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Konec problémů
s odch dem třísky
při zapichování!

MF na kalené materiály
a těžké aplikace

LF na nerez oceli při
nižších a středních posuvech

C na tvrdé materiály

J na měkké materiály

a těžké aplikace
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Jde do tuhého
Víte, kdy se pozná, že jde tzv. do tuhého? Mimo jiné podle toho, že přestávají platit dosud respektovaná pravidla. Přitom nemusí jít zrovna o právníky
vycizelované smlouvy, ale třeba o nepsané zvyklosti a dohody dané tradicí či prostou slušností.
A právě něčeho takového jsme dnes svědky: když jde do tuhého, tak teď každý jen sám za sebe a dosavadní ohledy, které by nám v tom mohly překážet,
jednoduše odhodíme. Pravdu mají jak známo vždy vítězové, a v případě, že jim to vyjde, se s tím už svět přece nějak srovná.
A nyní k jádru pudla, neboli o čem že je vlastně řeč? V Plzni – kupodivu bez větší slávy a obvyklého mediálního rozruchu provázející podobné události
– otevřela firma Siemens své nové vývojové středisko, které se bude zabývat kolejovými vozidly, zejména elektrotechnikou pro rychlovlaky, jak uvádějí
dostupné informace. Informovali jsme o něm v minulém vydání, abyste byli v obraze. S trochou předvídavosti se to dalo vlastně očekávat – pokud si
člověk všímal nenápadných signálů. Například reklamní kampaně na nábor vývojářů s vizuálem znázorňujícím konstrukci lokomotivy. Nebo možná
i absence firmy na veletrhu Amper, kterého se až dosud zúčastňovala s velkorysou expozicí, což nepochybně umožnilo ušetřit nějaký ten milion na
potřebnější investice, jako může být právě vybudování nového vývojového střediska.
Jeho zřízení by za normálních okolností bylo spíše důvodem k radosti: jde přece o vyšší level s přidanou hodnotou, Česko přestává být pouhou montovnou a výhodnou lokací call center a středisek sdílených služeb pro ještě lepší optimalizaci a zlevnění provozu globalizovaných firem. Proč tedy
nejásáme nad dalším zkvalitňováním zdejší průmyslové infrastruktury?
Jenže – a právě tady je ono příslovečné čertovo kopýtko ukryté ve slůvku normálních – současný stav na českém pracovním trhu už delší dobu normální není. Extrémně nízká nezaměstnanost, jakou už naše ekonomika dost dlouho nepamatuje způsobila, že už tak zoufalá situace se získáváním
kvalifikovaných pracovníků pro potřeby průmyslu dospěla do kritického stadia a podobný krok, jaký podnikl Siemens v Plzni, může rozpoutat další
eskalaci problému.
Firmy až dosud přinejmenším na určité úrovní ctily jakás takás pravidla a nelezly si vzájemně do zelí – aspoň pokud jde o špičkové zaměstnance, které
lze jen těžko ze dne na den nahradit (a techničtí vývojoví pracovníci zabývající se často dlouhodobými projekty do této kategorie bezesporu patří).
Tomu je ale nyní konec, a i když se to může kamuflovat jakkoli, je prostě fakt, že Siemens dosavadní tenkou hranici překročil – a firmy se s vysokou
pravděpodobností začnou přetahovat o vysoce kvalifikované techniky, kterých je nyní akutní nedostatek, snad jen kromě těch, kteří jsou již zaměstnáni
a mají podepsanou konkurenční doložku.
V Plzni totiž již podobné vývojové středisko působí v rámci největšího českého výrobce vlaků, tramvají a trolejbusů, společnosti Škoda Transportation,
která má ve vývoji a výzkumu přes 700 lidí, takže je pravděpodobné, že s patřičnou motivací může Siemens lanařit konstruktéry, kteří ovšem pak budou
logicky chybět jinde. V první fázi chce „jen” asi třicet lidí – ale vzhledem k tomu, že právě to by měli být špičkoví pracovníci (jiné nemá ani smysl nabírat,
má-li být nový Abteilung skutečně efektivní), kde je asi bude hledat?
Leccos může napovědět i to, že svůj krok Siemens oficiálně zdůvodňuje tím, že v Praze a Ostravě, kde má své vývojové kanceláře v Česku, už je problém
sehnat nové konstruktéry. Navíc nedaleko přes hranici je velké vývojové železniční centrum Siemensu v Erlangenu u Norimberku. Což ovšem znamená
určitou duplicitu, přitom pro české zaměstnance by asi nebyl moc velký problém do ca 200 km vzdáleného Erlangenu dojíždět – jednodušší ovšem
bude získat lidi přímo na místě – a pár se jich v Plzni, možná i z řad Škodovky, která nyní prochází nelehkou etapou hledání strategického partnera,
určitě najde, stejně tak to mohou být i absolventi z tamní technické univerzity. Dát šanci nové generaci vysoce kvalifikovaných technických specialistů
a vytvořit podmínky pro jejich vzdělávání, což Siemens často deklaruje a také činí (např. v podobě různých aktivit jako je cena Wernera von Siemense
pro nadějné studenty a doktorandy apod.), je samozřejmě vysoce chvályhodné, ale některé praktické kroky už zase tak oceněníhodné nejsou. Dokonce
mohou působit jako něco, co se prostě nesluší a nedělá, pro co existuje velice trefný pojem převzatý z jidiš, označující takovéto počínání ve smyslu
mnohem jadrnějším: chucpe. Ve sbírce židovských vtipů a příslušných jidiš výrazů je vysvětlován “asi jako když zabijete oba své rodiče a před soudem
se hájíte, že jste oboustranný sirotek, nebo se vykálíte sousedovi na rohožku a zazvoníte na něj, aby si to svinstvo před svými dveřmi koukal uklidit...”
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basF bude v evropě dodávat
výrobcům baterií
V současnosti se mluví o nárůstu
produkce elektromobilů a protože toto odvětví posiluje, vznikají také nové formy spolupráce.
Nyní vstupují do jednání dodavatel katodových materiálů BASF,
a největší výrobce čistého niklu,
firma Nornickel. Předmětem se
mají stát dodávky surovin pro
budoucí výrobu li-Ion baterií.
Společnosti BASF a Nornickel chtějí
spolupracovat na výrobě bateriových materiálů pro automobilky,
konkrétně výrobu lithium-iontových baterií. BASF zamýšlí investovat 400 mil. eur do vybudování
sítě výrobních podniků v Evropě,
kam by měla na základě budoucí

dohody pro ně dodávat suroviny
ze svých ruských dolů společnost
Nornickel. Ta zajistí dodávky niklu
a kobaltu za tržní ceny i bohaté zkušenosti s čištěním a obchodováním
těchto kovů.
Díky své společnosti BASF TODA
Battery Materials LLC se sídlem v Japonsku, a výrobnímu podniku BASF
v Elyrii (USA), je BASF zavedeným
dodavatelem katodových materiálů
na asijských a severoamerických trzích. Spolupráce s firmou Nornickel
jim umožní pronikat i na rozvíjející
se trhy v Evropě a vytvořit dodavatelský řetězec s orientací na evropské výrobce baterií pro elektromobily. ■

Nad droNy se zatahuje: v usa je
sestřelí, britové je musí registrovat
Pentagonu už došla trpělivost
a od srpna povoluje sestřelovat
z oblohy drony, které se dostanou
příliš blízko k některé z jeho základen či vojenských areálů a
objektů. Nařízení se týká jak hobby, tak profesionálních létajících
zařízení, která by narušila
vzdušný prostor některé ze 133
vojenských oblastí.
Před létáním proto FAA doporučuje
pilotům, aby se podívali na datovou
mapu Unmanned Aircraft Systems,
která spolu s těmito vyhrazenými
oblastmi mapuje i další oblasti,
kde je let nezákonný, včetně letišť.
Operátoři dronů, kteří by tato omezení nerespektovali, riskují vězení
a také zničení svého přístroje. Podle
námořního kapitána Jeffa Davise,
mluvčího Pentagonu, umožňuje
nová politika vojenským základnám
udržet si právo na sebeobranu, a do-

voluje armádě sledovat, zakazovat,
zadržovat a zničit drony vstupující
do omezených oblastí. To, zda bude
dron sestřelen, nebo jen zablokován,
bude podle něj záviset na konkrétních okolnostech.
Přitvrdit proti dronům se rozhodla
také britská vláda, která novými pravidly hodlá regulovat použití dronů.
Drony vážící přes 250 g budou povinni jejich majitelé registrovat (on-line nebo pomocí mobilních aplikací)
kvůli bezpečnostním rizikům. Jejich
majitelé budou mj. muset prokázat
patřičnou znalost bezpečnostních
předpisů a zákonů týkajících se soukromí. Zároveň se vláda chystá rozšířit
a rozvíjet tzv. geo-fencing (zónové
monitorování). Jde o technologii,
která je zabudována v dronech a využívá souřadnic GPS. Zamezuje dronu,
aby vstupoval do prostorů nad místy,
jako jsou např. letiště či věznice. ■

Přiblížení se k vojenské základně nyní znamená zničený dron
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Zažádejte si o podporu na akumulaci obnovitelné energie
Ministerstvo průmyslu a obchodu
spustilo výzvu k podávání žádostí
o dotace v rámci programu
Úspory energie. Firmy tak mohou
žádat o finanční podporu určenou
na pořízení technologií na výrobu
a ukládání vlastní energie ve výši
desítek miliónů korun.
Podle plánu jsou na dotační výzvu
alokovány dvě miliardy korun. Až
do poloviny října mohou firmy žádat
o státní dotaci až 100 mil. Kč na solární
panely a baterie, ve kterých lze energii
ukládat pro větší energetickou soběstačnost. Výzva MPO Úspory energie - Fotovoltaické systémy s nebo
bez akumulace pro vlastní spotřebu
platí pro firmy všech velikostí, místo
realizace ale musí být mimo Prahu. Cílem této výzvy je zvýšení energetické
účinnosti podnikatelského sektoru
a podpora využívání obnovitelných
zdrojů. Malé firmy mohou získat dotaci až do výše 80 % nákladů, střední
firmy do 70 % a velké do 60 %, přičemž
minimální výše finanční podpory je

BCG s novým
partnerem

Pražská kancelář
poradenské společnosti The Boston Consulting
Group (BCG) rozšířila své vedení
o nového partnera. Stal se jím
Tomáš Wiedermann, který přišel
za společnosti Deloitte. Wiedermann se zaměřuje na sektor
technologií, telekomunikací
a médií.

PS pod
novým
vedením

300 000 Kč, maximální 100 000 000 Kč.
Fotovoltaika s akumulací firmám
kromě výrazných úspor na energiích

přináší i konkurenční výhody, baterie
navíc fungují jako záložní zdroj v případě výpadku sítě. ■

indie chce ZakáZat auta beZ řidiče,
aby nebrala práci lidem
Zatímco technologické velmoci
se předhánějí v úsilí o vývoj co
nejdokonalejších samořiditelných
vozidel, zcela opačný postoj k jejich zavádění zaujala jedna z asijských klíčových ekonomik a technologických lídrů: Indie, a to
přesto, že dříve sama autonomní
vozy značky Tata testovala.
K nasazení samořiditelných automobilů, které se už běžně zkouší v USA
či Evropě, a s jejich možným využitím
např. v městské hromadné dopravě,
se indické úřady staví záporně. Země

se tak stala vůbec první velkou celosvětovou ekonomikou, která vyslovila
autonomním vozidlům jasné veto.
Důvodem, kterým Indie zdůvodňuje
tento postoj, je obava, aby autonomní
vozidla nepředstavovala nežádoucí
konkurenci pro tamní řidiče.
Ministr dopravy Nitin Gadkari prohlásil,
že vláda neumožní v zemi prosazení
takové technologie, která by fakticky
brala lidem práci a tou jsou podle něj
právě samořiditelné vozy. ,,V zemi,
kde máte nezaměstnanost, si nemůžete dovolit mít technologii, která lidi

sp čr a ta čr prohlubují spolupráci
Generální ředitelka Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) Dagmar Kuchtová a ředitel Technologické agentury ČR (TA ČR) Luděk
Knorr podepsali Akční plán spolupráce na období let 2017 až
2019. Jeho cílem je utvářet kvalitnější a jednodušší prostředí pro
výzkum, vývoj a inovace.
V Akčním plánu, který vychází z Memoranda o spolupráci z roku 2014,
vytyčily obě organizace několik stě-

Firmy a lidé

žejních témat, která budou v uvedených letech společně prosazovat.
Mezi ně patří např. úprava legislativy,
která podmínky výzkumu a vývoje
v ČR stanovuje, a rovněž chtějí zlepšit a zjednodušit programy TA ČR na
podporu VaVaI. Některé z nich pomáhají firmám rychle uplatnit výsledky
aplikovaného výzkumu v nových
výrobcích a postupech, čímž zvyšují
svou konkurenceschopnost. Během
spolupráce chtějí obě organizace na-

Od 1. července se
novým ředitelem
Poštovní spořitelny stal Přemysl Hanzelka. Jeho
hlavním úkolem bude implementace nové strategie, která přišla
s podpisem smlouvy mezi ČSOB
a Českou poštou o poskytování
finančních služeb na České poště.
Přemysl Hanzelka pracuje ve skupině ČSOB na různých pozicích
téměř 19 let.

Nový šéf
designu Ford

Společnost Tata Elxsi před dvěma lety
představila autonomní koncept vozu
Tata ConnectNext

o práci obírá“ uvedl s tím, že Indii schází
2,2 milionu řidičů z povolání. V plánu je
během příštích pěti let vyškolit 500 000
profesionálních řidičů, kteří projdou
výcvikem ve 100 nově vytvořených
tréninkových centrech. ■

stavovat pravidla tak, aby zapojení do
programů TA ČR neznamenalo pro
podniky přílišnou administrativní zátěž.
Nadále budou společně prosazovat
dostatečné finanční prostředky na
podporu VaVaI v ČR a také zabezpečit dostatek odborných kapacit
při hodnocení projektů či pro mezinárodní spolupráci v oblasti aplikovaného výzkumu a vývoje. Proto
se budou i v budoucnu pravidelně
scházet na expertní skupině zabývající se VaVaI, aby mohly lépe koordinovat společné kroky a stanoviska. ■

Evropský Ford
jmenoval nového
ředitele designu
značky. Stal se jím
Amko Leenarts, který vystřídal
na pozici Joela Piaskowského,
jenž se posunul na místo celosvětového ředitele designu
FMC v americké centrále. Amko
Leenarts povede tým 275 lidí
a bude odpovídat za design exteriérů i interiérů nových modelů
vznikajících v režii evropského
Fordu, včetně vozů určených pro
světové trhy.

Šéfka Smart
Mobility
Evropský Ford zavedl novou pozici
pro oblast chytré
mobility. Od září
nastupuje do funkce ředitelky
pro oblast Smart Mobility v Evropě
Sarah-Jayne Williamsová. Bude
odpovídat za pokračující expanzi
Fordu v sektoru osobní mobility.
Cílem jejího oddělení je přicházet s novými řešeními dopravních
potřeb zejména ve velkých aglomeracích.
▲
▲
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Design
povede
Stefani
Od 1. září byl jmenován ve Škoda
Auto novým šéfdesignérem Oliver Stefani, který
působil jako vedoucí designu
exteriéru značky VW, nyní s ním
automobilka zahajuje další fázi
rozvoje. Stefani je absolventem
studia designu v Braunschweigu
a v kalifornské Pasadeně,
do koncernu VW nastoupil
v roce 2002.

Nová HR
ve VHM
Vítkovice Heavy
Machinery (VHM)
jmenovaly na post
personální ředitelky Lenku Sokolovskou. Tím bylo
vedení společnosti po celkové
obměně, který sestavil generální
ředitel Martin Bednarz, kompletní
. Personalistika byla poslední oblastí, která neměla jmenovaného
šéfa, ale pouze zástupce pověřeného řízením.

Jmenování
ve VMware

Intel se zaměřuje na autonomní vozy
Společnost Intel dokončila akvizici izraelské firmy Mobileye,
kterou získala za 15,3 mld. dolarů, aby urychlila své úsilí v autonomním automobilovém průmyslu.
Firma Mobileye je známá díky své
technologii vyhýbání se kolizím
při jízdách s vlastním pohonem,
které obsahují umělý snímač obrazu a možnost přesně detekovat
chodce, číst značení rychlosti či jízdního pruhu apod. Dohoda umožní
zkombinovat technologii počítačového vidění společnosti Mobileye

s výpočetními a spojovacími technologiemi Intelu, které zahrnují umělou
inteligenci, strojové učení, datová
centra, lokalizaci, mapování apod.
Generální ředitel společnosti Intel
Brian Krzanich uvedl, že technologie
firmy Mobileye bude spojena s procesory Intel Xeon, novou pamětí 3D
XPoint, modemy schopnými 5G konektivity a firemními integrovanými
zákaznickými programovatelnými
obvody FPGA. Podle něj tato akvizice
slučuje inteligentní oči autonomního automobilu s inteligentním
mozkem, který skutečně řídí auto.

Král vltavy projde Kompletní reKonstruKcí
Z poválečné flotily sedmnácti velkých vltavských parníků se dochovaly pouze Vyšehrad a menší Vltava.
V roce 2013 byly zapsány na seznam
technických památek. Parník Vltava
už před 10 lety prošel rekonstrukcí,
nyní je na řadě Vyšehrad.
Parník Vyšehrad chce Pražská paroplavební společnost (PPS) přesta-

vět do podoby, již měl při spuštění
na vodu v roce 1938. Jak uvedl předseda představenstva PPS Jan Hamza,
parní stroj je původní, měnila se
pouze obšívka trupu při rekonstrukci
v Drážďanech před 10 lety. Celková
rekonstrukce, která má lodi vrátit originální podobu, bude velmi náročná
a firma odhaduje náklady na desítky
Foto: Archiv PPS

Společnost VMware jmenovala
Claire Dixon na
pozici senior viceprezidentky a ředitelky komunikace. V této roli povede globální
tým komunikace firmy včetně
řízení PR, vztahů s analytiky trhu,
s akcionáři a interní komunikace.
Claire Dixon přichází ze společnosti eBay. ■
Vyšehrad – ještě jako Antonín Švehla – na své zahajovací plavbě

unIKátní software z vut řeší
plánování výroby energIe z odpadů
Netradiční počítačový model,
který analyzuje chod spalovny
a na základě naměřených dat a zefektivňuje plánování výroby energie, vyvinula skupina výzkumníků
a studentů z Ústavu procesního
inženýrství FSI VUT v Brně. Systém
už nasadila do provozu největší
spalovna odpadu v ČR, ZEVO Malešice v Praze.
Software z brněnské technické univerzity řeší, jak nejefektivněji spálit
odpad a jaké množství energie se
tím získá, což aktuálně ve většině
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zařízeních pro energetické využití
odpadů v Česku předpovídají energetici na základě svých zkušeností
a odhadu. Podrobnou matematickou analýzu ale dosud žádná spalovna nevyužívala. Nyní už mohou
mít energetici pro rozhodování
o výrobě energií k dispozici jednoznačná data podložená měřením
v provozu. „Software dokáže pomocí
matematických modelů v kombinaci
s provozními daty predikovat množství vyrobené elektrické a tepelné
energie až na 40 hodin dopředu

a pomůže plánovat výrobu elektřiny
tak, aby bylo možné v maximální
míře uspokojit poptávku po teple
a současně vyrobit co nejvíce elektřiny, která tak nemusí být dodávána z uhelných nebo plynových
tepláren,“ komentoval přínos řešení
vedoucí výzkumné skupiny Martin
Pavlas. Kromě efektivnějšího plánování výroby energie z odpadu zkrátil
software čas potřebný pro plánování
výroby elektřiny. V delším časovém
horizontu pak díky přesnějším výpočtům může přispět i ke zvýšení
množství vyráběné elektřiny při
stejné výrobě tepla. Systém je vytvořený pro potřeby provozu malešické spalovny (viz. obr.), ale jeho

Průměrné autonomní vozidlo generuje zhruba 4 TB dat za den, což odpovídá údajům vytvářeným přibližně
3000 lidmi za den. Pokud je tedy na
cestě 1 milion autonomních vozidel, generované údaje jsou každý
den ekvivalentní „polovině světové
populace“, což je extrémní množství
dat. Intel je přesvědčen, že se s tím
dokáže vypořádat a současně nabídnout vysoce výkonné a nákladově
efektivní služby autonomní jízdy.
Intel integruje do společnosti Mobileye Skupinu pro automatizované
řízení (Automated Driving Group ADG), která bude fungovat jako nová
dceřiná společnost. ■

milionů korun. Bude se týkat hlavně
nástaveb, které byly při předchozí
údržbě v roce 1961 pozměněny.
Původní vzhled z 30. let má dostat
i interiér, ale vzhledem k minimu dochovaných informací se PPS obrátila
na veřejnost s prosbou o fotografie,
filmy či nákresy, které by mohly památkářům a restaurátorům pomoci.
Parník byl slavnostně spuštěn na vodu
1. května 1938 pod názvem Antonín
Švehla, ale v době německé okupace byl přejmenován na Karlstein,
po válce sloužil několik let jako T.G.
Masaryk, než byl po nástupu socialismu, kam se první čs. prezident ideologicky příliš nehodil, opět přejmenován, tentokráte na neutrální Děvín.
Na Vyšehrad byl překřtěn až v roce
1992, jako čtvrté plavidlo toho jména
v historii pražské paroplavby (první byl
zařazen do služby roku 1866 a jeho
jméno získávaly následně další lodě
až v průběhu služby kvůli zachování
názvu). ■

základní principy jsou přenositelné
i do dalších zařízení, která zpracovávají odpad. ■

/
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TUL bUde spoLUpracovaT s MaLaJsIÍ
Rektor Technické univerzity Liberec Zdeněk Kůs a rektor největší malajsijské univerzity UiTM
(Universiti Teknologi MARA) Prof. Emeritus Dato`Dr Hassan Said podepsali 14. srpna memorandum o spolupráci v oblasti akademické a vědecké činnosti, a výměny studentů a pedagogů.
Technická univerzita v Liberci se již delší dobu zaměřuje na rozvoj styků s partnery v oblasti JV Asie
– v roce 2016 navázala v Malajsii spolupráci s Universiti Sains Malaysia v Penangu, a memorandum
s UiTM je dalším krokem k posílení mezinárodních
aktivit libereckých výzkumníků.
„Navázání spolupráce mezi TUL a UiTM je jedním
z konkrétních výsledků mise rektorů českých vysokých škol do Malajsie, kterou v roce 2015 zorganizoval Zastupitelský úřad Kuala Lumpur ve spolupráci
s Českou konferencí rektorů,“ říká prof. Zdeněk Kůs
s tím, že malajsijská univerzita, která je se svými
160 000 studenty největší malajsijskou univerzitou,
má zájem o spolupráci především v oblasti textilního průmyslu, mechatroniky a robotiky.
Spolupráce má už své konkrétní výsledky – TUL byla
letos spolupořadatelem vědecké konference International Conference On Advances in Mechanical
Engineering, kterou zorganizovala UiTM a na které
přednášeli prorektorka TUL Soňa Jandová, student
doktorského studia na fakultě strojní Martin Borůvka
a paní Mohanaprya Venkataraman z fakulty textilní.
Delegace liberecké univerzity jednala také s vládní

VÁŠ SPOLEHLIVÝ DODAVATEL

Dodáváme komponenty
pro lehkou automatizaci
Poskytujeme kompletní dodávky
montážní a řídící techniky včetně
projekce, výroby a montáže.

agenturou na podporu rozvoje a komercializace nanotechnologií NanoMalaysia a dalšími universitními
subjekty o spolupráci v oblasti výzkumu, vývoje
a komercializace nanotechnologií. ■
/jk/

vŠb-TUo UMožnÍ fIrMáM rychLé
proToTypovánÍ a konsTrUovánÍ
Malé a střední firmy v Moravskoslezském kraji získají přístup k 3D tisku díky novému projektu.
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava nabízí firmám v rámci specializovaného
projektu s názvem ProtoLab možnost zhotovování funkčních modelů a prototypů za cenově
výhodných podmínek.
3D tisk neboli aditivní výroba je v současnosti jednou z nejefektivnějších metod pro rychlé vytváření
funkčních i designových prototypů, které se pomocí klasických metod, jako jsou obrábění nebo
lití, doposud daly vyrobit pouze za cenu vysokých
nákladů. Metodou 3D tisku lze vyrobit jakýkoli trojrozměrný předmět od dětské hračky až po zcela
funkční součástky. Laboratoř ProtoLab, která vznikla
v rámci projektu AD TECH Centrum, podpořeného
z operačního programu Podnikání a inovace pro
konkurenceschopnost, v prostorách Centra pod-
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pory inovací VŠB-TUO, umožní zájemcům z firemního sektoru využít 3D tisk plastů a kovů, laserové
3D skenování nebo podporu při vývoji technických
řešení s pomocí špičkových profesionálních zařízení
a s podporou kvalifikovaných specialistů.
ProtoLab rovněž nabídne firmám možnost
konzultovat své plány při zavádění průmyslového
3D tisku. Garant projektu Petr Štefek k nové
univerzitní službě dodává: „Celý proces 3D tisku je
procesně náročný a nákladný, proto bychom tyto
služby chtěli nabídnout právě malým a středním
firmám a umožnit jim vyzkoušet si moderní metody
rychlého prototypování a konstruování. Díky získané dotaci jsme schopni nastavit spolupráci za
velmi atraktivních podmínek.“
Zmiňované technologie jsou využívané napříč
všemi odvětvími a Centrum 3D tisku a aditivní výroby ProtoLab se výhledově plánuje dále rozšiřovat
o nové technologie z oblasti 3D tisku a o odborníky
se špičkovou úrovní znalostí. Má ambici stát se
vyhledávaným pracovištěm nejen v Moravskoslezském kraji, ale i v přilehlých regionech České
republiky, Polska a Slovenska. ■
/všb-tuo/

ŘEŠENÍ PRO VŠECHNA
PRŮMYSLOVÁ
ODVĚTVÍ
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Stroje v oblacích: průmySlová
výroba míří do cloudu
Digitalizovaná výrobní data v systémech založených na aplikacích v cloudu mají za úkol
automatizovat procesy a činit je efektivnějšími. V rámci Průmyslu 4.0 a projektů „chytrých
továren budoucnosti“ se jim samozřejmě nevyhne ani průmyslová výroba a strojírenství,
které se představí na letošním veletrhu EMO 2017.
Příkladem takovéhoto řešení je třeba funkce „inteligentní optimalizace systému,“ jež detekuje chyby ve
spojených výrobních procesech a automaticky udává
jejich příčiny a jejich šíření, kterou bude v Hannoveru
prezentovat stuttgartský Fraunhofer Institute for
Manufacturing Engineering and Automation (IPA).
Zahrnuje technicky detailní a současně automatizované vyhodnocení příčin stagnace chybových a kauzálních vztahů ve výrobní lince. Jakmile je operace
výroby spuštěna, jsou data ze všech kroků procesu
synchronně zadána do analytického nástroje. Ten

Tato optimalizovaná výroba založená na datech
je koncipována na neustálé, extrémně podrobné
analýze chování linky a všech jednotlivých procesů,
které jsou do ní zapojeny. To samozřejmě nelze provádět ručně. Automatizace je nezbytná vzhledem
k extrémně vysokému objemu zpracování dat. Například příčiny chyb již nejsou vyhledávány výhradně
v dynamickém chování linky, ale také zjišťováním
anomálií v procesních datech všech jednotlivých
operací, což znamená, že chyby lze určit (a vyloučit)
ještě přesněji. Při konvenčních přístupech by proces

následně může vyvozovat závěry pomocí algoritmů
vyvinutých specialisty z Fraunhofer IPA a v požadované podobě upravovat příslušné informace. Databáze obsahuje informace o stavu a procesech ze
všech technických dílčích kroků celého procesního
řetězce a analytický nástroj může neustále zjišťovat
v téměř reálném čase, kdy dochází k chybám nebo
statickým stavům nebo se vyskytnou jako důsledek
několika neshodných faktorů, jež se vzájemně ovlivňují. Uživatel okamžitě obdrží informaci o příčině,
a vidí např., který proces blokuje jiný.

optimalizace zabral celé hodiny, nebo dokonce dny
pouhým přezkoumáním a analýzou datového záznamu, a přesto by mohl vždy zkoumat pouze určitý
časový úsek, který představuje daný datový záznam.

Optimalizovaná výroba založená
na datech
Zdrojem dat jsou buď dodatečně instalované snímače, jako jsou inteligentní kamery, nebo (pokud
nejsou k dispozici žádné informace o procesu) byl
v nástroji IPA vyvinut datový záznamník stroje. „Náš
nástroj, který zajišťoval sledování optimálních hodnot na stroji výrobce do automotive, nám umožnil
dosáhnout snížení doby výrobního cyklu o 6-10 %,“
komentuje expert IPA Felix Georg Müller.
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Automatizace procesních řetězců

vyžadují dosud používané tvrdé i jemné obrábění.
Soustružení/válcování využívané výzkumníky z IFW
umožňuje překompenzovat distorzi při kalení, což
znamená, že se procesní řetězec zkrátí na polovinu.
Dojde navíc ke značnému zvýšení flexibility, protože v případě variantní změny stačí jen změnit
kód NC, a nemusejí být znovu upravovány nástroje
pro tvářecí stroje.
„Holistické komplexní řízení procesního řetězce je
koncepce napříč strojem: tzn., že soustružnicko-frézovací centrum a indukční vytvrzovací stroj
jsou navzájem propojeny a koordinovány pomocí
geometricky měřených procesů“, říká vědec IFW.
Pokud se součást po procesu vytvrzování blíží
toleranční mezní hodnotě, pak bude pro další
komponentu předkompenzace měněna přímo
během měkkého obrábění. To znamená, že kvalita
výroby je autonomně zajištěna už prostřednictvím
samotných strojů.
„Vzhledem k rostoucímu počtu individuálních produktů očekáváme, že letošní EMO Hannover bude
směřovat k optimalizaci výrobních procesů prostřednictvím integrované a inovativní kontroly navržené
tak, aby náklady na optimalizaci jednotlivých komponent odpovídaly nákladům na efektivní hromadnou
výrobu“, říká Patrick Kuhlemann. IFW jako příspěvek
k tomuto trendu představí „cítící“ obráběcí stroj, který
díky dokonalé integraci řízení procesů a přísnému
využití množství dostupných senzorových signálů je
schopen rozpoznat a předvídat odchylky v geometrii
nebo tvaru a automaticky je kompenzovat.

Interakce procesů je rozhodující
pro produktivitu
Pro německou firmu FFG-Werke je klíčovým faktorem pro řádně fungující výrobní proces lineární
produktivita, pro kterou bude v budoucnosti rozhodující interakce mezi obráběním, automatizací
a montážními procesy. Klíčem k tomu může být
průběžná modifikace komponent a sekvencí, což
zajišťuje harmonizované obráběcí a automatizační
cykly a tím i lepší produktivitu, konstatuje Gerald

Automatizace procesů byla také předmětem projektu HL-Pro-Ket zastávající „integrovaný přístup,“
kterým se zabývá Institut výrobního inženýrství
a obráběcích strojů (IFW) na univerzitě
v Leibnizu. Patrick Kuhlemann, výzkumný
asistent, jej vysvětluje na příkladu inovačního procesu soustružení a válcování: pro tento účel se používá hybridní
soustružnický/válcovací systém, který
spojuje konvenční soustružení a hluboké
válcování v jediném zařízení. Dalším
důležitým výsledkem jsou frézovací nástroje, které kombinují procesní operace
Foto Schaeffler
vyhlazení, zdrsnění a zkosení, což zvyšuje
efektivitu. Zmíněné procesy nahrazují V digitalizované výrobě jsou shromážděná data vyhodnocována
běžné tvářecí procesy, které zbytečně lokálně i v cloudu

/
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Mies, prezident oddělení Milling & Factory Automation v FFG-Werke.
V budoucnu bude podle něj mít stále důležitější roli
výměna dat mezi automatizací, obráběcím zařízením a periferními zařízeními – a jejich optimalizace,
ovlivněná mj. i rozhraním přesně přizpůsobeným
konkrétním požadavkům. Vedle optimalizace efektivity tratí a provozních nákladů hrají významnou roli
také nové koncepce automatizace, které musí být
koncipovány v symbióze strojů a automatizace – od
standardních strojů pro vysoce produktivní sériovou
výrobu po systémy na klíč pro dedikované obrábění s integrovanými doplňkovými technologiemi
a procesy pro speciální aplikace.
Na digitalizaci své výrobní technologie pro zakládání inteligentních továren intenzivně pracuje
i skupina Emag. „Digitalizace je pro nás již realitou.
Dnešní svět je už digitální, takže potřebujeme řešení
okamžitě, což znamená zjistit, jak lze existující aplikace optimalizovat a zpřístupnit digitálnímu světu,
a jaké požadavky to bude znamenat pro výrobní
operace zítřka,“ řekl Oliver Hagenlocher, vedoucí
marketingu ve firmě Emag.
Kromě vyvíjení softwarových řešení dbá firma proto
rovněž na to, aby příslušný hardware (ve formě obráběcích strojů a řešení pro automatizaci) byl vhodný
pro inteligentní továrnu. Výsledkem je koncept modularizovaných strojů a odpovídající modularizovaný
koncept automatizace Trackmotion. Tato kombinace
umožňuje, aby byly výrobní linky postaveny na modulárním principu. Procesy obrábění jsou rozděleny
na snadno zpracovatelné dílčí procesy a nastaveny

Příkladem přizpůsobení trendů moderní průmyslové výroby je rozhraní CELOS pro stroje společnosti DMG MORI

na vhodných modularizovaných strojích – což se již
provádí, např. při výrobě ozubených kol. Systém automatizace Trackmotion zde umožňuje, aby modularizované stroje byly jednoduše a efektivně zřetězeny.
Dalším nástrojem pro optimalizaci procesů je Strategie řízení životního cyklu nástrojů (TLM) od společnosti TDM Systems v Tübingenu. Generální ředitel
Peter Schneck vysvětluje, jak důležitá je tato strategie pro továrnu budoucnosti: „Jakmile je systém
vložen, nejenže řídí a zpřístupňuje informace, ale

INFO:
VDW – Generalkommissariat EMO Hannover 2017
Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken e.V.
Corneliusstraße 4 · 60325 Frankfurt am Main · GERMANY
Tel.: +49 69 756081-0 · Fax: +49 69 756081-74
emo@vdw.de · www.emo-hannover.de
17144_TECHMag_CZ_185x125_cz.indd 1
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především při výrobě shromažďuje příslušná data
na stroji. Tato datová zpětná vazba vytváří proces
průběžného zlepšování. S novými technologiemi se
násobí možnosti, které jsou k dispozici pro správu
životního cyklu nástrojů. Síťování se už nezastaví
u dveří tovární haly. Moderní TLM znamená průhlednost a spolupráci, která díky cloudu přesahují
hranice jednotlivých závodů, míst a národů, s krátkou dobou odezvy a mobilním využitím.“ ■
/EMO/

Informace, vstupenky a cestovní nabídky
Ing. Eva Václavíková vyhradní zastoupení
Deutsche Messe AG Hannover v ČR
Myslbekova 7, CZ-169 00 Praha 6
Tel.: +420 2 20 51 00 57, Fax: +420 2 20 51 00 57
E-Mail: info@hf-czechrepublic.com
15.05.17 11:29
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Evropské strojírEnství
opět rostE
a slEdujE nové trEndy
Veletrh eMO předstaVí na pOdziM V hannOVeru pOslední
nOVinky Ve sVětě Obrábění a na kOnferencích OdbOrníků
V ráMci dOprOVOdnéhO prOgraMu i celkOVý pOhled na
dění V ObOru. nabízíMe VáM „preView“ z pOhledu
předstaVitele ústřední eVrOpské Organizace zastřešující
hlaVní VýrObce V tétO branži.

P

růmysl obráběcích strojů a výroba nástrojů
pro ně prodělává v posledních letech v důsledku nástupu nových materiálů a technologií významné změny, které ovlivňují další vývoj
a směrování tohoto odvětví. To vyvolává, spolu
s ekonomickým vývojem, kdy se strojírenství už
podařilo vymanit z následků poslední krize, i řadu
otázek. Například, jak bude vypadat moderní strojírenství, které právě nyní prochází etapou masivní
digitalizace, v průběhu následujících let. Rozhovor
na toto téma nám poskytl generální ředitel
Evropské asociace průmyslu obráběcích nástrojů (CECIMO) pan Filip Geerts.
Můžete charakterizovat aktuální situaci
na světové scéně výroby obráběcích strojů
a v oboru nářadí? Například co říkají o současném vývoji statistická čísla?
Produkce obráběcích nástrojů evropských výrobců
by měla v roce 2017 růst ročně o téměř 4 % a v roce
2017 dosáhnout hodnoty přes 25 miliard eur. Ukazuje se, že evropští výrobci obráběcích strojů dobře
zvládají slabý mezinárodní kontext a posilují pozice
svou konkurenceschopností. Po vyrovnaném vývoji v roce 2016 se podíl produkce členských zemí

CECIMO na trhu zvýší o více než 36 %. Nejnovější
prognóza produkce ukazuje růst ve většině zemí
CECIMO. K nejvýraznějšímu růstu by mělo dojít
letos ve Španělsku (+ 7,5% růst výroby obráběcích
nástrojů očekávaný v roce 2017), v Itálii (+ 6,6 %),
v České republice (+ 6,2 %) a Finsku (+ 5,8 %), ale
i ostatní země CECIMO, jako Německo, Rakousko
a Francie, vykazují některé silné vzestupné trendy.
A co výhled do nadcházející sezóny?
Je velmi obtížné předpovídat v této fázi nějaké
přesnější prognózy, jelikož v sázce je ještě řada
neznámých faktorů, např. politické otázky, jako jsou
třeba možná protekcionistická opatření v USA na
ochranu tamního trhu, nebo nadcházející volby
v Německu.
Nicméně existují některé pozitivní signály, že výroba
bude v příštích měsících i nadále v expanzním prostoru. Ekonomické oživení v Evropě stále probíhá,
stává se silnější a vykazuje odolnost. Obecná nálada
mezi evropskými podniky je také pozitivní, s výrazným zlepšením obchodních podmínek v eurozóně.
Evropský průmysl obráběcích nástrojů má prospěch
z digitalizačních vylepšení s rostoucím přijetím
a rychlostí. Modernizace výrobních zařízení a dříve

odložené investice pravděpodobně nadále přispějí
ke zvýšení prodeje a výroby obráběcích strojů, které
podle všeho v příštích měsících budou postupně
narůstat, avšak v polovině roku 2018 by se tento
růst mohl zpomalit.
Pokud jde o trendy obráběcích strojů, které
můžeme sledovat nyní, jsou nové technologie
(tj. aditivní výroba atd.) již masivněji využívány, nebo výrobci strojů stále počítají spíše
s konvenčními obráběcími stroji?
Jednou z nových technologií, které vidíme na
současném trhu, je aditivní výroba. Její využití se
v mnoha sektorech výrazně rozrůstá, ale ještě není
všeobecně rozšířeno. Aditivní technologie představují velký potenciál a mnoho výhod, jako je
přizpůsobení nebo snížení hmotnosti komponentů
nebo schopnost vyrábět složité díly.
Nemyslím si však, že by aditivní výroba nahradila
subtraktivní výrobu, bude však nutné profitovat
jak z výhod přídavných procesů, tak tradičních
obráběcích strojů, a integrovat je do procesního
řetězce nebo do podoby hybridního stroje. CECIMO
se například v současné době účastní výzkumného
projektu Horizont 2020 s názvem KRAKEN. Cílem
je vyvinout hybridní stroj, který kombinuje jak subtrakční, tak i nové aditivní technologie pro výrobu
velkých – a to opravdu velkých, až dvacetimetrových – funkčních vícenásobných dílů.
Jedním z módních sloganů – buzzwords – moderního strojírenského průmyslu je automatizace a nástup robotů. Ale je to opravdu tak
zázračný recept na všechny dnešní průmyslové
problémy, nebo stále existuje nějaké místo pro
klasické nástroje a stroje staré školy? A samozřejmě i pro jejich výrobce?
Robotika a automatizace jsou dva významné trendy,
které společně s dalšími povedou výrobu do tzv.
továrny budoucnosti. Na pracovišti mohou být
roboty integrovány do výrobního procesu, zatímco
opracování a řezání provádí obráběcí stroje. Mohou

ceciMO je i organizátorem evropské konference o aditivní výrobě (aMec), která nedávno proběhla na půdě evropského parlamentu v bruselu
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potřebné k tomu, abychom byli v samotném centru
továrny budoucnosti, kde se vzájemně propojí celá
škála nových technologií včetně těch, které jsme
vyvinuli. Interakce mezi, řekněme, nejmodernějšími
CNC stroji a roboty je příkladem v tomto ohledu.
V poslední době jsme svědky poměrně dynamického vývoje hromadné průmyslové výroby.
Co bylo, podle Vašeho názoru, nejdůležitější
změnou s největším vlivem na průmysl a zejména na obráběcí stroje v minulých letech?
Určitě bych uvedl digitalizaci. Digitalizace vytváří
nové příležitosti a stále více přeměňuje všechny
segmenty výroby, od návrhu až po údržbu. Je to
hlavní hybatel a ovladač optimalizace obchodních
operací a energetické účinnosti a vede k rozvoji
nových obchodních modelů a nových datově ří-

iniciativa z Vašeho pohledu zamýšlené cíle
nebo některé důležité otázky jsou stále v nevyhovujícím stavu?
Iniciativa Blue Competence byla původně zahájena v Německu v roce 2009 pro celý strojírenský
průmysl. V roce 2012 se ale právě sektor obráběcích strojů zastoupený společností CECIMO stal
prvním odvětvím, které převzalo tuto iniciativu
na evropské úrovni.
Iniciativa Blue Competence nesporně pomohla zvýšit povědomí o energetické účinnosti a udržitelnosti
v odvětví obráběcích strojů. V některých zemích se
ale dokázala prosadit lépe než v ostatních. Ačkoli se
původně zaměřila především na energetickou účinnost a udržitelnost životního prostředí, v současné
době dochází k posunu nejen od regulačního prostředí, ale také od společnosti obecně – k přesunu

Filip Geerts
Belgický rodák je zkušeným odborníkem v oblasti veřejné správy a regulačních záležitostí. Od
ledna 2008 působí jako generální ředitel Asociace evropských výrobců nástrojů (CECIMO). Během své profesní dráhy zastával řadu důležitých
pozic. Pracoval jako stálý zástupce a vedoucí
styčného útvaru EU v Evropském koordinačním
výboru pro radiologický a elektrotechnický průmysl (COCIR), jako generální tajemník Federace
evropských telekomunikačních inženýrů (FITCE),
předsedající (zakladatel) fóra WEEE, Evropské
federace kolektivního vyřazování použitých
elektrických a elektronických zařízení, působil
jako generální tajemník Asociace výrobců osvětlení CELMA EU, ředitel veřejných a regulačních
záležitostí pro IBM EMEA, a pracoval v řadě dalších významných belgických a nadnárodních
organizací.

být užitečné při podpoře techniků v úlohách, jako
je manipulace, a mohou zvýšit produktivitu celého
obchodu. Jako průmysl, který se neustále zaměřuje
na inovace, vidí evropský sektor obráběcích strojů
tyto trendy pozitivně. Máme všechny ingredience

Evropská strategie aditivní výroby
Evropský průmysl obráběcích a tvářecích strojů
(CECIMO) byl vždy v čele inovací a řešení vyvíjených ve výzkumu a vývoji v celé evropské
výrobní základně. V řadě nově vznikajících průmyslových technologií v Evropě je nyní jedním z nejdůležitějších témat aditivní výroba.
Posouvá hranice konstrukce dílů, usnadňuje
výrobu různých částí bez dodatečných nákladů,
minimalizuje výrobní stopu a snižuje nároky
na zásoby.
Zatímco současnost firmám diktuje vysoké náklady na skladování a přepravu, jejich budoucnost spočívá ve flexibilním uspořádání a blízkostí
zákazníka. Aditivní výroba vyžaduje minimální
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Na konferenci AMEC představilo CECIMO Evropskou strategii aditivní výroby

zených služeb, jako je například prediktivní údržba.
Ale spolu s příležitostmi přináší digitalizace i řadu
výzev, na které nesmíme zapomínat, jako je kybernetická bezpečnost, potřeba nových dovedností
a interoperability.
Letos je to pět let od doby, kdy organizace CECIMO převzala iniciativu Modrá kompetence
(Blue Competence). Vyvíjí se vše v pořádku,
tak jak byly původní předpoklady? Splňuje

do podoby širšího zaměření na sociální odpovědnost podniků, zahrnující nejen environmentální, ale
i hospodářskou a sociální udržitelnost.
Jsme tedy v této iniciativě v jakémsi bodu obratu,
kdy se Blue Competence pro odvětví strojírenství
nyní mění na mnohem širší platformu s obecnějšími
zásadami, včetně těchto tří dimenzí – environmentální, sociální a hospodářské. CECIMO v současnosti
diskutuje se svými členy, jaká by měla být budoucnost iniciativy pro sektor obráběcích strojů. ■

operace s nástroji a vytváří hotové součásti přímo
z digitálního CAD souboru. Snižuje čas na uvedení
na trh a zpřístupňuje mnoho možností pro výrobu
na vyžádání.
Vzhledem k tomu, že se do vývoje aditivních
technologií vkládá stále více a více investic, nákladové a technické překážky pro její všeobecné
přijetí se budou postupně snižovat. Nicméně
politické a regulační otázky, pokud nejsou řádně
řešeny, mohou být vážnou překážkou při pronikání aditivní výroby do průmyslu. Evropa čelí
řadě výzev od dovedností a vzdělávání až po
práva duševního vlastnictví a standardizaci, a je
nutné jednat rychle. CECIMO zdůrazňuje, že společný přístup na evropské úrovni může urychlit

demontáž technologických překážek a překonat
hlavní politické a regulační bariéry. Je nutné si
uvědomit, že i naši výrobci strojů pro aditivní
výrobu a aplikační sektory si dnes konkurují v celosvětovém měřítku se zeměmi, jako jsou USA,
Čína a Japonsko.
Dokument, připravený CECIMO (viz: www.cecimo.eu/site/additive-manufacturing/european-am-strategy), k této problematice poskytuje
přehled oblastí, které si zaslouží prioritní pozornost. Shromažďuje příspěvky široké škály
odborníků, včetně pracovníků z Pracovní skupiny aditivní výroby při CECIMO, a podrobně
popisuje doporučení pro urychlení nástupu
této technologie. ■
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Také „klasika“ chyTá díky
inovacím druhý dech
Na letošním ročníku EMO se poprvé uskuteční výzkumné sympozium o budoucnosti výroby
„Produkce pro zítřek,“ které připravily Asociace německých výrobců obráběcích strojů (VDW)
a Německá akademická společnost pro výrobní inženýrství (WGP), aby představily aktuální
vědecký vývoj v oblasti strojírenství.
Tento vývoj prošel v posledních letech výraznými
změnami, které lze připsat digitalizaci a vytváření
sítí strojů a linek v kontextu Průmyslu 4.0. Ale není
to jen o digitalizaci.

„V rámci sympozia se budeme snažit záměrně
upoutat pozornost právě na ty inovace, které zaručí
špičkovou kvalitu obráběcích strojů i v následujících
letech, a to bez ohledu na síťové myšlení. Chceme
ukázat, že i klasické technologie mají díky vývoji
v oblasti inovací v průběhu posledních let stále
obrovský potenciál. Například pokud jde o met
rologii, technologii pohonu a zdroje laserového
paprsku, kvalita obráběcích strojů neustále roste.
Takže klasické technologie zaručí jejich význam
i v budoucnu, pokud jde o přesnost, dostupnost,
efektivitu a produktivitu,“ zdůrazňuje prezident WGP
profesor Eberhard Abele.
Tento uznávaný odborník, který řídí Institut pro řízení
výroby, technologie a obráběcí stroje (PTW) na uni
verzitě aplikované vědy v Darmstadtu, představí na
sympoziu z pohledu WGP výrobní technologii roku
2025. Zástupci sedmi prestižních institutů WGP pak

podají zprávu o svých výsledcích z vládních výzkum
ných projektů zaměřených především na konstrukci
strojů a vysoce efektivní výrobní technologie.

Vylepšování strojů je
opravdová věda
Výzkumní pracovníci z Hannoveru např. ukážou,
jak v budoucích výrobních operacích lze zlepšit
konstrukci pomocí aktivních inteligentních me
chatronických systémů, které pomáhají redukovat
problémy související např. při řezání kovů s nežá
doucími vibracemi strojů, známými jako dynamika
stroje a procesu.
Vědci ve Stuttgartu zas představí jimi vyvinutý sys
tém automatizace ovládacího softwaru pro pro
gramové kódy PLC pro obráběcí stroje. Ten byl až
dosud testován manuálně personálem při virtuál
ním uvedení do provozu. Díky zautomatizování
je tento proces spolehlivější a časově efektivnější,
protože ve stejném období lze otestovat daleko
vyšší část kódu.
Výzkumníci z Kaiserslauternu se zaměřili na pro
blematiku vrtacích nástrojů. Vzhledem k tomu, že
vrtání je jedním z nejčastějších řezacích procesů,
nabízejí vysoký potenciál pro optimalizaci z hlediska
efektivity nákladů a kvality. Tyto přístupy ke zlepšení
se soustředily na přívod chladicího maziva a jeho
chování při řezání, aby byla optimalizací umožněna
účinnost chladicí funkce a vysoce přesná flexibilní
příprava řezných hran.

Dalším tématem, na něž se sympozium „Production
for Tomorrow“ zaměří, je velmi přesné obrábění –
extrémní technologie pro výrobu vysoce přesných
dílů a optických povrchů. Jeho nevýhodou jsou

Německá společnost Präwema Antriebstechnik patří mezi specialisty na výrobu převodů
a nabízí kompletní řešení převodů od měkkého až po tvrdé obrábění a dokončení jak pro
vnitřní, tak pro vnější ozubení.
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však dlouhé doby obrábění a výroby, které mohou
dosáhnout několik hodin, nebo dokonce dní.
Vědci z Brém a Hannoveru díky výsledkům v oblasti
vysoce výkonného řezání kovů nabídnou potenciál,
jak zkrátit dobu přesného obrábění až desetiná
sobně. Zkrácení doby obrábění se výrazně promítá
i v dalších výhodách. Například pokud jde o řezné
síly a opotřebení nástrojů či časové úspory díky
automatizaci vyvažovacího procesu a přesnějšímu
automatizovanému přizpůsobení vřetene místo
jeho tradičního ručního vyvažování. Chtějí před
stavit také inovativní termomechanický systém pro
zarovnávání nástrojů v diamantových frézovacích
aplikacích. ■
/ev/

Přesné obrábění už nemusí být
dlouhodobou záležitostí

Premiéra Pro vylePšené vniTřní honování

Ve své expozici na EMO v Hannoveru se zaměří
zejména na technologii označovanou termínem
skiving a řezání ozubených převodů z tvrzených
materiálů pro sériovou výrobu při výrobě převo
dovek pro osobní automobily.
Výrobci dále rozvinuli technologii vnitřního honování
pro vnitřní ozubení se zvýšenými požadavky na kvalitu
a návštěvníkům své expozice chtějí poprvé dokázat,
že vytvrzené, a proto stabilnější ozubení mohlo být

„Inovace zajistí u klasických obráběcích technologií
jejich význam i v budoucnu,“ zdůrazňuje profesor
Eberhard Abele, prezident WGP

v oblasti obráběcích technologií pro vnější ozubení.
Systém Vario Cross Honing, který firma popisuje
jako použití speciální metody kmitání při honování,
umožňuje podle výrobce ještě více snížit drsnost
povrchu a navíc zvýšit jeho kvalitu. ■

výrazně optimalizováno, pokud jde o hodnoty rozteče
a povrchovou strukturu. Vnitřní honování Präwema je
charakterizováno jako průkopnický posun ve vývoji
kvality povrchového tvrzeného vnitřního ozubení.
Pro účely přímého srovnání a pro ilustraci modularity
série strojů Synchro Skiver se vystavovatelé rozhodli
demonstrovat použití obou metod současně na jed
nom místě. Výrobce strojů na honování ozubených
kol využije veletrh také k prezentaci nového vývoje

/
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SNadNé frézoVáNí i pro horší STroje
Zatímco většina výrobců obráběcích nástrojů se zaměřuje na supervýkonné hi-tech stroje,
rakouská firma Boehlerit se kromě toho rozhodla pustit i směrem „proti proudu“. Pamatuje
na uživatele zařízení, které nepatří mezi nejmodernější elitu, ale tvoří stále ještě podstatnou
část výrobních zařízení zejména v menších průmyslových podnicích.
Na veletrhu EMO bude ve svém stánku prezentovat kromě jiného i řadu dodatků ke svému již
tak širokému portfoliu, včetně nového ETAtec 45P,
multifunkčního systému nástrojů pro extrémně snadné
frézování při obrábění hladkých ploch. Cílem je ukázat,
že i metody, které jsou již nyní
populární a rozšířené, stále
ponechávají prostor pro optimalizaci.

Povrchové frézování se používá k obrábění hladkých ploch a je nejoblíbenější metodou frézování.
Rozsah vhodných nástrojů je proto široký, přičemž
nejčastěji se používají frézy
s úhlem 45°. V nejnovějším
doplňku používá Boehlerit
nástroj pro povrchové frézování se sedmi hranami
s osvědčeným 45° příčným
úhlem a pozitivní základní
geometrií. Tato geometrie je
speciálně navržena tak, aby
udržovala nízké řezné síly,
což je zvláště přínosné pro
uživatele nízko výkonných
strojů s nízkou stabilitou, kdy i přes působení
měkkou řeznou silou je zajištěn vysoký objem
obrábění. Nový povrchový frézovací nástroj ETAtec
45P s velmi nízkými řeznými silami je tak podle
výrobce také ideálním řešením pro obrobky, které
mohou způsobit nestabilní frézovací podmínky
v důsledku jejich tvaru nebo vlastností. ■

Nejbližší akce exportního vzdělávání CzechTrade
21. září, Liberec: Španělsko – aktuální
exportní příležitosti pro české exportéry
Španělská ekonomika několik let po sobě obhájila
své evropské prvenství v meziročním růstu HPD,
daří se snižovat nezaměstnanost, roste domácí
poptávka, dochází k velkému rozvoji turistických
center a stát podporuje investice do španělského
průmyslu. Kdy jindy by byla vhodnější doba zaměřit se na španělský trh? Zveme vás na exportní
konferenci s ředitelkou zahraniční kanceláře
CzechTrade v Madridu.
Cena: zdarma
4. října, Praha: Jste připraveni na obchodování s Mexikem?
Aktuální exportní příležitosti pro české firmy v Mexiku. Praktické tipy pro obchodování, regionální
zvyklosti, oslovení potenciálního partnera, překážky
vstupu na mexický trh, účast na veletrzích, individuální konzultace s ředitelem zahraniční kanceláře
CzechTrade v Mexiko City. Nechte se inspirovat
tímto teritoriálním seminářem.
Cena: zdarma
16. října, Praha: Ukrajina – exportní a investiční příležitosti
Zaměřeno na aktuální situaci na ukrajinském trhu,
perspektivní obory pro český export v současném
politickém a ekonomickém klimatu, změny v souvislosti s dohodou o volném obchodu Ukrajina – EU,
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současné investiční prostředí a mezinárodní
zdroje financování projektů, vstup na ukrajinský trh, popis místní legislativy apod.
Cena: zdarma
24. října, Praha: How to get your prospect‘s attention in 5 minutes or less?
Na tomto interaktivním semináři se dozvíte, co
je pro obchodního partnera rozhodující, aby řekl
„Ano“ právě vám a vaší značce. Jak sestavit a odvyprávět příběh vaší firmy, aby zaujal toho ‚správného‘ partnera. Jak zajímavě a co nejefektivněji
představit váš výrobek či službu, ať už na velké
zahraniční akci, nebo na klasickém obchodním
jednání.Cena: 2000 Kč bez DPH
25. října, Praha: Efektivní propagační materiály
Víte jak připravit nabídku, která zaujme na první
pohled? Znáte osvědčené zásady vytváření propagačních materiálů? Dokážete zaujmout na první
pohled? Je vaše sdělení dostatečně přesvědčivé?
Jste spokojeni s odezvou na vaše kampaně? Vše
se dozvíte na praktickém odborném semináři
Efektivní propagační materiály.
Cena: 2000 Kč bez DPH
Podrobné informace o seminářích a konferencích naleznete na www.exportnivzdelavani.cz
nebo www.czechtrade.cz/kalendar-akci.

CzechTrade připravuje
v rámci MSV seriál akcí
Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně,
jeden z nejdůležitějších veletrhů strojírenské produkce ve střední Evropě by neměl
uniknout žádnému exportérovi z tohoto
odvětví, a proto také agentura CzechTrade,
která podporuje tuzemské firmy v jejich
exportních aktivitách, i letos přichází s bohatým doprovodným programem.

Program 59. ročníku veletrhu bude opravdu velmi
pestrý a různorodí budou i samotní vystavovatelé.
Zhruba polovinu z přibližně 1600 vystavujících
firem budou totiž tvořit účastníci ze zahraniční.
Silně početně zastoupena bude Indie, která je
oficiální partnerskou zemí letošního ročníku. Její
expozice tak bude náležitě velkolepá a obsadí téměř celý pavilon A1. Svou zahraniční kancelář má
v Indii i agentura CzechTrade, a tak bude možné
v indickém pavilonu najít její stánek, který bude
sdílet s Asociací malých a středních podniků a živnostníků a který bude věnovaný nově otevřenému
českému podnikatelskému inkubátoru v Indii.
Pro zástupce firem se zájmem o obchodování
s Indií agentura CzechTrade připravila také
workshop Export do Indie – výzva i příležitost.
Účastníci se na něm budou moci seznámit s aktuálními obchodními příležitostmi v teritoriu či
se samotným provozem inkubátoru. Kromě toho
agentura pro návštěvníky chystá i další program
včetně tradičního Meeting Pointu, na který letos
přijede rekordní počet zahraničních zástupců.
Budeme se na vás těšit 9.–13. října v indickém pavilonu, v Exportním domě na volné ploše K nebo
na stánku Ministerstva průmyslu a obchodu a Svazu
strojírenské technologie v pavilonu P či při jednom
z našich doprovodných programů:
úterý 10. 10. 2017
Point CzechTrade (individuální
konzultace českých firem se zahraničními zástupci CzechTrade),
●●Investiční plán pro Evropu (seminář o příležitostech, které nabízejí obchodní dohody EU
s Japonskem a s Vietnamem),
●●Export do Německa (teritoriální seminář
zaměřený na strojírenský a plastikářský průmysl
v Německu).
středa 11. 10. 2017
●●Design jako konkurenční výhoda (seminář
přiblíží, jak kvalitní design efektivně spojuje užitnou hodnotu a vlastnosti výrobku, čímž zvyšuje
jeho prodejnost a ovlivňuje kvalitu podnikatelského prostředí),
●●Export do Indie – výzva i příležitost
(workshop seznámí zájemce o teritorium s aktuálními obchodními příležitostmi, poradí, jak
snadné či složité je v Indii podnikat či jaké jsou
rozdíly v indické a české mentalitě). ■
●●Meeting

13

téma: EMO Hannover

Světová Show v oblaSti
obrábění kovů
VýstaVa EMO jE jEdnOu z nEjVětších průMyslOVých
ObchOdních VýstaV na sVětě a OčEkáVá sE, žE zdE budE
lEtOs VystaVOVat VícE nEž 2000 spOlEčnOstí zE 41 zEMí.
OrganizátOři přEdpOkládají nápOr zhruba 150 000
náVštěVníků, ktEří přijdOu na tutO nEjVětší sVětOVOu shOw
VěnOVanOu Obrábění kOVů.

S

tánek firmy ISCAR bude prezentovat nástrojovou řadu „Inteligentní obrábění“ a představí
ty nejdůležitější nástroje této řady. Standardní
nástroje ISCAR INDUSTRY 4.0 pomáhají zákazníkům přizpůsobit se vysokorychlostnímu obrábění
a dosahovat vysokých posuvů pří obrábění vůbec. Užitím metody minimálního množství mazání
(MQL) a dalších moderních obráběcích strategií,
které odpovídají požadavkům dnešního moderního
trendu obrábění kovů.
ISCAR nadále rozšiřuje stávající sortiment výrobků,
které stanovily mnoho měřítek v celosvětovém
odvětví kovoprůmyslu. V dnešní ekonomice s limi-

tovanými zdroji a náročnými požadavky projektů
potřebují výrobci větší podporu od dodavatelských
partnerů. Nové inovativní řady nástrojů ISCAR pomáhají uživatelům zvýšit ziskovost tím, že využívají
špičková technická řešení. Tyto nové nástroje ISCAR
umožní výrobcům pokračovat ve zlepšování jejich
efektivity při obrábění kovů pomocí moderních
obráběcích strategií.
Nové nástroje se zaměřují na zvýšenou produktivitu pomocí inteligentních zamykacích mechanismů pro dosažení stabilnějšího obráběcího procesu. Společnost ISCAR reagovala na nejnovější
požadavky trhu, které vzešly ze všudypřítomného

FLASHturn

trendu směřujícího k vysokorychlostnímu obrábění
a požadavků soustružnicko-frézovacích center
a řadou vylepšení jak v samotné konstrukci nástrojů, tak v geometrii destiček. To vše cíleně vedlo
k menším prostojům stroje a ke zvýšení produktivity výroby.

Některé z produktů, které budou
vystaveny na veletrhu EMO 2017

dOVE-IQ turn: Inovativní lůžko vyměnitelné destičky s rybinou kombinované s upínacím mechanismem páky zajišťuje velmi pevné a tuhé uchycení
břitové destičky pro těžké operace soustružení.
WHISPERlinE: Antivibrační nástroje pro
soustružení a zapichování od společnosti ISCAR
jsou vybaveny novými mechanismy, které snižují
vibrace, zlepšují kvalitu povrchu a zvyšují životnost
nástroje.
dOVE-IQ grip: Tato řada nástrojů má jedinečný
upínací mechanismus břitové destičky, který je
určen pro aplikace hlubokého zapichování s absolutně bezproblémovým odchodem třísky.
pEnta-IQ grip: Tato pozoruhodná konstrukce
malých pěticípých hvězd s 5 řeznými hranami je

spinJET 90 linE
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určena ještě pro hlubší a přesnější zapichování
a upichování.
HELI-IQ MILL 390: Frézovací destičky se třemi břity
a pokročilou geometrií břitu přinášejí snížení řezných sil a nižší potřebu výkonu stroje. Jde o ekonomičtější variantu oproti dvoubřitým destičkám.
MILL4FEED: Nová řada nástrojů FEEDMILL, které
nesou čtvercové jednostranné destičky se čtyřmi
řeznými hranami, jsou určené ke snížení řezných
sil při použití na strojích s nízkým výkonem nebo
při obrábění s větším vyložením vřetena.
DOVE-IQ MILL: Frézovací destičky s jedinečným
designem s 8 řeznými hranami pro široký rozsah
rovinného frézování, frézování 45°, hrubovací i dokončovací operace na široké škále materiálů.
FLASHTURN: Široká škála destiček ISOTURN malých rozměrů, které poskytují ekonomickou výhodu
v oblasti nákladů na řezný břit. Jsou k dispozici
v široké škále geometrií, rohových rádiů, utvařečů
a nejmodernějších jakostí karbidů.
DECA-IQ THREAD: Jde o jedinečnou geometrii
závitovací destičky o průměru 16 mm s pěti oboustrannými rohy, které zajišťují 10 řezných břitů. Nová
geometrie poskytuje nejhospodárnější cenu za břit
ve srovnání s tříbřitými destičkami.
DO-GRIP JET LINE: Proud chladicí kapaliny nástrojů
JHP (vysokotlakých) je přesně směřován mezi čelní
plochu břitu a odvíjející se třísky. To vede k vynikající
tvorbě a odchodu třísky a výraznému prodloužení
životnosti nástroje.
CHAM–IQ DRILL 700: Vyznačuje se jedinečným
designem samosvorného upnutí vrtací hlavice
v ocelovém lůžku tělesa vrtáku. Což eliminuje potřebu jakéhokoliv upínacího příslušenství. Extrémně
přesná poloha břitu a tuhost upnutí poskytují vysokou kvalitu geometrie otvoru.
SUMOCHAM IQ: Rozšířené možnosti vrtací hlavice SUMOCHAM s revoluční geometrií, která se
vyznačuje konkávním tvarem řezné hrany. Tím se
podstatně zvyšuje schopnost vrtáku se samostředit.

Ani pro hluboké vrtání není potřeba zhotovovat
pilotní otvor.
SUMOGUN: Na základě geometrie destiček SUMOCHAM pro hluboké vrtání o průměru 10 až 25,9 mm
(celková délka až 800 mm). Také dělový vrták SUMOGUN umožňuje výměnu vrtací hlavy uvnitř stroje
– není třeba odstraňovat vrták pro indexování hlavy.
TANG-GRIP IQ: Jednoduché zapichovací a upichovací destičky s bezkonkurenční metodou upínání.
Vlastní držák či planžeta jsou konstruovány tak, že
upínací čelist destičky není v kolizi s odcházející
třískou. Třísky volně odchází z místa řezu a životnost
držáku se výrazně prodlužuje.
SWISSCUT INNOVAL: Modernizovaná řada SWISSCUT s novými destičkami, které jsou vybaveny inovativním otvorem ve tvaru oválu. Nový způsob
upínání používá speciální šroub, který je přístupný
a ovládaný z obou stran nástroje. Zároveň není třeba
šroub úplně vytočit ze závitu při výměně destičky,
čímž se zabrání riziku jeho ztráty v prostoru stroje.
MILLSHRED P290: Ideální řešení pro obrábění
vysokých bočních ploch. Destičky s děleným ostřím
zabraňují chvění a umožňují optimální obrábění
velkého povrchu při vysokém množství odebraného materiálu.
HELIDO 690 LINE: Nová řada nástrojů pro 90°
frézování. H690 je opatřena trojúhelníkovou oboustrannou destičkou se 6 řeznými břity ve šroubovici. Axiální sklon břitu přináší klidný chod nástroje,
zvýšenou životnost nástroje a velmi stabilní výkon.
SPINJET: Jde o zrychlovací vřetena HSM (20K, 30K,
40K ) využívající k pohonu vlastní systém chladicí
kapaliny stroje. Dosahují 20, 30 a 40 000 otáček
a jsou určeny pro nástroje malých průměrů.
ISCAR se snaží úzce spolupracovat se zákazníky,
a nejen rozvíjet nové technologie, které odpovídají
nově vznikajícím potřebám, ale také maximalizovat
hodnotu investic do moderních strojů zvýšením využití zařízení a optimalizací výkonu. Nástroje i destičky
ISCAR jsou vhodné pro novou generaci obráběcích

Pro Pořádek v nástrojích

DOVE-IQ MILL

center, umožňují vysoký posuv a rychlost pro vysoce
produktivní obráběcí operace i inteligentní sdílení
dat. Tyto nástroje jsou součástí závazku společnosti
ISCAR k trvajícímu úspěchu svých zákazníků a stále
důležitějším standardům odvětví INDUSTRY 4.0 ■
www.iscar.cz

Expozici nástrojů firmy ISCAR můžete
navštívit na veletrhu EMO Hannover
na stánku E36 v hale číslo 4.

foto: Zoller

Kromě technických parametrů obráběcích nástrojů je neméně významným faktorem jejich
správné a efektivní využívání. Právě na něj se zaměřuje obor správa nástrojů – tool management.
Mezi řadou inovací připravovaných firmou Balluff
na veletrh EMO figuruje i systém nástrojového
managementu Easy Tool-ID. Jde o prostředek pro
jednoduchou identifikaci nástrojů s využitím průmyslového kódování RFID. Pomocí jednoduché
instalace a konfigurace lze dodat tento systém do
téměř každého obráběcího stroje, který má vhodné
rozhraní USB. Ruční zadávání je eliminováno, což
minimalizuje riziko vnesení nesprávných dat. Data
jsou na nástroji zapsána prostřednictvím technologie RFID a následně přenesena do obráběcího stroje.
Systém se skládá z nástrojového držáku s integrovanou čtecí / zapisovací hlavou, vyhodnocovací procesorové jednotky, mikrokontroléru a napájecího
zdroje. Jde o řešení plug-and-work, tzn., že stačí jen
USB připojení, což podstatně snižuje dobu instalace.
K hlavním výhodám patří snadno konfigurovatelné
řešení přizpůsobitelné vstupním obrazovkám obzáří 2017

/

ráběcích strojů. To nabízí jednoduché čtení dat
prostřednictvím elektronického přenosu.
Na tool management se zaměřila i firma Zoller, která
uvedla na trh program softwarově podporovaných
úložných skříněk, tzv. inteligentní kabinet. Program byl
Foto: Balluff

Easy Tool-ID: jednoduché řešení pro
automatizovanou správu nástrojů

Softwarově podporované„inteligentní skříňky“ umožní
přehled o nástrojích během celého jejich životního cyklu

vyvinut pro efektivní skladování spotřebního materiálu
a příslušenství jako doplněk k řešení TMS Management
Tool. Jak uvádí výrobce, softwarově podporované
úložné skříňky lze použít pro transparentní a efektivní
ukládání jednotlivých komponentů, kompletních
nástrojů, spotřebního materiálu a příslušenství. Cílem je umístit vše tak, aby byla efektivní a spolehlivá
manipulace s nástrojem v procesu obrábění a řešení
umožňovalo měřit, řídit, ukládat a kontrolovat nástroje
po celou dobu jejich životního cyklu. ■
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DMG MORI – buDOucnOst
technOlOGIe výROby
V Hannoveru na veletrhu EMO bude ve své expozici společnost DMG MORI prezentovat inovace a technologická řešení na 80 nejmodernějších strojích. Návštěvníky provedou cestou
digitalizace až do digitální továrny a představí osm světových premiér.
Od 18. do 23. září bude v Hale 2 opět jako před čtyřmi
lety DMG MORI, výrobce obráběcích strojů, se svými
novinkami a inovacemi. Kromě již zmíněné digitalizace a digitální továrny bude prezentace zaměřena
na automatizaci, kde na více než 30 strojích ukáže
svá automatizační řešení. Nebude chybět ani aditivní
výroba kovových součástí a centrum technologické
excelentnosti se sloganem: „Od produktu k procesu.”

Cesta digitalizace
Klíčovým tématem v expozici DMG MORI na veletrhu
EMO bude tzv. Cesta digitalizace, díky níž společnost
ulehčuje svým zákazníkům na celém světě cestu do
budoucnosti „digitální továrny“. Mezi podpůrné pilíře
úspěchu patří řídicí a operační systém CELOS®, založený na aplikacích, technologických cyklech firmy

DMG MORI a přizpůsobené softwarové řešení pro
maximální efektivitu digitální výroby. V souladu s tím
bude společnost také demonstrovat rozmanitost
automatizačních řešení v novém nezaměnitelném
designu VERTICO. Zhruba na polovině vystavených
strojů bude DMG MORI prezentovat automatizaci.

Budoucnost aditivní výroby
S plně digitalizovaným procesním řetězcem
představí také své budoucí technologie v oblasti
přídavné výroby. Nabídka laserově nanášeného
svařování práškovou tryskou (Laser Metal Deposition) a selektivního laserového tavení v práškové
vrstvě (SLM) znamená, že firma DMG MORI spojila
dohromady nejdůležitější generativní výrobní procesy pro kovové materiály.

IntelIGentní DRžák nástROjů
Díky výzkumnému projektu Dyna-Tool může italská společnost SCM představit na veletrhu
EMO inovativní nástroj v podobě inteligentního držáku, který přizpůsobuje parametry stroje.
Cílem projektu bylo vyvinout inteligentní držák nástrojů, který bude schopný zaznamenávat a bezdrátově
vysílat informace vztahující se k obráběcímu procesu,
jako jsou vibrace vznikající v nástroji a obrobku. Podle
italské firmy je nový inteligentní nástrojový držák schopen automaticky sám v reálném čase měnit parametry
obráběcího stroje, jako je rychlost vřetena a rychlost
posuvu. Tím optimalizuje výrobní proces, na jehož
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Centrum technologické
excelentnosti
„Od produktu k procesu” je letošním sloganem technologického stánku firmy DMG MORI na veletrhu
EMO. Integrací zákazníků do společného procesu
vývoje ve velmi raném stádiu nabízí DMG MORI
přizpůsobené technické řešení na klíč v oblasti
letectví, automobilového průmyslu, průmyslových
odvětví a zdravotnictví.

Světové premiéry
Firma neponechá nic náhodě a demonstruje svoji
inovační sílu s osmi světovými premiérami z technologických oblastí soustružení a frézování. Nejnovější
univerzální soustružnické centrum CTX 2500 | 700 je
předchůdcem páté generace této úspěšné série, zatímco centrum CLX 550 rozšiřuje nabídku základních
soustružnických strojů. S technologií NTX 2500 rozšiřuje DMG MORI své portfolio obráběcích strojů. Navíc
nová třetí generace centra CTV 250 a multifunkční
automatické soustruhy MULTISPRINT 25 a MULTISPRINT 36 představují příklady automatického
výkonu pro vyšší efektivitu sériové výroby. Velké
univerzální 5osé stroje DMU 340 Gantry a DMU
200 Gantry doplní portfolio řady XXL. ■
www.dmgmori.com

třebení nástroje vést k jeho poškození, což může následně také poškodit samotné obrobky. Optimalizační
metody přizpůsobené vlastnostem nástroje a výkonné
monitorování procesů s adaptivními řídicími systémy
jsou proto považovány za zásadní opatření ke zvýšení
výkonnosti obrábění, spolehlivosti a účinnosti. ■

průběh má vliv řada faktorů - včetně těch negativních,
které je potřeba v co největší míře eliminovat nebo
vykompenzovat. Příkladem může být situace při
frézování, kdy pro složité součásti může typicky nízká
dynamická tuhost a tlumení dlouhých konzolových
a štíhlých nástrojů způsobovat vibrace nástrojů. To
zvyšuje zatížení nástrojů, a tím také urychluje jejich
opotřebení. V důsledku toho může postupné opo-
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EMO 2017  EXPONÁTY
OKUMA A BROTHER
V oboru výrobní techniky není nic většího než veletrh EMO – Exposition Mondiale de la
Machine-Outil, tak zní původní označení organizace pořádající výstavy výrobní techniky.
V posledních letech se stále častěji označuje jako Evropská výstava obráběcích a tvářecích
strojů pořádaná organizací CECIMO vždy v liché roky dvakrát v Hannoveru a pak jedenkrát
v Miláně. Důvodem byla dohoda s Americkou asociací výrobců obráběcích strojů, která v sudé
ročníky pořádá výstavu IMTS v Chicagu.
Zprvu velmi přísná kritéria účasti na EMO postupně změkla, a tak se výstavy EMO letos pořádané 18.–23. září v Hannoveru může zúčastnit
každý, kdo na to má. Skutečností přesto zůstává
fakt, že pro posouzení vývo-

zařízení s aplikacemi nejnovějších technologií
u předních světových výrobců.
Jak je všeobecně známo, prudký vývoj a rozvoj
výroby strojů probíhá v oboru jiných výrobních
metod nových dílů a logicky se pak snaha tradič-

kého a leteckého průmyslu, medicínských aplikacích a v poslední době i automobilové výrobě
a výrobě nástrojů. Jejich podíl na celkové výrobě
dílů je však stále zanedbatelný, a to i přes exponenciální nárůsty prodejů těchto zařízení.
Zůstaňme pevně stát na zemi a podívejme se podrobněji s čím na letošní EMO s mottem „Systémy
propojení v inteligentní výrobě“ přicházejí přední
světoví výrobci výrobní techniky.

Super víceúčelové stroje Okuma
Nejstarší a současně i jeden z největších japonských výrobců obráběcích strojů, nagojská společnost Okuma, si stejně jako všichni ostatní
ze světové špičky nenechá uniknout příležitost
představit nové super víceúčelové stroje pro komplexní výrobu součástí na jediném samostatném
výrobním zařízení.
Z řady 5osých center s laserovou technikou
představí typ MU6300V Laser EX s nadstavbovou možností provádět kromě 5osého obrábění
i kalení, broušení, nanášení kovových materiálů
a 3D tisk pomocí LMD (Laser Metal Deposition)
metody.

Základní parametry stroje Okuma
MU 6300V Laser EX:

Velikost stolu: 630 mm
Maximální rozměr dílu: Ø 830 mm
Typ pevné laserové hlavy: Výměnné trysky 2 kW

Z řady víceúčelových soustružnických center bude
představen typ Okuma Multus U 5000 Laser EX
s integrovaným laserovým kalením a následným
broušením.

Základní parametry stroje Okuma
Multus U 5000 Laser EX:

Víceúčelové hybridní obráběcí centrum Okuma MU-6300V Laser EX a ukázky technologií

jových trendů oboru není v Evropě nic lepšího.
Předchozí tvrzení dokládá i skutečnost, že na posledních EMO výstavách lze vidět narůstající podíl
exponátů v podobě levných konvenčních strojů
nebo strojů s jednoduchými řídicími systémy
a zároveň i snahu o prezentaci super výrobních

ních výrobců obráběcích strojů prokázat další vývoj
projevuje např. převzatými aplikacemi laserových
aplikací a aditivní výroby.
Je nesmírně zajímavé sledovat současný bouřlivý
rozvoj aditivní výroby kovových dílů, zejména pak
jejich nasazení v exponovaných oborech kosmic-

Kompaktní soustružnicko-frézovací centrum Okuma Multus B250II
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Točný průměr: Ø 650 mm
Točná délka: 1500, 2000, 3000 mm
Výkon motoru hlavního vřetena: 37 kW
Krouticí moment na hl. vřetenu: 1413 Nm
Výkon laseru: 4 kW

Oba výše uvedené stroje s laserovými technologiemi jsou vybaveny inteligentní funkcí Thermo
Friendly Concept pro potlačení vlivu teplotních
šoků při použití laseru.
Součástí expozice víceúčelových strojů Okuma
bude i zcela nové kompaktní soustružnické centrum Multus B250II s šikmým ložem a zvětšeným
zdvihem Y osy na 200 mm a extrémně malou zastavěnou plochou.
Vystaveny budou další dvě 5osá centra – velké
MU 10000H s dvoupaletovým výměníkem (paleta 1000 x 1000 mm) a 55kW / 20 000 ot.min-1
motorem na vřetenu a vysoce přesnou B osou pro
precizní a produktivní obrábění součástí v leteckém
průmyslu. Kompaktní MU S600V je určeno pro
zástavbu do výrobních linek pro malo- a středněsériovou výrobu. Vyniká sofistikovanou konstrukcí
umožňující předávání rozpracovaných dílců mezi
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Sestava 5osých
obráběcích center
Okuma MU-S600V
pro zástavbu
do výrobních linek

jednotlivými stroji bez použití jakýchkoliv automatizačních prostředků.
Další, Okumou pro Emo 2017 připravované stroje
zapadají do současných automatizačních trendů
Průmyslu 4.0. Stroje tvoří autonomní celek a svou
otevřenou strukturou řídicích systémů Okuma OSP
vybízejí k propojení do větších automatizovaných
výrobních celků nebo Smart Factory.

Brother s autonomním systémem

V expozici dalšího japonského výrobce Brother
jistě zaujme automatizovaný obslužný systém vyvinutý ve spolupráci s ABB pod názvem FEEDIO
předváděný ve spojení se strojem Brother S700X1.
Je určený pro sériovou výrobu středně velkých dílů.
Autonomní systém FEEDIO s dopravníkovými pásy
pro násyp polotovarů a vynášení hotových obrobků
má vlastní ABB robot (pro váhy polotovaru do 10
nebo 20 kg), autonomní PC řízení využívající kameru
a systém rozpoznání polohy ABB PickMT.
Dále budou v expozici Brother dva stroje Brother SPEEDIO s paletovým výměníkem pro zařa-

Okuma Genos L3000-e představitel inovované řady
cenově výhodných soustruhů

Expozici doplňuje bruska pro vnější rotační plochy
a pracoviště s demonstrací software Okuma a řídicích systémů OSP pro Smart Factory a předvádění
inteligentních funkcí. ■

zení do automatizovaných výrobních systémů:
Brother SPEEDIO R450X1 a Brother SPEEDIO
R650X1.
Za pozornost stojí také svislé obráběcí centrum
s nástrojovým systémem ISO30 s největším pracovním prostorem ve své třídě Brother SPEEDIO
S1000X1 (upínací plocha stolu 1100 x 500 mm)
a nejvyšší rychlostí výměny nástroje (tříska – tříska
za 1,4 sekundy).
Bude představena i nová verze 5osého svislého
obráběcího centra Brother M140X2 s upínáním
nástrojů ISO 30 s modifikací pro soustružnické
operace.

Výrobní buňka složená ze dvou strojů Brother S700X1 s automatizovaným obslužným systémem FEEDIO
září 2017
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Z dalších exponátů vybíráme 5 nových soustružnických center Okuma. Většina z nich je vybavena
automatickým zakládáním a vyjímáním obrobků:
● LB3000EXII (MYW) + robot
● V920EX (s automatickým zásobníkem nástrojů)
● GENOS L3000-e (M) + robot
● GENOS L2000-e
● LT2000 EX + gantry zakladač OGL5 (2T1MY)

Z výše uvedeného je evidentní, že pořadatelům
EMO Hannover 2017 se podařilo vytvořit podmínky
a prostředí, které nelze jednoduše ignorovat. Standard a význam této výstavy se daří držet na nejvyšší úrovni, a to jak z hlediska vystavujících, tak
i návštěvníků.
Pokud pracujete v této branži a dosud jste EMO
neviděli, neměli byste s návštěvou váhat, i když
budete vystaveni stresu při hledání vhodného
ubytování v širokém okolí.
Ve spolupráci s Hannover Messe nabízí TechMagazín bezplatné elektronické vstupenky na první
dva dny veletrhu. Více na: www.techmagazin.cz. ■

Nová generace multifunkčního stroje Brother
Speedio M140X2
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Nové obráběcí ceNtrum
toS vArNSDorF
Společnost TOS VARNSDORF každoročně přichází na trh obráběcích strojů s novinkami ve své
nabídce. Ani letos tento trend neopustila, když v polovině března na setkání s obchodními
zástupci představila ve světové premiéře svůj nejnovější výrobek – multifunkční horizontální
obráběcí centrum WHT 110 C.
Poté bylo nové obráběcí centrum nejzajímavější
ukázkou na tradičním červnovém Zákaznickém
dnu TOSday. Při obou představeních byly pozvaným hostům předváděny technologické
možnosti stroje při technologiích frézování, vrtání, vyvrtávání (vše z vřetena i z frézovací hlavy)
a karuselování. A právě tento stroj bude exponátem na veletrhu EMO 2017 v německém
Hannoveru.

systémem HEIDENHAIN iTNC 530 HSCI (nebo TNC
640) a vybaven AC digitálními servopohony pro
náhon posuvů a AC digitálním pohonem vřetena Siemens. V případě požadavku zákazníka je
možné stroj vyzbrojit i jiným řídicím systémem
(např. Sinumerik 840 D SL atd.). Stroj je nabízen
v „levém“ provedení, tj. s vřeteníkem po levé ruce
obsluhy (při pohledu ze stanoviště obsluhy do
místa obrábění).

Obráběcí centrum WHT 110 C umožňuje i soustružnické operace

Obráběcí centrum WHT 110 C je prvním členem
nově koncipované řady obráběcích strojů WHT 110
/ 130 (C). Je to horizontální obráběcí stroj vhodný
pro nejnáročnější operace, které vyžadují přesné
vrtání, řezání závitů, karuselování nebo frézovaní.
Stroje řady WHT jsou nabízeny v mnoha variantách, z nichž ty univerzálnější jsou obráběcí centra.
Obráběcí centrum WHT uspokojí potřeby i těch
nejnáročnějších aplikací v takových odvětvích, jako
jsou letecký průmysl, energetika, zemní práce, ropný
průmysl a obecné strojírenství.
Nové multifunkční stroje jsou vhodné pro kusovou
i sériovou výrobu. Jsou to krytované frézovací
a vyvrtávací stroje s uspořádáním loží do tvaru T
s příčně přestavitelným otočným stolem, resp.
paletou, nebo karuselovacím stolem a podélně
přestavitelným stojanem. Stroj je koncipován do
kompaktního celku, ve kterém je integrováno
i třískové hospodářství a oběh chladicí kapaliny.
V základním provedení má stroj 5 plně řízených
os a CNC řízené otáčky vřetena s možností jeho
úhlového polohování. Standardně je řízen řídicím
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Vývoj podle potřeb zákazníků
Nová řada obráběcích strojů a center byla vyvinuta
na základě požadavků zákazníků pro moderní výrobu. Po takřka šestiletém vývoji, který tedy zahrnoval vývoj vřeteníkových jednotek, rámu a aplikaci
přídavných zařízení, přicházejí na trh technicky
skutečně unikátní stroje, jež svým výkonem, multifunkčností, komfortem pro obsluhu a jedinečným
designem představují významnou přidanou hodnotu pro zákazníky. Stroje WHT 110 / 130 (C) jsou
pozoruhodné především takovými vlastnostmi, jako
jsou výkon, univerzálnost, multifunkčnost, snadná
obsluha a servis a integrace konceptu Industry 4.0.
Svým pracovním výkonem, který zahrnuje pracovní
rychlosti až 40 m/min, otáčky výsuvného vřetena
6 000 ot/min, instalovaný výkon 31 kW, a je dále ještě
umocněn litinovým rámem, instalovaným lineárním
vedením a tepelnou kompenzací rámu, je stroj před určený pro opravdu výkonné a přitom přesné obrábění.
Velmi významnou roli v přínosnosti stroje hraje
jeho univerzálnost. Je to dáno velkou variabilitou
konfigurace os, typu a provedení stolu (nebo palet),
aplikací systémů výměny nástrojů, frézovacích hlav
a výběrem dalšího příslušenství, což umožňuje
dokonale přizpůsobit stroj požadavkům zákazníka.
Užitná hodnota stroje se dále zvyšuje jeho multifunkčností. Je možné ho vybavit dvěma typy vřeteníkových jednotek, různými frézovacími hlavami,
včetně soustružnických držáků a karuselovacím
provedením stolu (nebo palety) tak, aby stroj umožňoval plnohodnotné frézovací a soustružnické užití.
Dnes je přirozenou vlastností každého úspěšného
obráběcího stroje jeho snadná obsluha a servis. Pracoviště obsluhy je vybaveno ergonomicky řešeným
panelem pro obsluhu, včetně přenosného ručního
ovládání a ofukovací pistole. Stroj je přizpůsoben
pro snadnou demontáž krytů v oblasti stojanu
a podél ukotvení rámu stroje, umožňuje jedinečnou
kombinaci komfortní obsluhy a údržby.
Aktuálním trendem ve zvyšování přidané hodnoty
obráběcích strojů je integrace konceptu Industry
4.0. U obráběcích center WHT 110 / 130 (C) je to
řešeno použitím speciálně vyvinutého programo-

WHT 110 C – pohled z pracoviště operátora
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Industry 4.0 v praxi – aplikace měřicího zařízení umožňuje měření obrobku přímo na stroji

vého prostředí TOS Control. Toto nově vyvinuté
programové prostředí (výsledek vlastního vývoje)
v sobě integruje jak klasický řídicí systém stroje,
tak další přídavné funkce ve formě aplikací, jež
dále rozšiřují využití stroje a umožnují jeho plnou
integraci v rámci konceptu Industry 4.0.

snadné prohlížení a tvorbu vlastních poznámek,
např. v dokumentaci pro užití stroje a ve výrobních
výkresech.
Pro zvyšování produktivity výrobního procesu jsou
nyní aktivní dvě aplikace. Jedna dokáže interaktivně navrhovat vhodné parametry pro obrábění

na základě zadaných technologických požadavků
a druhá spolu s interakcí přídavného nezávislého
odměřování umožňuje změření vyráběného obrobku přímo na stroji. Právě nezávislost odměřování umožňuje v praxi nahrazení samostatného
souřadnicového stroje a zajišťuje užití stroje pro
plnohodnotnou kontrolu rozměrů a geometrické
přesnosti vyráběného obrobku.
Otevřenost tohoto konceptu umožňuje jeho další
rozvoj, již nyní se připravují další aplikace pro podporu
vzdáleného řízení a plánování práce na stroji, jeho
nastavení (parametrové optimalizaci) a přenastavení
technologických parametrů pro zvýšení efektivity
práce stroje při obrábění. Další oblastí je vzdálené
plánování a řízení práce na stroji (např. DNC řízení).
Nová řada strojů WHT 110 / 130 (C) bude systémem
TOS Control vybavena standardně. Tudíž schopnost integrace s konceptem Industry 4.0 bude
standardní vlastností. Nicméně už nyní mají stroje
ohromný potenciál v podobě instalované funkce
užití stroje jako souřadnicového měřicího stroje
(CMM) – systém plnohodnotného in-procesního
měření nezávislým odměřováním umožňuje dosáhnout požadované přesnosti výrobků a při tom
eliminovat náklady a čas na transport obrobku
a jeho změření na externím pracovišti.

Komfortní prostředí TOS Control
Základem celé koncepce je programové prostředí
TOS Control, které funguje jako dashboard, na němž
jsou všechny funkce lehce dostupné ve formě ikon.
Samozřejmostí je integrace původního řídicího
systému, který je základem pro ovládání stroje a figuruje zde jako aplikace.
Všechny nové funkce stroje jsou zaměřeny na
zvyšování komfortu obsluhy v těsné interakci se
strojem, dále pak na zvyšování efektivity výrobního
procesu prostřednictvím optimalizace nastavení
stroje a využitím přídavných zařízení, např. pro
nezávislé měření polohy.
V oblasti zvyšování komfortu obsluhy jsou navrženy aplikace pro sledování aktuálních parametrů
stroje (jeho nastavení, funkce os, pozice aktuálního
NC programu a hlášení stroje), systém je doplněn
také integrací IP kamer pro sledování pracovního
prostoru a okolí stroje. Dále obsahuje prostředí pro

TOS Control – základní panel aplikace pro měření
září 2017
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Hlavní panel systému TOS Control

Platforma na bázi prostředí TOS Control s instalovanými
aplikacemi tak umožňuje plnou integraci v rámci
konceptu Industry 4.0 a napojení sledovaných a získaných dat na další články v řetězci výrobního procesu.
Zejména se jedná o možnost vzdáleného řízení stroje,
užití stroje pro kontrolu a měření obrobků a korekci
technických parametrů pro optimalizaci při obrábění.
Zájem obchodních zástupců a hostů o stroj WHT
110 C již při jeho prvním předvedení a na Zákaznickém dnu, stejně tak doposavad získané objednávky,
to vše dokazuje, že jde o zdařilý koncept a potenciálně úspěšný stroj. Prezentace na veletrhu EMO
je dalším logickým krokem na cestě při aplikaci
aktuálních trendů v obrábění kovů.
V těchto dnech byla zahájena montáž větší a výkonnější verze předváděného exponátu. Na přelomu roku
bude postaven a odzkoušen první kus obráběcího
centra WHT 130 C, novinky chystané na rok 2018. ■
www.tosvarnsdorf.com
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Využití plného potenciálu
aditiVní Výroby
S nedávno získaným většinovým podílem ve firmě REALIZER GmbH rozšířila společnost DMG
MORI své portfolio o technologii práškového lože a spojila tak nejdůležitější generativní výrobní postupy pod jednou střechou. Budoucí technologie v oblasti přídavné výroby představí
i v Hannoveru na EMO 2017.
Za pokročilé technologie v DMG MORI je zodpovědný Patrick Diederich, který nám přiblížil
způsob, jakým se nyní firma prezentuje jako poskytovatel komplexních služeb v oblasti výroby
přídavných kovových součástí.
Aditivní výroba již dávno prokázala svůj obrovský
potenciál. Roční míra růstu dnešního stále malého trhu je přes 30 %, značně vyšší je v oblasti
kovových součástek. Tento trh je ovlivňován

v lékařských technologiích a v zubních laboratořích,
neboť nabízí ekonomická řešení pro mnoho
různých aplikací.
DMG MORI je v těchto oborech průmyslu zavedena především jako poskytovatel řešení
pro obrábění (odebírání) kovů...
To je pravda. Ale jako dlouholetý dodavatel pro
tyto a mnohá další inovacemi hnaná odvětví samo-

„V budoucnu soustředíme svou odbornost v DMG
MORI Centrech aditivní výroby dokonalosti,“ řekl
Patrick Diederich

zřejmě vždy pohlížíme do budoucnosti. To je také
důvod, proč se firma DMG MORI předem aktivně
připravuje v oblasti aditivní výroby.
... na jedné straně se stroji LASERTEC 3D, které
jste sami vyvinuli a na druhé straně získáním společnosti REALIZER GmbH. Jaký byl důvod fúze?
Již čtyři roky úspěšně spojujeme laserově nanášené svařování práškovou tryskou a 5osé frézování
v jednom, a to ve formě strojů série LASERTEC 3D.
Technologie LASERTEC SLM znamená selektivní
tavení laserem v práškové vrstvě. My nyní nabízíme
pod jednou střechou obě technologie, které se
v našem sortimentu optimálně doplňují. Zejména
proces práškového lože má 80% podíl na trhu,
pokud jde o přídavnou výrobu kovových součástí.

První zařízení s technologií
práškového lože – LASERTEC 30 SLM

Znamená to tedy, že se dvěma technologiemi
oslovujete různé cílové skupiny?
Aplikace jsou různé. Obráběcí stroje, jako 5osý LASERTEC 65 3D hybrid a LASERTEC 4300 3D hybrid

nejrůznějšími činiteli. Podle nedávných studií
bylo zjištěno, že do roku 2020 vzroste aditivní
výroba o 20 až 50 %. Proto je logické, že firma
DMG MORI, která už čtyři roky úspěšně působí
v oblasti aditivní výroby s laserovým navařováním pomocí práškových trysek, bude jako
„leader v oblasti technologie“ trvale zapojena
do tohoto vývoje.
Aditivní výroba je mladá technologie s velkým
potenciálem. Co si pod tím můžeme představit?
Do budoucna orientované a vysoce konkurenceschopné odvětví jsou vždy vyhledávány pro inovativní a nákladově efektivní výrobní příležitosti. Jsou
proto také často považovány za hnací síly nových
technologií. To platí i pro aditivní výrobu, takže
není divu, že je postupně přijímána v odvětvích
letecké a medicínské výroby. Základními trhy se
staly především USA, Evropa, Korea a Japonsko.
Výrobci letadel vidí velký potenciál ve snaze snížit
hmotnost součástí. Výroba aditiv je již rozšířená
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Použitím techniky práškového lože mohou být pomocí selektivního tavení laserem vyrobeny velmi malé
a vysoce složité filigránové části
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pro 6osé obrábění, jsou určeny pro výrobu relativně
velkých částí, jako např. složité části turbín. Pracovní
plochy Ø 500 x 400 mm u LASERTEC 65 3D hybrid
a Ø 660 x 1300 mm pro model LASERTEC 4300 3D
hybrid hovoří za vše, stejně jako váha obrobku, která
může být až 600 resp. 900 kg. Skutečná revoluce v koncepci stroje ze série LASERTEC 3D hybrid spočívá
v mnoha různých možnostech použití. V prvé řadě,
laserově nanášené svařování a frézování nebo spíše
soustružnicko-frézovací obrábění v jediném seřízení
znamenají, že obrobky mohou být vyráběny až po dokončenou kvalitu dílů. Tím, že lze kdykoli změnit trysku
za frézovací vřeteno. Obzvláště tam, kde jde o složité
geometrie, mohou být obráběny plochy, které by již
na hotové součásti nebyly přístupné. Takové aplikace
jsou vyžadovány zejména v leteckém průmyslu, energetické technologii a v odvětvích lisování a tváření.
A ještě navíc je zde možnost výroby obrobků, které
jsou zhotoveny ze dvou nebo více materiálů.
Jaké jsou silné stránky strojů LASERTEC SLM?
Při použití techniky práškového lože mohou být
vyrobeny velmi složité filigránové části pomocí se-

LASERTEC 65 3D hybrid – zařízení kombinující svařování laserem a 5osé frézování v jediném nastavení

společností Siemens NX pro koncové řešení typu
CAD/CAM bude rozšířena i na proces práškového
lože. Integrální procesy jsou prvořadým cílem.

Prášková tryska a frézovací hlava stroje LASERTEC 65 3D hybrid mohou být kdykoli změněny, aby bylo možné
frézovat oblasti složitých geometrií, které by jinak nebyly na hotové části přístupné

lektivního tavení laserem. LASERTEC 30 SLM umožňuje flexibilní použití různých materiálů v jednom
stroji, zatímco inteligentní koncept práškového
modulu umožňuje výměnu materiálu za méně
než dvě hodiny.
Kvalita součástí však obvykle nesplňuje vysoké nároky na přesnost...
To je místo, kde naše síly v obrábění kovů přicházejí do hry. Firma DMG MORI spoléhá na své
vlastní frézky pro následné zpracování obrobků
z práškového lože. Klíčovou otázkou je zde účelné
propojení různých technologií – jak v oblasti hardwaru, tak i softwaru. Naše vývojová spolupráce se

Možnost výroby pro LASERTEC 30 SLM je 300 x 300 x
300 mm s maximální nosností 200 kg (změna prášku
trvá pouze dvě hodiny)
září 2017
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Ty jsou také vidět všude v projektu Průmysl
4.0. Jak důležité je pro vás toto téma?
Toto téma má pro firmu DMG MORI také velký
význam. Naše „Cesta digitalizace“ s inteligentními
softwarovými řešeními, včetně našeho intuitivního
uživatelského rozhraní CELOS® je skutečnou hnací
silou v této oblasti. CELOS® je již používán pro stroje
LASERTEC 3D hybrid a pro průmyslové řešení RDesigner, které bylo vytvořené společností REALIZER
zejména pro práškovou vrstvu a v budoucnu bude
integrováno do rozhraní CELOS®. Získávání a správa
dat a využívání uživatelsky přívětivých aplikací nabízí skvělou příležitost pro podporu přípravy práce
a výrobních procesů v plném rozsahu. To znamená,
že digitalizace má velký vliv na optimální využití kapacit a na flexibilitu výroby. Což umožňuje přechod
na individuální hromadnou výrobu v průmyslové
sériové výrobě. Například náhradní díly již nemusí
být skladovány po celém světě. Mohou být vytisknuty prakticky „na požádání“. Digitalizace a aditivní
výroba jdou ruku v ruce a budou mít velký potenciál.
Jak odhadujete své šance, co se týká aditivní
výroby?
Jako průkopník v obráběcích strojích a v kombinaci
s našimi desetiletými zkušenostmi v oblasti laserových aplikací zaujímáme společně s odbornými
znalostmi společnosti REALIZER ideální pozici na to,

abychom získali vedoucí úlohu při aditivní výrobě
kovových dílů. Navíc je firma DMG MORI v oblasti
služeb, aplikací a prodeje k dispozici pro své zákazníky po celém světě. V budoucnu tuto svoji
odbornost soustředíme v DMG MORI Centrech
aditivní výroby dokonalosti v Bielefeldu, Pfrontenu,
Tokiu, Šanghaji a Chicagu. Odborníci se zde podílejí
na vývoji produktů pro zákazníky v rané fázi vývoje.
Tím se společně naučí o konstrukci budoucích
strojů a komponentů. Do konce roku bude uveden LASERTEC 65 3D pro čistě laserové nanášené
svařování. Větší stroj LASERTEC 125 3D hybrid je
plánován na rok 2018. Trend v procesech práškového lože postupuje směrem k vyšší produktivitě,
které dosáhneme jak větším objemem výroby, tak
i dalším propojením a automatizací procesů – jinými
slovy – redukcí doby nečinnosti.
Aditivní výroba také změní vývoj komponentů
– zaznamenali tento fakt již konstruktéři?
Bohužel ještě ne všude, ale konstruktéři budou stále
více uznávat potenciál výroby aditiv a integrovat
tuto technologii do své práce. Koneckonců, tímto
způsobem budou schopni realizovat obrobky, které
by nemohli vyrábět běžnými výrobními postupy.
Proto považujeme aditivní výrobu za revoluční
a také je to velmi účelný doplněk k tradičním výrobním metodám. Naše DMG MORI Akademie, s cílem poskytnout zákazníkům vysoce kvalifikované
školení v oblasti aditivní výroby, má několik těchto
strojů s technologií LASERTEC 30 SLM v Bielefeldu
a LASERTEC 65 3D hybrid ve Pfrontenu. ■

Pomocí různých práškových trysek mohou být na
hybridním stroji v sendvičových strukturách vyrobeny
součásti ze dvou nebo více materiálů
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dormer pramet inovuje
Po sloučení společností Dormer Tools a Pramet Tools v roce 2014 zahrnuje kombinované
portfolio produktů Dormer Pramet široký výběr rotačních a vložkových nástrojů pro vrtání,
frézování, závitování a soustružení. Firma jej vcelku právem charakterizuje jako jedno z nejrozmanitějších portfolií svého druhu na trhu. Novinky z něj předvede i na veletrhu EMO 2017.
Šumperský výrobce přesných nástrojů bude v Han
noveru v hale 3 vystavovat poprvé pod novou ob
chodní značkou Dormer Pramet. Ukáže nové logo
a také novinku v podobě nové série karbidových
vrtáků Force X (nahrazující sortiment produktů MPX)
a vlajkový produkt – univerzální 90° frézu Force AD.
Nová generace víceúčelových vrtáků z monolitního
karbidu přináší vyšší úroveň výkonu a hospodár
nosti. Tyto nástroje dostaly do vínku nové geome
trie, nové konstrukce rohů a nové úpravy hran.
Zachována však byla osvědčená povrchová úprava
v podobě povlaku na bázi titan aluminium nitridu
(TiAlN). Mikrozrnný karbidový substrát spolu s TiAlN

povlakem zajišťují vysokou otěruvzdornost a delší
životnost nástroje. Proto jsou tyto vrtáky vhodné
pro použití u široké škály strojů a materiálů, jako je
např. korozivzdorná ocel, legované oceli, litina ale
i neželezné materiály.
Všechny vrtáky nové řady Force X jsou vybaveny uni
kátní technologií Continuously Thinned Web (CTW),
neboli průběžně zúženým jádrem. Tato technologie
zajišťuje velmi pevnou konstrukci jádra a snižuje
nároky na přítlačnou sílu při vrtání, k níž přispívá
i 140° geometrie děleného hrotu umožňující rovněž
přesné vystředění nástroje. Nová řada je určena pro
zajištění konzistentního výkonu a opakovatelnost pro

Série karbidových vrtáků Force X

Univerzální 90° fréza Force AD

různé stroje a za různých podmínkek od 3xD do 8xD.
Konzistentní úprava hran chrání řeznou plochu
a zabraňuje předčasnému narušení řezné hrany
a odprýskávání. Pevná konstrukce rohů zvyšuje
také stabilitu a snižuje síly, které na vrták působí
při opouštění obrobku. Vrtáky jsou nabízeny jak
bez vnitřního chlazení, tak s vnitřním chlazením
zvyšujícím účinnost v řezu a odvod třísek.
Vlajkovou lodí firmy v oblasti indexovatelných vložek
je univerzální 90° fréza Force AD s podporou širo
kého programu vyměnitelných destiček. Stejně jako
u karbidových vrtáků Force X má být i řada Force AD
vhodnou volbou nejen pro všeobecné inženýrské
aplikace, ale i pro práci na zakázku díky kombinaci
pevných výkonů a rampování, šroubové interpolace
a vkládání do nejrůznějších materiálů. Nabízí zlepše
nou stabilitu i za nepříznivých řezných podmínek.
Na trh byly uvedeny i nové karbidové středicí
navrtáváky a předvrtávací vrtáky s TiAlN povla
kem pro delší životnost nástroje. Vrták R6011,
vybavený 90° samovystřeďovací geometrií, byl
vyvinut pro rychlé a přesné vystřeďování a lze ho
použít v hydraulických a tepelných upínačích při
obrábění různých materiálů. Typ R7131 kombinuje
vrták i záhlubník v jednom nástroji a snižuje tak
dobu potřebnou pro výměnu nástroje a nezbytné
skladové zásoby. ■
/pj/

Strojní platforma
pro tvrdé i jemné obrábění
Německá společnost Buderus Schleiftechnik, která je součástí skupiny DVS Technology Group,
představí v Hannoveru ve světové premiéře systém spojující to nejlepší ze dvou strojních
světů – novou platformu BV 235 pro tvrdé obrábění a dokončování.
Zvýšená modularita byla podle výrobce výsledkem
sloučení speciálních konstrukčních a technologic
kých prvků strojových platforem CNC235 a DVS
ModuLine. Vyšší požadavky zákazníků na formy
a povrchy nástrojů mohou být nyní realizovány
díky systému kombinovaných obráběcích procesů
optimalizovaných z hlediska doby cyklu a spolehli
vosti. Pro splnění těchto požadavků firma integro
vala technologii honování otvorů do procesního
řetězce pro broušení a soustružení, aby umožnila
kombinovat tvrdé obrábění a dokončovací operace
v jednom stroji. Výsledkem je obráběcí centrum
sdružující dříve oddělované obráběcí procesy.
Modulární koncepce automatizace, kterou výrobce
uplatnil u kompletně přepracovaného zařízení
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Modulární koncepce automatizace u stroje Buderus BV 235

Součástí stroje je integrovaný měřicí systém

v podobě stroje Buderus BV 235, umožňuje jeho
použití v plně automatické sériové výrobě. To je
zajištěno například různými konfiguracemi s mo
dulárními automatizačními buňkami s volitelně
integrovanými měřicími, značkovacími a čisticími
stanicemi. Pracovní prostor lze optimalizovat pro
kombinované tvrdé a současné jemné zpracování.
Protože je snadno přístupný, výměna nástrojů
a čištění jsou velmi snadné. ■

/
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ELEKTROMOTORY WEG
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Oficiálním distributorem elektromotorů WEG pro Českou republiku se
stala společnost BIBUS s.r.o. Jedná se o jednoho z největších výrobců
elektromotorů na světě s více než 50letou tradicí a zkušenostmi ze
všech průmyslových a environmentálních oborů.
Obchodně-technická společnost
BIBUS s.r.o. se prezentuje jako spolehlivý dodavatel komponentů ve
strojírenství na českém trhu již více
než 25 let. Zajišťuje distribuci pohybových systémů ve všech odvětvích
průmyslu, a proto v letošním roce
obohatila svoje portfolio o elektromotory WEG. Hlavním kritériem pro
volbu nového výrobku byla kvalita
a poskytovaný servis.

● příkon 0,12 až 500 kW,
● napětí 220 až 690 V,
● frekvence 50 až 80 Hz,
● IP55 až IP67.

Zákaznická provedení
elektromotorů WEG:
● nezávislý ventilátor (samostatné
chlazení),
● přídavná brzda (pro svislé aplikace),
● speciální ložiska (zamezení elektroeroze),
● teplotní čidla PTC, PT100, PT1000,
TFO, KTY,
● speciální hřídele,
● převodovky / měniče (úprava
výstupního výkonu, respektive
rychlosti).
Oblasti použití:
zařízení, ventilátory, kompresory,
● petrochemický průmysl,
● zpracovatelský průmysl,
● jednoúčelové stroje,
● strojní zařízení a výrobní linky,

pohony

lineární technika

průmyslové tlumiče
a plynové pružiny

pneumatika a automatizace

● chladicí

Základní řady
elektromotorů WEG:
● W22 (litinové motory),
● W22X (litinové motory do výbušného prostředí ATEX),
● W22 (motory pro vysoké teploty
až 400 °C),
● W21 (hliníkové motory).
Technické parametry:
● výroba ve třídě účinnosti IE1, IE2,
IE3, IE4, IE5,

spínače a senzory

komponenty pro
obráběcí stroje

filtrační technika

navíjecí technika

manipulace

dmychadla a čerpadla

● dopravníky, strojní linky,
● manipulace a paletizace,
● balicí a plnicí stroje,
● environmentální technologie,
● drtiče, třídiče, jeřáby, lisy,
● pletací a tkací stroje,
● motory pro navíjení a odvíjení.

Ing. Jaroslav Salajka,
salajka@bibus.cz

MSV 2017
hydraulika

září 2017
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Brazilská firma WEG je jedním z hlavních světových dodavatelů elektromotorů s tradicí přes 50 let. Součástí jejich
výrobního programu jsou generátory,
asynchronní, synchronní, indukční
a DC motory. Další skupinou je jejich
příslušenství pro snadné řízení a ovládání v podobě frekvenčních měničů,
soft-startérů a relé. Výrobní linky továrny WEG opustí ročně 13,8 milionu
motorů, nepočítajíce ostatní přidružené produkty.

www.bibus.cz
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Brno na startu
„předjuBilejního“ veletrhu
Už zbývá jen necelý měsíc do doby, kdy v areálu brněnského Výstaviště začne největší výstavní
událost průmyslové sféry na domácí scéně – Mezinárodní strojírenský veletrh Brno. Letošní
ročník je již 59. v pořadí od počátků zahájení veletržní tradice – tehdy ještě jako 1. výstavy
čs. strojírenství v roce 1955 a o čtyři roky později již oficiálně jako Mezinárodní strojírenský
veletrh – a opět nabídne to nejlepší z průmyslové, zejména strojírenské techniky.
Nejvýznamnější průmyslový veletrh ve střední
Evropě, který příštím rokem vstoupí do šesté dekády své historie, přiláká každoročně do moravské
metropole přes 1,5 tisíce vystavovatelů a desítky
tisíc návštěvníků, především z řad firemních
profesionálů a odborné veřejnosti. Podle organizátorů by ani ten letošní neměl být výjimkou.
Více než polovina z již přihlášených vystavovatelů
letošního MSV přijede opět ze zahraničí, přičemž
největší část představují dodavatelé obráběcích
a tvářecích strojů, strojírenských materiálů či komponentů a technologií pro zpracování plastů. Hlavním
tématem MSV je průmyslová automatizace, prezentace měřicí, řídicí, automatizační a regulační techniky
zahrnující všechny obory veletrhu. Elektronika, automatizace a měřící technika je po obráběcí technice
a materiálech a komponentech ve strojírenství třetím
nejobsazenějším specializovaným celkem MSV.

Vzhledem k tomu, že letošní ročník se koná prakticky vzápětí po další významné strojírenské akci
– mezinárodním veletrhu EMO Hannover – řada exponátů, které si odbyly svou premiéru v Hannoveru,
bude prezentována svými výrobci či dodavateli
i na brněnské přehlídce, kde se tak s nimi budou
moci seznámit i ti, kteří neměli čas
nebo příležitost zúčastnit se veletrhu EMO.
Partnerskou zemí letošního MSV je
Indie. Země, která se stává po Číně
druhým nejdůležitějším obchodním
partnerem ČR ze skupiny zemí BRICS
(Brazílie, Rusko, Indie, Čína, Jižní Afrika). Podle analytiků má potenciál
stát se ve střednědobém horizontu
třetí největší ekonomikou světa.
V Brně se bude prezentovat zejména

velkou společnou expozici s účastí více než stovky vystavovatelů z oblasti plastikářského, automobilového
průmyslu, těžkého strojírenství, výroby oceli, automatizace ale i informačních technologií. Vzájemný obchod
přesahuje ročně částku 1,5 mld. USD a na tamní trh
se aktivně zaměřuje i řada českých subjektů – kromě
Škody Auto v Indii investovaly např. firmy Bonatrans,
Likos a další, které mají kapitálové účasti v indických
výrobních firmách.
MSV však nebude jedinou významnou veletržní akcí –
ve stejném termínu proběhnou na Výstavišti ještě další
veletrhy: Kromě již zmíněného speciálu Automatizace
to bude 8. mezinárodní veletrh dopravy a logistiky
Transport a logistika, mezinárodní veletrh technologií
pro ochranu životního prostředí ENVITECH a jako další
speciální téma přiřazené k MSV také přehlídka InterPROTEC, zaměřená na ochranné pracovní prostředky
a bezpečnost práce. ■
/je/

59. mezinárodní
strojírenský
veletrh

MSV 2017
8. mezinárodní
veletrh dopravy
a logistiky

MSV 2017
ENVITECH

Mezinárodní veletrh
technologií
pro ochranu
životního prostředí

9.–13. 10. 2017
Výstaviště Brno

www.bvv.cz/msv

Zaregistrujte se před svou návštěvou veletrhu,
ušetříte čas i peníze! www.bvv.cz/msv

Indie – partnerská
země MSV 2017
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SpecialiSté
pro mikroobrábění

...nyní i v utěsněném provedení
Firmou SCHUNK vyvinutá a patentovaná polygonální upínací technika TRIBOS stanovuje již léta
měřítka v oboru mikroobrábění. Její vysoká absolutní přesnost a dynamika, stejně jako dobré
hodnoty tuhosti a tlumení umožňují nejlepší kvality povrchů a dlouhou životnost nástrojů.
Aby mohly být potenciály moderního HSC-obrábění
a vysokorychlostních vřeten využity ještě rozsáhleji, nabízí SCHUNK řady TRIBOS-RM, TRIBOS-Mini
a TRIBOS-Mini SVL nyní standardně i v utěsněné verzi
pro přímé upínání mikronástrojů s chladicími kanálky.
Především u vrtání hlubokých otvorů a při frézování
drážek zaručuje vnitřní průchod chladicí kapaliny spolehlivé odstranění a odvod třísek od břitu a zajišťuje
optimální chlazení řezného nástroje. Kombinace obou
těchto předností umožňuje dosáhnout ještě delší životnosti vysoce kvalitních nástrojů a přesné výsledky na
obrobku. Navíc těsnění spolehlivě zabraňuje pronikání
třísek nebo prachu do upínače, případně do vřetena.
V první fázi jsou přesné upínače nástrojů v prachotěsné

a do 80 barů kapalinotěsné verzi k dispozici v těchto
variantách: TRIBOS-RM HSK-E 40 a HSK-E 32 s Ø 3 mm,
6 mm a 12 mm, TRIBOS-Mini HSK-E 40 a HSK-E 32 s Ø 3
a 6 mm a prodloužení TRIBOS-Mini SVL s Ø 3 a 6 mm.

Mechanicky odolné a velmi přesné

TRIBOS-Mini a TRIBOS-RM dosahují okamžitě vysoce
přesných výsledků

Upínače TRIBOS-RM, TRIBOS-Mini a TRIBOS-Mini SVL jsou nyní k dispozici i v prachotěsné a kapalinotěsné verzi

Inteligentní nastavení upínacího
tlaku zrychluje výměnu nástroje
Rychlejší „tempo“ a maximální procesní bezpečnost při výměně nástroje u přesných upínačů pro
mikroobrábění slibuje stacionární čtecí systém
TRIBOS Fixscanner. Systém k inteligentnímu nastavení upínacího tlaku je na upínací jednotku TRIBOS
SVP pevně namontován a kabelovým konektorem
spojen s řídicím systémem. Při výměně nástroje
obsluha jako dosud zkombinuje přesný upínač
s příslušnou redukční vložkou SRE a vloží vzniklou
sestavu do k tomu určenému otvoru v upínací
jednotce. V této fázi čtecí systém zaregistruje přes
datový matriční kód na redukční vložce potřebný
upínací tlak a automaticky ho na jednotce nastaví.
Chyby při manuálním zadání údajů a poškození
upínače způsobené překročením upínacího tlaku
jsou tím vyloučeny. Navíc se automatizovaným
procesem zkracuje proces výměny nástroje. Tím, že
se upínací vložky SRE nasazují výlučně mimo stroj
a nejsou vystaveny žádným abrazivním třískám,
je poškození datového matričního kódu téměř
vyloučeno. Inteligentní nastavení upínacího tlaku
září 2017
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S ručním upínacím zařízením TRIBOS SVP Mini lze
nástroje vyměňovat velmi rychle a přitom přesně

Již ve standardním provedení přesvědčují upínače
obvodovou házivostí a opakovatelnou přesností <
0,003 mm na nástroji při vyložení ve vzdáleností 2,5 x
D, jakož i stupněm vyvážení G 2,5 při 25 000 ot.min-1.
Lze s nimi provádět operace náročné na rozměrovou
stabilitu a kvalitu povrchů. Jsou vhodné pro všechny
broušené stopky nástrojů s tolerancí h6 a v závislosti na typu otestovány až do 205 000 ot.min-1.
Pro přesnosti v podmikronovém rozsahu nabízí
SCHUNK jednotlivé polygonální upínače dokonce
ultra jemně vyvážené s kvalitou G 0,3 při 60 000 ot.
min-1. Protože tyto upínače pracují bez pohyblivých
částí, jsou mechanicky odolné a zaručují upnutí téměř
bez údržby a opotřebení. I po mnoha tisících upnutích
nedochází k žádné únavě materiálu. Pomocí hydraulického upínacího zařízení, které je nabízeno buď v manuální, nebo automatické variantě, probíhá výměna
nástroje stabilním procesem během několika sekund.
Díky své přesnosti jsou tyto upínače velmi rozšířené
ve zdravotnictví, v optickém průmyslu, ve výrobě
mikroforem, v leteckém, hodinářském nebo šperkařském průmyslu.

je použitelné pro řady TRIBOS-Mini, TRIBOS-RM
stejně jako TRIBOS-S. Je nabízeno jako opce pro
upínací jednotky TRIBOS-SVP-2D, SVP-2D/H, SVP-3

Polygonální upínače naleznou uplatnění všude tam,
kde je důležitá přesnost obrábění

Stacionární čtecí systém TRIBOS Fixscanner zachytí
přes datový matriční kód právě použitý typ upínače
a automaticky nastaví požadovaný upínací tlak

a SVP-4. Stávající jednotky mohou být systémem
rychle dovybaveny. Na základě kompaktních rozměrů systému je vhodný i pro stísněné pracovní
prostory.
schunk.com
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KOVOSVIT MAS PŘEDSTAVÍ
V BRNĚ TŘI NOVINKY
Libor Kuchař, generální ředitel Kovosvitu MAS, označuje rok 2017 z pohledu své firmy rokem
inovací. Přesvědčit se o tom může odborná i široká veřejnost na Mezinárodním strojírenském
veletrhu v Brně, kde Kovosvit představí tři letošní novinky z vlastní produkce obráběcích strojů.
Tři stroje (WELDPRINT 5X, MCV 800 a MCV 1270
s robotem) budou vystaveny přímo na stánku
jihočeské firmy, další (MCU 450V-5X) bude součástí
prezentace společnosti Siemens, která mu dodala
řídicí systém. Stroje MCV 754 Quick a MCV 750 budou na stánku SST a poslední stroj MASTURN 550i
bude k vidění v expozici Mitsubishi Electric.
„Vzhledem k tomu, že se Kovosvit MAS zaměřuje na
velmi náročný trh EU, jsou pro nás inovace a nové
produkty nezbytností, abychom byli nadále konkurenceschopní. Zároveň jsou ale naše novinky
součástí dlouhodobé strategie, jejíž součástí je
doplnění a rozšíření jednotlivých produktových řad.
Stroj MCU450 je pokračováním naší řady
5osého obrábění,
MCV800 představuje významný
facelift stroje, který je
v nabídce již 20 let.
Třetí novinkou, kterou jsme prezentovali v dubnu v rámci
Zákaznických dnů, je
stroj WeldPrint 5AX
kombinující aditivní
technologii s následným obráběním
kovových dílců
v jednom pracovním
prostoru,“ představil
Libor Kuchař novinky.

MCU450
– doplnění řady 5osého obrábění
Tento stroj, který je kompletně vyvinutý v Kovosvit
MAS, bude v Brně vystaven na stánku společnosti
Siemens, dodavatele řídicího systému Siemens
840D. Variantou je řídicí systém Heidenhain TNC640.
Jde o nejmenší stroj v této řadě s rozjezdem osy
X 450 mm, který doplňuje 5osé obráběcí stroje
MCU1100 a MCU700.
Menší velikost a současné požadavky na zvýšenou
přesnost a výkonnost stroje si vyžádaly změnu
kinematiky oproti strojům MCU700 a MCU1100.
Na základě analýzy a porovnání byla zvolena koncepce s otočným a naklápěcím stolem, který koná
pohyb v ose X a má osu A rovnoběžnou s osou X,
pohyby v ose Y a Z jsou realizovány na straně nástroje, resp. vřetene.
MCU450 respektuje klíčové požadavky těch zákazníků, kteří využívají 5osé kontinuální obrábění
pro komplexní často tvarově náročné dílce, jsou
zaměřeny na maximální možnou kvalitu povrchu
a dodržení jeho přesného tvaru. U menších dílců jsou
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požadavky na odchylky přesnosti tvarových ploch
v řádech mikrometrů (do 5 µm). Z tohoto důvodu
byla konstrukce, výroba a stavba stroje podřízena
kritériím pro dosažení vysoké přesnosti na obrobku.
Zákazníkům Kovosvit nabídne možnost volby ze
dvou provedení otočně sklopných stolů. Jedna je
postavena s uplatněním klasických šnekových pohonů s vysokou únosností a momentem, a druhá
s uplatněním přímých prstencových
(torque) motorů.
Sortiment vřetenových jednotek pro
MCU450 vychází ze
současného sorti-

mentu, který začíná vřetenem speed s 12 000 ot.
min-1, pokračuje vřetenem sprint s maximem 18 000
ot.min-1 a končí vřetenem rapid s 24 000 ot.min-1.
Statická, dynamická a teplotní optimalizace stroje
byla řešena ve spolupráci s RCMT při ČVUT Praha
s uplatněním nejmodernějších návrhových a výpočetních postupů v oblasti virtuálního modelování
obráběcích strojů.
V současnosti má Kovosvit MAS vyrobené dva
prototypy, z nichž jeden je již nyní prodaný a po
MSV se přesune k zákazníkovi. Na druhém se budou provádět testy funkcí a možností tak, aby do
zahájení prodeje v příštím roce byly plně zmapovány všechny jeho funkcionality.

MCV800Quick – komplexní inovace
Nový model MCV800Quick představuje inovaci
dříve vyráběného stroje MCV754Quick. Jde o inovaci
natolik zásadní, že došlo i ke změně názvu stroje.
Důvodem pro rozhodnutí inovovat úspěšný stroj
byla snaha vytvořit ideální tříosý vertikální frézovací
stroj ve velikosti do 800 mm zdvihu osy X a vytvořit
etalon výkonu a přesnosti v této velikostní kategorii.

Na vývoji stroje MCV800Quick se podílel speciální
projektový tým Kovosvitu. Podkladem pro jednotlivé inovace bylo detailní zadání vytvořené na
základě rozsáhlého průzkumu požadavků obsahující náměty od zákazníků, servisních techniků
a aplikačních technologů Kovosvit MAS.
Zásadním rozhodnutím bylo přepracování kinematické konfigurace křížového stolu. Cílem bylo
maximálně zvýšit statickou tuhost nosné struktury
na straně obrobkové skupiny, která musí odolávat
gravitačním silám ve všech polohách stolu s upnutým obrobkem. MCV800Quick má nyní uspořádání
stolu na robustních saních, obdobně jako větší
stroje z produkce Kovosvit MAS.
Mezi významná kritéria, uvedená zákazníky jako
potenciál pro zlepšení, patří velikost stroje. Proto
byl půdorys stroje jedním z akcentovaných témat
při inovaci. Přepracované vnitřní krytování snížilo
předsunutí přední části stroje o 100 mm, byla minimalizována šířka panelu před dveřmi do pracovního prostoru a obsluha se nyní již nebude muset
naklánět do pracovního prostoru
přes tuto mechanickou bariéru.
Pro zákazníky, pro
které je důležitá
kompaktnost stroje
a vyžadují dopravník třísek, je nově
připravená varianta se šnekovým
dopravníkem. Stroj byl navržen
jako velmi robustní s průřezem
spirály 20 x 20 mm s vnějším
Ø 100 mm a zajistí spolehlivé vynášení všech druhů třísek.
Jak plyne z nového názvu stroje, tak
i přes menší vnější rozměry je zvětšen pojezdový
pracovní rozsah osy X na 800 mm. Rozsahy zbylých
dvou os zůstaly stejné jako u stroje MCV754Quick.
Další změnou je zvýšení počtu upínacích drážek na
stole. Stůl je opět s hoblovaným povrchem, který je
standardem u všech strojů z produkce Kovosvit MAS.
Z dalších technických řešení, které budou usnadňovat obsluhu můžeme uvést použití velkého dotykového panelu s posledními verzemi řídicích systémů.
Po rozsáhlém testování starší verze CNC systémů
a jejich nastavení strojních dat výrobce zjistil, že
nový produkt TNC620 od firmy Heidenhain je ve
spojení s novým strojem MCV800Quick výkonnější
než jeho předchozí generace iTNC530. To samé lze
říct i o systémech Siemens 828D.

WeldPrint 5AX – 3D tisk a obrábění
v jednom pracovním prostoru
Stroj WeldPrint 5AX, který si odbyl svůj debut už
v dubnu na zákaznických dnech, nebude chybět ani
na MSV. Společnost tak vstupuje na trh výrobních technologií a průmyslových výrobních strojů pro ADDITIVE
MANUFACTURING (AM) A HYBRID MANUFACTURING

/
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(HM). Základem nového stroje je nově vyvinutá unikátní technologie HM, která byla vyvíjena a testována
na prototypech v letech 2013 až 2016. Technologii
společně vlastní a dále rozvíjí Kovosvit MAS společně
s Výzkumným centrem pro strojírenskou výrobní techniku a technologii – RCMT, ČVUT v Praze, Fakulta strojní.
Technologii, která byla jako dosud jediná tohoto druhu
plně vyvinuta v ČR, byl Úřadem průmyslového vlast-

nictví v ČR udělen patent č. 306654 s názvem„Způsob
vytváření kovových dílců pomocí depozice materiálu
a zařízení k provádění tohoto způsobu“. Současně probíhá patentové řízení k podanému návrhu mezinárodnímu patentu. Prodej prvních strojů včetně zákaznické
technologie výrobce se předpokládá v roce 2018.
Stroj z kategorie HM kombinuje plnohodnotnou
generickou technologii (navařování kovu) a pl-

WNT vysTavuje Na eMO i Na Msv
Ti, co se chystají na světový veletrh kovoobrábění EMO do Hannoveru ve dnech 18. až 23. září,
nás najdou na stánku B70 v hale 5. Ti, kteří dají přednost tuzemskému Mezinárodnímu strojírenskému veletrhu (MSV) v Brně v termínu od 9. do 13. října nás najdou na stánku 037 v hale F.
Na obou veletrzích vám budeme prezentovat
některé z našich nejnovějších a nejmodernějších
nástrojových řešení. Mimo jiné vás budeme
informovat o našich novinkách v oblasti nástrojů,
např. o monolitních frézách na ponorné frézování

září 2017
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MonsterMill PCR-UNI, o frézách CircularLine pro
trochoidní frézování s frézováním do hloubky až
4xD, o nástrojových upínačích BT-FC s technologií
„FaceContact“ nebo o výkonné fréze HFC 19 s VBD
pro obrábění za vysokých posuvů.

nohodnotnou subtraktivní technologii pomocí
frézování až v 5 osách. V názvu stroje WeldPrint
5AX je naznačeno, že stroj umožňuje tisk (print),
a že je uplatněna technologie navařování, resp.
svařování (weld). Označení 5AX pak koresponduje
se sériovou kinematickou konfigurací stroje s jednou souvisle řízenou pohybovou osou na straně
vřetene a navařovací hlavy a se čtyřmi souvisle řízenými pohybovými osami na straně stolu, resp. dílce.
Stroj umožňuje zpracovávat – vytvářet, svařovat
i obrábět dílce do hmotnosti 400 kg, maximálního
Ø 520 mm a maximální výšky dílce od upínací
plochy stolu 475 mm.
WeldPrint 5AX je řízen standardním NC kódem odpovídajícím zvolenému CNC systému a konfiguraci
stroje. Oproti běžnému obráběcímu stroji je vybaven řadou programově ovládaných funkcí, které
souvisí s dílčími technologickými operacemi aditivní a hybridní technologie. Všechny tyto funkce
si může uživatel programově volit a nastavovat dle
individuálních potřeb řešené technologie. Stroj je
možné pro standardní obráběcí operace i hybridní
operace programovat ručně nebo pomocí CAM
systému. Kovosvit MAS a RCMT vyvíjejí vlastní
technologický CAM modul pro zpracování HM
technologie v rámci CAD/CAM systému NX. ■

V souladu s letošním mottem EMO „Propojené
systémy pro inteligentní výrobu“, a v souladu
s hlavním tématem veletrhu MSV „Průmyslová
automatizace“, vám představíme náš systém Tool
Supply 24/7, který je řešením pro rychlé dodávky
nástrojů a který významně přispívá k optimalizaci nákupu nástrojů a automatizaci pracovních
postupů.
Více, včetně inovativního konceptu Total Tooling
WNT, vám rádi představíme osobně. ■
Na vaši návštěvu se těší tým společnosti WNT
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CHYTRÉ STROJE PŘIVÁDĚJÍ
TOVÁRNY K ŽIVOTU
Bezpečné balicí stroje připojené k Ethernetu zvyšují produktivitu, zlepšují flexibilitu, snižují
komplexnost konstrukce a řeší problémy pracovníků v provozu.
Chytré, vysoce výkonné stroje pomáhají výrobcům
zlepšit provozní operace a uspokojit urgentní potřeby. Mezi čtyři klíčové oblasti, na které je třeba
se zaměřit, patří zvýšení produktivity a efektivity,
zlepšení flexibility, snížení komplexnosti konstrukce
a řešení problémů pracovníků v provozu.

Zvýšení produktivity a efektivity
Základním způsobem, jak získat více z balicích
strojních systémů je propojení strojů, senzorů
a jednotlivých zařízení a využití inteligentního
softwaru ke zlepšení kontroly a řízení. Rovněž je
možné kombinovat standardizované funkce strojů
se standardizovaným vykazováním informací, čímž
se podpoří soustavné zlepšování celkové efektivity
zařízení (OEE) na více pracovištích zároveň.
Vyšší úroveň konektivity v rámci přístupů chytré
výroby rovněž generuje nové způsoby možného
zlepšování produktivity, jako např. vzdálené sledování. To lze používat k dohledu nad provozními
operacemi, k diagnostice v reálném čase a k odstraňování potíží.
Společnost Premier Tech Chronos, partner Rockwell
Automation v segmentu výrobců OEM, nabízí např.
cloudové řešení vzdáleného sledování pro svá balicí
zařízení. Toto řešení může pracovníkům obsluhy
a údržby poskytnout mobilní přístup k stavům
strojů a umožňuje sdílet diagnostické informace.
Dokáže dokonce poskytnout požadovaná čísla
dílů, zadávat objednávky dílů a naplánovat údržbu.

Zvýšení flexibility
Rozrůstající se portfolia produktů a různorodější
velikosti obalů znamenají, že jsou výrobní dávky
kratší a je třeba častěji provádět přestavby strojů.
V důsledku toho potřebují výrobci od svých strojů
větší flexibilitu pro zkrácení časů přestaveb a maximalizaci výrobní kapacity.
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Tradiční řešení s motory, které používají otočné
řetězy, řemeny a převody, mohou být velmi nepřizpůsobivá a vyznačují se obvykle komplexní
konstrukcí a malou flexibilitou. Nová strojní řešení
často dokáží mnohem lépe vyhovět moderním
potřebám ve výrobě.
Inteligentní dopravníkový systém představuje např.
škálovatelný systém řízení pohybů, jenž poskytuje
nezávislé řízení magneticky poháněných unášečů
na dopravníkové dráze. Nahrazuje tradiční mechanismy jednoduchými softwarovými profily, které
zvyšují rychlost a flexibilitu balicích aplikací.
Partner společnosti Rockwell Automation a výrobce
balicích strojů pro potravinářský a nápojový průmysl

společnost Delkor Systems využívá inteligentní
dopravníkový systém na svém systému HSP-400
pro balení pružných sáčků do krabic. Nezávislé
řízení unášečů produktů umožňuje systému
HSP-400 při vysoké přesnosti dosahovat v průměru
trojnásobnou rychlost ve srovnání s jinými stroji na
balení do krabic.

Snížení komplexnosti konstrukce
Začlenění chytrých zařízení od více různých výrobců do systému může vést k problémům ohledně
zajištění vzájemné komunikace a harmonického
provozu těchto zařízení. Tím se prodlužuje čas
nutný na konstrukční činnosti, zvyšují se související náklady během konstrukce a uvádění strojů
do provozu a do budoucnosti to také může vést
k potížím při údržbě.

Tento problém pomáhá řešit lepší integrace mezi
procesorem a zařízeními. Premier Integration od
Rockwell Automation má jedinečnou vlastnost,
která spojuje programování procesoru, konfiguraci
zařízení a činnosti spojené s provozem a údržbou
strojů do jediného softwarového prostředí. Nasazení Premier Integration je možné díky využití nejmodernějších inteligentních zařízení v aplikaci řízení
na platformě Logix. Během integrace je procesor na
platformě Logix schopen automaticky rozpoznat
a získat profily ostatních zařízení na platformě Logix.
Technik zvolí specifický modul zařízení a software
zjistí veškeré jeho parametry, aniž by musel zdlouhavě studovat návody.

Řešení problémů pracovníků
v provozu
Trvalý nedostatek schopných pracovníků představuje hrozbu pro další růst a udržení či zvyšování
produktivity. Proto je třeba balicí stroje konstruovat tak, aby je mohli jednoduše obsluhovat noví
a méně zkušení pracovníci, při zachování bezpečnosti a produktivity.
Moderní systémy bezpečnosti strojů mohou pomoci k snížení bezpečnostních rizik a k zvýšení
produktivity. Tyto bezpečnostní systémy jsou integrovány do řídicích systémů strojních zařízení a jsou
méně náchylné k mylným zásahům a odstávkám
zařízení než pevně zapojené systémy. Jsou rovněž
ergonomičtější, a tak snižují pravděpodobnost, že
pracovníci budou tyto systémy obcházet či potlačovat a vystavovat sami sebe riziku.

Inteligentní výroba přichází k životu
Inteligentní výroba přináší celkový přerod. Pomáhá
propojit lidské zdroje, procesy a technologie pro
zlepšení spolupráce a rozhodovacích procesů na
všech úrovních. Může nahradit pracovně náročné
ruční shromažďování dat automatizovaným shromažďování dat a tím ušetřit čas a snížit riziko lidské
chyby. Dokáže využívat výrobní inteligence pro
zvýšení produktivity, zlepšení kvality a vyřešení
bezpečnostních rizik. Další informace o chytrých
strojích získáte na: www.rockwellautomation.com/
cs_CZ/go/smart-machines. ■
Steve Mulder, Regional Segment Manager
pro obalovou techniku v Rockwell Automation
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INTEGREX i-200S
MULTIFUNKČNÍ OBRÁBĚNÍ v rámci koncepce DONE-IN-ONE
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Yamazaki Mazak
Central Europe, s.r.o.
Zděbradská 96, 251 01
Říčany, Jažlovice
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Tato koncepce zahrnuje všechny procesy obrábění od vstupu surového materiálu až po konečné
obrábění – vše na jediném stroji.
Délka lože 1500 mm poskytuje větší flexibilitu pro dlouhé obrobky a sníženou interferenci mezi
soustružnickou a frézovací hlavou
Patentovaný pohon osy B - ROLLER GEAR CAM umožňuje 5osé simultánní obrábění o 240 °
Chlazené kuličkové šrouby a vřeteno, rozlišení lineárních os 0,0001mm – velmi vysoká přesnost
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téma: MSV – řešení pro průmyslovou výrobu

HiWiN představí NoviNky
ve dvou expoziCíCH
Pro významnou událost, jako je Mezinárodní strojírenský veletrh, si společnost HIWIN připravila mj. hned několik významných novinek a inovací. Jde o moduly HM disponující vyšší
dynamikou a přesností, odolné lineární vedení CG a v neposlední řadě CNC řezací lasery FeiCut.
Absolutní novinkou v portfoliu společnosti HIWIN
jsou moduly HM. Tyto kompaktní moduly jsou určené pro pohony využívající ozubené řemeny nebo
kuličkové šrouby. Moduly HM nabízejí vyšší dynamiku při přesnosti ±0,1 mm a zátěži 5 až 120 kg.

Na první pohled zaujme odlehčený, přesto robustní
hliníkový profil těchto modulů v rozměrech 40, 60,
80 a 120 mm. Robustní profil naznačuje vysokou
kvalitu a užitnou hodnotu celého produktu. Na
českém trhu bude brněnská společnost HIWIN

Lineární vedení CG s krycím páskem na kolejnici

v případě HM modulů poskytovat kompaktní řešení
a kompletní dodávky celků včetně převodovek
a servomotorů. V rámci kompletních dodávek je
možné připravit HM moduly i pro využití motorů
třetích stran.
Nová řada lineárního vedení CG nabízí řešení
s krycím páskem na kolejnici. V silně znečištěném
prostředí je často výhodnější mít celou kolejnici
lineárního vedení zakrytou krycím páskem. Řada CG
se proto hodí například pro obráběcí stroje nebo
stroje na zpracování dřeva. Mezi hlavní přednosti
této řady lineárního vedení patří již zmíněná vysoká
ochrana proti prachu. Také těsnění vozíku je díky
krycímu pásku chráněno před poškozením lépe než
při použití krycích zátek. Tato nová řada rozšiřuje
sortiment vyráběného lineárního vedení značky
HIWIN, jehož přednostmi jsou zejména snadná
instalace, vysoká únosnost díky optimalizovanému
kontaktnímu úhlu kuliček, vysoký klopný moment
a minimální tření. ■

Zveme Vás na MSV do expozice společnosti
HIWIN v pavilonu V, stánek 104.
Kompaktní moduly HM

FeiCut – CNC řezaCí lasery
bez ukotveNí
Na globálním trhu řezacích strojů začínají díky své kvalitě převládat stroje s vláknovým (fiber)
laserem, mezi kterými se stále více prosazuje česká značka FeiCut. Nabízí přesnější a účinnější
řez, vyšší výkon, spolehlivost a nižší spotřebu energie.
Řada laserových CNC řezacích strojů FeiCut
disponuje optimální ergonomií. Díky tomu je
zajištěna lepší přístupnost pracovní plochy s možností snížení pracovního stolu. Výhodou řezacích
laserů FeiCut jsou také nižší nároky na zástavbový
prostor, protože půdorys těchto strojů patří mezi
nejmenší na trhu. I když stroj není ukotvený do
podlahy, zachovává si přesto vysokou přesnost
a spolehlivost. Toto řešení přináší zákazníkům
velké úspory ve stavební přípravě pro instalaci
stroje.
Laser FeiCut spočívá na antivibračních patkách,
které omezují vibrace z okolních strojů i celého
provozu a minimalizují i vibrace vlastního řezacího
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stroje. Předností CNC řezacího laseru je vysoká tuhost nosného rámu, který bez problému absorbuje
zrychlení až 3 g. Výkon instalovaného fiber laseru
může dosahovat 8 kW a zajistit maximální řeznou
tloušťku až 25 mm. K dispozici jsou modely pro
standardní formáty plechů od 0,8 × 1 m až po
2 × 6 m. V nabídce lze najít rovněž FeiCut Combi,
který umí řezat plech i ocelové profily o průměru
6–200 mm.
Laserové řezací stroje FeiCut jsou dodávány
výhradně s lineárními motory HIWIN, které zajišťují vyšší rychlost i požadovanou přesnost
a mají také dostatečnou rezervu ve výkonu.
Nepotřebují tak častý servis a mechanické části

se neopotřebovávají. Výroba probíhá v Brně
a velká část komponentů a dílů pochází od
českých firem. HIWIN zajišťuje nejen vlastní
výrobu, ale i design a technologická řešení,
instalaci a servis. ■

Nepřehlédněte na MSV expozici FeiCut
v pavilonu B, stánek 037.
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Váš partner v oblasti
obráběcích strojů, automatizace a slévárenstvi | www.kovosvit.cz

technologie

MSV Brno 2017 9–13 / 10 / 2017
Srdečně Vás zveme na Mezinárodní strojírenský veletrh.
Navštivte nás na stánku č. 150 / pavilon P
Představíme vám to nejlepší:

WELDPRINT 5X
– 3D tisk z kovu – vývojová novinka

MCV 800
– světová premiéra nového vertikálního obráběcího centra

MCV 1270 s robotem
– Automatizace, robotizace, Průmysl 4.0

NADSTANDARDNÍ SPÍNACÍ VÝKON
 PHOTOMOS ŘADY AQZ
Nová řada relé PhotoMOS AQZ společnosti Panasonic kombinuje výhody elektromechanických
relé s nejmodernějšími polovodičovými technologiemi.
V závislosti na typu relé umožňují spolehlivé,
bezproblémové a tiché přepínání střídavého
i stejnosměrného napětí až do výše 200 V nebo
6 A v kompaktním 4pinovém SIL pouzdře (d / š /
v = 21 x 3,5 x 12,5 mm). Jejich odpor při zátěži je
minimální (15 mΩ). Pro ovládání LED na vstupu
postačuje obvykle proud již od 1 mA, což umož-

ňuje celou řadu energeticky efektivních využití.
Relé AQZ jsou proto ideální pro řídicí aplikace, jako
jsou např. topné články, motory nebo lampy.
Kromě vysokých proudů lze také účinně a bezchybně přepínat i velmi nízké úrovně signálu. Velmi
nízké napětí umožňuje bez zkreslení ovládat i nízkoúrovňové analogové signály.

Přehled klíčových údajů:
Napájecí napětí
(špička AC DC) [V]

Zátěžový
proud [A]

Odpor
kontaktů [Ω]

I/O izolace
[kV] *

Pouzdro

AQZ202G

60

6,0

0,015

2,5

SIL

AQZ207G

200

2,0

0,18

2,5

SIL

Nízký odpor při zátěži a malá závislost na teplotě
otevírají řadu potenciálních využití při měření
a zkouškách, a to zejména tam, kde je důležitý
konstantní odpor při sepnutí, nebo kde je potřeba
omezit pokles napětí na spínacím kontaktu.
Výkonová relé PhotoMOS jsou ideální pro všechny
oblasti použití, které vyžadují mimořádně dlouhou
životnost a konstantní elektrické vlastnosti. Relé
řady AQZ se používají například k výrobě bezúdržbových výstupních jednotek PLC, průmyslových
strojů a měřicích zařízení. ■
/lb/

MSV Brno
pavilon F
stánek 104

Řešení pro pohyb
Více než 60 let jsme světovými specialisty
na mechanický pohon. V současnosti patříme
k největším dodavatelům strojních komponent
na Českém a Slovenském trhu, přičemž si zakládáme
na co nejkratších dodacích termínech.
Jednou z priorit společnosti Chiaravalli Group Spa
je neustálý vývoj a rozšiřování své nabídky vedoucí
k maximálnímu uspokojení potřeb zákazníka.
Námi nabízené komponenty dokáží přenést kroutící
moment od samého počátku, až po ﬁnální výstup.
Zjednodušeně řečeno nabízíme vše počínaje elektromotory, převodovkami, až po díly přenášející výkon
řetězem,
či ozubením.
září
2017 řemenem
/

Převodovvky
a elektrromotory
Díly nářezových
strojů

Normaalizované
strojní díly
Chiaravalli CZ a.s.
Průmyslová 2083
594 01 Velké Meziříčí
Tel.: +420 566 502 030
Fax: +420 566 502 040
E-mail: obchod@chiaravalli.cz

www.chiaravalli.cz

Zakkázkková
výroba
Díly pro
motocykkly
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ProPojení výroby a obchodu
– vize nebo realita?
Svět se za posledních 20 let významně změnil. S nástupem internetu a rozvojem mobilních
zařízení se vše okolo nás zrychluje. Nové technologie pronikají do osobního života i do pracovního prostředí. Co se dříve vyřizovalo faxem v řádu hodin, dnes probíhá pomocí datové
komunikace během minut či sekund.
To se samozřejmě týká i výrobních firem a zde
pak konkrétně propojení obchodních a výrobních
procesů. Významným prvkem, který má na jejich
propojení vliv, jsou zvyšující se potřeby zákazníků.
Známý výrok Henryho Forda: „Zákazníci mohou mít
auto v jakékoli barvě, kterou si budou přát, pokud
to bude černá….“ by v dnešní době již rozhodně
neobstál. Naopak – dnes platí doslova „náš zákazník
– náš pán“, a pokud chce firma na trhu obstát, musí
zákazníkům umět splnit každé přání.
Rostoucí tlak na rychlost změn a variabilitu
výrobků ze strany zákazníků klade na výrobní
firmy velké nároky. Pro dosažení úspěchu v silně
konkurenčním prostředí, musí mít společnost
úzce propojené obchodní a výrobní procesy
s prvořadým cílem uspokojit zákazníka. Rozdělíme-li výrobní společnosti dle velmi hrubého
členění na dvě skupiny – podniky se zakázkovou
výrobou a firmy s opakovanou výrobou – pak
můžeme rozlišit dva typové modely propojení
obchodu s výrobou.

Opakovaná výroba
U opakované výroby, např. v oblasti automotive, je
komunikace se zákazníkem založena na mechanismu odvolávek, které zpřesňují požadavky na objem
výroby v dohodnutých periodách. Tyto periody se
zkracují tím více, čím více se blíží termín dodávky.
Tím dochází k předávání velkého množství dat mezi
odběratelem a obchodem, respektive výrobou.
Děje se tak obvykle pomocí EDI komunikace. Většina současných ERP systémů je schopna využívat
formátu EDI a potřebná data automaticky přenášet
do obchodních oddělení výrobních firem.
Propojení obchodních a výrobních procesů je u tohoto typu výroby pro udržení konkurenceschopnosti téměř klíčové. Moderní systémy řízení výrob
dokáží již dnes pracovat s obchodním forecastem
a pomocí tohoto nástroje plánovat a spouštět
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výrobu. Přicházející odvolávky lze následně párovat na obchodem navržený forecast a tím on-line sledovat pokrytí obchodního plánu reálnými
zakázkami. Provázáním obchodních a výrobních
procesů se dostanou požadavky odběratele zasílané
v elektronické podobě až
do plánování výroby a dodavatel dokáže pružně reagovat na případné změny
s minimálními nároky na
administrativu. Stejný
postup se používá i na
opačném konci výroby,
kdy jsou informace o dodávce a expedici posílány
EDI formátem k odběrateli.
Pro uvedený typ podniků
je tedy propojení obchodu
s výrobou podmínkou nutnou pro dosažení úspěchu
v konkurenčním prostředí.

Zakázková výroba
U zakázkové výroby jsou procesy poněkud odlišné.
Mnoho výrobních firem v tomto odvětví se dnes stále
častěji setkává se skutečností, že odběratel požaduje
ocenit finální výrobek na základě 3D modelu s poměrně stručným popisem. V takovém případě hraje
důležitou roli vedle obchodníka i konstruktér a technolog, kteří se tak stávají součástí obchodního týmu.
Zpracování kvalitního návrhu a kalkulace výrobku
pro získání zakázky a zabezpečení výroby s dostatečným krycím příspěvkem je klíčové. Bez podpory
ERP systému a provázanosti obchodních a výrobních
procesů nelze tohoto cíle dosáhnout. Důležitou roli
zde hrají informace získané z výroby předchozích
zakázek, např. vytvoření typových představitelů, nasazení vhodných kalkulačních vzorců, apod. Tím lze

poměrně přesně získat nejen nákladovou cenu, ale
i konkurenceschopnou prodejní cenu. Jakmile se
zahájí výroba, obchodník potřebuje mít dostupné
informace o stavu a průběhu výroby, kterými musí
systém nejen disponovat, ale také automaticky odesílat zprávy o případných zpožděních a jiných změnách
od dohodnutého kontraktu.
Popsaný typ výroby se vyznačuje poměrně velkým
počtem změn v konstrukci a kalkulaci výrobku. Se
zákazníkem je nutno upřesňovat detaily, a to nejen
v období tvorby nabídky, ale také v průběhu běžící
výroby. Následující obrázek takovou situaci zobrazuje.
ERP systém musí evidovat veškerou historii změn jak
ve fázi nabídky, tak v procesu výroby a tím poskytnout obchodu argumenty a podklady pro jednání

o úpravách, nejen výrobku, ale především ceny. Propojení obchodních a výrobních procesů v ERP systému
umožní vedení tzv.„životopisu zakázky“, který obsahuje
návrhy, změny, alternativy, neshody a další informace
vztahující se k výrobku. Vzhledem k tomu, že stále platí
staré známé„… o peníze jde vždy až na prvním místě“,
společnost může zpětně vyhodnocovat, kde nastaly
odchylky mezi nabídkovou a skutečnou kalkulací. Může
takto jednoduše zjistit, které činnosti provádí s většími
náklady, než se kalkulují v nabídce, a posléze přijímat
opatření vedoucí ke zlepšení výroby, popř. nákupu
a v konečném výsledku především k úspoře nákladů.

Provázat procesy
Na trhu je mnohem více typů výrob než pouze dva
výše popsané. Pro konkrétní realizaci propojení
obchodních a výrobních procesů je vždy nutné
zvážit, jakého cíle chce společnost dosáhnout
a které nástroje ERP systém nabízí. Na tomto základě se navrhnou procesy a jejich provázání. Ty
se v ERP systému nastaví a poté se musí uvést do
používání jednotlivými pracovníky společnosti.
Kvalitní ERP systémy, mezi něž patří i systémy
HELIOS, disponují výše popsanými procesy a umožňují nastavení propojení obchodu s výrobou s vysokou variabilitou. Tím vytváří prostředí pro trvalé
zlepšování činností společnosti, která je používá
od obchodu, přípravy výroby přes výrobu a kvalitu
až po měření výkonnosti výrobních procesů. ■
Ing. Ladislav Obrovský
Vedoucí týmu realizace HELIOS
Asseco Solutions, a.s.
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FITNESS
PRO FIRMY

DOSTANEME VAŠI FIRMU DO KONDICE.
Mezinárodní strojírenský veletrh
Přijďte se přesvědčit osobně.
9. - 13. 10. 2017 / Volná plocha F/003
Výstaviště Brno

www.assecofitness.cz
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ČNDT ve službách vzDěláváNí
Pouze málokterý technický obor se může pochlubit více než 50letou tradicí nepřetržitého
pořádání konferencí a výstav podobně jako nedestruktivní zkoušení (NDT), a přitom to není
obor, který by ve společnosti patřil k tzv. nosným ani preferovaných oborům, jakými jsou
např. dopravní technika nebo energetika.
V rámci úvodní poznámky k příloze zaměřené na
NDT v minulém čísle TechMagazínu jsem si stěžoval
na velké obtíže, které v současné době značně
stěžují situaci v tomto oboru. Nejde o technické
vybavení. To je na světové úrovni, a to často i díky
českým výrobcům, případně výzkumníkům z vysokých škol a výzkumných ústavů.

Problémem je kvalitní lidský potenciál v oboru.
Chybí především absolventi vysokých a středních
škol, kteří by si při nástupu do praxe přinášeli ze
školy alespoň základní teoretické i praktické poznatky o problematice nedestruktivního zkoušení.
V tomto směru je až zarážející nezájem managementu především technických vysokých škol.

seminářů, vydávání publikací, plakátů, účasti na
prezentačních akcích apod. není příliš mnoho jiných možností, jak ovlivnit nastupující generaci
technických odborníků.
Poněkud lepší situace je ve směru možnosti ovlivnění již aktivních pracovníků v oboru NDT. Zde je
samozřejmě nejvýznamnější možností pro zvýšení kvality informací o současném dění pořádání
konferencí.
ČNDT tradičně pořádá dva typy konferencí.
První typ představují specializované konference,
určené zejména pro významné odborníky
v daném oboru. Takovými akcemi byla např.
loňská Evropská konference o akustické emisi
(EWGAE 2016), tradiční workshopy NDT in Progress apod. Pro širokou odbornou veřejnost je
však určena především každoroční mezinárodní
konference NDE for Safety / Defektoskopie.
Dosavadním vrcholem naší činnosti bylo pořádání
11th European conference on NDT (ECNDT) v roce
2014 v Praze.

Zaostřeno na bezpečnost
Nicméně pro zvýšení informovanosti našich odborníků má rozhodující význam především již
zmíněná konference NDE for Safety / Defektoskopie. Tradice této konference začíná v 50tých

Konference jako šance
pro přístup k informacím
Pozice profesní neziskové organizace, jakou je např.
Česká společnost pro NDT, z.s., je v této oblasti
velmi obtížná a možnosti ovlivnit situaci ve vzdělávání jsou velmi omezené. Kromě jednorázových

letech 20. století. Zpočátku se konference konaly
v dvouletých intervalech, později organizátoři
přešli na jednoletou periodu. První konference
se konaly pod hlavičkou ČSVTS a později se organizace ujala Československá společnost pro NDT.
Od rozdělení Československa je organizátorem
Česká společnost pro NDT (ČNDT). Konference
a s ní spojená výstava ve své historii samozřejmě
procházely různě úspěšnými etapami, které do
jisté míry odrážely stav našeho průmyslu. Přesto je
zajímavé, že nejúspěšnější konference se zřejmě
konaly v 80tých letech. Samozřejmě v této době
nebylo k dispozici takové množství informačních
zdrojů jako dnes. Technický pokrok však byl mnohem pomalejší a každoročně se neobjevovalo tolik
převratných novinek jako v současnosti. Přesto
se na konferenci scházeli odborníci ze všech významných podniků, navazovaly se a udržovaly
osobní kontakty, připravovaly se nové projekty
apod. Samozřejmě dnes je jiná doba, nicméně
sebelepší internet nenahradí osobní kontakty
a možnosti odborné diskuze.
V letošním roce se konference a výstava NDT techniky budou konat v Chomutově, tedy významném
průmyslovém centru Severních Čech. Již nyní je
přihlášeno téměř 50 odborných příspěvků ze všech
oblastí NDT. Potěšitelné je, že letos se řada příspěvků dotýká praktických zkušeností a aplikací
NDT ve výrobě.
Jako každoročně bude i letos významnou součástí této akce výstava NDT techniky a služeb, na
které většina významných dodavatelů představí
nejnovější přístroje, zařízení, materiály a služby.
Představeny budou i nové informační materiály
a publikace z našeho oboru. ■
Pavel Mazal, prezident ČNDT

Dovolte mi, abych vás pozval na sever Čech na 47. mezinárodní konferenci a výstavu
NDE for Safety / Defektoskopie 2017, která se bude konat
ve dnech 7. až 9. listopadu 2017 v Kongresovém centru Svět v Chomutově.
Bližní informace a přihlášky jsou dostupné na adrese: www.cndt.cz

Česká společnost pro nedestruktivní testování

Czech Society for Non-destructive Testing

zve zájemce o problematiku NDT na
invites all NDT specialists to

47. mezinárodní konferenci a výstavu NDT techniky
47th International Conference and Exhibition

NDE for Safety 2017 / Defektoskopie 2017
7.–9. 11. 2017
kongresové centrum Svět, Chomutov
Congress centre Chomutov, Czech Republic
November 7–9, 2017

www.cndt.cz
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téma: balicí linka na MSV „živě“

BUDOUCNOST EFEKTIVNÍHO
OZNAČOVÁNÍ VÝROBKŮ JE NA DOSAH!
Společnost ONDRÁŠEK INK-JET SYSTEM, která v ČR zastupuje globálního lídra ve výrobě
průmyslových tiskáren, společnost Markem-Imaje, nebude jako vždy ani letos chybět na
brněnském výstavišti v rámci veletrhu MSV 2017.
V pavilonu E na stánku č. 21 představí návštěvníkům, kteří uvažují o inovacích a modernizaci svých
provozů, kompletní portfolio produktů firmy Markem-Imaje. Toto široké portfolio řešení pro potisk
a značení průmyslových výrobků zahrnuje řadu
možností pro zřízení a vybavení plně automatizovaného pracoviště, které je řízeno, monitorováno
a verifikováno pomocí online propojených jednotlivých komponentů s příslušnými aplikacemi
a webovým rozhraním.

obvykle pro náročnější prostředí, na které používá pro
dosažení vysokého kontrastu a přilnavosti speciální
vysoce kvalitní a odolné rychleschnoucí stálobarevné inkousty rezistentní vůči UV i řadě chemikálií.
Automatické prověřování kvality kódu zajišťuje nově
zabudovaný kamerový systém Mark and Read.
Rovněž laserová tiskárna C350 nabízí vylepšené
možnosti, jako např. o 30 % vyšší tiskový výkon
v nejlepší kvalitě. Došlo také k výraznému navýšení počtu tisknutelných znaků z 30 na 120, což

Výrazně lepší
než běžné standardy
Návštěvníci budou mít příležitost v reálném
čase při vytvořené online simulaci zhlédnout
možnosti tisku na novém typu CIJ tiskárny
9450 C i laserové tiskárně C350 s patentovanou technologií SmartLase. Obě tisková řešení,
oceněná na veletrhu EMBAX, se v porovnání se
stávajícími standardy na trhu vyznačují mnohem
vyšší výkonem, kvalitou i kontrastem.
Tiskárna 9450 C vyniká ve srovnání s běžnou konkurencí kromě provozních parametrů i extrémní délkou
servisního intervalu, který činí 8000 hodin. Potíže jí nedělá ani potisk problematičtějších materiálů, určených
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ocení zejména uživatelé z potravinářského průmyslu, pro které je toto
zařízení ideální volbou. Technologie je vhodná
k potisku a značení jak stacionárních, tak pohyblivých objektů.

Firemní specialisté jsou připraveni představit jeho
možnosti a technické specifikace všem zájemcům.
Ruka čtyřosého robota podává v automatickém režimu
k hlavám tvarově i materiálově různé objekty a příslušná tisková informace může být načítána i na základě skenování čárového kódu z výrobku, se kterým je
virtuálně spárována. Díky univerzálnímu dohledovému
systému lze uživatelsky definovat různé možnosti
přístupu, komunikace, zabezpečení i vyhodnocení
dat. V rámci vzdáleného přístupu může uživatel přes
mobilní či počítačovou aplikaci sledovat v reálném
čase ukazatele stavu i servisních charakteristik tiskárny.
Dále bude prezentováno také
cloudové řešení jako ucelený
IoT systém, tedy technologie
založená na tzv. internetu věcí,
využívající soubory různých
senzorů ke sběru aktuálních dat
a jejich sdílení prostřednictvím komunikačních sítí.
Cloudové řešení a jeho možnosti bude představeno
na příkladu využití vzdáleného přístupu při monitorování a řízení provozních charakteristik tiskáren
prostřednictvím mobilních zařízení či počítačové
aplikace v reálném čase.
Okamžitá dostupnost provozních dat a jejich rychlé
vyhodnocení pomáhají efektivněji řídit průmyslové
procesy na základě kvalifikovanějšího rozhodování,
což znamená výraznou konkurenční výhodu oproti
tradiční „nepropojené“ výrobě.
ONDRÁŠEK INK-JET SYSTEM je již tradičně také
jedním z hlavních partnerů projektu Packaging
Live situovaném na letošním ročníku MSV v pavilonu Z. V unikátní balicí lince, která demonstruje
naživo finální balicí proces v některé z aplikací
průmyslového výrobního cyklu, se bude technika
Markem-Imaje starat o veškerý potisk baleného
zboží čárovými kódy, šarží výroby, logy partnerů
a dalšími proměnnými parametry. ■
www.ondrasek.cz

Ve znamení automatizace a cloudu
V expozici bude prezentováno i robotické pracoviště, představující špičkové řešení svého druhu.
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– hrAčky z MSv do NEMocNic
Balicí linka na MSV v Brně už patří mezi tradiční program a v každém roce připravujeme něco
nového. V tom loňském se podařilo přímo z veletrhu expedovat krásně zabalené hračky dětem
do mateřských škol. Produkt s českou stavebnicí měl takový úspěch, že i v letošním roce spojili síly
výrobci hraček, partneři, organizátoři i PPL a projekt „balení hraček“ se bude na MSV opakovat.
Tentokrát poputují stavebnice z pavilonu Z přímo do dětských oddělení nemocnic.
Na Mezinárodním strojírenském veletrhu (od
9. do 13. října) poběží l inka GABEN Packaging Live,
umístěná v pavilonu Z, až 4 x denně. Návštěvníci
shlédnou v přímém přenosu proces od balení přes
značení, manipulaci až po paletizaci a distribuci.
Balený produkt – hračky značky SEVA – bude
doručen z veletrhu přímo dětem do dětských oddělení nemocnic. V procesu balicí linky se tedy objeví

dodavatelem primárních krabic je Tiskárna Didot,
dodavatelem kartónových krabic je společnost
THIMM Packaging a dopravní společnost, která
hračky doveze dětem je firma PPL CZ. Projektovou
kavárnu i letos zaštítí BREADWAY STORES. Letos se
linky zúčastní také Francouzsko-česká obchodní
komora, jejímiž členy je firma EQUICom, která linku
organizuje. ■

personifikace ve značení i balení, dosledovatelnost
pomocí RFID technologií, automatizace části procesu výroby i originální hračky a obaly. Připraveny
jsou i soutěže pro návštěvníky ve skládání stavebnic, ale také losování o ceny a ochutnávka pečiva
Breadway v projektové kavárně.
Generálním partnerem je společnost GABEN, spol. s r.o. Partnery projektu jsou: Klimasoft, ONDRÁŠEK INK-JET SYSTÉM, TECHNOLOGY,
FANUC Czech, EKOBAL, ZDVIH servis, BENEŠ a LÁT,
září 2017
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GABEN, spol. s r.o.
V rámci projektu GABEN Packaging Live 2017 představí průmyslové dotykové terminály GBTouch s infračervenou dotykovou plochou o velikostech
uhlopříček 24 a 42“. Tyto terminály nacházejí využití zejména při odvádění výroby na výrobních a balicích linkách, kde je potřeba obsluze zobrazit např.
výrobní dokumentaci, balicí předpisy, informace o nápravě chyb, návody, instruktážní videa či jiné dokumenty. Dále představí snímače čárových kódů
a mobilní terminály od renomovaného japonského výrobce mobilních systémů sběru dat a vynálezce QR kódu Denso. K vidění bude rovněž technologie
RFID a aplikátor etiket.
www.gaben.cz

Klimasoft s.r.o.

ONDRÁŠEK INK-JET SYSTEM spol. s r.o.

Společnost vznikla v roce 1997 spojením subjektů se zkušenostmi v oblasti
řídicích systémů, vzduchotechnických a klimatizačních zařízení, měření, regulace, servisu a správy budov. Na Slovensku si vybudovala jméno mezi uživateli
a společnostmi působícími v oblasti technických zařízení budov a automatizace
průmyslu – robotizaci. Firma poskytuje své know-how, návrhy řešení, projekci,
dodávky materiálů, realizaci, uvádění do provozu, servis a správu řídicích systémů v oblasti TZB. Hlavním zaměřením pro průmyslovou automatizaci jsou
robotizované pracoviště a linky, které mají uplatnění v širokém spektru výroby
– automatizace technologických procesů. Hlavními segmenty působnosti je
automotive a potravinářství s robotickými aplikacemi „pick and place”, 3D bin
picking, montáž, kontrola kvality a paletizace s desítkami úspěšných instalací.
www.klimasoft.com

Hlavní činností firmy je prodej popisovacích zařízení francouzské firmy
Markem-Imaje. Mezi nejprodávanější sortiment patří ink-jetové tiskárny,
vidět můžete také tiskárny laserové, termotransferové nebo tiskárny pracující na principu horkého vzduchu. Díky výrobkům renomované značky,
které procházejí neustálou inovací, může firma ONDRÁŠEK INK-JET SYSTEM
nabídnout zákazníkům vždy něco navíc. Servis, podporu a zejména nízké
náklady na údržbu. V rámci projektu Packaging Live, se postará o veškerý
potisk baleného zboží čárovými kódy, šarží výroby, logy partnerů, názvem
adresáta a dalšími proměnnými parametry.
www.ondrasek.cz

TECHNOLOGY s.r.o.

FANUC Czech s.r.o.

Pro letošní ročník projektu balicí linky si firma připravila plně automatický balicí stroj
PRATIKA 56 CS se smrštitelným tunelem pro balení výrobků do polyolefinické folie,
který pracuje s výkonem až 2400 ks/hod., s kombinovaným elektro-pneumatickým
pohonem. PLC řízení Schneider Electric s ovládáním i v češtině disponuje elektronickým rozhraním pro připojení dalších periférií (ovládání dopravníků, aplikátory
etiket, apod.), možností uložení parametrů výrobku a balení do 256 programů, které
lze i pojmenovat. Vše je ovládáno grafickým dotykovým panelem (touch-screen)
s rozhraním pro připojení USB. Tunel vybavený výstupním válečkovým dopravníkem
je určený ke smrštění fólie kolem zasáčkovaných výrobků. Je vybaven řízeným systémem rozvodu horkého vzduchu k optimalizaci vzhledu zabalení, elektronickým
regulátorem teploty a tepelnou izolací. Kompletní sestava stroje PRATIKA 56 CS
a TUNEL 50 je ideálním řešení pro výkonné balení široké škály výrobků. Posledním
strojem v lince bude lepička kartonů s centrovacím dopravníkem GEM 470 F.
www.technology.cz

Firma byla založena v roce 2004 jako pobočka FANUC Europe pro střední
a východní Evropu. Jejím cílem je dodávat výkonné a spolehlivé produkty
pro průmyslovou automatizaci a software japonské značky FANUC, největšího
výrobce průmyslové automatizace a robotů na světě. FANUC Czech sídlí v Praze
a nabízí průmyslové roboty, CNC řídicí systémy a CNC stroje jako součást automatizace pro výrobu v ČR a na Slovensku. V dnešním konkurenčním prostředí
pomáhají její produkty zlepšovat flexibilitu výrobních procesů a umožňují
zákazníkům reagovat na změny a požadavky dynamického trhu. Kromě toho
firma pořádá četná školení a poskytuje servisní a technickou podporu. V rámci
projektu Packaging Live budou představeny – průmyslový robot M-20iB/35M
(manipulační robot s dosahem 1813 mm a užitečným zatížením 35 kg) a průmyslový robot vhodný pro čistá prostředí a do potravinářství M-20iB/25C
(manipulační robot s dosahem 1853 mm a užitečným zatížením 25 kg).
www.fanuc.cz

BREADWAY STORES, s.r.o.

Francouzsko-česká obchodní komora

Prodejny Breadway Stores bakery and coffee představují chleby Breadway
v nejlepší možné kvalitě a širokém výběru – na pultech a v nabídce lze nalézt
až 40 druhů prvotřídního pečiva, zároveň mají vlastní produktovou řadu výrobků – másla, marmelády, paštiky nebo polévky. Z pečiva vyrábí originální
sandwiche a tapasy, pečou vlastní dezerty. U všech výrobků se snaží o jediné
– připravovat je s láskou, jako by vařili sami pro sebe, a nepřidávat nic, co by
si do jídla sami nepřidali.
www.breadwaystores.com

Byla založena v březnu 1996, je platformou pro rozvoj francouzsko-české komunity, obchodních a kulturních vztahů obou zemí a zároveň podporovatelem
myšlenky jednotné Evropy. Obchodní oddělení FČOK poskytuje poradenství
a širokou paletu služeb českým a francouzským firmám, které chtějí začít
podnikat na novém trhu. Služeb obchodního oddělení na podporu podnikání
využije každoročně více než 70 firem.
www.ccft-fcok.cz/cz
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Ekobal, spol. s r.o.

ZDVIH servis s.r.o.

V projektu bude prezentovat stroj ROTOMATIC LOGO. Jde o technologii,
která je určena pro aplikaci potištěné průtažné fólie na paletu, čímž
vzniká nový prostor, a to nejen pro marketingovou realizaci. Již Henry
Ford svým výrokem „Kdybych měl posledních pět dolarů, tak tři z nich
věnuji na reklamu,“ inspiroval mnoho lidí k úvahám o investicích právě
do reklamy. Bohužel doposud firma neměla adekvátní možnost využívat
oblast reklamy ve spojení s akceptovatelnými náklady na paletizační balení. Tento ovinovací stroj opravdu otvírá novou dimenzi finálního balení
palet a bude pro mnoho společností nepostradatelným pomocníkem.
Především je určen pro provozy, které chápou, že obal je nejlevnější
propagací výrobku a společnosti.
www.ekobal.cz

Jde o mladou společnost s bohatými zkušenostmi, která za dobu své existence realizovala zakázky pro významné firmy jako: Benteler, Continental,
GE Aviation, Ball Aerocan a další. Letos bude prezentovat pákové plošiny,
které dokáží paletu nebo gitterbox zdvihnout a naklonit tak, aby operátor měl
vždy pro něj příjemnou pracovní pozici. Výrazně to snižuje zátěž pracovníků,
procento pracovních úrazů a zvyšuje produktivitu. Plošiny byly vyvinuty ve
spolupráci s významným výrobcem automobilů a jsou celosvětově patentovány. Další žádanou vlastností je schopnost zapojení plošin do konceptu tzv.
„výroba bez vysokozdvižných vozíků – lift truck-free environment”. V tomto
konceptu se standardní manipulační technika, jako paletové vozíky a VZV,
které způsobují množství úrazů a nechtěných vad zboží vlivem srážek, nahrazuje zásobovacími vlaky a právě pákovými plošinami, které jsou schopné
„vagony” vlaku zdvihnout přímo za podvozek.
www.zdvihservis.cz

BENEŠ a LÁT a. s.

THIMM Packaging

Značka VISTA v sobě ukrývá ohromnou historii a tradici výroby českých
hraček a dětských stavebnic. V roce 1949 byl založen Sdružený komunální
podnik města Semily a o 10 let později vznikají Kovozávody Semily. Po
privatizaci v roce 1993 se výrobní závody transformovaly do společnosti
VISTA Semily. V roce 2005 značku VISTA kupuje firma BENEŠ a LÁT. Stavebnice SEVA se začala vyrábět v roce 1979 a okamžitě se stala velmi
populární. Tato variabilní polytechnická stavebnice umožňuje sestavit
téměř vše. Stavebnice Blok zas díky jednoduchému systému skládání
a velikosti dílků umožňuje použití dětem již od 1 roku. Vše je vyrobeno
z příjemného a odolného materiálu, který splňuje požadavky bezpečnosti
a nezávadnosti podle normy EN71. Obě stavebnice získaly několikrát
ocenění Správná hračka – vybráno odborníky.
www.vista.cz

Je součástí Skupiny THIMM, vedoucím poskytovatelem obalových řešení
a distribuce zboží. Portfolio zahrnuje přepravní a prodejní obaly z vlnité
lepenky, prodejní stojany (displeje), obalové systémy z různých materiálových kombinací a tiskové produkty pro další průmyslové zpracování.
Spektrum nabídky doplňuje široká paleta služeb týkající se obalového
segmentu v rámci dodavatelského řetězce. K okruhu zákazníků patří známé
koncerny vyrábějící značkové zboží napříč všemi obory. Rodinný podnik
zaměstnává více než 3000 zaměstnanců v 19 závodech v Německu, Česku,
Rumunsku, Polsku, Francii a Mexiku a dosahuje ročního obratu téměř
570 mil. eur. Martin Hejl, jednatel THIMM Packaging ve Všetatech: „Pro
THIMM Packaging je obal z vlnité lepenky více než jen pouhým výrobkem.
Chápeme jej jako komplexní řešení, které našim zákazníkům pomáhá odlišit
se od konkurence a individualizovat se.“
www.thimm.cz

Tiskárna Didot, spol. s r.o.

PPL CZ s.r.o.

Je přes 20 let spolehlivým dodavatelem obalů z hladkých i vlnitých
lepenek. Zákazníkům poskytuje komplexní služby od poradenství optimalizace balení, přes vlastní konstrukční řešení a vzorkování obalů,
výrobu testovacích sérií až po následnou výrobu a logistiku dodávek
obalů. Tiskárna se zaměřuje na kvalitní potištěné obaly s povrchovým
zušlechtěním. V letošním projektu dodává na linku primární balení –
krabice včetně potisku.
www.tiskarna-didot.cz

Specializuje se na vnitrostátní přepravu pro firmy a podnikatele, kde je
jedničkou na trhu a mezinárodní balíkovou přepravu v rámci skupiny
Deutsche Post DHL Group. Od roku 2011 rozšířila své služby o vnitrostátní přepravu palet dvěma produkty: Firemní a Soukromá paleta pod
značkou PPL Sprint. Firma zaměstnává 800 pracovníků a 1400 řidičů, kteří
doručí více než 25 milionů zásilek ročně. Disponuje 24 depy a největší sítí
výdejních a podacích míst PPL ParcelShop, kterých je téměř 1400 po celé
České republice.
www.ppl.cz

Crossmarketingový projekt agentury EQUICom, s.r.o., se na BVV v rámci veletrhů MSV a EMBAX/SALIMA
objeví již po jedenácté a stává se tak jedním z klíčových doprovodných programů
Mezinárodního strojírenského veletrhu.
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www.pkservis.com

Hliníkové prvky
a profily

... snadná a rychlá aplikace
v průmyslových provozech

Trubkový konstrukční systém z hliníkové slitiny od společnosti Bosch Rexroth
reaguje na požadavky uživatelů po jednoduché, rychlé a cenově příznivé realizaci
regálů, montážních stolů, materiálových a logistických vozíků ve výrobě. Nově je
má ve svém sortimentu i společnost PK SERVIS technické součásti s.r.o., která je
nejvýznamnějším autorizovaným distributorem Bosch Rexroth CZ v oblasti lineární
a montážní techniky.
Klasické konstrukční systémy založené na principu
tenkostěnné ocelové trubky opláštěné termoplastem jsou uživatelům dobře známé. Vedle svých nesporných výhod, jako je jednoduchost konstrukce
a rychlá montáž, však mají i své nedostatky. Je to
zejména nízká pevnost spojů trubek, ve kterých
po čase dochází k omačkání plastové části pod
kovovou spojkou. Spoje se uvolňují a je třeba je
dodatečně opět dotáhnout. Další nevýhodou klasických trubkových systémů je příliš veliký počet
rozličných typů spojek potřebných ke spojení
trubkových profilů. Typ spojky je prakticky závislý
od počtu a prostorového uspořádání trubek, které
má spojit. To vede k nadměrným skladovým zásobám, co se týká šíře sortimentu. V neposlední řadě
je to ekologické hledisko. Po ukončení životnosti
zařízení je recyklace opláštěných ocelových trubek problematická. V podstatě patří do kategorie
zvláštního odpadu, za jehož ekologickou likvidaci
je třeba navíc zaplatit.

Inovace jménem EcoShape
Společnost Bosch Rexroth uvedla před časem na
trh trubkový konstrukční systém EcoShape, který si
zachovává přednosti klasických systémů a zároveň
odstraňuje jejich nedostatky. Koncept systému
EcoShape je založen na hliníkovém trubkovém
profilu s rybinovými drážkami po jeho obvodu.
Složení hliníkové slitiny je stejné jako u desítky let
osvědčených hliníkových Bosch-profilů čtyřhranného průřezu – AlMgSi 0,5 F25. Povrch trubkového
profilu tvoří tvrdá eloxovaná vrstva. V sortimentu
jsou dva typy trubkových profilů Ø 28 mm. První typ
profilu je kruhového průřezu, uzavřený, se čtyřmi
rybinovými drážkami symetricky rozmístěnými po
obvodu.
Druhý typ má tři drážky po 90° a navíc jednu standardní T-drážku velikosti 10 mm.
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Spojovací prvky
Masivní spojovací prvky jsou vyrobeny ze zinku
tlakovým litím. Vnitřní výstupky ve spojkách zajišťují pevnou polohu trubky ve spojce. Montáž
spojek se provádí jednoduše 6hranným klíčem.
Pomocí pouhých pěti typů spojek lze vytvořit
prakticky libovolné tvarové spojení trubek, ať už
pevné, nebo otočné spojení pomocí kloubové
spojky.
Konstrukce spojek umožňuje v podélném směru
určitou délkovou toleranci trubkových přířezů.
Trubkové profily je tak možné řezat ručně s jistou
nepřesností přímo na místě montáže.

Antistatické provedení

Příslušenství

Pro tzv. antistatické ESD aplikace, kde je požadováno, aby konstrukce zařízení definovaným
způsobem odváděla elektrostatický náboj, nejsou
zapotřebí žádné speciální trubkové profily nebo
spojky. Hliníkový trubkový systém EcoShape je
vhodný jak pro standardní, tak antistatické aplikace. Vodivého spojení mezi trubkovými profily je docíleno prostým dotažením standardní
spojky. ■

Pomocí adaptérů lze snadno kombinovat trubkový systém s klasickým profilovým konstrukční systémem
všude tam, kde je výhodné využít velké pevnosti a tuhosti hliníkového profilu čtvercového či obdélníkového průřezu. Kombinací systémů se docílí optimální pevnosti konstrukce při maximální úspoře materiálu.
Vedle trubkových profilů a různých spojek jsou k dispozici závitové vložky, které umožňují připevnění
výškově stavitelných nohou a pojezdových kol pro mobilní aplikace. Kladičkové a válečkové dráhy pak
v kombinaci s trubkovými rámy umožňují vytvářet FiFo regály, jednoduché gravitační dopravníky apod.
Pomocí objímek lze připevnit k trubkovému rámu plošné výplně a realizovat tak např. materiálové police
pro ruční pracoviště.
www.pkservis.com

Softwarová podpora
Pro plánování složitějších montážních pracovišť
či regálů je projektantům a konstruktérům k dispozici MTpro Layout Designer, který podporuje
přímý export 3D modelů do všech běžných CAD
programů a automaticky generuje kusovník použitých dílů.
Software disponuje zástavbovou logikou, která
podporuje uživatele při sestavování celých systémů. Sestavování metodou „táhni, pusť, uchop“
maximálně usnadňuje práci s programem. MTpro
Layout Designer lze instalovat mimo jiné i na platformu Windows 7, 8 (32 bit / 64 bit).

PK SERVIS se souhlasem Bosch Rexroth
září 2017
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pozvání na akce

sps ipC driVes 2017:

digitalizace průmyslu v přímém přenosu
Na 1700 národních a mezinárodních dodavatelů z oblasti chytré a digitální automatizace se
představí ve dnech 28. až 30. listopadu v Norimberku na 28. Mezinárodním veletrhu elektrické
automatizace SPS IPC Drives. Své produkty zde budou prezentovat vystavovatelé z mladých
společností až po prestižní klíčové hráče v oboru.
Jak uvedla při představení veletrhu v Praze viceprezidentka společnosti Mesago Messe, organizátora
veletrhu SPS IPC Drives, Sylke Schulz-Metzner, v oboru
automatizace jsou dobré předpoklady pro konjunkturu a podle prognózy německého Svazu elektrotechniky a elektroprůmyslu (ZVEI) se čeká jednociferný,
středně vysoký růst. Norimberský veletrh se profiluje
jako významná mezinárodní platforma představující
průkopnické technologie v oboru automatizace a jako
zdroj informací a ukazatel nejnovějších trendů v oboru.

Zaměřeno na svět jedniček a nul
Na veletrh, který obsadí na norimberském výstavišti
16 veletržních hal (nově přibyly haly 10/11) je již
nyní přihlášeno i 15 vystavovatelů z řad českých
firem a tři ze Slovenska. Loňského ročníku se zúčastnilo celkem 63 291 návštěvníků. Z toho 1441 bylo
z České republiky, která se tak stala zemí s třetím
největším podílem zahraničních návštěvníků.

Hlavním tématem připravovaného 28. ročníku veletrhu SPS IPC Drives je vzhledem k jeho oborovému
zaměření logicky Průmysl 4.0. V době digitální transformace jsou dva stěžejní obory – IT a automatizace
– stále více propojeny, což se odráží i na letošním
ročníku. Kromě speciálních výstav a přednášek představí vystavovatelé také různé produkty a příklady
aplikací digitální transformace. K hlavním tématům
bude patřit problematika kybernetické bezpečnosti,
kterou se bude zabývat mnoho vystavovatelů, již
budou ve svých expozicích živě demonstrovat, jak se
mohou podniky chránit před kybernetickými útoky.

Inovace nejen v produktech
Letošní veletrh bude rozšířen o některé novinky. K tématům IT bezpečnosti v automatizaci, Smart Production a Smart Connectivity budou poprvé nabízeny
i speciální komentované prohlídky. Na nich mohou
odborní návštěvníci s vystavovateli přímo diskutovat

Výroba V detailu
aneb pojďte s námi na exkurze
Jak se dá vyrobit až 20 miliónů dveřních klik za rok? To se dozvíte v rámci dalšího ročníku
konference Výroba v detailu 2017, která se bude konat dne 26. září 2017. Tentokrát se společně
podíváme do WITTE světa v Ostrově a Nejdku.
Již od roku 1899 společnost WITTE Automotive
přesvědčuje své automobilové zákazníky pomocí
inovativních řešení a technologického know-how
o oblasti zamykacích a ovládacích systémů. Od
té doby se vyvinula ve významnou obchodní
skupinu s globální působností. V Ostrově nad Ohří
nedávno uvedla do provozu novou továrnu na
vnější kliky s integrovanou lakovnou. Za zhruba
jeden rok vznikla vysoce moderní hala, kde je

11 robotů schopno vyprodukovat až 20 milionů
dveřních klik za rok. V areálu je 12 výrobních linek,
na kterých se pracuje ve třísměnném provozu,
a také prostor k uskladnění 594 plných palet ve
dvou výškách.
Ani v závodě Nejdek nezaháleli a uvedli do provozu
nové vzduchotechnické zařízení. Devadesáti lisařům
nejdeckého výrobce zamykacích systémů výrazně
zlepší nová vzduchotechnika pracovní prostředí.

Výroba
v detailu



2

o možných řešeních chráněné komunikace, stejně
jako o v současnosti již používaných produktech, které
umožňují inteligentní výrobu. Nově je koncipována
i hala 6, věnovaná tématu Software a IT ve výrobě,
kde se budou v rámci tematických bloků „Automation
meets IT“ a „MES goes Automation“ představovat
např. průmyslové webové služby, virtuální vývoj a design produktu, digitální podniková platforma, IT/OT
technologie, Fog/Edge a Cloud computing apod.
Nově přidaná hala 10 je zasvěcena uplatnění bezdrátových technologií v automatizaci, hala 3A zase
průmyslovému zpracování obrazu, v hale 4A bude
představovat své služby Centrum sdružení AMA pro
senzoriku, měřicí a zkušební techniku. Nedílnou součástí programového konceptu veletrhu jsou již tradičně
odborná průmyslová fóra, a ani letošní ročník není
výjimkou: Fóra svazů ZVEI v hale 3A a VDMA v hale 3
i společné fórum „Automation meets IT“ v hale 6 nabídnou kvalitní odborné přednášky a pódiové diskuze. ■

Ke kompletní výměně vzduchu v jejich provozu
dochází nyní pravidelně čtyřikrát za hodinu.

A jak bude celá akce probíhat?
Celé úterní dopoledne budeme s návštěvníky detailně procházet oba závody. V odpoledních hodinách zodpoví Gerhard Knop, jednatel společnosti
WITTE, v SPA hotelu Zámek Lužec všechny dotazy
týkající se výroby a celé společnosti WITTE.
S našimi dalšími hosty se podíváme, např. jak funguje výrobní družstvo Druchema, nebo jak se aplikuje Průmysl 4.0 ve firmě Wikov Industry.
Více informací o akci a možnosti přihlášení naleznete na www.controlling.cz. ■
Máte-li dotaz, kontaktujte Helenu Sochrovou,
tel.: +420 226 211 690 nebo prostřednictvím
e-mailu: helena.sochrova@controlling.cz.

26.

Dvě unikátní exkurze
ve výrobních halách
v Ostrově a Nejdku

září 2017,



SPA hotel
Zámek Lužec****

Tel.: +420 226 211 690, GSM: +420 724 302 410, helena.sochrova@controlling.cz
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plasty a chemie

Skládky jako ropná pole
budoucnoSti?
Recyklace plastů se ve spojených státech díky osvětě
i nasazování nových, ekonomičtějších technologií,
zvýšila. ale většina použitých mateRiálů je i nadále
pohřbena na skládkách. to představuje ztRátu zdRojů,
pRotože „odpady“, kteRé vyhazujeme, obsahují obRovské
množství eneRgie, konstatují odboRníci společnosti
plastics engineeRs.

Z

ejména nerecyklovatelné plasty, často
považované za pouhé odpadky, jsou ve
skutečnosti cennými materiály. Molekuly,
které tvoří plastové výrobky, jsou silným zdrojem
energie – jejich složení je většinou z uhlíku a vodíku, takže spalování použitých plastů ze skládek
je doslova plýtvání zdroji. Vědci na Kolumbijské
univerzitě v USA zjistili, že kdyby se podařilo
převést na energii všechny nerecyklované plasty
vyrobené ve Spojených státech za rok, vytvořil by
se potenciál pro každoroční zásobování energií
pro 5,7 mil. domů.

Palivo z plastů?
Co bychom mohli dělat s plasty, které nejsou recyklovány místo toho, abychom je pohřbívali na
skládkách?
Dnes již existují technologie označované jako plastics-to-fuel (PTF), které umožňují zachytit energii
z nerecyklovaných plastů. Tak se mohou zušlechťovat a přepracovávat použité plasty do dopravních
paliv, chemických surovin a dalších cenných materiálů, jako jsou vosky a maziva. Například četné
společnosti používají proces nazývaný pyrolýza
k tepelnému rozkladu, umožňujícímu následně

Foto: beston

příklad pyrolýzní jednotky na zpracování plastového odpadu na palivo (ptF)

K dispozici je tak poměrně vydatný zdroj energie, který by mohl každoročně napájet miliony
domácností nebo zásobovat energií podniky –
ale v praxi ho místo využití pohřbíme, konstatuje
studie. Některé komunity ale tuto energii zotavují – např. především díky kombinaci recyklace
a využití energie skládkuje Německo pouze 1 %
svého odpadu.
září 2017
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převádět nerecyklované plasty na ropné produkty,
které mohou být rafinovány do pohonných hmot
pro automobily a pro jiné účely. Proces se liší, ale
obvykle zahrnuje tyto kroky:
Shromážděné plasty jsou tříděny k recyklaci,
a plasty, které nemají komerční recyklační využití,
jsou postoupeny do pyrolýzního zařízení. Tam se
zahřívají v prostředí bez kyslíku, kde se roztaví do

z plastu jde zpětně získat ropa

kapaliny a pak se odpaří do plynů, které jsou chlazeny a kondenzovány do široké škály užitečných
produktů, jako je motorová nafta pro vozidla.
Zní to samozřejmě slibně, ale jak vypadá reálná situace z pohledu srovnání paliv a dopadu na životní
prostředí? Jak si vede proces rozkládání nerecyklovaných plastů a rekonstituce molekul na palivo
oproti tradiční výrobě paliv?

Překonávání bariér posouvá PTF
blíže k realizaci
Systémy PTF nejsou nové, tyto technologie existují
již desetiletí, ale prosazovaly se jen velmi pomalu.
Důvodem byly hlavně problémy při vytváření ekonomicky proveditelných systémů v komerčním
měřítku a technologická omezení. Nedávné inovace
v pyrolytické technologii a investice ale vytvořily novou generaci systémů, které mohou tyto předchozí
komplikace překonat. V první řadě padly dřívější
ekonomické bariéry – studie RTI International v roce
2012 zjistila, že měnicí se ekonomické skutečnosti
způsobují, že PTF technologie jsou v porovnání
s tradiční likvidací odpadů cenově výhodnější. Také
dospěla k závěru, že „technologie přeměny odpadu
jsou již v některých oblastech schopny produkovat
paliva s nižšími náklady než likvidace skládkování.“
Vycizelovaly se a zlevnily i technologické procesy
umožňující konverzi dříve nevyužitelných plastů
na palivo nebo použitelné materiály.
Příkladem může být problém zvaný Polyethylen
(PE). Jde o syntetický polymer s největším objemem
výroby – roční produkce přesahuje 100 mil. tun.
Je pozoruhodně inertní a obtížně se rozkládá bez
zvláštního ošetření, což činí jeho degradaci pomocí
nízkoenergetických procesů velmi problematickou.
Jako slibná cesta vypadá metoda vyvinutá výzkumníky z Čínské akademie věd a Kalifornské univerzity
v Irvinu, kterou publikovali v magazínu Science
Advances. Jde o technologii pro vysoce účinnou
degradaci polyethylenů za mírných podmínek,
založenou na procesu tandemové katalytické křížové alkanové metateze CAM (catalytic cross alkane
metathesis), kdy se při použití široce dostupných
krátkých alkanů (organické chemické uhlovodíky
nazývané dříve parafíny) různé typy polyethylenů
s různými molekulovými hmotnostmi podrobí úplné
konverzi na využitelné tekuté palivo. Tento způsob
vykazuje vynikající selektivitu pro tvorbu alkanů
a skladbu rozloženého produktu (tekuté palivo
versus vosky) a může být účinně řízen katalytickou
strukturou a reakčním časem. Unikátní výhodou
tohoto postupu je, že obchází obvyklé problémy
s přenosem hmoty a tepla, které provázejí konvenční
procesy katalytické pyrolýzy zahrnující taveniny PE
a jež komplikuje nízká energetická účinnost a obtížná kontrola výsledného produktu. ■
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informační a komunikační technologie

Nové čipy pro umělou
iNteligeNci
Umělá inteligence a samoUčící systémy jsoU novodobým
hitem. výrobci a vývojáři těchto řešení však narazili na
problém: běžné čipy poUžívané pro vyspělé, i když velmi
výkonné počítače, nejsoU vhodné pro úkoly řešené pomocí
Umělé inteligence. blíže k nim má zpracování grafiky.

T

o, že klasické čipy nejsou i přes svůj vysoký
výpočetní výkon pro úkoly tohoto typu příliš
efektivní, vyvolalo poptávku po zcela nových
technologických řešeních. Ta by měla lépe vyhovovat systémům umělé inteligence (AI) a způsobům,
jakým pracují. Začaly proto vznikat první specializované čipy vyvíjené cíleně pro umělou inteligenci
umožňující mnohem rychleji zpracovávat data
v reálném čase a zvládat svižněji fáze učení.

tpU – procesor z vlastního vývoje google pro oblast ai

IT giganti míří na AI

Google, který používá strojové učení a hluboké
neuronové sítě v mnoha svých aplikacích, představil na letošní konferenci I/O pod označením
TPU (Tensor Processing Unit) vlastní procesor pro
oblast AI (psali jsme podrobněji v TM č. 7/2016,
str. 44), s nímž chce získat náskok s využitím AI
v cloudu a v datacentrech, kde probíhá většina
zpracování logických operací pro Big data a různé
aplikace. Cílem je proto veškeré tyto procesy maximálně optimalizovat.
TPU je serverový hardware o velikosti pevného
disku, který jde snadno integrovat do rackových
konstrukcí v datacentrech. Používá platformu pro
strojové učení TensorFlow vyvinutou týmem Google Brain, kterou Google poskytl jako open-source
pro vývojáře z celého světa. Základní jednotka TPU
obsahuje hlavní ASIC čip specializovaný právě pro
TensorFlow, desku s paměťovými prvky, konektory PCI Express, chladič a další komponenty. Využívá pevně danou instrukční sadu vyvinutou pro
druhou generaci TensorFlow. Tyto jednotky byly
využity i v proslulém souboji člověka s umělou
inteligencí ve hře Go, kde AI od Googlu přesvědčivě
demonstrovala své možnosti a nad nejlepším světovým hráčem v této logicky náročné hře zvítězila.
K nejambicióznějším firmám, které se zaměřily
na vývoj nového vybavení pro oblast strojového
učení a AI patří Nvidia. Strojové učení, zejména
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zvládlo o rok později 8 grafických jednotek Tesla
s novou architekturou Pascal za pouhé dvě hodiny.
Během jediného roku se tak výkon grafických procesorů Nvidie s využitím technologie hlubokých
neuronových sítí zdvanáctinásobil.
V průběhu červencové konference CVPR 2017
(Computer Vision and Pattern Recognition) na
Havaji, zabývající se AI, představila Nvidia svůj nový
výpočetní akcelerátor založený na čipu GV100
s novou architekturou Volta Tesla V100. Nové karty
už byly předány k testování výzkumníkům v oboru
AI z univerzit a jiných institucí, kteří budou moci
připravit svůj software pro architekturu Volta –
především využitím jejich speciálních jednotek
Tensor Cores.

Výrobci procesorů nechtějí propást
novou šanci

grafická jednotka nvidia tesla p100 dokáže rychle
zpracovat obrazové informace pro ai

oblast označovanou jako Deep Learning, nechápe
jako samostatný segment, ale jako technologii,
která bude postupně integrovaná do různých
systémů a časem se stane součástí všeho kolem
nás. Hluboké neuronové sítě, fungující v určitých
oblastech obdobně jako lidský mozek, budou
široce využívány v nejrůznějších aplikacích. Nvidia
proto vyvíjí jak hardwarové prvky a systémy, tak
navazující softwarová řešení pro tuto dynamicky
se rozvíjející oblast.
Kromě grafických jednotek Tesla P100 určených pro
rychlé inteligentní zpracování obrazové informace
pro AI, představila Nvidia loni i první kompaktní
„superpočítač” s označením DGX-1, určený pro
Deep Learning. Extrémně výkonná výpočetní jednotka (node) zahrnuje 8 špičkových grafických karet
Tesla P100, takže učení hlubokých neuronových sítí
může být výrazně rychlejší a efektivnější. Pokrok ve
zrychlení učení pomocí nových technologií s dedikovanými systémy dokumentuje příklad, který
uvedla Nvidia při loňském uvedení svých nových
čipů. Zatímco úloha, jejíž řešení ještě v roce 2015
zabralo kvartetu grafických jednotek Maxwel více
než den (25 hod) – práce s 1,33 mld. obrázků –

AMD představila koncem loňského roku novinku
s názvem Radeon Instinct, zahrnující hardware
v podobě nových grafických akcelerátorů a otevřenou softwarovou platformu ROCm (Radeon Open
Compute Platform). Novinka je určena právě pro
strojové učení a neuronové sítě, a měla by soupeřit

novinky amd – radeon instinct je určena pro
strojové učení a neuronové sítě

např. i s výkonnými systémy Tesla P100 od Nvidia.
Představeny byly tři modely grafických akcelerátorů Radeon Instinct s označením MI6, MI8 a MI25
v různé výkonnosti, z nichž každý je ale založen na
jiné konfiguraci. Od nejslabšího MI6, založeného
na 14nm čipu s architekturou Polaris, 16 GB paměti
GDDR5 s propustností 224 GB/s a výpočetním výkonem 5,7 TFLOPS, až po nejvýkonnější verzi Radeon
Instinct MI25, s čipem založeným na architektuře
Vega a výkonem 12,5 TFLOPS (SP, v duálním provedení s FP16 pak až 25 TFLOPS).
Na produktech pro segment AI pracuje intenzivně
také Intel, který chystá speciální koprocesory pro

intel využívá ve svých čipech pro segment ai technologii nervana
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informační a komunikační technologie
AI a neuronové sítě v podobě čipů s označením
Lake Crest, jejichž výrobu hodlá zahájit už letos.
Zatímco dosud se pro Deep Learning používaly
hlavně rychlé a výkonné grafické čipy, Lake Crest
je vyvíjen přímo pro využití v rámci Deep Learning
a neuronových sítí. V první generaci bude mít
podobu přídavné karty. Intel ale plánuje i verzi
s kódovým označením Knights Crest, která by
byla integrována do procesoru Xeon a umožnila
větší koncentraci akcelerátorů v serverech. Intel
využívá ve svých čipech určených pro segment
AI technologii, kterou získal díky loňské akvizici
startupu Nervana Systems. Lake Crest by měl
podle dostupných informací být čipem s velkým množstvím paralelních jednotek, které sdí-

lejí 32GB paměť HBM2 a nabídnout celkovou
propustnost 1 TB/s.
K plejádě výrobců, kteří se zaměřili na oblast AI
a Deep Learning se přidala i společnost Fujitsu. Vyvíjí
vlastní čip v podobě jednotky DLU (Deep Learning
Unit), který má být určen pro servery a superpočítače.
V první generaci, jež by měla být uvedena na trh
počátkem roku 2019, bude dostupný jako dodatečná karta (akcelerátor). Ve druhé generaci už má
být integrován přímo v procesorech Fujitsu Sparc.
Podle dostupných informací bude mít nový čip 16
prvků DPE (Deep Processing Elements), z nichž každý
bude tvořit osm SIMD jednotek. Kromě velkého
registru, který bude možné řídit softwarově, bude
čip využívat také rychlé paměti HBM2. Fujitsu pro

Šifrované disky s nižŠí kapacitou
Dcera Kingston Digital společnosti Kingston Technology, největšího výrobce paměťových
produktů na světě, rozšířila portfolio šifrovaných USB flash disků DataTraveler 2000 o disky
s nižší kapacitou ( 4 a 8 GB).
Důvodem menší kapacity nových disků je bezpečnost. Za většinu úniků dat jsou odpovědni
zaměstnanci nebo pověření lidé s přístupem

do sítě organizace, takže čím méně dat mohou
zkopírovat, tím méně jich může uniknout. Jak
řekla Valentina Vitolo, obchodní ředitelka divize
flash produktů ve společnosti Kingston: „Disky
s nižší kapacitou omezují
množství dat, které je na
ně možné zkopírovat, což
ztěžuje přenos velkého
množství dat citlivých
na přístup neoprávněné
osoby.“
Nové disky (4 a 8 GB) rozšiřují stávající modelovou

novinky pro internet věcí
Na konferenci SAP Leonardo Live představila společnost SAP SE novinky z portfolia zaměřeného
na internet věcí. Jde o nová řešení a služby, která využívají big data a analytiku a umožňují
využití IoT v digitální logistice, výrobě a správě majetku.
Mezi nová řešení, která propojují lidi, věci a firmy
se SAP Cloud a technologiemi, jako jsou strojové
učení nebo blockchain (speciální distribuované decentralizované databáze), patří:
SAP Leonardo IoT Bridge: konfigurovatelné digitální řídicí středisko, které poskytuje kompletní
přehled o firemních procesech v reálném čase;
SAP Global Track and Trace: cloudové řešení
pro sjednocené sledování, monitoring a reporting obchodních procesů napříč dodavatelským
řetězcem;
SAP Leonardo IoT Edge: cloudový software
pro výpočet a obchodní sémantiku umožňující fungování podnikových procesů v reálném
čase;
SAP Digital Manufacturing Insights: centralizované cloudové řešení pro řízení výroby poskytující
komplexní přehled o výrobě a umožňující optimalizaci výrobního procesu;
září 2017
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SAP Asset Manager: cloudová mobilní aplikace
pro správu majetku, zásob, údržby a bezpečnosti.
Inovace v digitální logistice vyvíjí SAP společně
s předními firmami včetně společnosti Bosch, což
umožňuje zákazníkům využití databáze SAP HANA
prostřednictvím Bosch IoT Cloud a díky tomu i zpracování velkých objemů dat v reálném čase a využití senzorů pro digitalizaci logistiky, poskytování
datových služeb na základě lokace v reálném čase,
informací o teplotě a dalších podmínkách apod.
SAP také představil tři verze služby, která zákazníkům
poskytuje nástroje pro podporu obchodních aktivit
v digitálním světě. Pomáhá firmám využít a propojit
technologie včetně internetu věcí, strojového učení,
analytiky, velkých dat, metodologie Design Thinking
a blockchain. Zákazníci tak mají přístup k odborníkům
a konzultantům, kteří jim pomohou bezpečně
a efektivně nasadit jednotlivé nástroje. Podle specifických
potřeb zákazníků nabízí SAP tři verze této služby:

Fujitsu vyvíjí vlastní čip DLU (Deep Learning Unit) pro
superpočítače

svou novinku kromě nové instrukční sady použije
i vlastní speciální technologii rychlého spojení mezi
více čipy s označením Tofu. ■
/va/

řadu v kapacitách 16, 32 a 64 GB. Všechny jsou certifikovány podle FIPS-197 a disponují 256bitovým
AES hardwarovým šifrováním a ochranou PIN pomocí přístupu přes integrovanou alfanumerickou
klávesnici.
Nasazení šifrovaných disků je velmi snadné i v pracovním prostředí, kde se používají různá zařízení
a operační systémy. Samotný disk je nezávislý na
operačním systému a je kompatibilní se standardy
USB 2.0, USB 3.0 nebo USB 3.1 Gen 1. Disky jsou vybaveny vlastním hardwarovým kryptováním šifrou
AES v režimu XTS. Šifrování probíhá na úrovni disku
a není proto nutné instalovat žádný software nebo
ovladače hardwaru.
Pomocí alfanumerické klávesnice na disku jej může
uživatel zamknout heslem nebo kombinací číslic
PIN kódu. Ještě vyšší zabezpečení je garantováno
díky funkci automatického uzamčení, které se aktivuje ihned při odpojení disku od hostitelského
zařízení. Navíc se klíč i heslo zablokují, když se 10x
zadá neplatný údaj. ■
Expresní edice: Poskytuje rychlou implementaci
předdefinovaných IoT řešení v oblastech, jako je
např. pohyb spotřebitelských produktů nebo 3D
tisk náhradních dílů ve výrobě.
Otevřená edice: Pomáhá vytvářet nová řešení
uzpůsobená specifickým podmínkám a realizovat
celý proces od konceptu až po vznik prototypu
do devíti týdnů. Zahrnuje přístup k SAP Cloud Platform a Digital Design Zone.
Firemní edice: Jde o rozšířenou otevřenou
edici, která zahrnuje nejen přístup k SAP
Cloud Platform a Digital Design Zone, ale
i k showroomu SAP Leonardo Innovation
Services s technologickými moduly a různými
obchodními scénáři. Součástí této verze jsou
i balíčky specializovaných služeb.
Všechny tři edice SAP Leonardo Innovation Services jsou vyvinuty na podnikové cloudové platformě SAP. Poskytují komplexní nástroje a funkce
pro vývoj aplikací bez nutnosti investovat do on-premise infrastruktury, kdy si firma spravuje svůj
hardware i software sama. Uživatelé si tak mohou
vybrat ty nejlepší nástroje pro podporu jejich
specifického podnikání, aniž by museli investovat
velké částky do řešení, s nimiž nemají potřebné
zkušenosti. ■
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energie a energetika

Tendr nebo přímé zadání?

Stále není jasno, jak určíme, kdo postaví nové bloky
Prezident Miloš Zeman při své návštěvě v Kraji Vysočina řekl, že by se nebránil tomu, aby
stát zadal výstavbu této elektrárny podle maďarského modelu bez výběrového řízení. Toto
prohlášení vzbuzuje velkou diskuzi, protože část odborníků a představitelů státní moci s ním
souhlasí a část nikoliv.
Mladá fronta Dnes napsala, že prezident při návštěvě dukovanské elektrárny prohlásil: „Politická
situace je věc krátkodobá a výstavba jaderné elektrárny je věcí dlouhodobou. Jinými slovy záleží na
tom, kdo co konkrétně nabídne. Jedná se o cenu,
financování, o příslušné další benefity. Osobně bych
vůbec nebyl proti tomu, aby se u nás aplikoval podobný model, jako je v Maďarsku s elektrárnou Paks.“

Vizualizace možné podoby nových bloků v JE Paks-II

Jde o jeden ze způsobů výběru dodavatele technologie, o kterém nyní ČEZ, Stálý výbor pro jadernou energetiku a česká vláda uvažují. Avšak podle
vládního zmocněnce pro jadernou energetiku Jána
Štullera je v současnosti preferovanou variantou
soutěž, ale ne podle zákona o veřejných zakázkách.
ČR bude žádat Evropskou komisi o tzv. sektorovou
výjimku, která umožní, nedržet se striktně tohoto
zákona, jako tomu bylo v případě nezdařeného
tendru na rozšíření JE Temelín.
Na konferenci VVER-2016 okomentoval Petr Závodský, ředitel útvaru Výstavba jaderných elektráren ve
společnosti ČEZ, volbu způsobu výběru dodavatele:
„Projektové společnosti budou mít všechna povolení
na své IČO, takže bude možné, aby do nich vstoupil
strategický partner, aby si je odkoupil stát, nebo aby
v té investici pokračoval ČEZ. Je to velmi otevřené
a bude záležet na vládním zmocněnci a výboru pro
jadernou energetiku, kterou variantu nakonec zvolí.
Z mého pohledu by byla vhodná varianta se širokým
zapojením českého průmyslu, tedy EPC dodávka
s význačnou subdodávkou třeba strojovny českými
firmami plus jejich zapojení v primární části elektrárny na místech, kde by to bylo možné. To by měla
být jedna z oblastí, která by byla jiná oproti předchozímu tendru. Tam jsme v rámci veřejné zakázky
nemohli požadovat zapojení českého průmyslu.“
Vítězslav Jonáš, předseda sdružení obcí Energetické
Třebíčsko, uvádí: „Podle mého názoru je v současné
době nejsprávnější cesta k výběru dodavatele pro 5.
blok v Dukovanech forma mezivládní dohody, tak
jak je to v Maďarsku. Jsem přesvědčen, že pokud
dnes přistoupíme k otevřené soutěži i s pomocí
případné sektorové výjimky z Bruselu, tak nejenže
dodavatele nevybereme, ale především nestihneme
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stavbu připravit včas. Možná by někomu vyhovovala
nekonečná soutěž se závěrem jejího zrušení. Možná,
že bychom nakonec přece nějakého dodavatele
vybrali, ale nejsem si jist, že z takové soutěže vyjde
nejlepší dodavatel a že ho vybereme včas. Jsme
přeci v Čechách a takováto stamiliardová zakázka,
výjimečná svou specifičností, která nemá v dějinách
ČR obdoby, by byla příliš velkým experimentem
a hlavně velkým rizikem, že stavět včas nezačneme.
To by teprve byly velké ztráty pro naši energetiku
a ekonomiku. Pořád očekávám, že současná nebo
příští vláda najde odvahu, rychle pověří Stálý výbor pro jadernou energetiku k přímému výběru
dodavatele, rozhodne bezodkladně o dodavateli
a začne stavět.“
Průběh veřejné soutěže je poměrně dobře znám
z různých zakázek i ze zrušeného tendru na rozšíření jaderné elektrárny Temelín. Ani přímé zadání
nevylučuje určitou formu soutěže, což dokládají
příklady z blízkých Evropských zemí.

Maďarský model
Nové bloky v Paksi se objevovaly v plánech maďarské vlády již v 80. letech, ale konkrétní obrysy začaly
nabírat až v roce 2009, kdy jejich výstavbu schválila
maďarská vláda. Tím začaly legislativní přípravné
práce a výběr technologie. Původně se předpokládalo, že bude v roce 2012 vypsán tendr a v roce
2013 vyhlášen jeho vítěz. Jako preferované projekty
byly označeny: AP1000 od americko-japonského
Westinghouse, Atmea-1 od francouzsko-japonské společnosti Atmea, EPR od francouzské Arevy
a VVER-1200 od ruského Rosatomu.
Maďarská vláda v roce 2014 přiřadila projektu vysokou prioritu a rozhodla se urychlit jeho přípravu.
Zároveň opustila myšlenku tendru a uzavřela dohodu přímo s Rosatomem. Podle vyjádření společnosti MVM Paks II, která má projekt na starosti,
tomu předcházelo přes 100 000 hodin strávených
jednáním a přípravou smluv.
Na základě analýzy jednotlivých technologií dospěl
Vládní výbor pro jadernou energetiku k tomu, že
maďarské bezpečnostní požadavky a technické
standardy nedokáže splnit jiná technologie než
VVER-1200, takže Rosatom je jedinou firmou, která
může postavit nové bloky a není nutné vypisovat

Na staveništi JE Hanhikivi zatím probíhá příprava
infrastruktury, jako jsou silnice a zázemí pro
pracovníky

veřejnou soutěž. Jde o tzv. technologickou exkluzivitu a jako důvod pro nevyhlášení tendru si ji Maďarsko obhájilo v roce 2016 před Evropskou komisí.
Nyní má projekt kladné hodnocení dopadu na
životní prostředí, schválení lokality a žádá o stavební
povolení. Podle plánu by se výstavba měla rozjet
v roce 2018 a výroba elektřiny má začít v roce 2024.

Výběr dodavatele ve Finsku
V roce 2008 začala finská společnost Fennovoima,
která má projekt JE Hanhikivi na starosti, výběr technologie. Předběžně vybrala tři preferované projekty:
tlakovodní EPR a varný SWR-1000 od francouzské
Arevy a varný ABWR od japonské Toshiby. Tím začala jednání s jednotlivými dodavateli, která měla
být dokončena v roce 2013 po schválení projektu
finskou vládou (tzv. desicion-in-principle).
Původním plánem bylo postavit buďto jeden blok
velkého výkonu (kolem 1600 MW), nebo dva menší
bloky (každý 1000-1200 MW), měla tak vzniknout
elektrárna o výkonu v rozmezí 1500 a 2500 MW.
V roce 2012 podala společnost Areva komerční
nabídku na reaktor EPR a Toshiba na ABWR a v roce
2013 bylo zahájeno přímé jednání s Toshibou.
Zároveň ale Fennovoima spustila studii, která měla
posoudit, zda by nebyl lepší jen jeden menší blok
(1000-1300 MW). Šlo o reakci na změnu vlastnické
struktury společnosti, protože německá společnost
E.On, která držela 34% podíl, z projektu vystoupila v souvislosti se změnou německé energetiky
a ústupem od jádra. Fennovoima se tedy zaměřila
na reaktory v tomto výkonovém rozsahu od společností Toshiba, Areva a Rosatom, ale nechala dveře
otevřené i dalším projektům.

Stavební stroje na souši i na vodě zahájily přípravu
břehu pro pobřežní infrastrukturu finské JE Hanhikivi

Na základě analýzy technologií probíhala přímá
jednání s Rosatomem (tlakovodní VVER-1200, 1200
MW) a Toshibou (varný EU-ABWR, 1600 MW). Později se soustředila hlavně na Rosatom a začala jednat také o převzetí 34% podílu po německém E.Onu
a v březnu roku 2014 došlo k odkoupení tohoto
podílu přes RAOS Voima Oy, dceřinou společnost
Rosatomu.
Protože nově mělo jít o elektrárnu s jedním blokem
s možným rozšířením v budoucnu na dva bloky,
musela Fennovoima žádat o dodatek k původnímu
decision-in-principle, který získala v roce 2014.
Na staveništi v současnosti probíhají přípravné
práce a počítá se s tím, že výstavba začne v roce
2019. Nový blok by měl začít vyrábět elektřinu
v roce 2024. ■
/vv/
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Jsou solární panely zranitelné
útoky hackerů?
S prudkým nárůstem zařízení připojených k internetu, jehož prostřednictvím je lze ovládat,
významně narůstá rovněž riziko kybernetických útoků vedených prostřednictvím globální
„sítě sítí“. Týkat se to může i systémů, které jsme si zatím s útoky hacekrů příliš nespojovali –
jde o energetická zařízení a jejich součásti.
Odpověď na otázku položenou v titulku bohužel
zní: ano. Vyhlídka inteligentní propojené energetické sítě, která je zranitelná útokem škodlivých
hackerů, vedla k tomu, že řada odborníků varuje,
aby se zavedla bezpečnostní opatření, než se budeme pohybovat příliš daleko tímto směrem. Nová
studie tvrdí, že i samotná zařízení generující energii
by mohla být zranitelná kyberútočníky.

Foto: The Next web

Prvním krokem k ochraně fotovoltaiky je změna
výchozích hesel při instalaci nových solárních panelů

Možnost tady je...
Holandský badatel Willem Westerhof zjistil, že
měniče (invertery) v solárních panelech, které
přeměňují energii generovanou panely na elektřinu, kterou může síť používat, měla 17 různých
zranitelných míst. Problém je, že měniče jsou připojeny k internetu, což znamená, že hackeři mohou
potenciálně vzdáleně přistupovat a řídit měniče,
měnit proud elektřiny, který by mohl přetížit systém
a způsobit nestabilitu v síti. Tato nestabilita by pak
mohla způsobit výpadky elektrické energie.
Studie po testech této myšlenky v terénu zjistila, že
takováto možnost opravdu existuje. Willem Westerhof neuvolnil detailní podrobnosti o svých zjištěních, aby potenciální zločinci nehledali inspiraci,
nicméně zřídil speciální web https://horusscenario.
com, kde informuje o rizicích nezabezpečených
energetických sítí. Výrobce měničů, firma SMA,
nicméně ve studii kritizovaných zařízení oponuje,
že zmíněná hrozba se týká jen části z nich.
Určitou útěchou může být fakt, že by muselo dojít
k ohrožení několika měničů současně, aby to způsobilo významné problémy v síti. Dokonce i pak by
bylo poměrně nepravděpodobné, že způsobí úplný
výpadek sítě. Navíc je takovéto situaci možné předejít.
Při instalaci nových solárních panelů by proto uživatelé měli v první řadě změnit výchozí hesla, tzv.
tovární nastavení běžné u produktů využívajících
digitální technologie. Druhým opravdu protihackovým řešením je odpojit měniče od internetu, což
slabinu a potenciální riziko ovládnutí hackery zcela
odstraní. „Výrobci solárních článků by se měli snažit
o izolaci těchto produktů od internetu co nejdříve.
A také by měli přezkoumat bezpečnost fyzického
přístupu, aby se snížilo riziko místního útoku od
září 2017
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někoho, kdo fyzicky pronikl do těchto zařízení,“ uvedl
pro společnosti BBC Dave Palmer, technologický
ředitel bezpečnostní firmy Cyber-Security Darktrace.

Energie jako Achillova pata
moderní společnosti
Klíčové systémy jako energetické a distribuční sítě
jsou kvůli svému strategickému významu ideálním
cílem pro kyberútoky, ať už jde o cílený útok na
infrastruktury nebo prostý vyděračský pokus, jehož
cílem je získat peníze. To dokumentuje např. jeden
z posledních masových útoků ransomwaru Petya,
jehož cílem se staly i energetické společnosti.
Prvním z varovných medializovaných případů, kdy byl
zjištěn malware zaměřený na průmyslová, konkrétně
energetická zařízení, byl neblaze proslulý Stuxnet.
Tehdy šlo ovšem o vysoce specializovaný škodlivý kód
určený k operacím ve specifickém segmentu – zařízení
pro jadernou energetiku. Postupně se však objevily
i další případy s už skutečně masivním zásahem.
K nejznámějším patří např. kyberútok z konce roku
2015 na Ukrajině, kdy přibližně 700 000 lidí zůstalo
23. prosince v Ivano-Frankovské oblasti bez elektřiny.
Výzkumníci společnosti ESET zjistili, že ve stejnou
dobu se kyberzločinci zaměřili i na další distribuční
elektrárenské společnosti na Ukrajině. Využili trojského
koně BlackEnergy, jehož prostřednictvím infiltrovali do
cílových počítačů komponent KillDisk, který způsobil,
že tyto počítače nešly spustit. Varianta KillDisk použitá
při útocích proti ukrajinské rozvodné energetické společnosti obsahovala některé další funkce, mj. kód specificky zaměřený k sabotáži průmyslových systémů.
Rusko je např. označováno i za původce případu, o kterém informovala agentura Bloomberg s odvoláním na
americké činitele, kdy hackeři operující ve prospěch cizího státu pronikli do nejméně tuctu amerických elektráren, včetně kansaské jaderné elektrárny Wolf Creek.
Útok podle nich vyvolává podezření, že hackeři hledají
slabá místa v rozvodu elektrické energie. Experti varují,
že nepřátelské síly si chtějí vytvořit podmínky pro
narušení dodávky elektřiny v USA. Příslušné varování

dostaly energetické podniky minulý týden. Hlavním
podezřelým se stalo podle Bloombergu Rusko právě
na základě ukrajinského incidentu, kdy se podařilo
hackerům vyřadit část tamní elektrické rozvodné sítě,
což mohl být test jejich útočných nástrojů.
Z předchozích pokusů podezřívali američtí představitelé Islámský stát s tím, že ISIS se snaží opakovaně
hacknout americké elektrárenské společnosti a vyřadit síť z provozu, jak uvedl na konferenci amerických energetických společností Caitlin Durkovich,
náměstek ministra pro ochranu infrastruktury na
americkém ministerstvu pro vnitřní bezpečnost.

Kyberzbraně mají v arzenálu
„dobří” i „zlí”
Americká agentura nicméně dodává, že USA mají
k dispozici i vlastní kybernetické nástroje schopné
rozvrátit nepřátelskou elektrickou síť. Americké
Ministerstvo energetiky už na jaře roku 2007 provedlo experiment pojmenovaný Aurora Generator
Test, jehož cílem bylo zjistit, zda může hacker pomocí počítače zlikvidovat fyzický objekt. Objektem
testu, který vedl bývalý zpravodajský důstojník amerického námořnictva Michael Assante, byl 2,25 MW
generátor v Idaho National Laboratory, jehož řídicí
systém byl vystaven působení jednoduchého malware. Ten měl desynchronizovat část elektrické
sítě. A to se také stalo – během několika minut po
provedení útoku bylo zařízení a část sítě zničeny.
Obdobný nástroj, připisovaný ruským hackerům,
známý pod názvem CrashOverride, Industroyer
nebo Electrum, sice nefunguje stejně jako zmíněný
malware, nicméně dokáže síť destabilizovat, takže
nebude vést elektřinu.
Světová energetická rada (World Energy Council)
vydala loni dokument zabývající se touto problematikou. Dokument s názvem „Cesta k odolnosti:
Zvládání kybernetických rizik”, v němž uvádí příklady 11 velkých incidentů a upozorňuje, že kybernetické útoky představují specifickou a závažnou hrozbu v oblasti energetiky, jelikož útok na
energetickou infrastrukturu má potenciál
„přejít z kybernetické sféry do fyzického světa“.
„Zvyšující se digitalizace vede k větší efektivitě pro
řízení energetických sítí, ale současně se energetická
aktiva stávají náchylnější ke kybernetických útokům,
zejména v důsledku automatizace průmyslových
řídicích systémů (ICS – Industrial Control System).
Útoky na ICS by mohly vést ke ztrátě kontroly nad klíčovými zařízeními a způsobit poruchy zařízení, požáry,
výbuchy nebo zranění,“ uvádí studie. ■

Energetické a distribuční sítě jsou
kvůli svému strategickému významu
ideálním cílem pro kyberútoky

Foto: The Daily beast
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Roboti se učí jako lidé

jektů. Dosavadní nejmodernější algoritmy počítačového vidění dosáhly přesnosti pouze asi 50 %.

Obvykle rObOti spOlehlivě fungují v průmyslOvé sféře, kde
za známých OkOlnOstí identifikují rOzpOznatelné Objekty
v předvídatelných časech. ale v reálném světě, na
neznámém území plném cizích předmětů, už je tO jiné.

Zbytek si prostě odvodí

S

ituaci by mohl změnit nově vyvinutý algoritmus počítačového vidění, který dává robotovi
schopnost rozpoznat trojrozměrné objekty a intuitivně i předměty, které jsou částečně zakryté nebo
převrácené, aniž by bylo nutné je prohlížet z několika
úhlů. Informace o výzkumu, o němž referoval server
Seeker, prezentovali doktor Ben Burchfield z katedry
počítačového vidění a robotiky na Duke University
a George Konidaris, odborný asistent informatiky na
Brown University, na konferenci Robotics: Science
and Systems v americkém Cambridge.

Přemýšlet trochu jinak
Podobně jako u jiných algoritmů pro počítačové
vidění se jejich robot dozvěděl o svém světě tím,
že prošel databázi 4000 trojrozměrných domácích
objektů rozdělených do 10 různých tříd – vany,
postele, židle, stoly, župany, monitory, noční stojany,
pohovky, stoly a toalety. Ale zatímco s využitím
většiny konvenčních algoritmů je možné vycvičit
robota, aby např. rozpoznal celou židli, hrnce či
pohovku, nebo ho naučit, aby rozpoznal části celku
a složil je dohromady, aby hledal, jak jsou objekty
podobné a jak se liší, nový systém funguje trochu
jinak. Když zjistí konzistenci uvnitř tříd zkoumaných
objektů, ignoruje je, aby zmenšil výpočetní problém
až na zvládnutelnější velikost a zaměří se na odlišné
části. Například všechny hrnce jsou uprostřed duté.
Když byl algoritmus vyškolen k rozpoznání hrnců,
neplýtval už časem na analýzu dutých částí. Jakmile
dospěl ke zjištění, že předmětem je hrnec, soustředil
se na jeho hloubku či na umístění rukojeti. Tím se

foto: ben burchfield

robot vidí předmět z jednoho pohledu (vlevo), na
základě nového algoritmu dopočítá pravděpodobný
tvar (uprostřed) – pro porovnání je skutečný 3d
model (vpravo)

uvolní zdroje a ulehčí se další učení. Další výpočetní
zdroje se používají k zjištění, zda je položka na pravé
či levé straně, a také odvodí její trojrozměrný tvar,
pokud je část skryta.
Tento poslední problém je v oblasti počítačového
vidění zvláště obtížný, protože v realitě se objekty
překrývají. Aby se jej podařilo vyřešit, zaměřili se
vědci na nejpokročilejší formu umělé inteligence,
která používá umělé neuronové sítě nebo tzv. algoritmy pro hluboké učení, protože zpracovávají
informace podobným způsobem, jak se učí lidský
mozek. A výsledek?
V experimentech, kdy robot prohlížel 908 položek
z jednoho pohledu, odhadl správně asi 75 % ob-

Přestože přístupy k hlubokému učení jsou dobré při
analýze složitých vstupních dat, jako je např. analýza
všech pixelů v obraze a předpověď jednoduchého
výstupu, jako např. „to je kočka“, nejsou už podle
doktora Burchfielda tak dobré v inverzním úkolu.
Když je objekt částečně zakrytý, omezený pohled –
vstup – je méně komplexní než výstup, tzn. úplné,
trojrozměrné zobrazení.
Algoritmus Burchfield–Konidaris dokáže vytvořit
(předpokládaný) obraz celého dílu z částečné informace tím, že identifikuje složité tvary, které mají
tendenci být navzájem spojeny. Například objekty
s plochými čtvercovými vrcholy mají tendenci mít
nohy. Pokud robot vidí pouze hranatý vrchol, může
z něj odvodit nohy. „Dalším příkladem jsou rukojeti.
Rukojeti připojené k válcovým nápojovým nádobám
mají tendenci se připojovat na dvou místech. Pokud
robot rozezná objekt tvarovaný do formy hrnku
s viditelným malým hrotem, je pravděpodobné,
že tento výstupek se dále rozkládá do zakřivené
nebo čtvercové rukojeti. Vidí přední polovinu hrnce,
a předpokládá, že v zadní části je rukojeť, protože to
je dobré místo, kde by mohla být,“ řekl Ben Burchfield.
Po výcviku byl robot schopen dosáhnout u nových
objektů nejen správných odpovědí asi v 3/4 případů
(výrazně přesněji, než dokázaly předchozí metody),
ale byl i velmi rychlý. Za 1 s odhadl výsledek, přičemž se nemusel na objekt podívat z různých úhlů
a dokázal odvodit i části, které nebyly vidět.
Tento typ učení dává robotovi vizuální vnímání
podobné způsobu, jakým vidí svět lidé. Vykládá
objekty s obecnějším smyslem pro realitu, místo
toho, aby se snažil namapovat znalosti shodných
objektů na to, co vidí. Doktor Ben Burchfield chce
tento výzkum dovést k učení zmíněného algoritmu
o milionech objektů a možná desítkách tisíc typů
objektů a koncentrovat jej do jediného robustního
systému, který by mohl být základem pro obecný
princip robotického vnímání. ■

PRůlom v komunikaci Pod vodou?
Pod vodou je komunikace obtížná a komplikovaná, ale vědci z oddělení energetiky Národní
laboratoře Lawrence Berkeley (Berkeley Lab) objevili metodu, která by mohla znamenat
zásadní zlom. Jde o metodu balení více kanálů na jednu akustickou frekvenci – což masivně
zvyšuje množství dat, které mohou být přenášeny pod vodou.
O nové metodě nedávno informovali ve vědeckém magazínu a sborníku Národní akademie věd
(Proceedings of the National Academy of Sciences
– PNAS). „Představte si, že se plavíte ponorkou
v oceánu a potřebujete komunikovat s jinými
ponorkami, loděmi na hladině nebo s někým na
souši. Klasická zařízení jako mobilní telefon, wifi
a další mikrovlnná komunikační síť, kterou běžně
používáme, v těchto podmínkách nefungují, protože voda mikrovlny absorbuje a komunikace tak
nedosáhne na delší vzdálenost. Uvažovalo se proto
o jiných možnostech, jako jsou třeba optické vlny,
ale světlo má malou vlnovou délku, která může
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být snadno rozptýlena mikročásticemi a mořským
životem v oceánu, takže se informace na delší
vzdálenosti opět ztratí,“ popisuje Chengzhi Shi,
vědecký pracovník z oddělení materiálových věd
Berkeley Lab a profesor na Kalifornské univerzitě
v Berkeley.
To je důvod, proč jsou v současné době prakticky
jediným médiem používaným pro aplikace pod
vodou akustické vlny – Sonar. Ale ani tato metoda
není dokonalá. Jeden z hlavních problémů je, že
frekvence akustických vln je tak nízká, že omezuje
rychlost komunikace na kilobity za sekundu. A to
je opravdu málo. Pro srovnání: průměrné rychlosti

dr. chengzhi shi kontroluje spojení mezi snímači
a digitálním obvodem u experimentu pro testování
akustické komunikace pod vodou

širokopásmového připojení jsou kolem 50 MB za
sekundu, tzn., že jsou 50 000krát rychlejší. Kompromis s akustickou komunikací, zejména na vzdálenost 200 m a více, je, že dostupná šířka pásma
je omezena na frekvenční rozsah do 20 kHz. Tato
frekvence snižuje rychlost přenosu dat na desítky
kilobitů za sekundu, což nás vrací do doby telefonických připojení k internetu a modemů o kapacitě
56 kb za sekundu.
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Multiplex aplikovaný na akustiku
Výzkumníci vycházeli z myšlenky multiplexování –
kombinace různých kanálů společně se sdíleným
signálem. Multiplexování je technikou široce používanou v telekomunikačních a počítačových sítích,
ale multiplexování orbitálního momentu hybnosti
je přístup, který až do této studie nebyl na akustiku
aplikován, uvedli vědci.
Využitím dynamické rotace generované jako pohyb
akustických vln a orbitálního momentu hybnosti,
dokázali vědci zabalit více kanálů na jednu frekvenci
a efektivně zvyšovat množství informací schopných
předávání. Prokázali to kódováním dopisů v binární
formě, které tvoří slovo „Berkeley“, a vysíláním informací. Binární data představující slovo „Berkeley“
byla převedena digitálním obvodem na informace
zakódované v nezávislých kanálech s různým momentem orbitální hybnosti. Řada převodníků pak
vysílala informace prostřednictvím jediného akustického paprsku – signálu, který by normálně nesl
méně dat. Jak se zvuk šíří, vytváří akustická vlnoplocha spirálovitý vzor nebo vířivý paprsek. Písmena
jsou zakódována na nezávislých kanálech, přičemž
amplitudy a fáze tvoří různé vzory.
„Rotace probíhá při různých rychlostech pro kanály
s různým orbitálním momentem hybnosti, dokonce
i když frekvence samotné vlny zůstává stejná, což
činí tyto kanály navzájem nezávislé. To je důvod,
proč je možné zakódovat různé bity dat ve stejném
akustickém paprsku nebo pulsu. Potom jsme použili
algoritmy k dekódování informací z různých kanálů,“
uvedl Chengzhi Shi.

Osm bitů místo jednoho
Experimentální uspořádání, umístěné v laboratoři
Berkeley Lab, sestávalo z digitálního řídicího obvodu
se soustavou 64 snímačů, které spolu vytvářely spirálové vlnové útvary pro vytvoření různých kanálů.
Signály byly vysílány současně prostřednictvím
nezávislých kanálů orbitální momentové hybnosti.
Byla použita frekvence 16 kHz, což je rozsah běžně
používaný u sonaru. Přijímačové pole s 32 sen-

zory měřilo akustické
vlny a algoritmy byly
použity k dekódování
různých vzorků.
„Modulovali jsme amplitudu a fázi každého
měniče, abychom vytvořili různé vzory a generovali různé kanály
pro orbitální moment
hybnosti. Pro experiment jsme použili 8 kanálů, takže místo toho,
abychom zaslali jen
jeden bit dat, můžeme
odeslat 8 bitů současně.
Teoreticky však počet
kanálů poskytovaných
orbitálním momentem
může být mnohem
větší,“ řekl Chengzhi Shi.
Osm kanálů, které byli
výzkumníci schopni
s novým nastavením
současně nabalit na
akustickou frekvenci
namísto obvyklého
jednoho, se sice nemusí Písmena jsou zakódována na nezávislých kanálech, přičemž kombinace amplitudy a fáze
zdát mnoho, ale odesí- tvoří různé vzory, které jsou přenášeny a poté opět dekódovány do původní informace
lání 8 bitů najednou
znamená osminásobné zvýšení aktuální přenosové naši práci komercializovat,“ doplnil Chengzhi Shi.
rychlosti. To už je podstatný rozdíl a pokrok, který Jak zdůrazňuje server DigitalTrends, pomalá rychlost
výzkumníci přirovnávají k „přechodu z jednosměrné podvodní komunikace je jedním z hlavních důvodů,
silnice na dálnici.“ V experimentálním uspořádání proč tolik oceánu zůstává dosud nezmapováno.
vyšetřovatelé odesílali data vzduchem, ale používali Rychlejší komunikace bude hrát důležitou roli v obfrekvence velmi podobné těm, které byly požado- lastech, jako je mapování mořského dna pomocí
vány pro přenos informace ve vodě, fyzika akustic- bezpilotních plavidel a podvodních robotů, stejně
kých vln je pro vodu a vzduch v tomto kmitočtovém jako ropné průzkumy na moři a detekce plavidel.
pásmu velmi podobná. „Dalším krokem je umístit Nová technika využití akustických vln by proto
pole snímačů pod vodou, abychom testovali komu- mohla potenciálně otevřít svět vysokorychlostní
nikační metodu v reálném prostředí. Jakmile bude komunikační činnosti pod vodou. ■
bl, foto: Berkeley Lab
tato technika otestována pod vodou, bude možné

SuperabSorpční vlákno dokáže ochlazovat tělo
Díky vzpřímené poloze těla nám bylo umožněno běhat, ale nebýt sofistikovaného ochlazování,
které zajišťují miliony potních žláz, nedokázaly bychom uběhnout dlouhé vzdálenosti. Při extrémní zátěži totiž dokážou vyloučit až litr potu za hodinu, a ochlazovat tak tělo odpařováním.
Na termoregulaci vynakládá naše tělo až třikrát více
energie než na svalové procesy, proto zachovávání stálé tělesné teploty i při mírných venkovních
teplotách omezuje náš sportovní nebo pracovní
výkon. Před několika lety přišli na pomoc vědci
s tzv. funkčním prádlem, které díky inovativním
materiálům provádí odpařovací chlazení a přizpůsobí se individuální situaci. Poprvé bylo toto funkční
prádlo prezentováno v roce 2014 na fotbalovém
mistrovství světa v Brazílii.
Poslední novinkou, která přišla z dílny společnosti
Basf, je speciální superabsorpční netkaná textilie,
kterou lze použít jako standardní součást oděvu.
Velmi rychle absorbuje pot a prostřednictvím bakteriostatické textilie jej odvádí do aktivní vrstvy
září 2017
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Luquafleece. Podobně jako rybářské sítě zachycuje superabsorbční polymerová textilie rostoucí
množství vodních částic až do momentu, kdy osmotické síly zvyšujícího se gradientu koncentrace
překonají její pružné obnovovací síly. Takto dokáže
aktivní vrstva Luquafleece pohltit až 10násobek své
hmotnosti ve formě vody a zadržet ji tak pevně, že
funkční textilie je na povrchu suchá.
Při nárůstu teploty pokožky přijímají v textilii nahromaděné molekuly vody tepelnou energii, z jejího
členitého povrchu se odpařují, a tím ochlazují tělo.
Tělo se pak méně potí a zároveň šetří energii, již
by jinak muselo vynaložit na termoregulaci. Tímto
způsobem může externí chlazení za vysokých teplot
posílit výkon až o 10 %. Zmírňováním intenzity

pocení navíc produkt pomáhá snižovat zátěž pro
kardiovaskulární systém, metabolismus a energetickou rovnováhu.
Intenzita odpařování se přizpůsobuje okolní teplotě
a stupni namáhání. Proto funkční oblečení ochlazuje
tělo jen v takové míře, jakou si daná situace žádá. ■
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Zabijáci nové generace
Vojenští experti a přední zbrojařské firmy intenzivně pracují na přesných zbraních schopných
dosáhnout několikanásobně nadzvukových až hypersonických rychlostí (větších než Mach 5 –
cca 6000 km.h-1 na úrovni moře), proti nimž v současnosti neexistuje žádná efektivní obrana.
Hypersonické střely by ničily cíle s využitím extrémní
kinetické energie dané jejich vysokou rychlostí.
Pokusy s využitím náporového motoru provedly už
úspěšně USA i Rusko, a nyní se do elitního klubu
zařadila i Čína. A zdá se, že zavedením svého náporového motoru, tzv. ramjet, bude mít možná před
svými rivaly náskok.

Nové hypersonické rakety by měly používat pevné
palivo, což činí jejich použití více operativní, než
v případě pohonných jednotek s kapalným palivem.
Výhody raket s náporovým pohonem je v tom, že
nemusí nést okysličovadlo, protože jejich pohon
využívá kyslík ze vzduchu, jímž raketa právě prolétá.
Rychlost a výkon ramjetů na pevné palivo lze ovlá-

Vizualizace čínské technologie ramjet – její použití ztrojnásobí dosah dnešních nadzvukových střel čínských
raket vzduch-vzduch

Od starověkých raket
k hypersonickým střelám
Čínská výzkumná instituce CASC (China Aerospace
Science & Technology Corporation) oznámila koncem května letošního roku dva úspěšné testy využití
technologie ramjet – náporového pohonu u raket
typu vzduch-vzduch. Podle dostupných čínských
informací bylo dosaženo nadzvukové rychlosti
kolem Mach 5 (přes 1650 m.s-1). Náporový pohon
těmto střelám poskytne velký dolet, lepší manévrovací schopnosti a také vyšší rychlost.
S touto technologií nadzvukové střely ztrojnásobí
dosah dnešních čínských raket vzduch-vzduch
kategorie BVRAAM (beyond-visual-range air-to-air missile), které lze vypálit na cíl, aniž by ho
pilot musel mít na dohled ve vizuálním kontaktu.
Tyto současné letecké střely Pl-12 (menší) nebo
větší PL-21 doletí do vzdálenosti cca 100 km,
ale s náporovým pohonem by zvýšily operační
dosah až na 300 km. Čínské stíhačky by tak mohly
pálit ze vzdálenosti, která je třikrát větší, než je
dolet současných raket. Zavedením takovýchto
leteckých střel do výzbroje by Číňané dosáhli
technologické převahy nad letouny USAF (nejmodernější americké rakety BVRAAM – AMRAAM
AIM-120D mají max. rychlost „jen” kolem Mach 4
a dosah ca 160 km) i nad evropskými systémy
(nejnovější britské protiletadlové střely BVRAAM
– MBDA Meteor s náporovým pohonem mají
zhruba 100km dolet).
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dat regulováním množství vzduchu zachytávaného
a dodávaného do pohonné jednotky.

Američané s nimi počítají také
Čínské výsledky dělají těžkou hlavu zejména
americkým ozbrojeným silám, které rovněž pracují
na hypersonických systémech, s nimiž počítají pro
novou generaci své výzbroje. Byly již provedeny testy

Nejlepším řešením hybrid?
Americká zbrojovka Lockheed Martin přišla s konceptem TRCC (Turbine rocket combined cycle), což
je motor, který přepíná mezi turbodmychadlem,
ramjet a scramjety pro podzvukový, nadzvukový
a hypersonický let. Motor TRCC má být otestován
do roku 2020. Pokud vše půjde dobře, měl by být
využit v bezpilotním dvoumotorovém průzkumném letounu SR-72, dosahujícím rychlosti Mach 6.
Stroj je navrhován pro operace ve vysoce konfliktním a bráněném vzdušném prostoru v nadmořské výšce 30 až 100 km, kde by využil své
rychlosti k překonání nepřátelské obrany. Mohl
by odpalovat i hypersonické střely.

s náporovým motorem a zbraně využívající tuto technologii by se měly objevit v arzenálu plánovaných
letadel 6. generace zhruba v polovině třicátých let
21. století. Zatím americké letectvo a námořnictvo
společně zvažují a vybírají technologie na základě
požadavků vycházejících z programu tzv. globální
vzdušné převahy Air Superiority 2030 Flight Plan.
Ten již určuje některé klíčové vlastnosti stíhačů nové
generace – např. stealth technologií nové úrovně
(s „chytrou kůži“ v podobě soustavy senzorů v trupu
a na povrchu letounu, což zvýší jejich efektivitu),
výkonný systém pro elektronický boj, včetně specializovaných umělých inteligencí, zvýšenou autonomií
řízení, zmíněné hypersonické zbraně apod.
USA testovaly technologie hypersonického pohonu
v rámci programu Hypersonic Air-breathing Weapon Concept (HAWC), na němž se podílely např.
firmy Boeing, Raytheon i agentura DARPA. Na

Od prvních testů amerického hypersoniku X-51 Waverider už o něm nejsou dostupné žádné informace
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základě získaných zkušeností by měla vzniknout hypersonická střela nové generace HSSW (High-Speed
Strike Weapon). V květnu 2013 absolvoval (po několika předchozích méně úspěšných pokusech)
experimentální stroj X-51 Waverider zatím nejdelší
hypersonický let s využitím pohonu scramjet. Byl
vynesen pod křídlem letounu B-52H Stratofortress,
po uvolnění ve výšce 15,2 km akceleroval během
26 s na rychlost Mach 4,1 (1360 m.s-1), vystoupal
do výšky 18 km a zrychloval dále až na Mach 5,1
(1690 m.s-1), dokud nevyčerpal palivo na 240s let.
Až do plánovaného dopadu do Tichého oceánu
vysílal cenná data. Technologický demonstrátor tak
potvrdil, že je možné tento typ pohonu využít. Ovšem program po oznámení výsledků prvních testů
s hypersonickým kluzákem X-51 Waverider jako
by poněkud „zamrznul” – nejsou o něm dostupné
prakticky žádné informace ani žádný předpokládaný časový rámec vývoje.

Tajný ruský projekt: zabiják lodí
Na hypersonických zbraních pochopitelně intenzivně pracuje i Rusko. Výsledkem je např. nyní připravovaný systém 3M22 Zirkon, vysoce výkonná

Ruský hypersonický projekt na aerosalonu MAKS
v podobě makety stroje GLL-AP-02

protilodní zbraň s hypersonickým pohonem, která
by zatím neměla ve svém segmentu konkurenci.
Půjde o dvojstupňovou raketu – start zajistí klasický
raketový motor na tuhé palivo, a následně převezme
úlohu pohonné jednotky náporový motor, který
obstará vlastní hypersonický let. Parametry střely

Ramjet – sto let stará novinka
Náporový pohon neboli ramjet je jednoduchý
typ reaktivního pohonu v podobě na obou koncích otevřené, dovnitř se zužující trubice, do níž
proudí za letu vzduch nasávaný s využitím velké
dopředné rychlosti. Vzduch je uvnitř stlačován
a při průchodu spalovacím prostorem je do něj
přidáváno palivo. Tím se uvolňuje tepelná energie, takže prudce naroste teplota spalin, které
jsou vysokou rychlostí vytlačovány tryskou ven
a ženou poháněný stroj vpřed.
Náporový pohon ke svému provozu potřebuje
určitou minimální rychlost. Pokud je stroj v klidu
nebo není dosaženo potřebné iniciační rychlosti,
systém nefunguje. Paradoxně není tento pohon
budoucnosti až tak převratnou novinkou. Letos
oslaví už sté narozeniny.
Náporový motor vynalezl v roce 1907 René
Lorin a o rok později si ho nechal patentovat.
V roce 1913 si patentoval vylepšenou verzi, určenou už pro nadzvukový let. V časopiseL´Aerophile publikoval zprávu o novém druhu pohonu

jsou tajné, ale rychlost letu se odhaduje na Mach
5–6 (1650 až 2000 m.s-1), některé informace hovoří
dokonce až o Mach 7 (2320 m.s-1). Dolet by měl činit
300–400 km (jiné údaje spekulují i se vzdáleností
800 až 1000 km). Střely Zirkon by měl jako první
získat do své výzbroje (do roku 2020, kdy se plánuje
dokončení jejich vývoje) křižník Admirál Nachimov
(Projekt 11442M) a křižník Petr Veliký (Projekt 11442),
který projde v příštích letech zásadní modernizací.
S hypersonickými protilodními raketami se počítá
i pro nové ruské jaderné útočné ponorky Husky,
které vstoupí do služby někdy v příštím desetiletí.
Rusko strávilo také několik let vývojem nového
hypersonického kluzáku Yu-71 a YU-74 (Hypersonic
Glide Vehicle – HGV), který byl podle zpravodajského magazínu Jane´s Intelligence Review testován loni jako součást systému tzv. Projekt 4202.
Je určený k překonání protiraketové obrany USA.
Společně s Indií pracuje Rusko, resp. jeho výzkumné

Nový motor pro hypersoNiky
Britská firma Reaction Engines zahájila letos výstavbu testovacího zařízení pro nově vyvíjený motor Sabre, který by mohl zásadním způsobem ovlivnit kosmické výpravy či vývoj
nadzvukových letadel.
Do projektu je zapojena kromě britské vlády i Evropská
vesmírná agentura ESA a řada soukromých investorů.
Sabre nevyužívá technologii náporového motoru jako
rychlejší ramjet, ale kombinuje raketový a proudový
motor, resp. jejich principy. Funguje jako vylepšený
raketový motor poháněný směsí vodíku a kyslíku,
který si na rozdíl od běžných reaktivních motorů tohoto typu tekutý kyslík dokáže zajistit sám z okolní
atmosféry. Částečně tak využívá principu proudového
motoru. To konstruktérům umožnilo zbavit se nutnosti
vybavit stroje nádržemi s kapalným kyslíkem (přesněji řečeno, počítá se s nimi, ale jen pro situaci, kdy
by stroj operoval v „raketovém módu“ nad hranicí
září 2017
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Foto: David Myhra

Náporový motor Pabst měl používat i nacistický
experiment VTOL – stroj Focke-Wulf „Triebflügel”
z roku 1944, s uvažovanou rychlostí až 1000 km.h-1

létajících těles, označovaném Propulseur par
réaction directe. Během 2. světové války experimentovali s náporovým motorem i Němci, v poválečných letech pak USA, ale vývoj se postupně
přesunul ve prospěch tryskových motorů.

Indie s Ruskem vyvíjejí hypersonické křižující střely
BrahMos II s motorem scramjet (rychlost Mach 7)

vojenské organizace, také na vývoji hypersonické
křižující střely BrahMos II. Její testy proběhly už letos,
s finalizací se počítá do roku 2020. Rychlost střely
poháněné ve fázi křižujícího letu motorem scramjet
(Supersonic Combustion Ramjet) je odhadována
na Mach 7 a dosah ca 290-300 km. ■

se zaměří první fáze nadcházejících testů už příští rok.
Poté bude následovat vývoj jádra motoru, které by
se mělo dočkat prvních testů v roce 2020. V případě,
že se nevyskytnou zásadní problémy, uvažuje firma
o jeho nasazení na experimentálním letounu. Pokud
vše půjde dobře, mohl by se Sabre dočkat po roce
2025 i prvního reálného komerčního nasazení. ■

atmosféry, kde se již kyslík nevyskytuje).
Klíčem k tomu je extrémně výkonný chladič: tento technologický zázrak obsahuje
soustavu velmi tenkých héliem naplněných trubek a při optimální koncentraci
plynů, tlaku a rychlosti proudění dokáže
přiváděný kyslík velmi rychle chladit. Při
rychlosti Mach 5 se vzduch nasávaný do
pohonné jednotky Sabre zahřeje zpomalením v motoru až na 1000 °C, ovšem chladič
dokáže tuto teplotu využít a kyslík ochladit na -150 °C během zlomku sekundy.
Právě chladič je klíčovým prvkem, na který
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2675 mm by mělo být v kabině dostatek místa pro
5 cestujících. Ani zavazadlový prostor nezůstane
pozadu. Se svým objemem od 514 do 1652 l může
konkurovat nejprostornějším kombíkům. Po uvedení na trh bude v první fázi dostupný se dvěma
ekonomickými motory, které lze kombinovat se
6stupňovou manuální nebo automatickou převodovkou. Jde o zážehový tříválec o objemu 1,2 l
a výkonu 96 kW a čtyřválcový turbodiesel 1,6 l s výkonem 88 kW.
Flexibilní osobní vany – verze Vivaro Tourer a Vivaro
Combi+ mají oplývat špičkovou výbavou a jízdním
komfortem srovnatelným s osobními vozy. Jejich
devizou bude variabilita v uspořádání sedadel,
spousta inovativních technologií a asistenčních
systémů. Model Tourer nabízí díky variabilitě sedadel možnost proměny na mobilní kancelář či
prostorný obývák. V případě druhé varianty Combi+
jde o komfortní osobní a rodinný minibus. ■

Linie modelu Grandland X evokují dynamiku

OPEL POKRAČUJE V OFENZÍVĚ
Automobilka Opel představí na blížícím se autosalonu ve Frankfurtu mj. dalšího konkurenta
v rostoucím segmentu SUV – Grandland X a dva nové vany Vivaro.
Grandland X je moderní vůz s dynamickými liniemi
a vyvýšenou polohou sedadel pro lepší výhled.
Jak nastínila automobilka na statické prohlídce
českým novinářům, bude disponovat bohatou
sériovou výbavou, kde nebudou chybět asistenční
systémy, např. pro udržování jízdního pruhu, čtení
dopravních značek, systém pro rozjezdy do svahů,
klimatizace s pylovým a pachovým filtrem, komfortní sedadla s všestranným nastavováním, sklopné

opěradlo zadního sedadla nebo systém Opel OnStar. Disponuje také širokým portfoliem moderních
asistenčních systémů a komfortních prvků, jako je
např. upozornění na kolizi s funkcí nouzového brzdění, systém rozpoznávání chodců, monitorování
únavy řidiče, parkovací automat nebo kamerový
systém se záběrem 360°.
Grandland X má volitelnou možnost dvoubarevného lakování karoserie. Díky délce 4,48 m a rozvoru

DACIA PŘEDSTAVÍ NOVÝ DUSTER
Ikonické SUV značky Dacia přichází se zcela novým robustním designem. Je atraktivnější,
ale zachovává si svůj všestranný um. Oficiální odhalení bude na autosalonu ve Frankfurtu
12. září na tiskové konferenci.
Stávající model Duster si od roku 2010, kdy
byl poprvé představen, získal značnou oblibu
po celém světě. Je nabízen na 100 trzích pod
značkami Renault a Dacia a o značném zájmu
svědčí celosvětové prodeje přesahující 2 mil. ks.
Novinka by měla být atraktivnější nejen robustnějším exteriérem, ale i novým interiérem
a prvky výbavy.

54

V duchu DNA modelu kombinuje výrobce
u nového Dustera robustní, svalnatý design
s asertivní osobností, která je zdůrazněna novou oranžovou barvou Atacama. Díky výrazné
přední masce se Duster opticky rozšířil a ostré
linie kapoty mu dodávají agresivní vzhled. Čelní
sklo má větší sklon a v porovnání se současným
modelem bylo posunuto o 10 cm dopředu. Díky
tomu má být kabina prostornější. Novinka
má přinést větší cestovní komfort
a nové prvky výbavy. ■

Variabilita modelu Vivaro Tourer se přizpůsobí
situaci

VĚTŠÍ ZÁRUKA
NA BATERIE
OUTLANDERU PHEV
Mitsubishi přichází s prodloužením záruky
na baterii pohonu modelu Outlander PHEV.
Výrobce se tak snaží dokázat, že baterie
pohonu PHEV jsou spolehlivé jako zdroj
energie pro pohon vozidla.
Rozšířená záruka nově zaručuje, že si baterie
pohonu v průběhu prvních 8 let provozu nebo
do ujetí 160 000 km udrží minimálně 70 % své
kapacity. V opačném případě bude baterie zákazníkovi zdarma opravena nebo vyměněna.
Tímto krokem získá zákazník jistotu, že se nemusí
obávat rychlého opotřebení baterie častým
nabíjením, případně její finančně nákladné
výměny. Navíc je záruka na funkčnost a kapacitu
baterie přenositelná, tzn., že v případě prodeje
vozidla bude záruka poskytována i dalšímu
majiteli vozu.
Původní záruka kryla pouze závady trakční
baterie a jejího vnitřního příslušenství, nikoli
její opotřebení neboli snížení její kapacity
v průběhu záruční doby.

/
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NISSAN MICRA  ODVÁŽNÝ
INDIVIDUALISTA

IG-T, a jedna dieselová 1,5 dCI. Testované vozidlo
poháněla tříválcová benzínová jednotka IG-T o objemu 898 cm3, disponující maximem výkonu 66 kW
při 5500 ot.min-1 a maximem točivého momentu
140 Nm při 2250 ot.min-1. Micra pod taktovkou tohoto motoru se chová velmi svižně, pěkně reaguje
na plynový pedál a je ochotně dravá i při stoupavých zatáčkách. Motor byl propojen s 5stupňovou
manuální převodovkou, na kterou si řidič okamžitě
zvykne. Řadí hladce a přesně s dobrým odstupňováním jednotlivých převodových stupňů. Kabina
je dobře odhlučněna, při volnoběhu se dovnitř
nedostávají žádné vibrace.
Podvozek je přiměřeně měkký, takže jízda je komfortní. Větší 17“ kola s nízkoprofilovými pneuma-

Pátou generaci modelu Micra, kterou Nissan odhalil loni na autosalonu v Paříži, nelze srovnávat
s předchozí generací, jde o diametrálně odlišný model. Nyní už není vnímána jako miniauto, ale
model s agresivnějším vzezřením, který si nenechá nic líbit. Micra je širší a narostla do délky.
Japonský výrobce po nevýrazném designu čtvrté
generace modelu Micra, která nastoupila v roce
2010 na trh, představil v roce 2015 v Ženevě koncept nazvaný Sway. Na něm automobilka demonstrovala křivky pro budoucí hatchback. V loňském
roce pak přichází pátá generace modelu Micra
s liniemi převzatými právě z konceptu. Ve srovnání
se 4. generací šlo o zcela nový design. Nejde přitom
jen o vnější kabát, novinka nabídla změnu rozměrů,
kvalitní a prostorný interiér a také výborné jízdní
vlastnosti.

Pracoviště řidiče je optimisticky veselé

Podle výrobce je umožněno díky paletě deseti laků
karoserie v kombinací se všemi možnými doplňky
vytvořit až 125 variant pro osobní individualitu.
Měli jsme možnost vyzkoušet Micru v agresivním
oranžovém provedení (tzv. Energy), které je dostupné jen pro tři nejsilnější výbavy (Acenta, N-Connecta a Tekna). V našem testovaném provedení se
jednalo o výbavu N-Connecta. Individualizace je
zaměřena hlavně na mladé lidi, ale svůj styl zde
najdou i starší ročníky. Osobně se mi oranžové
dynamické provedení líbilo. Karoserie s ostrými
dynamickými křivkami je obohacena sportovními
proporcemi. Na délku měří bez 1 mm čtyři metry.
Zepředu působí Micra i díky výrazným LED světlometům velmi sebevědomě. Zajímavým prvkem
je při pohledu z boku efekt vznášející se střechy.
Ten je docílen tmavou konturou ohraničující boční
okna včetně sloupků až k zadnímu oknu. V končicí
tmavé kontuře jsou skryté kliky zadních dveří. Nejde sice o žádnou novinku, protože kliky v zadním
sloupku užilo již několik automobilových výrobců,
září 2017
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ale v tmavém provedení v celkovém designu to
vypadá velmi dobře.
Díky šířce vozu 1743 mm (je jednou z nejširších
v segmentu) a sníženou výškou (1455 mm) bylo
docíleno výrazných zadních partií se sportovním
nádechem. Vyklápěcí víko pátých dveří umožňuje
dobrý přístup do zavazadelníku o objemu 300 l,
který patří k těm lepším. Po sklopení zadních opěradel se sice docílí objem 1004 l, ale kvůli vysokému
schodu, který vznikne málo sklopenými zadními
opěradly, bude problém do něj naložit rozměrnější
zavazadla.
Po usednutí do vozidla mile překvapí dvoubarevný
interiér ve velmi dobrém řemeslném zpracování i co
se týče použitých materiálů. I když jde o vozidlo B
segmentu, sedadlo řidiče není umístěno vysoko
a jeho nastavení včetně volantu umožňuje pohodlný posez rozdílným výškovým kategoriím. I kolega
se svými 195 cm si dokázal najít správnou polohu za
volantem. Přední sedadla mají dobré boční vedení,
zadní už menší, a pokud sedí vepředu řidič a spolujezdec se 180 cm výšky, zadní cestující budou mít
málo místa v oblasti kolen. Volant je příjemný, jen
bych z něj ubral několik ovládacích prvků, je jich
tam podle mě dost. Ostatní ovládací prvky jsou
pěkně v dosahu a dobře čitelné, včetně velkého
7“ displeje. Líbil se mi systém „ptačí“ perspektivy,
který vytváří kamery v 360° celku. Sice jde o malé
vozidlo, ale zadní výhled je „ponorkový“, takže tento
výhled seshora jsem ocenil.
V nabídce pro pohon vozu jsou k dispozici dvě
benzínové jednotky: atmosférický 1,0 motor a 0,9

Přední sedadla musí být víc vepředu, aby bylo vzadu
dostatek místa pro nohy

Zadní výhled je nedostatečný, proto jsem ocenil 360°
kamerový systém

tikami vypadají na vozidle pěkně, ale na druhou
stranu jsou přejezdy příčných nerovností v kabině
citelnější.
Spotřeba udávaná výrobcem je 4,3 l na 100 km.
Já jsem konkrétní spotřebu neměřil, ale na konci
testu při rozmanité jízdě po městě i mimo něj mi
vyšla spotřeba 5,9 l.

Široké výklopné zadní víko umožňuje dobrý přístup
do zavazadelníku

Základní cena vozu s motorem 0,9 IG-T ve výbavě
N-Connecta vychází na 349 000 Kč. Testovaný
model měl ale plejádu příplatkové výbavy, která
pak úměrně tomu cenu zvedne. Výběr z příplatkové výbavy: zadní parkovací kamera s parkovacími
senzory, inteligentní klíč, systém upozornění na vybočení z jízdního pruhu, rozpoznávání dopravních
značek, panoramatický kamerový systém s detekcí
pohybujících se objektů a sledováním mrtvého
úhlu, audiosystém Bose Personal (4 vnitřní reproduktory + 2 v hlavové opěrce řidiče) či navigace se
7“ dotykovým displejem. ■
/ks/
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Velmi užitečná pomůcka je sklopení opěradel třetí
a druhé řady ze zavazadlového prostoru. Zkoušel
jsem tuto situaci s kolem. Kopnutím pod zadním nárazníkem se otevřou zadní výklopné dveře, stiskem
příslušných tlačítek se sklopí opěradla druhé a třetí
řady a vznikne zcela rovný prostor pro naložení kola.
To se Fordu opravdu povedlo. Třetí řada sedadel je
samozřejmě na úkor zavazadlového prostoru, který
je při 7místném uspořádání průměrný. Líbila se mi
ale schránka pod podlahou zavazadelníku, kam se
dají uložit menší předměty před nechtěnými diváky.

Pod kapotou

RODINNÝ FORD S-Max S DŮMYSLNOU FLEXIBILITOU
První generace modelu S-Max vzbudila při svém uvedení v roce 2006 velkou pozornost. Ford
tehdy vsadil na víceúčelový model, který se vymykal dosavadním zvyklostem. Oplýval moderním designem se sportovními prvky, novými technologiemi a praktičností. Po modernizaci
v roce 2010 nastoupila v loňském roce nová, druhá generace. Otázka zní, jestli není pozdě
nabízet model v segmentu MPV, když je nyní v kurzu segment SUV?
Na tuto otázku se dá jednoduše odpovědět – pozdě
není. Vozidlo se designově nedá přehlédnout, nabízí velký vnitřní prostor pro 5 až 7 cestujících (za
příplatek), disponuje inteligentními technologiemi,
flexibilitou a praktičností. Je stvořeno pro aktivní
mladé rodiny, které počítají s větší investici do automobilu.

délném směru (ca 15 cm), velkým rozsahem sklonu
opěradel a jejich elektromechanickým sklopením.
Do druhé řady se pohodlně vejdou tři dospělé
osoby, které mají k dispozici i zásuvku na 230 V.
Výborně si Ford poradil i s přístupem do třetí řady,
kdy se jediným pohybem krajní sedadlo odsune
a sklopí. Třetí řada sedadel, která jsou zapuštěna
do podlahy, se také jednoduše vysunou. S tímto
úkonem si poradí i starší dítě. Třetí řada má sice dostatečně široká sedadla, ale prostorem nad hlavou
a v oblasti nohou je spíš určena pro dětské pasažéry.
Flexibilita úprav sedadel umožňuje vytvořit až 32
různých konfigurací.

S-Max může být vybaven jedním ze dvou zážehových motorů EcoBoost (1,5 l / 118 kW a 2,0 l /
176 kW) a vznětovými motory 2,0 TDCI ve čtyřech
úrovních výkonu (88, 110, 132 a 154 kW). Testovaná verze disponovala dvoulitrovým vznětovým
agregátem o výkonu 132 kW, který byl propojen
s 6stupňovým automatem PowerShift přenášející
výkon na všechna čtyři kola. Tento na přání dodávaný inteligentní pohon všech kol rozděluje hnací
sílu podle momentální potřeby buď jen na přední
kola, nebo na obě nápravy či v případě nutnosti pohání jen zadní kola. Maximum točivého momentu
je 400 Nm v rozmezí od 2000 do 2500 ot.min-1. Po
týdenním testu relativně klidné jízdy jsem dosáhl
průměrnou spotřebu 7,6 l na 100 km.

Tlačítky se sklopí opěradla jednotlivých
sedadel druhé a třetí řady...

S výškou 194 cm se pod otevřené páté dveře nevejdete

Na redakční test jsem měl k dispozici model ve
verzi Titanium, která oplývala dlouhým seznamem
prvků příplatkové výbavy. Po usednutí za volant
si řidič může upravit polohu díky elektrickému
nastavení v 10 směrech s pamětí polohy. Posez je
dost vysoko, takže je bezvadný výhled na všechny
strany, kromě zadního pohledu. Výše umístěné
zadní okno je kvůli svažující se střeše na výšku užší,
takže výhled není optimální, ale tento nedostatek
překonají dostatečně velká zpětná zrcátka. Sedadla
jsou pohodlná s dobrým bočním vedením, které
pěkně drží tělo i při prudším projíždění zatáček.
Sedadlo spolujezdce disponuje rovněž elektrickým
nastavením. Oceňuji nejen velké množství úložných
schránek a přihrádek, čímž je Ford pověstný, ale také
druhou řadu samostatných sedadel, z nichž každé
je rovnocenné se samostatným nastavením v po-
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... a vznikne zcela rovná plocha třeba na přepravu kol
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Vyspělá 6stupňová převodovka PowerShift umožňuje rychlé a hladké řazení. Díky automatickému
předvolení dalšího stupně nedochází při řazení
k hluchým místům a je tak docíleno velmi plynulé jízdy. Pokud má někdo potřebu si „zařádit“,
lze využít sekvenčního řazení pádly umístěnými
pod volantem.
Podvozek je pěkně vyladěný, dobře pohlcuje silniční
nerovnosti, jízda je komfortní a plynulá. Musím
ocenit výborné odhlučnění. Motor není v kokpitu
téměř slyšet ani při vyšších dálničních rychlostech,

Bezpečnost nade vše
Ford si zakládá na bezpečnosti a tomu odpovídají i bezpečnostní systémy, kterými své vozy
vybavuje. Pro příklad uvádím ty nejdůležitější,

Cestující druhé řady mají
k dispozici zásuvky 12 a 230 V

kterými byl S-Max ve verzi Titanium vybaven:
Systém s detekcí chodců, adaptivní LED světlomety
se sledováním vozovky, bezpečnostní brzdový asistent, systém hlídání mrtvých úhlů s varováním před
projíždějícími vozy při couvání z parkoviště, systém
SYNC 3 s funkcí automatického nouzového volání
v případě kolize, systém ESP a ESC s technologiemi,
které přesně upraví rychlost otáčení jednotlivých
kol, stabilizují vůz a zabrání smyku, asistent pro
rozjezd do svahu, ochrana proti převrácení, tempomat s inteligentním asistentem rychlosti, varování
před neúmyslným opuštěním jízdního pruhu a systém automatického navrácení do jízdního pruhu.
Základní ceny S-Maxe včetně DPH činí 697 790 Kč,
cena testovaného modelu ve verzi Titanium s rozšířenou výbavou vyjde na 1 407 273 Kč. ■
/pk/

Interiér je pohodlný a pěkně řemeslně zpracovaný

jen aerodynamický šum od povrchu vozovky prostřednictvím velkých 19“ kol. Dobrou zprávou je, že
za příplatek je možné pořídit dojezdové kolo. To je
pak umístěno pod vozidlem a sada se zvedákem má
své místo vtipně ve schránce pod nohami pravého
cestujícího ve druhé řadě. Výhoda takového uspořádaní je, že v případě „píchlého“ kola není nutno
vyklízet celý obsah „kufru“ na chodník a pracně
vytahovat rezervu z útrob zavazadelníku.
Také mě zaujalo adaptivní řízení s proměnnou
dynamikou. To upravuje převod řízení mezi koly
a volantem v závislosti na rychlosti. Například při
nižší rychlosti stačí malé pootočení volantu, aby se
kola natočila více.

Samostatná sedadla druhé řady nabízejí adekvátní prostor pro tři dospělé

HODILA BY SE VÁM DO AUTA ZÁSUVKA NA 230 V?
Napájení nejrůznějších elektrických a elektronických zařízení v automobilu, jako je mobil či navigace, je dnes běžnou záležitostí, stačí
mít buď konektor na 12 V nebo v případě novějších vozidel vstup
USB. Ale co když je potřeba napětí 230 V?
Zásuvka na 12 V zůstala v automobilech v připomínce doby nedávné,
kde v ní vězel autozapalovač. V současnosti zmizel jak zapalovač, tak
i popelníky. Zásuvka na 12 V ale nestačí např. pokud potřebujete pracovat
na notebooku delší cestu, nebo v kempu pro připojení tv či ledničky...
Nizozemská firma Trust, výrobce širokého spektra příslušenství pro digitální zařízení,
uvedla na trh novinku pod označením Car 230V Power Socket. Tento měnič napětí
umožňuje 12V zástrčku automobilu změnit na standardní elektrickou 230V zásuvku.

Elegantní design měniče je vyveden ve tvaru, který odpovídá držáku na nápoje ve vozidlech, kam jej lze jednoduše
vložit a kabelem připojit do 12V autozásuvky. V horní části
zařízení je umístěna zásuvka na 230 V, která disponuje stabilním výkonem 150 W pro nepřerušované nabíjení s možnou
maximální špičkou až 300 W. Navíc je na boční straně USB
konektor s výstupem 2,1 A/10 W určený k současnému
napájení mobilních telefonů, navigací aj. Měnič obsahuje
bezpečnostní pojistku, přepěťovou ochranu a ochranu proti
přehřátí. Výrobce pamatoval i na to, aby Car 230V Power Socket zcela nevybil
akumulátor vozidla. Z tohoto důvodu je měnič vybaven funkcí automatického
vypnutí, která zamezí nechtěnému vybití autobaterie.
Čtenáři TechMagazínu mají příležitost získat tuto zajímavou
novinku v hodnotě 1399 Kč zdarma – z nových i obnovených
předplatitelů časopisu totiž losujeme každý měsíc jednoho
výherce, který obdrží Car 230V Power Socket jako dárek.
Zvyšte svou šanci na výhru a předplaťte si TechMagazín už nyní.
Blíže o předplatném, soutěži a výherci na str. 66.
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Práce je dost, nejsou lidi...

Asset Management, stále drží krok s růstem populace USA. Ale aby držela krok s růstem pracovní
síly, musí americká ekonomika měsíčně vytvářet
zhruba 75 až 100 000 pracovních míst, přičemž
tvorba pracovních míst obvykle zpomaluje, když
se ekonomika blíží k plné zaměstnanosti.

Česká ekonomika je opět na vzestupu, firmám se po těžkých
Časech zaČíná dařit, ale rozvojové možnosti brzdí Často
jeden zásadní problém: nedostatek kvalifikovaných
pracovníků. získat ty správné lidi je Čím dál těžší a firmy
Nejde vždy jen o peníze
Jedním z podstatných faktorů, který začíná hrát stále
musí poČítat s tím, že rostou i nároky zaměstnanců.

D

ata z prvního čtvrtletí letošního roku ukazují, že ČR zažívá nejnižší nezaměstnanost –
v lednu činila např. jen 5,3 % (nejnižší hodnota
od roku 2008) a dosahovala nejnižší míry v EU vůbec.
Jak uvedl analytik společnosti NextFinance Vladimír
Pikora, přepočteno metodikou Eurostatu, vykazovala
ČR nezaměstnanost 3,5 %, přičemž celá EU 28 měla
ve stejné době nezaměstnanost 8,2 %. Z praktického
pohledu vzato, na jedno volné pracovní místo připadají pouze necelí tři uchazeči, zatímco průměr
za poslední dekádu vykazuje v číselném vyjádření
hodnotu 9,1 – což znamená, že ti, kdo o práci mají
skutečně zájem, by ji měli nalézt poměrně snadno
a rychle. V květnu míra nezaměstnanosti v ČR poklesla na 4,1 % (což bylo způsobeno i nástupem
sezónních prací a pokračujícím růstem české ekonomiky), a zůstává suverénně nejnižší v rámci zemí
EU, přičemž statistiky evidovaly rekordních 174 000
volných míst – vůbec nejvíce v novodobé historii
ČR. Na jedno volné pracovní místo připadalo v průměru méně jak 1,8 uchazeče – nižší byl tento poměr
naposledy v roce 1996, tedy před více než 20 lety.
Uchazečům o zaměstnání pomáhají navíc v návratu
na trh práce rekvalifikační kurzy, kterými v průběhu
uplynulého roku prošlo přes 22,5 tisíce uchazečů.
Nicméně, jak poukazuje Vladimír Pikora, statistiky
evidují i více než 141 000 lidí nezaměstnaných déle
než jeden rok, což je na desetimilionovou populaci
(včetně kojenců a nemluvňat) poměrně vysoké
číslo, zejména v relaci k počtu relevantních údajů,
tedy práceschopného obyvatelstva. „Zdá se, že na
141 000 lidí prostě už nikdy pracovat nebude,
protože když práce je, tak nepracují, a když
práce nebude, tak je velká pravděpodobnost,
že nebudou opět zaměstnáni,“ konstatuje ve
své analýze současného českého pracovního trhu
Vladimír Pikora s tím, že v létě se zatím neustále
klesající míra nezaměstnanosti nakonec zastaví
z jednoduchého důvodu: už prostě není kam klesat.

Nízká nezaměstnanost: dříve vzor,
nyní problém
Extrémně nízká nezaměstnanost, dříve předkládaná
jako vzor úspěšnosti v protikladu k vysoké nezaměstnanosti běžné v kapitalistických ekonomikách
Západu, je ovšem de facto v podstatě nezdravá
pro firemní sféru. Pro průmyslové výrobní firmy je
doslova katastrofou, protože deformuje normální
trh práce a podniky narážejí na akutní nedostatek
vhodných kvalifikovaných pracovníků. To svazuje
možnosti jejich dalšího rozvoje, ale nezřídka dokonce i běžného provozu. Za situace, kdy podniky
mají zajímavé zakázky, ale nebudou schopni dostát
požadovaným závazkům kvůli absenci potřebné
výrobní kapacity (tedy limitované irským faktorem, např. nedostatkem potřebných pracovníků)
mohou v dnešní nemilosrdné konkurenci skončit
s likvidačními následky.
Nízká nezaměstnanost však není zdaleka jen
náš problém. S aspekty rozkolísaného trhu
práce se musejí vypořádat i takové ekonomické
velmoci jako třeba USA, kde nezaměstnanost
klesla na dlouholeté minimum, zatímco další
kritický hospodářský faktor, obchodní deficit
naopak roste. Ekonomové předpokládali, že míra
nezaměstnanosti zůstane v USA na dubnových
4,4 %, ale ta ještě o něco klesla – na 16leté
minimum 4,3 %. Ovšem zároveň vzrostl obchodní
deficit USA na 47,6 mld. dolarů – např. schodek
USA v obchodování s Německem v dubnu stoupl
o více než 4 % na 5,5 mld. dolarů, a v obchodování s Čínou vzrostl dokonce o více než 12 % na
27,6 mld. dolarů. Do rekordně nízké hodnoty míry
nezaměstnanosti se promítla skutečnost, že část
lidí minulý měsíc přestala hledat práci a vypadla
z registrů nezaměstnaných a květnová tvorba
pracovních míst zaostala za měsíčním průměrem
181 000 v uplynulém roce, nicméně jak uvedl
ekonom Paul Diggle ze společnosti Aberdeen

desítky, ale i stovky tisíc
jako náborový PřísPěvek
Náborový příspěvek se pro lákání nových zaměstnanců používá hlavně tam, kde je jich
největší nedostatek, tedy ve výrobě a v IT. Nejnižší se pohybují v jednotkách tisíc korun, ale
u kvalifikovanějších pozic dosahují desítek tisíc a v některých případech dokonce překračují
hranici sta tisíc, zjistil průzkum personální agentury Grafton Recruitment.
Nejméně se náborové příspěvky rozdávají v Praze,
ve Středočeském kraji a na Ostravsku, naopak nejvíce se uplatňují na Jižní Moravě, v Královéhradec-
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kém kraji a na Olomoucku. Vedou výrobní a technické obory, hlavně strojírenství a automobilový
průmysl, následují IT a zdravotnictví - nejčastěji jej

větší roli, jsou celkové změny na trhu práce, a to
např. pokud jde o motivaci. I když peníze zůstávají
jedním z hlavních motivačních faktorů, nemusí být
vždy tím rozhodujícím. A to zejména v podmínkách,
jako jsou ty dnešní, kdy nedostatek kvalifikovaných
lidí znamená, že ti, po kterých je největší poptávka,
rozhodně se mzdovým ohodnocením problémy
nemají. Stále více začíná platit, že peníze nejsou
všechno. Zaměstnavatelé musejí proto pro nábor
potřebných pracovníků hledat další lákadla. Mohou
mít nejrůznější podobu: od atraktivních firemních
hodnot a široké plejády různých benefitů až po
příležitost dosáhnout naplňující kariérní cíle.
Vědci i vedoucí pracovníci shodně tvrdí, že cílem
společnosti už nemůže být jen vydělávání peněz:
musí mít i poslání. Na 60 % generálních ředitelů
z finančního sektoru uvedlo pro společnost
PwC, že v roce 2020 budou nejlepší zaměstnanci
upřednostňovat organizace, jejichž hodnoty se
budou shodovat s jejich vlastními hodnotami.
Stále více pracovníků se např. kromě finanční
stránky zajímá o to, jak ve svém povolání úspěšně
skloubit pracovní a soukromý život. Preferují svobodu a flexibilitu, takže ocení např. možnost si
vybrat, kdy a kde budou pracovat. Výzkum společnosti Regus ukazuje, že v průběhu posledních
dvou let firmy na celém světě ve svých odvětvích
zaznamenaly nárůst počtu konzultantů (30 %),
pracovníků na volné noze (29 %) a zaměstnanců
na částečný úvazek (22 %). Dalším motivačním
faktorem je možnost svobodně rozvíjet vlastní
kariéru, což mnohé firmy nutí upouštět od přísné
hierarchie a podporovat spíše projektově zaměřené
týmy, schopné pružněji reagovat na změny. Dnes
se staly už téměř samozřejmostí systémy různých
bonusů a zvýhodnění např. od dovolené navíc, příjemného pracovního prostředí reflektujícího zdravý
životní styl přes zvýhodněné stravování, možnosti
používání služebních vozidel pro soukromé účely
až po třeba podnikové mateřské školy, jazykové
a kvalifikační kurzy apod. ■
/val/

firmy využívají pro získání pracovníků na pozice
dělník, operátor výroby, skladník a programátor.
Náborový příspěvek bývá primárně vázán na pokračování pracovního poměru po zkušební době
(někdy i na docházku a spokojenost s prací zaměstnance) a nejčastěji se také vyplácí po konci zkušení
doby, v menším počtu případů po půl roce nebo
po roce, jen výjimečně celý či zčásti už při nástupu
do pracovního poměru.
Náborový příspěvek má smysl zejména, když firma
hledá více zaměstnanců na danou pozici. Z toho by
měla vycházet i jeho výše a způsob vyplácení. Lze
jej doporučit i tam, kde mají delší dobu nedostatek
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ekonomika
vhodných kandidátů. Obecně jde o účinný a efektivní nástroj, který se uplatní hlavně ve výrobních
firmách a na nižší pozice, protože čím je pozice vyšší
a lépe honorovaná, tím méně bude jednorázový
náborový příspěvek fungovat.

Na dělnických pozicích se pohybuje mezi 5–10 000 Kč,
u kvalifikovanějších profesí je to 10–20 000 Kč,
u kvalifikovaných a nedostatkových povolání (typicky v IT) bývá jeho výše běžně 20–40 000, přičemž výjimečně mohou pobídky dosáhnout až na

NASTOUPÍ VYNUCENÁ ELEKTROMOBILITA?
V průběhu posledních měsíců přitvrzuje boj za elektromobilitu v evropských zemích a proti
spalovacím motorům vyrukovaly také automobilky. Jenže je toto skutečně cesta k zářné,
bezemisní budoucnosti?
Od září začne platit povinnost měřit spotřebu
a emise automobilů podle tzv. jízdního cyklu WLTP
(Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure), který má lépe odrážet parametry reálného
provozu než v Evropě dosud užívaný cyklus NEDC.
Řada evropských velkoměst už zakázala dieselové
motory ve svých centrech. Paříž, Mexico City, Madrid a Atény chtějí vypudit diesely do roku 2025
úplně. Stuttgart, sídlo dvou prominentních automobilek (Porsche a Mercedes), povolí od příštího
roku v případě smogové situace do vybraných
částí města vjezd jen dieselovým autům splňujícím
normu Euro 6. Londýn už nebude pořizovat ani
dieselové autobusy pro veřejnou dopravu.

Časem by mělo dojít i na benzín
V Norsku by se měly počínaje rokem 2025 nově registrovat jen elektromobily. Ke stejnému datu počítá
s vyřazením aut se spalovacími motory i Nizozemsko
a o 5 let později Německo a Indie. Rakouský Spolkový úřad pro ochranu životního prostředí předložil
návrh na zákaz registrace aut s klasickým motorem
už v roce 2020, ovšem samotní rakouští příznivci
elektromobility považují toto datum za extrémní.
Francie, která chce do roku 2040 zakázat provoz všech automobilů se spalovacím motorem
a v rámci ambiciózního plánu být do roku 2050
uhlíkově neutrální, počítá např. s tím, že chudším
domácnostem bude dotovat výměnu starého
vozu za ekologicky čistou alternativu. Zavedení
kvót, kdy by se měl podíl elektromobilů a hybridních vozů na celkovém prodeji aut v zemi do roku
2025 vyšplhat na minimálně 20 % plánuje i Čína.
Z pohledu výrobců automobilů je na tom očekávaný
vývoj příštích let obdobně. Záměr opustit nejdříve
diesely a poté i spalovací motory už avizovala automobilka Volvo, která od roku 2019 plánuje výrobu
vozidel pouze s elektrickým nebo hybridním pohonem. Podobnými úvahami se zabývají i další značky.

Evropa není pupek světa
Obyvatelstvo zemí, které hodlají jít ostatním příkladem, bude zřejmě za několik let postaveno do
situace, kdy nebude mít na výběr. Ale co zbytek
světa? Afrika, Asie (s několika výjimkami) či Latinská Amerika. Desítky let jim tam slouží benzínové
a dieselové vozy nejrůznějšího stáří i technického
stavu, na které jsou tamní servisy zavedené, a na
tom místní obyvatelé asi nebudou chtít nic měnit
jen proto, že tak velí současný módní trend. Což se
týká i výrobců automobilů, kteří se prostě musí přizpůsobit požadavkům daného trhu (pokud nechtějí
září 2017
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riskovat, že jim zákazníky přebere konkurence, která
si vyřazení spalovacích motorů ze svého portfolia
nestanovila). Infrastruktura pro elektromobilitu je
tam prakticky nulová a představa, že elektrárenské
firmy, které ji nestíhají budovat ani v zemích, jež
o to stojí, budou stavět dobíjecí stanice u každého
baobabu, je krajně nepravděpodobná.
Jak to tedy s popularitou elektromobilů vypadá
z pohledu reálných čísel? V Evropě bylo nejvíce vozů
poháněných elektrickou energií loni prodáno ve
Francii – 21 000, zhruba o polovinu méně pak v Německu, kde bylo za rok 2016 registrováno přes 11 tisíc
těchto aut. Před Německem figuruje v evropském
žebříčku elektomobility Norsko. V ČR se jich loni
prodalo necelých 300, ačkoli i v Česku běží několik
dotačních programů na elektromobily, které se však
vztahují jen na firmy nebo obce. Motivací má být
i např. nulová silniční daň nebo možnost parkování
v modrých zónách zdarma.

Čísla v médiích mapující nástup ekologických vozů
na elektřinu vypadají na první pohled impozantně
– celosvětově vzrostl loni jejich počet na dvojnásobek (2 miliony z milionu v roce 2015). Prodeje
v Evropě v prvním čtvrtletí letošního roku vzrostly
o 37,6 %, statistiky Evropské asociace výrobců automobilů (ACEA) uvádějí za toto období celkem
32 627 registrovaných aut s elektrickým pohonem
ve 23 státech EU, zatímco ve stejném období roku
2016 evidovaly nárůst o 18 %. Ale nyní stejná tvrdá
čísla zasazená do širšího kontextu: Elektromobily
tvoří jen 0,77 % v tomto období registrovaných aut
v Evropě a ve srovnání s globálními prodeji osobních automobilů činí jejich podíl pouze mizivých
0,2 %. A to ještě především díky poměrně výrazným
dotacím, daňovým a dalším zvýhodněním či jiným
systémům na podporu jejich prodejů. Jak by ale
vypadala situace bez této podpory?

100 000 Kč. Rekord drží engineeringová společnost, která vloni v Brně sháněla zkušené softwarové
vývojáře a nabízela statisícové částky i za doporučení. Šlo ovšem pouze o několik pozic a nabídka
netrvala dlouho. ■

Bez zvýhodnění není zájem
Ukázal to např. vývoj v Hongkongu, kde byl nákup
elektromobilů osvobozen od daně. Po zrušení subvencí se do té doby rekordní prodeje elektromobilů
Tesla (kolem 3000 měsíčně) prakticky zastavily. Podobně tomu bylo i ve Skandinávii, která dosud patřila
k evropským premiantům v oblasti elektromobilty –
po snížení dotací a jejich daňového zvýhodnění jejich
prodeje v Dánsku klesly až o 60 %. Vláda v důsledku
toho nakonec ukončení daňových úlev odložila. Na
řadě je nyní zřejmě Norsko, kde se začíná diskutovat
o budoucnosti dosavadní masivní podpory elektromobilů. Jejich majitelé neplatí za dovoz, ani 25 %
DPH při jejich pořízení, jsou osvobozeni od silniční
daně, dálničního mýta i plateb za využívání trajektů,
netrápí je poplatky za parkování ve městech a mohou
navíc jezdit i v pruzích vyhrazených pro autobusy.
Také v USA mají elektromobily (resp. jejich majitelé)
zvýhodnění v podobě tzv. federálního daňového
kreditu při pořízení elektromobilu, a to ve výši až
7500 USD. Ten se vztahuje i na plug-in hybridy, kde
je však obvykle nižší. Ale ani v USA nemusí být tento
motivační systém na věky.

Pohledem automobilek
bez mediálních senzací
Obraz o situaci podává i nejnovější průzkum KPMG
Global Automotive Executive Survey zaměřený
na trendy v automobilovém průmyslu. Přestože
automobilky mohutně investují do hybridů a elektromobility, více než 3/4 z dotázaných (78 %) se
domnívá, že hlavní alternativou a konkurencí
bateriemi poháněných elektromobilů jsou vozy
s palivovými články. O bateriích má jako o pohonu
budoucnosti pochybnosti 62 % zmíněných respondentů kvůli nedostatečné infrastruktuře.
Domnívají se, že v této roli baterie selžou.
Připouštějí, že nastává soumrak dieselů, které
minimálně u osobních vozů vidí jako mrtvé
nebo přinejmenším společensky neakceptovatelné, a budou zřejmě první klasickou technologií
pohonu, která úplně zmizí z trhu. Pokud jde o osud
spalovacích motorů jako takových, na 76 % představitelů automobilek dotazovaných v průzkumu
se neshoduje v názoru, že se jejich další vývoj bude
ubírat evoluční nebo revoluční cestou, nicméně je
přesvědčeno, zda motory s vnitřním spalováním
budou hrát ještě dlouhý čas mnohem významnější
roli než elektromotory.
Navíc ani diesely nás neopustí tak rychle, jak by
se mohlo z médií zdát – kromě poměrně vysoké
penetrace (kolem 30 i více %) dopravního trhu
bude jejich úloha těžko zastupitelná či nahraditelná
v některých typických aplikacích jako je např. dálková nákladní doprava a využití v řídce obydlených
oblastech méně rozvinutých zemích. A v některých
segmentech, jako jsou např. těžké kamiony, dnes ani
nemají reálnou náhradní alternativu. ■
/val/
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EU a Japonsko vyJEdnaly
hlavní prvky dohody
o hospodářském partnErství
Evropská uniE a Japonsko dnE 6. čErvEncE 2017 vyJEdnaly
principiální dohodu o hlavních prvcích dohody
o hospodářském partnErství. půJdE o nEJvýznamněJší
bilatErální obchodní dohodu, ktErou kdy Eu uzavřEla, a Jako
taková budE poprvé obsahovat konkrétní závazEk s ohlEdEm
na pařížskou dohodu.
(pokračování z minulého čísla)

P

o 18 intenzivních a konstruktivních kolech
jednání a řadě zasedání na technické a politické úrovni dosáhly EU a Japonsko politické
dohody o principiální dohodě o hospodářském
partnerství. Jednání byla zahájena v roce 2013. Po
průlomu, který byl oznámen na summitu EU–Japonsko konaném dne 6. července 2017 v Bruselu,
budou vyjednavači pokračovat v projednávání zbývajících technických otázek, aby konečné znění
dohody bylo k dispozici do konce tohoto roku.
Necelní překážky obchodu – jednání mezi EU
a Japonskem se zaměřila i na řadu necelních opatření, která společnostem z EU působila problémy,
neboť některé japonské technické požadavky často
komplikují vývoz bezpečných evropských výrobků
do Japonska. Dohoda výrazně přispěje k tomu, aby
se usnadnil přístup společností z EU na japonský trh,
který je ve velké míře regulován. K příkladům takových překážek, které byly úspěšně vyřešeny, patří:
Motorová vozidla – dohoda zajišťuje, že jak Japonsko, tak Unie budou plně dodržovat stejné mezinárodní normy týkající se bezpečnosti výrobků
a ochrany životního prostředí, což znamená, že na
evropské automobily se budou vztahovat stejné
požadavky v EU i v Japonsku, a nebude tedy
nutné, aby byly při vývozu do Japonska znovu
zkoušeny a certifikovány. Tím, že se nyní Japonsko
zavazuje k uplatňování mezinárodních norem pro
automobily, se vývoz evropských automobilů do
Japonska značně zjednoduší. Razí se tak zároveň
cesta pro ještě užší spolupráci mezi EU a Japonskem v rámci mezinárodních normalizačních fór.
Dohoda zahrnuje zrychlený mechanismus řešení
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sporů mezi stranami, který se použije konkrétně
pro oblast motorových vozidel, podobně, jak
bylo dohodnuto v obchodní dohodě mezi EU
a Jižní Koreou. Rovněž zahrnuje doložku a ustanovení, která EU umožňují obnovit cla, pokud by
Japonsko (znovu) zavedlo necelní překážky pro
vývoz vozidel z EU. Dohoda také znamená, že do
Japonska budou moci být dováženy automobily
na vodíkové palivo schválené v EU, aniž by byly
vyžadovány další úpravy.
Označování textilií – v březnu 2015 přijalo Japonsko mezinárodní systém pro označování textilií,
který je podobný systému používanému v EU.
Označení textilií již tedy nebude nutné u každého
kusu oděvu vyváženého do Japonska měnit, jak
tomu bylo dříve.
Dohoda o hospodářském partnerství rovněž obsahuje obecná pravidla týkající se konkrétních druhů
necelních překážek obchodu, která pomohou vytvořit rovnocenné podmínky pro evropské výrobky
vyvážené do Japonska a zvýšit transparentnost
a předvídatelnost:
Technické překážky obchodu – dohoda klade
důraz na vzájemný závazek Japonska a EU zajistit,
aby jejich normy a technické předpisy vycházely
v co největší míře z mezinárodních norem. Ve
spojení s ustanoveními o necelních opatřeních
je to dobrá zpráva pro evropské vývozce elektroniky, léčiv, textilií a chemických látek. Díky tomu,
že bude možné se opírat o mezinárodní normy,
se např. zjednoduší a zlevní postup pro uvádění
potravinářských výrobků do souladu s japonskými
pravidly pro označování.

Obchod se službami – hodnota služeb, které EU
ročně do Japonska vyváží, činí přibližně 28 mld. eur.
Díky dohodě bude pro evropské podniky snazší
poskytovat služby na vysoce lukrativním japonském trhu. Dohoda obsahuje řadu ustanovení,
která se použijí horizontálně pro veškerý obchod
službami, jako např. ustanovení potvrzující právo
stran na regulaci. Dohoda zachovává právo orgánů
členských států, aby ponechaly veřejné služby veřejnými, a nebude vyvíjet tlak na vlády, aby jakékoli
veřejné služby privatizovaly nebo deregulovaly na
vnitrostátní nebo místní úrovni. Podobně si orgány
členských států uchovávají právo navrátit do sféry
veřejného sektoru jakékoli soukromě poskytované
služby. Evropští občané budou moci i nadále sami
rozhodovat o tom, jaký způsob poskytování zdravotní péče, vzdělávání nebo dodávek vody jim
bude vyhovovat nejvíce.
Poštovní a kurýrní služby – dohoda obsahuje
ustanovení o povinnosti všeobecných služeb,
hraničních postupech, licencích a nezávislosti
regulačních orgánů. Dohoda zajistí rovné podmínky pro poskytovatele poštovních a kurýrních
služeb z EU a jejich japonské konkurenty, jako je
japonská pošta.
Telekomunikační služby – dohoda zahrnuje
ustanovení o vytvoření rovných podmínek pro
poskytovatele telekomunikačních služeb a o záležitostech, jako je povinnost všeobecných služeb,
přenositelnost čísel, roaming v mobilních sítích
a důvěrnost komunikace.
Služby v mezinárodní námořní dopravě –
dohoda uvádí povinnosti týkající se zachování
otevřeného a nediskriminačního přístupu
k mezinárodním námořním službám (doprava
a související služby), jakož i přístupu do přístavů
a k přístavním službám.
Finanční služby – dohoda obsahuje konkrétní
definice, výjimky a disciplínu týkající se nových
finančních služeb, samoregulačních organizací,
platebních a zúčtovacích systémů a transparentnosti, jakož i pravidla pro pojišťovací služby
poskytované subjekty v poštovním odvětví.
Mnohé z nich vycházejí z pravidel vytvořených
v rámci Světové obchodní organizace a zároveň
se zaměřují na zvláštnosti odvětví finančních
služeb.
Dočasný pohyb zaměstnanců společností –
dohoda obsahuje nejpokročilejší ustanovení
o pohybu osob za účelem podnikání (tzv. „režim
4“), která EU kdy vyjednala. Jsou zde zahrnuty
všechny tradiční kategorie, jako jsou osoby
dočasně přeložené v rámci podniku, obchodní
návštěvy pro investiční účely, smluvní poskytovatelé služeb a nezávislí odborníci, jakož i nové
kategorie, jako jsou krátkodobé obchodní návštěvy a investoři. EU a Japonsko se rovněž
dohodly, že povolí, aby osobu, která je buď
dodavatelem služeb, nebo která pro dodavatele služeb pracuje, mohl(a) doprovázet manžel (manželka) a děti. Podpoří se tak investice
v obou směrech.
Státní podniky – státní podniky nebudou moci
při nákupu a prodeji na komerčních trzích činit
rozdíly mezi podniky, službami nebo výrobky z EU
a podniky, službami nebo výrobky z Japonska. Cílem
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legislativa a právo
je zajistit, aby podmínky pro veřejné a soukromé
společnosti byly rovnocenné.
Zadávání veřejných zakázek – evropské společnosti se budou moci za stejných podmínek
jako japonské společnosti účastnit nabídkového
řízení v oblasti veřejných zakázek ve 48 „hlavních městech“ Japonska s přibližně 300 000 až
500 000 obyvateli. Dohoda dále ruší stávající
překážky zadávání veřejných zakázek v odvětví
železniční dopravy.

Investice
Cílem dohody je podpora investic mezi EU a Japonskem a vytvoření podnikatelsky přátelského
prostředí. Dohoda navíc jasně potvrzuje právo
každé strany na regulaci, jíž se sledují legitimní
cíle politik uvedené v demonstrativním seznamu.
Pokud jde konkrétně o ochranu investic, EU v rámci
jednání předložila Japonsku svůj reformovaný návrh
týkající se systému soudů pro investice. EU má
jasno v tom, že není možné vracet se k zastaralému systému urovnávání sporů mezi investorem
a státem (ISDS).

Ochrana údajů
Ochrana údajů je v EU základním právem, a neposkytuje tedy žádný prostor pro vyjednávání.
Soukromí není zboží, kterým by se dalo obchodovat. Od ledna 2017 vede EU s Japonskem dialog o zjednodušení předávání osobních údajů
pro účely obchodní výměny, a to při zajištění
nejvyšší úrovně ochrany údajů. Cílem je propojit
předpisy v oblasti ochrany údajů prostřednictvím tzv. „rozhodnutí o odpovídající ochraně“,
která zajistí vysokou úroveň ochrany údajů jak
v EU, tak v Japonsku. Obě strany modernizovaly
a posílily své příslušné režimy v oblasti ochrany
údajů: EU prostřednictvím obecného nařízení
o ochraně osobních údajů, které vstoupilo
v platnost minulý rok, a Japonsko novým
zákonem o ochraně soukromí, který vstoupil
v platnost v květnu. Máme tedy velmi podobné

systémy zajišťující vysokou úroveň ochrany osobních údajů. Rozhodnutí o odpovídající ochraně
mohou doplňovat obchodní dohody a násobit
jejich výhody. Rozhodnutí o odpovídající ochraně
přijímá Komise poté, co stanoví, že určitá třetí
země poskytuje srovnatelnou úroveň ochrany
osobních údajů jako EU, a to na základě jejích
právních předpisů nebo přijatých mezinárodních
závazků. Předpokládá se, že tento dialog bude
završen na začátku roku 2018.
Práva duševního vlastnictví – dohoda vychází ze závazků, které obě strany přijaly v rámci
Světové obchodní organizace (WTO), a dále je
rozvíjí, v souladu s pravidly EU. Dohoda obsahuje
ustanovení o ochraně obchodního tajemství,
ochranných známkách, ochraně autorských práv,
patentech, minimálních společných pravidlech
pro ochranu údajů ze zákonem vyžadovaných
testů v případě léčiv a ustanovení o občanskoprávním vymáhání.
Udržitelný rozvoj – dohoda zahrnuje všechny
klíčové složky přístupu EU v oblasti udržitelného
rozvoje a je v souladu s dalšími nedávnými obchodními dohodami EU. EU a Japonsko se zavazují,
že provedou základní pracovní normy Mezinárodní organizace práce (MOP) a mezinárodní environmentální dohody, včetně Rámcové úmluvy
Organizace spojených národů o změně klimatu
a Pařížské dohody. Rovněž se zavazují, že nezjednoduší právní předpisy v oblasti pracovního
práva a životního prostředí s cílem přilákat obchod
a investice. EU a Japonsko se zavazují k zachování
přírodních zdrojů a udržitelnému hospodaření
s těmito zdroji, jakož i k řešení otázek týkajících
se biologické rozmanitosti, lesnictví a rybolovu.
Rovněž se dohodly, že budou prosazovat sociální
odpovědnost podniků a další obchodní a investiční
postupy na podporu udržitelného rozvoje. Dohoda
nastavuje mechanismy, které občanské společnosti
poskytnou přehled o závazcích přijatých v oblasti
obchodu a udržitelného rozvoje. Součástí dohody
bude závazný mechanismus určený pro řešení

OD ROKU 2021 BUDE MÍT EVROPA
PŘÍSNĚJŠÍ EMISNÍ LIMITY
Evropská komise přijala 30. července zpřísněné emisní limity pro velká spalovací zařízení
s jmenovitým tepelným příkonem nad 50 MW. Nové standardy, které budou elektrárny
a teplárny muset plnit od poloviny roku 2021, budou mít dopad na ČEZ, EPH i řadu českých
tepláren.
V srpnu bylo v oficiálním věstníku EU publikováno prováděcí rozhodnutí Komise. Požadavky
z něj jsou členské státy povinny promítnout do
čtyř let do tzv. integrovaných povolení jednotlivých spalovacích zařízení. Zpřísněné emisní
standardy, které se v EU dotknou zhruba 3500
spalovacích zařízení, byly vytvářeny několik let za
spolupráce členských států EU, zástupců průmyslu a enviromentálních nevládních neziskových
organizací.
Podle zástupců českých tepláren však zpřísnění
emisních limitů ohrozí již provedené investice,
září 2017
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nastavené na soulad s emisními limity stanoveným
v Příloze v evropské Směrnici 2010/75/EU o průmyslových emisích. Tyto limity vstoupily v platnost
k 1. lednu 2016, avšak díky Přechodnému národnímu plánu ČR byla posunuta jejich aplikace na
většinu dotčených zdrojů v ČR až na 1. červenec
2020. Podle Teplárenského sdružení si uvedené
zpřísnění emisních limitů vyžádá navýšení investic
do odsíření o 100 až 200 % oproti původně navrženým hodnotám. Všechna opatření k ekologizaci
výroby v ČR vyčísluje Teplárenské sdružení na cca
44 mld. Kč.

sporů v dané oblasti, jenž bude zahrnovat vládní
konzultace a možnost obrátit se na nezávislý panel
odborníků.
Správa a řízení společnosti – je to poprvé,
kdy bude obchodní dohoda EU obsahovat
zvláštní kapitolu týkající se správy a řízení společnosti. Vychází přitom ze zásad správy a řízení
společnosti podle OECD a skupiny G20 a odráží
osvědčené postupy a pravidla EU a Japonska
v této oblasti. EU a Japonsko se zavazují, že budou dodržovat základní principy a cíle, jako je
transparentnost a zveřejňování informací o kotovaných společnostech, odpovědnost řídicích
orgánů vůči akcionářům, odpovědné rozhodování na základě objektivního a nezávislého stanoviska, efektivní a spravedlivé uplatňování práv
akcionářů a transparentnost a spravedlnost při
převzetí transakcí.
Hospodářská soutěž – dohoda obsahuje hlavní
zásady, jež zajišťují, že se obě strany zavazují zachovat komplexní pravidla hospodářské soutěže
a provádět je transparentním a nediskriminačním
způsobem.
Mechanismus pro mezistátní urovnávání
sporů – dohoda zajišťuje, že budou plně dodržována práva a povinnosti, které jsou v ní stanoveny.
Stanoví účinný, efektivní a transparentní mechanismus s předem sestaveným seznamem kvalifikovaných a zkušených odborníků pro předcházení
a řešení sporů mezi stranami.
Opatření proti podvodům – na základě návrhu
EU zahrne EU a Japonsko do své dohody o hospodářském partnerství ustanovení o zamezení
podvodů. Toto ustanovení o zamezení podvodů
je podmínkou EU pro udělení celních preferencí pro
třetí země. EU toto ustanovení umožňuje, aby v případech podvodů a odmítání spolupráce odňala
celní preference a současně zajistila, že legitimní
obchodníci nebudou nepříznivě ovlivněni. Cílem
je zabránit zneužívání preferenčního sazebního
zacházení. ■
/pm/

„Nové emisní standardy se z hlediska provozní
ekonomiky dotknou všech zdrojů využívajících
uhlí. Vybrané zdroje s nejmodernějšími systémy
čištění spalin zvládnou plnit nové emisní limity
prostřednictvím zvýšené spotřeby aditiv, což se
pochopitelně promítne do růstu provozních nákladů. U většiny zdrojů v ČR bude nicméně potřeba provést další investiční opatření pro dosažení
požadovaných emisních limitů. Nové požadavky
na emise stanovené v referenčním dokumentu
o nejlepších dostupných technikách (BAT) již povedou k nepřiměřeným nákladům ve vztahu k jejich přínosům pro oblast ochrany ovzduší,“ uvedl
Michal Kubíček, projektový manažer v poradenské
společnosti Euroenergy.
Dodržování požadovaných emisních limitů bude
podle něj pro zdroje problematické již při ustáleném
provozu a takto striktní požadavky na emise mohou
vyloučit provoz kotelny v režimu dynamických
změn výkonu, a mohou tedy zamezit uplatnění
elektrického výkonu zdroje pro poskytování podpůrných služeb. ■
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Budíček proti mikrospánku
Americká Národní správa pro bezpečnost silničního provozu odhaduje, že
jen v USA může být připsáno mikrospánku až 56 000 nehod ročně, britské statistiky uvádějí zhruba čtvrtinu
vážných až smrtelných nehod. Tato
čísla by mohla snížit novinka vyvíjená
pod názvem Steer lotyšskou firmou
Creative Mode. Jde o zařízení v podobě
náramku, který monitoruje zvýšenou
únavu řidiče a riziko mikrospánku.
V případě potřeby vyšle varovný impuls, upozorňující výrazným způsobem na nebezpečí a nezbytný odpo-

činek. Pomocí 16 vestavěných senzorů
měří změny v srdečním tepu a sekreci
potu. Pokud srdeční frekvence klesne
o 10 úderů za minutu nebo je snížena
vodivost kůže o jednu jednotku, jemné
vibrace a žluté výstražné světlo připomenou řidiči, aby zvýšil pozornost.
Při poklesu ještě o tři tepy za minutu
a galvanické odezvy kůže o další jednotku, udělí náramek mírný úder elektrickým proudem a rozvibruje se, tzn.
řidiči důrazně, ale bezpečně “zatřese
rukou” a rozbliká se červené varovné
světlo. Vyslaný šok je určen ke zvýšení
hladin hormonů a neurotransmiterů,
včetně serotoninu a kortizolu.
Inspirací k vytvoření přístroje byla
autonehoda přítele autora zařízení,
který na několik sekund usnul za volantem a narazil do stromu. Firma již
získala finance na projekt na serveru
Kickstarter, na trhu by se měl Steer
prodávat zhruba za 200 eur, což je
zlomek ceny podobných vestavěných
asistenčních systémů dodávaných
výrobci automobilů. ■

Helikoptérový dvojplošník
Pod označením Racer představil
letecký výrobce Airbus na letošním
Pařížském aerosalonu projekt okřídleného vrtulníku, který má dosahovat rychlosti až 400 km.h-1. Jeho
předchůdcem byl prototypový
experimentální vrtulník Eurocopter X3 určený k testování nových
technologií a neoficiální rychlosti
dosahoval 472 km.h-1.
Racer svou konstrukcí trochu připomíná dvojplošníky z dob počátků
letectví. Díky patentovanému asymetrickému ocasnímu nosníku mu
je umožněno lepší vznášení se na
místě. Po začátku komerční výroby
by měl najít využití hlavně tam,
kde se zatím současné helikoptéry
potýkají s delší dobou letu, např.
u lékařských záchranářů a horské
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služby, jimž by mohl nabídnout až
dvojnásobek dosahu v první hodině, která je u záchranných akcí
klíčová.
Hlavní rotor zajišťuje vertikální start
i přistání (VTOL), patentovaný koncept aerodynamických dvojplošníkových křídel s bočními vrtulemi
umístěnými na jejich koncích dává
stroji rychlost srovnatelnou s menšími letadly. Jako pohonné jednotky
slouží dvojice turbohřídelových
motorů Rolls-Royce Turbomeca
RTM322, které budou moci fungovat i v tzv. eco módu. Ten umožňuje
šetřit palivo vypínáním a zapínáním
jednoho z motorů a tím prodloužit
dolet stroje. Finální prototyp má být
hotov v roce 2019 a o rok později
absolvovat první letové zkoušky. ■

skutečně osoBní cloud
Brooklynský návrhář Richard Clarkson již několik let experimentuje
s umělými vzory mraků a jeho
tvorba se pohybuje od jednoduchých stínidel až po složité interaktivní instalace napodobující audiovizuální efekty skutečné bouřky.
První interaktivní mrakový experiment z roku 2014 ve formě velkého visícího bouřkového mraku
obsahovala bezdrátový bluetooth
reproduktor, využívající pohybové
senzory k vyvolání bouřkových
zvuků a záblesků v reakci na pohyb v místnosti. Jinak fungoval jako
reproduktor pro přehrávání hudby.
Poslední jeho novinkou je Floating
Cloud – magneticky levitující ob-

lačná lampa, která bliká různými
barevnými režimy LED v reakci na
zvuk v místnosti. Díky odstranění
bezdrátového reproduktoru, jehož
hmotnost negativně ovlivňovala
výšku levitace a životnost baterie,
se nyní může oblačná lampička vznášet 70 mm nad základnou a pomocí
vestavěného mikrofonu, který snímá
zvuk v okolí, vizuálně reagovat na
hudbu nebo hlasy čtyřmi různými
styly osvětlení. Samotný oblak je vyroben z hypoalergenního polyesterového vlákna a skrývá 6600mAh li-Ion baterii. Tyto umělé oblaky nejsou
ovšem levná záležitost. Produkce je
omezena na 100 ks a autor si je jako
umělecké dílo cení na 4620 USD. ■

Foto: Richard Clarkson Studio

Obecné nastavení lampy nabízí oblak jakoby ozářený bleskem, ale může mít
i různé barevné variace

poHyBlivý most na pomezí sci-fi
Architektonické návrhy společnosti být na svou pozici vlečen. Struktura
Margot Krasojević jsou značným od- zahrnuje tři rozšiřující se chodníky
klonem od běžných architektonic- a trojitou plachtu z uhlíkových vláken,
kých konceptů. Experimentální pro- která může být spuštěna a fungovat
jekty posunují hranice proveditelnosti, jako vrchlík, když je most na místě
ale díky inženýrské
technologii se tyto
multifunkční, geometrické struktury
rychle vyvíjejí,
a jsou stále více
realizovatelné.
Mezi nejnovější
práce avantgard- Foto: Margot Krasojević
ního architekta Bude mít Mongolsko futuristický most ve stylu Transformerů?
a projektanta patří
futuristický projekt až neuvěřitelného a používán, zatímco chodníky vedou
mobilního mostu objednaný mongol- solární panely generující elektřinu pro
skou vládou jako perspektivní pře- konstrukci a její motory. Specifický
chod řeky Wulanmulun ve Vnitřním design byl sice vypracován pro určitou konkrétní lokalitu, ale preciznost
Mongolsku.
Mobilní plovoucí most, připomínající plánů naznačuje, že by se tato stavba
vážku ve stylu Transformers, se může dala postavit, i když je realisticky těžké
poskládat a přemístit na novou po- vidět, že by se mohla stát brzy skuzici, a to buď pomocí plachtění nebo tečností. ■
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minipřívěs pojme kompletní byt
K dokonalé cestovatelské nezávislosti
kromě univerzálních obojživelných
vozidel už snad chybí jen připřáhnout
za ně ten správný přívěsný vozík. Třeba
speciální model australské firmy Ultimate Campers s názvem Nexus
Teardrop. Ten je navzdory svým kompaktním rozměrům vybaven obsahem,
jenž dokáže nahradit prakticky celý
byt. Do dvoukolového vozíku se vejde překvapivě velký dobře větraný
obytný prostor o rozměrech 4,17 x 1,98
x 1,83 m, jenž obsahuje luxusní kempinkový salonek s koženou sedačkou
ve tvaru U (lze ji přeměnit na pohodlnou postel) a integrovanou kuchyni
vybavenou dvouvařičovým sporákem,
malou lednicí a skládacím stolem.

Interiér je přístupný po malém skládacím schodišti na zadní straně přívěsu.
Teplá a studená voda čerpaná ze 110l
vestavěného zásobníku je zavedena
nejen do kuchyňského dřezu, ale i do
sprchového systému přívěsu. Teplo
zajišťuje plynový topný systém, zatímco solární panel s kapacitou 160 W,
spojený se dvěma lithiovými baterie mi 100 Ah, vytváří elektrickou energii i při pobytu mimo dosah elektrické sítě. Cena za to vše? Necelých
58,5 tisíc (australských) dolarů – ovšem jen za zmíněné základní vybavení, další užitečné doplňky, jako např.
vnější markýza, přenosný záchod, bezdrátové reverzní kamery nebo laserový projektor jsou už za příplatek... ■

„Abe” Lincoln jako živej...

Americkou historii budou
prezentovAt roboti
Společnost Garner Holt Productions (GHP) vytvořila za 35 let své
historie tisíce animatronických
osobností pro zábavní parky. Nedávno studio převzalo Disneyův
projekt audio-animatronics a předvádí nejrealističtějšího robotického
Abrahama Lincolna, jaký byl dosud
vytvořen.
Lincolnova busta se 40 jedinečnými
pohyby (jeho předchůdce jich uměl
jen 16) a novou proprietární křemíkovou kůží, která dokáže detailně
replikovat složité vrásky a výrazy
obličeje, je zatím jen demonstrací
a má se stát součástí řady nazvané
„Živé tváře historie,“ které budou nabídnuty klientům zábavního parku
a muzeím.

Pokroky v servomotorech umožnily
inženýrům společnosti GHP dosáhnout preciznějších a jemnějších
výrazů, přičemž se prý nejnovější
roboti mohou dokonce chovat jedinečně a ne lineárním způsobem.
Jinými slovy, obličejové pohyby mohou do jisté míry přejít mimo scénář. Zatímco většina animatroniků
se pohybuje rychlostí 32 snímků
za sekundu, Lincoln jich zvládá až
tisíc, což dává představu o tom,
kolik inovací bude zapotřebí pro
roboty v AI. Nejtěžší věcí bylo vždy
přesně imitovat práci očí, a „Abe”
v tomto směru příležitostně ukazuje záblesky života. Přesvědčit se
můžete na www.youtube.com/
watch?v=dJg2Caz3TF0 ■

nejrychlejší motocykly nA světě
„Blesk” LS-218 kalifornské firmy Lightning Motorcycles je aktuálně
nejrychlejší sériově vyráběný silniční
motocykl na planetě. Rychlostní primát zatím drží sice Kawasaki H2R,
ale v silničním provozu jde o nelegální stroj. Dosáhl rekordní rychlosti
354 km.h-1 (v reklamním spotu se výrobce chlubí dokonce až 400 km.h-1,
ovšem bez oficiální dokumentace na
základě kontrolovaného měření).
Nyní firma Lightning vyrobila další
motocykl LS-2R, který má být ještě
rychlejší. Na rozdíl od Kawasaki se
spalovacím motorem jde o elektrický
stroj a podle generálního ředitele
firmy Lightning Richarda Hatfielda je
rychlejší než jeho poslední rekordman

LS-218 se zadokumentovanou rychlostí 218 mil za hodinu (350,8 km.h-1),
odkud má i svůj název na rychlostní
trase solného jezera v Bonneville.
Richard Hatfield se rozhodl postavit
svou vlastní „R“ verzi, označovanou zatím jako LS-2R, která by měla během
příštích týdnů zaútočit na rychlostní
rekord a ukázal světu, že dominance
spalovacího motoru je skončena.
Celokarbonová konstrukce, nová baterie s vysokou hustotou a výkonné
elektromotory s přímým rychlým
náběhem ze 100 na 9500 ot.min-1
již pokořily spalovací konkurenci na
proslulém závodě Pike‘s Peak a nyní
se „elektrický blesk” chystá zaútočit na
absolutní rekord. ■
Elektrický LS-218 (vlevo)
a jeho nástupce (vpravo),
prozatím označovaný LS-2R,
který se připravuje pokořit
rekord

Foto: Loz Blain/Dezso Molnar
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AutíčkA „do suchA i do vodičky”
Panther vypadá na první pohled jako
populární Jeep Wrangler. Je vybudován na unikátním podvozku a trupu
ze skelných vláken, který je naplněn
lehkým pěnovým styrofoamem
s certifikací americké Pobřežní stráže.
Vzadu umístěný motor Honda V6
s vlastním pohonným systémem Panther Jet umožňují vozidlu pohybovat
se po souši vpřed rychlostí 88,5 km.h-1,
a poté co za 15 s zvedne kola a je
připraveno k plavbě, až 71 km.h-1 na
vodě. Vozidlo nemá problém ani s vlečením vodních lyžařů.
Podobným dopravním prostředkem, který je schopen pohybovat
se stejně dobře po souši jako po
vodě, je obojživelný Humdinga britské firmy Gibbs Amphibians, která

se na vysokorychlostní obojživelná
vozidla specializuje. V jejím portfoliu
figuruje celá plejáda různých typů od
obojživelných skútrů přes sportovní
automobily Aquada jako vystřižené
z bondovek, až po různé speciály
určené pro záchranáře.
V případě stroje Humdinga, i když
na rozdíl od Panthera vypadá trochu
jako člun s koly, jde konkrétně o 7m
dlouhé vozidlo s permanentním
pohonem všech kol v konfiguracích
o třech nebo 6 sedadlech, které může
cestovat na komunikacích či jako
offroad v terénu, nebo se proměnit
stiskem tlačítka na plavidlo dosahující
na vodě rychlost téměř 50 km.h-1. Na
souši si to dokáže přes svůj člunovitý
vzhled svištět až stotřicítkou. ■
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CO KDYSI BYLO NOVINKOU
aneb co se psalo před více než půl stoletím
v populárním měsíčníku „Svět techniky”
Počítací stroje se vzduchem

Vysílačka v lékařství

Sovětský inženýr Ústavu automatiky a telemechaniky J. Ivličov sestrojil řadu počítacích strojů, které
pracují se stlačeným vzduchem. Přístroje řeší rozličné technické úkoly a může se jich proto používat
při práci v laboratořích, při automatizaci výrobních
pochodů, v chemickém i v naftovém průmyslu. Jsou
jednoduché, poměrně malé, ale velmi spolehlivé
a přesné. ■

Není to chyba tisku. Jde o skutečnou, miniaturní
vysílačku, kterou možno vyšetřovat choroby
zažívacího traktu. Zkonstruovali ji fyzikové W. K.
Zworykin (ruského původu) a J. T. Farrar z USA.
Jde vlastně o několik přístrojů, jež jsou k této malinké vysílačce přidruženy: předně je to ultracitlivý
miniaturní manometr, dále miniaturní teploměr,
pak přístroje na měření acidity žaludečních šťáv,
jakož i miniaturní rádiová vysílačka. Vše je uzavřeno do malinkého pouzdra z plastické hmoty,
jež má tvar větší lékařské „pilulky“ o délce 28 mm
a průměru 10 mm.
Jak se s vysílačkou pracuje? Vyšetřovaný pacient
polkne tuto podivnou pilulku, a ta pak putuje účinkem peristaltiky ze žaludku do střev kupředu. Jeden
konec pilulky je pružný, takže vykyvuje účinkem
tlakových rozdílů plynů shromážděných ve střevech.
Tlak je přenášen na malinkou cívku, jež účinkuje
jako oscilátor a vysílá modulované radioelektrické
signály. Potřebnou energii dodává miniaturní baterie do tranzistoru, jež ji zesiluje.
Takto vysílané signály lze „chytat“ do vzdálenosti
asi 2 m přijímačkou s modulovanou frekvencí, jejíž
anténa je přiložena na pacientovo břicho. Tím lze
zjišťovat postupně ve všech částech zažívacího
traktu tlaky plynů, teploty a aciditu žaludečních šťáv,
jak již bylo řečeno. Vysílané signály lze registrovat
buď zvláštním přístrojem, jenž je zapojen na galvanometr a kreslí na vhodném podkladě vlnovité
čáry, podobné čarám elektrokardiogramu, nebo se
čáry promítají na obrazovku oscilografu.
Vadou zařízení je baterie, která vydrží dodávat proud
pouze asi 15 hodin, kdežto k prozkoumání celého
zažívacího traktu se střevy dlouhými asi 8 m, je
potřeba asi 48 hodin, než „pilulka“ dojde až do
konečníku.
K čemu se hodí takový přístroj? Vynálezci tvrdí, že
značně usnadní rozpoznání a pochopení různých
chorobných změn, zvláště ve střevech. Takže pomůže lépe než dosud léčit zvláště poruchy v tlustém střevě. ■

Plachetnicí kolem světa
Francouzovi M. Bardiovi se povedlo vykonat
cestu kolem světa po moři jen za pomocí plachetnice. Vyplul v říjnu 1957 z přímořského
města Arkašon (nedaleko Bordeaux) a znovu se
sem vrátil v červenci 1958. Uplul 126 000 km, což
je stejně tolik, kolik urazila americká „měsíční“ raketa v říjnu minulého roku (1958 pozn. red.). ■

Iontová vesmírová raketa
Astronomický badatel Stuhlinger vypracoval návrh
rakety poháněné reaktivním proudem cesiových
iontů. Raketa je určena pro 10 osob a váží pouhých
230 tun. Navrhovatel ji vybavil 40 slunečními generátory, dvaceti po každé straně, a 1000 cesiovými
iontovými motory. Ve slunečních generátorech se
energie slunečního záření přeměňuje v elektrický
proud. Cesiové páry proudí kanálkem do komory
z ohnivzdorné hmoty, tam atomy narážejí na platinovou mřížku pod napětím. Ta pohltí obalové elektrony cesiových atomů a zbylé ionty jsou vydatně
přirychlovány elektricky a vyletují velkou rychlostí
z trysek. Napříč iontového proudu proudí elektrony,
které odstraňují negativní elektrické náboje brzdicí
iontový proud. Elektrickým proudem ze slunečních
generátorů se jednak mění cesium v páry, jednak
se přirychluje proud iontů. ■

64

Stroj, který dovede číst
Tom Dimond, bývalý vědecký asistent státní university pro stát Jowa v USA, nyní člen štábu výzkumných a vývojových laboratoří koncernu Bell, sestavil
přístroj, který dovede číst.
Napíše-li se do okénka číslice, ukáže se v témže
okamžiku na ukazateli přijímače. Elektrické impulzy,
které to provedou, mohou být zesíleny tak, aby působily i na větší vzdálenost, tj. dopraveny po drátě,
popřípadě i bez drátu do obdobně vybaveného
přijímače, nebo mohou být uloženy do paměti
magnetofonového pásku.
Píše se kovovým pisátkem na speciálně preparovaný
povrch. Dva body, jeden nad druhým, tu slouží za
vztažné protipóly. Sedm senzibilovaných linek se od
těchto bodů radiálně, vějířovitě rozbíhá. Tranzistorové
okruhy pak rozeznávají svým systémem„ano - ne“, čili
svou logikou, které citlivé linky byly při psaní dotčeny,
resp. křižovány, jaká číslice byla psána.
Aparatura ke čtení číslic je prvním krůčkem k zajímavým možnostem využití tohoto principu. Důkladněji
propracovaný přístroj by mohl být zapojen do běžného telefonního styku, kde by mohl – pravděpodobně levněji než u dálnopisu – dělat něco víc než
dálnopis, to je přečtení napsaných číslic a písmen,
vzorců atp. a konzervovat rukopisné údaje v elektrické
signály či impulsy, jež by na druhém konci okruhu
mohl takový stroj předvést jako písmo. Moderní
telekomunikace představuje daleko více účelných
možností než jenom vysílání a přijímání zvuků nebo
impulsů k aplikaci Morseovy abecedy, dálnopisu
atp., a to zejména v kombinovaném využití. Pokusné
zařízení, které prozatím dokáže jen číst, je však nepochybně průkopnickým řešením, jež se může rozvinout k všeobecné a mnohem širší aplikaci. ■

Kovové pisátko a tabulka se speciálně upraveným
povrchem

Přijímač, který „čte‟ číslice napsané na tabulce

Čluny z plastiku
Letos (tj. v roce 1959) byly vyzkoušeny záchranné čluny z polyesteru zesíleného skelnými vlákny. O výrobu se postaralo jedno velké
loďařství v Amsterdamu ve spolupráci s holandským výzkumným ústavem pro umělá vlákna
v Delftu. Čluny se vyrábějí ve dvojím provedení,
a to jako čluny motorové a veslařské. Do člunu
se vejde 60 osob a tloušťka lodní stěny je pouze
5 mm. ■

Vynálezce předvádí pokusný model svého
přístroje, který dovede číst číslice

/
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Televizní přenos z letadla
Ve Švédsku uskutečnili televizní přenos z letadla.
Letadlo letělo ve výšce 6000 m nad Stockholmem
a přenos sledovali diváci až do okruhu 5000 km
s poměrně dobrou viditelností. ■

Značka Barum je všude
Ve všech světadílech světa se používají na různých
vozidlech československé pneumatiky značky Barum. Ale nikdo neví, jakou zvláštní a důkladnou
výstupní kontrolou musí projít každý plášť, který
opouští výrobní linku. ■

Víceúčelová televize

Sazemi proti ledu
Plavba lodi na jaře po sibiřských řekách v SSSR
závisí na tání ledu. V Omsku přišli na nenákladný
způsob, jak „zpřístupnit“ řeky už o několik týdnů
dříve. Letadly rozprašují po zasněžených řečištích
elektrárenské saze, a tím urychlují tání ledu. ■

K absolutní nule
Vědci z Oxfordské university získali nejnižší teplotu
na Zemi, která je jen o jednu padesátitisícinu vyšší
než obsolutní nula. Ochladili měď na teplotu kapalného helia v elektromagnetickém poli. V okamžiku,
kdy elektromagnetické pole zaniká, ochladí se kov
na maximálně nízkou teplotu. ■

Automatický dřevorytec
Ve Volžském dřevoobráběcím závodě sestrojili
univerzální automatickou linku na obrábění
dřeva. Na strojích této linky lze umělecky zpracovávat dřevo a vyřezávat ornamenty. ■

Vyhrajte vstupenky
do NTM

Výběr sovětských televizorů je stále pestřejší.
Poslední novinkou, která překvapila, je přístroj
Kristall 104, jehož součástí je i rozhlasový přijímač,
magnetofon a gramoradio. S výrobou tohoto nového televizoru začali v Moskvě. ■

První vysoká pec
Se sovětskou pomocí byla postavena první vysoká
pec ve Státních železárnách v Bhilai v Jihozápadní
Indii. Po zkušebních testech byla dána do ostrého
provozu (1959). ■

Stačí vyluštit a zaslat na adresu redakce:
TechMagazín, Pod višňovkou 35, 140 00 Praha 4
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:
Dominik Zelený, Sázava
Matouš Jahn, Chrudim
Ivo Pěkný, Praha
září 2017
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veletrhy a výstavy – soutěž
14.–27. 9. Frankfurt, Německo: IAA
CARS – mezinárodní autosalon. Pořádá/nfo: VDA (Verband der Automobilindustrie e.V.), tel.: +49 (0) 69 97
507 0, fax: +49 (69) 97 507 261, e-mail:
email@iaa.de, www.iaa.de
19.–21. 9. Stuttgart, Německo: COMPOSITES EUROPE 2017 – veletrh
a fórum o kompozitech, technologiích
a aplikacích. Pořádá/info: Reed Exhibitions Deutschland GmbH, tel.: +49
211 901 91-0, fax: +49 211 901-91-123,
e-mail: info@composites-europe.de,
www.composites-europe.com

19.–23. 9. Praha, Výstaviště PVA Letňany: FOR ARCH 2017 – stavební
veletrh a technologické fórum, FOR
THERM – veletrh vytápění a alternativních zdrojů energie, FOR WOOD
– veletrh dřevostaveb a dřevěných
konstrukcí. Pořádá/info: ABF a.s., tel.:
+420 225 291 121, e-mail: gr@abf.cz,
http://forarch.cz/
18.–23. 9. Hannover, Německo:
EMO Hannover – veletrh obrábění kovů. Pořádá: Deutsche Messe
GmbH, www.emo-hannover.de. Info:

Na mezinárodní veletrhy s CzechTrade
Agentura CzechTrade organizuje české účasti na mezinárodních
veletrzích, při kterých zahraniční zastoupení nabízí řadu doprovodných služeb pro zvýšení zájmu o české vystavovatele ze strany
zahraničních obchodních partnerů.
Společná expozice umožní prezentaci těm firmám, které neplánují samostatnou prezentaci. Malé
a střední firmy mohou na svou prezentaci na vybraných veletrzích čerpat finanční dotaci v rámci projektů
NOVUMM a NOVUMM KET. Přehled
všech akcí najdete na www.czechtrade.cz.
21.–24. 11. Kyjev, Ukrajina – INTERNATIONAL INDUSTRIAL FORUM
2017 – Veletrh se specializuje na
kovoobrábění, svařovaní kovů,
strojírenství a s tím související zařízení, stroje, formy, automatizaci
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29. 11.– . 12. Medellín, Kolumbie –
FISE 2017 – Energetika, obnovitelné
zdroje energií nebo technologie
pro Smart Cities jsou v Kolumbii na
velkém vzestupu a o možnosti dodávek se zajímá mnoho světových
výrobců. Veletrh se orientuje na

25.–29. 9. Düsseldorf, Německo:
SCHWEISSEN & SCHNEIDEN –
veletrh svařování, spojování, dělení
a povrchových úprav. Pořádá/info:
Messe Essen GmbH, tel.: +49 (0) 201
724 40, fax: +49 (0)201 724 4248, e-mail: info@messe-essen.de, www.
schweissen-schneiden.com/joining-cutting-surfacing/

výrobce a dodavatele elektrických
zařízení pro energetiku a průmysl,
na projekci a výstavbu tepelných
elektráren, malých vodních, fotovoltaických a větrných elektráren
a Smart Cities. CzechTrade přichází
s nabídkou společné české expozice.
Snahou je pomoci českým firmám
se úspěšně prezentovat a uspět na
rozvíjejícím se kolumbijském trhu.
Kontakt: alice.fibigrova@czechtrade.
cz, tel.: 601 380 645.
6.–9. 12. Jakarta, Indonésie – Machine
Tool Indonesia 2017 – Jde o největší mezinárodní strojírenský veletrh
v Indonésii. Účast na této akci je podpořena z projektu NOVUMM spolufinancovaném z OP PIK a je možné na ni
čerpat podporu formou zvýhodněné
služby až do výše 80 000 Kč. Kontakt:
michaela.reznickova@czechtrade.cz,
tel.: 224 907 524.

Dárkový certifikát

rtifikát

..................

atd. Loňského ročníku se zúčastnilo
321 podniků z 28 zemí. Mezi návštěvníky převládají představitelé
výrobních podniků a závodů, projektanti a zástupci dovozních i velkoobchodních podniků. Kontakt:
dagmar.matejkova@czechtrade.cz,
tel.: 724 340 444.

Ing. Eva Václavíková, tel.: 220 510 057,
fax: 220 510 057, e-mail: info@
hf-czechrepublic.com, www.hf-czechrepublic.com

..................
..................
..................
Za redakc
..................
i TechM
..................
agazín
..................
PhDr. Jos
..................
ef Vališka
............
, šéfred
aktor

Udělejte radost svým blízkým a věnujte jim dárkový certifikát. Stačí napsat
na e-mail: predplatne@techmagazin.cz, pro koho bude dárkový certifikát a po obdržení fakturačních dat uhradit cenu za předplatné 300 Kč.
Redakce obratem zašle vyplněný certifikát na Vámi udanou adresu.

Soutěž pro předplatitele
Každý měsíc jsme losovali z nově příchozích objednávek předplatného (včetně
obnovených) tři výherce. Od zářijového vydání nastává změna a losujeme pouze
jednoho výherce, kterého odměníme zajímavou věcnou cenou.

PRO ZÁŘIJOVÉ VYDÁNÍ JSME VYLOSOVALI:
Emil Sýkora, Pardubice

Cenu do soutěže – Měnič napětí z 12V autozásuvky na 230 V
pro napájení např. notebooku – věnuje společnost Trust.
Více na str. 57 a na www.trust.com.
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■ Transport a logistika
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28. mezinárodní veletrh
pro elektrickou automatizaci
systémů a komponent
Norimberk, Německo, 28. – 30. listopadu 2017
sps-exhibition.com

Answers for automation
Elektrická automatizace a digitální transformace
nka
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LASER EX series
nové generace hybridních multifunkčních obráběcích strojů

hala H27
st. č. D20

