sekce
VE = modifikovaná koncová sekce
V = sekce řízení potrubí

Obr. 3 Schématické uspořádání paralelního
progresivního CMS

Oproti nejpoužívanějším progresivním centrálním
systémům, které zahrnují hlavní rozdělovač a několik podružných rozdělovačů zapojených sériově, sestává dále popsaný systém z progresivních
rozdělovačů propojených paralelně k jednomu
hlavnímu potrubí, poskytující vzájemné řízení tak,
že počet zdvihů prováděných všemi rozdělovači je
buď stejný, anebo násobný.
Mezi výhody tohoto systému patří to, že tlakové
ztráty nejsou kumulativní, jako je tomu v případě

Obr. 5 Režim provozu se dvěma paralelně spojenými
progresivními rozdělovači

Pokud všechny rozdělovače mají provádět stejný
počet zdvihů, skrze ovládací potrubí (L1) od řídicího rozvaděče do řízeného rozvaděče musí být
dodáván zdvojený objem maziva. Pro rozdělovače

/
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ZP-A je toto zajišťováno sloučením dvou vedlejších
vývodů řídicího rozvaděče. V případě ZP-B rozdělovačů se preferuje propojení dvou protilehlých
vývodů (pro vyrovnání rotací pístu).
Mazací přístroj dodává mazivo hlavním rozvodným
potrubím k progresivním rozdělovačům. Poté, co
rozdělovač A provede jeden zdvih a rozdělovač
B dva zdvihy, koncový spínač E1 na rozdělovači
A způsobí přepnutí dvoucestného ventilu V1, resp.
zastaví motor mazacího přístroje.

Projekčně provozní zásady
paralelního progresivního CMS

Hlavní potrubí
Použití hlavních potrubí velkých průměrů umožňuje
minimalizaci tlakové ztráty a dodávku maziva do
velkých vzdáleností.
Ovládací potrubí
Ovládací potrubí (L1) vyžadované pro paralelní
řízení má být propojeno se střední nebo vstupní
sekcí řídicího rozdělovače pro zabránění tlakových ztrát, např. mezi vstupními a koncovými
sekcemi.
Monitorování
Zatímco při progresivních rozdělovačích zapojených v sérii musí být pro dosažení 100%
kontroly proti „prasknutí“ každý podřízený
rozdělovač monitorován, při použití paralelního uspořádání progresivních rozdělovačů se
vzájemným řízením stačí monitorovat jediný
rozdělovač. Když dojde k „prasknutí“ potrubí na
vstupní straně, všechny rozdělovače v systému
přeruší chod.
Signál pro provoz mazacího přístroje (dvoucestného ventilu) je vedený do řídicího systému. Doba

kontroly se nastavuje mírně delší než interval mezi
mazacími cykly.
Indikátory tlaku
ZP-B rozdělovače mají začleněný indikátor vysokého tlaku preferenčně v sekci, jehož výstup
řídí další rozdělovač (pro zjednodušení detekce
ucpání). Pokud se např. rozdělovač B (obr. 6) zablokuje, indikátor vyšle signál ke zdroji maziva
(dvoucestnému ventilu) a odpojí tlak maziva od
systému. V případě rozdělovačů ZP-A je indikátor
přetlaku namontován hned za výstupem řízení
v ovládacím potrubí s řídicím rozdělovačem, pro
jehož indikaci je zabudován.

Obr. 6 Uspořádání indikátorů tlaku nebo tlakových
spínačů v paralelním systému

Namísto indikátoru přetlaku se může montovat
tlakový spínač, který zajistí v případě blokace
vizuální indikaci např. prostřednictvím vizuálního
alarmu.

Změny v počtech mazacích míst
Na rozdíl od systémů s progresivními rozdělovači
zapojenými do série je poměrně snadné zvýšit
počet mazacích bodů nebo zaslepených vývodů

v paralelním uspořádání se vzájemným řízením.
Musí však být zajištěno, že každý rozdělovač zahrnuje nejméně tři, a ne více než šest sekcí při provozu s plastickými mazivy, a ne více než deset sekcí
při provozu s olejem. Musí se také brát v úvahu, že
výstupy, skrze které se sekce vyprazdňuje, nejsou
na vlastní sekci, ale na sekci přilehlé.

Závěr
Technické a provozní přednosti:
● možnost vysokého počtu MM,
● možnost

100% kontroly dodávky maziva do
všech MM,
● možnost dosažení prakticky neomezených poměrů dodávaných množství maziva do jednotlivých MM,
● nezávislost dodávaného množství maziva na
různých protitlacích v jednotlivých MM,
● vysoká úroveň pracovního tlaku,
● snadná automatizovatelnost provozu, ovládání
a kontroly,
● zdroj tlakového maziva bez požadavku na speciální funkci,
● velká variabilnost použití,
● vysoká spolehlivost provozu a odolnost proti
mechanickému poškození i ostatním negativním
vlivům pracovního prostředí,
● minimální požadavky na údržbu, pouze doplňování zásobníků mazacích přístrojů.
●

Tyto vlastnosti progresivních CMS jsou důvodem
pro jejich úspěšné používání v celém rozsahu strojírenství. ■
Pavel Špondr, Antonín Dvořák,
ŠPONDR CMS, Brno

CENTRÁLNÍ MAZACÍ SYSTÉMY /CMS/

PRVKY MAZACÍ TECHNIKY
PNEUMATICKÉ PRVKY
ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU A OVLÁDÁNÍ TLAKOVÉHO VZDUCHU
UNIVERZÁLNÍ SYSTÉMY

SPECIÁLNÍ SYSTÉMY

Jednopotrubní systém
Dvoupotrubní systém
Vícepotrubní systém
Progresivní systém
Škrticí systém
Mazání olejovou mlhou
Směšovací systém
Postřikovací systém
Oběhové systémy, atd.

Mazání řetězů WS-E, WS-P
Mazání řetězů RK-C
Mazání ozubených kol NV-K
Mazání jeřábových drah KS-A
Mazání okolků kol RAILJET
Mazání podvozků mobilních
strojů
Technologické mazání, atd.

NABÍZÍME:
Kompletní dodávky
Výrobcům i uživatelům strojů a strojních zařízení nabízíme nejen samostatné prvky, ale především kompletní CMS. Součástí dodávek jsou tedy mimo hlavních
prvků (zdroj tlakového maziva, rozdělovače nebo dávkovače, řídící a kontrolní prvky elektronické nebo hydraulické) i prvky rozvodného potrubí (trubky, hadice,
šroubení apod.), příslušenství (připevňovací materiál – skříně, konzoly, příchytky, spojovací a spotřební materiál, ochrana proti poškození atd.) a související
příslušenství (např. zařízení na úpravu a ovládání tlakového vzduchu – filtr, tlakový regulátor, olejovač, odlučovač vody, kohouty, ventily atd.).

Kompletní služby
Mimo vlastních dodávek nabízíme kompletní řetězec předprodejních a poprodejních služeb:
● Konzultace a poradenství v celém rozsahu mazací techniky, tribotechniky a tribologie.
● Zpracování projekční, konstrukční a obchodně-technické dokumentace (hydraulická, pneumatická a elektrická schémata, výpočty, kusovníky, návody na
obsluhu a údržbu, seznamy náhradních dílů, revizní zprávy atd.) k jednotlivým obchodním případům.
● Kompletní montáž nebo technický dozor nad montáží u výrobců i uživatelů včetně uvedení do provozu, seřízení, zaškolení obsluhy a sledování provozu.
● Záruční i pozáruční servis a náhradní díly po celou dobu technicko-ekonomické životnosti.

ŠPONDR CMS, spol. s r. o., Terezy Novákové 79, 621 00 BRNO
Provozovna: Ječná 26a, 621 00 BRNO, tel./fax: +420 549 274 502, e-mail: spondr@spondrcms.cz, www.spondrcms.cz

pozvání na veletrh
Foto Schwarz & Partner

Dvojice traDičních průmyslových
veletrhů je na obzoru

Vídeňská metropole bude opět po dvou letech hostit návštěvníky dvou významných mezinárodních veletrhů, jejichž brány se otevřou 10. května příštího roku. Odborné veletrhy: SMART
AUTOMATION Austria (automatizace a pohony, 10.–12. 5. 2016) a INTERTOOL (strojírenství,
obrábění kovů a inovace v průmyslu, 10.–13. 5. 2016).

Foto Schwarz & Partner

Veletrhy nabídnou pro české i slovenské firmy
nové exportní šance, nové obory a nový balíček
REED STARTER. Dále také 3D prezentace a intenzivní osobní kontakty pro obchod a inovace, a to
nejenom v Rakousku.
Tradičně jsou ve středu pozornosti veletrhu obráběcí stroje, nářadí a nástroje a vybavení a systémy
kompletního procesu výroby. Poprvé budou navíc
vedle klasických oborů, jako kontrola kvality, povrchové úpravy, měření a testování, hydraulika,
komponenty, součástky a příslušenství a průmyslový software, inženýring, strojírenství a obráběcí
technika, zastoupeny v rámci speciální expozice
robotické systémy, zakázková výroba, ochrana
životního prostředí a manipulační a skladovací
technika.
Pro veletrh INTERTOOL připravuje agentura
CzechTrade společnou účast firem. Zvažují se
možnosti pro prezentaci různých technologických odvětví českého průmyslu. Připravuje se
také společný stánek pro obce a regiony České
republiky, které mají zájem o prezentaci investičních nabídek a průmyslového a inovačního
potenciálu v Rakousku. Svoji účast na tomto
stánku již potvrdilo např. město Třebíč. Umístění
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této expozice se plánuje ve foyer A s možností
katalogové prezentace pro menší a střední firmy
z dalších oborů z České republiky.
České a slovenské firmy a organizace, které ještě
nevystavovaly na veletrzích Reed Exhibitions v Rakousku, mohou využít velmi lukrativní nabídku
REED STARTER, včetně 30% slevy z výstavní plochy
(při objednání stánku od 6 do max.24 m2 ). Tímto
způsobem se cena za 1 m2 nevybavené výstavní
plochy pohybuje kolem 100 Eur/m2.
Pro registraci a další informace ohledně účasti na
společném stánku nebo samostatném stánku na
veletrzích INTERTOOL a SMART AUTOMATION
AUSTRIA 2016 kontaktujte výhradní zastoupení
veletrhů:
Schwarz & Partner, spol. s r.o.
Benediktská 5/691, 110 00 Praha 1
Lenka Kotllárová
tel.: +420 603 278 654, veletrhy@sp.cz, www.sp.cz

Souběžné veletrhy: SHEET METALEX, Biretech,
TUBETech a WELDING
Souběžné akce: kongres METALEX a METALEX Nano
Forum
Více informací na www.metalex.co.th nebo v češtině na www.sp.cz/metalex.html.
Další informace u výhradního oficiálního zastoupení
veletrhu METALEX pro ČR a Slovensko
– Schwarz & Partner, spol. s r. o.

METALEX 2016, Vietnam
Zahraniční kancelář CzechTrade ve Vietnamu upozorňuje české firmy na osvědčený exportní model
„společný stánek s Czechtrade“ na tomto odborném
veletrhu.
Vystavovatelé: 500 obchodních značek z 25 zemí
Návštěvnost: v roce 2014 kolem 15 000 odborných
návštěvníků
Tato veletržní akce je zaměřena na obráběcí stroje,
zařízení a technologie kovoobrábění pro zdokonalení
výroby. Více na www.metalexvietnam.com nebo
v češtině na www.sp.cz/metalexvietnam.html.

MEGABUILD 2016, Jakarta, Indonésie

Megaveletrh pro megatrh
jihovýchodní Asie

Bangkok, 23.–26. 11. 2016
Tradiční veletrh METALEX v Thajsku se jako největší
a nejrozsáhlejší akce průmyslových technologií
a inovací s důrazem na strojírenství a kovoobrábění může stát pro české podnikatele kontaktní
platformou pro dalších devět zemí ASEAN – Brunej, Filipíny, Indonésii, Kambodžu, Laos, Malajsii,
Myanmar, Singapur a Vietnam. Odhaduje se, že
trh průmyslových technologií v zemích ASEAN se
bude dynamicky rozvíjet. Zahraniční kancelář
CzechTrade v Thajsku uvažuje o společném
stánku českých firem.

17.–20. 3. 2016
Odborný veletrh nejnovějších technologií, řešení,
materiálů a designu pro stavebnictví a stavební
průmysl v Indonésii.
Veletrh nabízí 6 hlavních segmentů:
●●dveře a okna
●●střechy a podlahy
●●koupelny a kuchyně
●●design a osvětlení
●●technické zařízení budov, elektrotechnika,
mechanika, inženýring pro stavebnictví a stavební průmysl
●●správa budov, bezpečnost stavebních objektů,
včetně protipožárních technologií

Výstavní plocha: 46 000 m2
Vystavovatelé: 2700 obchodních značek, 4000
nových strojů a technologií, 9 národních expozic
Návštěvnost: více než 70 000 odborníků

Více na www.megabuild.co.id.
Pro další informace kontaktuje výhradní oficiální
zastoupení veletrhu MEGABUILD pro ČR
a Slovensko – Schwarz & Partner, spol. s r. o. ■
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pozvání na forum

Vyplatí se měnit firemní
kulturu, když se firmě daří?
Jak a proč měnit firemní kulturu v době, kdy se firmě daří?
to bude hlavní téma přednášky vladislava sywaly,
Jednatele společnosti messer technogas, a davida brože,
maJitele společnosti versalis, na manufacturing
management foru. přečtěte si, Jak vladislav sywala
hodnotí dosavadní proces přestavby ve své firmě.
A co vlastně Messer Technogas s.r.o. dělá? Společnost je předním výrobcem a dodavatelem průmyslových a medicinálních plynů včetně souvisejícího
vybavení a služeb v ČR. Je dceřinou společností
Messer Group, největšího privátního subjektu v tomto oboru na světě, řízeného
přímo vlastníkem. Těžištěm aktivit Messer
je Evropa a Čína, na český trh firma vstoupila
v roce 1991.
Podobně jako řada jiných rodinných společností, Messer má specifickou firemní
kulturu, vyznačující se vysokou loajalitou
zaměstnanců k zaměstnavateli, kterým je
konkrétní osoba. V konečném důsledku to
znamená velmi nízkou fluktuaci pracovníků. Klíčoví pracovníci pracují pro Messer
zhruba 20 let, velmi dobře znají tuzemský
trh a společnost Messer Technogas má tak
dlouhodobě dobré výsledky. Tento stav
přináší logicky u většiny zaměstnanců
pocit uspokojení.
„Tuto situaci jako jednatel považuji osobně
za nebezpečnou pro dlouhodobý vývoj firmy,
z důvodu hrozící stagnace. Myšlenku změny firemní kultury ve mně povzbuzovaly i signály, které
ke mně vysílali i někteří další pracovníci, uvědomující si stav věcí,“ doplňuje Vladislav Sywala.

Myšlenku změny posílil v jednateli seminář na téma
změny firemní kultury, organizovaný firmou Versalis
s.r.o., a setkání s Dr. Brožem. „Následovalo konkrétní
jednání na dané téma, které vyústilo v dohodu

o podpoře Versalis vedení Messer Technogas při
formulaci vize společnosti a firemních hodnot,“
popisuje Vladislav Sywala.
Prvotní implementace pak dle jeho slov proběhla
v průběhu roku 2014 ve třech fázích, od definice

vize jednatelem až po postupné zapojeni vedoucích pracovníků druhé a třetí linie v rámci interního
workshopu na téma firemních hodnot.
„Během postupu se potvrdilo, jak je důležité, aby
všichni zaměstnanci věděli, kam firma směřuje,
a aby chápali svoji úlohu při realizaci změn. Obtížné
úkoly a výzvy je možné mnohem snáze splnit tehdy,
fungují-li mezilidské vztahy a otevřená komunikace.
Našli možnost podívat se na náš byznys jinýma
očima a využít mnoha jejich zkušeností,“ dodává.
Změnový proces, který Messer Technogas nastartoval, odpovídá platformě mateřské Messer Group,
která klade důraz na vysokou angažovanost a flexibilitu zaměstnanců a úzký vztah s klienty.
Výstupem popsaného procesu je nejen řada konkrétních úkolů, které vedení Messer Technogas
stanovilo jako prioritní a pravidelně je vyhodnocuje,
ale zejména základní zásada pro dlouhodobé fungování společnosti, a to je poskytování perfektní
služby klientovi (ve smyslu interním i externím) v čase a kvalitě.
„Jsem přesvědčen o tom, že se jedná o absolutně nezbytnou podmínku udržení našeho
tržního podílu a vlastníkem požadované
rentability: v naší branži jsme vystaveni ostré
konkurenci, na našem trhu je činných řada
nadnárodních firem. Vedení společnosti
v praxi striktně vyžaduje dodržování výše
uvedené zásady angažovanosti a flexibility.
Je logické, že uvnitř společnosti existuje
silná rezistence, a to z důvodu dlouhodobého dosahovaní nadprůměrných výsledků“,
uvádí Sywala.
Vladislav Sywala vystoupí společně s Davidem Brožem, majitelem společnosti Versalis, v rámci konference Manufacturing
Management Forum začátkem listopadu
s přednáškou na téma: Jak a proč měnit firemní
kulturu v době, kdy se firmě daří? Zároveň si rozhodně nenechá ujít úvodní panelovou diskuzi
na téma: Český průmysl vs. Ekonomika ČR. Buďte
u toho také! ■
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energie a energetika

Rychlý ReaktoR BN 800 se připoJuJe k síti
Koncem letošního července bylo dokončeno fyzikální spouštění 4. bloku ruské Bělojarské JE.
Spouštění reaktoru BN 800 na bázi rychlých reaktorů znamená významný krok ruské korporace
Rosatom v projektu uzavírání palivového cyklu.
Tento 800MWe reaktor je svým způsobem výjimečným projektem, který může otevřít cestu k nové generaci výkonných, bezpečnějších jaderných zařízení.
Rychlý reaktor BN 800 chlazený sodíkem pracuje na
jiném principu než tlakovodní reaktory používané
např. v Dukovanech a v Temelíně, kde probíhá štěpení uranu 235 pomocí tzv. tepelných neutronů.
Ke štěpení využívá rychlé neutrony, které nejsou
zpomalovány srážkami s moderátorem a díky tomu
jsou zachytávány jádry uranu 238, který se poté přeměňuje beta rozpady na plutonium 239, což je látka
štěpitelná dalším neutronem, a tedy použitelná jako
palivo. V rychlých reaktorech je udržován intenzivní
tok neutronů, takže při vhodné konfiguraci může
vznikat i více plutonia 239, než je ho ve formě paliva
spotřebováváno. Proto jsou tyto reaktory někdy

označovány i jako množivé – produkují více paliva,
než samy spotřebují.
Rychlý reaktor testovaný v Bělojarsku umožňuje
spalovat zbrojní plutonium a látky obsažené v použitém jaderném palivu, přičemž použití sodíku
jako chladicí látky již z principu vylučuje některé
vážné havárie, což přináší úspory za bezpečnostní
opatření, která jsou u klasických reaktorů nezbytná.
Rychlé jaderné reaktory hrají důležitou roli při uzavírání palivového cyklu, protože tím, že dokážou
spálit látky považované u tlakovodních reaktorů za
odpad, dochází k minimalizaci množství materiálu,
který bude nutno ukládat do hlubinných úložišť.

Spouštění ve fázích
Fyzikální spouštění jaderného reaktoru je komplexní
soubor činností zahrnující testování jednotlivých
zařízení a v aktivní zóně je při něm zahájena řetězová štěpná reakce na minimální úrovni. Skládá
se ze dvou etap: Během první je zaváženo palivo
do aktivní zóny a provádí se měření a zkoušky bez
řetězové štěpné reakce. Druhá etapa již tuto reakci
vyžaduje a zkoušky a měření jsou prováděny za
minimálního výkonu.
První etapa fyzikálního spouštění byla zakončena loni
(27. června), kdy reaktor poprvé dosáhl minimálního
kontrolovatelného výkonu (asi 0,1 % nominálního výkonu, který v tomto případě činí 789 MWe). Na základě
údajů získaných během první etapy byla provedena
úprava konstrukce palivových souborů. V průběhu
druhé etapy byly prováděny zkoušky a měření s cílem

ověřit projektové hodnoty neutronových a fyzikálních
charakteristik reaktoru, funkce řídicích a bezpečnostních systémů a správnost přístrojů, měřicích a zaznamenávajících parametry zařízení primárního okruhu.
Na základě těchto výsledků bude vypracována
zpráva pro budoucího provozovatele a dozorový
orgán. Po dokončení předepsaných procedur
bude navazovat energetické spouštění reaktoru
BN-800. Během něj bude turbogenerátor přifázován
k síti a dodá do ní první kilowatthodiny elektrické energie. Také bude postupně zvyšován výkon a blok bude
předáván provozovateli ke komerčnímu provozování.

Pokusný králík se stovkami MW
Bělojarská JE, která vyrobila první elektřinu v roce
1964, je nejen první ruskou jadernou elektrárnou
většího výkonu, ale i jedinou s různými typy reaktorů
v Ruské federaci. Dva nejstarší bloky s reaktory AMB100 a AMB-200 na bázi tepelných neutronů jsou již
mimo provoz a slouží k získávání zkušeností s vyřazováním jaderných elektráren z provozu. Blok 3 má
rychlý reaktor BN 600, který je jediným provozovaným rychlým reaktorem průmyslového výkonu na
světě. Jeho větší verze BN 800 se nyní nachází v rámci
testovacího programu v přípravě k energetickému
spuštění. Mezi dodavateli zařízení pro tento reaktor
jsou i české firmy, např. společnost Arako, která dodala
pro nový blok vlnovcové uzavírací a zpětné ventily.
Právě výzkumy na Bělojarské elektrárně mají klíčový
význam při výzkumu rychlých reaktorů a pomohly
vyřešit řadu technologických otázek pro jejich bezpečnou přípravu k uvedení do běžného provozu
– kromě četných výhod staví rychlé reaktory před
výzkumníky totiž i řadu náročných úkolů, např.
kvůli intenzivnímu působení neutronového toku,
který, stejně jako chemicky velmi agresivní sodík
používaný pro chlazení, velmi namáhá konstrukční
prvky reaktoru. ■

RoBot-potápěč koNtRoluJe stav ReaktoRů
Pracovníci jaderné elektrárny Edwin Irby Hatch u města Baxley v americké Georgii získali
nového pomocníka: s kontrolou reaktoru ponořeného ve velkém bazénu i nádrže samotné,
kterou je nutno pečlivě monitorovat, jim pomáhá speciální robot.
Dosud se během plánovaných odstávek na údržbu
a doplnění paliva muselo vždy několik techniků a inspektorů složitě vyšplhat na plošiny zavěšené nad
vodní nádrží a spouštět do ní kamery připevněné na
tyčích nebo na lanech, aby mohli zblízka prohlédnout svařené spoje a povrch tlakové nádrže reaktoru.
Proces kontroly byl pomalý a technici museli dbát na
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ochranu před radiací z paliva umístěného pod nimi.
S pomocí plovoucího robota nazvaného Stinger se
nyní dostanou pracovníci elektrárny na místa, která
byla pro člověka dříve naprosto nedostupná. Dálkově
ovládaný robot, který je o něco vyšší než člověk, je
řiditelné podvodní plavidlo bez lidské posádky – první
svého druhu na světě. Je vybaven malými počítačově
ovládanými turbínami nastavitelnými do různých
směrů a barevnou videokamerou s vysokým rozlišením. V současné době se začíná využívat v jaderných
elektrárnách po celých USA během pravidelných
odstávek na doplnění paliva a inspekci technického
stavu. „Stinger musí se svými kamerami a dalšími nástroji pracovat v místech, ve kterých by člověk nepřežil.
Byl vytvořen specificky pro práci v takovémto prostředí,“ říká Brandon Smith, inženýr ze společnosti GE
Hitachi Nuclear Energy, který vedl vývoj tohoto stroje.
Robot se dokáže ponořit do vody obklopující reaktor na
dobu až tří týdnů a pomocí kamery zblízka pečlivě kon-

troluje opotřebení materiálu. Kromě kamery je vybaven
i vysokotlakou vodní tryskou, tzv. vodním laserem, jehož pomocí čistí kovové povrchy a umožňuje tak přesnou vizuální kontrolu svařených spojů. Povrch robota
je opatřen ochrannou povrchovou vrstvou z wolframu
a elektronikou s nižší citlivostí vůči radiaci. Ovládání
stroje zvládne jediný technik, který jej může řídit ze
vzdálenosti mnoha desítek metrů od nádrže. Robot je
napojen pomocí napájecích a ovládacích kabelů, které
zajišťují spojení, jak s řídicím technikem, tak s certifikovanými inspektory mimo elektrárnu. Stinger se snadno
dostane i do omezených prostor a špatně přístupných
rohů, kde hledá náznaky možných závad jednotlivých
součástí – dříve, než se z nich stane problém. Svou práci
může navíc vykonávat současně s dalšími činnostmi,
které se během odstávky provádí. ■
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60 LET ČESKÉHO JADERNÉHO PRŮMYSLU
současnost
V minulých dílech tohoto seriálu jsme se věnovali historii jaderné energetiky a průmyslu v Česku. Během minulých
šedesáti let byl vybudován jeden z nejvýznamnějších dodavatelských řetězců pro jadernou energetiku. Jak ale vypadá současná situace? Co se dá usuzovat z kroků české vlády o tom, zda velice kvalitní čeští odborníci budou moci
předávat své zkušenosti další generaci? Jaké jsou hlavní překážky ve výstavbě nových jaderných bloků v Česku? To
jsou otázky, na něž se nyní budeme snažit hledat odpověď.

VYHLÍDKY JADERNÉ
ENERGETIKY V ČESKU
Tímto desetiletím se prolínají tři významné dlouhodobé skupiny činností: obnova SKŘ na
Dukovanech, zvyšování výkonu Dukovan a veřejná soutěž na dva nové temelínské bloky. Je
patrná snaha vlády o rozvoj jádra v obou formách – pokračování provozu stávajících bloků
a stavba nových. Došlo ale i k jedné události, která míří opačným směrem, a to k postupnému
uzavření Jaslovských Bohunic V1 v důsledku politického tlaku Evropské unie.
K nejdůležitějším událostem z hlediska výstavby
nových jaderných bloků u nás patří schválení aktualizace Státní energetické koncepce a Národního
akčního plánu rozvoje jaderné energetiky v ČR.
To, že po 11 letech projednávání byla schválena
Státní energetická koncepce, je pozitivní, ale rozhodně to není dostatečné pro stavbu nových
elektráren. V obou dokumentech zůstává řada
věcí nevyjasněná a má se rozhodnout až za několik
let. Je tak z nich patrno jen to, že vláda s jadernou
energetikou i nadále počítá, a to v obou formách
– v dlouhodobém provozu stávajících zařízení i ve
výstavbě nových.

Strojovna reaktoru MBIR je hezkým příkladem, jak si
mohou čeští odborníci udržet know-how
v projektování pro JE

Současná koncepce vlády ale počítá s dlouhým
čekáním na definitivní rozhodnutí o stavbě nových
bloků. Aby si naše společnosti udržely know-how, je
pro ně zásadní účast na mezinárodních projektech.
K hlavním příležitostem patří nové jaderné elektrárny v okolních zemích. Kromě dokončování
slovenských Mochovců sem patří především maďarská Pakš, finská Hanhikivi a turecká Akkuyu. Jde
celkem o 7 reaktorů typu VVER-1200, pro něž budou
české firmy vystupovat jako subdodavatelé a české
instituce jako odborní poradci. Například ÚJV Řež
bude posuzovat projektovou a bezpečnostní
dokumentaci finské jaderné elektrárny Hanhikivi
a v případě turecké Akkuyu bude působit jako
říjen 2015
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odborná podpora pro tamní úřad, který se bude
zabývat licencováním.
S projekty ruského Rosatomu se české výrobní
podniky dostávají i k projektům v řadě vzdálených zemí. Kupříkladu opavská armaturka ARAKO
dodala 1600 regulačních armatur na indickou
jadernou elektrárnu Kudankulam se dvěma
reaktory VVER-1000. Ve větší míře putují české
výrobky na elektrárny stavěné v Rusku. Jde o reaktory VVER-1200 generace III+ v elektrárnách
Novovoroněžská II a Leningradská II, kam dodala lutínská SIGMA GROUP čerpadla, holýšovská kabelovna KABEX kabely, armaturka ARAKO
regulační armatury. Zajímavostí je, že spolupráce
s ruskými společnostmi, které sdružuje korporace pro atomovou energii Rosatom, sahá i do
dalších oblastí. Třeba třebíčský ENVINET dodává
ruskému NEOLANTu přístroje pro charakterizaci
radioaktivního odpadu před jeho zpracováním
a zbraslavská společnost UJP PRAHA montuje do
svých terapeutických ozařovačů Terabalt zdroje
záření od ruského podniku Majak.
Za budoucnost jaderné energetiky jsou považovány reaktory tak zvané IV. generace. Od současných energetických reaktorů se vyznačují
systémem provozu, který vylučuje některé vážné
havárie již z principu, což přináší lepší bezpečnost

Novovoroněžská elektrárna s reaktory VVER-1200,
které poskytují nejlepší příležitost pro uplatnění
českých odborníků

provozu a redukci nákladů za bezpečnostní systémy sloužící pro jejich prevenci. Pokud chce Česko
pokračovat ve své tradici jaderné energetiky, bude
důležité, aby bylo připraveno na nástup tohoto
typu reaktorů.
Již dnes se o to řada firem snaží. Jde například
o ÚJV Řež, která zkoumá reaktory chlazené roztavenými solemi, a o projekt reaktoru ALLEGRO
vyvíjený Českem, Slovenskem a Maďarskem.
Dokonce se některé společnosti již podílejí na
výstavbě reaktorů IV. generace v zahraničí. Patří
k nim již zmíněné ARAKO a SIGMA GROUP, které
dodaly regulační ventily a čerpadla pro čtvrtý blok
ruské Bělojarské JE s reaktorem BN-800 chlazeným
sodíkem. A v neposlední řadě dodal uherskobrodský EGP INVEST projekt strojovny pro ruský
reaktor MBIR, který se po svém spuštění stane
nejvýkonnějším rychlým výzkumným reaktorem
na světě.
Je tedy vidět, že české společnosti si udržují odbornou kvalifikaci a zkušenosti, avšak bez výstavby
domácích jaderných bloků se patrně neobejdou.
Pro účast v zahraničních projektech jsou důležité
domácí reference, které si naše firmy mohou rozšířit
právě díky výstavbě pokročilých reaktorů generace

Terapeutický ozařovač Terabalt - i toto může být
výsledek českých zkušeností vypracovaných při
vývoji paliva pro jaderné elektrárny

III+ v Česku. O tom, zda to bude možné, diskutovali
odborníci na setkání s názvem 60 let jádra v ČR: Co
bude dál. Diskutující se shodli na tom, že tomu však
brání současný postup přípravy výstavby nových
jaderných bloků, protože podle platné legislativy
trvá přípravná fáze zhruba 15 let, což je absurdně
dlouhá doba. Bez odstranění této překážky se projekty nových bloků jen těžko hnou kupředu.
Zda tedy u nás budeme opět sledovat růst dalších
jaderných bloků, je otázkou. Jisté je to, že naše podniky a instituce jsou připraveny, což se na základě
jejich zkušeností snažil tento seriál přiblížit. ■
/vv/
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Plast Pevný jako ocel
Pod označením Kyron max Představila loni americKá
firma PiPer Plastics řadu vstřiKovacích tvarovatelných
termoPlasticKých KomPozitů, Které vyPlňují mezeru
mezi KomPonenty vyrobenými Pomocí standardního
vstřiKování sloučenin a Pre-Preg vrstvenými KomPozitními
materiály.

D

íly mohou být vyráběny lisováním při vysokých objemech se silovými parametry, které
se blíží vrstveným kompozitům, a dokonce
i kovům. Nové termoplastové kompozity Kyron
Max nabízejí skutečně pozoruhodné parametry.
Konkrétně pevnost v tahu je vyšší než má ocel (více
než 100 000 psi), a to při velmi nízké hmotnosti: je
o cca. 75 % lehčí než ocel a o 60 % lehčí než titan.
Navíc vyžadují nižší výrobní náklady ve srovnání
s pre-preg vrstvenými materiály.
Nové sloučeniny se skládají ze skla uhlíku a/nebo
vlákny vyztuženého a zesíleného plastu PEEK a PPA,
a – v závislosti na řadě – navíc PPS, PEI a PA. Schopnost formovat komponenty ve velmi dobře kontrolovatelném procesu pro velké objemy výroby výrazně snižuje výrobní náklady spojené s tradičními
pre-preg vrstvenými materiály. Navíc tento materiál
má lepší „praktickou houževnatost“ vzhledem k nižšímu obsahu výplně. Nový typ výplně nabízí vysoké
mechanické parametry s použitím nižšího obsahu
vláken a zvyšuje odolnost materiálu vůči napětí,
takže dokáže do značné míry absorbovat rostoucí
napětí bez zlomení. Vysoká pevnost umožňuje
snadno replikovat původní kovový design.

Polymer, který je schopen
nahradit kov
Obecně platí, že dokonce nejsilnější tvarovatelné
plasty nemohou dosáhnout vlastností nejpevnějších kovů, takže část geometrie kovové části se musí
změnit, a být znovu navržena tak, aby umožňovala
využití doplňujících plastových materiálů. To často
zahrnuje přidávání většího objemu plastového
materiálu, což může ohrozit původně plánovanou
úsporu hmotnosti a výhody snížení nákladůkvůli nahrazení kovových prvků plastovými. Nové polymery
však poskytují takové mechanické vlastnosti, které
někdy splňují, nebo dokonce překračují schopnosti kovů, jež mají tyto plasty nahradit. Výsledná
konstrukční složka pak může snadněji replikovat
původní kovové provedení, čímž se minimalizuje
množství plastů potřebných při realizaci všech
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technických výhod plastových materiálů. To platí
i pro případ Kyron Maxu, který výrobce nabízí ve
třech výkonnostních úrovních, jež umožňují návrhářům výběr nákladů a parametrů odpovídající
jejich potřebám.

Případová studie: Lisované šrouby
Po celá léta výrobci v leteckém průmyslu poptávali
u Piper Plastics vyvinutí vstřikovatelných tvárných
termoplastických šroubů, které by vykazovaly
pevnost jako jejich kovové verze, ale za výhodnějších podmínek, zejména pokud jde o hmotnost
a samozřejmě cenu. Tito koncoví uživatelé hledali
zejména plastovou náhradu za drahé tradiční titanové šrouby, používané pro spojování materiálů
při výrobě letadel pro úsporu hmotnosti, ale nebyli
schopni najít polymer, který by nabízel dostatečné
mechanické vlastnosti a řešení bylo ekonomicky
životaschopné.
Piper Plastics zformovala jeden z nových termoplastických polymerů Kyron Max do standardního
šroubu, který byl schopen splnit jak požadavky na
sílu, tak cílovou cenu pro různé aplikace a zároveň
snížit hmotnost oproti dosud úřadujícímu nejlehčímu titanovému šroubu stejné velikosti o cca 60 %.

Struktura „nanolepidla“ a hmoty tvořené ze směsi
nanoplátků umožnila vrstvám vytvářet spolupracující vodíkové vazby, které vedou k tomu, co profesor
Kotov nazývá „velcro efekt“, známý z principu tzv.
suchého zipu. Takové vazby, pokud se rozbijí či dojde k jejich poškození, lze jednoduše reformovat na
novém místě. Právě tzv. efekt suchého zipu je jeden
z důvodů, že materiál je tak silný. Dalším důvodem
je uspořádání nanoplátků, které jsou skládány ve
střídavém vzoru, podobně jako cihly. „Když máte
strukturu cihel a malty, trhliny jsou zaobleny každým
rozhraním. Je těžké replikovat nanoměřítka stavebních bloků do velkých měřítek, ale to je to, čeho jsme
dosáhli,“ vysvětlil profesor Kotov.
Výzkumníci z Michiganské univerzity tak vyřešili
problém, s nímž se potýkali inženýři a vědci po celá
desetiletí: Individuální nanovelikosti stavebních
bloků, jako jsou nanotrubice, nanoplátky a nanotyčinky, jsou ultrasilné. Ale větší materiály vyrobené
ze spojení stavebních bloků nanovelikostí byly
poměrně slabé. Tedy až donedávna.
„Vědci měli problém s přenosem vzájemné síly
spojením jednotlivých nanoplátků nebo nanotrubiček do většího celku. Nám se podařilo dokázat,
že lze dosáhnout téměř ideální přenos napětí mezi
nanoplátky a polymerní matricí,“ řekl Niolaj Kotov.

Inspirováno přírodou
Výzkumníci z Piper Plastics ovšem nejsou první,
kdo se snaží vyvinout vysoce pevný a odolný plast.
Na podobném projektu pracoval např. ještě před
nimi tým vědců z Michiganské univerzity, jemuž se
podařilo rovněž vytvořit kompozitní plast, který je
podobně pevný jako ocel (i když vědci uznávají,
že ještě není tak natažitelný, aby si zasloužil název
„plastová ocel”, nicméně jeho další vývoj by mohl
umožnit dosáhnout i těchto parametrů), ale je zase
výrazně lehčí a navíc transparentní.
Vědci se při vývoji tohoto pozoruhodného plastu inspirovali z přírody – napodobováním vysoce odolné
molekulární struktury typu cihel a malty, kterou
můžeme najít v ulitách měkýšů. Perleť, duhová „podšívka” skořápek mušlí a ústřic, je vytvářena vrstvu po
vrstvě, podobně jako nový kompozit vytvořený univerzitními výzkumníky. Je to jedna z nejpevnějších
přírodních materiálů na minerální bázi.
Kompozit je vyroben z vrstvy hmoty jílovité konzistence tvořené nanoplátky a ve vodě rozpustného polymeru, který sdílí chemii s bílým lepidlem. Jak uvedl
Nikolaj Kotov, profesor chemického inženýrství, vědy
o materiálech a biomedicínského inženýrství, jeden
z vedoucích výzkumného týmu, lepidlu podobný
polymer použitý v tomto pokusu, což je polyvinylalkohol, byl stejně důležitý, jako výrobní proces sestavy.

fáze výrobního procesu nového materiálu –
kompozit tvořený vrstvu po vrstvě

Náročný začátek nadějné cesty
O své práci, výrobě a vlastnostech tohoto kompozitního materiálu vědci referovali ve studii „Ultrastrong
a Stiff Layered Polymer Nanocomposites“, v odborném časopisu Science. Tento nový kompozitní
plast vyrobili pomocí stroje, který vytvářel nový
materiál podobně jako matka příroda perleťový
obal – vrstvu po vrstvě v nanoměřítku. Robotické
rameno, které se vznášelo nad souborem lahviček
s různými tekutinami, drželo v tomto konkrétním
případě kus skla o velikosti žvýkačky, na němž byl
stavěn nový materiál. Rameno ponořilo sklo do
klihu podobnému roztoku polymeru a následně
do kapaliny, která byla disperzí nanoplátků. Poté,
co se tyto vrstvy vysuší, se postup opakuje. Musí
se nanést 300 vrstev těchto ingrediencí, aby vznikl
kousek tohoto materiálu tenký jako kus plastové
fólie. Nicméně jeho další vývoj by mohl vést k lehčí
a silnější balistické ochraně pro vojáky nebo policii či
jejich vozidel. Nový vylepšený materiál by mohl být
také použit v mikroelektromechanických zařízeních,
mikrofluidiky, u biomedicínských čidel a ventilů
nebo při konstrukci lehkých bezpilotních letounů. ■
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InsektIcIdní plast pomůže v bojI protI malárII
Aimplas – španělský Technologický institut plastů, sídlící ve Valencii – spolu s Inesfly Corporation a univerzitou v Zaragoze, pracují na vývoji plastu pro výrobu sandálů a rohoží, který by
odpuzovaly hmyz přenášející endemická onemocnění. Nová generace pěnových plastů bude
mít insekticidní vlastnosti, aby se zabránilo přenosu nemocí, jako jsou např. malárie, žlutá
zimnice, horečka dengue, encefalitida, Chagasova nemoc či leishmanióza.
Projekt nazvaný Inmaplesp, na který byl schválen rozpočet ve výši přes 37 000 eur, bude trvat
24 měsíců a je financován z prostředků španělského
ministerstva hospodářství a konkurenceschopnosti.

Dlouhá životnost a nízká toxicita
Nejde o první projekt takovéhoto druhu. Aimplas již
vyvinul např. speciální fungicidní plasty pro ochranu
potravinářských výrobků před plísněmi a nebezpečnými houbami. S valencijskou firmou Adapta Color spolupracuje v rámci výzkumného projektu Repelpin na
vývoji nové generace tzv. funkčních povrchů s insecticidním efektem určeným pro vnější nátěry nábytku až
po fasády. Jejich efektivita by měla dosáhnout nejméně
dvouletého působení. V současné době existuje velké
množství účinných repelentních látek proti hmyzu.
Jedním z jejich největších omezení je však to, že jde
o látky teplotně nestabilní, což komplikuje jejich použití
v mnoha oblastech, jako jsou např. práškové nátěrové

hmoty, protože se během procesů výroby a použití
snadno rozkládají nebo odpařují. Cílem výzkumníků
bylo vytvořit v průběhu projektu funkční povlak naprosto bezpečný pro lidské zdraví (prokázalo se, že
neuvolňuje pachy a není zařazen mezi účinné látky,
které mohou být toxické pro lidi), s dlouhou životností.

Nyní se Aimplas, ve spolupráci s odborníky z dalších
firem, zaměřil na boj proti hmyzím přenašečům nebezpečných chorob. Insekticidní látky v plastech se na trhu
již objevily dříve, zatím se však omezovaly na moskytiéry, zvířecí obojky, ušní značky pro dobytek či protikomáři náramky. Projekt Inmaplesp by měl vyzkoušet
začlenění insekticidu do materiálu prostřednictvím
mikrokapslí, které budou chránit účinnou látku před
možným rozkladem a degradací v průběhu zpracování materiálu a umožní lepší kontrolu nad rozšířením
insekticidu v konečném výrobku. Technologii mikrozapouzdření firma Inesfly již úspěšně demonstrovala
v oblasti insekticidních nátěrových hmot, nyní se inovace přesouvá i do oblasti plastových matric.
Plastové výrobky, jako jsou sandály a rohože, obsahující insekticid, najdou uplatnění hlavně v rovníkové
a subsaharské Africe, Střední a Jižní Americe. Jak
ale zdůrazňuje Aimplas, užitečné budou také v Evropě, v zemích, jako je Španělsko, kde vlivem změny
klimatu dochází nyní rovněž k pohromám jako je
zamoření subtropickými druhy hmyzu (např. tygří
moskyti), které se šíří i do severnějších oblastí. ■

Spoločnosť Mecaplast Slovakia postaví závod na výrobu plastových výrobkov v susedstve
trnavského automobilového výrobcu a zamestná na 150 ľudí. Do výstavby výrobného závodu
vedľa automobilky PCA Slovakia plánuje firma investovať 50 miliónov eur.
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Firma Lifocolor, s.r.o., dceřiná společnost
německého výrobce barevných koncentrátů
a aditiv, firmy Lifocolor Farben GmbH, oficiálně otevřela v létě letošního roku v Brně
svůj nový výrobní areál. Do výstavby nového provozu v průmyslové zóně Černovické
terasy investovala více než 4 mil. eur.

Užitečné pro celý svět

trnavský závod psa prIvábIl
ďalšIeho Investora

Na mape slovenského priemyslu je Mecaplast Slovakia nováčikom – do obchodného registra bola podľa
informácií serveru webnoviny.sk zapísaná v júni tohto
roku, jej jediným spoločníkom je Mecaplast International so sídlom v Holandsku. No vo svete plastov
rozhodne benjamínkom nie je – firma, ktorá práve
oslávila 60 rokov svojej existencie, patrí k uznávaným
medzinárodným hráčom. Len počas tohto roku otvorila nové továrne v Turecku a Mexiku, a naposledy
v septembri štvrtú prevádzku v Číne. Čoskoro by
k nim mala pribudnúť aj nová výrobná prevádzka na
Slovensku. Výrobca plastových dielcov určených predovšetkým pre automobilový priemysel chce začať
vyrábať už v máji 2016, hlavným odberateľom bude
susediaca automobilka. Spoločnosť bude produkovať interiérové a exteriérové plastové diely vyrábané

lIfocolor rozšířIl své
výrobní kapacIty v Čr

vytláčaním – lisovaním vstupných granulovaných
plastov buď čistých, ako napr. polyolefíny (PP + PE),
akrylonitrilbutadienstyrén (ABS), polyamidy (PA),
polymetyl metakrylát (PMMA), termoplastické elestoméry (TPE) alebo plastov s pridaním sklenených
vlákien, mastenca vo vstrekolisoch.
Okrem PSA Peugeot Citroën by ďalšími odberateľmi
mali byť aj Volkswagen a BMW. Vyplýva to z predloženého zámeru pre posudzovanie vplyvov na životné
prostredie (EIA). Vo výrobnej hale bude nainštalovaných 20 vstrekovacích lisov, vstupným materiálom
budú plastické hmoty vo forme granulátu. Nová
fabrika má ročne spracovať približne 2700 t granulátu. V novom závode si po spustení výroby nájde
prácu 110 ľudí, v roku 2017 v trojzmennej prevádzke
až 150 ľudí, z toho 110 v robotníckej profesii. ■

Nový výrobní závod, v němž firma rovněž vyvíjí a vyrábí barevné koncentráty, byl vybudován s ohledem na nejmodernější požadavky
na automatizaci, úsporu energií a ekologické
aspekty. Jak uvedl při otevření nového závodu
ředitel společnosti Ing. Zbyněk Veselý, Lifocolor
působí na našem trhu více než 20 let. Dodává
koncentráty nejen pro komoditní plasty, jako je
PE, PP a PS, ale i pro inženýrské plasty PA, PBT,
PC, ASA, POM, TPU apod. pro celou řadu odvětví:
automobilový průmysl, obaly, nábytek, farmacii,
spotřební zboží, elektrotechniku, elektroniku,
stavebnictví, hračky, sport a hobby. Dosavadní
brněnský výrobní závod, vybudovaný v roce 1998,
však po 15 letech už přestal splňovat rostoucí
požadavky na výrobní kapacitu. To byl i důvod,
proč se firma rozhodla pro výstavbu zcela nové
továrny, která umožňuje zvýšit její kapacitu až na
čtyřnásobek současné produkce. Díky tomu bylo
hodně investováno do nákupu nových technologií pro výrobu. Pro koloristickou laboratoř byly
koupeny extruzní linky, vstřikovací stroje i přístroje
pro testování a hodnocení kvality výrobků.
Právě vysoká kvalita patří podle Zbyňka Veselého k silným stránkám firmy – je schopna plnit
vysoké nároky zákazníků na přesnost dosažení
barevného odstínu, požadavky na teplotní
odolnost pigmentů, stálost vůči působení UV
záření a povětrnosti. Dodává i speciality, např.
koncentráty s pigmenty pro laserové značení,
koncentráty pro biodegradabilní plasty, transparentní/translucentní odstíny a podobně.
Vyrábí rovněž koncentráty s aditivy (tzv. multifunkční), především s UV stabilizátory, které nacházejí uplatnění především v automobilovém
průmyslu, a to nejen na českém trhu, ale i v řadě
dalších zemí, jako je např. Slovensko, Maďarsko,
Ukrajina, Polsko, Francie, Španělsko a další. ■
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Nová geNerace iNformačNích systémů
ByzNys erP Pro středNí a větší firmy

chování systému, validačních kontrol a rozšíření
nabídek.

Pod názvem Byznys EVO uvádí společnost J.K.R. na trh novou generaci podnikových informačních systémů Byznys ERP. Jde o komplexní software, který je postaven na nejmodernějších
technologiích, postupech a zkušenostech. V současnosti jde o jediný nový systém vyvinutý
od základu na „zelené louce“ se všemi výhodami, které to přináší.

Práce na novém systému začaly v roce 2009, od roku
2011 se naplno rozběhl vývoj jádra ERP systému
a modulů, souběžně probíhaly testy a optimalizace.
V roce 2014 pokračoval vývoj klíčových modulů
a funkcionalit, probíhala první nasazení řešení do
ostrého provozu. Systém byl vyvíjen s důrazem na
jednoduchost, flexibilitu, ergonomii a snadné používání. Patrná je inspirace designem kancelářských aplikací Microsoft Office, které jsou etalonem uživatelsky
přívětivého podnikového softwaru. Vývoj ergonomie
probíhal s přispěním odborníků z akademické sféry.
V systému se snoubí zkušenosti společnosti J.K.R.
s vývojem ERP aplikací a s poznatky z několika tisíc
úspěšných projektů od roku 1991. Díky tomu všemu
má Byznys EVO potenciál plně uspokojovat potřeby firem v následujících
10-20 letech.
Novinka je koncipována jako
vysoce škálovatelné řešení
díky třívrstvé architektuře
a možnosti rozložení zátěže
mezi databázovým a aplikačním serverem. Posílením
hardwaru serveru je možné
zvyšovat výkon aplikace
pro všechny klienty, také
je možné rozprostřít zátěž v serverovém clusteru.
Řešení je plné přizpůsobené
pro práci v cloudu – na koncovém zařízení je umístěn
pouze malý klient, veškerá
byznys logika a datový server
je v cloudu, např. v prostředí
Microsoft Azure. ■
/kap/

S rozvojem podnikání se mění i software a nový
podnikový informační systém Byznys EVO proto
přináší nové poznatky a postupy. Inspiruje firmy
a motivuje je k tomu, aby inovovaly své klíčové
obchodní procesy, držely krok s dobou a byly lepší
než konkurence. Rozvíjejí se technologie, mění se
podnikatelské prostředí a také se mění zákazníci.
Není tedy pochyb, že se musí měnit i podnikové
informační systémy ERP, které tyto procesy podporují a pomáhají řídit.

organizace s desítkami až stovkami zaměstnanců
a desítkami uživatelů systému.
Byznys EVO nabízí bezkonkurenční míru přizpůsobení na míru každé společnosti. A to od klíčových obchodních procesů přes napojení na další
součásti podnikové infrastruktury až po konkrétní
uživatele a konkrétní formuláře a nabídky v rámci
ERP systému. Otevřenost systému je maximální,
a to jak na úrovni datových struktur, tak i vzhledu
formulářů a výstupů, včetně možnosti ovlivnění

Moderní ERP pro moderní dobu –
všestranný a přizpůsobivý
Byznys EVO je nástrojem pro komplexní řízení
podniků, sjednocení podnikové agendy a sledování ekonomických případů. Nabízí řešení pro
plánování a řízení všech klíčových podnikových
procesů, a to na všech úrovních. Rozsahem funkcí
a vysokou variabilitou dokáže Byznys EVO pokrýt
potřeby organizací různého oborového zaměření,
od obchodních společností až po výrobní firmy.
Systém je řešením nejen pro společnosti s vysokými požadavky na funkčnost, ale i pro firmy
s velkými objemy dat.
Nový podnikový informační systém je určen především pro středně velké a velké organizace, které
kladou důraz na obchodní procesy, soustředí se na
kvalitní péči o zákazníky, mají stovky zaměstnanců
a desítky až stovky uživatelů v informačním systému. Míří tak o třídu výš než předchozí generace
systému, který byl určen primárně pro středně velké

Základní obrazovka nového systému Byznys EVO

symaNtec chráNí vestavěNé systémy
i data v cloudech
Novou sadu bezpečnostních řešení, která podnikovým IT oddělením umožní lepší správu firemních
dat, představila firma Symantec. Systém Data Loss Prevention 14 pomáhá zajistit, aby zaměstnanci mohli využívat výhod cloudových technologií bez rizika ztráty nebo krádeže informací.
„Řešení Symantec Data Loss Prevention (DLP) pomáhá organizacím zvýšit zabezpečení obsahu. Dává
jim kontrolu nad tím, kde jsou jejich citlivá data
uložena, jak jsou používána a jak je ochránit proti
ztrátám či krádežím. V aktuální verzi jsme dosah
řešení DLP rozšířili na e-mail a úložné systémy poskytované pomocí cloudových služeb. Zákazníkům
tak nabízíme viditelnost a zabezpečení citlivých
informací, které umožňují zachovat bezpečnost dat
a zároveň plně využívat výhod cloudu,“ komentuje
novinku Amit Jasuja, viceprezident vývoje produktů
společnosti Symantec.
Řešení DLP pro cloudový e-mail – podpora sady
MS Office 365 i s jejím řešením cloudového e-mailu
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umožňuje uživatelům nasadit stejná bezpečnostní
pravidla (politiky) pro zabezpečení informací bez
ohledu na to, zda používají cloud nebo řešení na
vlastní infrastruktuře (on-premise).
Řešení DLP pro ukládání dat v cloudu – součást Symantec DLP for Box nyní podporuje virtuální disk Box a umožňuje používat tuto platformu
i pro citlivé podnikové informace. Integrace obou
prostředí nabízí monitoring účtů i analýzu toho,
jak jsou používány a sdíleny informace označené
za citlivé.
Ochrana při sdílení a synchronizaci souborů
v cloudu – agent pro koncové body umožňuje
chránit citlivé informace i pokud zaměstnanci po-

Šest let vývoje, čtvrtstoletí zkušeností

užívají vlastní cloudové služby pro sdílení a synchronizaci souborů. Symantec DLP monitoruje
a brání v synchronizaci citlivých firemních souborů
z desktopu na osobní účty v cloudových službách,
jako je Box, MS OneDrive, iCloud, Google Drive
a Dropbox. Citlivé soubory nelze ani posílat prostřednictvím cloudových e-mailových služeb, jako
je Gmail.
Další novinkou pro bezpečnost firemní IT infrastruktury je řešení pro ochranu koncových bodů
Symantec Endpoint Protection 12.1.6 – nová
verze bezpečnostní aplikace umožňuje ochránit
i vestavěné systémy. Nabízí vysoký výkon i úroveň
zabezpečení koncových bodů, efektivní správu
a funkce potřebné pro vestavěné platformy. Mezi
hlavní vlastnosti patří mj. integrované funkce z řešení Symantec Endpoint Protection for Windows XP
Embedded, zredukovaná velikost klienta (o 80–90 %
oproti standardnímu řešení), omezení zranitelných
míst pomocí komponenty System Lockdown, nižší
zátěž sítě, a zlepšená spolupráce se systémy pro
ochranu před pokročilými hrozbami (Advanced
Threat Protection, ATP). ■
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Necelý půlrok poté, co Intel představil první 14nm čipy Broadwell pro stolní počítače, uvedla
firma na trh i duo zatím nejvýkonnějších zástupců nové generace 14nm procesorů s novou
architekturou Skylake. Jsou jimi dvě čtyřjádra Core i5-6600K a Core i7-6700K.
Nejmodernější intelovské odemčené procesory,
poprvé oficiálně představené na srpnovém veletrhu GamesCon, jsou určené pro socket LGA 1151,
obsahují shodnou integrovanou grafiku (HD 530)
a integrovaný paměťový řadič podporující dvoukanálové zapojení operační paměti obou standardů:
DDR3L (s frekvencí až 1600 MHz) nebo DDR4 (na
frekvenci 2133 MHz), což umožňuje využít v nových

Nová generace 14nm procesorů s novou
architekturou Skylake

sestavách i paměti starší generace. Procesor Core i5-6600K běží na základní frekvenci 3,5 GHz (v režimu
Turbo 3,9 GHz) a má integrovanou grafiku 9. generace Intel HD 530 (GT2, 24 EU), a na rozdíl od svého
výkonnějšího bratříčka nedisponuje možností zpracovávat více vláken současně (HyperThreading).
Model Core i7-6700K pracuje na frekvenci 4 GHz
(Turbo ji zvýší až na 4,2 GHz) a oproti Core i5-6600
nabízí plnou podporu HyperThreading, takže je
schopen zpracovat až 8 vláken zároveň.
Detailnější informace o nové architektuře Sky-

lake (což v překladu znamená „nebeské jezero“),
kterou budou využívat všechny nové procesory
Intelu, prozradila firma netradičně až s odstupem
po oficiálním uvedení procesorů – na tradičním
vývojářském summitu IDF 2015 v San Franciscu.
Výkon speciálního grafického čipu Iris, který budou mít nové procesory ve své výbavě, mu umožňuje pracovat najednou až s trojicí 4K monitorů
(Broadwell zvládá jen jeden) při 60Hz frekvenci.
Integrovaná grafika, kromě vyššího výkonu, disponuje řadou nových technologií. Grafické čipy Iris
podporují (i při rozlišení 4K) technologie DirectX
12, OpenCL 2 a OpenGL 4.4, a obsahují tranzistory
určené přímo pro dekódování a kódování 4K videa
HEVC (H.265) a částečně i VP9. Na druhou stranu
už se však nové procesory definitivně rozloučily
s podporou VGA grafiky.
K vylepšením došlo i u samotného logického procesoru – čipy Skylake jsou vybaveny funkcí Speed
Shift, umožňující efektivně zvýšit výdrž baterie
pomocí inteligentního přepínání stavu napájení.
Procesory jsou celkově úspornější ve srovnání se
svými předchůdci.
Intel rovněž zveřejnil plány nabídnout „K“ verzi
procesoru Core 6. generace pro notebooky (půjde o vůbec první odemčený „K“ čip pro přenosné
počítače) a uvedl, že vyvinul – jako první čip svého
druhu vůbec – i zcela nový procesor Xeon vhodný
právě pro notebooky.
Na IDF Intel rovněž oznámil přípravu nové technologie Optane, která přijde na trh příští rok a bude
kombinovat revoluční technologii energeticky
nezávislé paměti médií 3D Xpoint s vlastním
pokročilým systémem regulace paměti, hardwarovým a IP softwarem. Poprvé bude nasazena

Za hranice extrému
Výkonnost nových procesorů, zanedlouho po
jejich tehdy ještě neoficiálním uvedení, dokumentoval amatérský fanoušek, jemuž se podařilo nový nejvýkonnější 14nm čtyřjádrový čip
Intelu – Core i7-6700K s novou architekturou

Foto: HWBot

Extrémní výkon z hlubin „nEbEského jEzEra”

Skylake přetaktovat s pomocí vzduchového
chlazení z původní frekvence 4 GHz na 5,2 GHz
a s využitím dusíkového chlazení a zvýšeného
napájecího napětí 2,032 V dokonce až na 6,5
GHz, a to bez vypnutí některého z jader procesoru či HyperThreadingu, jak je u těchto experimentů běžné.
Zanedlouho potom si mohl Intel zaznamenat
ještě další rekord – na přetaktovaném procesoru
i7-6700K se podařilo dosáhnout frekvence 7 GHz
(6 998,88 MHz), což je trojnásobek originální
základní frekvence čipu. Kromě rekonfigurace
základní desky (ASRock Z170 OC Formula) na
extrémní nastavení – byla na procesoru vypnutá
tři ze čtyř jader i funkce HyperThreading a původní napájení 1,2 V bylo posíleno na téměř
2 V (1,888 V) – uplatnilo se i chlazení kapalným
dusíkem, jak je patrné z dokumentační fotografie..

u nové řady vysoce výkonných SSD disků a také
modulů DIMM určených pro příští generace datových center Intel. ■

ProjEkt artik: samsung sE zaměřujE
na intErnEt věcí
Samsung představil novou hardwarovou platformu Artik, která je určena pro segment označovaný jako Internet věcí (Internet of Things – IoT). Jde o čipy, které umožní snadnější a rychlejší
vývoj nových firemních, průmyslových a uživatelských aplikací pro dobu, kdy bude internet
dostupný téměř ve všem.
Nová řada Artik se skládá ze tří modelů založených na technologii SoC (System-on-Chip), tedy
z ucelených hardwarových řešení v miniaturním
provedení. Jméno možná zní jako z dětského
pořadu, ale Samsung má s novou čipsetovou
platformou velké ambice a chce Artik dostat na
výsluní mj. i tím, že nabídl cenu 90 000 dolarů
tomu, kdo s využitím zmíněných modulů pro IoT
vyřeší problém rekordního sucha v Kalifornii. Jak
tedy vypadá novinka, kterou budou mít zájemci
k dispozici z hlediska technických parametrů?
Nejmenší z představených IoT modulů je Artik 1
říjen 2015
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s rozměry 12 × 12 mm. Čipset je osazen dvoujádrovým procesorem s takty 250 a 80 MHz, má pohybový senzor a připojuje se k okolí přes Bluetooth
Low Energy. Tento hardware je určen pro úplně
nejmenší zařízení se základní funkčností. Na druhé
straně nové řady stojí nejvyšší a nejvýkonnější
model nové série Artik 10 s rozměry 29 × 39 mm,
určený pro zařízení IoT s vysokým výkonem, zejména pro servery a průmyslové využití. K dispozici
má 8jádrový procesor v konfiguraci 4 × 1,3 GHz
a 4 × 1 GHz s grafickým adaptérem Mali-T628.
Dvě GB RAM doplňuje 16GB paměť, konektivita

je stejná jako u Artik 5. Čipset má k dispozici kodeky pro přehrávání Full HD videí se 120 fps a pro
dekódování MPEG-2/VC1. Poslední z trojice nově
uvedených čipsetů představuje pomyslnou “zlatou
střední cestu”,je naproti tomu vyvážením mezi
svou velikostí a výkonem – bude určen např. pro
domácí „huby“, drony apod. Na desce s rozměry
29 × 25 mm je osazeno: 1 GHz dvoujádrový čip
a grafický adaptér Mali-400, 512 MB RAM a 4 GB
interní paměť. Konektivitu obstarává WiFi, Bluetooth, Bluetooth LE a Zigbee. K dispozici je již
celá řada audiovizuálních kodeků. Artik 5 je velmi
podobný hardwaru, na kterém byl před čtyřmi lety
postaven Galaxy S II. ■
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Britští výzkumníci z Birmighamské univerzity, z harvardské
lékařské školy a Wellmanova střediska fotomedicíny při
massachussetské všeoBecné nemocnici vyvinuli metodu,
jejíž pomocí lze vyráBět tištěné holografické čočky ve
vesmíru. informace o ní uveřejnili v prestižním vědeckém
magazínu acs nano americké chemické společnosti, odkud
popis metody, která výrazně zjednodušuje výroBu těchto
čoček, přiBližuje odBorný server phys.org.

J

ak uvedl Dr. Haider Butt, který vedl vědecký
tým, použitím inovativní metody holografické
laserové ablace (odpařování pomocí laseru)
významně zjednodušuje výrobu těchto čoček
a tato technologie by mohla být potenciálně
využívána astronauty při jejich pobytu v kosmu
k výrobě optických holografických čoček pro dalekohledy. Metoda, která byla již dříve využívána
pro tisk hologramů, byla vědci úspěšně vyzkou-

šena i pro výrobu optických čoček vyrobených
z různých materiálů. Kompletní čočky mohou být
zhotoveny pomocí jediného nanosekundového
laserového pulsu. Vzhledem k tomu, že je tato
metoda rychlá, pružná a nenákladná, zatímco
obvyklé postupy pro výrobu holografických čoček
jsou časově náročné a drahé a pracné, umožňuje
představená novinka vyrobit čočku v průběhu
několika sekund v jediném kroku.

ploché čočky s Ø 2,5 cm jsou vyrobeny ze 4nm tenké vrstvy zlata (zobrazené měřítko odpovídá 200 μm)

PřisPějí „rozmáčknuté tranzistory”
k rozvoji elektroniky nové generace?
Mezinárodní tým vědců, tvořený výzkumníky z Národní fyzikální laboratoře (NPL), IBM, University of Edinburgh a Auburn University, představil koncept nového zařízení, které může
překonat predikované úzké hrdlo způsobené dosažením základních limitů CMOS technologie
(komplementární s polovodiči na základě kysličníků kovů). Novinka, vědci charakterizovaná
označením „rozmáčknutý tranzistor“ (squished tranzistor), by mohla pomoci vytvořit rychlou
a energeticky nenáročnou elektroniku nové generace.
Moorův zákon předpovídá, že počet tranzistorů,
které se vejdou na danou plochu matrice, se souběžně se zvyšováním výkonu čipů bude zdvojnásobovat každé dva roky. S rostoucí hustotou
tranzistorů se zmenšuje velikost čipů a zvyšuje
rychlost zpracování dat. Tento proces vedl k rychlému pokroku v oblasti informačních technologií
a nárůstu počtu propojených zařízení. Výzvu ovšem
představují základní fyzikální limity, které nemohou
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být ignorovány, a na křemíku založené technologie,
představující CMOS tranzistory, nyní vstupují do
posledních let jejich smršťování
Kromě toho je tato proliferace hnána nárůstem
objemu dat, které doprovází zvyšující se nároky
na energii pro jejich zpracovávání, ukládání a komunikaci, to vše má za následek i skutečnost, že IT
infrastruktura nyní spotřebovává odhadem 10 %
světové elektrické energie. Dřívější snahy se sou-

foto: physorg/acs

Holografické čočky
tištěné laserem

schéma výrobní metody pro tištěné holografické čočky

Metoda využívá puls nanosekundového laseru pro
vytvoření interferenčních vzorků na průhledném
podkladovém substrátu pokrytém materiálem
pohlcujícím světlo. Laser je odražen konkávním
(vypouklým) zrcadlem zpět do sebe, takže dojde
k interferenci dvou paprsků putujících v opačném
směru. Výsledkem je interferenční vzorek tvořený
kruhovými prstenci „vytištěný” na substrátu mezi
dvěma paprsky, který obsahuje optickou informaci
jako holografická čočka. Výsledné ultratenké čočky
obsahují stovky kruhových zón v nanometrickém
měřítku, které přispívají ke koncentrování světla.
S využitím této metody předvedli vědci možnost
výroby v masovém měřítku v průběhu pouhých
několika minut. Metoda by mohla rovněž fungovat u široké palety materiálů na poloprůhledných
podkladech s plochou nebo zakřivenou geometrií
nebo u dalších libovolných forem.
Kromě specializovaných aplikací, jako je tisk čoček
pro dalekohled ve vesmíru, může být nová metoda
tisku také použita pro bezpečnostní technologie,
ukládání dat, a biosenzory. Vzhledem k pružnosti způsobu výroby mohou být čočky vytištěny i na určitých
typech materiálů, které jinak nejsou kompatibilní
s běžnými výrobními technologiemi. V budoucnu
vědci plánují použít zmíněnou metodu např. pro tisk
čoček na tenkých vrstvách polovodičů, s prvky pro
aplikovanou optiku a infračervené zobrazování. ■

středily na sanace snížením množství energie na
bit. Nicméně brzy bude dosažena napájecí bariéra,
která zabrání pokračovat v dalším škálování napětí.
Zásadní pro pokračující vývoj IT je proto rozvoj
nových, nízkoenergetických zařízení založených
na různých fyzikálních principech.
Tým expertů prokázal schopnosti piezoelektrického tranzistoru (PET) jako post-CMOS technologie,
která by mohla překonat tyto problémy a pomoci
obnovit proces škálování napětí. V článku zveřejněném v Applied Physics Letters, o němž informuje
server Phys.org, vědci vysvětlují fyziku základního
chování PET a použití teorie a simulace k predikci
jeho výkonu při současné optimalizaci napříč širokou škálou aplikací prostorů, překlenující několik
různých měřítek: včetně přepínače radiové frekvence (na mikronové škále) a v zařízeních, jako jsou
smartphony nebo radar využívající sfázované sítě.
Zařízení je založeno na tlakově řízeném izolátoru na
přechodu ke kovu, což se ukázalo jako slibná, rychlá
varianta s nízkou spotřebou energie pro budoucí IT
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Piezoelektrický tranzistor – PET
PET, popsaný výzkumníky IBM, pracuje na novém principu: elektrický vstup je převeden do akustického
pulsu pomocí piezoelektrického elementu. Tato sekvence se používá k řízení kontinuálního přechodu
izolátor-kov v piezorezistivním elementu, což přístroj zapíná.
Základní konstrukci tvoří složka dvou různých materiálů: piezoelektrický prvek (PE) a piezoresistor (PR),
sevřené mezi třemi kontakty (gate, sense, common). Celý PET zásobník musí být vertikálně upnut
v tuhé konstrukci vyrobené z materiálu s vysokou mezí (high yield material – HYM). Piezoresistivní
materiál musí mít silný tlakově závislý měrný odpor (takový, jaký byl zjištěn např. v SmSe – směsi samaria
a selenu – kdy se pro tlak ~ 4 GPa měrný odpor změní o téměř 7 řádů), pokrývající rozsah od vysoce
odporového polovodiče až prakticky režim kovu. Použití tlaku může vytvořit „kanál“ v materiálu, který
vytváří vlastnosti jako vodivost, zapnutí zařízení.

infrastruktury, s výkonem, který nelze srovnávat se
současnými klasickými CMOS tranzistory.
Koncepci piezoelektrických tranzistorů popisuje ve
své dizertační práci i Tom van Hemert z univerzity
v holandském Twente, o níž informoval český vě-

decký server Osel.cz. Pracuje v ní s piezoelektrickým
jevem, který ve speciálních krystalech umožňuje
generovat elektrické napětí při stlačení, a naopak
v elektrickém poli nastane zvětšení objemu krystalu.
Navrhuje uzavřít tranzistor do sendviče mezi dva

NejeN pro NoviNáře je kvalitNí zázNam
zvuku důležitý
Moderní doba s sebou přináší i moderní technologie, jako např. současné chytré telefony,
které svou univerzálností dokáží nahradit několik zařízení, např. fotoaparát, kameru nebo
diktafon. Ale opravdu mohou tato univerzální zařízení poskytnout kvalitu, jako zařízení právě
k danému úkolu určené?
Jako příklad jsem použil diktafon, protože v redakční
práci musí být neustále po ruce, ve srovnání se
smartphonem. Zaměřil jsme se na dva základní
parametry, a to použité mikrofony a výdrž baterie.
Když porovnám mikrofon u smartphonu s mikrofony diktafonu, je obrovský rozdíl v kvalitě nahrávky.
Záleží ale, jaký diktafon a jaký telefon je použit.
V našem případě šlo o chytrý telefon Huawei U9200
vs. diktafon Philips DVT6000.
Při nahrávce rozhovoru ve výrobní hale byla
u smartphonu některá slova nesrozumitelná. Telefon vstřebává všechny zvuky včetně strojů, musí
se proto dávat co nejblíže k řečníkovi. Naproti tomu
u diktafonu je krásně čistý zvuk mluvícího, protože
systém diktafonu dokáže potlačit zvuky okolí. Výhodou u daného modelu jsou tři mikrofony se
směrovou a všesměrovou charakteristikou. Baterie
smartphonu v nezatíženém stavu vydržela dva dny,
ale se zapnutým nahráváním pouze několik hodin.
Naproti tomu baterie použitého diktafonu má výdrž
až 50 hodin nahrávání. U obou zařízení je přehrávání
do počítače jednoduché pomocí kabelu. Zkoušeli
jsme i oblíbené přehrávaní hudby a pokud je výstup
pouze z vestavěného reproduktoru smartphonu, je
zvuk nevýrazný, naproti tomu diktafon, který se dá
použít i jako rozhlasový přijímač, přehrávač mp3,
disponuje čistším hudebním projevem.

Seznámení s diktafonem DVT6000
Jde o moderní zařízení v designově pěkném
černo-stříbrném provedení v odolném kovovém
těle. Jeho tři mikrofony ve spojení s technologií
záznamu AutoZoom+ si velmi dobře dokáží poradit i se vzdálenými hlasy. Ovládací tlačítka jsou
rozmístěna intuitivně a diktafon tvarově sedne
říjen 2015
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pěkně do ruky. Výklopný stojánek na zadní straně
přispívá ke správnému nasměrování na řečníka.
Uživatelské rozhraní, které podporuje až 8 jazyků, je
přehledné i díky velkému barevnému LCD displeji.
Vysoce výkonný lithium-polymerový akumulátor
s dlouhou životností se dobíjí přes mikroUSB port.
Výhodou akumulátoru je jeho dlouhá pohotovostní
doba, přístroj je tak neustále k dispozici. Do vestavěné paměti 4 GB lze nahrát až 44 dnů záznamů.
Navíc obsahuje slot pro micro SD kartu, pomocí
níž lze zvýšit kapacitu paměti až na 32 GB, takže je
kapacita nahrávání prakticky neomezená.

Technologie

AutoZoom+ – jde o funkci, která přizpůsobuje
nahrávání vzdálených řečníků, např. na přednáškách, kde není možno stát přímo u řečníka. Systém
analyzuje příchozí zvukový signál a automaticky

piezokrystaly, které tranzistor zmáčknou pouze
v okamžiku, kdy je to potřeba, jinak ho ponechají
bez tlaku, takže podle van Hemertova výpočtu by
mělo stačit k jeho sepnutí místo současných 60
jen 50 mV. ■

přizpůsobuje míru přiblížení podle vzdálenosti
zdroje zvuku. Současně ale potlačuje zvuky a šumy
z okolí, takže ve výsledku je záznam krásně čistý.
Plug & Play – umožňuje rychlý přístup k nahrávkám bez nutnosti instalovat dodatečný software.
Po připojení USB kabelu k počítači (podporuje
Windows, Mac OS i Linux) se zařízení chová jako
vyměnitelný disk. Lze tak okamžitě přehrávat, přenášet nebo zálohovat nahrávky.
Snímač pohybu – zabudovaný snímač automaticky seřídí citlivost mikrofonu podle nastalé situace, a brání náhodnému zablokování zvuku, který
chceme nahrávat.
Přednahrávání – jde o funkci předběžného
nahrávání, která umožňuje zaznamenat 5 vteřin
ještě předtím, než se stiskne tlačítko pro nahrávání.
Vytváří se tak stále dokola 5sekundový záznam,
který se, pokud nezačne nahrávání, pokaždé ihned
smaže. Užitečná pomůcka pro zachycení úplného
záznamu při nečekaném nahrávání.
Vyhledávání – každý pořízený záznam dostane
tzv. časové razítko (údaj o datu a čase pořízení),
které pak usnadňuje orientaci v knihovně záznamů.
Hlasová aktivace – díky této funkci se záznam
spustí automaticky při započetí hovoru. Při ukončení hovoru se nahrávání automaticky zastaví. ■

Ocenění prestižní cenou
iF Design Award
Výrobce Speech Processing Solutions, který
je součástí společnosti
Philips, získal na letošním udílení cen iF Design Award 2015 ocenění za vysoce kvalitní
design digitálního zařízení Voice Tracer 2500.
Odborná mezinárodní
porota složená z 53 odborníků vyzdvihla vynikající tvar a dokonalý design tohoto profesionálního zařízení. Oceněný diktafon byl vybrán
z 4783 produktů z více než 50 zemí světa.
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mCity – město duChů ovládané roboty
Americká či australská města duchů jsou proslulým fenoménem. Léta opuštěná městečka
z dob zlaté horečky či hornické osady jsou dokonce často turistickou atrakcí. mCity, které se
nachází v kampusu Michiganské univerzity, byť v něm však obvykle na živou duši nenarazíte,
se ale těmto charakteristikám vymyká. Je moderní – letopočet jeho vzniku, resp. zprovoznění
nese číslici 2015, a je zasvěceno robotům, přesněji řečeno robotickým vozidlům.
Falešné město, které se rozkládá na ploše 32 akrů
(což odpovídá v přepočtu ploše téměř 26 fotbalových hřišť) v Ann Arbor při Michiganské univerzitě,
vzniklo v rámci projektu „Mobility Transformation
Center“ speciálně pro testování autonomních vozidel, s nimiž dnes experimentují nejen automobilky,
ale i technologické firmy, jako Google, Apple, ale

Foto: University of Michigan

nebo nepořádku na ulicích, kdy jízdu může zkomplikovat nečekaná situace, jako třeba spadlý sloup,
část vypadlého nákladu, chodec (představovaný
také robotem či dálkově ovládanou figurínou apod.),
které se nečekaně objeví v trase vozidla...
Areál obsahuje kromě klasických „překážek” typu
křižovatek (včetně světelných), železničního přejezdu, kruhového objezdu,
přechodů pro chodce či parkovacích míst, které v součinnosti s přesouvatelnými
fasádami, simulujícími bloky
budov, mohou být různě
kombinovány, také falešné
„chodce“ i řadu speciálních
zařízení a objektů určených
pro vyzkoušení nejrůznějších funkcí autonomních
vozidel v nestandardních
či ztížených podmínkách –
např. simulovanou rampu na
dálniční nájezd nebo kovový
most a tunel, které předV Michiganu vzniklo speciální testovací město pro robotická auta
stavují zase výzvu a často
i soukromé dodavatelské společnosti typu Bosch. i nemalý problém pro radarové senzory a příjem
Oficiálně bylo otevřeno v červenci letošního roku, bezdrátového signálu apod. To vše bude moci být
a vyžádalo si investice ve výši 10 mil. dolarů. Je využito k velmi realistickým testům imitujícím skuvýsledkem partnerství tamní univerzity, státu tečný provoz ve městě.
a automobilek podílejících se na projektu, jejichž
výzkumům bude také sloužit. Je určeno především Unikátní a nezávislé
pro reálné testování technologií robotických aut Peter Sweatman, ředitel střediska Mobility Transfora inteligentních vozidel, resp. technologií, které mation Center, uvedl, že i další existující testovací obtato zařízení využívají v podmínkách městského lasti, např. ve Švédsku či v Japonsku, kde má podobný
provozu. Cílem je pomoci rozvoji autonomních výzkumný projekt Toyota, mají některé tyto prvky, ale
vozidel a tzv. propojených aut (connected cars).
Michiganské centrum je svou komplexností světově
unikátní. Navíc je neutrální (tzn. nepatří primárně
Potěmkinova vesnice moderní éry
žádné značce) a je také nejpokročilejším zařízením
Uvnitř areálu imitujícího podmínky skutečného svého druhu pro testování autonomních vozidel. Auměsta je vybudováno několik km dvou-, tří- i čtyř- tomobilky ve spolupráci s výzkumníky z university tak
proudých silnic, včetně příslušné dopravní infrastruk- zde budou moci zkoušet např. komunikační systémy
tury, jako jsou křižovatky, značky, semafory, přechody typu car-to-car pro komunikaci mezi vozidly (a to
pro pěší, rozcestníky a nejrůznější informační cedule. díky neutrálnímu postavení výzkumného střediska
Prostředí je - a to doslova a do písmene - koncipo- včetně vzájemné kompatibility a spolupráce systémů
váno tak, aby se simulované město maximálně blí- různých výrobců). Systémy by jednou měly umožžilo realitě, tzn. včetně posprejovaných zdí a značek, nit předvídat kritické situace a automaticky zastavit
vybledlých pruhů a dopravního značení na vozovce, vozidlo ještě před nehodou či testovat poloauto-
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GM vytvořila vlastní zkušebnu
Koncem června, vzápětí po otevření mCity, zprovoznila v Milfordu nacházejícím se rovněž ve státě
Michigan svůj testovací areál i automobilka General Motors. Její testovací středisko zabírá 52 akrů
(tedy zhruba plochu 42 fotbalových hřišť) a i GM
hodlá nabízet jeho služby automobilkám hlavně
k testování nových technologií (jako např. nový
poloautomatický řídicí systém SuperCruise, jímž
má být vybaven např. nový Cadillac STS plánovaný na trh v roce 2017), i autonomních vozidel,
systémů komunikace mezi vozidly či technologií aktivní bezpečnosti. V areálu, jehož výstavba
přišla na 14 mil dolarů, se nachází 16akrová
„dynamická plocha“ právě pro tyto účely. Úsek
imitující podmínky 6proudé dálnice, nájezdové
a sjezdové rampy, variabilní osvětlení, různé typy
světelné signalizace a silničního značení z různých zemí, simulovaný tunel a vnitřní testovací
prostory pro napodobení různých podmínek,
např. uvnitř garáží. GM vybudovala i speciální
parkoviště s různými typy obrubníků a terénních
úprav, které bude sloužit při vývoji parkovacích
systémů, zkušební prostor pro detekci chodců
s křižovatkami a speciální plošinou, která může
pohybovat figurínami před přední částí vozu.

matické vozy nebo automobily bez řidiče v různých
nestandardních situacích. V zimě bude např. na jeho
ulicích ponechán sníh, takže automobilky budou
moci v reálných podmínkách vyzkoušet, jak se vozidla chovají v těchto situacích, a zda např. radarové
systémy budou stejně dobře fungovat i v prostředí
pokrytém sněhem stejně jako na mokré vozovce, či
zda kamerové systémy obstojí i při rozeznávání blátem a špínou zanesených silničních značek apod. ■
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IFA: svět ve znAmení chytré elektronIky
Zatímco průmysl si našel novou mantru v podobě Industry 4.0 a internetu věcí, komunikace
mezi stroji, stroječky a různými dalšími zařízeními už tu je s námi delší dobu – a nezasloužil
se o to průmysl, který fenomén IoT objevuje nyní, ale světě div se: domácí spotřebiče.
Trend “chytré domácnosti” plné inteligentních
spotřebičů ovládaných (i na dálku) pomocí mobilu
či tabletu, který odstartoval před několika lety,
pokračuje. Domácí tzv. bílá technika – pračky,
ledničky, a i další domácí spotřebiče jsou různými
inteligentními funkcemi vybaveny již nějakou
dobu a výrobci neustále pracují na jejich dalším
zdokonalování.

Vítejte v chytré domácnosti!
Chytré pračky vybavené technologiemi zvyšujícími
efektivitu praní propaguje hlavně Samsung, ale
i další výrobci. Firma Haier zas na základě zjištění, že
průměrná evropská domácnost pere 220x do roka
vyvinula “superpračku” se dvěma bubny. Provoz
pračky lze řídit i kontrolovat na dálku pomocí tabletů a chytrých telefonů. Firma si od tohoto řešení
slibuje úsporu času a energie.
Co dále můžeme čekat? Chladničky, které si kontrolují teplotu a dokážou monitorovat stav zásob
(případně přes internet iniciovat doobjednání
chybějících potravin), kuchyňské linky, které nabídnou recepty, zváží a odměří ingredience a hlídají
parametry potřebné pro zhotovení příslušného
pokrmu. Ty se zatím představují spíše v podobě
konceptů a prototypů, ale jejich různé jednotlivé
prvky už jsou funkční a dostupné. Celkově pak vše
zapadá do konceptu chytrých domů a domácností,
které se řízeny počítačem a řídicími systémy starají
o úspory energie (spotřebiče jsou zapínány, jen
když je to potřeba nebo v čase zvoleném uživatelem) a komfort obyvatel (klimatizace, tepelná
pohoda). O úklid podlahy, čištění oken či posekání
trávníků se nám už dokážou postarat příslušná
robotická zařízení.

Chytrá trouba poradí co upéci a pomůže s přípravou
pokrmu, správný postup a parametry hlídají senzory

Elektroničtí strážci zdraví
Další oblastí, kde IoT už zapustil kořínky, je zdravotní
technika a různá zařízení pro pěstování zdravého
životního stylu. I na veletrhu IFA se to hemžilo fitness
náramky a nositelnou elektronikou umožňující sledovat a zaznamenávat zdravotní stav svých nositelů,
fyzickou kondici a upozorňovat na vhodné aktivity,
jako jsou např. tzv. osobní zdravotní asistenti (měří
tep, tlak, ale třeba i hladinu cukru v krvi, počet
ušlých kroků, apod). .
říjen 2015
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Nová řada osobních zdravotnických zařízení Philips
pracuje s naměřenými daty i prostřednictvím
mobilních aplikací

Důležitou roli v tom hrají samozřejmě mobily a tablety – plejáda aktuálních novinek z této oblasti
je již tradičně stěžejní součástí berlínské show.
Další podstatnou část veletrhu IFA tvoří televizory
– dnes už prakticky bez výjimky ploché, širokoúhlé,
navíc už i panoramaticky prohnuté a s vysokým rozlišením (technologickým hitem je např. 5K). Trendem by nyní měly být hlavně velké OLED televizory
a UHD (4K) TV. Tomu by mohlo napomoci razantní
snížení jejich ceny (dnes stojí UHD TV prakticky
polovinu toho, co před rokem), možnou bariérou
krásného a krystalicky čistého obrazu v našich domácnostech však bude zřejmě ještě nedostatek
obsahu v tomto provedení. Již tak dokonalou TV
techniku lze (přinejmenším po akustické stránce)
ještě vylepšit různými přídavnými systémy, tzv.
soundbary. S nástupem Androidu do televizorů
se otevírají možnosti pro ještě více služeb, jako
např. televize na přání (VoD – Video on Demand),
či přenos obrazu z přenositelných zařízení a naopak
TV vysílání na displeje mobilů, notebooků a tabletů.
U audio-video systémů pokračuje trend AV techniky připojitelné (hlavně bezdrátově) k mobilním
zařízením. A prosperují síťové systémy umožňující
kvalitní příjem streamované hudby a videa z internetu. Digitální vysílání si nekompromisně razí cestu
k našim smyslům a dosavadní klasické systémy ji už
nemohou konkurovat. Nebo že by přece?

Nevyhazujte vinyly...
V kontrastu se všeobecnou digitalizací se totiž začíná rýsovat – byť jen v malém rozsahu – ještě
další nový trend: “návrat ke klasice”. Roste i obliba přístrojů v různém retro designu, ale i zájem
o analogové nosiče, přesněji řečeno gramodesky
a přístroje, které je umí přehrávat. Ale už v moderní
podobě vyšperkované technickými vychytávkami
na úrovni doby a se špičkovými parametry – ovšem
také za odpovídající cenu. Audiofilské systémy jsou
luxusní záležitost. ■
/re/

Internet věcí:
byznys pro hAckery
I ochránce
Očekává se, že v roce 2020 bude do kategorie internetu věcí (Internet of Things,
IoT) spadat až 25 mld. zařízení. Jde o řadu
různých typů přístrojů – od televizorů
přes automobily a chytré měřicí systémy
až po kritickou infrastrukturu.
Společnost Symantec, která už dnes poskytuje
zabezpečení pro více než miliardu IoT zařízení,
se proto snaží chránit uživatele i jejich zařízení
připojená k internetu před útoky hackerů a dalšími bezpečnostními hrozbami.
„Internet věcí je přijímán ve stále větší míře a v této
oblasti dochází k neustálým inovacím, což současně přináší i nová bezpečnostní rizika. Právě
zde je další prostor, kde budou probíhat střety
mezi kybernetickými útočníky a obránci. Vždyť
např. v automobilovém průmyslu již mnohdy
hackeři dokážou převzít řízení vozidla a doslova
dupnout na brzdy pouze pomocí své klávesnice.
Proto je nutná koordinovaná spolupráce s výrobci,
ať už jde o automobilový nebo polovodičový
průmysl, průmyslové řídicí systémy, bankomaty,
zdravotnictví nebo maloobchodní prodej,“ uvádí
Shankar Somasundaram, ředitel pro zabezpečení
Internetu věcí ve společnosti Symantec.
Řešení nabízená pro oblast Internetu věcí jsou
součástí její komplexní strategie Unified Security
Strategy. Tento přístup zahrnuje autentizaci,
zabezpečení samotného zařízení a nástroje pro
analýzu a správu bezpečnosti. Díky tomu by
auta, zdravotní zařízení, průmyslové řídicí systémy a spotřební elektronika měly být chráněny
před sledováním nebo ovládnutím úročníkem.
Portfolio společnosti Symantec pro oblast IoT
zahrnuje mj. následující řešení:
Zabezpečení zařízení pomocí platformy
Embedded Critical System Protection:
Jde o nejnovější řešení pro zabezpečení IoT
na úrovni zařízení. Dokáže uzamknout vestavěný software, a chránit tak zařízení před tzv.
zero day útoky (bezpečnostní chyby, proti nimž
dodavatel softwaru dosud nenabízí opravu)
a kompromitací.
Certifikace zařízení a důvěryhodnost
na úrovni hardwaru pomocí partnerství
s dodavateli čipů a kryptografických knihoven.
Certifikáty podepisující kódy a služby pro
zabezpečení aplikací: zajišťují, že na zařízeních IoT se bude spouštět pouze autorizovaný
software. Podepisování kódu je dostupné i jako
služba nabízená pomocí cloudu.
Symantec plánuje do budoucna další řešení,
která by měla podnikům pomoci zabezpečit
systémy IoT. Nové technologie budou zahrnovat
např. portál pro správu veškerého zabezpečení
IoT z jediného rozhraní a bezpečnostní analytické nástroje proaktivně detekující anomálie,
které by mohly nasvědčovat skrytým pokusům
o útoky na sítě IoT. ■
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Caddy a TransporTer
– novinky na českém Trhu
V září uvedl Volkswagen Užitkové vozy na náš trh dva přírůstky. Jde o nové generace modelových řad Caddy a Transporter s širokým výběrem variant a s rozšířenou čtyřletou zárukou
v rámci standardní výbavy.
Rozšířená záruka je tvořena 2letou zárukou výrobce
bez omezení ujetých kilometrů a 2letou zárukou
importéra s omezením na 150 000 km (Caddy), resp.
180 000 km (Transporter/Multivan). Chloubou obou
modelů je uplatnění nejmodernějších asistenčních systémů, dosud používaných jen v osobních
automobilech.

Caddy
Model Caddy třetí generace si během 11 let výroby
získal mnoho příznivců. Za tu dobu jich bylo po
celém světě prodáno přes 1,5 milionu. Jak lehký
užitkový pracant, tak i jeho osobní verze byly ověnčeni mnoha oceněními. Nynější čtvrtá generace

který je dodáván výhradně ve spojení s pohonem
všech kol 4MOTION. Vrcholným motorem je turbodiesel o výkonu 110 kW.
Výběr zážehových jednotek ze čtyř agregátů začíná od tříválce 1,0 l až po čtyřválec 1,4 l. Vstupní
verzí je čtyřválec 1,2 TSI (62 kW), pak tříválcové TSI
s výkonem 75 kW a vrcholnou jednotkou je 1,4 TSI
o výkonu 92 kW. Čtvrtým motorem je čtyřválec
1,4 TGI, který nahrazuje model Caddy EcoFuel.
Tento přeplňovaný motor je velmi vhodný pro
spalování zemního plynu a v porovnání s dvoulitrovým předchůdcem při téměř shodném výkonu
nabízí výrazně lepší hodnoty zrychlení díky turbodmychadlu.
Výbava čtvrté generace modelové řady Caddy byla
rozšířena o pokrokové asistenční systémy, mezi
které patří např. multikolizní brzda, systém sledování
situace před vozidlem (Front Assist) včetně funkce
nouzového brzdění (City Brake), asistent dálkových
světlometů, asistent pro rozpoznávání únavy řidiče,
adaptivní tempomat ACC a parkovací asistent (Park
Assist) pro podélné i kolmo orientované parkování.
Pro osobní varianty od výbavové linie Trendline
jsou kromě bočních airbagů k dispozici také hlavové airbagy.

Řada T6
Modelová řada T je stejně jako Caddy v oblibě
a v Německu je dokonce jedničkou na trhu. Během 65 let výroby všech generací této modelové
řady bylo celkem prodáno na 12 milionů vozů,
jen páté generace se prodalo téměř dva miliony.
Takže nová šestá generace má na co navázat. Stejně
jako doposud zůstává rozdělení do tří základních
kategorií – užitková vozidla (skříňový vůz, valník,
dvojitá kabina a kombi), MPV (Multivan a Caravelle)
a vozidla pro volný čas (California). Dva rozvory

a tři výšky střechy jsou další faktory, které zvyšují
mimořádnou variabilitu a funkčnost T6.
Nový Transporter dostal zcela nové čelní partie.
Změny doznala i záď, kde horizontální prolis zdůrazňuje šířku vozidla. Praktičnost modelu je patrná
na každém kroku, nejvíce v interiéru na přístrojové
desce s četnými odkládacími prostory. Informační
a zábavní systém se 6,33“ displejem se automaticky
přepne z režimu zobrazování do režimu ovládání,
jakmile se k jeho povrchu přiblíží ruka. Nejnápadnějším rozdílem oproti předchozí verzi je jinak
tvarovaná středová konzola.
Stejně jako u modelu Caddy je na výběr velké množství moderních prvků bezpečnostní a komfortní
výbavy. Pro verze s uzavřenou karoserií je poprvé
nabízen nový systém adaptivní regulace podvozku

DCC s režimy pro komfortní nebo sportovní jízdu.
Nabídka motorů zahrnuje celkem 6 jednotek – čtyři
nové čtyřválce TDI a dva TSI. Všechny jsou sériově
vybaveny systémem start/stop. V závislosti na výkonu
jsou kombinovány s 5stupňovou či 6stupňovou
mechanickou převodovkou nebo se 7stupňovou
převodovkou DSG. Mnoho variant, bez ohledu na
verzi převodovky, lze navíc objednat s pohonem
všech kol 4MOTION. Zcela nová generace motorů
TDI s interním označením EA288 Nutz, byla vyvinuta
s ohledem na náročné požadavky užitkových vozidel,
jako je dlouhá životnost a odolnost. Vpředu napříč
uložené dvoulitrové motory jsou skloněny vpřed
o 8 stupňů a disponují výkony od 62, 75, 110 až po
150 kW. Zážehovou alternativou je rovněž čtyřválcový motor se zdvihovým objemem 2,0 l s výkonem
110 nebo 150 kW. ■
/ks/

nabízí elegantní design s výraznějšími prolisy. Nově
navržená příď i záď jsou osazeny novými světlomety. K dispozici jsou čtyři výbavové verze Conceptline, Trendline, Comfortline a Highline. Nová
vstupní linie Conceptline nahrazuje dosavadní
výbavu Startline.
Nabídka vznětových motorů je postavena na dvoulitrovém čtyřválci. Vstupní verze disponuje výkonem
55 kW, po ní následuje varianta o výkonu 75 kW.
Skříňovou verzi pohání agregát s výkonem 90 kW,
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KOLA PRO OSOBNÍ POCITY
Módní doplňky dávno už nejsou doménou jen u oblečení a šperků. Pro zvýraznění osobnosti
může být použito cokoliv, např. značkové hodinky, designová úprava mobilního telefonu,
účes, automobil apod. A právě automobil, který vyjadřuje charakter svého majitele, může
zvýraznit i jeho pocity. Přitom nejde jen o barvu a typ vozidla, ale o jeho kola, která jsou
nedílnou součásti automobilu.
Kola dokážou na majitele vozu prozradit např. jeho
sebevědomí, dobrodružnou povahu, nebo naopak
rozvážnost či pohodlnost. Proto také je na výběr dostatečné množství litých kol, aby si každý motorista
našel přesně taková kola, které vyjadřují jeho pocity.
Mezi dodavateli automobilových kol patří na našem
trhu k největším společnost Alcar, která má ve svém
sortimentu více než 90 designů litých kol značek AEZ,
DOTZ, DEZENT a ENZO. Před nastávající zimní sezónou
v již tradiční akci Elegance i v zimě, firma rozšířila svou
nabídku o další novinky. Specialisté firmy vybrali 10
designů, které preferují pro zimní sezónu. Jde o litá
kola AEZ Reef si, AEZ Yacht, AEZ Yacht dark, DOTZ
Freeride si, DEZENT TE, DEZENT TE dark, DEZENT TH
si, DEZENT TX, DEZENT TX graphite a ENZO G. Mezi
horké novinky patří litá kola značky DEZENT, která jsou
schválena v originálních rozměrech pro konkrétní typy
vozidel, a které tím pádem nemusejí být dodatečně
zapsány do Technického průkazu vozidla.

Designy DEZENT TS
ve stříbrné a TS dark
(viz. obr.)
v černoleštěné
barevné úpravě
byly vytvořeny pro
městské vozy
Renault Twingo III
a Smart fortwo
a forfour

Řidiči se mohou spolehnout na to, že společnost
Alcar nabízí pouze sortiment litých kol homologovaných pro provoz v ČR. U neoznačených kol, tzn.
nehomologovaných, nemá uživatel záruku, že kola
byla vyrobená z kvalitních materiálů a odzkoušena
pro dané rychlosti. Nejde totiž jen o design, ale, jednoduše řečeno, řidič si musí být jist, že mu lité kolo
vydrží a nepraskne např. při vyšších rychlostech.
Alcar má na svých stránkách v nabídce webový konfigurátor kol,který se stal velmi oblíbeným, jak nám
potvrdil marketingový ředitel Jiří Polívka. Motoristům,
kteří si na konfigurátoru ke svému typu vozidla a barvě
můžou přikládat různé typy litých kol, usnadňuje výběr.

Kola v kompletu se senzory TPMS

Paprsky kola DEZENT TX ve stříbrném provedení
působí čistým, sportovním dojmem, zatímco matně
grafitový lak konkávních paprsků modelu TX
graphite zdůrazňuje individualitu vozu

V listopadu to bude rok, co nastala povinnost montovat
do všech nových vozů na trzích EU systém monitorování tlaku v pneumatikách (TPMS). Tento systém vyhodnocuje tlak v pneumatikách a jeho změny za určitý
čas. Tím je docílena vyšší bezpečnost posádky, sníží se
provozní náklady, zlepší se jízdní vlastnosti a v neposlední řadě to má pozitivní dopad na životní prostředí.

DOT
DOT
DOTZ
OTZ
Z Freeride
FFree
ree
erid
ride
e ssii

AEZ
AEZ
Z Reef
Reef
Ree
Re
ef si
si /
Reef
SUV
Re
R
eeff S
UV
U
V ssii

AEZ Yacht
AEZ
Yacht / Yacht
Yacht SUV
SU
UV
V

Záruka jistoty: Společnost Alcar Bohemia
nabízí a prodává výhradně kola schválená
pro provoz na veřejných komunikacích České
republiky a poskytuje na ně tříletou záruku.

A právě společnost Alcar je také poskytovatelem
komplexního řešení TPMS. Pneuservisům dodává
diagnostiku značky ATEQ a senzory od všech
hlavních výrobců. Poskytuje odborné poradenství
a praktická školení pneuservisů. Vedle vlastních
senzorů Alcar T-Pro (viz obr.) nabízí senzory od firem
Schräder, VDO a TRW včetně OE senzorů. Dokáže
vybavit senzory takřka všechny automobily jezdící
po našich silnicích.

Senzor
TPMS Alcar T-Pro

Pro podzimní nabídku litých i ocelových kol (včetně
hybridních) nabízí v případě nákupu kol v kompletu
se senzory TMPS výrazné cenové zvýhodnění. Navíc
Alcar ručí u dodávaných senzorů za jejich kompatibilitu se zakoupenými koly i s daným vozidlem. ■
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Kvalitní lit á kola vhodná pro zimní provoz za akční
kční ceny...
ceny
...a s T YPOV ÝM LISTEM!
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DS byl facelift modelu DS 4, který mimo jiné dostal
novou přední masku ve stylu většího modelu DS5
a samozřejmě na něm již nikde nenajdete logo
Citroënu. Do hesenské metropole dorazil hned ve
dvou verzích, jako standardní 5dveřový hatchback
a pak také jako crossover DS4 Crossback se zvýšenou světlou výškou o 30 mm.
Společně s japonskými značkami Mazda, Suzuki či
Honda vystavoval své exponáty také Ford. Kromě

V ZÁŘIVÉM LESKU
REFLEKTORŮ...
Frankfurtský autosalon je každý lichý rok přehlídkou všech automobilů, které by se chtěly
prosadit na evropském, potažmo německém trhu, jenž je v Evropě největší. Zahraniční firmy
to zde mají těžké a ukázaly to i jednotlivé expozice rozsáhlého frankfurtského výstaviště.
Pojďme si nyní jednotlivé expozice prohlédnout podrobněji. Jako první přichází na řadu Alfa Romeo.
Ta svou expozici postavila na novém modelu Gulia,
respektive jeho nadupané verzi QV (Quadrifoglio
Verde), která vzbuzuje svým designem i parametry
respekt, touhu a hlavně velká očekávání. Pod kapoCitroën
Cactus M

škála variant nové generace A4 včetně verzí S4
a G-tron, která kromě benzínu dokáže spalovat i CNG.
Citroën představil otevřenou tyrkysovou studii Cactus
M, která představuje novodobého nástupce legen-

SUV Ford Edge

faceliftu pick-upu Ranger, Focusu RS, lehce inovované Kugy a luxusních verzí Mondeo Vignale nás
zaujalo inovované americké SUV Edge v evropské
specifikaci, které má pohánět turbodiesel 2,0 l o výkonu 132 kW respektive 154 kW u verzí se samočinnou převodovkou Powershift.
Další atraktivní SUV představila také Kia. Čtvrtá
generace modelu Sportage má líbivý i nadčasový
design, dobře vybavený interiér a pod kapotou
ucelenou nabídku zážehových i vznětových motorů.
S ohledem na úspěch současné generace se lze
právem domnívat, že nová Sportage rovněž nebude

Alfa Romeo Gulia QV

tou Gulie QV se skrývá přeplňovaný 6válec
2,9 l o výkonu 510 k a točivém momentu
600 Nm, který umožní tomuto sedanu
střední třídy s pohonem zadních kol zrychlení z klidu na 100 km.h-1 za 3,9 s a dosažení
nejvyšší rychlosti 307 km.h-1.
V hale Audi jste klidně mohli strávit celé
dopoledne. Hlavní dominantou rozsáhlé
expozice byla studie luxusního SUV s ná-

Audi e-tron

zvem e-tron Quattro, která by měla být předobrazem modelové řady Q6. Jak už název napovídá,
jde o elektromobil, který pohání tři elektromotory
(jeden přední a dva zadní kola) o celkovém výkonu 435 k (při overboostu až 503 k). Elektromotory
čerpají energii z lithium-ionového akumulátoru
o kapacitě 95 kWh, což má vystačit na 500 km jízdy.
Vedle zásuvky lze akumulátor dobíjet i indukčně
a také prostřednictvím solárních panelů na střeše.
Kromě této studie lákala u Audi k prohlídce široká
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Kia Sportage

mít o zákazníky nouzi. Zákazníci jinak mohou
očekávat více místa v interiéru a bohatší výbavu. K vidění byla i nová generace sedanu
Optima včetně varianty GT, kterou pohání
U nablýskaných aut nemohly přeplňovaný 2,0 l čtyřválec o výkonu 245 k.
tradičně chybět zrak přitahující modelky
Automobilka Nissan vystavovala vedle nového terénního pick-upu Navara NP300
dárního modelu Méhary. Čtyřmístný kabriolet má jen také koncept Gripz, který by měl být předobrazem
přední sklo a vzadu oblouk, místo střechy jsou surfová nového sériového modelu, jenž nahradí současné
prkna. Vedle této studie zaujal i další koncept Aircross kupé 370Z. Ano, nešálí vás zrak, Nissan již pro radost
s délkou 4580 mm, který je postavený na modulární nebude nabízet sportovní kupé, ale sportovní SUV.
platformě EMP2. O pohon předních kol se stará přepl- Že to jde, ukázal již model Juke Nismo. Studie Gripz
ňovaný zážehový čtyřválec 1,6 l (218 k), zadní pohání s efektními dveřmi, které se otevírají nahoru, je
elektromotor o výkonu 95 k. Celkově to dává 313 k, navíc poháněná hybridním pohonným ústrojím
takže se nelze divit zrychlení z 0 na 100 km.h-1 za 4,5 s. Pure Drive e-Power, které kombinuje zážehový
Nejzásadnějším exponátem samostatné značky motor a elektromotor, přičemž agregát na fosilní

DS4

Koncept Nissan Gripz
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paliva zde slouží pouze jako generátor elektrické
energie pro elektromotor z modelu Leaf, který pohání kola vozidla.
Černá lesklá podlaha a promítací stěna v pozadí
tvořila kulisu představení nové generace Opelu
Astra včetně jeho prvního derivátu, kterým bude
kombi nazvané Sports Tourer. Nový opel se může
pochlubit velkým zavazadlovým prostorem a redukcí
hmotnosti okolo 200 kg, která by se vedle špičkové

Opel Astra Sports Tourer

aerodynamiky (cx je prý menší než 0,30), měla podílet
na mimořádné hospodárnosti všech variant. U kombi
pak samozřejmě zaujme 80litrový nárůst objemu
zavazadlového prostoru oproti předchozí generaci.
Peugeot vystavil koncept otevřeného sporťáku
Fractal v dvoubarevné kombinaci. Zadní část je
černá, přední kontrastně bílá. Než koncepty jsou
zajímavější novinky, které jsou reálné. Takový je
Peugeot 308 GTi. Sportovec nabízí 200 kW, což je
na zdvihový objem 1598 cm3 chvályhodné. Nejvyšší
rychlost je elektronicky omezena na 250 km.h-1
a z 0 na 100 km.h-1 zrychlí za rovných 6 s. Nízká
pohotovostní hmotnost (jen 1280 kg) je zárukou
skvělé dynamiky a pružného zrychlení. Vývojáři
z Peugeotu Sport nenechal nic náhodě a vehementně se pustili také do podvozku. Rozchod kol
byl z původních 1554 mm u standardní 308 zvětšen
na 1570 mm, zvýšila se tuhost zadní torzní příčky,
tlumičů a uložení náprav, a odklon kol byl upraven
na -1,67° (dříve -0,6°). Obě verze jsou vybaveny ma-

Koncept Peugeot Fractal

nuální 6stupňovou převodovkou, ta je však zesílena
kvůli přenosu vyššího točivého momentu (330 Nm)
a ozubená kola mají tvrdší povrchovou úpravu.
Peugeot 308 GTi se tak řadí do skupiny velikánů,
jako je Honda Civic Typer R, Renault Mégane RS
nebo Seat Leon Cupra 280.
Expozice Renaultu byla umístěna na zvláštní
pahorkatině, kde jejím hlavním magnetem byla
vedle nového Talismanu nová generace modelu
Mégane. Ten se zatím ukázal pouze jako 5dveřový
hatchback, lze se však oprávněně domnívat, že
ještě do konce roku se minimálně objeví varianta
kombi. Nový Mégane se o 2,5 cm přiblížil k zemi,
má širší rozchod i rozvor kol a kratší převisy. V interiéru se stejně jako v modelu Talisman a Espace
říjen 2015
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Renault Talisman

objeví na středovém panelu dotyková obrazovka
umístěná na výšku, LCD displej je i místo kontrolních
přístrojů před řidičem, který si tak může sám zvolit,
jakou variantu ukazatelů chce při jízdě sledovat.
Pod kapotou by se měly objevit zážehové motory
od 0,9 do 1,6 l (90-200 k) a vznětové od 1,5 do 1,6 l
(95-160 k). U vrcholné verze RS se pak spekuluje
o přeplňovaném čtyřválci 1,8 l o výkonu 280 k.
Škoda vystřílela prach se svými letošními novinkami do poloviny roku, a tak do Frankfurtu přivezla
jen speciální výbavové verze některých modelů. Nechyběl zde Rapid Monte Carlo či Rapid Spaceback
ScoutLine a také nový Superb ve verzi SportLine
jako liftback i combi. Nenápadné úpravy exteriéru
charakterizují zadní černý spojler, černé lišty a černá
mřížka chladiče, popřípadě černá kola rozměru 18
nebo 19 palců. Uvnitř pak najdete sedačky s integrovanými opěrkami hlavy a speciální obložení.

Seat Leon
Cross Sport

Nabídka automobilky Seat se dnes skládá především
z modelové řady Leon v nepřeberném množství
variant. Ve Frankfurtu se jako další alternativa ukázala studie Leon Cross Sport. Jde vlastně o model
X-Perience na bázi třídveřové verze SC se speciálními
koly a outdoorovým„outfitem“. Pohonné ústrojí Cross
Sport převzal z modelu Cupra, výkon dvoulitrového
čtyřválce byl navýšen na rovných 300 k, největší
točivý moment 380 Nm se přenáší na všechna čtyři
kola prostřednictvím samočinné převodovky DSG.

Suzuki Baleno

Japonská automobilka Suzuki – specialista na malé
automobily – chce rozšířit svou nabídku o další
model, a tak do hry vrací jméno Baleno, které nosil
nepříliš úspěšný sedan a hatchback druhé poloviny
90. let minulého století. Nové Baleno, které se bude

Škoda Superb

nabízet jako čtyřdveřový hatchback, je necelé čtyři
metry dlouhé a vedle 5místného interiéru má zavazadlový prostor o objemu 355 l. Základem motorového programu bude 1,2litrový čtyřválec Dualjet
o výkonu 90 k, který by měl být k dispozici také jako
mikrohybrid SHVS. Alternativou bude přeplňovaný
litrový tříválec Boosterjet o výkonu 112 k.

Toyota Prius

Toyota rozšířila nabídku modelů s hybridním ústrojím o RAV4 a přivezla do Frankfurtu vedle studie
crossoveru C-HR, vodíkového Miraie a také třetí
generaci modelu Prius. Ten se Evropanům designem
rozhodně nepodbízí a pochlubit se může novou
platformou TNGA (Toyota New Global Architecture),
jejíž šasi má být údajně o 60 % tužší než u předchůdce a mělo by mít zároveň nižší těžiště. O novém
hybridním pohonu zatím představitelé automobilky
mlčí, ven pustili pouze informace o tom, že celý systém bude výrazně účinnější, což by mělo v důsledku
znamenat o 10 % nižší spotřebu. Uvnitř se mohou
cestující těšit na větší prostor, neboť nový Prius je
o 60 mm delší a o 15 mm širší než předchůdce,
přičemž zavazadlový prostor má mít objem 549 litrů.

Volkswagen Tiguan

Expozice Volkswagenu patřila samozřejmě k největším vůbec, alespoň co se počtu vystavených exponátů týče. Zásadní novinka však mezi nimi byla pouze
jedna – druhá generace modelu Tiguan, který se zde
představil hned v několika variantách, od základní
přes sportovní R-Line až po model hybridní GTE. Nový
Tiguan povyrostl o 77 mm, je prostornější a zároveň
lehčí, designový styl převzal od poslední generace
Passatu. Variabilní interiér má posuvnou druhou řadu
sedadel, což umožňuje měnit podle potřeby velikost
zavazadlového prostoru. Verze GTE bude kombinovat
motor 1,4 TSI a elektromotor, nabídne kombinovaný
výkon 218 k a dojezd na elektřinu na plně nabitý
akumulátor o kapacitě 13 kWh až 50 km. ■
Jiří Kaloč, BusinessCar
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ekonomika

ČR jako pRůmyslový lídR
unie? statisticky ano, ale...
Česko je podle statistických údajů, které minulý měsíc
prezentoval Český statistický úřad (Čsú) nejprůmyslovější
zemí eu – průmyslová výroBa představuje téměř polovinu
ekonomiky. to jsou samozřejmě impozantní data. ale je
skuteČně důvod k jásotu?

Čtvrtina lidí je zaměstnána
v průmyslu
Podle ČSÚ loni v průmyslu pracovalo více než 1,45 mil.
osob, což znamená, že více než čtvrtina (28 %) všech
českých zaměstnanců působí právě v oblasti průmyslové výroby, která je v případě ČR silně proexportně
zaměřená – na vývoz směřuje podle statistiků přes
polovinu české průmyslové produkce.
Skutečnost, že ČR je v evropském kontextu dlouhodobě na předních místech žebříčku průmyslově
vyspělých zemí, není až tak překvapivá. Navazuje
ostatně na staré tradice prakticky už od dob rakousko-uherské monarchie, jejíž průmyslový potenciál byl koncentrován převážně v Čechách a na
Moravě. Na hrubé přidané hodnotě v Česku se
loni průmysl podílel jednou třetinou, podobně
tomu bylo ale už před 20 lety. Mění se však struktura průmyslové výroby a ČR je stále závislejší na
zpracovatelském průmyslu, jehož podíl a role stále
roste. To je způsobeno mj. atraktivitou regionu pro
firmy a investory díky nižším mzdám, kvalifikovaným
pracovníkům a geografické poloze.
Rozhodujícím a nejdůležitějším je sektor automotive,
kde v rámci tuzemského průmyslu vzniklo 13,7 %
hrubé přidané hodnoty (= hodnota nově vytvořených výrobků a služeb, od které odečteme všechny
materiály, energii či polotovary, jež byly při této výrobě
spotřebovány). Výroba v automobilovém průmyslu
se podle ČSÚ za posledních 10 let více než zdvojnásobila. Jen loni v tomto odvětví bylo vyrobeno
téměř 1,25 mil. aut a přibylo přes 6000 zaměstnanců.
K dalším významným oblastem průmyslu patří výroba
kovových konstrukcí, kovodělných výrobků a strojů.
Spolu s automobilovým průmyslem se podíl těchto
tří odvětví na tvorbě přidané hodnoty a zaměstnanosti v průmyslu stabilně pohybuje kolem 30 %.
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Foto: Čsú

Č

R letos patří mezi první pětku zemí EU s nejrychlejším tempem průmyslového růstu –
naše průmyslová produkce od ledna do července vzrostla meziročně o 5 %, rychleji výroba rostla
v prvním pololetí jen v Irsku, Maďarsku, na Maltě
a v Polsku. Podle nejnovějších údajů Eurostatu a ČSÚ
se ČR dostala svým podílem průmyslové výroby na
HDP na přední místo v EU. Průmysl se na podnikové
ekonomice v Česku podílí 47,3 %, což je vůbec nejvyšší hodnota mezi zeměmi unijní „osmadvacítky“.
Dokonce ještě více než v sousedním Německu, které
je uznávanou průmyslovou velmocí, kde činil podíl
průmyslu na tamní ekonomice „jen” 40,2 %. Druhý
největší podíl průmyslu na ekonomice má v unii
Maďarsko (45,9 %), třetí jsou s 45% podílem Poláci.

a padá s vývojem automobilového trhu. A staré
čínské přísloví, že není dobré dávat všechna vejce
do jednoho košíku, protože v případě upadnutí
jsou následky obvykle tvrdé, si Česko při několika
posledních krizích, kterými automobilový průmysl
prošel, už mělo příležitost vyzkoušet na vlastní kůži.
Navíc z pohledu komplexněji nahlížené statistiky
již vypadá situace trochu jinak. Například pokud
jde o význam průmyslové výroby v jednotlivých
zemích pro EU jako celek, v žebříčku sestaveném
na základě toho, jaký význam mají jednotlivé unijní
země pro průmysl EU, je Česko mezi nejdůležitějšími
přispěvateli až na 11. místě – na celkové průmyslové
produkci v unii se podílí pouze 2 %. Na špici statistik
figuruje Německo (kde se realizuje více než čtvrtina
unijní průmyslové výroby), Velká Británie, Itálie a Francie – ”velká čtyřka” pokrývá téměř 64 % průmyslu EU.
Země s největším podílem na průmyslu EU
Země

podíl průmyslu na ekonomice v zemích eu

Zajímavým, i když minoritním odvětvím, jsou hi-tech
obory, jako letecký průmysl či jaderná energetika
(ČR je jednou z mála zemí, která dokáže konstruovat
a vyrábět JE), které vypovídají o vyspělosti ekonomiky.
Dlouhodobě naopak slábne pozice ČR na mapě
textilního a oděvního průmyslu (výroba oděvů se
za posledních 10 let propadla téměř o polovinu
a počet zaměstnanců se snížil o 18 000). Země, která
byla kdysi, díky firmě Baťa, ukázkovým příkladem
prosperity obuvnického průmyslu, už v tomto oboru
dnes nehraje ani příslovečné druhé housle a nemá
prakticky žádnou roli. Stejně tak je na ústupu těžba
a úprava černého či hnědého uhlí, kde v průběhu
uplynulé dekády výroba klesla takřka o třetinu.

Skrytá úskalí statistik
Statistiky (zvláště ty, které poukazují na nějaký výrazný úspěch před jinými) bývají ošidné, zejména
jsou-li data vytržena z celkového kontextu a nadšení
nad vlastní skvělostí a výjimečností mívá obvykle
i své stinné stránky, které se hlavně politici snaží
oslavnými ódami na výjimečné výsledky kamuflovat.
První upozornění by tedy mělo vzít v úvahu, že tato
čísla jsou většinou skutečně výjimečná v pravém
slova smyslu – tedy, že jich není zdaleka dosahováno stabilně a pravidelně, aby nás opravňovala
k (přiměřenému) optimismu. Byť toto zrovna není
uvedený případ – ČR patří dlouhodobě mezi země
s vysokým podílem průmyslové výroby – čertovo
kopýtko tkví v tom, že hlavním tahounem, který
se o tyto výsledky zasloužil, je automobilový průmysl. Tedy odvětví, na němž je české ekonomika
do značné míry závislá, ale které poměrně často
podléhá různým výkyvům. Jinými slovy, skvělé výsledky nemusí (a také s vysokou pravděpodobností
nebudou) trvat věčně. Sektor automotive si ve struktuře české průmyslové výroby vydobyl dominantní
pozici a tomu se přizpůsobila i naše průmyslová
infrastruktura – úspěšnost českého průmyslu stojí

Podíl na
průmyslu EU

1. Německo

27,4 %

2. Velká Británie

12,7 %

3. Itálie

12,1 %

4. Francie

11,6 %

5. Španělsko

6,3 %

6. Nizozemsko

4%

7. Polsko

3,8 %

8. Švédsko

3,3 %

9.–10. Belgie

2,8 %

9.–0. Rakousko

2,8 %

11. ČR

2%

12. Dánsko

1,9 %

13. Irsko

1,8 %

14. Finsko

1,4 %

15.–17. Portugalsko
Rumunsko
Maďarsko

1,1 %

Jsme skutečně tak dobří?
Pro porovnání ekonomické vyspělosti různých zemí
se obvykle používá hrubý domácí produkt (HDP) na
obyvatele. Absolutní čísla jsou však ošidná a statistická porovnání by byla dost zkreslující vzhledem
k odlišným podmínkám (mzdy, reálná kupní síla, cena
nemovitostí, životní náklady atd.) v různých zemích.
Obecně platí, že čím vyšší jsou v dané zemi mzdy, tím
vyšší jsou tam i ceny v porovnání se státy s nižšími mzdami. Eurostat proto používá i přepočet na standard,
resp. paritu kupní síly (PPS) – což je měřítko, které se
snaží zohlednit cenové rozdíly mezi státy: společná
jednotka, za kterou si v každé ze zemí EU spotřebitel
může dovolit stejné množství zboží a služeb. Podle
nedávno zveřejněných čísel Eurostatu za loňský rok
se Česko v tomto ukazateli dostalo na 84 % průměru
EU, což je o dva body lepší hodnota než předchozí rok
2013, kdy český HDP na hlavu dosahoval podle nyní
revidovaných údajů 82 % průměru EU (podle původních loni zveřejněných údajů Eurostatu to bylo jen
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ekonomika
80 %). Tato hodnota tak opět dosáhla (stejné) předkrizové rekordní úrovně z roku 2007. Posuzováno podle
hrubého domácího produktu na osobu, vyjádřeného
ve standardu kupní síly (PPS), je ČR 16. nejbohatší zemí
EU. Posuzováno méně optimisticky vyjadřují však
stejná data, že v kupní síle jsme desátí od konce a ČR
se nachází ve spodní polovině žebříčku...

...a co za to?
Pokud jde o příjmy, zaostávají Češi za průměrem EU
poměrně výrazně, ČR se pohybuje ve spodní třetině
srovnávacích žebříčků. Nejvyšší příjmy v EU při zohlednění kupní síly (tzn. rozdílů v cenách mezi jednotlivými
státy) mají podle údajů ČSÚ na základě posledních
dat Eurostatu z roku 2013 obyvatelé Německa, kde
příjmy převyšují unijní průměr o 27,5 % (nedosahují
však úrovně Švýcarska, které sice není členem EU,
ale převyšuje, pokud jde o příjmy obyvatel, průměr
unie téměř o 35 %). Nad průměrem EU jsou ještě
Rakousko (122,7 %), Francie a Švédsko s ca 114,5 %,
Belgie a Finsko (ca 113 %), Nizozemsko (110,5 %), Velká
Británie (107,3 %), Dánsko (105,2 %) a Itálie (101,3 %).
Na opačné straně žebříčku je s nejnižšími příjmy na
obyvatele v paritě kupní síly Chorvatsko (60,4 % unijního průměru) a Lotyšsko (57,9 %). Česká republika
patří podle výše příjmů za rok 2013 s necelými 73 %
unijního průměru na 18. místo žebříčku (nedosahuje
tedy ani na slabší průměr). Obdobně je na tom s téměř
stejnými čísly i Litva, Slovensko a Řecko. Minimálně

v tomto ohledu máme tedy ještě Evropu stále co
dohánět, s čímž ovšem souvisí i otázka produktivity,
kde mají nejvyspělejší evropské země před námi také
náskok (podle loňské ročenky ČSÚ bylo Česko šesté
nejhorší ze zemí EU, pokud jde o ukazatel produktivity
práce měřeno k průměru EU = 100).
Minimální mzda stanovená pro letošní rok je v ČR
téměř 6krát nižší než v Lucembursku, které figuruje
v evropských mzdových statistikách na prvním místě
tabulky, přičemž zdejší HDP na hlavu je oproti Lucembursku třetinový. Lucembursko nicméně není ideální
srovnávací příklad – data jsou zkreslená tím, že na
tamním HDP se podílí řada lidí ze sousedních států, kteří
v Lucembursku pracují a objem výroby se tak dělí mezi
menší počet osob, než kolik na ni skutečně přispělo.
V porovnání s dalšími 21 zeměmi EU, které minimální
mzdu stanovují, je letošních 9200 Kč měsíčně v Česku
(zhruba 336 eur, což odpovídá 502 PPS), pátá nejnižší
mzda v unii, rozdíl oproti zemím v čele žebříčku je však
menší, než z pohledu srovnání absolutní hodnoty
minimální mzdy, kdy je ta česká čtvrtá nejnižší.
Pohledem ekonoma je tak česká pracovní síla
levnější než ve většině zemí EU, což ale nastoluje
riziko, že ČR bude jednak figurovat v plánech investorů spíše jen jako zásobárna levné pracovní
síly v logisticky výhodném středu Evropy, jednak
že schopní lidé nebudou ochotni akceptovat nižší
mzdy v porovnání se svými zahraničními kolegy
a budou odcházet za lepšími možnostmi. ■

Je práce z domova
ideální?
Patříte mezi nemalé procento „šťastlivců“, jimž
brutálně nevyhovuje prostředí hromadného
pracovního sálu, v němž vás umístil zaměstnavatel? Nezoufejte. Ani „home office“ neboli
práce z domova, která představuje opačný
trend a bývá často snem zaměstnanců „ustájených“ v kójích společných kanceláří, nemusí
být úplně ideálním řešením.
Podle posledního průzkumu firmy Regus, která se
zabývá flexibilními pracovišti, vše ukazuje na to, že
domácí kancelář není zrovna ideálním pracovním
prostředím. Speciálně pro práce vyžadující značné
soustředění a rychlou komunikaci s kolegy. Z různých
studií totiž vyplývá, že i stav, který řada lidí považuje
za ideální pracovní podmínky, má své problematické

Minimální mzda v zemích EU v roce 2015:
Země

Přepočtená
minim. mzda

(nepřepočtená)
minim. mzda za měsíc v €

1.

Lucembursko

1 561 PPS

1923

2.

Německo

1 441 PPS

1473

3.

Belgie

1 374 PPS

1502

4.

Nizozemsko

1 363 PPS

1502

5.

Irsko

1 238 PPS

1462

6.

Francie

1 137 PPS

1458

7.

Velká Británie

1 114 PPS

1379

8.

Slovinsko

949 PPS

791

9.

Malta

906 PPS

720

10.

Španělsko

798 PPS

757

11.

Řecko

764 PPS

684

12.

Polsko

738 PPS

410

13.

Portugalsko

685 PPS

589

14.

Maďarsko

593 PPS

333

15.

Chorvatsko

584 PPS

396

16.

Slovensko

536 PPS

380

17.

Lotyšsko

507 PPS

360

18.

Česká republika

502 PPS

332

19.

Estonsko

488 PPS

390

20.

Litva

464 PPS

300

21.

Rumunsko

384 PPS

218

22.

Bulharsko

380 PPS

148

Pořadí

Slabinou domácích kanceláří bývá mj. i možnost
pozvat si klienta či obchodního partnera do
reprezentativního jednacího prostoru, což se
řeší často setkáním v neutrálním místě, např.
v restauraci. To ovšem přináší další náklady a riziko, že rušnější prostředí nebude tím ideálním
místem pro významné jednání. Pronájem času
v prostorách určených právě pro tyto účely
(business salonky apod.) mohou být vhodnou
alternativou, která ve finále vyjde levněji.

Zdroj: Eurostat

stránky, např. že právě domácí prostředí často rozptyluje prováděním nepracovních aktivit, nezřídka se
zaměstnanci cítí osamělí a chybí jim komunikace se
spolupracovníky a také se v domácím prostředí, kde
si mohou kdykoliv něco „zobnout“, obávají nadváhy.
Dle průzkumu v ČR byla zajímavá zjištění, že např.: 68 %
pracovníků domácí prostředí rozptyluje a motivuje je
k výjezdům mimo domácí kancelář; 53 % respondentů
pracuje více než polovinu týdne mimo ni; 22 % tvrdí,
že jejich rodina nelibě nese přeměnu části domova
na pracovní prostředí a 45 % má pocit, že rodina
nebere jejich práci příliš vážně, pokud pracují z domu.
Celkem 60 % chybí interakce s kolegy, přičemž 34 %
se cítí vyloženě osaměle a stejné procento má také
obavy z nadváhy v důsledku častější konzumace jídla.
K dosažení produktivního výkonu je také potřeba
profesionální a plně vybavené pracovní prostředí
a domácí kancelář ne vždy splňuje tyto požadavky.
Ale nezáleží jen na technologiích – i při práci mimo
hlavní kancelář se očekává vysoká pracovní morálka
a výkonnost, jejichž dosažení jsou v neformálním
domácím prostředí obtížně dosažitelné, a často
i prakticky nerealizovatelné. ■
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NOVELA ZÁKONA O POZEMNÍCH
KOMUNIKACÍCH SE BLÍŽÍ K ÚSPĚŠNÉMU
SKONČENÍ PROJEDNÁVÁNÍ
HOSPODÁŘSKÝ VÝBOR POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR
SE PO TRADIČNÍ LETNÍ PŘESTÁVCE VRÁTIL K PROJEDNÁVÁNÍ
NÁVRHU NOVELY ZÁKONA O POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH, KE
KTERÉ ODHLASOVAL SOUBOR POZMĚŇOVACÍCH NÁVRHŮ. TÍMTO
OTEVŘEL CESTU K JEHO DOPROJEDNÁNÍ V PARLAMENTU ČR
A NÁSLEDNĚ JEHO PUBLIKACI VE SBÍRCE ZÁKONŮ. ÚČINNOST
ZÁKONA, K 1. LEDNU 2016, SE TAK UKAZUJE JAKO VELMI
PRAVDĚPODOBNÁ.

Další konkrétní navržené změny

V

láda schválila návrh novely zákona č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích, v polovině července. Následně byla předložena Poslanecké
sněmovně, kde prošla v prvním čtení v polovině
června. Novela mj. reaguje na Senátní změnu
týkající se navýšení rychlosti na dálnicích až na
150 km/h.

Rámcová východiska novely zákona
Vládní návrh novely zákona o silničním provozu
a zákona o získávání a zdokonalování odborné
způsobilosti k řízení motorových vozidel, jak zní
úplný název zákona, v sobě sdružuje několik dílčích
oblastí změn obou zákonů, jejichž cílem je zejména
posílení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a jeho účastníků. Celkový rozsah a obsah
vládního návrhu vzešel z vyhodnocení předchozích
novelizací těchto zákonů od roku 2011 a z odborných diskusí, které Ministerstvo dopravy vedlo
zejména v letech 2013 a 2014 s řadou subjektů,
na něž úprava zákona o silničním provozu, popřípadě zákona o získávání a zdokonalování odborné
způsobilosti k řízení motorových vozidel dopadá.

Věcné změny návrhu
Z hlediska obsahu zahrnuje předkládaný návrh jak
úpravu a doplnění stávajících zákonných institutů,
tak návrh pravidel nových. Nejpodstatnějšími oblastmi novely týkajícími se stávajících zákonných
institutů jsou úpravy cyklistické dopravy, dopravně-psychologického vyšetření, kaucí a profesní způsobilosti řidičů. Nejpodstatnějšími oblastmi novely
zavádějícími pravidla nová jsou úpravy provozu
osobních samohybných vozítek typu segway, zadržení osvědčení o registraci vozidla a viditelnosti
chodců na pozemních komunikacích.
V oblasti cyklistické dopravy návrh přináší zejména
výslovné vymezení vztahu cyklisty a řidiče motorového vozidla při přejíždění vozovky na přejezdu
pro cyklisty a možnost zřizovat sdružené přechody
a přejezdy na stezkách pro chodce a cyklisty.
U dopravně-psychologického vyšetření jde o podstatné doplnění stávající zákonné úpravy, a to zejména vymezením obsahu vyšetření, oznamováním
výsledku vyšetření příslušnému obecnému úřadu za
účelem zabránění obcházení negativního výsledku
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žet osvědčení o registraci vozidla. Provozovateli
vozidla bude osvědčení vráceno poté, co prokáže
odstranění zjištěných závad protokolem ze stanice
technické kontroly. Tento postup by měl snížit počet technicky nevyhovujících vozidel v provozu
a omezit obchodování s těmito vozidly.
Ke zvýšení bezpečnosti chodců coby nejzranitelnějších účastníků silničního provozu má nadále přispět
nová úprava viditelnosti chodců ukládající nošení
viditelných reflexních prvků na oděvu, pohybuje-li se chodec na silnici mimo obec při zhoršené
viditelnosti, zejména večer a v noci.
Změny v uvedených základních oblastech byly dle
Ministerstva dopravy formulovány mimo jiné na
základě obšírných diskusí s odbornou veřejností
a jinými dotčenými orgány, zejména dopravní policií, a mají potenciál přispět k obecnému zlepšení
bezpečnosti na pozemních komunikacích.

Budeme jezdit na vybraných úsecích silnic I. třídy
zvýšenou rychlostí z 90 na 110 km/h?

vyšetření a zakotvení možnosti odebrání akreditace
dopravního psychologa při porušování zákonných
povinností.
U kaucí jde o celkovou modernizaci úpravy po
vzoru zákona o pozemních komunikacích nebo
zákona o silniční dopravě, zejména o zavedení
možnosti zajištění dokladů k vozidlu v případě
nezaplacení kauce.
U profesní způsobilosti řidičů jde jednak o formální
změny směřující k vhodnějšímu rozložení úpravy
mezi oba dotčené zákony, jednak o úpravy v oblasti
pravidelného školení odstraňující nadbytečné požadavky nad rámec unijní úpravy kladené na řidiče,
popřípadě dopravce.
V oblasti provozu osobních samohybných vozítek typu segway návrh výslovně vymezuje tuto
skupinu účastníků silničního provozu a stanoví jí
pravidla. Obdobně, jako je tomu dnes, jsou využita
především pravidla pro pohyb chodců, doplněná
ovšem o omezení rychlosti vozítek a zákaz ohrozit
ostatní účastníky provozu, zejména chodce.
V návaznosti na přijetí návrhu zákona předpokládá
Ministerstvo dopravy s přijetím nové zákazové
značky na úrovni vyhlášky, která umožní obcím
operativně regulovat užívání těchto vozítek na
svém území. Zavedena by přitom byla možnost
zónového značení, které není tolik náročné na počet
dopravních značek.
Pro případy těžkých havárií nebo zajištění velmi
závažných technických závad vozidla při silniční
kontrole se navrhuje umožnit policii nově zadr-

Novela tak od 1. ledna 2016 zavádí jednotné pojetí
dálniční sítě, mění pravidla pro odtahy motorových vozidel, zavádí sankce za znečištění účelových komunikací a úřadům dává možnost zakázat
na silnicích nižších tříd jízdu nákladních vozidel
s hmotností nad 12 tun v případě, že jde o tranzitní
dopravu.
Hlavním cílem novely bylo zjednodušit označení
našich silnic nejen pro domácí, ale také pro zahraniční řidiče. Motoristé se tak od 1. ledna 2016 už
nesetkají s pojmem rychlostní komunikace, nově
budou naši páteřní silniční síť tvořit pouze dálnice.
Na vybraných úsecích silnic I. třídy, které vyhovují
z hlediska bezpečnostních parametrů, bude umístěna značka „silnice pro motorová vozidla“ a rychlost
se bude moci zvýšit z 90 na 110 km/h. Takový krok
ale bude muset schválit příslušný kraj poté, co se
ověří bezpečnostní požadavky.
Česká dálniční síť v současné době totiž podle
Ministerstva dopravy není stavěná na to, aby se
po ní mohlo bezpečně jezdit rychlostí 150 km/h.
Ministerstvo dopravy proto nevybíralo žádné úseky,
kde by se rychlost zvýšila až na tento limit. Vyšlo tak
vstříc návrhu Senátu Parlamentu ČR, který ustanovení o možném navýšení na 150 km/h neschválil.
K navýšení rychlosti přesto dojde na vybraných
úsecích silnic I. třídy, které jsou směrově dělené
a mají mimoúrovňová křížení. Na těchto úsecích
se má zákonem od příštího roku umožnit zvýšení
rychlosti z 90 km/h na 110 km/h, protože tomu konstrukčně odpovídají. Zvýšení rychlosti na 110 km/h
musí pro každý úsek nicméně schválit příslušný kraj
a vyšší rychlost nesmí ohrožovat bezpečnost řidičů.
Novela zákona o pozemních komunikacích dále
posílí pravomoc obcí s rozšířenou pravomocí, které
budou moci omezit nebo zakázat vjezd nákladních
vozidel s hmotností 12 tun a více po komunikacích
II. a III. tříd. Výjimka z takového zákazu se bude
vztahovat pouze na kamion, který má v místě nakládku, vykládku, údržbu nebo opravu či sídlo/
provozovnu. Obce s rozšířenou působností tak
budou mít v zákoně další nástroj k tomu, aby zamezili objíždění placených úseků dálnic po silnicích
nižších tříd. Podmínkou pro zákaz vjezdu vozidel
nad 12 tun bude vyjádření dopravní policie, která
bude mít možnost v případě ohrožení bezpečnosti
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a plynulosti silničního provozu, vydat nesouhlasné
stanovisko.
Vlastníkovi komunikace zůstane povinnost sdělit
alespoň 7 dní předem, že je na vozovce zakázáno
zastavit nebo stát, pokud tam má probíhat oprava,
údržba nebo čištění komunikace. To ovšem nebude

platit pro náhlé omezení, například v podobě vzniku
havárie vodovodního potrubí apod. Změna nastane
po ukončení akce. V případě, že majitel vozidla
předtím povinnost nesplnil, může vlastník komunikace vůz odtáhnout, avšak po ukončení akce jej
musí vrátit na příslušné místo, nebo místo jemu

Velké podniky musí k poVinným
energetickým auditům, mnozí o tom neVědí
Společnosti nad 250 zaměstnanců musí zpracovávat každé čtyři roky energetické audity
nebo certifikovat svůj management pro hospodaření energií dle norem ISO, jinak jim hrozí
miliónové pokuty. Přitom stovky českých poboček zahraničních firem si ale myslí, že se jich
nová povinnost netýká. Velké nejasnosti panují také u energetických auditů pronajatých
prostor, v nichž podniky působí.
Jak upozorňuje v souvislosti s novelou zákona
o hospodaření energií Jakub Kejval, generální ředitel
inspekční a certifikační společnosti Bureau Veritas:
„Zejména české pobočky zahraničních podniků žijí
v mylném přesvědčení, že se na ně energetické
audity nevztahují, protože mají méně než 250 zaměstnanců. Ve skutečnosti však musí ze zákona
připočítat také pracovníky své mateřské společnosti.
Při posuzování statutu velkého podniku je totiž
nutné posoudit i vztah k propojeným podnikům
v rámci EU. Při výpočtech záleží na výši vlastnického
podílu. Toto se dotkne stovek českých poboček,
které nejsou na novou povinnost vůbec připravené.“
Zákon se dále vztahuje na všechny firmy s obratem

vyšším než 50 milionů eur a současně s bilanční
sumou roční rozvahy vyšší než 43 milionů eur.

Nejasnosti ohledně
pronajatých prostor
Firmy si dále nejsou jisté, zda auditovat rovněž
budovy sloužící k podnikání, které sice nejsou jejich majetkem, ale užívají je v pronájmu. Zákonná
povinnost se týká všech užívaných budov neboli
energetických hospodářství bez ohledu na vlastnictví. Podle Jakuba Kejvala se mohou v praxi objevit
tři takové případy:
●vlastník energetických hospodářství (EH) není
malým nebo středním podnikatelem a pronajímá

noVela Vyhlášky o bateriích
a akumulátorech
Ve Sbírce zákonů byla dne 28. 8. 2015 zveřejněna pod č. 212/2015 Sb. vyhláška, kterou se mění
vyhláška č. 170/2010 Sb., o bateriích a akumulátorech a o změně vyhlášky č. 383/2001 Sb.,
o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, která nabývá účinnosti
dnem 1. 1. 2016.
Od roku 2013 členské státy zasílají hlášení Evropské
komisi prostřednictvím systému eDamis. Komise při
přípravě reportingové povinnosti změnila strukturu požadovaných dat, z důvodu čehož, už nebyl
dosavadní rozsah roční zprávy dostačující. Obsah
a struktura uvedené roční zprávy se proto právě
publikovanou novelou mění tak, aby zpráva novým
požadavkům plně vyhovovala.
Novelizovaná vyhláška stanovuje, vedle dalšího,
obsahové náležitosti a rozsah roční zprávy o plnění povinností zpětného odběru a odděleného
sběru baterií a akumulátorů, kterou výrobci či
kolektivní systémy zasílají Ministerstvu životního
prostředí. Z těchto údajů pak MŽP čerpá informace
o zpětném odběru a odděleném sběru, jež následně využívá jak pro vnitrostátní účely, tak pro
potřeby hlášení Evropské komisi.
Stručný čl. I, který je vlastním obsahem novelizované právní úpravy, doplňuje Příloha č. 3 k vyhlášce č. 170/2010 Sb., o bateriích a akumulátorech
a o změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobříjen 2015
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nostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších
předpisů. Pod ní se skrývá detailní roční zpráva
o plnění povinností zpětného odběru a odděleného sběru baterií a akumulátorů, rozčleněná

do detailních formulářů v podobě tabulek a samostatné přílohy roční zprávy. Ta dokumentuje
náklady a výnosy související se zajišťováním plnění
povinností výrobců baterií a akumulátorů, s nimiž provozovatel kolektivního systému uzavřel
smlouvu o společném plnění.

nejbližší. Odstavení vraků nově novela výslovně
zakazuje. Po dvou měsících musí být vrak zlikvidován na náklady posledního známého vlastníka. Za
znečištění nebo poškození účelové komunikace
pak podle zákona obce mohou nově udělit sankci
až 200 tisíc korun. ■
/pm/

EH podnikateli, který je malý nebo střední, poté
se povinnost vztahuje na vlastníka,
●vlastník EH je malým nebo středním podnikatelem a nájemce jím není. Povinnost se v takovém
případě vztahuje na uživatele - nájemce EH,
●oba dva subjekty, vlastník i nájemce, nejsou malými nebo středními podnikateli a tudíž se povinnost vztahuje na oba dva a je pouze na dohodě
mezi těmito stranami, jak tuto povinnost naplní.
„V případě, že si firma pronajímá pouze části budov,
převládá právní názor, že se nejedná o energetické
hospodářství, neboť EH je soubor technických zařízení a budov sloužících k nakládání s energií,“
dodává Jakub Kejval.

Do kdy je povinnost?
Velké podniky jsou povinny zpracovat energetický
audit či si certifikovat systém podle ISO 50001
do 5. prosince 2015. Pokud má firma energetický audit,
který byl zpracován v období tří let přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona (1. 7. 2015), musí si nechat
udělat nový energetický audit až k 30. 6. 2019. Jinak
se právnická osoba dopustí správního deliktu a může
jí být uložena pokuta až do výše 5 mil. korun. Pokuty
vybírá a vymáhá Státní energetická inspekce. ■

První část identifikuje, jaký způsob plnění povinností výrobce bude využit – zda jde o individuální,
solidární či kolektivní systém. Ve druhé části je specifikováno množství a druh přenosných, průmyslových a automobilových baterií a akumulátorů
uvedených na trh v ČR a nevyvezených z ČR ve
vykazovaném roce. To znamená, že u skupiny 1, což
jsou přenosné baterie či akumulátory, je požadováno uvést u primárních článků, zda jde o alkalické,
zinkové, lithiové či jiné, a v případě sekundárních
o nikl-kadmiové, nikl-metalhydridové, Li-Ion/Li-Pol,
olověné uzavřené, nebo jiný typ článků. Skupina 2
zahrnuje průmyslové baterie nebo akumulátory
(rozdělené na olověné, nikl-kadmiové, nikl-metalhydridové, Li-Ion/Li-Pol či jiné) a třetí samostatnou
skupinu tvoří automobilové baterie a akumulátory s nejjednodušším rozdělením na olověné
a jiné. Pro každou skupinu baterií a akumulátorů
se vyplňuje samostatný list specifikačních tabulek.
Pokud výrobce plní své povinnosti pro přenosné
baterie a akumulátory prostřednictvím provozovatele kolektivního systému, zasílá za výrobce roční
zprávu provozovatel kolektivního systému. Výrobce
pak zasílá samostatně jednu zprávu pouze za
automobilové baterie a akumulátory a průmyslové
baterie a akumulátory, které uvedl na trh. V případě,
že roční zprávu podává provozovatel kolektivního
systému, uvádí se v tabulkách č. 2 až 6 celkové údaje
za všechny výrobce plnicí své povinnosti stanovené
zákonem společně prostřednictvím provozovatele
systému v požadovaném členění. ■
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kaleidoskop
DALŠÍ MEGAPIXELOVÝ REKORDMAN
I když se může zdát, že hon výrobců
fototechniky za co nejvyšším rozlišením postupně ztrácí na obrátkách,
poslední počin firmy Canon naznačuje, že megapixelová válka možná
ještě neskončila. Pod označením
APS-H představila čip s rozlišením
neskutečných 250 MP směstnaných
na plochu o formátu jen nepatrně
větším, než je standard APS-C, který
používají běžné DSLR digitální zrcadlovky, a dokonce ještě menším,
než full-frame senzory používané
v profesionálních přístrojích. V řeči
čísel: bavíme se o rozlišení 19 580 x
12 600 px na čipu o rozměrech 29,2 x
20,2 mm (pro srovnání – APS-C senzor
s řádově 10násobně nižším rozlišením
20,2 Mpix v zrcadlovce Canon EOS
70D má rozměry 22,5 x 15 mm) a na
hrot kuličkového pera o ploše 1 mm2
se vejde 418 000 pixelů. Otázkou samozřejmě je, k čemu, resp. kdo bude
moci takovéto maximalistické para-

metry využít – pro většinu uživatelů
bohatě dostačuje rozlišení maximálně
50 Mpix (už kvůli nárokům na kapacitu paměťových a záznamových médií). Nicméně Canon je přesvědčen, že
novinka s extrémním rozlišením si své
zákazníky najde. Kromě nejnáročněj-

Kamera využívající 250MP čip

ších fotografů např. ve výzkumných
projektech apod. – kamera s takovýmto rozlišením je údajně schopna
zachytit nápisy na letadlech letících
ve výšce 18 km. 250 Mpix znamená
také teoreticky např. možnost snímání
rychlostí 125 obr./s a stále ve Full
HD kvalitě – podle výrobce se nový
senzor vyznačuje i vysokou rychlostí
čtení dat, která činí 1,25 mld. pixelů
za sekundu. ■

KOSMICKÉ PIÁNO  SÓLO PRO ČÁSTICE
A ORCHESTR
Na letním jazzovém festivalu ve švýcarském Montreux zazněl letos i unikátní koncert: jazzový pianista Al
Blatter využil neobvyklý nástroj – kosmický klavír vyvinutý fyziky v evropském Středisku jaderného výzkumu
(CERN). Přístroj pracuje s daty generovanými na základě kosmického záření,
která prezentuje v podobě hudby.
Jde o nejnovější tvůrčí způsob využití částic – sonifikace, při kterém se
hrubá data převedou na zvuk. Vždy,
když částice prochází detekční podložku na přístroji, je výsledkem nota
a záblesk světla. Kosmický klavír je
výtvorem fyzika Artura Fernandeze
a jeho spolupracovníka Guillerma
Tejedy, s použitím komponent z experimentu ALICE.
Nejde však o první pokus interpretovat “kosmickou hudbu”. U příležitosti
60. výročí své existence, představil
CERN loni projekt LHC Chamber Music, v němž vědci hrající na harfu, kytaru, dvoje housle, klávesnice, klarinet
a flétnu provedli skladbu na základě
údajů ze čtyř hlavních experimentů

ve velkém urychlovači LHC (Large
Hadron Collider).
NASA už také před mnoha lety vydala
unikátní nahrávku Symfonie planet,
pořízenou ze záznamů kosmické
sondy Voyager předtím, než opustila
naši Sluneční soustavu, převedených
do spektra slyšitelného lidským sluchem. Hudba byla generována použitím dat z prstenců Saturnu, Northern
Lights, slunečního větru, kosmického
mikrovlnného záření na pozadí infrazvukových „hlasů“ sopek, a černých
děr a dalších kosmických jevů. Před
několika lety vytvořil britský skladatel Alexis Kirke duet mezi živou
houslistkou a radioaktivními subatomárními částicemi produkovanými
uvnitř mlžné komory. A nejnovější je
aktivita NASA v podobě vysílání streamového internetového rádia, kde si
můžete poslechnout živou sonifikaci
surových dat nazvanou CRaTER (Cosmic Ray Telescope for the Effects of
Radiation), neustále převádějící data
z mise Lunar Reconnaissance Orbiter
do hudby. ■

NEVYHAZUJTE „KAZEŤÁKY”!
JEJICH ČAS SE VRACÍ...
I když se může zdát, že nástup
digitální éry definitivně smetl ze
scény dřívější „analogová“ záznamová média využívající magnetické
pásky, není to docela pravda – přinejmenším, pokud jde o kompaktní
magnetofonové tzv. CC kazety. Ty
se dosud pořád vyrábějí, a podle
údajů agentury Bloomberg, jejich
výroba dokonce roste. Přinejmenším jeden z posledních existujících
závodů na výrobu těchto „audio reliktů“, továrna společnosti National
Audio Company (NAC) v americkém
Missouri, v současné době vůbec
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největší výrobce těchto kazet, vyexpedoval loni více než 10 milionů
magnetofonových kazet a podle
jeho informací tento byznys má
nadále stoupající tendenci.
Ostatně pro příklady nemusíme
chodit daleko: I český výrobce vinylových desek, firma GZ Media
v Loděnici u Berouna, si na nezájem zákazníků nemůže stěžovat,
podnik musel loni dokonce z kapacitních důvodů rozšířit výrobu
a část produkce převést do nové
jihočeské továrny, aby stíhal pokrýt
poptávku. ■

Foto:CERN

ŽÁROVKA, KTERÁ VÁM POHLÍDÁ DŮM
Společnost Audiopro uvedla na český
trh další novinku z portfolia chytrých
žárovek řady Awox. Po řadě hrajících,
vonicích a podobných osvětlovacích
vychytávek přináší model s označením CamLIGHT skutečně pozoruhodnou možnost mít přehled o tom, co
se děje za vaší nepřítomnosti ve
vašem domě, bytě či na chalupě.
Jde o zcela nový typ chytré žárovky
s integrovanou Wi-Fi kamerou, která
dokáže monitorovat prostor, v němž
je žárovka instalována, přičemž ji lze
jednoduše ovládat na dálku prostřednictvím chytrého telefonu nebo
tabletu. Žárovka zprostředkuje jak
obraz, tak zvuk – ten dokonce obou-

směrně. Na scénu si samozřejmě
dokáže posvítit, ale navíc funguje
i v noci nebo za zhoršených světelných podmínek – v tom případě se
totiž přepne na noční režim s infračerveným přisvícením. ■

/

říjen 2015

kaleidoskop
AUDIOZÁZNAMNÍK VE TVARU PERA
Olympus představil nejnovější modely
audio záznamu a s modelem VP-10 definuje zcela novou kategorii hlasového
záznamníku - tvarem připomíná propisovací pero. Tento štíhlý záznamník lze
aktivovat jedním pohybem a přináší
nejvyšší kvalitu záznamu. Kompaktní
digitální audio záznamník je vybaven
vysoce citlivými stereo mikrofony pro
velmi čisté 360° nahrávky. Filtr proti šelestům omezuje při nahrávání v kapse
ruchy povrchového tření.
Jako další z představených produktů
patří chytré záznamníky WS-852
a WS-853, které disponují systémem
True Stereo Mic. Jejich duální stereo

mikrofony zaručují vysoce kvalitní
nahrávky s nízkým šumem. Díky 90°
uspořádání jsou vhodné pro zachycení
hlasových vstupů více osob v místnosti,
např. během schůze. Realistický stereo
vjem, který poskytují mikrofony, umožňuje rozpoznat jednotlivé řečníky. Poslední novinkou v tomto segmentu je
model VN-741PC, který je vybaven režimem Intelligent Auto a je osazen nízkošumovým všesměrovým mikrofonem.
Díky zabudovanému USB rozhraní lze
všechny čtyři nové audio záznamníky
bez problémů připojit k počítači a nejen přenést pořízené nahrávky, ale lze
tak i dobíjet baterie. ■

PANORAMATICKÝ FOTOAPARÁT ZACHYTÍ
SVĚT KOLEM VÁS
Dalším pozoruhodným kouskem
z oblasti fotografie je speciální širokoúhlá kamera firmy Ricoh. Jde
o inovaci a upgrade digitálního
fotoaparátu Theta S360, který firma
uvedla před několika lety, což je,
jak napovídá označení, přístroj
s úhlem záběru 360°. Dokáže tak
pořizovat podobné panoramatické
záběry, jaké např. používá ve svých
mapách Google (ostatně podivuhodnou shodou okolností se nový
fotoaparát objevil právě s uvedením nového Google Street View
App, který umožňuje nahrávat do
map Googlu sférické snímky…).
Nový Ricoh Theta S vypadá v podstatě stejně, jako předchozí model,
ale má lepší specifikace. Kamera
teď pořizuje 14 megapixelové
snímky a může nahrávat video
v rozlišení 1920 x 1080 px po dobu
až půl hodiny (přesněji řečeno
29 minut). Nová kamera má senzor

Takovéhle „selfíčko“ jen tak
nepořídíte…

1/2.3 palce, což je o něco více než
zobrazovací čip u předešlého modelu, a měl by přinést lepší kvalitu
obrazu. Během posledních let se
objevilo několik přístrojů tohoto
typu, ale jako jediný se na trhu udržel pouze Ricoh Theta 360, přes
svou ne zrovna nízkou cenu, která
v dolarovém vyjádření představuje
částku jen o desítku nižší , než je
jeho označení. ■

Novinky z nakladatelství GRADA ● Novinky z nakladatelství GRADA ● Novinky z nakladatelství GRADA
Blíží se nám podzim, a tak po letním oddychovém čtení bychom mohli
sáhnout i po něčem poučnějším. Ve spolupráci s nakladatelstvím Grada
jsme připravili dvě nové knihy, které nejsou jen ku prospěchu mysli,
ale i k poučení.
První kniha od základu vysvětlí čtenáři principy polovodičů a základních
elektrických obvodů. Protože je kniha určena i pro střední školy, autoři
velmi přístupnou formou vysvětlují i náročné fyzikální souvislosti.
Docela nedávno (zhruba před dvěma měsíci) představila společnost
Microsoft novou generaci operačního systému Windows 10 a už je tady
publikace, která provede uživatele celým nastavením. Nezměnil se jen
vzhled systému, ale celý obchodní model. Firma nyní nabízí bezplatný
upgrade dostupný po dobu jednoho roku, který zajistí fungování Windows 10 po celou dobu životnosti zařízení.

Elektronika
Součástky a obvody,
principy a příklady
(3. rozšířené vydání)

Vobecký Jan, Záhlava Vít
Moderní, novým a praktickým způsobem napsaná učebnice, resp. sbírka
příkladů, od renomovaných autorů
předkládá teoretické informace, postupy řešení i úlohy. Kniha si klade za
cíl naučit čtenáře základní principy
polovodičových součástek a s nimi
spojených základních obvodů. Oproti
dostupným knihám stejného zamě-

ření se nevyhýbá vysvětlení poměrně
složitých fyzikálních principů, pomocí
moderních simulačních prostředků
vysvětluje vnitřní i vnější chování reálných polovodičových součástek bez
zavádějících kompromisů. Je napsána
formou přístupnou i pro střední školy,
a to na takové úrovni, aby byla pochopitelná bez předchozího studia
disciplin, jako je kvantová fyzika
a fyzika polovodičů. Má tak potenciál
oslovit co nejširší publikum při zachování co nejvyšší odborné úrovně.
Toto třetí vydání úspěšné učebnice
je rozšířeno o kapitolu operační zesilovače. / 220 stran, 299 Kč

Windows 10
Průvodce začínajícího
uživatele

Pecinovský Josef
Kniha vás seznámí s novým operačním systémem Windows 10 a naučí
vás vše od instalace a základního
nastavení (obrazovka, postranní panel, hlavní panel, systémový čas, uživatelé atd.), přes spouštění aplikací

a práci multimédii (zapojení domácí
sítě, nastavení ochrany počítače).
Seznámíte se s novinkami, kterými
se Windows 10 liší od předchozích
verzí, a s aplikacemi dodávanými
spolu se systémem.
/ 272 stran, 299 Kč

Knihy lze objednat na: GRADA Publishing, a.s., U Průhonu 22, 170 00 Praha 7, tel.: 234 264 401, info@grada.cz.
Pro podrobnější seznámení s vybraným titulem nabízí nakladatelství na www.grada.cz
kromě možnosti objednání také možnost prohlédnutí až 20 % většiny svých publikací.
říjen 2015
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CO SE PSALO PŘED PŮL STOLETÍM
V POPULÁRNÍM TECHNICKÉM
MĚSÍČNÍKU „SVĚT TECHNIKY”
Asfaltové cesty
Asfalt znali již ve středověkém Vaviloně. Potom se
na asfalt „zapomnělo“. Objeven byl opět v roce 1712
ve Švýcarsku, jako stavební materiál. Teprve v roce
1822 jej bylo použito ke stavbě cest. ■

Hadice jako přehrady
K regulaci vody v mořském zálivu v Los Angeles
použili hadice. Hadice má průměr několik metrů
a je naplněna vodou a vyrobena je z nylonových,
neoprenem protkaných vláken. ■

Proti zákonům
Ve výrobní lince zahraničního závodu na výrobu
vosku se pohybují volně postavené plechovky na
pásu „hlavou dolů“, šikmo vzhůru a svisle, zdánlivě
zcela bez respektování základních zákonů zemské
přitažlivosti. Tajemstvím systému dopravníků jsou
permanentní magnety upevněné za pohybujícími
se pásy, které udržují plechovky v těchto nepřirozených polohách. Způsob má dvě výhody: dopravníky není nutno přizpůsobovat pro jednotlivé
velikosti plechovek a dopravní linka může začít
a skončit na jiném podlaží než na výrobním, takže
není třeba zřizovat mezioperační sklady, čímž se
uspoří výrobní čas. ■

Proti uvolňování šroubů
Proti samovolnému uvolňování šroubů se některá montážní oddělení západoněmeckých
firem chrání speciální pastou, která se nanese
na závit. Při demontáži je nutno takové šrouby
natřít speciální tekutinou, která pronikne do
závitů a tmelící pastu opět rozpustí. ■

Aklawik budoucnosti
Za polárním kruhem leží malá kanadská vesnička
Aklawik, která čítá 760 obyvatel. Má se však rozrůst
na pětitisícové město s vodovodem, kanalizací,
elektrickým proudem a s ústřední teplárnou. Bude
mít i vlastní letiště. To vše bude vystavěno do roku
1961, tzn. do jednoho roku. ■

Pro malé byty
Kanadská firma Canadian Armature Works vyrobila pro malé byty a radost hospodyněk kuchyňku
širokou jen 120 cm a vysokou 90 cm. Jde o kombinace dřezu pro teplou a studenou vodu, elektrického sporáku s pečící troubou a ledničkou. ■

Železniční závory řídí dispečer
Pro úrovňové křižovatky železnice s jinými komunikacemi platí řada zvláštních předpisů. I když Železniční správa nepovoluje zřizování dalších takových
křižovatek, pořád je jich dost nejen u nás, ale i v zahraničí, a to mnohdy na značně frekventovaných
komunikacích. Důvodem je, že likvidace úrovňového
přejezdu, hlavně ve městech, neúměrně zvyšuje
stavební náklady. Pochopitelně má na úrovňovém
železničním přejezdu železnice přednost. V NSR mají
např. jen na hlavních železničních tratích 18 000
úrovňových přejezdů. Jelikož nelze tyto úrovňové
přejezdy nahradit mimoúrovňovými, tj. mosty nebo
tunely, a nelze ani všude řídit dopravu světelnými
signály, slouží dosud k usměrnění dopravy na takovýchto přejezdech starý prostředek – železniční
závory. Technický pokrok však ani zde neodpočívá.
Důkazem je moderní uspořádání železničních závor
na rušné dopravní ulici v Ingolstadtu. Průjezd dopravně zatížené silnice tímto městem kříží úrovňově
dráhu z Ingolstadtu do Donauwörthu. Současně
s rozšířením ulice bylo nutno uspořádat i závory.
Nové bezpečnostní zařízení se skládá z 8 lehkých
hliníkových závorových tyčí. Vozovku uzavírá před
a za přejezdem pár 10metrových závorových tyčí,
chodník a cyklistický pás vpravo i vlevo vždy jedna
9metrová závorová tyč. Všech 8 závorových tyčí je
obsluhováno elektricky. Každý pohonný mechanismus je zcela uzavřen v úložném stojanu závorové
tyče. Silná péra vyrovnávají váhu závorových tyčí,
takže není třeba protizávaží, která působí v městském prostředí nepříznivě. V důsledku toho odpadnou též prohlubně u stojanů. Otevřené závorové
tyče jsou svislé a neruší plynoucí dopravu. Dispečink
je umístěn vysoko nad ulicí a dispečer snadno přehlédne celý tok dopravy na přejezdu. Tlačítky řídí
pohyby jednotlivých závor a může tak snížit dobu
uzávěry pro uliční dopravu na nejmenší míru. ■

Nová ložiska
V Andách ve výšce 3000 m nad mořem byla objevena chilská měděná ruda. Tamější vláda na místě
postaví rudný důl EI Salvador s kapacitou 100 000
tun měděné rudy za rok. ■

O Antarktidu

Elektřina přímo z paliv
Výzkumníkům firmy Consolidated Coyl Co. se
podařilo vyřešit problém, jak vyrábět elektrický
proud přímo z paliv. Jejich generátorem bylo
zařízení obdobné akumulátoru. Místo olověných
elektrod je elektroda tepelná a tzv. vzdušná.
S plynným elektrolytem – vodíkem nebo kysličníkem uhelnatým, vyrobeným při tepelném
zpracování uhlí, tvoří elektrický článek. Bližší podrobnosti a technické údaje o tomto vynálezu
nebyly uveřejněny. ■
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Jakému zájmu se těší ta část naší zeměkoule,
kde se sbíhají zemské meridiány, svědčí nedávné mezinárodní symposium v Buenos Aires.
Představitelé dvanácti zemí světa přednesli 180
referátů o Jižním pólu. Zvlášť důležité byly sovětské, kterých bylo třiatřicet. ■

Rezaví železo na pólu?
To již zjistila dávno výprava admirála Byrda, která
ponechala v Antarktidě několik vozidel a po roce
je prozkoumala. Když odstranili z traktoru ledovou
pokrývku horkým vzduchem, motor traktoru se
rozjel hned po prvním nastartování, přitom benzín,
olej i akumulátorové baterie byly vystaveny plných
12 měsíců antarktické zimě. ■

Rušná ulice s přejezdem a závory – to je místo,
kde lze výhodně využít dispečerského řízení
dopravy
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Podzemní elektrárna

Škrábe elektricky

První reaktor v Jugoslávii

V Austrálii byla dána do provozu podzemní elektrárna. Má výkon 220 000 kilowatů a je vybudována
375 m pod povrchem země. Bude zásobovat města
států Nový jižní Walles a Victoria. ■

V zahraničí se vyrábí malá elektrická vibrační škrabka
brambor. Kromě funkce škrabky ji lze použít ale
i k loupání, krájení a vyočkování různého ovoce a zeleniny. Ovládat ji mohou jak praváci, tak i leváci. ■

Za účinné sovětské pomoci byl spuštěn poblíž
Bělehradu vůbec první jugoslávský atomový reaktor. ■

S vestavěným měchem
Nová vzduchová matrace z laminované vinylové
pryskyřice vyráběné v zahraničí má v zesíleném
rohu vestavěn šlapací měch, jimž lze naplnit matraci
vzduchem za 30 vteřin. Pro rychlé vypouštění vzduchu je matrace vybavena vzduchovým ventilem
o velkém průměru. ■

Výstava našla naftu
Na nedávné výstavě technického zařízení v Haatti v Norsku se zkoušely vrtací přístroje. Neočekávaně tu vyrazil ze země mocný proud nafty. Proto
byla učiněna geologická pátrání, která zjistila,
že v oblasti Haatti jsou velká naleziště nafty. ■

Odkrytá vodní elektrárna
V charkovském oddělení Všesvazového institutu
Teploelektroprojekt dokončili technické projekty
na montáž agregátu pro výrobu elektrické energie v ázerbájdžánské vodní elektrárně Severnaja.
Zvláštností tohoto zařízení je, že pracuje pod širým
nebem. Nebude tedy přikryt žádnými stavbami.
Tím se zkrátí čas jeho výstavby a ušetří se mnoho
stavebního materiálu. ■

Vyhrajte vstupenky
do NTM

TV přenos z letadla
Již druhý televizní přenos z letadla uskutečnili ve
Švédsku nad Stockholmem. Tentokrát bylo letadlo
ve výšce 6000 metrů a televizní dosah byl v kruhu
kolem Stockholmu o průměru 5000 km. ■

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:
Marika Sakáčová, Hodonín
Luboš Krebza, Praha
Nomuun Batchuluun, Brno
říjen 2015
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veletrhy a výstavy – soutěž
13.–17. 10. Friedrichshafen, Německo:
FAKUMA – veletrh plastikářského
průmyslu a zpracování plastů. Pořádá/
/info: P. E. Schall GmbH, tel.: 49 (0)702
592 06 0, fax: 49 (0)702 592 06 20,
e-mail: info@schall-messen-de, www.
fakuma-messe.de/fakuma
20.–23. 10. Mnichov, Německo: CERAMITEC – veletrh strojů, přístrojů
a zařízení, postupů a nerostných surovin pro keramický průmysl a práškovou metalurgii, MATERIALICA
(20.–22. 10.) – veletrh lehkých konstrukcí a designu pro novou mobilitu.
Pořádá: Messe München GmbH, info:
EXPO-Consult+Service, s. r.o., Ing. Ja-

roslav Vondruška, tel.: +420 545 176
158, 602 711 012, e-mail: vondruska@
expocs.cz, www.http://www.ceramitec.de, www.materialica.com, www.
ecartec.com

06 0, fax: 49 (0)702 592 06 20, e-mail:
info@schall-messen-de, www.blechexpo-messe.de/en/blechexpo, www.
schweisstec-messe.de/en/schweisstec/

21.–24. 10. Brno, Výstaviště: MEDICAL
FAIR Brno – veletrh zdravotnické
techniky a zdraví. Pořádá/info: BVV,
a.s., tel.:+420 541 152 806, fax: 541
153 067, e-mail: vmensikova@bvv.cz

4.–5. 11. Praha, výstaviště PVA: RAILWAY INTERIORS EXPO 2015 – pořádá: UKIP Media & Events Ltd., info: PVA
– tel.: +420 225 291 111, fax: 225 291
199, e-mail: m.blackhurst@ukintpress.
com, www.railwayinteriors-expo.com

3.–6. 11. Stuttgart, Německo:
BLECHEXPO – veletrh zpracování plechů, Schweisstec – veletrh svařování
a spojovacích technologií. Pořádá/info:
P. E. Schall GmbH, tel.: 49 (0)702 592

4.–5. 11. Minneapolis, USA: PLASTEC
2015 – veletrh plastů a jejich aplikací
v průmyslu. Pořádá/info: UBM Canon,
tel.: +1 (310) 445-4200, fax: +1 (310) 4454299, e-mail: info@ubm.com, www.ca-

V příštím čísle
připravujeme:
■ Kompresory, fluidní
systémy a technologie
čištění vzduchu
■ Energie, řešení úspor

Měsíčník pro technické obory, vědu,
výzkum, strojírenství, plastikářský a automobilový průmysl, IT a technické
školství
Ročník 6, číslo 10/2015

Zahraniční veletrhy, kde mohou firmy využít
výhod společné české účasti
Veletrhy jsou ideální příležitostí pro navázání nových obchodních kontaktů. Přidanou hodnotou prezentace s CzechTrade je možnost využití
služeb jeho zahraničních zástupců, kteří poskytují vystavovatelům standardní i individuální služby před akcí, během konání veletrhu a také po
něm. Firma ušetří čas a využije jedinečných znalostí zahraničních kanceláří.
15.–17. 3. 2016, Petrohrad, Rusko:
Technický veletrh 2016 je největší
mezinárodní strojírenská akce v nejrychleji se rozvíjejícím průmyslovém
regionu Ruska. Kovoobrábění patří
dlouhodobě k jednomu z nejperspektivnějších odvětví. Společná prezentace
navazuje na již tradičně úspěšné účasti
českých firem v letech 2008-2015.
Zahraniční kancelář CzechTrade řadí
prezentaci českých firem na tomto veletrhu mezi své prioritní akce roku 2016.
17.–19. 3. 2016, Parma, Itálie:
MECSPE 2016 je styčným bodem

lové automatizace a IT, energetických
a environmentálních technologií a vývoje a výzkumu v rámci oboru strojírenství. Veletrh má vedoucí pozici pro
světový subdodavatelský trh. Je tady
jedinečná příležitost oslovit přední
světové firmy z oblasti zpracovatelského průmyslu, energetiky, obchodu
i průmyslového výzkumu.

mezi výrobními technologiemi a průmyslovými dodávkami díky synergii
9 specializovaných salonů. V roce 2014
navštívilo veletrh na 33 000 návštěvníků a představilo se více než 1200 firem. Italské strojírenství zaznamenává
oživení a pozitivní atmosféru. 94,5%
strojírenských podniků je spokojeno
s vývojem jejich podnikání a téměř polovina předpokládá další růst sektoru.
25.–29. 4. 2016, Hannover, Německo: HANNOVER MESSE 2016 je
prvotřídní platformou pro prezentaci
světových novinek z oblastí průmys-

Hlasujte o veletrzích se
společnou účastí v roce 2016
Firmám nabízíme jedinečnou
příležitost podílet se na seznamu
podporovaných veletrhů v příštím roce. Vstupte do elektronického dotazníku na www.businessinfo.cz/veletrhy2016,
najděte své oborové zaměření,
a označte akce, na kterých byste
uvítali podporu CzechTrade.

SOUTĚŽ PRO PŘEDPLATITELE

orné literatury v ČR a SR
ch titulů z 35 oborů
ení autoři
ákazníky
ovného a balného zdarma
dé internetové objednávce
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.cz
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Váš prodejce:
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V zavedené tradici losování z nově příchozích objednávek předplatného (včetně
obnovených) pokračujeme a každý měsíc jsou vylosováni tři předplatitelé,
které odměníme věcnými cenami.
PRO ŘÍJNOVÉ VYDÁNÍ JSME VYLOSOVALI:
Jana Třetinová, Tábor; Vladimír Vydra, Přerov; Olin Horák, Nový Jičín
Ceny do soutěže – vybrané knihy z katalogu Grada – připravila společnost GRADA PUBLISHING, největší české nakladatelství odborné
a zájmové literatury. Knižní nakladatelství už od roku 1991 každoročně
přináší na český trh v rámci desítek specializovaných edičních řad stovky
titulů odborného i hobby zaměření z nejrůznějších oborů, včetně
novinek, překladů odborné literatury z publikací renomovaných
zahraničních vydavatelství, ale i vybraných titulů dětské literatury
domácích i zahraničních autorů. Zárukou vysoké úrovně nakladatelství je spolupráce s předními odborníky technických, vědních
a společenských oborů. Podrobnější informace o katalogové nabídce
nakladatelství najdete na www.grada.cz.
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Už 25 let vás provázíme k vaší úspěšné budoucnosti.
Děkujeme vám za důvěru. Informační systémy HELIOS

