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Uživatelsky přátelský
CNC systém

pro mechatronické
soustruhy a frézky

Mezinárodní strojírenský veletrh 2017
Téma: Automatizace - Průmysl 4.0

Zatímco Brno svou vrcholnou událost sezóny – MSV – teprve prožívá, ta stěžejní strojírenská – letošní
EMO Hannover – je už několik dnů minulostí. Samozřejmě jsme si tuto prestižní průmyslovou přehlídku
nenechali ujít (reportáž najdete na str. 14–17) a nyní často diskutovanou otázku, zda návštěvy veletrhů
(natožpak účast na nich) mají v dnešní internetové době vůbec ještě smysl, máme tím pádem pro
letošek vyřešenou.
Na veletrhu je možné nejen vidět poslední novinky, ale – což je někdy možná ještě podstatnější, protože
technické údaje se samozřejmě dají zjistit i jinde, třeba z webu – potkáte se s lidmi z různých oborů
a můžete s nimi „poklábosit“ a získat tak přehled o reálné situaci v příslušné branži a obraz o tom,
jaký je skutečný stav věcí. Tedy i informace, obecně řečeno, občas korigující obvyklý obraz, který světu
podávají média. V případě EMO jsou výsledkem dva zásadní poznatky. Tou dobrou zprávou je bezesporu zjištění, že strojírenství je obecně na vzestupu a průmyslu se daří dobře, na nedostatek zakázek
si výrobci rozhodně nestěžují. A o robotice to platí „tuplovaně“ – dodavatelé zaznamenávají zájem
o své produkty výrazně převyšující již loni úspěšný rok, letos je to prý často až dvojnásobek a výrobci
robotů jednoduše „nestíhají“.
A teď ta další věc neboli automatizace a Průmysl 4.0. Média přinášejí neustále zprávy o nových trendech,
inovacích, výrobci nabízejí nejmodernější průmyslová řešení, líčí úžasné futuristické vize inteligentních
továren, možnosti nasazování 3D tisku, pokročilých materiálů a technologií a inteligentních strojů,
které je dokážou využívat k našemu neskonalému prospěchu a nadcházející zářné budoucnosti, v níž
člověk pomalu nebude mít na co sáhnout. Vše bude probíhat v autonomních, plně automatizovaných
fabrikách pod laskavým dohledem umělé inteligence sosající nepřetržitě data dodávaná ze sítě IoT
on-line připojených myriád nejrozmanitějších smart senzorů atd., atd. Tyto stroje a zařízení kompatibilní
s výše zmíněnými vymoženostmi již opravdu reálně existují a výrobci je i nabízejí, takže teoreticky by
s budováním oněch predikovaných světlých zítřků, jaké nám vize další nastupující průmyslové revoluce
líčí, vlastně neměl být větší problém.
Ale zpět do zmíněné reality – a ta podle všeho zatím nabízí poněkud odlišný obraz. Skutečné procento
dodaných a již instalovaných a do výrobních procesů zapojených superstrojů nových generací, o nichž
i my píšeme (a které byly rovněž na veletrzích EMO i Hannover Messe, či budou k vidění i nyní na MSV),
je velmi malé – v řádu jednotek procent. Což je objem označovaný obvykle pojmem mizivé. Většina
velkých výrobců renomovaných značek, jejichž obchody jdou (jak jinak) skvěle, s tím oficiálně bude
zřejmě polemizovat, ovšem pokud by nechali analytiky nahlédnout do konkrétních údajů, možná by
se ukázalo (překvapivé) zjištění, že vykazované úspěšné prodejní údaje se povětšinou týkají klasických,
resp. modernizovaných, a novými funkcemi doplněných řad již dlouhodobě osvědčených zařízení.
Jinými slovy: zájem firem o skutečně revoluční zásadní změnu směrem k proklamované digitalizaci
a automatizaci a úsilí nasadit tuto pokročilou techniku je v podstatě minimální. Přesněji řečeno je,
ale spíše v mezích mírného pokroku. Firmy dávají (vcelku logicky) přednost zlepšování v podobě již
prověřených fungujících řešení v moderním kabátě, nebo „upgradu“ svých dosavadních zařízení
pomocí různých doplňků, jako je např. modernizace řídicích systémů apod., než zcela přelomovým,
byť mnohoslibným technologiím. Nová průmyslová revoluce, která se již nějakou dobu objevuje jako
ústřední téma podnikové sféry, a měla by být vlastně již za rohem, tak na svou dobu zjevně ještě čeká.
Pokud jde o roboty, další velké téma, jak již bylo řečeno, zde je reálná situace lepší, než se možná oficiálně
prezentuje. Sami si razí cestu v masovém měřítku, ale i zde je háček, který nese název kolaborativní
roboti. Přestože jsou asi nejznámější (mj. i díky tomu, že jsou mediálně nejatraktivnější), platí v jejich
případě obdobné: reálné zastoupení ve výrobě je mizivé.
Prodejní rekordy lámou hlavně tradiční, ale nyní parametrově mnohem výkonnější a především také
stále levnější robotická ramena, která si tak mohou nyní dovolit i menší firmy. Tedy žádný sofistikovaný,
humanoidně vypadající robotický „parťák“, jimž je v poslední době věnována taková pozornost, ale
klasický jednoduchý výkonný manipulátor, jaké potkáváme na výrobních linkách, určený pro operace
typu „uchop, zdvihni, podej či vyndej nebo založ“. Nikoli superinteligentní systémy, ale pokud možno
jednoduše programovatelná a na obsluhu nenáročná zařízení, která však na rozdíl od lidí nechybují,
neunaví se, nestávkují a nemají odbory – a nyní už nastupují poměrně rychle a ve velkém. A s nimi
i ona kýžená efektivita a produktivita…
Ale nálepku „řešení pro Průmysl 4.0“ si k tomu klidně můžeme přidat, tou se rozhodně nic nezkazí,
protože na ní se obvykle daří lépe získat dotace.
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V lokalitě Sheffield Business Park
ve Velké Británii zahájila společnost Boeing výstavbu svého prvního evropského výrobního závodu. Budova o rozloze 6200 m2,
která bude otevřena koncem roku
2018, bude vyrábět komponenty
pohonných systémů pro letadla
Boeing 737, 737 MAX a 777.
Zařízení v Sheffieldu je součástí širšího plánu Boeingu na růst vlastní
výroby selektivních technologií.
Společnost Boeing Sheffield bude
součástí společnosti Boeing Fabrication, která je výrobní firmou
v oblasti výroby dílů. Po otevření se
bude v Sheffieldu vyrábět až 8000

komponent za měsíc, které budou
dodány do amerického závodu Boeing Portland a začleněny do akčních
systémů. Společnost také plánuje
zahájit rozsáhlý program výzkumu
a vývoje s AMRC, který vyvinul nové
výrobní postupy, jež mohou být použity pro zařízení Boeing Sheffield
a poté využity v rámci Boeingu.
V červenci 2016 oznámila britská
vláda a Boeing dlouhodobou iniciativu pro prosperitu a růst ve Velké
Británii a příští rok bude společnost
oslavovat 80 let partnerství se Spojeným královstvím a jeho ozbrojenými
silami, britskou výrobou a leteckou
dopravou. ■

německo a norsko si budou posílat
elektřinu pod vodou
Německé větrné a norské vodní
elektrárny chystají energetickou
symbiózu. Obě země si přebytky
elektřiny budou vzájemně předávat novým podmořským kabelem, jehož přenosová kapacita by
měla dosahovat až 1400 MW, což
odpovídá instalovanému výkonu
velké uhelné nebo jaderné elektrárny.
Přenosová trasa mezi Německem
a Norskem nazvaná NordLink měří
623 km, z toho 516 km povede pod
mořským dnem. V provozu má být
za tři roky. Podobný podmořský
kabel, ale s poloviční kapacitou,
již zhruba osm let spojuje Norsko
s Nizozemskem, v plánu je i kabel
mezi Norskem a Velkou Británií.

Německo díky kabelu získá odbyt pro
elektřinu z baltských a severomořských větrníků, jejíž nadbytek v případě větrného počasí není schopné
dopravit na průmyslový jih kvůli chybějícím přenosovým trasám. Systém
by tak měl Německu pomoci vyrovnat se s přebytky výroby nestabilních
obnovitelných zdrojů a zmírnit další
problémy, které zemi přináší odchod
od jaderné energetiky. Kabel umožní
poslat přebytečnou elektřinu do Norska, které více než 95 % energie vyrábí
ve vodních elektrárnách, jež naopak
dokážou pružně reagovat na měnící
se spotřebu. Projekt s odhadujícími
náklady 52 mld. Kč má přispět i k vytvoření integrovaného evropského
trhu s elektřinou. ■

Kabel pokládá speciální norské plavidlo Nexans Skagerrak
a druhá loď kabel zahloubí až 2 m pod mořské dno

Inzerce na obálce: Rexim, Škoda, MIsan, ČSOB Leasing
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novinky z domova a ze světa
Na browNFieldu staré elektrárNy
vzNikNe datové ceNtrum
V areálu po bývalé Elektrárně
Tušimice I, která byla v provozu
35 let, začala výstavba korporátního datového centra skupiny ČEZ. Projekt za 450 mil. Kč
by měl začít naostro fungovat
na jaře 2019.
Původní datové centrum v jaderné
elektrárně Temelín bude po zredukování nadále sloužit jako záložní.
Umístění na tušimickém brownfieldu bylo vybráno záměrně. „Přímé

napojení na elektrárnu zajišťuje datovému centru efektivní dodávku
elektřiny, která představuje v dlouhodobém horizontu běžně přes
dvě pětiny z celkových provozních
nákladů datových center. Na opačné
straně je datové centrum pro elektrárnu stabilním odběratelem,“ uvedl
Vítězslav Bogač, generální ředitel
ČEZ ICT Services, s tím, že dalším
důležitým aspektem je fyzické zabezpečení pozemku – celý areál je

Nový český motor
pro bezpilotNí letouNy
Česká společnost Primoco UAV
SE, která vyvíjí a vyrábí bezpilotní
letoun Primoco UAV model One
100/150, vyvinula vlastní pístový
motor Primoco Engine 500 určený
nejen pro vlastní bezpilotní
stroje, ale i pro další výrobce letecké techniky.
O motor, který bude na trh uveden
ve čtvrtém čtvrtletí 2017, již projevilo
zájem několik výrobců experimentálních a bezpilotních letounů. Předpokládaná roční produkce je 50-100 ks.
Výsledek 9měsíčního vývoje, motor

Primoco Engine 500 vyrobený z lehkých slitin hliníku, je vzduchem chlazený čtyřválec o výkonu 50 HP a váze
15 kg. „Původně jsme hledali pro naše
letadlo nový výkonný motor. Současná verze bezpilotního letounu Primoco UAV model One 100 má výkon
motoru 20 HP a pro nový model One
150 bylo zapotřebí většího výkonu.
Absence odpovídajících motorů
na celosvětovém trhu nás přivedla
k myšlence vyvinout a vyrobit motor
vlastní, který kombinuje nezbytný výkon, spolehlivost a dlouhou životnost

rusové chtějí Na haNé postavit
továrNu Na obaly
Závod na výrobu a potisk
flexibilních obalů chce za
2,6 mld. Kč postavit v průmyslové
zóně na kraji Prostějova firma
DGPack, která je dceřinou
společností ruského podniku
Danaflex.

„Nový výrobní závod investora má
umožnit jeho expanzi na nové trhy
v Evropské unii,“ stojí v oznámení
investičního projektu. Pro Prostějov
se společnost Danaflex rozhodla
mj. i proto, že v tamní průmyslové
zóně už funguje výrobní areál firmy

uNikátNí techNologie z česka
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nanášet velmi tenké vrstvy stříbra
na fasádní a okenní skla ve vysoké
kvalitě,“ uvádí Petr Koutský, generální
ředitel společnosti Safina. Díky stříbrné vrstvě získává fasádní i okenní
sklo potřebnou odrazivost a tepelně
izolační vlastnosti a dokáže ochránit
interiér budovy před nadměrným
přehříváním – může tak ušetřit, až
třetinu nákladů na klimatizaci.
Výrobu naprašovacích targetů pro

Foto: Primoco UAV SE

Firmy a lidé

Nový šéf
marketingu

Skupina AAA
Auto jmenovala
na pozici ředitele
marketingu Daniela Šturma, který vystřídal odcházejícího Jana Dobiáše. Ve své
funkci bude odpovídat za kompletní marketingovou a reklamní
strategii firmy v Česku, na Slovensku, v Polsku a Maďarsku, se
zaměřením na posílení pokračující
mezinárodní expanze firmy, ale
také růst značky zánovních vozů
Mototechna. Předtím působil jako
ředitel marketingu v různých společnostech, naposledy v Home
Credit ČR.

Výměna šéfa
divize v BV

O novinku projevilo zájem už několik
výrobců letecké techniky

při zachování kompaktních rozměrů
a nízké hmotnosti,“ uvedl generální
ředitel Ladislav Semetkovský. ■

Certifikační společnost Bureau
Veritas má od
1. září nového
šéfa divize Certifikace pro Českou republiku. Stal se jím David
Šíma, který na pozici vystřídal
Stanislava Moučku. Ten zůstává
v Bureau Veritas i nadále jako exkluzivní externí spolupracovník.
David Šíma bude zodpovědný
mj. za rozvoj byznysu v oblasti
systémových a inspekčních certifikací.

Posily ČSOB
Windmöller&Hölscher Czech, která
se specializuje na montáž strojů a zřízení pro výrobu flexibilních obalů.
Továrna, která má v průmyslové
zóně zabrat plochu 12 400 m2 má
být postavena do konce roku 2020
a zaměstnat asi 245 lidí. Investor plánuje trojsměnný provoz. Součástí
investice bude kromě výrobní haly
i administrativní část. ■

nanášení kovových vrstev na různé
druhy podkladových materiálů zahájila Safina v roce 2001 a nyní patří
k největším evropským dodavatelům
naprašovacích targetů, ale i pro elektrotechniku a další oblasti průmyslu,
které využívají vlastnosti tenkých kovových vrstev. V současné době se
věnuje vývoji kovových slitin a naprašovacích targetů pro nově vznikající
segment výroby skel s inteligentní
elektrochromní vrstvou, která reaguje
na intenzitu elektrického napětí. ■

Od září zastává
pozici tiskového
mluvčího ČSOB
Patrik Madle, který
nahradil Pavlu Hávovou odcházející
na mateřskou dovolenou. Patrik
Madle bude mít
na starosti externí komunikaci
banky a s ní spojené projekty.
Do týmu Externí komunikace
nastoupila také Michaela Průchová, jejíž agendou budou specifické projekty skupiny ČSOB
a rovněž komunikace dceřiných
společností.

Oceněná
Maršíková
G F I S o f t w a re
jmenovala Helenu Maršíkovou
na globální pozici
▲
▲

Odborníci ze společnosti Safina
zvyšují homogenitu a jemnost
materiálové struktury stříbrných
targetů pro nanášení velmi tenkých kovových vrstev na fasádní
a okenní skla.
„V současnosti vyrábíme stříbrné targety s velmi homogenní strukturou
a velikostí zrn pod 20 µm. Podle tohoto ukazatele jsme světovým leaderem. Takto jemná struktura umožňuje

oplocený a pod trvalým dohledem.
Samotný objekt datacentra bude mít
navíc svůj vlastní perimetr ochrany.
Nové datové centrum s kapacitou
provozních úložišť 2 PB (kapacita
zálohovaných dat přibližně 6 PB)
po uvedení do provozu postupně
nahradí stávající datová centra, která
si Skupina ČEZ pronajímá, a umožní
zredukovat datová centra u jaderných elektráren. ČEZ si od centralizace datových úložišť slibuje
možnost větší flexibility a rychlejší
implementaci nových systémů. ■
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novinky z domova a ze světa
▲
▲

Channel Marketing Director
v regionu AMERICAS a CZSK.
Helena Maršíková, která byla
letos zařazena do prestižního
seznamu Women of the Channel 2017 časopisu CRN, bude
zodpovědná za marketingovou
podporu partnerům společnosti
GFI Software v regionu včetně
ČR a Slovenska. Přišla z Kerio
Technologies získané akvizicí
GFI Software začátkem tohoto
roku.

Nový šéf
stylingu Kia
Společnost Kia
Motors jmenovala
Pierreho Leclercqa do nové pozice šéfa stylingu. Belgičan Pierre
Leclercq bude působit v hlavním
návrhářském centru Kia v korejském Namyangu. V roli nově
vzniklé roli bude zodpovídat
za rozvoj dlouhodobé designové
strategie Kia a povede designové
inovace zaměřené na exteriér i interiéry vozidel.

Jmenování
v SAP

LákadLa a stíny severní mořské cesty
V informacích přibližujících dění
na světové i domácí scéně zapadla
nenápadná zpráva, která však
může mít dalekosáhlý ekonomický význam pro příští roky:
koncem srpna proplul Severním
ledovým oceánem první tanker
bez pomoci ledoborce.
Tento krok potvrdil možnost využití
tzv. severní mořské cesty. Trasa podél
severní hranice Ruska, umožňující významně zkrátit lodní dopravu mezi Evropou a Asií je pro lodní dopravce lákavá.
Dosavadní podmínky totiž umožňovaly její využití jen po omezenou dobu
v roce v letních měsících, a to ještě
s pomocí ledoborců, které razily cestu.

Tanker ruské společnosti přepravující
zkapalněný zemní plyn zvládl tuto
trasu za necelých 20 dní – tedy výrazně rychleji, než tradiční plavbu
přes Suezský průplav. Cestu z Norska
do Jižní Koreje dokončil v rekordním
čase 19 dnů, a stal se vůbec první
lodí, která kdy proplula tuto trasu
bez pomoci doprovodného ledoborce. Loď plula průměrnou rychlostí
14 uzlů, přičemž se potýkala s ledem
o tloušťce až 1,2 m – její konstrukce
ovšem umožňuje zvládnout až 2,1 m
silnou ledovou vrstvu.
Zástupci rejdařské společnosti Sovcomflot předpokládají, že se dnes
stále velmi náročná trasa, kterou

evropa má nový superrentgen
V Německu otevřeli nejsilnější
laserový rentgenový laser
na světě – Evropský XFEL pro podnikání. Je schopný generovat
nesmírně intenzivní laserové záblesky rychlostí 27 000krát
za sekundu. Umístěn je 38 m pod
zemí, v tunelu o rozloze 3,4 km
pod Hamburkem.

Výstavba tohoto obřího laseru, který
dovolí vědcům zaznamenávat velmi
detailní obrazy chemických reakcí,
trvala 8 let. Začátkem letošního roku
provedl svůj první testovací laserový
záblesk, ale projekt za 1,7 mld. dolarů
byl dokončen teprve nyní.
„Rentgenový laser je velmi intenzivní
zdroj rentgenového záření. Představte

Pro posílení týmu
jmenovala společnost SAP ČR Markétu Bauerovou
na pozici obchodní ředitelky.
Bude zodpovědná za obchodní
strategii, vedení týmu, řízení
vztahů se zákazníky a obchodní
výsledky. Markéta Bauerová přichází do SAP z AXIS Communications, kde zastávala pozici obchodní manažerky pro střední
Evropu.

Škoda měnila
vedoucího
Od 1. září převzal
Tomáš Kotera
vedení oddělení
Komunikace podniku společnosti ŠKODA AUTO.
Jeho devizou jsou dlouholeté
zkušenosti z mezinárodního
automobilového průmyslu,
ve firmě ŠKODA AUTO působí
od roku 1999 a doposud pracoval na pozici ředitele PR a komunikace značky ŠKODA v Číně.
Ve své nové funkci bude přímo
podřízen Jensi Katemannovi, vedoucímu Komunikace ve ŠKODA
AUTO. ■
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tání arktických ledovců učinilo nyní
přístupnější, stane v budoucnu rutinní.
Na projekt se však negativně dívají
ekologové, kteří se obávají, že častější
využívání této trasy větším množství
lodí by mohlo výrazně přispět k tání
ledu, a v případě, že by došlo k havárii
typu ropného úniku, by se následky
katastrofy v tamních podmínkách
odstraňovaly podstatně hůře. ■

si lékařský přístroj pro diagnostiku
rentgenových paprsků, ale miliardkrát intenzivnější, který dodává veškerou tuto intenzitu na špičku tužky.
Umožňuje nám studovat jevy, které
by jinak byly v temnotách, jako např.
pořizování několika snímků v průběhu
vyvíjející se biochemické reakce. Má
správnou intenzitu, přesnost a ultra
krátkou časovou strukturu, potřebnou pro záznam statických snímků
i během výbušné chemické reakce,“
uvedl profesor Christian Bressler, jeden z vědců zapojených do projektu.
Obří laser je velmi rychlé zábleskové
světlo, schopné zachytit fáze pohybu
jednotlivých atomů, takže výzkumníci
mohou získat obraz o jejich přesném
uspořádání v každé fázi reakce. Technologie je schopna nejen zaznamenat
1megapixelový obraz z 50 femtosekundového rentgenového záblesku,
ale také připravit se znovu k opakování
za pouhých 200 nanosekund. ■

vHm se doHodLa s Brity
Britský ministr obchodu Greg
Hands během svého nedávného
pobytu v Praze podepsal dohodu
o spolupráci mezi společnostmi
Vítkovice Heavy Machinery (VHM)
a britskou TSP Engineering Ltd.
Smlouva zahrnuje tzv. decommissioning, tzn. činnosti spojené s řízeným
ukončováním provozu jaderných elektráren a dodávky pro obranný průmysl.
„Celkem se počítá s 5letou spoluprací
v objemu zhruba 3,5 mld. korun,“ uvedl
obchodní ředitel VHM Jiří Brož.
První společné dodávky budou zahrnovat kontejnery pro transport kontaminovaného materiálu v areálech
JE odstavovaných z provozu ve Velké

Británii. Dohoda s Brity podle něj zahrnuje i speciální zařízení nutné pro odstavování jaderných elektráren včetně
trenažérů pro výcvik personálu. Jak
konstatoval generální ředitel VHM
Martin Bednarz, decommissioning
atomových bloků může být strategickou šancí pro budoucnost VHM. „Naší
výhodou je uzavřený výrobní cyklus,
od ocelárny přes hi-tech kování k finálnímu výrobku, např. kontejneru,“
uvedl.
V oblasti obranného průmyslu se
chtějí TSP Engineering a VHM soustředit na dodávky pro námořní
síly, konkrétně na komponenty pro
strategické ponorky. Vítkovická tra-

Kontejnery z vítkovické produkce pro
decomissioning

dice v tomto oboru sahá až do dob
Rakouska-Uherska, kdy byly tehdejší
Vítkovické železárny jediným dodavatelem pancéřových desek pro rakousko-uherskou flotilu. ■
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Nejstarší česká středNí průmyslovka
slaví jubileum
SPŠS Betlémská v Praze je nejstarší průmyslovou školou v České republice – byla založena
v roce 1837 a od „bicentenia“, tedy dvoustého výročí, ji letos dělí už jen pouhé dvě dekády.
A příští měsíc oslaví 180 let od svého vzniku.
Základy pro rozvoj průmyslového školství v českých zemích na území tehdejší Rakousko-Uherské monarchie položila „Jednota pro povzbuzení
průmyslu v Čechách“, založená v roce 1833,
jejímž posláním bylo podnětně působit k rozšíření průmyslového podnikání a vyzbrojit domácí průmysl pro mezinárodní soutěž. A právě
tato instituce se zasloužila o založení regulérní vzdělávací instituce, z níž vznikla dodnes

působící technická průmyslovka, která se řadí
k nejvýraznějším školám svého druhu u nás.
A podobně jako její historická předchůdkyně
jde SPŠS Betlémská i dnes s dobou, jak dokumentují moderní dílny, robotizovaná pracoviště či laboratoře pro 3D tisk, ale i zájem
významných průmyslových firem o spolupráci
– v poslední době škola uzavřela významnou
dohodu s českou pobočkou leteckého výrobce
GE Aviation. ■

VÁŠ SPOLEHLIVÝ DODAVATEL

Vážení,
dovolte nám, abychom vás jménem školy srdečně pozvali na oslavu
u příležitosti 180. výročí založení Střední průmyslové školy
strojnické, školy hlavního města Prahy, pořádanou ve čtvrtek
9. listopadu 2017 od 9.30 hodin v Betlémské kapli. Oslava se koná
pod záštitou hlavního města Prahy.
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- Prezentace partnerských společností
Program
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- Proslov ředitele školy a hostů
od 10.00 hodin v prostorách Betlémské kaple
- Hudební vystoupení
■ Slavnostní
zahájení oslavy
Program
- Ukončení úvodní části oslavy a přesun hostů do budovy školy
■ Proslov ředitele školy a hostů
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■ Hudební vystoupení
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Těšíme se na vaši návštěvu.

od 11.30 hodin v prostorách SPŠS Betlémská
Ing. Miroslav Žilka, CSc.
- Den otevřených dveří s možností prohlídky školy
ředitel školy
- Workshop partnerských společností účastníků akce v učebně SPS
- Setkání absolventů s učiteli
Účast
nutno potvrdit
vyplněním přihlašovacího
formuláře
na www.betlemska.cz.
Účast nutno
potvrdit
vyplněním
přihlašovacího
formuláře na
www.betlemska.cz.
- Ukončení

POHYB
VYŽADUJE
PŘESNOST

kaple, Betlémské náměstí 255/4, Praha 1 / SPŠS Betlémská, Betlémská 4/287, Praha 1
Betlémská kaple,Betlémská
Betlémské
náměstí 255/4, Praha 1 / SPŠS Betlémská, Betlémská 4/287, Praha 1
Změna programu vyhrazena.
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Těšíme se na vaši návštěvu.
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Spojeným úSilím
jde vyrobit i „nemožné“
V poslední době se mohou čeští výrobci obráběcích strojů pochlubit hned
několika pozoruhodnými novinkami. Jednou z nich je i unikátní technologie
hybridní aditivní výroby v podobě navařování elektrickým obloukem. Podrobnější informace nám o ní poskytli zástupci hlavních řešitelů projektu:
Ing. Petr Heinrich, technický ředitel firmy KOVOSVIT MAS, a Ing. Jan Smolík,
Ph.D., z výzkumného strojírenského centra RCMT při Fakultě strojní ČVUT v Praze.
Kdy se vlastně začala psát historie tohoto
unikátního zařízení?
Jan Smolík: Na pracovišti RCMT (Výzkumné centrum pro strojírenskou výrobní techniku a technologii) fakulty strojní ČVUT v Praze jsme v roce 2012
z podnětu kolegy Ivana Diviše po několika letech
opravili a začali používat starší 3D tiskárnu Stratasys
na plast. Udělali jsme několik pokusů s výrobou hliníkových a ocelových odlitků na základě plastových
3D tisků. Vysoké školy a výzkumné instituce mimo

Upravený experimentální laserový stroj pro
navařování z drátu v laboratoři RCMT (rok 2013)

prášek laserový paprsek. V té době šlo o stroje především pro menší díly, které byly dostupné, a nyní
je jich, dá se říct bez nadsázky, plná republika. Měli
jsme velký zájem se s 3D tiskem kovů pro průmyslové užití také seznámit a poznat technologie,
ale museli jsme to zvládnout bez jediné investiční
koruny. Současně jsme to chtěli zkusit jinak než
druzí. Rozhodli jsme se nízkonákladově zkusit řešit
3D tisk kovu jako proces navařování drátu pomocí
laseru. S kolegou Divišem jsme vypsali a vedli diplomovou práci na toto téma a skutečně se podařilo
v roce 2013 vytvořit jednoduchou a chvíli funkční
podávací hlavu drátu a zprovoznit velmi improvizovaně první navařování tímto způsobem na vice jak
10 let starém laserovém stroji LUMONICS JK701H
v laboratořích ČVUT. Nedá se říci, že by šlo o něco
převratného, ale když jsme po řadě experimentů
viděli, že to jde a že vznikají homogenní ocelové
kontury a dílce, dodalo nám to optimismu. Současně jsme ale viděli, že pro reálnou výrobu je náš
postup velmi pomalý a neproduktivní, protože
disponujeme velmi malým výkonem. Stroj využíval
pulzní až kvazi-kontinuální Nd:YAG laser o maximálním výkonu 550 W, což umožňovalo i při pomalém
posuvu drátu 0,6 m (min) zvládnout homogenní
provaření materiálu, ale s produktivitou maximálně
35 g/hod a cenou přibližně 92 Kč/g.

Jeden z prvních dílců vytvořených navařováním oceli
elektrickým obloukem na zkušebním stroji (druhá
polovina roku 2014)

Neměli jsme tehdy žádnou možnost, jak pořídit
výkonnější laser, a tak nás chuť pokračovat ve vlastním výzkumu 3D tisku kovů a současně nedostatek prostředků přivedly k pozornosti směřované
na klasické svařování MIG/MAG. Inspirovaly nás
i výsledky výzkumů na Cranfield Univerzity, kde
se ve Welding Engineering and Laser Processing
Centre věnují špičkovému výzkumu navařování
pomocí CO2 svařovacích technologií a patří patrně
k nejlepším na světě. Dále nás posiloval fakt, že
technologie CO2 svařování je zdokonalována již
desítky let a je možné využívat špičkové agregáty
s velmi rozsáhlými možnostmi řízení. Prakticky od
zahájení pokusů s navařováním pomocí elektrického oblouku až do současnosti používáme ty
nejsofistikovanější agregáty na světě, které umožňují externí řízení procesních parametrů pomocí
vysokorychlostní sběrnice.
Koncem jara 2014 jsme oslovili společnost Kovosvit MAS a představili majitelům a vedení firmy
dosavadní výsledky s laserem, popsali potenciál
využití CO2 svařovacího agregátu a jeho integrace
do obráběcího stroje. A předložili návrh koncepce
prvních hybridních strojů. Byla uzavřena dohoda

Vzorky na trhací zkoušku vytvořené navařováním
laserem z drátu (přelom roku 2013/2014)

Prahu v tomto období budovaly velké množství
zcela nových laboratoří, vznikly nové budovy plné
moderního vybavení (dnes se moderně říká infrastruktury pro VaV) z dotačních projektů OP VAVPI.
Viděli jsme, jak si „všichni kolem“ kupují velmi drahé
3D tiskárny na kov a jiné špičkové vybavení. Téměř
vždy v provedení s práškovým ložem, kde spéká
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První větší dílec vytvořený navařováním laserem z drátu (rok 2014)
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Zařízení pro aditivní výrobu je revoluční novinkou nejen v portfoliu Kovosvit MAS, ale
i u českých strojírenských výrobců vůbec - je
vstupem do zcela nového segmentu aditivní
výroby. Čím jste si získali důvěru sezimovského výrobce, že jste ten pravý partner pro
tento úkol a že jej úspěšně zvládnete?

hem menším rizikem ztracených investic ve vývoji,
protože někdo na začátku prošlapával cestičku,
hledal trh, vhodné aplikace, odpovědi na spousty
otázek, dělal chyby, měl velké náklady na celý komplex technických, marketingových a obchodních
vývojových a výzkumných aktivit.
Základem nového stroje je nově vyvinutá
unikátní technologie, která kombinuje různé
operace. Jak probíhal tento vývoj, který je
v podstatě ukázkovým příkladem efektivní
spolupráce akademické a průmyslové sféry?
A jak se podařilo dokázat tuto vývojářsky náročnou a informačně citlivou záležitost utajit
před konkurencí až do oficiální prezentace
„v zemi, kde se nic neutají“?
Jan Smolík: Výzkum samotné technologie byl
základem, teprve následně vznikaly požadavky
na stroj. Abychom se někam posunuli a zjistili, co
funguje a co nikoli, tak jsme museli hodně experimentovat a to ostatně musíme stále. Stačilo, abychom si řekli, že nyní pomocí MIG/MAG svařovacího
systému navaříme ocelové žebro nebo uzavřenou
konturu nebo kvádr plného materiálu. Pokud jsme
sledovali homogenitu materiálu, kvalitu geometrie

Použití elektrického oblouku v pracovním prostoru stroje s plným řízením CNC systémem dle NC kódu bylo nové
(rok 2015) a bylo třeba řešit řadu konstrukčních a softwarových změn oproti standardnímu obráběcímu stroji

Jan Smolík: Vyvíjet zcela novou technologii je
z vnějšího pohledu možná revoluční počin, ale
když už padne rozhodnutí a je před vámi plán,
rozpočet a termíny, tak nad mírou novosti úplně
nepřemýšlíte a soustředíte se na to, abyste dosáhli splnění cíle. Ze strany majitelů a vrcholných
manažerů Kovosvit MAS muselo dojít na začátku
spolupráce ke klíčovému rozhodnutí, jestli téma
začít řešit a investovat peníze a prostředky a také
následně k několika rozhodnutím, jestli pokračovat
v řešení, nevzdávat to a „minimalizovat ztráty“. Není
to nikdy jasné a vůbec jednoduché rozhodování,
protože vývoj nové technologie je cesta do neznáma, kde se objevují stále nečekané překážky,
a není kde opisovat. Zařadit se se svým produktem
do zavedené kategorie strojů je vždy akce s mnoříjen 2017
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a produktivitu růstu, pak jsme vždy začali narážet na
nějaká omezení nebo neznalost. Pro účely pokusů
jsme přestavěli v roce 2014 starší CNC obráběcí
stroj Bridgeport VMC500 v naší laboratoři, následně
jsme museli postavit další zkušební stand, protože
stroj nestačil a stále jsme obě zařízení upravovali
hardwarově i softwarově podle našich hypotéz
a nápadů. Od poloviny roku 2014 se do plánování
experimentů zapojil Kovosvit MAS a postupně
jsme objevovali význam chlazení a čištění povrchů,
význam jednotlivých parametrů řízení oblouku
ve vazbě na pohyb hořáku. Významný byl vývoj
nových nutných funkcí PLC a řešení rychlé komunikace se svařovacími agregáty na různé úrovni.
Šíře a hloubka projektu se dramaticky rozšiřovala,
neboť byl řešen paralelně vývoj zkušebních zařízení

Oprava pomocí navaření a obrobení na abrazí
opotřebovaných částí dílce se zdá jako jedna
z perspektivních oblastí uplatnění

v laboratoři, vývoj nových technologických postupů
navařování, vývoj softwarových nástrojů pro přípravu experimentů a následně v 2015 pak už vývoj
prototypu produkčního stroje, dnes už známého
jako WeldPrint 5AX, a softwarové CAM nadstavby
HM do systému NX. Do poloviny roku 2016 se ve
společném týmu výzkumníků a vývojářů ČVUT
a Kovosvit MAS hledala nová řešení úplně na všech
frontách a bylo to velmi tvůrčí období projektu.
Petr Heinrich: Utajení vývoje se podařilo zejména
proto, že jednotliví členové týmů na obou stranách
udržovali mlčenlivost, a také proto, že projekt byl na
straně Kovosvit MAS, i na straně ČVUT řešen mimo
oficiální projektové struktury, nebyl na žádném
seznamu, nikde se nevykazoval a nebylo povoleno
sdělovat ani to, že existuje smlouva o řešení projektu mezi oběma organizacemi. Směl se nazývat
pouze zkratkou „HM“. Utajení ale také pomohl fakt,
že nikdo nečekal, že by se vývojem primární technologie někdo v ČR zabýval. Když občas někdo zachytil
nějakou informaci, brzy jí opustil s tím, že to je velmi
nepravděpodobné. Utajení bylo motivováno především proto, aby neunikaly na veřejnost polovičaté
informace, které by mohly během vývoje vést až ke
zpochybňování typu „to nemůže nikdy fungovat“.
V průběhu projektu jsme řešili řadu předsudků
v oboru obráběcích strojů. Například: „Nelze přeci
navařovat v pracovním prostoru stroje pomocí
elektrického oblouku“, „Zničí se vše, včetně řídicího
systému, ložisek, kuličkových šroubů atd.“, „Proces
navařování elektrickým obloukem vnáší příliš tepla
do materiálu ve srovnání s laserovým navařováním“,
a řada dalších. Pokud se mělo pracovat na novém
a technicky rizikovém projektu, pak bylo třeba se na
něj plně soustředit v klidu, a ne být pod náporem
pochybností. Bylo nutné si udržet zaměření na cíl,
jímž bylo představení funkčního prototypu dle
dohodnutého časového harmonogramu.
V čem vidíte hlavní přínos nové technologie a její silné stránky, a kde by měla najít
uplatnění? Je patentována, tzn., že jste spolu
s Kovosvitem jejími vlastníky - znamená to, že
bude vázána jen na stroje jihočeského výrobce
nebo se uvažuje i o jejím licencování dalším
subjektům, např. i do zahraničí, pokud by
o ni byl zájem?
Petr Heinrich: Technologii Kovosvit MAS a ČVUT
je třeba chápat jako jednu z možných technologií,
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▼
▼

a zahájen projekt stručně nazvaný HM, který
běží dosud. Společnost Kovosvit MAS logicky
požadovala naprosté utajení vývoje a výzkumu za
nejpřísnějších podmínek. Z důvodu utajení také
nebylo možné získat jakoukoli dotační podporu,
ale bylo nutno řešit téma čistě z komerčních
zdrojů Kovosvit MAS. Cílem bylo vytvořit technologii, stroj a software pro zpracování běžných
strojírenských materiálů s cenou vytvořených
dílců z oceli okolo 3000 Kč/g, tedy několikanásobně levněji než na hybridních strojích s laserovým navařováním nebo na strojích sintrujících
materiál v práškovém loži. Výhodou RCMT byla
dobrá znalost obráběcích strojů a už provedené
vlastní pokusy umožňující představit myšlenku,
která vede na jasné tržní zacílení - běžné materiály s nízkými náklady za kg.

▼
▼

interview
která má své výhody, ale i omezení. Stejně jako
soustružení nenahradí frézování nebo broušení,
tak ani HM technologie Kovosvit MAS nenahradí
jiné odvětví aditivní a hybridní výroby. Vedle technologie laserového navařování materiálu v práškovém loži (mnoho strojů řady SLS, SLM atp.)
a navařování prášku nebo drátu pomocí laseru,
tedy navařování typu laser cladding, tak můžeme
postavit technologii navařování z drátu pomocí
elektrického oblouku v ochranné atmosféře. Ani
takové navařování samo o sobě není unikátní.

Průběh navařování prizmatického dílce s konečnou
hmotností návaru z uhlíkové oceli 16 kg, rychlost
navařování 0,42 kg/hod.

Ale pro vytváření dílců, které nemají vnitřní vady,
nepraskají a jsou ve vhodné vnitřní struktuře navařeného materiálu, je třeba užít vhodné kombinace navařování, chlazení, čištění, sušení, kontroly teploty a obrábění. A právě takový postup
výroby dílců, který máme patentovaný, je tím
nejnáročnějším a nejsložitějším procesem, jenž
lze na našich strojích provádět a vede k nejlepším
výsledkům. Pokud ale upřednostníte např. vysoký
výkon a některé operace vynecháte, pak už se
nejedná plně o patentovanou proceduru a na
stroji je přirozeně možné např. jen běžně frézovat
nebo provádět jen běžné svařování. Nabízený
stroj je velmi univerzální a umožňuje provádět
patentovanou technologii, ale také cokoli méně
náročného, třeba jen navařování bez chlazení,
čištění a kontrol s tím, že cílem je vysoká produktivita s tolerancí některých chyb a nedostatků ve
struktuře materiálu.
Rychlost vytváření nových dílců je ovlivňována
především požadavky na jakost materiálu (minimalizaci vnitřních vad), přesnost dílce, povolené
teplotní ovlivnění materiálu a vnitřní pnutí a také
zvolenou strategii vytváření dílce. Reálné hodnoty
rychlosti růstu dílců z různých druhů ocelí se pohybují v rozmezí 0,2-1,0 kg/hod. Celková konečná cena
vytvořeného dílce (nebo návaru při opravách) pak
představuje 2500-3500 Kč/kg a obsahuje kompletní
náklady na stroj s odpisy na tři roky a 50% využití
strojního času (OEE), náklady na údržbu, náklady na
všechny procesní materiály a náklady na obsluhu
stroje. Pokud bychom chtěli realizovat navařování na
hranici maximálních výkonů svařovacích agregátů,
které užíváme, pak můžeme navařovat až 2 kg/hod.
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Vzhledem k cenové výhodnosti technologie je
možné najít smysluplné uplatnění technologie
a stroje v oblasti zpracování standardních konstrukčních materiálů pro běžné strojírenství (stavba
strojů, výroba nástrojů, energetická zařízení, vojenské aplikace, dopravní technika, prototypová
výroba, opravárenství). Technologie umožňuje zpracovávat špičkové materiály, které jsou dostupné
ve formě svařovacích drátů, ale vývoj a nabídka
Kovosvitu MAS se nyní orientuje především na
zpracování konstrukčních ocelí, nerezových, jemnozrnných a otěruvzdorných ocelí. Uživatelem technologie nemusí být špičkové vývojové středisko
velké firmy, ale může jí rentabilně využít i běžná
malá či středně velká strojírenská firma.
Současný pohled výrobců v segmentu obrábění je
takový, že považují polotovar čistě staticky za pouhý
kus materiálu. Nová hybridní technologie tento
tradiční pohled může změnit. Umožňuje pohlížet
na polotovar jako na dynamický, měnicí se objekt
a během doby, kdy je polotovar upnutý ve stroji,
je možné ho v různých operacích jak obrábět, tak
i materiál přidávat. Zkušená obsluha stroje i technolog si ale brzy zvyknou na to, že si mohou zařadit
do procesu i účelovou operaci přidání materiálu,
což jim pomůže práci zjednodušit. Stroje WeldPrint
nejsou primárně zaměřeny na 3D tisk, tedy výrobu
celých dílců od nuly - i když toho jsou také schopné
- ale jejich síla je hlavně v dílčím a účelovém využívání schopnosti svařovat a navařovat.
Je aditivní výroba trendem, který se může
stát v budoucnosti strojírenského průmyslu
opravdu klíčovým, nebo je to spíš „módní záležitost“, která je sice právě teď hodně akcentovaná, ale z dlouhodobého hlediska nebude
mít tak zásadní význam, jak by se teď mohlo
z mediální prezentace zdát?
Jan Smolík: Aditivní výroba se určitě zařadí mezi
standardní proces strojírenské výroby. Tváření
materiál mění, obrábění materiál ubírá a aditivní

Pracovní prostor stroje WeldPrint je shodný se
standardním 5osým obráběcím strojem, pouze
v pravé části vřeteníku je výsuvný navařovací hořák
a skrytá termokamera

procesy materiál přidávají. Je třeba si uvědomit,
že slévárenství a svařování konstrukcí je vlastně
běžná aditivní výroba. Strojírenství a průmyslová
výroba je pragmatická a módní trendy tu nemají
dlouhého trvání. Lze s jistotou předpokládat, že
aditivní procesy výroby si najdou svoje ekonomicky a technicky výhodné uplatnění. Již nyní je
jasné z aktivit řady výrobců leteckých motorů nebo
spalovacích turbín, že aditivně vyrobené díly se stanou běžnou součástí těchto konstrukcí. Nenahradí
všechny díly, ale některé díly a složité sestavy ano.
Na právě proběhnuvší výstavě EMO Hannover 2017
bylo patrné, že do vývoje hybridních a aditivních
technologií investují velcí světoví výrobci obrovské
prostředky. Zkouší otevřít nový trh a uplatnění svých
strojů, a toto riziko jim za vývoj zřejmě stojí. Na
spadnutí je také řada premiér softwarových CAD/
/CAM systémů pro podporu konstrukce aditivních
dílců a pro podporu přípravy technologie jejich
výroby. Společnost DMG MORI spolupracuje se
Siemens PLM, Mazak spolupracuje s Autodeskem,
atd. Jakýkoli výrobní stroj pro 3D tisk nebo pro
hybridní výrobu je relativně snadné zkopírovat
a vyrobit jiným výrobcem strojů. Jediné, v čem je

Stroj WeldPrint umožňuje standardně 5ose obrábět, navařovat materiál a svařovat dílce. Využívá NC kód
s přídavnými funkcemi ovládajícími navařování a další přídavné funkce čištění, chlazení, měření a kontroly.

/

říjen 2017

interview
chou nadsázky říct, že si s možnostmi 3D tisku
a hybridní výroby zatím nikdo neví pořádně rady
a každý úspěšný precedens uplatnění v průmyslu
je vzácný.

Porada u zkušebního stroje Bridgeport (vlevo) Petr Heinrich, uprostřed Ivan Diviš a vpravo Tomáš Fornusek (rok 2015)

možné chránit a rozvíjet svoji excelenci a své know-how, je software řízení stroje a operací a software
pro technologickou přípravu výroby a NC kódu. Na
úrovni CAM softwarů nebo vnitřních softwarů strojů
jsou pečlivě skryté databáze procesních parametrů,
kde jde o každý detail. Jen pro představu je možné
uvést, že samotný proces navařování od zážehu
oblouku až do jeho přerušení lze nastavovat a řídit
více jak 200 parametry a těch skutečně kritických,
které je nutné najít a vhodně nastavit, je kolem
dvou desítek pro každý druh materiálu a operace.
Petr Heinrich: Hybridní technologie Kovosvit MAS,
resp. nabídka stroje WeldPrint, je orientována na
zpracování běžných ocelí, na využití stroje pro dílčí
navařování a svařování při celkově nízké ceně. Ze
zákaznického pohledu je zatím vnímána velice
dobře v odvětví opravárenského průmyslu k renovacím dílců, kde umožní spojit do jednoho procesu
několik dílčích technologických procesů. Výhodou
plně programového řízení a průběžné kontroly
procesních parametrů je možnost vyloučit lidský
faktor při operacích navařování i svařování a tím
zajistit stabilitu v kvalitě dílců. Další aplikací, která
vzbudila zájem, je tvorba vnitřních chladicích kanálů. Od představení stroje na zákaznických dnech
na jaře 2017 proběhlo několik testů navařování dílců
podle poptávek zákazníků. Vždy je třeba ověřit, že
to jde a jak rychle a s jakou kvalitou. S pokrokem
v oblasti softwarových nástrojů očekáváme výhodnost této technologie u dílců tvarově složitých, kde
se odebírá velké množství materiálu. Zde můžeme
pro příklad uvést např. lodní šrouby, Francisovu
turbínu, apod. Další oblastí by mohly být různé
typy přípravků, dnes postavené na desce, ke které
se kolíkují různé tvarové plochy a upínky. Zde by
hybridní technologie měla přinést úsporu v nahrazení nákladů na montáž těchto dílců k sobě a také
v kratší průběžné době výroby.
Jan Smolík: Máme za to, že si aditivní výroba
kovových dílců pro průmysl najde své uplatnění
a smysluplné užití. Tvářecí a obráběcí stroje ale
říjen 2017

/

v žádném případě nebudou nahrazeny, jen se
třeba přesune časem 5-10 % celkové produkce
obráběcích a tvářecích strojů do produkce strojů
aditivních a hybridních. Je třeba mít na paměti, že
každý aditivní proces z kovů je realizován při tavení
kovu a dílce trpí vnitřním pnutím a dále je patrné,
že přímo aditivními, i když sebejemnějšími procesy
zatím nelze dosáhnout špičkový povrch. Proto je
třeba řešit tepelné zpracování a často následné
opracování funkčních ploch. Aditivní technologie
promění strojírenskou výrobu a konstruování, ale
bude to proces postupný a racionální. K většímu
rozmachu můžou přispět nové CAD a výpočtové
systémy umožňující konstruktérům lépe navrhovat
dílce vytvářené aditivně. Zatím by se dalo s tro-

Kam míří současný vývoj hybridní technologie a na čem Kovosvit MAS a RCMT teď právě
pracují, resp. jakými směry a technologiemi
se zabýváte?
Petr Heinrich: Hlavními úkoly je nyní pokračování
ve vývoji vlastního CAM modulu pro stroj WeldPrint.
Jde o softwarový modul vyvíjený pro prostředí
Siemens NX, který obsahuje technologické znalosti
a know-how. Vývoj takovéhoto technologického
software probíhá současně s vývojem samotné
technologie. Jde o proces neustálého testování,
ověřování, měření, hypotéz a zase znovu ověřování.
Na základě zkušeností z obou prototypů stroje
WeldPrint plánujeme navrhnout stroje i pro naše
multifunkční centra jak řady MCU, tak i MTC a tuto
technologii opět více přiblížit našim potencionálním zákazníkům. Trvalým cílem musí být také
postupná optimalizace stroje WeldPrint za účelem
snížení nákladů na vytvoření 1 kg výrobku hybridní
technologií. Kovosvit MAS nyní nabízí možnost
kooperační výroby a vedení společnosti rozhodlo,
že dokud nebude technologie, software i stroj v naprosto dokonalém stavu, nebude zahájen prodej
a dodávky zákazníkům. Stroj je proto možné nyní
získat pouze s odladěnou technologií na určitý
typ produktu.
Spolupráce Kovosvit MAS a RCMT se neomezuje
zdaleka jen na HM technologii. Většina spolupráce
je zaměřena na vývoj nových CNC obráběcích strojů
a technologií. Zdokonalován je unikátní systém,
tepelných kompenzací, který společně vyvíjíme
již 5 let, dále jsou zdokonalovány technologické
postprocesory pro 5osá a multifunkční centra, jsou
vyvíjeny nové stroje z řady frézovacích, soustružnických i multifunkčních strojů. ■

Jan Smolík (vlevo) s iniciátorem myšlenky Ivanem Divišem (vpravo)
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Virtuální realita a její
otisk V českých autech
ObrOvské mOžnOsti využití služeb virtuální reality už
pOznal celý svět. trend, který prOstupuje spOlečnOstí
a Ovlivnil už řadu Odvětví. Od lékařství, přes armádu,
spOrt a zábavu se dOstal samOzřejmě i dO
autOmObilOvéhO průmyslu. jak tytO technOlOgie
Ovlivňují mOderní autOmObilku, nám prOzradil antOnín
míšek, specialista virtuální reality z technickéhO vývOje
škOda autO. a také fanOušek mOderních technOlOgií,
jemuž se práce v autOmObilce stala kOníčkem.

Prozradíte nám na začátek, Antoníne, jak jste
se do ŠKODA AUTO dostal a jak jste tu dlouho?
Do Škodovky jsem nastoupil v roce 1996 po té,
co jsme se s rodinou přistěhovali z Moravy. Hledal
jsem práci v oblasti zobrazovacích metod, protože
jsem se této problematice věnoval v rámci postgraduálního studia. Personalisté ŠKODA AUTO a.s. byli
velmi vstřícní a nabídka práce zajímavá, tak jsem
v podstatě vůbec neváhal.
Co přesně je náplní Vaší práce?
Mám na starosti přípravu interaktivních 3D prezentací v CAVE. Jedná se o virtuální simulaci
interiéru vyvíjeného automobilu, kde reálná je
pouze autosedačka a volant, vše ostatní je zobrazováno jen virtuálně. Zaměstnancům vývoje
i představenstvu to umožňuje získat reálný dojem z vozu, vyzkoušet si výhled z automobilu,
vyzkoušet dosahy ovládacích prvků, porovnat
různé varianty řešení, prohlédnout si výbavové
stupně. Jedním z cílů je odhalit případné nedostatky a odstranit je v raných fázích vývoje. Podobným způsobem zobrazujeme realitu i pomocí

3D brýlí. Nejen abychom šli s dobou, ale mohli
ji v mnohém i předběhnout, je nutné sledovat
nejnovější trendy ve virtuální realitě. Osobně
se věnuji především výzkumu a vývoji v oblasti
virtuálních technologií v úzké spolupráci s vysokými školami.
Co Vás na práci s virtuální realitou v Technickém vývoji ŠKODA AUTO baví nejvíc?
Mám k dispozici špičkovou hardwarovou techniku
i aplikace a díky tomu mohu tento obor posouvat
dopředu na úroveň předních automobilových
značek. To je úžasný pocit a privilegium, které jen
tak někde nenajdete.
V čem spočívá největší přínos využití virtuální
reality při vývoji automobilů?
Použití technik virtuální reality zrychluje některé
fáze vývoje vozu a snižuje tak celkové náklady.
Příprava VR prezentací trvá dny, výroba prototypů týdny. Počet fyzických prototypů na jeden
model se tedy může snížit a může se rozšiřovat
modelová paleta.

na všech stranách pracoviště cave visí velká plátna,
na nichž se zobrazuje okolní prostředí. možné je
všechno – jízda po městě i po dálnici.

Kde všude využívá automobilka služeb virtuální reality?
Využití virtuální reality je ve Škodovce velmi široké,
začíná v designu a předvývoji virtuálním hodnocením a testováním virtuálních konceptů, je nedílnou
součástí procesu konstrukce, přípravy výroby, plánování výrobních hal, trénování servisu, významná
součást marketingu a dalších oblastí. Je tedy skvělé,
jak komplexně se ve firmě k novým technologiím
přistupuje.
Bude podle Vás ŠKODA AUTO využívat v budoucnosti virtuální techniky více i nad rámec
vývoje samotných aut?
Virtuální techniky používáme pro jakékoliv vizualizace 3D dat – a tyto technologie se používají už
dlouho i k výrobě reklamních materiálů, pro tvorbu
dokumentace vozu, videonávodů atd. Pokud pojem virtuální techniky zúžíme na 3D brýle, tak tyto
technologie jsou adaptovatelné na mnoho typů
použití, v praxi pak rozhoduje efektivita a ekonomičnost. Nicméně věřím, že do budoucna se s VR
budeme setkávat stále více…
Využíváte Vy sám technologie virtuální reality
pouze v práci, nebo i ve volném čase?
Moje práce je natolik zajímavá, že i ve svém volném
čase vyhledávám odborné články týkající se této
problematiky a vzdělávám se v oboru. Dá se říci, že
se mi práce stala koníčkem. ■
Je technický vývoj ve ŠKODA AUTO vaším
snem? Teď je ten vhodný čas.

škOda visiOn e měla díky virtuální realitě a aplikaci v chytrých telefonech premiéru na celém světě
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Navštivte www.skoda-kariera.cz/technicky-vyvoj a zjistěte, jaké pozice na vás čekají.
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strojírenství

produktIvIta v pětI osáCh
Společnost Heller představila pod označením HF novou řadu 5osých strojů, která představuje
podle výrobce nákladově efektivní řešení pro univerzální práci. Stroje HF jsou nabízeny ve
dvou různých velikostech.
Nová řada 5osých obráběcích center HF v sobě
kombinuje osvědčené vlastnosti s inovativními
funkcemi. Disponuje třemi lineárními osami X, Y,
Z vybavenými měřicími systémy, a dvěma dynamickými rotačními osami A a B s přímým pohonem
integrovanými do naklápěcího otočného stolu.

Vysoké otáčky rotačních os A a B jsou dosaženy minimalizovaným momentem setrvačnosti a použitím
přímých pohonů. Volitelně lze dále zvýšit dynamiku
díky dynamickému balíčku Speed-Dynamics, což

podle výrobce poskytuje o 10 % kratší časy mezi
třískami. Pro další snížení doby volnoběhu nabízí
řada HF vysokorychlostní NC měnič nástrojů.
V kombinaci s 5. osou pro dynamické 5osé a simultánní 5osé obrábění zajišťuje typické horizontální vřeteno rychlé změny nástroje a krátké doby
volnoběhu. Standardní verze je
vybavena výkonným vřetenem
SC63 SpeedCutting s HSK-A63 (18
000 ot.min-1, 100 Nm), ideálním pro
obrábění lehkých kovů. Volitelná
vřetena PC63 PowerCutting (12 000
ot.min-1, 201 Nm) slouží pro vysoce
výkonné obrábění litiny a oceli. Další
možnosti nabízí motorové vřeteno
s HSK-A100.
Na rozdíl od konvenčních 5osých
obráběcích center není koncept
Heller založen jen na upnutí jedné
části, ale poskytuje možnost vícenásobného upínání nebo upínání
velmi velkých součástí (např. skříně
s převodovkou). Pro dostatek místa
v pracovním prostoru zvětšil výrobce u modelu HF
5500 obrys obvodu obrobku o 800 mm na výšku
a 900 mm v průměru, což představuje rozdíl 27 %
oproti modelu HF 3500. ■

nejbližší akce exportního vzdělávání Czechtrade
13. října, Praha: Chorvatsko, Slovinsko,
Černá Hora, Bosna a Hercegovina – exportní
příležitosti
Experti zahraničních kanceláří agentury doporučí
exportérům kroky při vstupu na vybrané balkánské trhy, možnosti spolupráce, interkulturní
komunikace v obchodním jednání. Nebudou
chybět individuální konzultace.
Cena: zdarma
16. října, Praha: Ukrajina – exportní
a investiční příležitosti aktuálně
Na tomto semináři se dozvíte o aktuální situaci na
ukrajinském trhu, změny v souvislosti s dohodou
o volném obchodu Ukrajina – EU, perspektivní
obory a příležitosti pro český export v současné
politické a ekonomické situaci. Posluchači semináře mohou využít individuální konzultace s ředitelkou zahraniční kanceláře CzechTrade v Kyjevě.
Cena: zdarma
24. října, Praha: How to get your
prospect‘s attention in 5 minutes or less?
Jak můžete v 5 minutách představit vaši značku,
aby vaše prezentace upoutala a přiměla obchodního partnera k akci! Máte skvělý produkt, skvělou
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myšlenku nebo řešení pro zákazníka? Připravte
se na prezentaci před potencionálními partnery,
zákazníky či investory! Je to pro vás úžasná příležitost, ale zároveň velká výzva. Seminář je veden
v anglickém jazyce.
Cena: 2000 Kč bez DPH
25. října, Praha: Efektivní propagační
materiály
Vaším cílem je získat nové zákazníky na exportních trzích a o to samé usilují stovky dalších firem.
Svoji nabídku proto podporujte online prezentacemi, brožurami, videem, odbornými semináři
a přímými dopisy. Na to, jak vše udělat perfektně
abyste zaujali, odpoví náš seminář.
Cena: 2000 Kč bez DPH
1. listopadu, Praha: Export hudebních
nástrojů
Mnoho zajímavých hostů z oboru představí tipy
a triky pro úspěšný export hudebních nástrojů!
Cena: zdarma
Podrobné informace o seminářích a konferencích naleznete na www.exportnivzdelavani.cz
nebo www.czechtrade.cz/kalendar-akci.

Investujte také vy
do exportního
vzdělávání
Prostřednictvím agentury CzechTrade můžete zvýšit své profesní i exportní šance na
zahraničních trzích. Co konkrétně nabízí?

Agentura na podporu exportu CzechTrade je
již 20 let odborníkem na exportní příležitosti
tuzemských firem. Jejím cílem je usnadnit českým firmám rozhodování o výběru vhodných
teritorií, zkrátit dobu vstupu na daný trh a podpořit aktivity směřující k dalšímu rozvoji firmy
v zahraničí a především eliminovat rizika spojená
se vstupem na nové, neznámé trhy.
Služby agentury v oblasti exportu jsou snadno
dostupné malým a středním firmám, ale také
velkým exportérům. Jednou z nich je právě
exportní vzdělávání.
Exportní vzdělávání realizuje pro české firmy
zajímavé a prakticky zaměřené odborné a teritoriální semináře, exportní konference, firemní
školení na míru a další vzdělávací a informační
akce jak v Praze, tak v dalších regionech Česka.
Prostřednictvím špičkových lektorů, odborníků
a teritoriálních specialistů předává agentura
aktuální informace důležité pro rozhodování,
přípravu a úspěšný vstup na zahraniční trhy.
Učí české firmy exportovat na základě sdílených
informací, praktických tréninků a úspěšných
příkladů z praxe.
Semináře i konference se zaměřují na oblast mezinárodního obchodu i na měkké dovednosti,
přibližují specifika podnikatelského prostředí
a aktuální informace z vybraných oborů a teritorií. Hlavním přínosem teritoriálně zaměřených
akcí je unikátní know-how více než pěti desítek
ředitelů zahraničních zastoupení CzechTradu.
„Exportní vzdělávání nabízené agenturou
CzechTrade jsem využila už několikrát a vždy
jsem byla velice spokojena. Oceňuji především
profesionální a individuální přístup ke klientovi,
perfektní organizaci každé akce a v neposlední
řadě skvělý výběr jednotlivých školitelů. Seminářů se tak budu ráda účastnit i nadále,“ říká
Marcela Němcová, jednatelka firmy Hedvea
corporation.
Seminářů se zúčastnila i společnost Merry Crystals, výhradně zastupující soukromou sklárnu,
která se zabývá ruční výrobou českého olovnatého křišťálu. „Spolupráce se zahraničními
kancelářemi CzechTradu je pro nás jednou
z velmi reálných cest, jak vstoupit co nejpřímějším způsobem na zahraniční trhy, zejména
na čínský a jihoamerický. V současné době jsme
ve fázi průzkumu těchto trhů,“ vysvětluje Lenka
Racková, obchodní ředitelka Merry Crystals. ■
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EMO vE znaMEní
digitalizacE
Když 18. září německý prezident Frank-Walter Steinmeier oficiálně zahajoval mezinárodní
veletrh EMO 2017, bylo už jasné dosažení dalšího rekordního milníku v historii této prestižní
akce - na hannoverské výstaviště přijelo představit své stroje, řešení a služby pro průmyslovou
výrobu více než 2200 vystavovatelů ze 44 zemí (ve srovnání s 2131 v roce 2013). Ústředním
tématem letošního ročníku byla digitalizace a automatizace.
Vzhledem k rozsahu veletrhu, pořádaného pod mottem: „Propojovací systémy pro inteligentní výrobu“,
lze těžko dostat vše podstatné na rozsah limitovaný
velikostí několika tiskových stran. Takže nabízíme
aspoň malou „ochutnávku“ v podobě stručného
výběru novinek, které nás zaujaly během návštěvy
hannoverského výstaviště. Podrobněji vás s některými z nich seznámíme v následujících vydáních.

při zaručení delší životnosti nástroje. Firma představila i nové produkty antivibračního systému
Steadyline pro obrábění velkých průměrů, které
vyžadují vyložení nástroje až 600, resp. 800 mm.
Mezi dalšími byla i nová řada čelních fréz R220.88
s osmihrannými břitovými destičkami pro hrubovací a polodokončovací operace při obrábění
litin a ocelí.

Nové technologie a nástroje…

Společnost Sandvik Coromant zas premiérově
uvedla novou technologii obrábění s označením
PrimeTurning, která umožňuje obrábění ve všech
směrech mnohem efektivnějším a produktivním
způsobem ve srovnání s konvenčním soustružením.
Tento koncept tvoří jak nová technologie samotná,
tak i řada speciálních nástrojů CoroTurn Prime a generátor kódů. Podle výrobce umožňuje dosáhnout
až více než 50% zvýšení produktivity.

Status největšího vystavovatele si zřejmě může
připsat společnost DMG MORI, která svou expozicí
zaplnila celou halu 2, podrobnější informace o novinkách, které na veletrhu EMO představila, najdete
na str. 16-17. Následující haly 3, 4 a 5 patřily výrobcům obráběcích nástrojů, tedy hlavnímu tématu
veletrhu. Byly tu zastoupeny expozice prakticky
všech významných značek.
Iscar prezentoval nové přírůstky své IQ řady inteligentních nástrojů. Mezi ně patří např. nová řada
čelních fréz IQ 845 s čtvercovými oboustrannými
vložkami s 8 řeznými hranami, nabízející velmi dobrou povrchovou úpravu v hrubovacích aplikacích
a využitelnost pro hrubování i dokončování mnoha
druhů materiálů při nízké spotřebě energie. Další
novinkou byla nová skupina úzkých fréz pro řezání
slotů SD-SP15 s vyměnitelnými karbidovými frézovacími hlavami T-slot.
Firma Seco přišla s novými monolitními karbidovými vrtáky Feedmax-P pro obrábění otvorů v materiálech ISO P (ocel) i v litinách, které díky kombinaci
nové geometrie a pokročilého TiAlN povlakování
podle výrobce zvyšují produktivitu vrtání až o 35 %
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… pro moderní stroje nové generace
Na uživatele nástrojů – tedy novinky výrobců obráběcích strojů, bylo možné narazit v dalších halách.
Rozsáhlou expozici měl např. Mazak, prezentující

svůj koncept iSmart Factory, jenž umožňuje firmám
realizovat přechod z automatizované výroby v buňkách na kompletně propojenou továrnu. Základem
řešení Mazaku je systém Smooth Technology založený na software pro CNC obrábění a řízení továrny
Smooth Process Support (snadná podpora procesu)
a novém SmartBoxu, který podle výrobce dokáže
zkrátit dobu obrábění o 30 %, propojit celé obráběcí
dílny, a navíc zajistit sledování a provádění analýz
v reálném čase. Z 25 vystavovaných nových strojů
si 15 v Hannoveru odbylo svou světovou premiéru.
Společnost Okuma prezentovala nové Inteligentní
stroje, které považuje za důležitou součást své koncepce, ale její program Smart Factory Solutions jde
ještě dál a připravuje se na éru celých inteligentních
továren ve vlastní realizaci. Po nedávném otevření
druhé inteligentní továrny Dream Site ve svém
japonském sídle je firma připravena předat své zkušenosti dalším. Systém Okuma Connect umožňuje
spojit nejen stroje, ale i výrobní závody na celém
světě, zobrazuje dostupnost a stav stroje v jakémkoli
okamžiku, a shromažďuje, ukládá a zpracovává velká
data, včetně zpráv o obrábění a provozu.
V reprezentativní společnosti renomovaných světových značek se však neztratily ani české firmy.
Společnost TOS Varnsdorf přivezla do Hannoveru
svou poslední novinku - multifunkční horizontální
obráběcí centrum WHT 110 C, prvního zástupce
nově koncipované řady obráběcích strojů WHT
110 / 130 (C). Jde o technicky unikátní horizontální
obráběcí stroj pro nejnáročnější operace. Stroje řady
WHT mohou být koncipovány také jako obráběcí
centra. Pro tuto novinku vyvinul výrobce i nový typ
vřeteníku. Stroj může být vybaven dvěma typy vřeteníkových jednotek, různými frézovacími hlavami,
včetně soustružnických držáků a karuselovacím
provedením stolu (nebo palety), aby umožňoval
plnohodnotné frézovací a soustružnické užití. Integrace do konceptu Průmyslu 4.0 je řešena použitím
programového prostředí TOS Control, které v sobě
propojuje jak klasický řídicí systém stroje, tak další
přídavné funkce ve formě aplikací.

Digitální metrologie pro přesná
a rychlá data
Jednou z klíčových oblastí moderní průmyslové
výroby je rychlá, automatická a přehledná metrologie. Měřicí přístroje mohou být vybaveny i integrovaným bezdrátovým systémem umožňujícím
přenos naměřených dat a výrobcům umožňuje
měření přímo na strojích v průběhu obráběcího
procesu. Možnost bezdrátového přenosu zjednodu-
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šuje i získávání a dokumentaci měřených dat, která
lze zasílat prostým stiskem tlačítka na příslušných
měřicích přístrojích k pozdější či on-line analýze.
Firma Mahr např. předvedla tyto nové možnosti
při světové premiéře svého nového digitálního
mikrometru Micromar 40 EWRi s integrovaným
bezdrátovým systémem.
Na metrologii a přesné odměřování zaměřila svou
prezentaci i společnost Renishaw, která měla letos
na EMO dva stánky - kromě stěžejní měřicí techniky se na něm představila i jako dodavatel pro
adaptivní výrobu s novými systémy a softwarem
pro 3D tisk kovů.
Další informace bylo možné kromě expozic výrobců získat na Fóru VDMA „Inovativní řešení pro
Průmysl 4.0“, kde členské společnosti Německého
svazu výrobců strojů (VDMA) a jejich partneři z výzkumné komunity v krátkých prezentacích představili řadu technických implementací z oblasti vysoce
přesných nástrojů, metrologických a zkušebních
zařízení, výzkumu a výměny nástrojových dat. Návštěvníci se např. mohli seznámit s tím, jak fungují
inteligentní upínací systémy a jak lze simulovat nástroje pro vytváření sítí a výrobní procesy, sledovat
životní cyklus nástrojů a snižovat náklady.
Moderní inteligentní upínací systémy byly samozřejmě k vidění i v expozicích výrobců. Firma RÖHM
představila světově první uchopovač pro roboty
s možností HRC (Human Robot Cooperation) pro
přímou spolupráci lidí a robotů, vytvořený pomocí
aditivní výroby. Její systém RRMG-MRK umožňující
vnější i vnitřní úchop je pokročilým vývojem osvědčeného syntetického chapadla RRMG a design
i použité materiály zajišťují ochranu pracovníka

před úrazem v souladu s nejnovějšími normami
ISO 10218 a ISO/TS15066.
Společnost Schunk pod mottem „Inteligentní zařízení pro inteligentní výrobu“ představila své novinky
podporující nový koncept průmyslové výroby, jimiž
výrobce upínací a uchopovací techniky reaguje
na trend digitalizace a automatizace výrobních
procesů, spolupráce mezi lidmi a roboty i inteligentního propojení všech procesních komponent.

Demonstrovala je na funkční výrobní buňce, v níž
inteligentní uchopovač EGL PROFINET s variabilním
výkonem a polohováním umožňuje autonomní manipulační scénáře - chapadlo automaticky rozpozná
bez potřeby dalších externích snímačů vadné součásti a rozhodne, zda mají být z procesu odstraněny.
Zaznamenané informace mohou být nepřetržitě
přenášeny do řídicího systému stroje a také do
cloudu pro statistické procesní analýzy. Příspěvkem firmy Schunk k trendu vysoce propojených
obráběcích strojů pro plynulou výrobu je i systém
VERO-S NSE-E mini - první globální elektricky řízený
24V modul pro rychlovýměnu palet, a robotická
spojka VERO-S NSR zajišťující spolehlivé zapojení
upínací palety. Firma samozřejmě pamatuje i na
inovace v oblasti mechanických upínacích systémů,
jak dokládá rozšíření jejího modulárního systému
o přímé upínací moduly obrobků a portfolia lehkých
sklíčidel o hydraulický expanzní držák s tenkým
tlumičem vibrací TENDO Slim 4ax.

myslové výroby. Jejich největší koncentrace byla
v „automatizačních“ halách 25 a 26. K hlavním
a nejvíce vytíženým patřily impozantní expozice
výrobců, jako Kuka, Fanuc, Nachi či Stäubli, doplněné stánky dalších značek, u nás možná ne tolik
známých, ale s rozhodně zajímavými exponáty.
K nepřehlédnutelným exponátům patřil hlavně
jeden z nejvýkonnějších robotů firmy Fanuc,
a také jeden z nejsilnějších kloubových robotů
na světě: model M-2000iA/1700L, který ukázku
svých schopností předváděl manipulací s částí
trupu obřího letadla Airbus A380. Klíčovými novinkami u Fanucu však byly mnohem nenápadnější
technologie: např. systém FIELD (Fanuc Intelligent
Edge Link and Drive System) pro platformu průmyslového internetu věcí (IIoT) a Průmyslu 4.0 pro
celé spektrum výrobní automatizace a produktové
řady značky Fanuc, umožňující připojit i produkty
třetích stran. Dalším pozoruhodným produktem
byl systém Fanuc Robonano α-NMiA - obráběcí
stroj s přesností nanometrů, tzn. v řádu miliontin
milimetrů, jehož extrémní přesnost se používá
např. k výrobě inovativních optických komponent (typicky čočky pro kamery smartphonů),
v oblasti informačních technologií, zdravotnické
techniky apod.
Firma Stäubli představila v Hannoveru novou generaci robotů TX2, řešení pro obrábění a zpracování
kovů s TX200, výkonného 6osého robota RX160HD
HE pro nakládání a vykládání obráběcích strojů
a také svůj příspěvek pro koncept propojené výroby: pomocného mobilního robota HelMo.
Kuka prezentovala na svém stánku i na přednáškách
ve specializovaných fórech roboty v cloudu, při
automatizaci obrábění a v segmentu 3D tisku. Ve
své rozsáhlé expozici uživatelsky předvedla řešení
pro automatizaci kovoprůmyslu prostřednictvím
předkonfigurovaných sad, jaké představuje třeba
snadno sestavitelná kolekce uchopovačů s označením ready2_grip. Tyto uchopovače byly předváděny ve spojení s malým robotem KR Agilus, který
funguje jako pomocník při manipulaci.
Značnou pozornost věnuje firma uplatnění robotů
v oblasti 3D tisku a aditivní výroby, kde jsou téměř
úplně eliminována omezení, která představují nižší
tuhost robota, vzhledem k tomu, že na něj nepůsobí
prakticky žádné významnější vnější síly. Vzhledem
k mechanické struktuře a nižší tuhosti ve srovnání
s obráběcími stroji je nemohou roboti nahradit, ale
inteligentně je doplňují tím, že přebírají jednodušší
úkoly s nižšími nároky na výkon, jako je vrtání, odstraňování otřepů a frézování. ■
Josef Vališka, Hannover

Nechyběli ani roboti
Vzhledem k ústřednímu tématu veletrhu, kterým
byla digitalizace a automatizace průmyslu, bylo
zřejmé, že součástí veletrhu budou i roboti, další
z aktuálních trendů v procesu modernizace průříjen 2017
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Na cestě k digitálNí továrNě
Společnost DMG MORI se na veletrhu EMO 2017 v Hannoveru prezentovala tradičně ve velkém
stylu: pro svůj „stánek“ si zabrala celou halu 2, kde v rozsáhlé expozici na ploše o velikosti
10 000 m² pod mottem: Cesta digitalizace, představila aktuální novinky i nový koncept a nabídla ucelený program digitální továrny s řadou softwarových a datových produktů a služeb.
Firma, nyní již s novým logem, v němž tradiční
červeno-tyrkysovou kombinaci vystřídala decentní
černá písmena doplněná linkami v dosavadních
barvách dvou sfúzovaných strojírenských gigantů,
předváděla inovativní stroje a integrované systémové řešení pro digitální továrnu – digitální pracovní postupy od plánování práce, přes digitální
nástroje až po výrobu řízenou pomocí standardizovaného rozhraní CELOS rozšířeného o řadu
nových aplikací.

CELOS Digitální továrna
Také v konstrukci samotných obráběcích strojů se
odehrávají zásadní změny a tou hlavní je posun
k jejich digitalizaci, reprezentovaný v Hannoveru
programem CELOS a Cestou digitalizace. „Měli jsme
velké množství analogových dat, která jsou však
nepraktická pro zpracování a další využití, jako jsou
třeba analýzy apod.,“ uvedl Dr. Masahiko Mori, a tak
byla digitalizace logickým vyústěním. Jedním z jejích výsledků je mj. právě systém CELOS umožňující

postupný, a především prakticky orientovaný vstup
do budoucnosti digitálního průmyslu.

DMG MORI a ti druzí
Vůbec poprvé představila společnost DMG MORI
integrované výrobní pracovní procesy založené
na datech: adaptivní plánovací nástroj CELOS pro
decentralizovanou kontrolu výroby, aplikaci CELOS
Digitální nástroje, integrovaný pracovní postup
pro správu nástrojů ze zásobníku nástrojů do CAM
a simulace a dále přes CNC řízení. Nové mobilní
uživatelské rozhraní bylo představeno ve formě
nové verze CELOS proTAB, která poprvé otevírá
prostředí CELOS jak pro konkurenční produkty, tak
pro stroje z jiných technologických oborů, stejně
jako pro manuální pracoviště v procesním řetězci.
Mezi představovanými velkými stroji mohla pozornosti snadno uniknout nenápadná malá krabička,
a přesto právě tento drobný objekt byl v letošní
expozici DMG MORI jedním z nejvýznamnějších:
Kromě produktů firmy umožňuje nová platforma
CELOS netBOX připojit i stroje a zařízení jiných
výrobců a otevírá bezproblémovou integraci strojů
do síťových struktur vyšší úrovně – prostřednictvím
cloudových platforem a IoT. CELOS se tak z původní
funkce řídicího a provozního rozhraní založeného
na aplikační technologii stává efektivní platformou
pro plánování a kontrolu digitálních dat. V kombinaci s digitálními softwarovými a servisními řešeními jej bude postupně možné nakonfigurovat
tak, aby se stal komplexním ekosystémem, s jehož
pomocí mohou uživatelé řešit rozvoj své výroby jak
individuálně, tak i holisticky, v komplexním pojetí.
Možnosti konfigurace výrobních strojů DMG MORI,
aby vyhovovaly různým potřebám zákazníků, rozšířila i další důležitá novinka: otevřené připojení
CELOS s řídicím systémem Heidenhain. Populární
rozhraní tak získalo návaznost na další stěžejní průmyslový standard.

Dr. Masahiko Mori (Prezident DMG MORI) a Christian Thönes (CEO) představili novou společnou iniciativu ADAMOS

Z celkem 17 plánovaných světových premiér svých
novinek jich firma 8 oficiálně představila právě na
veletrhu EMO Hannover. Jde o portálové a vícevřetenové stroje, soustružnicko-frézovací stroje,
univerzální soustružnické a horizontální obráběcí centra a také technologické platformy. Sérii
osmi světových premiér tvoří následující modely:
nové kompaktní soustružnicko-frézovací centrum
NTX 2500 ve 2. generaci s nejmenším zástavbovým prostorem ve své kategorii. Nabídku evropských univerzálních soustružnických center rozšiřují model CLX 550 a stroj CTX 2500 SY | 700.
Nová koncepce pro vícevřetenové automatické
soustružnické centrum byla představena se stroji
MULTISPRINT 25 a MULTISPRINT 36 (oba v konfiguraci se dvojitým robotem a s osami Y ve všech
pozicích). V oblasti frézování bylo portfolio rozšířeno o dva velké stroje DMU 200 Gantry a DMU
340 Gantry a o druhou generaci horizontálního
obráběcího centra NHX 6300.
A když je řeč o novinkách, nelze opomenout ani
technologické cykly DMG MORI, kde se kolekce
dosavadních rozrostla o 28 nových. Díky systému
Asistenčního programování lze zrychlit proces programování až o 60 %.
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přehlednou vizualizaci získaných dat, např. v podobě
řešení CELOS Cockpit s dokonalým vizuálním přehledem o celé výrobě. Strojů s CELOSem je podle slov
Dr. Moriho po světě instalováno už na 10 000 a stále
přibývají další. Právě novinkám týkajícím se tohoto
rozhraní byla věnována podstatná část hannoverské
prezentace DMG MORI, která sleduje konzistentní
strategii – začínající od CELOS Machine, přes Výrobu
CELOS až po digitální továrnu. Nové verze a produkty
CELOS umožňují plynulou cílenou realizaci požadovanou při výrobě. V současné době je CELOS ve verzi 5.0
a obsahuje 25 aplikací, k nimž nyní přibylo 10 nových,
k jejichž uvedení využila firma právě veletrh EMO.
S nejnovějšími přírůstky kolekce aplikací systému
CELOS, jako jsou např. CELOS Condition Analyzer
(analyzér stavu strojů) nebo CELOS Performance
Monitor (sledování výkonu), byly položeny základy
pro optimalizaci pracovních postupů a procesů
přímo v prostředí stroje. Velký důraz přitom klade
DMG MORI hlavně na důsledný modulární koncept
umožňující vysokou variabilitu a možnost snadné
detailní konfigurace řešení pro digitální pracovní
postupy. CELOS, který se tak rozvíjí v rozsáhlý ekosystém pro digitální přidanou hodnotu ve výrobě,
umožní zejména menším a středním podnikům

Aplikace CELOS Performance Monitor umožňuje
sledování výkonu stroje pomocí snímačů ve všech
kritických bodech

Trend vzájemného propojování předních dodavatelů průmyslových řešení – výrobce obráběcích
strojů nevyjímaje – dokumentuje i další zásadní
novinka oznámená Dr. Morim v rámci veletrhu EMO,
která nese název ADAMOS (ADAptive Manufacturing Open Solutions), a nejde o nic menšího, než
o vytvoření aliance předních firem ve společném
podniku, s cílem prosadit jako průmyslový standard
sui generis end-to-end řešení v podobě neproprietární platformy umožňující vzájemné propojení

/
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a součinnost produktů různých výrobců s využitím
průmyslového internetu věcí (IIoT). Účastníky
projektu, který oficiálně startuje 1. října 2017, jsou
kromě DMG MORI společnosti Zeiss, Dürr, Software
AG a ASM PMT, které budou vzájemně spolupracovat na vývoji průmyslových řešení.

Automatizace výroby
Ruku v ruce s digitalizací jde i další zásadní proces
modernizace průmyslové výroby: její automatizace.
Dalším zaměřením budoucího vývoje je proto především dokonale koordinované řešení automatizačního procesu. Cílem je, aby v budoucnu prakticky každý stroj mohl být vybaven možností automatizace
– podle slov Dr. Moriho by během 10 let měla být
automatizační možnost standardní opcí strojů. Na
letošní přehlídce v Hannoveru představila firma více

Obří expozice haly 2 byla neustále v obležení návštěvníků

duktové řadě vzájemně doplňují, mohou být integrovány do plynulých procesních řetězců a zákazníci
mohou pro volbu optimálního řešení zaměřeného
na dosažení co nejlepší efektivity využít také služeb
specializovaných Center technologické excelentnosti
pro výrobu aditiv v Bielefeldu, Pfrontenu, Tokiu, Šanghaji a Chicagu. Velký význam přikládá DMG MORI
zejména procesu práškového lůžka, který představuje
80 % trhu přídavné výroby kovových součástí.

Centra technologické excelentnosti
Automatizační řešení v novém designu VERTICO na
nákladově efektivní a spolehlivou výrobu

než 30 strojů s automatizací, včetně integrovaných
řešení pro zakládání palet. Nabídka novinek v této
oblasti zahrnuje systémy manipulace s paletami
PH 150 a systémy manipulace s obrobky WH 3 – oba
se představily v novém designu VERTICO. Nově
představený systém Robo2Go navíc rozšiřuje portfolio o flexibilní robotickou automatizaci pro velké
množství soustružnických strojů.

Aditivní výroba
Další ze stěžejních témat, kde společnost prezentovala své možnosti, představují technologie
aditivní výroby. Tu Dr. Mori charakterizoval nejen
jako protipól třískového obrábění založeného na
úběru materiálu, v podobě jeho přidávání, ale i ve
smyslu přidání a doplnění portfolia dosavadního
strojového parku. V tomto segmentu, kde firma
spolupracuje i s řadou významných akademických
institucí, což podle jeho slov výrazně urychluje
vývoj nových strojů, sdružuje DMG MORI klíčové
generativní výrobní procesy jak v aditivní výrobě
kovových komponentů, tak v následném zpracování. Nabízí komplexní 3D komponenty s práškovou
tryskou nebo v práškové vrstvě i výrobu s laserově
nanášeným svařováním pomocí trysky. Produktové
portfolio přídavných výrobních technologií nyní
rozšířilo selektivní laserové tavení v práškové vrstvě.
Základními kameny strategické orientace společnosti DMG MORI v technologii aditivní výroby jsou
stroje řad LASERTEC 3D a LASERTEC SLM. Zatímco
LASERTEC 3Dhybrid kombinuje laserově nanášené
svařování pomocí práškové trysky a 5osého frézování,
řada LASERTEC SLM představuje selektivní laserové
tavení v práškové vrstvě. Obě technologie se v proříjen 2017
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V rámci svých technologických centrech firma vyvíjí a realizuje specifická řešení na klíč pro různé
průmyslové obory. Její experti se podílejí na vývoji
zákaznických projektů již v raných fázích a díky
zapojení zákazníků do společného procesu vývoje je tak možné vytvářet kompletní, technická
řešení přizpůsobená pro nasazení v konkrétní
aplikaci. V tomto případě jde speciálně o oblasti
letectví, automobilového průmyslu, výroby forem
a medicínský sektor. Výrobce díky tomu získává
významné zkušenosti, které může využívat ve vývoji
nových strojů a komponentů.
V současné době provozuje firma čtyři významná
technologická centra excelence: Svým způsobem
vlajkovou lodí a ukázkou strojírenské hi-tech je Letecké centrum excelentnosti, zejména kvůli náročnosti tohoto typu výroby dané množstvím a typy
používaných komponentů a materiálů. Jako řešení

nabízí DMG MORI např. vysoce dynamická horizontální centra pro hliníkové a CRP komponenty, stroje
duoBLOCK pro vysokorychlostní frézování hliníku,
soustružnicko-frézovací centra s integrovanou brusnou funkcí a jedinečným řešením pro použití úhlové hlavy s automatickým přepínáním nástrojů pro
spolehlivé procesy v systému 5osého kompletního
obrábění rotačně symetrických obrobků.
Druhým z těchto specializovaných projektů je Automobilové centrum excelentnosti, v jehož rámci vytvořila
společnost DMG MORI pod mottem „Plná integrace
technologií v automobilovém průmyslu“ kompletní
řešení nebo spíše integrální modulární systém pro specifické potřeby automobilek, který se skládá z vysoce
výkonných obráběcích strojů, integrovaných technologií, automatizačních řešení a inteligentního softwaru.
Obdobný případ, ale se zaměřením na specifika
medicínského segmentu, představuje Lékařské
centrum excelentnosti, kde DMG MORI pomáhá
výrobcům medicínské techniky vyrovnat se s jeho
speciálními požadavky vyplývajícími např. z použití
obtížně zpracovatelných materiálů (titan, hořčík,
CrCo apod.), které vyžadují individuální výrobní
řešení. Nemenší výzvou jsou přísné nároky na certifikační požadavky a standardizaci.
Trojici středisek zaměřených na potřeby různých
specializovaných oborů doplňuje ještě Centrum
excelentnosti v oblasti výroby forem. ■
Petr Kostolník, Hannover

Stěžejní produkt pro oblast aditivní výroby
– LASERTEC 3Dhybrid
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■ Udržte si svou
konkurenceschopnost.

■ Snižte si náklady na VŠECHNY
zakázky pro manuální stroje a
většinu zakázek na CNC obrábění.

■ Zlepšete svou produktivitu.

■ Snižte si náklady u kusové a
malosériové výroby.

■ Získejte možnost dávat spolehlivé
nabídky s patričnou mírou
ziskovosti, a to i proti konkurentům
s CNC centry.
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■ Celosvětově nejoblíbenější
uživatelsky přátelský CNC systém
pro frézování a soustružení.
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Výhody systému PROTOTRAK Vám naši pracovníci rádi předvedou
u Vás v provozu na našem přenosném DEMOBOXU.

XYZ ProtoTRAK® EMX
Konzolové frézky

é
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sklade

XYZ ProtoTRAK® SMX
Konzolové frézky
4 typy v nabídce
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XYZ vertikální frézovací centra a soustružnická
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XYZ ProtoTRAK® SMX XYZ ProTURN® soustruhy
Ložové frézky
6 typů v nabídce
4 typy v nabídce

XYZ 2-OP

é
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XYZ LPM Prototrak

é
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m
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XYZ Mini Mill 560

é
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m
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m
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XYZ vertikální frézovací centra
3 typy v nabídce

Výhradní distributor pro ČR a SR
REXIM, spol. s r.o., U Pazderek 805/25, 181 00 Praha 8
tel. 224 312 168, e-mail: rexim@rexim.cz
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XYZ těžké váhy mezi centry
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XYZ vysokorychlostní
vysokorychlostní
XYZ
frézovací centrum
centrum
frézovací

XYZ soustružnická centra
4 typy v nabídce

é
Dostupn
m
sklade

XYZ frézovací centra super těžké váhy
3 typy v nabídce

www.cnc-xyz.cz,
www.xyzmachinetools.com
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Výhody systému PROTOTRAK Vám naši pracovníci rádi předvedou
u Vás v provozu na našem přenosném DEMOBOXU.
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XYZ soustruhy XL
é
Dostupn
m
sklade

XYZ XL 780 & & soustruhy Oil Country
5 typů v nabídce

Navštivte nás
nás
Navštivte
naMSV
MSVBrno,
Brno,
na
pavilon P,
pavilon
P,
stánek 35
stánek 33
MSV
MSV2017
2016
MSV
2014

téma: MSV – Průmysl 4.0

O rObOtech a autOmatizaci:
teorie a realita v české kotlině
Češi jsou zvláštní národ. Po celém světě jsou jedinci, kmeny, národy, které vychovávají nové
generace podle dlouhodobých možná i staletími osvědčených zásad. Vývoj v takových společnostech lze proto s určitou mírou pravděpodobnosti předvídat. V Česku se – snad kromě
počasí – nedá předpovědět téměř nic.
Proto zřejmě narůstají i řady novodobých analytiků, z nichž každý vynáší své soudy a čeká, zda se
skutečnost do jeho výmyslu „trefí“. Máme těchto
úředníků tolik, že z mračna jimi vystřelených šípů
s nejvyšší pravděpodobností terč opravdu jeden
zasáhne, a pokud ne, je prostě potřeba najmout
další a současně začít terč zvětšovat. Jsou to měkké
dovednosti a jako práce je to v Česku výnosnější
a rozhodně méně riziková činnost, než lopotit se
s vytvářením nových hodnot. Ty bohužel nevznikají
v ministerských kancelářích ani státních institucích,
protože tak bychom už dávno Západ předběhli.

Není to ostatně ani tak dávno, kdy jsme byli přesvědčováni, že výrobu ani nepotřebujeme.
A tak máme zástupy těch, kteří jsou připraveni
vytvářet předpoklady, navrhovat opatření, podporovat a zvyšovat efektivnost, a tak podobně, ale
přidaná hodnota takto vytvořená je nulová. A tak
raději navštěvujme výstavy a veletrhy, kde už je
vše hotové, naleštěné a pod záštitami největších
a nejvyšších se všichni ubezpečujeme, že na tom
ještě nejsme tak zle.
A tak jsme se proklestili v pořadí již na 59. Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně konaný ve

dnech 9.-13. října 2017, jehož nosným tématem
letos je nám blízká „automatizace“, už léta jsme
ji zcela oddáni (myslím tím vystavovatele strojírenských technologií), a neděláme v podstatě nic
jiného. Nyní to vypadá, že české problémy „vyřeší
roboti“. Ano, dá se to tak říci. Subdodávkami pro
zahraniční společnosti je nám nabídnut velice malý
podíl na vytváření nové hodnoty, ale i to je u nás
dobře zdaněno, tedy i ta levná práce a hromádka
pro úřední přerozdělení jistě nějaká bude. A tak
i v tomto případě mohou roboti a automatizace
skutečně pomoci. Pomohou bezobslužnými procesy řešit lidské problémy základní obsluhy CNC
strojů v našich podmínkách?
Určitě pomohou vyjmout hotový a založit nový obrobek a spustit „Start“. V těchto případech není třeba
mířit s automatizací nebo dokonce s Průmyslem
4.0 zbytečně vysoko. Nezájem malých a středních
podniků (subdodavatelů) o reálnou digitalizaci výroby vypovídá jednoznačně. A to se do toho ještě
nevložily odbory, které by se jistě začaly starat, kdyby
se v důsledku nasazení nikým dosud nezastoupených robotů začala zvyšovat nezaměstnanost. ■

Ale dosti obecných úvah, začněme se starat o to, co nás bude v nejbližších obdobích skutečně živit. Zdá se, že o našich problémech s nedostatkem obslužných pracovníků vědí i přední výrobci výrobní techniky a nabízejí nám reálná praktická řešení (včetně již zmíněných robotických
systémů), která se představí i na letošním MSV. Ve stánku Misan to budou například:

Vysokorychlostní svislé obráběcí
centrum Brother R650X1
s paletovým výměníkem

Univerzální systém dlouhodobého
bezobslužného provozu
Brother – ABB FEEDIO
●●Dva dopravníky jsou interfejsem pro

napojení na dopravní systémy polotovarů
a obrobených dílů.
●●Uvnitř zabudovaný a plně zakrytý robot
zakládá obrobky do přípravků strojů nebo
dalších zařízení kompletačních operací,
jako jsou odhrotování hotových dílů, jejich
čištění, měření a značení.
●●6osové roboty ABB IRB 1600/2600
pro obrobky do 10 nebo 20 kg.
●●Řídicí jednotkou je kamerový systém
ABB-PickMT.
●●Na MSV bude předváděno v součinnosti
se svislým vysokorychlostním obráběcím
centrem Brother S700X1.
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Vřeteno: 10 000 ot.min-1 – 10,1 kW,
opce 16 000 ot.min-1 – 7,4 kW
Počet nástrojů: 14/22
Typ upnutí nástroje: MAS-BT30, BBT30
Rychloposuvy X/Y/Z: 50/50/50 m/min
Rozsah pojezdů X/Y/Z: 650/400/305 mm
Velikost stolu: 800 x 400 mm (každá strana)
Nosnost stolu: 200/300 kg
Výměna nástroje (tříska/tříska): 1,6 s
Půdorysná plocha stroje: 1850 x 3250 mm

5osé svislé obráběcí centrum
Okuma MU 4000V
Stroj je určen pro širokou škálu aplikací od výroby forem přes medicínskou techniku, složité
letecké komponenty až po nejrůznější automobilové dílce. Díky své kinematické koncepci
umožňuje jednoduchou a efektivní aplikaci
automatizace procesů nakládání polotovarů
a vyjímání hotových výrobků.
Velikost stolu: Ø 400 mm
Zatížení stolu: 300 kg
Max. rozměry obrobku: Ø 500 x 400 mm
Pojezdy (X, Y, Z, B, C): 740, 460, 460 mm,
+90, ~-120°/360°
Rychloposuv (X, Y, Z, B, C): 50, 50, 50 m/min,
50 min, 120 ot.min-1
Frézovací vřeteno: 15 000 ot.min-1
Typ upínání: MAS BT40
Zásobník – počet nástrojů: 48 pozic
Půdorysná plocha stroje: 2399 x 3248 mm

/
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Víceúčelové soustružnické centrum
Okuma Multus U3000 1SW 1500

Bruska vnější a vnitřní broušení
Okamoto UMG360NC

3D kovová tiskárna
Concept Laser M2 cusing Multilaser

Soustružnické víceúčelové centrum z nové řady
Okuma Multus U s pravoúhlou kinematikou
v provedení s druhým vřetenem, horním nástrojovým systémem a zvětšeným vrtáním hlavního
vřetena. Stroj bude předváděn při obrábění
s inteligentními funkcemi jako Okuma CAS –
Protikolizní systém, Okuma Thermo Friendly
Concept – stabilizace a kompenzace vlivů teplotních změn okolí.
Točný průměr: 650 mm
Točná délka stroje: 1500 mm
Hlavní i vedlejší vřeteno zakončení: A2-6
Otáčky obou vřeten: 5 000 ot.min-1
Motory obou vřeten: 22/15 kW
Pojezdy X, Z, W, Y, B: 645, 1600, 1594,
250 mm, 240°
Nástrojové systémy
Horní: Capto C6
Výkon motoru: 22/15 kW
Otáčky nástroje: 12 000 ot.min-1
Zásobník nástrojů: 80 pozic

Bruska nové koncepce s revolverovou hlavou
nesoucí až tři nezávislá vřetena pro broušení
nakulato a broušení otvorů. Stůl má dvojité V vedení, které zaručuje nejvyšší přímost pohybu.
Natáčení revolverové hlavy zajišťuje vestavěný
DD motor s vysokou přesností polohování a minimální údržbou.
Max. vnější broušený Ø: 300 mm
Vnitřní broušený Ø: 6-150 mm
Max. délka broušení vnější: 600 mm
Max. délka broušení vnitřní: 300 mm
Rozměry brousících kotoučů:
T 1 přímý – Ø 510 x 63/80
T 2 šikmý – Ø 510 x 63/80
T 3 vnitřní – Ø 60
Motor brousicího vřetena přímý: 11 kW
v rozmezí 900–3 800 ot.min-1
Motor vřetena pro vnitřní broušení: 3,7 kW
v rozmezí 10 000-42 000 ot.min-1
Programovatelný inkrement: 0,0001 mm
Řídicí systém: Fanuc Oi-MF
Počet řízených os celkem/simultánně: 4/2

Stroj Concept Laser M2 cusing Multilaser je
systémem pro aditivní výrobu laserovým spékáním práškových kovů. Dvoulaserové provedení
stroje umožňuje provádět produktivní stavbu
z titanových, hliníkových, ocelových a dalších
kovových slitin, případně čistých kovů. Celý
systém je navržen v souladu s bezpečnostními
směrnicemi ATEX pro práci s hořlavými a výbušnými materiály. Součástí expozice jsou periférie
tvořící nedílnou součást celého systému pro
aditivní výrobu (prosévací zařízení, žíhací pec,
pískovací stanice, atd.).
Stavební prostor: 250 x 250 x 280 mm
Tloušťka vrstvy prášku: 20-80 µm
Výkon laserů: 200 W, 400 W
Průměr ohniska svazku: 50-500 µm
(proměnlivé zaostřování)
Půdorysná plocha stroje: 2706 x 1818 mm

Aditivní technologie CONCEPT Laser GmbH
Concept Laser Mlab R cusing
Ideální stroj pro výrobu drobných, složitě a jemně strukturovaných součástí, kdy záleží na vysoké kvalitě povrchu. Typickým uplatněním stroje je výroba zubních protetik z CoCr slitin a šperků
z drahých kovů, bronzu nebo chirurgické oceli. Stroj může zpracovávat i reaktivní kovy, jako jsou
hliník nebo titan.
Stavební prostor (X, Y, Z): 50 x 50 x 80; 70 x 70 x 80; 90 x 90 x 80 mm
Tloušťka vrstvy: 15-50 μm
Produktivita: 1-5 cm3/h
Výkon vláknového laseru: 100 W
Max. rychlost pohybu laserového svazku: 7 m/s
Průměr ohniska svazku: 40 μm
Příkon: 1,5 kW
Připojení: 1/N/PE AC 230 V, 16 A
Zdroj inertního plynu: připojení pro plyn (N2 nebo Argon)

Tyto a další stroje uvidíte v expozici Misan
v hale P č. 152 na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně
říjen 2017
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Technika, kTerá vyjíždí
k požárům ve 22 zemích svěTa
Tradice výroby požární techniky v České republice se datuje od roku 1899. V tomto roce
byla ve Vysokém Mýtě založena firma Stratílek na výrobu požárních stříkaček a požárního
příslušenství.
Po znárodnění v roce 1948 dostala firma nový název
THZ (Továrny hasicích zařízení) a na počátku roku
1962 se sloučila se státním podnikem KAROSA.
V roce 1985 byla výroba mobilní požární techniky
a v následujících letech i ostatních prostředků
požární techniky převedena do závodu v Poličce,
který byl součástí státního podniku KAROSA. Po
roce 1989 byly postupně vytvářeny podmínky
k osamostatnění závodu v Poličce. V roce 1994 se
závod vyčlenil a vznikla tak firma nesoucí název
THT (Továrna hasicí techniky).
V současnosti má firma 250 zaměstnanců a roční
obrat z prodeje požárních vozidel dosahuje hodnoty
530 miliónů Kč. Požární automobily vyrobené v THT
Polička, s.r.o., používají hasiči ve 22 zemích světa. Cílem

společnosti je rozšiřovat prodej do dalších regionů
a přesvědčit uživatele vozidel, že si THT přední místo
mezi světovými výrobci požární techniky zaslouží.
Nosným výrobním programem THT je výroba různých modifikací požárních automobilů, vozidel
a kontejnerů pro technické zásahy, likvidaci ekologických havárií a speciálních vozidel dle požadavků zákazníků. V oblasti požárních vozidel jsou
nejrozšířenější nástavby na tuzemských podvozcích
TATRA, ale výrobní sortiment zahrnuje řadu dalších
světových značek podvozků, např. Mercedes-Benz,
Iveco, Scania, MAN, Renault a další. Výroba požární
techniky v THT dominuje, a proto má firma bohaté

zkušeností také s vývojem a konstruováním těchto
speciálních vozidel. Veškeré konstrukční práce jsou
prováděny pomocí počítačové techniky v 3D CAD
systému, což zajišťuje vysokou kvalitu výsledné
práce. Rovněž dílenské zpracování musí odpovídat evropskému standardu a jednotlivé celky
i kompletní vozidla jsou proto v průběhu výroby
několikrát kontrolovány odbornými pracovníky
z útvaru řízení jakosti a podrobují se náročným
zkouškám v podnikové zkušebně.

Jak to bylo
Společnost THT používala 10 let staré verze licencí
3D CAD software Autodesk, které již byly morálně
i fyzicky zastaralé. Problematická byla práce zejména
s velkými sestavami, pevnostními výpočty, které
byly u původních licencí naprosto nedostatečné.
Rovněž hardware byl pro nasazení moderní technologie 3D strojírenského navrhování a prototypování
nevyhovující.
Aby se i nadále dařilo zabezpečit vývoj a výrobu
v legislativním prostředí EU i rostoucí nároky na
bezpečnost, byla kompletní modernizace jedinou
možností, jak zvládat neustále se zvyšující požadavky na vývoj požární techniky.

Proč změna a vybraný dodavatel
Hlavní důvody ke změně již byly popsány výše.
Společnost THT se po důkladné analýze 3D CAD
software rozhodla zůstat věrná produktům společnosti Autodesk a po průzkumu mezi partnery
Autodesku se s ohledem na dobré reference rozhodla pro spolupráci se společností TD-IS.

O TD-IS
V segmentu průmyslové výroby působí TD-IS již
více než 20 let. Je partnerem společností Autodesk
a Oracle, jejichž portfolio řešení doplňuje aplikacemi
vlastního vývoje. TD-IS patří mezi lídry zejména v ob-

EasyLink umožňuje oboustranné přenášení kusovníků mezi ERP a Inventorem
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lastech implementace řešení pro správu dokumentů,
řízení životního cyklu výrobku a systémů společnosti
Autodesk pro digitální navrhování a prototypování,
simulace a obrábění. Řešení implementovaná TD-IS
pokrývají potřeby firem všech velikostí, od malých
nástrojáren po výrobu turbogenerátorů. TD-IS nabízí
profesionální služby v oblasti analýz, výpočtů a simulací, implementace, správy a řízení projektů, školení...

Jak to šlo
Po úvodní analýze stávajícího stavu a nalezení úzkých míst byl jako řešení navržen přechod na aktuální verzi 3D CAD software společnosti Autodesk
a nasazení výpočtového software Autodesk Nastran
In-CAD. Potřeba řešit oblast CNC obrábění - frézování, byla pokryta Autodesk Inventor HSM, který se
jednoznačně jevil jako nejvhodnější řešení, zejména
pro jeho pokročilé funkce a integrovanému Inventoru. Po první etapě analýz došlo k realizaci projektu
v podobě dodávky softwarových licencí a řádného
a intenzivního zaškolení celého technického týmu
(konstruktéři a TPV). Jednou z priorit projektu v THT
bylo propojení informačního systému (skladových
položek) s kusovníky, které vznikly v CAD softwaru.
Společnost TD-IS pro tento účel doprogramovala
pro THT doplněk EasyLink, který umožňuje oboustranné přenášení kusovníků mezi ERP a Inventorem.

Co jsme dokázali
Implementace systému proběhla za přispění
TD-IS rychle, jen s drobnými, obratem řešenými,
problémy. Po ročním využívání je software plně
implementován do podnikové infrastruktury.
Hlavním cílem projektu byl rychlý přechod na nový
software s co nejmenšími časovými prodlevami,
možnost přesně a rychle přizpůsobit návrh výrobku požadavkům zákazníka a zkrátit realizaci
celé zakázky při zachování vysoké kvality. A toho
bylo dosaženo.
Závěrečné slovo technického ředitele: „Naše
rozhodnutí o výběru řešení a jeho integrátora se
prokázalo jako správné. Díky podpoře společnosti
TD-IS se podařilo rychle a bez větších problémů
integrovat do praxe řešení a dosáhnou vytýčených
cílů. Naše spolupráce pokračuje dále, protože se
s takovým dodavatelem troufáme pustit do dalších
společných projektů!“ ■
Ing. Luboš Moravec, technický ředitel,
THT Polička, s.r.o.

Výpočtový software Autodesk Nastran In-CAD
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TOX®  KLINČOVACÍ KLEŠTĚ
JAKO SOUČÁST PRŮMYSLU 4.0
Se standardizovanými kleštěmi, standardizovanými pohony a standardními ovládacími prvky,
které jsou použitelné nezávisle na automatizovaných výrobních řešeních.
Společnost TOX® Pressotechnik GmbH & Co. KG se
zaměřuje na řešení vhodná pro sériovou výrobu pro
spojování, děrování a tváření plechových dílů pro
automobilový průmysl, bílou techniku a další průmyslová odvětví již mnoho let. V mnoha případech
se strojní nebo robotické kleště používají zejména
pro spojování plechů technologií klinčování. Zde
společnost TOX® Pressotechnik poskytuje zákazníkům významnou výhodu v dodávkách komplexních
řešení od jednoho partnera. Patří sem technologie
/ aplikace a příslušné nástroje, stejně jako potřebné
výrobní vybavení – robotické či strojní kleště.
Na základě konvenčních kleští 1.0, které byly
a jsou obecně vybaveny systémem TOX®
Pressotechnik s velmi kompaktními, snadno
instalovatelnými a energeticky účinnými
pneumohydraulickými pohony
typu TOX®-Powerpackage, se
konstrukce a příslušenství postupem doby
změnila. S příchodem elektromechanických pohonů
TOX®-EDrive
se otevřely
TOX®
nové možnosti
– Klinčovací kleště
použití – kleště 2.0
– ovládání TOX®-EDrive poskytlo nové možnosti
monitoringu a optimalizace procesu. Díky možnostem výběru pohonu (TOX®-Powerpackage /
TOX®-EDrive) a rozšíření řady kleští a speciálního
příslušenství může být modulární konstrukce kleští
3.0 dále standardizována.

Další vývoj se logicky nyní zaměřil na řadu kleští 4.0,
která se vyznačuje standardizovanými kleštěmi s optimalizovaným C-rámem, standardizovanými pohony
a ovládacími prvky, které lze použít nezávisle na pohonu se standardním softwarem. Volba pohonu je
tak dána zákazníkem, stupněm automatizace či požadavkem dané technologie (vložení dutinových nýtů,
pevných nýtů, TOX®-Klinčování, TOX®-ClinchRivet).
Kvůli vhodnosti zpracování je nutné, aby kleště 4.0
splňovaly i další požadavky – flexibilita aplikace, optimalizace hmotnosti pro rychlost a dynamiku procesu, nízké a efektivní využití energií,
minimální údržba,
krátké dodací
lhůty, komunikační schopnosti
v rámci podnikových sítí, dodávka
náhradních dílů, jednoduchá manipulace a provoz.
Optimalizace kleští vedla k rozhodnutí
použít pouze jednu šířku C-rámu, speciální standardizované rozhraní pro připojení všech typů pohonů
a možnosti použití výměny nástrojů pro dané aplikace.
Co je také nové, je architektura řídicího systému, automatické konfigurace (kleště se automaticky zapisují do
řídicího systému bez obnovení parametrizace) a konečně uživatelské rozhraní HMI. To umožňuje intuitivní ovládání a vizualizace pomocí ikon, což umožní
použití méně textu, který obsluha musí číst. ■
Navštivte nás pro více informací na MSV v hale B,
stánek č. 059, nebo na: www.tox-cz.com
Ing. Michal Mraček
Area Sales Manager

Zemědělské stroje
s profesionálními
součástmi poskytují
nejvyšší výnosy.

Se spolehlivými a trvanlivými
konektory a kompetentním poradenstvím společnosti Murrelektronik
pojedete spolehlivě.
M12 Xtreme – robustní konektory
možnost vysokotlakého čištění, účinné
odlehčení tahu, bezpečně těsný
úspora času, možnost rychlé
výměny, 100 % otestované
resistentní, odolný proti oděru
a mechanické zátěži, flexibilní
trvale bezpečné spojení i při vibracích

říjen 2017
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Datamatrix zrychluje
iDentifikaci výrobků
nejen v automotive

Skenovací hlava laseru
Solaris e-SolarMark FL

Hořčíkové slitiny jsou jedním z nejlehčích materiálů používaných v automobilovém průmyslu.
V rámci traceability je nutné je pro potřeby kontroly v rámci výroby značit. Na jejich značení
je nejvhodnější laser, který je velmi kontrastní, a proto je datamatrix kód dobře čitelný.

Mikroúder je nevhodný
Ve výrobním provozu bylo nejdříve zavedeno
mikroúderové značení. Značení mikroúderem je
nesmazatelné, hluboké, dobře čitelné okem, ale pro
strojové čtení se čtečkami je problémové, protože
nemá kontrast. Mechanicky vyražené tečky způsobují jiný lom světla, proto je čtení velmi citlivé
na nasvícení povrchu. V neposlední řadě je mikroúder hlučný a obsahuje mnoho opotřebitelných
a pohyblivých částí, kde hrot je tím prvním, co se
rychle otupí.

zmatnění podkladu laserem, kdy se zestejní povrch,
který má stejnou barevnost a sníží se odlesky a zvýší
se čitelnost.
Na značení do kovu se používá vláknový laser Solaris,
který vyniká velmi kvalitní stopou paprsku a vysokým výkonem umožňujícím vytvářet kontrast na
povrchu kovu.
Vláknové polovodičové lasery Solaris mají velmi
vysokou životnost dosahující až 150 000 provozních
hodin (více jak 17 let non-stop provozu). Skenovací hlava laseru je analogově digitální, kdy galva
jsou analogová, ale řídicí deska je digitální. Touto
kombinací jsou dosaženy vysoká rychlost tisku
a přesnost s kvalitou.
Ovládání a obsluha laseru jsou prováděny přes
dotykový displej, který je velký, uživatelsky přívětivý
a přehledný. Snadné nastavení laseru umožňuje
i průvodce, respektive navigace v laseru, která provádí přes důležité položky nastavení. Řídicí jednotka
umožňuje i kompletní editaci značící zprávy, a to
zcela bez počítače.

STEJNĚ JAKO SOCHA
PŘEKONÁVÁ SÁDROVÉ

TRPASLÍKY, TAK SOLARIS LASER
PŘEKONÁVÁ

KONKURENCI

Benefity
●●Velká životnost laserového zdroje,

Datamatrix kód vyznačený laserem na hořčíkové slitině

Řešením je laser
Naproti tomu laserové značení do hořčíkových
slitin je velmi kontrastní, a tedy snadno čitelné pro
čtečky v automatech. Čtečka je citlivá i na odlesky
z povrchu, proto se v místě umístění kódu provede

až 150 000 provozních hodin
●●Velký výkon laseru pro velmi rychlý proces

značení
●●Snadná ovladatelnost laseru

■

Zaujalo Vás dané řešení? Kontaktujte nás,
vytvoříme Vám řešení na míru.

Leonardo technology s.r.o.
Ulička 37, 691 43 Hlohovec
e-mail: bubenicek@LT.cz
www.LT.cz
Ovládací jednotky laseru jsou velmi intuitivní
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VÝRAZNĚ VYŠŠÍ VÝKON
ZA STEJNOU DOBU
Hlavním zájmem společností z oblasti mobilních pracovních strojů je zkrácení časů ve výrobě.
Je třeba zvýšit výstup, vyrobit více strojů za stejnou dobu. Proto jsou žádaná flexibilní a rozšiřitelná řešení s rozbočovači. Nežádoucí jsou naopak chyby v instalaci.
V podobě konfekčních připojovacích kabelů a rozbočovačů nabízí Murrelektronik optimální produkty
a řešení pro rychlou a jednoduchou realizaci instalace.
Často používanými snímači a akčními členy jsou
v mobilních pracovních strojích hydraulické ventily,
snímače teploty, tlaku a rotační polohové snímače.
Pokud musí být propojeny s řídicí jednotkou, pak
jsou rozbočovače Murrelektronik obzvláště vhodné
pro snadnou realizaci instalace. Kabelové svazky se
tím zeštíhlí nebo v nejlepším případě zcela nahradí.
Pasivní rozbočovače MVP xtreme a xtremeDB, které
jsou určeny pro použití v mobilních pracovních
strojích, jsou velmi robustní, těsné a odolné vůči
médiím a UV záření. Také senzory a akční členy

založené na CAN je možné do instalačních koncepcí snadno integrovat. Konektory produktů
Murrelektronik jsou robustní a těsné, široce testované a praxí ověřené. Konektory, kabelové materiály
a délky jsou libovolně volitelné a často dostupné
již od jednoho kusu.

Vysoký výkon
v automobilovém
průmyslu vyžaduje
plynulost procesů.

Specifická zákaznická řešení
Kdo potřebuje komponenty přesně přizpůsobené
zvláštním účelům, ale nechce sázet na řešení typu
„udělej si sám“, má na své straně v podobě společnosti Murrelektronik toho správného partnera. S po
desetiletí vytvářeným know-how vznikají profesionální řešení! ■

PRVOTŘÍDNÍ PORADENSTVÍ
 PO CELÉM SVĚTĚ PŘÍMO NA MÍSTĚ
Automobilový trh je v pohybu. Základní vývojové trendy jsou: globální zaměření, rostoucí
elektromobilita a zvýšené zaměření na ekologii.
1) Globální zaměření: Automobilové koncerny
mají zastoupení po celém světě. Definují, často
společně, mezinárodně platné standardy. Stále
ještě nízká úroveň mobility v mnoha zemích
slibuje vysoké tempo růstu.
2) Rostoucí elektromobilita: Počet
vozidel s elektrickým pohonem roste.
To má vliv na výrobu motorů a převodovek. Výroba baterií nabývá na

říjen 2017

/

důležitosti, buduje se infrastruktura pro
dobíjení.
3) Zvýšené zaměření na ekologii:
Výroba vozidel spotřebovává zdroje.
Automobilové koncerny se snaží výrobu
energeticky zefektivnit. Heslem tohoto vývoje
je termín „Zelená továrna“.
Společnost Murrelektronik doprovází automobilové koncerny na této cestě. Perspektivní produkty
a koncepce umožňují hospodárné instalace v nově
vznikajících výrobních úsecích. Inovační tendence
nahrazení pneumatických komponent elektrickými
odkrývá velké potenciály s ohledem na energeticky
efektivní automatizaci.
A hlavně: Po celém světě podporuje Murrelektronik
automobilové koncerny přímo na místě svými
silnými týmy. Díky husté síti je zajištěno prvotřídní
poradenství a podpora. Společnost Murrelektronik
chápe samu sebe jako prostředníka mezi zeměmi
a technologiemi – vždy se snaží splnit potřeby
řidičů automobilů i jejich výrobců a ukazovat cestu
k optimální instalační koncepci. ■
Více na: www.murrelektronik.cz

Díky optickému sběrnicovému modulu
a kompetentnímu poradenství
společnosti Murrelektronik to není
žádný problém.
MVK METALL POF PUSH PULL
– pro nejnáročnější aplikace
v automobilovém průmyslu
Fast Start-Up (< 500 ms)
unikátní koncepce diagnostiky
pokročilá diagnostika POF
prostřednictvím PROFINET
(útlum vedení, měření délky)
shoda s požadavky AIDA

murrelektronik.cz

téma: MSV – interview

Český řezací laser Feicut
se špiČkovou technologií hiWin
CNC řezací laserové stroje s vláknovými lasery se dostávají do popředí díky své kvalitě, přesnějšímu řezu a vyššímu výkonu. Český stroj FeiCut, který využívá lineární motory HIWIN, nabízí
mj. spolehlivé řešení s nižší spotřebou energie. Pro bližší seznámení se značkou FeiCut jsme
oslovili toho nejpovolanějšího – Ing. Martina Kavána, vedoucího vývoje laserových řezacích
strojů značky FeiCut.
V čem spočívá výhoda technologie využívající
vláknové, tedy fiber lasery?
Vláknové lasery představují na současném trhu
optimální řešení. Řezání vláknovým laserem je

Můžete přiblížit FeiCut v číslech?
FeiCut vyniká vysokou tuhostí nosného rámu, který
bez problému absorbuje zrychlení až 3 g. Výkon instalovaného fiber laseru může dosahovat až 8 kW a zajistit

FeiCut Combi řeže plech i ocelové profily až do
Ø 200 mm

maximální řeznou tloušťku až 25 mm. Zpracování NC
kódů oproti předchozím modelům je o 40 % rychlejší.
Hodnoty tzv. propalu představují ve své laserové třídě
absolutní špičku. V případě 8mm černého plechu je
rychlost propalu 0,8 sekund, u plechu 15 mm pak
2,5 sekundy. Je to bráno při středním výkonu laseru 3 kW.
K dispozici jsou modely pro standardní formáty
plechů od 0,8 × 1 m až po 2 × 6 m. Novinkou pro
rok 2018 bude rovněž FeiCut Combi, který umí
řezat plech i ocelové profily o průměru 6–200 mm.

Hodnotou tzv. propalu se stroje FeiCut řadí ve své třídě mezi absolutní špičku

Budete laserové řezací stroje FeiCut představovat i na MSV v Brně?
Ano, a pokud se návštěvníci budou chtít přesvědčit
na vlastní oči o přednostech českých laserových
řezacích strojů FeiCut s lineární technologií HIWIN,
která zajišťuje rychlejší a přesnější práci, přitom
s dostatečnou rezervou ve výkonu, zveme je tímto
do naší expozice č. 037 v pavilonu B.
Jak už jsem zmínil, výhodou těchto strojů je nenáročnost na servis, a jelikož laser FeiCut spočívá na antivibračních patkách, jsou omezeny vibrace z okolních
strojů a minimální vibrace vlastního řezacího stroje. ■

přesnější, účinnější i při nízkém příkonu, rychlejší
a také energeticky méně náročné. Tato technologie
umožňuje fokusovat vysoký výkon svazku do malého prostoru. Stroje s vláknovým laserem začínají
převládat nad technologií CO2 laserů.
Jaké jsou přednosti laserových řezacích strojů
značky FeiCut?
Vedle již zmíněné použité technologie řezání fiber laserem lze přednosti značky FeiCut shrnout
takto: Optimální ergonomie pracovní plochy
a nižší nároky na zástavbový prostor – FeiCut má
totiž jeden z nejmenších půdorysů na trhu, stroj
není ukotven do podlahy a vyznačuje se vysokou
tuhostí nosného rámu. Velkou předností je i využití
lineárních pohonů HIWIN, které na rozdíl od klasických ozubených řemenů s pastorkem nabízejí
vyšší rychlost, přesnost a vyšší dynamiku a mají
také dostatečnou rezervu ve výkonu. Nepotřebují
tak častý servis a mechanické části se neopotřebovávají, čímž je zaručena stálost v přesnosti
polohování. Konstrukce, vývoj technologických
řešení a výroba probíhá v České republice v úzké
spolupráci s objednatelem. Dá se říci, že lasery
FeiCut jsou šité na míru.
Pohyblivý řetěz zabraňuje poškození kabelů
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Co firma, to unikát.
Vaše firma je jedinečná. I proto k jejímu financování
přistupujeme individuálně a komplexně.
•
•
•
•
•
•

Financování investičních a provozních potřeb
Zajištění rizik při obchodování se zahraničím
Individuální směnné kurzy
Financování projektů podpořených dotací
Dotační poradenství prostřednictvím služby EU Servis
Financování jednotlivých zakázek

224 444 555 | moneta.cz

S námi mohou podnikatelé počítat

téma: MSV – Průmysl 4.0

Tři pilíře sTabiliTy…
Průmyslová výroba, tu strojírenskou nevyjímaje, nejsou jen stroje nejrůznějších velikostí
a provedení, ale i spousta dalších zařízení, která udržují potřebné systémy a procesy v pohybu.
Všechno pro pohony, posuvy či dopravníkové systémy je v nabídce obchodní společnosti
AMPO s.r.o. ze Žďáru nad Sázavou již více než 20 let.
Za tuto dobu se prodejní sortiment znatelně rozšířil
a ustálil a nabídka je schopna uspokojit potřeby vý
robců nových strojů, jednoúčelových strojů včetně
náhradních dílů pro již instalované, především im
portované stroje a linky.
Nabízený sortiment lze rozdělit do tří hlavních sku
pin, které jsou obchodovány samostatně, avšak

nečné fázi i na stavbu pohonů přímo ve firmě
AMPO. Od roku 2015 funguje proto ve firmě vlastní
montážní centrum, kde jsou pohony montovány
a zkoušeny především pro rychlé a specifické po
žadavky zákazníků.
Širokou škálu převodovek doplňuje nabídka lineár
ních aktuátorů na principu trapézových nebo

skladovány a upravovány pro potřeby zákazníků ve
společnosti AMPO. Za tímto účelem bylo zřízeno
řezací a montážní centrum, kde jsou sestavovány
zákaznické kity. Výběr zahrnuje kolejnice, vozíky
a kuličkové šrouby široké škály rozměrů a provedení.

Strojírenské komponenty
Další významná část nabídkového portfolila do
plňující první dva nosné obory. Pro konstruktéry
a nákupčí firem se tak nabízí šance nakoupit kom
ponenty pro stavbu strojů od jednoho dodavatele
a tím nejen značně zjednodušit všechny obchodní
procesy, nemuset složitě vyhledávat různé vhodné
kombinace, ale získat optimální řešení či konfiguraci
„šité přímo na míru“ pro konkrétní projekt či apli
kaci, ale v neposlední řadě i možnost využití (často
podstatně) příznivějších cen při nákupu celého
„paketu“ od jednoho dodavatele.
Jde o komponenty dopravníků, ze kterých je možno
skládat různé typy, velikosti a délky dopravníku dle
potřeby dopravovaného materiálu, dále širokou
volbu dopravních pásů, destičkových, modulár
ních nebo článkových z různých druhů materiálu.
Dále jsou to pneumatické prvky WAIRCOM v celém
sortimentu umožňující sestavit běžné pneumatické
obvody. Kabelové energetické nosiče BREVETTIl, ja
kožto rotační přívody elektrické energie MERCOTAC,
kloubové hřídele MARIO FERRI, všesměrové válečky
OKARTEK vhodně doplňují nabídku. ■

vhodně se vzájemně doplňují. Zároveň, jak kon
statuje jednatel a zakladatel společnosti AMPO
Oldřich Poul, tvoří tři pevné pilíře ekonomiky firmy.

Pohony a posuvy
Od samého počátku existence se firma orientovala
na osvědčeného italského výrobce BONFIGLIOLI RI
DUTTORI. Tato renomovaná značka vyrábí a dodává
kompletní paletu pohonových systémů od nejjed
nodušší šnekové převodovky přes čelní, kuželočelní
a planetové převodovky, do výše přenášeného
krouticího momentu 500 000 Nm, až po planetové
převodovky, aplikované do mobilní techniky, kde ve
spojení s hydraulickým pohonem přenášejí krouticí
moment až 200 000 Nm.
Neustále se zvyšující požadavky na rychlost do
dávek si vynutily mít k dispozici značné skladové
zásoby hotových výrobků, ale vzhledem ke spe
cifickým požadavkům zákazníků bylo nutno se
orientovat i na možnosti přestavby pohonů a v ko
kuličkových šroubů v kombinaci s převodovkou
a elektropohonem.

Lineární technika
Je dodávána především pro zákazníky, kteří se zabý
vají výrobou manipulační techniky, jednoúčelových
strojů, CNC strojů a obráběcích center, těžkých
řezacích strojů a pil. Dále polohovacích a manipu
lačních jednotek, výrobků elektronického průmyslu
atd. Základem jsou produkty tchajwanské firmy
PMI, které jsou dováženy v komerčních délkách,
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Přehled produktů dodávaných firmou AMPO
bude vystaven na brněnském Mezinárodním
strojírenském veletrhu. Srdečně Vás zveme do
naší expozice č. 111 v pavilonu V.
AMPO s.r.o.
Brněnská 43, 591 01 Žďár nad Sázavou
www.ampo.cz
AMPO o.z.z.o., 010 01 Žilina, Slovensko
www.ampo.sk
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AutomAtizovAná výměnA
čelistí po celý den
Společnost SCHUNK rozšířila oblast využití sklíčidel svým dovybavitelným rychlovýměnným
systémem čelistí PRONTO: Alternativně k rychlé manuální výměně čelistí může být nyní systém
používán i bezobslužně.
Pro tento účel mohou být požadované upínací
vložky uloženy např. na základních deskách
VERO-S a odtud plně automaticky robotem vyměňovány na sklíčidle. Nasazování a odnímání se
provádí speciálním 6stranným klíčem, který taktéž
obsluhuje robot.
Čelisti PRONTO lze použít na všechna sklíčidla s jemným ozubením a sklíčidla s rychlovýměnnými čelistmi ve velikostech 200, 250 a 315, a zkrátit jimi
přípravné časy o 95 %. Systém se skládá ze speciálních nosných čelisti, které lze kombinovat s různými

rychlovýměnnými vložkami. Těmi lze zvětšit upínací
průměr u měkkých čelistí až o 55 mm, u zakusovacích čelistí až o 45 mm bez přestavení základní čelisti.

V plně automatizovaném provozu mohou být
upínací vložky uložené např. na základních deskách
VERO-S a odtud robotem vyměňovány na sklíčidle

Použitelné na všechna
sklíčidla na trhu

matizovanou výměnu čelistí také na moderních
rychlovýměnných sklíčidlech. Systém se používá
k upínání jak polotovarů, tak hotových dílů. Pro každou aplikaci jsou na výběr různé varianty nosných
čelistí – pro malé, střední a velké upínací rozsahy.
Jako upínací čelisti má SCHUNK v programu deset
tvrdých zakusovacích vložek pro různé průměry
a upínací rozsahy, stejně tak tři měkké výměnné
vložky pro obrábění hotových dílů. Jednou protočené čelisti mohou být v systému používány
opakovaně. Veškeré výměnné vložky jsou kompatibilní se všemi nosnými čelistmi. Hloubka upnutí je
nastavitelná pomocí dorazových šroubů. Ve verzi se
základními čelistmi s přímým a šikmým ozubením
je navíc možné upínat tyčový materiál.
K rychlé výměně čelistí stačí uvolnit výměnnou vložku
šestistranným klíčem, odejmout ji a nahradit jinou. To
může být prováděno buď manuálně nebo automatizovaně robotem. Opakovatelná přesnost výměny je
skvělých 0,02 mm. Ozubením je vyloučeno chybné
umístění. V uzamčeném stavu zajišťuje šestistranný
tvarový styk maximální procesní stabilitu a umožňuje
vysoký přenos síly a krouticího momentu. Se zdarma
dostupným konfigurátorem PRONTO pro MS Excel
je výběr a určení polohy sady nosných čelistí a výměnných vložek hračkou. Po zadání typu sklíčidla
a průměru obrobku vybere program automaticky
potřebné výměnné vložky a správnou polohu nosných čelistí. ■
/gp/

Nosné čelisti PRONTO jsou k dispozici ve dvou
variantách: s jemným ozubením (1/16’’ x 90° nebo
1,5 mm x 60°) jako „zabiják“ přípravných časů pro
konvenční sklíčidla nebo s rovným či šikmým
ozubením, aby bylo možné realizovat plně auto-

Rychlovýměnný systém PRONTO lze volitelně používat manuálně nebo plně automatizovaně

Dovolujeme si Vás pozvat
k návštěvě naší expozice
na 59. Mezinárodním
strojírenském veletrhu
v Brně.
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Strojní komponenty
MSV 2017

DÁVÁME VĚCI DO POHYBU…
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Malé velké zMěny – čidla
pro pneuMatické válce
Historicky prošla magnetická čidla pro snímání poloh pneumatických válců
zajímavým vývojem. Jsou stále menší, výkonnější, levnější a ještě déle vydrží.
Co všechno by nás mohlo na obyčejných čidlech zajímat?
Moderním příkladem nám budou nejpoužívanější čidla firmy Festo pod označením
SMT-8M-A (obr. 1), která před několika měsíci

ověřovat. Tento typ drážky chybí jen na některých
miniaturních pohonech, na kterých se používá
menší varianta s drážkou C.

upínacího třmenu v kolmé poloze, takže ani po
dostatečném povolení a uvolnění (až o tři otáčky
šroubu) čidlo nevypadne a stále správně sedí uvnitř
drážky. Teprve významné povolení o více než zmíněné tři otáčky způsobí změnu polohy třmenu
a čidlo lze snadno z drážky vyjmout či ho znovu
nasadit (obr. 2).
Rychlá a přesná diagnostika: žlutá LED. Čidla
však obsahují ještě další dvě oranžové LED, které
(každá z jedné strany) signalizují při posouvání čidla
před upnutím okraj magnetického pole. Montáž
je tak snazší a rychlejší, při posuvu pouze jedním
směrem se nejprve rozsvítí oranžová, pak ji vystřídá
hlavní žlutá LED – to je správné místo pro aretaci
v drážce. Odpadnou Vám tak starosti s hledáním
magnetu a dodatečným seřizováním.
Spolehlivost a univerzálnost: čidla jsou polovodičová, nevykazují tedy žádné opotřebení
a jejich střední doba mezi poruchami činí několik
tisíc let. Ochrana výstupu si poradí i s indukčností
kabelů do délky 30 m. Vše je chráněno proti přepólování i zkratu, a tak lze směle říci, že životnost
čidel vlastně vůbec není nutné sledovat. Vybrané
varianty dovolují zvolit až během zapojení spínací polaritu PNP nebo NPN či logiku spínací/
/rozpínací – bude tak pro oba případy stačit jediný
náhradní díl.

prošla onou „malou velkou změnou“ a dnes Vám
nabízí nové možnosti, aniž by se přitom změnila
cena nebo identifikace pomocí objednacích čísel či typového kódu. Přesto jde o další pokrok
ve vývoji.

Těleso čidla: zapadá do drážky v profilu válce
a nevystupuje z obrysu. Rekordně krátké těleso znamená stabilitu a tuhost – ani příčná
síla o velikosti 60 N působící na kabel čidlům
nijak neublíží!

Za každých okolností spolehlivý a přesný
výsledek: čidla spínají velmi rychle a s opakovatelnou přesností ±0,1 mm. Pro pneumatické
pohony je však rozhodující doba, po kterou čidlo při
rychlejších pohybech bude signál vysílat. Unikátní
vlastností SMT-8M-A je schopnost prodloužit příliš
krátké signály na nejméně 4 ms, což je dostatečné
pro vstupy všech běžných PLC – je tedy snadné
spolehlivě reagovat i na velmi rychlé průjezdy indikovaným místem.

Nemusíte hledat verze: čidla se zaručeně hodí
a spolehlivě drží na všech pneumatických pohonech Festo s drážkou T – nemusíte nic zkoušet ani

Snadná práce mechanika: jediný šroub uprostřed poskytuje rychlost při montáži i demontáži.
Čerstvou novinkou je elegantní samočinná aretace

Standard do jakéhokoli prostředí: čidla s krytím
IP65, IP68 a IP69K odolají nepřízni okolí, dokonce
i mytí vysokotlakým čističem, snáší teplotu od

Obr. 2: Jediný aretační šroub čidla usnadňuje jeho
montáž v drážce

Obr. 3: Čidla SMT-8M-A jsou vhodná do jakéhokoliv
prostředí, disponují krytím IP65, IP68 a IP69K

Obr. 4: Při použití čidla s upínkou a krytem splňují
požadavky pro bezpečnost strojů a zařízení

Obr. 1: Čidla SMT-8M-A prošla vývojovou změnou
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mnoho na první pohled drobných
požadavků. V praxi Vám mohou ušetřit mnoho nákladů, času a starostí,
vždyť na jejich spolehlivosti závisí chod
celého stroje, zařízení nebo linky. ■
www.festo.cz

požadavky směrnice pro bezpečnost
strojů a zařízení až do úrovně
vlastností e.

Včetně méně obvyklých variant: například
varianty s certifikátem ATEX do výbušného prostředí, s odolností magnetickému poli do svařoven, s vysokou odolností korozi do potravinářství.

Související sortiment: pokud potřebujete
odměřovat polohu pneumatického pohonu,
můžete kromě integrovaných odměřovacích
systémů využít například analogová čidla SMAT,
SDAT (navíc s komunikací po moderním rozhraní
IO-Link) (obr. 5) nebo SDAP, která poskytují spojité informace o aktuální poloze. I v případě, že
si přejete často měnit snímané místo a ušetřit
analogové vstupy PLC, existuje řešení – ve formě
jednoduchého a komfortního převodníku SCDN
(obr. 6), který se dokáže naučit, kdy má poslat
binární signál, případně ve verzi IO-Link komunikuje s PLC.

Úsporně na bezpečnost: při použití s upínkou
a krytem z plastu (obr. 4) splňují standardní čidla

Maličkost? Jen zdánlivě: z uvedeného jasně
vyplývá, že dnešní standardní čidla na válce splňují

Obr. 5: Analogová čidla
SDAT pro odměřování polohy
pneumatického pohonu

-20 do +85 °C (obr. 3). Používané kabely s pláštěm
z polyuretanu jsou vhodné do energetických řetězů či pro roboty a dovolí dlouhodobé namáhání
pohybem včetně krutu.

Inzerat_092017_[210x148].qxp_Festo 07.09.17 9:32 Stránka 1

Obr. 6: Jednoduchý převodník SCDN

Rychlá montáž a demontáž na všech pneumatických pohonech Festo s drážkou T.
Přesná diagnostika pomocí LED a standard do jakéhokoliv prostředí.
Vyzkoušejte čidla Festo s označením SMT-8M-A.

Bezpečnost | Jednoduchost | Efektivita | Kompetence
Magnetická čidla na válce SMT-8M-A nabízejí za každých okolností spolehlivý a přesný výsledek. Pomocí několika LED a samočinné aretace
upínacího třmenu v kolmé poloze je zajištěna snadná montáž a manipulace s čidlem. Díky krytí IP 65, IP 68 a IP 69K odolávají tato čidla
nepřízni okolí, snáší teplotu od -20 do +85 °C a lze je mýt i vysokotlakým čističem. Při použití plastového krytu SAMH pak splňují požadavky
směrnice pro bezpečnost strojů a zařízení až do úrovně vlastností e.
www.festo.cz/smt
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PŘIJĎTE SE K NÁM PODÍVAT,
JAK NÁM ŘEŽOU MAŠINY!

www.4isp.eu

Rozhodujete se o nákupu stroje? Chcete stroje vidět na vlastní oči? Vidět je funkční, vidět je
pracovat, vyzkoušet si své materiály? Od toho je v hale Y pro vás 4ISP – vidět a rozhodnout
se. V hale Y na MSV si můžete vyzkoušet přes 20 funkčních laserů CNC strojů.
Každoročně prodáme více než 100 strojů, letos vám
na MSV nabízíme:
Program pro zpracování kovů:
● Vláknový řezací laser na profily a trubky

Laser je vybaven automatickým zoomem, elektromagnetickou spojkou s ochranou proti nárazu
a automatickým hlídáním řezné síly a rychlosti
v rozích profilů.

● Vláknový řezací laser s výměnnými stoly

Zařízení umožňuje řezání:

● Vláknový řezací laser kombinovaný (řezání profilů,

● kruhové potrubí v Ø 20-210 mm

trubek a plechů v rámci jednoho zařízení)

● čtvercový profil (jekl) 20 x 20 – 150 x 150 mm

● Vláknový řezací laser s malou pracovní plochou

● obdélníkový profil s délkou strany 20–150 mm

a vysokou přesností
● Značící lasery – včetně hloubkového (raznice, …)
a barevného značení, značení kulových ploch
● Ohraňovací lis, brusku, frézky
● Jako doplňky: kompresory, filtrační jednotky
a další zařízení

● eliptický profil 20–210 mm
● šestihran 20 x 20 – 150 x 150 mm

Mezi další vlastnosti laseru patří:
● Software s funkcí NESTING pro optimalizaci řezu

a minimalizování odpadu. Celý proces automatizace je jednoduchý a intuitivní.
● Automatická kontrola a ochrana proti kroucení
potrubí.

Řezací laserová hlava Precitec

lze u stroje garantovat dlouhou životnost bez
mechanických deformací.
HS-G4020S – Profesionální vláknový laser pro
vysokou zátěž a výkon.
● Extrémně pevný a lehký portál stroje
● Řídicí systém Beckhoff CNC vychází z patentované sběrnice Lightbus

Výrobní linka
pro zpracování
kovových
profilů TH65

Program pro nekovové
materiály:
● CO2 lasery uzavřené i portálové, pro
průmyslový i občasný provoz
● UV značkovací laser pro sklo, včetně podpovrchového značení, plasty atd.
● Značící CO2 lasery pro malé i velké plochy, náviny
● Frézky
● Filtrační jednotky

Ochutnávka strojů HSG,
BRM a ReliCUT

HS-TH65 – Kompletní výrobní linka pro zpracování
kovových profilů.
Profesionální vláknový laser pro řezání kovových
trubek, profilů a potrubí umožňuje řezat kovové
profily do Ø 210 mm a délky 6500 mm, při tloušťce
stěny do 20 mm uhlíkové oceli, 10 mm nerezové
oceli a poradí si i s barevnými kovy.
Stroj je vybaven plně automatickým nakladačem
zpracovávaného materiálu, automatickým vykladačem a pneumatickým sklíčidlem pro maximální
efektivitu řezného procesu.
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● Automatický NESTING – minimalizuje množství

odpadu
● Laserový zdroj IPG: 2,2 kW (0,5–4 kW)
● Rychlost pohybu: 196 m/min
● Poziční přesnost 0,03 mm
● Díky

dvojité rotační ose
není nutné dodržovat poměr mezi
délkou a průměrem potrubí.
● Sklíčidlo je vyrobeno s ohledem na vysokou
přesnost a dlouhou životnost. Veškeré díly mají
protiprachovou povrchovou úpravu pro omezení
poškozování materiálu a snížení nebezpečí jeho
nepřesného upnutí.
● Může být také vybaven automatickou detekcí
svaru
Zajímavost z výroby
Při výrobě je šasi CNC stroje nejprve zahřáto na
teplotu 600 °C a následně pozvolně ochlazováno podle předem nastaveného schématu po
dobu 24 hodin v chladicím boxu. Opracování
pak probíhá na speciální frézce o délce 8 m.
Veškeré svary jsou prováděny výhradně pod
ochrannou atmosférou. Díky tomuto postupu

Nová generace značení
na strojích BRM a ReliCUT
● Na sklo i pod povrch skla

▲
▲

Zajímavostí je řezání kovu za pomocí stlačeného
vzduchu (18 bar), které rapidně šetří náklady za
jinak použitý asistenční plyn.

Vláknový zdroj 6000W/8000W

● Barevné značení nerezu

Profesionální vláknový laser pro řezání deskového
materiálu s výměnnými stoly a odvodem zplodin
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všti

Na
3D přenosný značkovací laser

▲
▲

●●3D značení rotačních, kulových i ne-

rovných ploch
●●Velkoformátové značení

nás

na

o
Br,nhala B
V
S
9
M č. 05
ek
Stán

řezání a značení tkanin
z návinu
●●Integrace do výrobních linek ■
Ing. Barbora Bečičková, 4isp s.r.o.

TOX Kleště
®

●●Efektivní

ruční i robotické

cnc.inshop.cz
sales@4isp.cz

Uvidíš a uvěříš
MSV Brno 9. - 13. 10. 2017

Díky modulárnímu systému
jsou TOX®-Kleště
sestaveny individuálně
na přání zakazníka
pro všechny typy
aplikací.

HALA Y - EURAZIO - řezání a obrábění materiálů
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K Tibbisu se dosTaneTe
TaxíKem TuK-TuK
Příští rok uplyne rovné čtvrt století od doby, kdy se na českém trhu vybavení pro výrobu
a úpravy stlačeného vzduchu objevila v roce 1993 nová firma. V roce 1993 ještě jako sdružení
fyzických osob, které se v roce 2001 změnilo v TIBBIS, s.r.o. Dnes už patří mezi renomované
dodavatele kompresorové techniky a zajišťuje komplexní služby v oblasti problematiky úpravy
a stlačování vzduchu, od projekce, dodávky, zástavby, montáže až po servis.
Na letošním strojírenském veletrhu v Brně představí
společnost Tibbis více než tři desítky kompresorů
a rovněž nový produktový katalog, který rozšiřuje
nabídkový sortiment o další novinku: portfolio firmy
obohatily kompresory renomovaného německého
výrobce Renner, jež ale Tibbis dodává pod svou
značkou a ve svém provedení, což mj. znamená,
že i původní tyrkysově zelenou barvu vystřídala
charakteristická modř, typický prvek designu Tibbis.

Některé z dodaných kompresorů fungují dodnes
v nepřetržité službě už od roku 1998, tedy bezmála
20 let! Tato spolehlivost je dána zejména použitím
kvalitních materiálů, z nichž jsou vyrobeny a mj.
i díky minimálnímu namáhání (a tedy i opotřebení)
jednotlivých dílů, protože lamelové kompresory
mají nízkou provozní rychlost a tok vzduchu je
klidný bez rázů. Výhodou tohoto typu kompresorů
nenáročných na údržbu (a tím i s dlouhými ser-

Šroubový kompresor
RSD-160 (160 kW) s přímým náhonem

Specialisté na trolejbusy
Mezi rozsáhlou komunitou zákazníků patří firmy
z nejrůznějších průmyslových odvětví, včetně sektorů automotive, strojírenství, oděvního průmyslu
či polygrafie, ale i sektorů, kde jsou na techniku kladeny speciální požadavky a zpřísněné nároky, jako
je třeba potravinářství nebo zdravotnictví. Oproti
ostatním dodavatelům kompresorů má Tibbis navíc
ještě jednu významnou skupinu zákazníků: výrobce
dopravních prostředků, konkrétně trolejbusů, elektrobusů a v menším měřítku i železniční techniky.
Pro trolejbusy a elektrobusy, kde jsou kompresory
používány pro brzdové systémy, pérování, otevírání dveří apod., se využívají lamelové kompresory,
které se vyznačují vysokou spolehlivostí a výkonem.
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visními intervaly) je i velmi nízká hlučnost. Těmito
kompresory vybaví Tibbis kolem 400 trolejbusů
a elektrobusů ročně. Jejími zákazníky jsou výrobci
prakticky všech renomovaných značek a vzhledem
k úsilí o ekologizaci hromadné dopravy, kde jsou
v řadě měst důležitým prvkem právě trolejbusy
a elektrobusy, nemusí mít firma rozhodně o svou
budoucnost v tomto segmentu obavy.

Správný přístroj pro správný účel
Výběr správného kompresoru je zásadní věcí
a nejde jen o čistě technické parametry, ale např.

i o vliv prostředí, v němž bude zařízení pracovat
a které významnou měrou určuje jeho životnost
apod. Jak zdůrazňuje jednatel firmy Michal Novák,
každá oblast použití má své specifické požadavky,
stejně jako různé typy kompresorů mají svými
vlastnostmi a parametry různé optimální určení,
takže podstatné je najít optimální řešení pro
konkrétní aplikaci. Stále častěji jsou požadována
komplexnější řešení, která zahrnují vypracování
projektu, přípravu a montáž, včetně speciální zástavby kompresorů a jejich příslušenství. Firma
nabízí nejen samotné kompresory různých typů,
mazané olejem i bezolejové, ale je schopna dodat
kompletní program pro úpravu vzduchu jako např.
filtry, kondenzační sušičky, absorpční sušičky, řízení
kondenzátu apod.
Populární jsou např. lamelové kompresory.
U tohoto typu figurují v portfoliu firmy kompresory značky Hydrovane s unikátním systémem
rotačních kluzných lamel umístěných v drážkách
otáčejícího se rotoru. Ty se působením odstředivé síly vysouvají a vytvářejí tak jednotlivé kompresní komory. Objem průtoku vzduchu je řízen
servoventilem, který ovládá nasávací ventil. Tyto
kompresory jsou nabízeny jak samostatně stojící,
tak s tlakovou nádobou, se sušičem (případně
s tlakovou nádobou i sušičem), ale i s frekvenčním
měničem v závislosti na požadavcích a potřebách
klienta a konkrétní aplikaci. Lamelové rotační kompresory nacházejí uplatnění zejména v průmyslu,
a to strojírenském, automobilovém, při výrobě
vakua, u galvanických lázní, při vzorkování vzduchu, v dílenských provozech, u polygrafických
strojů a průmyslových balicích zařízení, ale třeba
i v čistírnách odpadních vod.
Další významnou skupinu průmyslových kompresorů představují šroubové kompresory – moderní systémy, které v sobě slučují vlastnosti hned
několika dalších typů – pístových, rotačních i dynamických kompresorů. Jsou používány v celé řadě
průmyslových aplikací, kde se uplatní jejich spolehlivost díky robustní konstrukci, dlouhé životnosti
a energetické úspornosti, zajišťující dlouhodobý
ekonomický provoz.
U šroubových kompresorů se Tibbis zaměřoval
dosud tradičně zejména na značku CompAir, která
patří mezi uznávané osvědčené výrobce s téměř
200letou zkušeností v oboru, a jejímž distributorem
pro ČR a SR je Tibbis už přes 15 let. K oceňovaným
vlastnostem těchto kompresorů patří kromě vysoké
kvality i jejich energetická úspornost daná motory,
které je pohánějí, stejně jako vynikající možnosti
přizpůsobení a široká škála vybavení pro specifické
podmínky.
Tyto kompresory by měly v nabídce firmy doplnit
právě produkty nového dodavatele – německého
výrobce, s nímž společnost navázala spolupráci. Na
něm Tibbis oceňuje nejen široké produktové spektrum (vyrábí šroubové, spirálové, pístové, olejové
i bezolejové kompresory), ale i to, že se nový partner
nebrání ani stavbě speciálních řešení. Jednou ze
specialit jsou např. boostery. Tímto názvem jsou
označována zařízení umožňující využívat standardní
vzduchové rozvody (se vstupním tlakem 7–13 bar),
ale se zvýšeným výstupním tlakem u šroubového
kompresoru až 40 atm. Takovýto systém může pak
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Další úroveň: doplňky a služby

Šroubový kompresor RSK-PRO 7,5 (7,5 kW) s řízením
RENNERtronic Plus a integrovaným kondenzačním
sušičem

sloužit i jako levnější varianta vysokotlakých kompresorů do 40 barů.
Důvodem k této inovaci sortimentu byly podle
Michala Nováka mj. i atraktivnější podmínky při
zachování důrazu na kvalitu, takže ze změny by
měli profitovat zejména zákazníci: nová řada kompresorů má podle něj výrazně příznivější ceny náhradních dílů, včetně např. ceny provozních maziv,
přehledně kódem značené díly, takže pro uživatele
není problém v případě potřeby získat rychle naprosto identický díl u standardního dodavatele
např. filtrů či hadic. Svižné dodací termíny jsou
u tohoto dodavatele opravdu samozřejmostí. Šroubové kompresory CompAir ovšem Tibbis dosud
nabízí a o jejich uživatele se bude samozřejmě
starat nadále, zdůrazňuje Michal Novák.

Ke kompresorům jako takovým je nabízena i řada
dalších doplňkových zařízení a služeb, umožňujících
vytvořit ucelený komplexní systém pro příslušnou
aplikaci. Jako typický příklad těchto zařízení lze
uvést třeba sušičky vzduchu – Tibbis se konkrétně
zaměřil na zařízení firmy BEKO. Kondenzační sušičky
této značky patří k osvědčeným systémům, na
něž je plné spolehnutí. Jak zdůrazňuje Petr Novák,
výpočet hospodárnosti kondenzačních sušiček nevychází z investičních, ale provozních nákladů, kdy
např. pro pětiletou dobu provozu připadá na čistou
investici jen zhruba 20–30 % celkových nákladů.
Zatímco 70–80 % představují průběžné provozní
náklady, tvořené zhruba stejným dílem výdaji na
energii, na překážky v systému stlačeného vzduchu
a tlakové ztráty v důsledku netěsností, kdy pokles
tlaku musí být kompenzován zvýšeným výkonem
kompresoru (a s tím spojenou vyšší energetickou
spotřebou). U sušiček DryPoint lze díky jejich vlastnostem tyto provozní náklady zredukovat během
zmíněného pětiletého období až o polovinu a návratnosti investic tak dosáhnout během pouhého
půl roku.
Se stejnou pozorností, jakou věnuje Tibbis výběru
produktů, je řešena i další důležitá oblast firemních
aktivit: navazující a související služby, kde je nastavena opravdu vysoká úroveň. Důraz na kvalitu
dodávaných produktů se firmě vyplácí i v tom,
že si např. u lamelových kompresorů Hydrovane
může dovolit zaručit zákazníkům až 10 let nebo
48 000 motohodin bezproblémového provozu
(u šroubových kompresorů je zaručováno 6 let nebo
až 44 000 provozních motohodin) – samozřejmě za
podmínky řádné údržby. To vše navíc jistí 24hodinový servis, který je zákazníkům kdykoli k dispozici.
Je zásobován originálními díly výrobce, to samé se
týká i olejů. Příjezd kvalifikovaného technika (ti jsou
rovněž proškolováni přímo u výrobce) garantuje
Tibbis do 24 hodin od nahlášení. Po dobu opravy

má zákazník možnost zapůjčit si náhradní kompresor, aby nedošlo k omezení provozu jeho firmy.

Chytněte si tuk-tuka!
Příležitost vidět vše na vlastní oči bude v expozici
firmy Tibbis na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně. A nejjednodušší způsob jak se ke stánku
Tibbis dostat, je prostě si přivolat originálního taxíka, který zájemce zdarma z jakéhokoli místa na
výstavišti k Tibbisu odveze.
A protože vedení firmy si potrpí na originální nápady, a asi by se nespokojilo s tak prozaickým, byť
efektivním řešením „obyčejného“ taxi, připravili pro
návštěvníky opravdu zajímavý dopravní prostředek
– originální tuk-tuk, vozítko důvěrně známé všem
cestovatelům po jihoasijských zemích. Populární
motorové rikšy křižující ulice v dopravním chaosu
tamních měst zajišťují dopravu pasažérů v Thajsku,

Šroubový kompresor RSDK-PRO 4,0 (4 kW) na nádobě
2 x 90 l s integrovaným kondenzačním sušičem

ve Vietnamu, Laosu, na Bali aj. a pokud jste se zatím
s nimi setkali jen v televizi, máte nyní jedinečnou
příležitost zkusit si jízdu s nimi na vlastní kůži a ještě
se dozvědět vše potřebné o kompresorech a světě
stlačeného vzduchu. ■
Takže už si nejlépe
nyní uložte
do mobilu

číslo telefonu
736 654 321 k přivolání
tuk-tuk taxi na MSV Brno 2017
říjen 2017
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VÚTS dáVno již nejSou
jen TexTilní STroje
Už krátce po svém vzniku v roce 1951 patřil Výzkumný ústav textilních strojů v Liberci – dnes
VÚTS – k výzkumným centrům, jejichž projekty proslavily tehdejší Československo i daleko
za jeho hranicemi. A i když se ve své dnešní podobě už jako úspěšná soukromá firma zdaleka
nezaměřuje jen na textilní strojírenství, má, jak nám potvrdil obchodní ředitel Ing. Jiří Václavík,
Ph.D., „našlápnuto“ k dalším pozoruhodným inovacím, které dokumentují, že tradiční obory
nezanikají a jsou dále rozvíjeny.
K historii VÚTS patří jak výzkumné, tak i výrobní aktivity a převod výsledků výzkumu do
praxe. Co takováto strategie vyžaduje, aby
dokázala zajistit dlouhodobě tak úspěšné
výsledky, jakých VÚTS dosahuje, a jak funguje
v praktické podobě?
V dnešním světě moderních technologií musíme
neustále vymýšlet novinky, kterými zajistíme náš
rozvoj. Jednak to jsou podněty našich zákazníků,

celou řadu takovýchto projektů. Ať to bylo pro
výrobce obráběcích strojů, zákazníky z oblasti
textilu a sklářství, které jsou historicky typické
pro tento region severních Čech, což také bylo
původní zaměření naší instituce, nebo v neposlední řadě pro subdodavatele automobilového
průmyslu. Pro ty jsme vyvinuli řadu unikátních
montážních či testovacích jednoúčelových zařízení. Naší snahou je, aby zákazníci byli s výstupy

„Stěžejní součástí VÚTS v dnešní podobě je centrum CRSV, na které připadá 95 % aktivit firmy,” říká Jiří Václavík

kteří přijdou s požadavky, co chtějí vymyslet, vylepšit, vyrobit, a samozřejmě je to významný faktor
financování naší organizace. Dále řešíme výzkumné
projekty, kterými chceme zvýšit konkurenceschopnost svoji i našich partnerů, a snažíme se o vznik
jedinečných řešení, která financujeme částečně
z grantů. Jak z popsané situace vyplývá, VÚTS není
státem stoprocentně financované akademické výzkumné a vývojové pracoviště, bez externí spolupráce a financování ze smluvního a kolaborativního
výzkumu s našimi zákazníky se neobejdeme.
Jsme výzkumnou organizací, která se zaměřuje
na realizaci vývojových projektů či konkrétních
zakázek pro podniky zpracovatelského průmyslu.
VÚTS je typickým představitelem propojení mezi
výzkumnou sférou a průmyslovým sektorem. Naši
partneři a zákazníci po nás vyžadují, abychom pro
ně vyvinuli a následně také vyrobili a dodali nová
strojní zařízení či výrobní technologie, čímž se výrazně odlišujeme od jiných výzkumných a akademických pracovišť. Ty jim mohou pomoci získat
určitou konkurenční výhodu – ať už jde o zvýšení
produktivity, snížení energetické náročnosti nebo
hluku jejich strojních zařízení apod.
Z tohoto hlediska je pro nás spolupráce s konkrétními výrobními podniky naprosto zásadní.
Za dobu existence VÚTS jsme už zrealizovali
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spokojeni a obraceli se na nás s požadavky na
řešení svých problémů či spolupráci na realizaci
zakázek. Oceňují zejména konkrétní výstupy, jako
je stroj, zařízení, či technologickou inovaci, které
mohou okamžitě nasadit do svých výrobních
procesů.
Úspěšným a významným produktem společnosti je řada tryskových tkacích strojů CAM-EL, které se používají zejména na výrobu perlinkových tkanin ze skelných vláken a v této
oblasti stále představují světovou špičku. Nyní
přicházíte s dalším unikátním strojem na 3D
tkaniny, můžete přiblížit jeho historii?
Po roce 1989 postupně zkolaboval celý český textilní
průmysl, takže pro výzkumné středisko textilních
strojů, což bylo původní zaměření VÚTS, zmizela
dosavadní pracovní náplň. Tehdy se nám podařilo
získat zakázku od tchajwanské firmy na předělání
jehlového tkacího stavu na tryskový. S touto velkou
zakázkou a několika dalšími, zejména od amerických firem, se podařilo překlenout kritickou éru
transformace. Od té doby se datuje výborná spolupráce v oblasti textilní techniky s tchajwanskou
společností TTRI (Taiwan Textile Research Institute),
což je tamní státní ústav textilní techniky. Tchajwanci vlastní patenty na 3D tkaniny, ale neměli stroj,

který by je dokázal efektivně vyrábět. Vývoj stroje si
proto zadali k nám. Na základě této spolupráce jsme
podali návrh na projekt v rámci programu Delta
Technologické agentury ČR a pod názvem DIFA
(Distance Fabrics) začali vyvíjet plně automatický
tryskový stav na výrobu 3D distančních tkanin.
Obrazně řečeno jde o dvě vrstvy technické tkaniny
spojené mezi sebou „lesem“ distančních vláken,
která pak pomáhají udržet např. tvar nafukovacích
člunů nebo jiných objektů, kde se distanční tkaniny používají jako jedna z materiálových vrstev.
Prototyp stroje už je prakticky hotový, příští rok
ho oficiálně představíme jako světovou novinku.
Věřím, že spolupráce bude mít i další pokračování,
Tchajwanci jsou velmi spolehliví partneři, co řeknou,
to vždy platí.
Jaké je organizační uspořádání vaší organizace, kde a jak jsou zajišťovány vaše aktivity?
Naše společnost je rozčleněna do tří samostatných hospodářských středisek. Realizace výzkumu
a vývoje probíhá v Centru rozvoje strojírenského
výzkumu – CRSV. Další oblastí, kde rozvíjíme své
aktivity, je průmyslové využití laserové techniky,
tomu se věnuje Laserové aplikační centrum. Námi
vyvinuté stroje a zařízení v některých případech
i sami vyrábíme a dodáváme, tuto oblast zajišťuje
Centrum hospodářských činností. V naší společnosti
pracuje zhruba 200 zaměstnanců, přičemž většina
z nich se věnuje realizaci výzkumně vývojové aktivity v rámci CRSV.
Ze současného, poměrně rozsáhlého portfolia VÚTS
tvoří textilní segment jen zhruba 10–15 %. Zbytek je vývoj a výzkum pro zpracovatelský průmysl.
V textilní oblasti máme ovšem díky dlouholetému
působení unikátní know-how a znalosti, které by
bylo škoda nevyužít. Řada pracovníků jsou specialisté, kteří se v této branži pohybují i desítky let, tyto
lidi pak vhodně doplňují noví pracovníci. A právě
díky nim zde mohou vznikat i taková zařízení, jako
je třeba DIFA.
V rámci operačních programů bylo v uplynulých
letech v ČR podpořeno více jak padesát projektů
na vznik a rozvoj výzkumně vývojových center.
Jejich oborové zaměření je multioborové, center
specializovaných na strojírenství je zhruba pět. Naše
společnost tuto příležitost využila a vybudovala
výše zmíněné Centrum strojírenského výzkumu. Ve
srovnání s ostatními centry tohoto zařízení, fungujícími většinou při technických univerzitách, je naše
centrum svým způsobem unikát. Jednak tím, že se
nejedná výhradně o akademické pracoviště, a ze-

Součástí libereckého výzkumného střediska je
i prototypová dílna
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K přesnému proměření vibrací strojů slouží speciální
kotvicí podlaha

jména pak z důvodu, že máme vlastní prototypovou dílnu, která nám umožňuje efektivní zhotovení
funkčních zařízení, prototypů strojů či jednotlivých
mechanismů včetně složitých výrobních celků.
Zjednodušeně řečeno: co tu vymyslíme, můžeme
také vyrobit, což přináší i řadu výhod, např. výrazné
zkrácení času dodávek. Zatímco v běžné praxi může
trvat zakázka skládaná od řady subdodavatelů klidně
i půl roku, pro nás nemusí být nesplnitelná ani zakázka či řešení typu, kdy zákazník požaduje během
několika měsíců zcela nově řešené strojní zařízení.
Vaše účast na letošním moskevském veletrhu
Composite napovídá zájmu o nové technologie a materiály uplatňované v průmyslové
výrobě...
Mezi devět výzkumně-vývojových oddělení, která
působí v rámci VÚTS/CRSV, patří i oddělení výpočtů
a modelování. Jde o tým lidí, kteří se věnují právě
výpočtům a aplikacím v oblasti nových materiálů
a možnosti nahrazení standardních materiálů jinými, novými, ať už jsou to sendvičové materiály,
kompozity atd. Třeba i náš stav CAM-EL využívá
plno kompozitních materiálů, díky nimž má ve spojení s inovativními mechatronickými prvky oproti
„srovnatelné“ konkurenci třetinovou energetickou
náročnost. Toho je dosaženo právě díky využití
kompozitních materiálů, které jsou zapojeny do
kinematického řetězce mechanismů stroje a díky
svým vlastnostem umožňují rekuperaci energie
vratných pohybů.
Pro návrhy a realizaci unikátních produktů disponuje vaše firma i řadou neméně unikátních
zařízení a vybavení – např. poloodrazovou komorou. Využíváte tato zařízení jen pro vlastní
potřebu, nebo slouží i jiným?
Komoru využíváme na realizaci vlastních projektů,
projektů grantových i komerčních zakázek, kde
je realizován smluvního výzkum pro průmyslové
podniky. Příkladem může být třeba spolupráce se
společností Petrof, která sháněla zkušebnu schopnou proměřit jejich piana a pianina. Dostali doporučení na nás, a podařilo se rozvinout úspěšnou
a perspektivní spolupráci, dnes se na nás již obrací
s žádostí o spolupráci další výrobci hudebních nástrojů. Naší výhodou je, že nejen proměříme hluk,
ale že konstrukčními a výpočetními metodami
i navrhneme, jak hluk celého strojního zařízení snížit
na požadovanou úroveň. Naše oddělení specializovaných měření se nově začalo věnovat zcela
novému oboru tzv. „psychoakustice“.
říjen 2017
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Vývoj nových zařízení je věc náročná nejen po
technické a odborné stránce, ale i finančně.
Jak řeší VÚTS tento problém? Financujete si
vývojové aktivity z vlastních prostředků, nebo
sháníte na něj peníze z jiných zdrojů?
Vývoj nových zařízení je obvykle financován vícezdrojově. Často jde o vývoj, který si zákazník hradí
sám. My se mu snažíme doporučit nebo pomoci
sehnat dotační zdroje, aby zákazník mohl rozšířit výzkumnou zakázku. Doporučujeme také, aby využívali
nepřímou podporu vědy a výzkumu formou daňových odpočtů, kdy v případě, že jde o skutečně nové
řešení, může zákazník zahrnout vývojové služby od
naší výzkumné organizace jako odčitatelnou položku
od daňového základu. Většinou, pokud zákazník využije přímé i nepřímé podpory spolupráce, se rozvíjí
na dlouhodobější úrovni a řešíme více projektů.
U vývoje vlastních zařízení využíváme, pokud je to
možné, dotačních zdrojů, ale i zde do nich vkládáme
rovněž své investice, ostatně většina dotačních
projektů dnes i přímo vyžaduje kofinancování
z vlastních zdrojů. Některá zařízení jsou tak složitá
a náročná, že je ani dotace nepokryje, takže na řadu
přicházejí opět vlastní zdroje, získané z výsledků
předchozích úspěšných výzkumných činností.
Navíc stoprocentní dotované financování není
podle mého názoru správné, protože v sobě nese
riziko zneužití či neuvážené vyplýtvání získaných
prostředků. Pokud je podmínkou vložení určitého
podílu vlastních prostředků, firma už je mnohem
více zainteresována na výsledku a úspěšné realizaci
projektu. Staví se efektivně k hospodaření se získanými prostředky, a často se i mnohem zodpovědněji
rozhoduje, zda vůbec do projektu jít nebo ne.
A pokud využíváte jiné zdroje?
Dlouhodobě spolupracujeme se společností
MONETA Money Bank, dříve známou jako GE
Money Bank, která je naším významným finančním partnerem a podílí se na financování rozvoje
VÚTS prakticky od roku 1991, tedy více než 25 let.
V počáteční fázi jsme využívali její služby hlavně
pro běžné bankovní operace, zejména provozní
financování, později se naše spolupráce rozšířila
i na různé další finanční produkty. Využíváme jak
provozní, tak investiční úvěry, i bankovní záruky.
V posledních dvou letech jsme přistoupili k zakázkovému financování na konkrétní projekty spolupráce.
V letech 2015/2016 jsme třeba využili financování
dvou významných výzkumně-vývojových zakázek
pro firmu Continental v řádu několika desítek milionů korun. Šlo o dvě výrobní linky na posilovače
brzd a po bezproblémové a úspěšné realizaci jsme
v roce 2017 přistoupili k dalším projektům. Otevřeli
jsme „úvěrovou linku na zakázkové financování“,
kde jsme letos zrealizovali už zhruba pět zakázek.
Oceňujeme zejména snahu MONETY o minimální
zatížení klienta administrativou, a přátelské, vstřícné
jednání na skutečně partnerské úrovni.
Mimo financování konkrétních zakázek využíváte financování jejím prostřednictvím i u vlastního strojního vybavení pro své potřeby?
Pro financování nákupu strojního vybavení byl
v závěru loňského roku využit investiční úvěr ve
výši téměř 6 mil. Kč a také letos plánujeme využít

úvěrové financování nákupu techniky v objemu
několika milionů korun. Z důvodů udržení vysokého standardu technologického vybavení je to
pro organizaci našeho typu prostě nutnost mít
k dispozici to nejlepší vybavení. To znamená nejen udržovat, ale obnovovat a zvyšovat úroveň
přístrojového a strojního vybavení a dbát na jeho
promyšlenou modernizaci. Kromě toho je důležitým
faktorem i vysoká úroveň softwarového vybavení.
Je nezbytné udržovat co nejlepší a nejmodernější
portfolio softwarových produktů, protože právě
služby výzkumu silně závisí na využívání špičkového
softwaru. Například pokud jde o speciální výpočtové programy, které zákazníci nevlastní a s výjimkou omezené skupiny velkých firem by se jim je ani
nevyplatilo pořizovat, takže si tyto služby zadávají
k nám. Samozřejmě nelze vše pořídit z dotačních
zdrojů, takže hledáme i další možnosti financování
jak ve spolupráci s bankou, tak z vlastních zdrojů.
Blíží se Mezinárodní strojírenský veletrh, bude
se VÚTS v Brně také prezentovat?
Na strojírenském veletrhu vystavuje VÚTS tradičně
každý rok, snažíme se představovat inovativní strojní
zařízení, např. loni to byla laserová stanice, letos to
bude inovovaný manipulátor a zásobník nástrojů
pro horizontální obráběcí centra. Tyto exponáty
poskytujeme i pro marketingové potřeby společnosti MONETA Money Bank jako referenční vzorek,
aby bylo možné konkrétně ukázat, jaká zařízení lze
prostřednictvím různých bankovních produktů financovat. Na základě vlastních zkušeností z veletrhů
mohu potvrdit, že návštěvníci se o tyto možnosti
financování zajímají. Na loňském BVV jsme poprvé
představili naši spolupráci s MONETOU, a jsme rádi, že
i letos se můžeme společně prezentovat a zhodnotit,
že za rok se naše spolupráce dále prohloubila. ■

První čs. tryskový stav P45
Princip tryskového prohozu využívající k zanesení
útkové nitě do osnovy proud stlačeného vzduchu
nebo vody zavedl vynálezce Vladimír Svatý do
konstrukce tkacích strojů na přelomu 40. a 50. let.
Toto revoluční řešení, které umožnilo nahradit
do té doby používaný člunkový stav, znamenalo
výrazné zvýšení produktivity strojů a zároveň
redukci jejich hmotnosti i hlučnosti. Moderním
nástupcem, který se ve světě významně zasloužil
o renomé českých inženýrů z VÚTS, je stav CAM-EL a tradici bude dále rozvíjet připravovaný stroj
DIFA na výrobu 3D distančních tkanin – dokáže
produkovat prostorové textilie s až 50cm distancí
jednotlivých tkanin.
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téma: MSV – Průmysl 4.0

„ZVLÁDNEME VYROBIT TÉMĚŘ VŠE!”
zní motto firmy Strojírny Olšovec
V obci Olšovec, jen několik kilometrů od města Hranice, disponuje areálem ryze česká výrobní
společnost Strojírny Olšovec, zabývající se již 24 let zakázkovou strojírenskou výrobou. Na
svém kontě má velké množství různorodých zakázek nejen pro strojírenské odvětví.
Firma má k dispozici výrobní areál o rozloze cca
10 000 m2 zaměřený na strojírenskou výrobu
různorodého charakteru. V nově zrekonstruované výrobní hale jsou nyní dva provozy, jeden
představuje obrobnu s těžkými obráběcími stroji
pro obrábění polotovarů ve formě svařenců,
výkovků a odlitků. Na manipulaci s těmito obrobky je k dispozici mostový jeřáb s nosností
8000 kg. Druhý provoz je zámečnický pro výrobu
rozměrných strojů a svařenců, i tento provoz

Nové období

disponuje mostovým jeřábem tentokrát s nosností 10 000 kg.
Firma disponuje jak konvenčními stroji pro jednodušší práce, tak i nejmodernějšími víceúčelovými
CNC stroji pro náročné zakázky. V zámečnickém

provoze se zaměřuje na výrobu svařenců a kompletních
strojů dle dokumentace od
zákazníka, ale i dle vlastní dokumentace. Běžně vyrábí svařence a stroje až do hmotnosti
10 000 kg, ale po dohodě se
pustí i do větších hmotností.
K výrobě strojů a svařenců disponuje komplexními technologiemi jako jsou: řezání, pálení,
střihání, ohýbání, zkružování
a svařování. V součinnosti se
smluvní firmou mohou doložit
kvalitu svarů NDT zkouškami
od VT, MT a PT až po UT a RTG.
Díky zavedenému certifikovanému systému řízení podniku
dle norem ISO 9001:2008 (certifikovaný systém managementu podniku na výrobu
a opravu ocelových konstrukcí, manipulační techniky,
dopravní systémy, zámečnictví a kovoobrábění), EN ISO
3834-3:2005 (požadavky na
jakost při tavném svařování
kovových materiálů – vyšší
požadavky na jakost) a od
roku 2015 i EN 1090-1:2009 /
EXC2 (výroba a oprava kovových stavebních konstrukcí)
přináší Strojírny Olšovec zákazníkům jistotu kvalitních
služeb. A že se společnosti
kvalitní služby vyplácí, dokazují obraty kolem 100 mil. Kč
z posledních let. Jak nám
sdělil ředitel společnosti
Ing. Pavel Stupárek, jistý podíl
na obratu má i tradiční účast
firmy na MSV v Brně. ■
Strojní vybavení firmy včetně
možností daných strojů
naleznete na stránkách
www.strojirny.com.

2016

2017
2010

obrat
77.156.000,(rok po krizi)
dokazuje
stabilní
postavení
společnosti

2000
změna názvu
společnosti
na STROJÍRNY
OLŠOVEC s.r.o.

1992
koupě
provozovny
současným
majitelem

1964
uzavřen lom,
provozovna
pokračuje ve
své činnosti

1948
lom přechází
pod státní
správu

1931
stavba tzv.
„dolní budovy“
– základ
nynějšího
areálu strojíren

1928
velký rozvoj
lomu

1923

1919
lom přebírá
Zemský moravský výbor v Brně

pohon
elektřinou
namísto
parního
pohonu

1902

podána
1902

žádost
k otevření
kamenolomu

Horká novinka
V rámci dlouhodobé strategie rozšiřování a modernizace strojního vybavení firma zprovoznila zcela nové pracoviště s novým obráběcím strojem. Jde
o těžké CNC vertikální obráběcí centrum UM 210 značky ACCUWAY, které vyniká vysokou tuhostí vzhledem ke konstrukci s použitím lineárních i kluzných
vedení. Stroj disponuje rozjezdy v osách X, Y, Z – 2100 x 1000 x 850 mm. Centrum bylo pořízeno za podpory dotací z Evropských fondů.
Nyní je v plánu další modernizace, a to obměna dosluhujícího NC horizontálního dvoupaletového frézovacího centra za nové, vysoce moderní
CNC horizontální dvoupaletové frézovací centrum.

1902

CNC horizontální
dvoupaletové
frézovací centrum

CNC vertikální obráběcí centrum UM 210
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intelligence in MOtiOn

HiWiN vstupuje

dO ObdObí

iNdustry 4.0
Šestiosý robot
HiWiN ra605-710
pOlOMěr dOsahu
700 MiliMetrů a pracOvní
zatížení 5 kilOgraMů.

Laserový řezací
stroj Feicut cNc
zpracOvání plechu
s lineárníM pOhOneM hiWin.
přesný a účinnější řez,
nižší spOtřeba energie,
vyšší výkOn.

INTELLIGENCE
IN MOTION

KompaKtNí moduLy
Hm pro maNipuLaci
a automatizaci
vyšší dynaMika při
přesnOsti ±0,1 MM a zátěži
5 až 30 kg.

LiNeárNí vedeNí
s Krycím pásKem
řady cG
expozice HiWiN

MSV 2017

msv 2017
MSV
2015
paviLoN
v, stáNeK
HALA
V, STÁNEK
94104

HIWIN S.R.O., VÝHRADNÍ DODAVATEL LINEÁRNÍ TECHNIKY ZNAČKY HIWIN PRO ČR A SR.
MEDKOVA 888/11, 627 00 BRNO, TEL.: +420 548 528 238, FAX: +420 548 220 223, E-MAIL: INFO@HIWIN.CZ

WWW.hiWin.cz, WWW.feicut.cz

MedkOva 888/11, 627 00 brnO-tuřany, česká republika
tel.: +420 548 528 238, fax: +420 548 220 223
e-mail: info@hiwin.cz

vysOká Ochrana prOti
prachu, snadná instalace,
OptiMalizOvané Mazání
prOdlužující dOMazávací
intervaly.

expozice Feicut
msv 2017
paviLoN b, stáNeK 037

téma: MSV – Průmysl 4.0

SNADNÉ SLÍCOVÁNÍ VÍCE
KOMPONENTNÍCH FOREM NA PLASTY
Na základě poptávek z trhu firma MILLUTENSIL zjistila, že výroba vícesložkových nástrojů
zaznamenala silný nárůst, např. v oblasti forem pro automobilové světlomety. Proto pro
obě své modelové řady navrhla inovační řešení, jak usnadnit tušírování (slícování) nástrojů
tohoto typu.
Díky integrovanému otočnému stolu je nyní
možné bezpečně a velice rychle tušírovat více
složkové nástroje (od dvousložkových až po maximálně čtyřsložkové). Vše je závislé na systému
použitém u lisu na plasty. Například u třísložkové
formy se v pozici 0° vstřikuje první složka/barva,
poté se nástroj otevře, otočí se o 120°, znovu se
uzavře a poté se vstřikuje druhá složka. Nakonec se nástroj znovu otevře, pootočí se o dalších

Prakticky to znamená možnost tušírovat až
čtyřsložkové formy. Integrovaný otočný stůl přirozeně také usnadňuje tušírování dvousložkových
nástrojů v poloze 0° a 180°. Kromě toho má tu
výhodu, že je úplně zabudován do tušírovacího lisu.
To umožňuje použití celého povrchu stolu k upevnění nástroje oproti nezabudovaným přídavným
otočným stolům, jejichž osazení bývá časově velice
náročné (viz. obr. 2, 3).
Výrobní sortiment firmy MILLUTENSIL se skládá ze
dvou modelových řad. Řady BV, malých tušírovacích lisů s upínací plochou stolu 780 x 760 mm až
1500 x 1000 mm, a řady MIL, velkých tušírovacích
lisů s velikostí stolu od 1200 x 1000 mm do 4000
x 3000 mm.
Kromě tušírovacích lisů firma vyrábí i otvírače postupových střižných nástrojů pro usnadnění jejich
oprav a seřizování.
V článku představená konstrukční inovace dokazuje,
že firma MILLUTENSIL věnuje mimořádnou a trvalou
pozornost novým potřebám v rámci tušírování
forem, které jsou dnes stále více složitější. ■

Obr. 2 Model BV30ER-G s otočným stolem (obr. 3)
pro vícesložkové nástroje

Obr. 1 Model MIL 253 s integrovaným
otočným stolem pro dvousložkové nástroje

120°, znovu se uzavře a vstřikuje se třetí, a tedy
poslední složka.
Stejné možnosti manipulace s formou musí být
k dispozici i na tušírovacím lisu. Nejsnadnější je
řešení pro dvousložkové nástroje, kdy se spodní
část formy pomocí otočného stolu otáčí do pozic
0° a 180°. Toto řešení je k dispozici u tušírovacích
lisů řady MIL, které mají velké rozměry upínacích stolů (viz obr. 11).
U menší modelové řady BV
je nyní k dispozici otočný stůl, který je
možné natočit až do šesti poloh
(0° – 90° – 120° – 180° – 240° – 270°).

Obr. 3

Lis BV 30ER-G s otočným stolem můžete vidět
na MSV v Brně v hale P, stánek č. 42 firmy
GALIKA AG, která výrobce zastupuje na českém
i slovenském trhu.

Nerezová spojení se šroubením od Schwer Fittings
Vysoce odolné a maximálně spolehlivé – takové jsou potrubní spojovací elementy z nerezavějících ocelí

Kromě vysokotlakých šroubení a šroubení pro velmi náročné aplikace vyrábí Schwer Fittings také nízkotlaká třídílná šroubení, závitové fitinky, příruby,
hydraulická šroubení, vysokotlaké příruby SAE, hadice, potravinářská šroubení CLAMP nebo přivařovací součásti potrubí.

Přijďte na MSV 2017 do stánku 138 v pavilonu V
Navštivte naši webovou prezentaci na adrese: www.schwer.cz
40
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JeJich doménou Je
nerezavěJící spoJení
Společnost Schwer Fittings působí na trhu v České republice úspěšně již téměř 25 let. Celá
řada spokojených zákazníků dokazuje, že si tato firma vydobyla své postavení oprávněně.
Nosným programem je výroba nerezových šroubení určených pro nejrůznější průmyslové
aplikace od strojírenství a potravinářství přes chemický a automobilový průmysl až po velmi
náročné čisté použití v laboratořích a zdravotnictví.
V sídle společnosti v Městě Touškově byla v loňském
roce dokončena stavba moderního výrobního závodu, kde se výroba specializuje právě na výrobky
směřující do aplikací s těmi nejvyššími nároky na
přesnost, spolehlivost a čistotu.

Armatury pro orbitální svařování jsou vhodné
pro aplikace velmi náročné na čistotu.
Hladké přechody zamezují usazování nečistot a různých částic. Přivařovací konce šroubení jsou hladce
obrobeny a zajišťují přesné vystředění mezi trubkou
a tělesem šroubení. Dalšími přednostmi jsou možnosti volby kvality opracování povrchu, jednotná
síla stěn a geometrie pro každou velikost. Ideální
použití nacházejí fitinky pro orbitální svařování tam,
kde je málo montážního prostoru a kde se požaduje
nízká hmotnost a vysoká čistota.

VC šroubení

Speciální šroubení se dvěma svěracími prstenci - u2-lok

Šroubení se dvěma svěracími prstenci u2-lok naleznou svá uplatnění v oborech medicíny, farmacie,
chemie, potravinářském průmyslu, petrochemii,
rozvodech čistých plynů a tekutin, v oblastech
vysokých tlaků i vakua.

Jde o šroubení s kovovým těsněním. Schwer Fittings
nabízí v této produktové skupině vysoce hodnotné
precizní spoje s kovovým těsnicím kotoučem pro
mnohostranné využití v oblasti high-tech. Typickými oblastmi použití jsou laboratoře, analýza, nejčistší plyny, polovodiče, všeobecný průmysl, chemický
průmysl, ultravysoké vakuum a vysokotlaké aplikace.
Spojovací prvky, jak ve svařovacím, tak i v šroubovacím provedení, lze spolu mnohostranně kombino-

Precizní spoje VC šroubení s kovovým těsnicím kotoučem

vat či vyměňovat. Konstruktivní tvar umožňuje, aby
byly spoje i při omezené potřebě místa montovány
téměř bez osové vůle. Díky tomu je možné vytvořit
velmi kompaktní zařízení s malým počtem prvků.
Kovová těsnění navíc umožňují použití v oblastech
s nízkou a vysokou teplotou.
Šroubení lze mnohokrát opětovně použít, dají se
bez problémů realizovat na zařízení nepropustné
pro helium. Náročné výrobní postupy mechanického zpracování až po povrchové úpravy s odpovídajícím dohledem nad kvalitou zaručují, že budou
dodrženy požadované specifikace.
Různé kvality povrchů zajišťují optimální poměr
mezi cenou a výkonem s ohledem na požadavky
příslušné aplikace.
Velký důraz klade firma Schwer na kvalitu. Každý
vyrobený díl je po kontrole označen symboly „sf“
a číslem zkušebního protokolu. Pravidelně probíhají
tlakové zkoušky jak vlastních výrobků, tak obchodního zboží při vstupní kontrole.
Celý sortiment obsažený v tištěných katalozích
naleznete také na našem webu: www.schwer.com.

Šroubení Zero Con
Jde o nové šroubení, jehož těsnost je srovnatelná
se spojením svařováním. Nová šroubení ZeroCon
se skládají ze tří částí: závitového hrdla, vložky
a speciálního kovového těsnicího kroužku. Díky
kovovému těsnicímu kroužku lze toto spojení bez
problémů sterilizovat horkou párou a je mnohem
odolnější vůči agresivním médiím než měkké těsnění. Šroubení je odolné vůči teplotám v rozmezí
od -273 do +400 °C i vůči vlivům okolního prostředí
(jako je například slaná voda).

Těsnost nového šroubení Zero Con je srovnatelná se svařovanými spoji

Otestujte náš nový konfigurátor hadic, kde si
sami navrhnete hadici s koncovkami přesně podle
Vašich představ. ■

Na MSV 2017 nás naleznete
v pavilonu V, číslo stánku 138.

V novém výrobním závodě se řídí nejvyššími nároky na přesnost a spolehlivost nerezového šroubení
říjen 2017

/

Schwer Fittings, s.r.o.,
Líšťanská 499, 330 33 Město Touškov
tel.: +420 377 923 030-1,
e-mail: info@schwer.cz, www.schwer.com
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Lasery budou na MsV
značit i sVařoVat
Potřebujete kvalitně a rychle popisovat, řezat či spojovat? Není nic jednoduššího, než si vybrat
vhodný model z několika řad laserových popisovacích systémů od společnosti Panasonic.
Lasery Panasonic umí popisovat prostorové objekty, např. klikové hřídele – to je funkce, kterou
nedisponují všechna konkurenční popisovací zařízení. Jde o popisovače LP-M vybavené laserem
FAYb, které jsou ideální volbou pro všechny úlohy

úlohu, obor výroby, kde bude zařízení použito,
a prostředí, v němž bude využíván finální produkt. Samotnému použití laserového popisovacího zařízení ve výrobní lince předchází testování.
Reálný materiál a popisovaný díl, konkrétní typ popisovacího zařízení a srovnatelné prostředí dovolí
otestovat, zda předpoklady konstruktérů o proveditelnosti jsou reálné – tedy zda je možné popis
vytisknout na daný materiál ve správné kvalitě
a v požadovaném čase. Test v laboratoři je přitom
pro zákazníka zdarma.

Pracovní stanice pro laserové
technologické operace

s důrazem na kvalitu potisku, přesnost a vysokou
rychlost. Funkce automatického ostření s optickou
kontrolou umožňují popisovat i složité obrobky
rychle a efektivně.
Široké spektrum popisovacích zařízení Panasonic
s lasery FAYb i CO2 umožňuje vybrat vhodné zařízení a jeho konfiguraci s ohledem na zamýšlenou

Laser jako potenciálně nebezpečný zdroj světla
podléhá přísným bezpečnostním předpisům.
Navrhovat pracoviště pro laserové technologické
operace pokaždé znovu od začátku je zdlouhavé
a vyžaduje důkladnou znalost všech příslušných norem. Proto přichází společnost Panasonic s řešením:
pracovní stanicí LC 3000. Ta je vhodná zvláště pro
malosériovou a kusovou výrobu, neboť se, kromě
již zmíněné výhody zkrácení doby vývoje laserového pracoviště, vyznačuje také velkou flexibilitou
a možností vybavit ji různým příslušenstvím. Stanici
je možné použít pro manuální laserové popisy unikátních dílů, např. prototypů, forem či speciálních
nástrojů. Ochrání obsluhu před laserovým zářením
a současně je vybavena odsáváním zplodin, které
mohou při popisování vznikat.
Pracovní stanice může být vybavena servopohony
ovládanými pohybovými osami X, Y, Z (500, 300,
300 mm) nebo servopohonem ovládaným otočným stolem o Ø 650 mm či indexovatelným otočným stolem. Pohyby v osách X, Z (pohyb laserové
hlavice) a Y (pohyb upínací desky) umožňují v jedné
stanici popisovat díly různých velikostí. Otočný stůl
je určen pro popis rotačních součástí a dovoluje

značit součást po jejím obvodu. Indexovatelný
otočný stůl umožňuje na jedné straně stolu seřizovat díl ke značení, zatímco na opačném konci
již probíhá značení kusu vloženého v předchozím
kroku. Tím se zkracuje celková doba potřebná ke
značení. Pracovní stanici je možné podle požadavků úlohy vybavit dalším příslušenstvím, např.
kamerovým systémem, robotickým ramenem nebo
čtečkou 2D kódů.

Na MSV budou novinky
Již v roce 1999, tehdy pod značkou SUNX, představila společnost Panasonic Electric Works (PEW)
jako první na světě laserový popisovač s vláknovým
laserem FAYb. Požadavky průmyslu velmi rychle
rostou a PEW na to reaguje vývojem stále nových
modelových řad laserových popisovačů. Výkon
není vše. Ke spolehlivému značení není třeba velký
výkon laseru, ale dostatek technických zkušeností
a erudice. Lasery popisovacích zařízení Panasonic
proto zůstávají v kategorii do 50 W. I tento relativně
malý výkon je však dostatečný pro popis při výrobě
ložisek, ojnic, řetězů a nářadí v automobilovém
průmyslu i v jiných odvětvích. ■

Informace nejen o všech novinkách v oblasti
laserových popisovacích zařízení, ale i o celém
sortimentu automatizační techniky Panasonic
budou k dispozici na MSV v expozici firmy
Panasonic v pavilonu E, číslo 5.

www.mesing.cz

MSV BRNO 2017

9. - 13.10. 2017

pavilon F,
stánek 027A

Měřicí a automatizační technika
provozní měřidla a měřicí přípravky
měřidla úchylek geometrického tvaru a polohy
• bezkontaktní měřidla vlnitosti, drsnosti a defektů
• kalibrační měřidla a speciální laboratorní zařízení
• měřidla velkorozměrových součástek
• měřidla momentů, deformace a síly
• snímače a elektronické jednotky
• kontrolní stanice a třídicí automaty
• jednoúčelové stroje a rovnací lisy
•
•

MESING, spol. s r.o., Šámalova 60a, 615 00 Brno
tel. +420 545 426 211, e-mail: info @ mesing.cz



mobil: + 420 603 232 151
Nad Vršovskou horou 88/4, budova 9, 101 00 Praha 10
michal.novak@tibbis.cz www.tibbis.cz

rotační a lamelové kompresory
se zárukou až 10 let!

volná plocha G
stánek č. 4

stánek Tibbis

Mezinárodním strojírenském
veletrhu v Brně
9. – 13. 10. 2017

Zveme vás do našeho stánku na
volejte: 736 654 321

do našeho stánku vás
zavezeme z kteréhokoliv
místa výstaviště
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Ložiska pro podporu
kuLičkových šroubů
www.pkservis.com

Moderní obráběcí stroje vyžadují kuličkové šrouby, které
jsou schopny přesně, rychle a efektivně polohovat
obrobek nebo části stroje. konstrukce a paraMetry
ložisek řady bsf/bsn od nsk splňují tyto požadavky.

N

a kuličkových šroubech závisí přesnost polohování lineárních posuvů na
obráběcích strojích. K dosažení požadované přesnosti je třeba vysoce přesných
kuličkových ložisek. Dvouřadá kuličková
ložiska s kosoúhlým stykem jednoznačně
prokázala svoji skvělou výkonnost v těchto
aplikacích. Přední světový výrobce kuličkových šroubů a valivých ložisek, společnost
NSK, využívá nejmodernější výrobní a ma-

Tato konstrukce umožňuje absorbci velmi vysokých axiálních zatížení v obou směrech. Obě
řady ložisek jsou vůči sobě předepnuty, což zajišťuje vysokou přesnost a tuhost pohonného
systému. Efektivní kontaktní těsnění ložiska
se vyznačuje nízkým třením a vývinem tepla.
Řada ložisek BSBD je dostupná ve dvou provedeních; přírubové provedení vnějšího kroužku
řady BSF umožňuje přímou montáž jednotky
na stroj, řada BSN je určena pro standardní

O společnosti
Společnost NSK (Nippon Seiko Kabushiki Kaisha)
zahájila svou činnost v roce 1916 a vyrobila
první kuličková ložiska na území Japonska. Za
dobu své existence společnost NSK Ltd. vyvinula
kompletní sortiment ložisek, která se prodávají
po celém světě, a velkou měrou přispěla k vývoji
v různých odvětvích ekonomiky a k pokroku
v oblasti techniky.
NSK využila svoji odbornost a zkušenost rovněž
při výrobě přesné lineární techniky, komponent
pro automobilový průmysl a výrobků z oblasti
mechatroniky. Od roku 1960 aktivně proniká na
zahraniční trhy. V současné době má více než
26 000 zaměstnanců v 29 zemích a své produkty
vyrábí ve více než 30 závodech po celém světě.
V roce 1963 byla otevřena první evropská pobočka NSK v německém Düsseldorfu, v roce
1976 společnost zahajuje výrobu v prvním
evropském výrobním závodě v Peterlee (UK).
V současné době jsou evropské prodejní aktivity
NSK podporovány výrobními závody v Anglii,
Polsku a Německu, logistickými centry v Holandsku, Německu a Anglii a technologickými centry
v Německu, Anglii, Francii a Polsku. Společnost
rovněž disponuje rozsáhlou sítí autorizovaných
distributorů.

s nastavováním předpětí dvou samostatných
jednořadých kuličkových ložisek s kosoúhlým stykem mohou nyní výrobci obráběcích
strojů používat vysoce kvalitní kompaktní
jednotky, jejichž předpětí je již nastaveno
z výroby.

Charakteristiky produktu
●●Dvouřadé

ložiskové jednotky s kosoúhlým
stykem
●●Stykový úhel 60°
●●Kontaktní těsnění s nízkým třením
●●S mazacím tukem
●●Montážní otvory pro přímou montáž (BSF)
teriálové technologie tak, aby kontinuálně
optimalizoval výkonnost a přesnost těchto
komponent.
S řadou BSBD mají výrobci obráběcích strojů
přístup k ložiskovým jednotkám, které se mohou pochlubit kompaktní konstrukcí a snadnou montáží. Jde o dvouřadá kuličková ložiska
s kosoúhlým stykem se stykovým úhlem 60°
v uspořádání do „O” (zády k sobě).
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montáž do tělesa. Ložiskové jednotky jsou
dodávány s tukovou náplní zajišťující dlouhou životnost. U obou provedení je možnost
domazávání.
Ložiskové jednotky řad BSN/BSF umožňují
svým uživatelům snadnou a rychlou montáž.
Namísto komplikované instalace spojené

Výhody produktu
●●Absorpce axiálního zatížení v obou směrech
●●Možnost domazávání během provozu
●●Snadná montáž
●●Výrobcem nastavené předpětí

■

PK SERVIS technické součásti s.r.o.
se souhlasem NSK
www.pkservis.com
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ÚKOSOVÉ ŘEZÁNÍ
VLÁKNOVÝM LASEREM
Na letošním MSV v Brně představí AWAC, spol. s r.o., společně s výrobcem moderní fiber
laserový řezací stroj MicroStep ze série MSF s 3D úkosovací řezací hlavou.
Výsledkem výrazného vývoje v oblasti řezání fiber
laserem je modulární řezací systém s označením
MSF, který umožňuje vytvářet
sestavy od jednoduchých
strojů až po složitá řezací centra, a to s různými velikostmi
pracovních ploch. Stroje MSF
využívají technologii vláknových laserů firmy IPG v kombinaci s řezacími hlavami firem
HighYAG a Precitec.
Standardní verze stroje MSF je
dodávána ve velikostech od 3 x 1,5 m až
do 12 x 3 m. Tyto stroje jsou vybaveny automatickým
výměníkem pracovních roštů, který umožňuje provádět současně řezání a manipulaci s materiálem.
Stroj může být osazen řezací hlavou pro kolmé nebo
úkosové řezání do 45°. Základní verze je vybavena

systémem LU3K – automatickou čisticí stanicí trysky,
systémem optické kontroly jejího stavu a systémem automatické kalibrace snímače vzdálenosti.
V případě osazení stroje úkosovací řezací hlavou je
dodáván patentovaný autokalibrační systém ACTG,
který zabezpečuje kompenzaci mechanických nepřesností kinematického řetězce úkosovací hlavy.
Stroje MSF mohou být doplněny o technologickou část určenou pro řezání trubek a uzavřených
profilů různého průřezu. Nabízíme tři alternativy
této doplňkové technologie. První dvě umožňují
řezání trubek do průměru 200 mm a průměru
300 mm. Trubkořezná část stroje je umístěna podél
vedení ve směru osy X. Přístup pro manipulaci
s materiálem je umožněn díky posuvnému boku
ochranné kabiny. Třetí alternativou je plně automatická část, která umožňuje řezání trubek
a čtvercových profilů do průměru 200 mm.

V tomto případě je polotovar nakládán na vstupní
podavač, který zabezpečuje automatické založení
polotovaru do stroje. Hotové díly jsou v závislosti
na délce vynášeny buď na výstupní dopravník,
nebo do sběrného kontejneru.
Modulární systém MSF umožňuje realizovat širokou
škálu sestav laserových řezacích strojů. Zákazník
má možnost nakonfigurovat si nejen plazmový, ale
i laserový řezací systém podle svých potřeb tak, aby
byl co nejefektivněji integrován do výrobního procesu v konkrétním provozu, případně aby dokázal
vykonávat i doplňkové řezací úlohy
při hlavním výrobním programu,
nebo jiné úkoly, např. závitování.
Díky modularitě dokážeme při
jednom typu stroje nabídnout různé stupně automatizace toku materiálu
a vyřezaných dílů včetně
automatického systému nakládky
plechů na výměnný stůl. ■

Zóna pro řezání trubek

Srdečně Vás zveme k návštěvě naší expozice na MSV Brno.
Spolu s naším spoluvystavovatelem, firmou MicroStep s.r.o.,
představíme kompletní nabídku dělících strojů.

Pavilon G2
stánek č. 003
9.–13. 10. 2017
BVV Brno

Uvidíte ukázky řezání fiber laseru MSF-Eco,
který je vybaven 3D rotátorem.
◗ Plazmové a autogenní stroje
◗ Stroje pro řezání vodním paprskem
◗ Laserové stroje
◗ Stroje pro řezání trubek a profilů
◗ Speciální stroje

MSV 2017
říjen 2017
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◗ Frézky

www.awac.cz
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Chytré řešení na dotek
Díky využití online senzorů a cloudu jsou výrobní závody na celém světě stále inteligentnější.
Dokážou sbírat a analyzovat obrovské množství dat a na základě výsledků pak zvolit přesně
cílené úkony. Tím se odstraňuje neefektivnost a dosahuje se produktivita, jaká byla dříve
možná jen teoreticky.
Výběr toho nejlepšího od společnosti ABB najdete i na
letošním ročníku MSV. Na stánku 30 v pavilonu G2
budou pro návštěvníky připraveny atraktivní exponáty,
které zájemcům přiblíží automatizaci výroby, moderní
řízení továren a provozů a demonstraci pokročilé
úrovně digitalizace a automatizace výroby, kde hraje
ABB jednu z vůdčích rolí. Novým trendem v robotizaci
a automatizaci je poptávka výrobců po simplifikaci
a tématem stánku ABB je proto „Simplifikace, spolupráce a digitalizace pro flexibilní a efektivní továrnu
budoucnosti.“ Návštěvníci expozice uvidí a budou
moci vyzkoušet nejnovější technologie v oblasti virtuální reality, digitalizace a automatizace výrobních
procesů, servisu, technické podpory zákazníků, ale
i v oblasti školení obsluhy a programování robotů.

Chytrá továrna ve virtuální realitě
Nejznámější bezobslužná továrna na výrobu čokolády byla již ve slavném filmu od Tima Burtona.
A jako Karlík, který si ji mohl ve filmu prohlédnout,
si budete moci část výrobního procesu i vyzkoušet.
Nejmodernější virtuální realitu v továrně na čokoládu si otestujte přímo na stánku ABB, kde uvidíte
chytrá řešení nejen pro potravinářský průmysl. Formou krátkých situací přímo v provozu si můžete
na chvíli vyzkoušet práci v továrně na čokoládu.
Vyzkoušíte si, jaká jsou přísná bezpečnostní opatření
ve výrobě, jak chránit vaše zdraví i zdraví vašich
zaměstnanců pomocí technologií ABB. Také jak fungují moderní stroje a můžete využít digitální řešení
pro snadnější obsluhu a zrychlení celého procesu,
abyste tak zvýšili produktivitu a efektivitu provozu.

Manage your robot.
Pomocí virtuální reality a rozšířené reality simulujeme výrobní prostředí – jde o pracovní stanici

tvořenou pěti počítači doplněnými brýlemi pro
virtuální realitu Oculus Rift nebo brýlemi Microsoft
HoloLens. Pomocí virtuální reality a rozšířené reality
je možné vizualizovat simulaci programovacího
prostředí (konkrétně prostřednictvím softwaru
RobotStudio).
Virtuální realita se v ABB využívá převážně k prezentaci návrhů řešení robotizovaných pracovišť. Umožňuje uživateli si téměř reálně „osahat” a projít pracoviště vytvořené ve 3D prostředí. To sebou přináší
nové možnosti, jak návrh lépe propracovat, jak lépe
simulovat a vyzkoušet jednotlivé uzly a vzájemné
vazby. Na místě jsme schopni využít jakéhokoliv modelu ve formátech sat, step, igs, catia, které si může
každý návštěvník přinést sám a implementovat ho
do pracovní stanice. Dokonce umožňuje každému
zájemci promítnout pracovní stanici, kterou si sám
nasimuloval pomocí RobotStudia.
Zájemci se budou moci na veletrhu seznámit
i s novinkami v oblasti programování robotů –
např. s Robotware 6, nejnovější verzí softwaru pro
řízení robotů.

Bezpečná spolupráce lidí
a robotů v praxi
ABB již po celém světě instalovala více než 300
000 robotů. Nyní se kromě tradičních průmyslových robotů zaměřuje i na tzv. kolaborativní robotiku, tedy trend vývoje a výroby robotů určených
pro přímou spolupráci s lidmi. Skvělou ukázkou
spolupráce je YuMi, první průmyslový robot
na světě, který skutečně dokáže spolupracovat
s lidmi, a také řešení SafeMove, která umožňuje
těsnější spolupráci robotů a lidí. Technologie SafeMove, poprvé představená v roce 2008, slouží
k certifikovanému monitorování bezpečnosti

Díky softwaru RobotStudio lze vizualizovat simulaci programovacího prostředí
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YuMi – první průmyslový robot spolupracující s lidmi

pohybu robotu, dohledu nad nástroji a robotem v klidovém stavu a také k omezení rychlosti.
Nejnovější generace softwaru, SafeMove2, nabízí
vyšší flexibilitu, úsporu místa a špičkové nástroje
pro zajištění vyšší produktivity při nižších celkových investičních nákladech.
Zajímavá bude praktická ukázka této technologie spojená s průmyslovým robotem IRB 1200.
Návštěvníci budou moci vidět schopnost robota
naprosto bezpečně fungovat i v otevřeném prostoru, protože SafeMove systém umožňuje těsnější
spolupráci robotů a lidí omezením pohybu robota
přesně dle požadavků dané aplikace – umožňuje
rychlé zastavení robota v případě jejich narušení
vstupem člověka. SafeMove2 má mnoho pokročilých bezpečnostních funkcí, jako např. nastavení
rychlostních limitů, bezpečného monitorování
klidového stavu, nastavení rozsahů os a soustavného dohledu nad pozicí a orientací. Disponuje
rovněž bezpečnostním sběrnicovým připojením ke
kontrolérům rodiny IRC5, tedy IRC5 Single cabinet,
Compact a Paint.

IRB 6700 se dočkal už 7. generace

YuMi, spolupracující robot
s člověkem
Vzájemná spolupráce mezi lidmi a roboty je
ideální způsob, jak zefektivnit a zároveň akcelerovat výrobu. YuMi vnáší do výrobního procesu
celou řadu výhod mezi které patří vyšší efektivita,
bezpečnost a kvalitnější ergonomie pracoviště.
Díky svým unikátním vlastnostem je dokonalým
řešením pro montáž malých součástí. Je schopný
manipulovat s nejrůznějšími předměty od jemných součástí mechanických hodinek až po součásti používané ve spotřební elektronice – a to
s takovou přesností, že mj. dokáže navléci nit do
ucha jehly. Například v závodě ABB Elektro-Praga
v Jablonci pracuje spolu s lidmi na výrobní lince
určené pro montáž elektrických zásuvek. Díky
důsledně bezpečné konstrukci tento robot se
dvěma pažemi zaručuje naprostou bezpečnost
pro své okolí. Zároveň je výrazně zvýšena kvalita
výroby díky přesnosti a opakovatelnosti pohybů
robota.

/
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Digitalizace: ABB Ability
Společným jmenovatelem ABB expozice je digitalizace v podobě platformy ABB Ability, která
propojuje automatizační řešení s možnostmi IoT.
Získané údaje lze přímo prakticky využít pro zvýšení produktivity, flexibility a efektivnosti v celém
výrobním hodnotovém řetězci.
Služby ABB Ability Connected Services umožňují soustavné monitorování robota v provozu.
Tento monitoring zvyšuje nejen efektivitu robota,
ale snižuje i náklady na servis a prodlužuje životnost
celého zařízení. Díky této diagnostické technologii
je reaktivní způsob údržby nahrazován prediktivním
– poruchám lze takto předcházet ještě dříve, než
nastanou a díky těmto technologiím je možno lépe
plánovat údržbu výrobních zařízení.
Systém Web Services umožňuje propojit několik
robotů a ukázat jejich momentální stav prostřednictvím jednoho vizualizačního panelu, přes mobil,

Smart Sensor pomůže propojit do chytrých systémů
i již instalované motory

tablet, nebo PC a získat tak okamžitý přehled o stavech a provozu všech robotických linek. V jednoduchém piktogramu uživatel vidí, v jakém stavu
se nacházejí jednotliví roboti a zda aktuálně plní
naprogramované úkoly, případně identifikaci chyb.
Roboti jsou propojeni pomocí vnitropodnikové sítě.
Nové řešení ABB propojuje nízkonapěťové motory
s možnostmi 21. století. ABB Ability Smart Sensor
monitoruje motory, poskytuje nejdůležitější informace o jejich chodu a umožňuje tak nejen zvyšovat
provozuschopnost motorů, ale i jejich životnost,
výkon strojů a celkovou produktivitu. Senzorem
může být osazen např. již instalovaný motor – stačí
umístit senzor na žebrování motoru. Senzor sleduje
signály z motoru, ale není k němu elektricky připojen,
takže neoprávněné osoby se k němu touto cestou
nemohou dostat. Inteligentní senzory bezdrátově
přenášejí data přes šifrovací protokoly na bezpečný
server, kde se analyzují pomocí speciálních algoritmů.
Sledují se vibrace, teplota, hluk i další parametry.
Server provede analýzu dat a zpracuje je do informací, které posléze odešle zpět na chytrý telefon
uživatele nebo na určený portál zákazníka. Uživatel
má z portálu přístup k datům o trendech, stejně jako
datům o provozních časech i zatížení motoru, což
umožňuje optimálním způsobem plánovat údržbu.
Pokud systém zjistí problém, který vyžaduje pozornost, zašle na chytrý telefon uživatele upozornění.

Když svařují roboti
Automatizace s využitím robotů zvyšuje efektivnost
svařování a umožňuje výrobcům vyrobit více částí
za kratší dobu při současném snížení množství
odpadu, zvýšení kvality a zlepšení pracovního proříjen 2017
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středí. ABB vystavuje různé pokročilé aplikace pro
svařování a dělení materiálů, a také automatizační
technologie s vizuálním naváděním, které optimalizují svářecí postupy a zvyšují produktivitu výroby.
Dnešní požadavky na co nejvyšší efektivitu svařování
vyžadují vybavení, které v sobě kombinuje vysoce
produktivní provoz a rozumné pořizovací náklady.
Modulární buňky jsou optimálním řešením pro robotizaci svařování. Základem tohoto exponátu výrobního řešení jsou dva roboty ABB IRB 6700 doplněné
o řešení pro bodové svařování SpotPack a aplikaci
dálkového laserového svařování Laser Scanner.
IRB 6700 s aplikací dálkového laserového svařování
(Laser Scanner) je univerzální systém vhodný ke
svařování různých materiálů. Zaručuje hluboký
průvar a vysokou rychlost svařování s minimálním
pnutím díky nízkému příjmu tepla, což usnadňuje
konstrukci součástí.

Robot IRB 6700
V případě robotu IRB 6700 se jedná již o 7. generaci velkých robotů, která se může chlubit mnoha
vylepšeními, především větší robustností, snazší
údržbou a také nižší spotřebou (o 15 %). To z nich
činí nejvýkonnější roboty s nejnižšími provozními
náklady ve třídě 150–300 kg. Výsledkem je nejspolehlivější a nákladově nejúspornější velký robot, jaký
společnost ABB kdy vyrobila. Díky kompletní řadě
variant robotů s nosností od 150 do 300 kg a s dosahem od 2,6 do 3,2 m se rodina IRB 6700 snadno
přizpůsobí nejrůznějším úkolům v automobilovém
průmyslu, ale i v jiných průmyslových odvětvích.
Robot je možné ovládat pomocí ovládacího panelu
Flexpendant, který umožňuje přímé (on-line) ovládání a programování. Lze jej využít k rychlému startu
a efektivnímu provozu, k monitorování a analýze
procesních signálů, k monitorování a řízení laserového
zařízení a k přidání výukových nástrojů pro snadné
a rychlé nastavení. Druhou možností je řízení pomocí softwaru ABB Robot Studio. Zde jsou k dispozici
specializované doplňky, např. pro dálkové laserové
svařování „on-the – fly“, umožňující importovat programy skenovací hlavy přímo do Robot Studia. Laser
Scanner Smart Component zase napodobuje chování
skutečné hlavy skeneru a její interakci s ovladačem
robota. Obsahuje i analyzér signálu, který umožňuje
monitorovat procesní signály (offline i online), a napomáhá tak během fáze optimalizace.

Elektromotory a pohony ABB
Na veletrhu nebudou chybět ani výrobky, řešení
a služby jednotky ABB Pohony, které představí např.
systémy regulace průtoku vody se zajištěním
nízké spotřeby energie. Novinky v portfoliu frekvenčních měničů ABB se týkají plně kompatibilních měničů
frekvence určených pro specializované průmysly.
Robustní a kompaktní frekvenční měnič ACQ580
určený pro aplikace vodohospodářství, slouží k regulaci průtoku vody a odpadní vody v čerpadlech.
S lakovanými deskami a krytím až IP55 se nemusí
instalovat do skříně, takže vyžaduje méně místa.
Zajišťuje plynulé a spolehlivé řízení motoru při
čerpaní vody. Měnič má vestavěné speciální funkce,
včetně výpočtu průtoku bez snímačů, řízení více
čerpadel, postupného plnění potrubí, ochrany před
chodem nasucho a rychlé rampy. Nabízí i funkci
čištění čerpadla, která udržuje v čistotě oběžné kolo
v aplikacích při čištění odpadní vody.
Model ACH580 určený pro aplikace vzduchotechniky funguje s asynchronními motory, motory s permanentním magnetem a synchronními reluktančními motory. Lze jej integrovat do většiny běžných
automatizačních systému, komunikuje v jazycích
běžných pro oblast HVAC (např. BACnet), reguluje motory do výkonu až 250 kW a je připravený
k okamžité instalaci (plug-and-play). Zjednodušené
menu a ovládací panel určený speciálně pro oblast
HVAC umožňuje rychlé a snadné uvedení do provozu. Díky robustní závěsné konstrukci s možností
krytí jak IP21, tak IP55 lze měnič instalovat do čistých
provozů stejně jako do prašného a vlhkého prostředí. Standardní výbava měniče zahrnuje i funkce
jako zpětnovazební řízení a předehřátí motoru.
Nejen frekvenční měniče, ale také i elektromotory
se přizpůsobují specifikům jednotlivých průmyslů
či aplikací. Příkladem jsou elektromotory ABB určené pro potravinářský průmysl. Výrobci potravin
a nápojů musí dodržovat hygienická a bezpečnostní
pravidla, zajišťovat nepřetržitý provoz (často 24 h, 7
dní v týdnu) a přitom si zachovávat stálou konkurenceschopnost a udržitelnost. Nový omyvatelný motor

Robotická řešení nejen pro školy
Robotické pracoviště – původně navržené pro výuku na školách, ale stále častěji se uplatňuje i pro
školení operátorů výrobních závodů. Díky velkým
zkušenostem v oblasti školení vyvinula ABB Robotika školicí pracoviště, které umožňuje vyzkoušet si
zařízení v praxi. Součástí pracoviště je propůjčení
akreditace pro výuku robotiky a RobotStudia.
Programování off-line je nejlepším způsobem, jak
prověřit technologii a jak zejména simulovat navržený
proces. RobotStudio umožňuje veškeré programování
robotů na počítači a tím i velmi přesné simulace s využitím reálných robotických programů, identických
s těmi, které jsou aplikovány ve výrobě. V praxi to
znamená, že studenti si mohou nejprve naprogramovat robot v RobotStudiu v off-line režimu a následně
si program nasimulovat na robotu ve školicím setu.

Služba Connected Services umožňuje monitorování
robota v provozu

z nerezavějící oceli je navržen pro maximální bezpečnost potravin, spolehlivou výkonnost v extrémních
podmínkách. Splňuje celosvětové požadavky na
účinnost. ■
abb.cz

Těšíme se na vás na veletrhu MSV
– na stánku 30 v hale G2
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KUBOUŠEK OtEvřEl nOvé
tEchnOlOgicKé cEntrUm
Skupina KUBOUŠEK, která v současnosti patří mezi přední dodavatele vstřikovacích strojů
a periferních zařízení v průmyslu zaměřeném na zpracování plastů, otevřela počátkem září
zcela nové Technologické centrum. Pro zákazníky jsou zde připraveny high-endové technologie
vstřikování, automatizovaná pracoviště a moderní kontrolování kvality.
Technologické centrum bylo přistavěno ke stávajícímu komplexu firmy v Českých Budějovicích. Na
ploše cca 200 m2 jsou umístěny téměř všechny řady
hydraulických i elektrických strojů KraussMaffei.
Například loňská novinka – plně elektrický přesný

ale také se společností ABB v podobě 6osých průmyslových robotů. Na třech automatizovaných
pracovištích v Technologickém centru jsou momentálně k vidění aplikace typu Pick and Place na
stroji GX s robotem ABB IRB 4600, kde 6osý robot

Šestiosý robot ABB ve spolupráci s hydraulickým
strojem KraussMaffei GX

od americké firmy Trexel, která je nainstalovaná
na stroji GX, jde o fyzikální pěnění dílů pomocí
dusíku, aby se eliminovalo vnitřní pnutí. „Plast je
vstřikován společně s dusíkem v superkritickém
stavu. Tím dochází ke značným úsporám materiálu
a snížení hmotnosti výlisku při zachování pevnosti.
Stroj pracuje s menší uzavírací silou a celý výrobní
cyklus je rychlejší,“ řekl Petr Falc, vedoucí Technologického centra.
Centrum umožní zákazníkům osobně si vyzkoušet
tyto inovativní technologie vstřikování, ale také zde
bude možnost podpory aplikačních inženýrů. Ty
jim můžou pomoci např. s rozjezdem a testováním
nového výrobního projektu a optimalizací nového
či stávajícího výrobního procesu. Také jim centrum
může poskytnout využití svých kapacit v případě
nečekaných výpadků v jejich firmě nebo naopak
při skokovém navýšení objednávek.

Školení a vzdělávání
Výhody technologie RocTool na elektrickém stroji KraussMaffei PX 161 – 750 vysvětloval přítomným Miroslav
Beníšek, vedoucí školicího střediska

stroj PX, který vyniká rychlostí a efektivností při
srovnání spotřeby energie a účinnosti. Největším
strojem je ale hydraulický stroj GX 451 – 2000 s uzavírací silou 4500 kN a nejmenším stroj CX 80 – 380
s uzavírací silou 800 kN.
Společnost KUBOUŠEK je také integrátor robotů do
automatizovaných pracovišť. Spolupracuje nejen
s výrobci lineárních robotů KraussMaffei a Sepro,

komunikuje s optickým měřicím přístrojem Metrios
a na základě vyhodnocení kvality rozděluje výrobky
mezi bezvadné nebo vadné.
Na stroji PX zas lineární robot KraussMaffei LRX 100
vyhodnocuje díky optické kameře SensoPart každý
odformovaný výlisek. Kamerová kontrola může na
výstupu kontrolovat i dva různé typy povrchů dílů.
Obsluha přitom vidí, na jakých povrchových vlastnostech kamery bazírují. Další ukázky automatizace
mají přibývat postupně, nyní se v centru připravuje
ukázka spojení lineárního robota Sepro 5X-35 ve
spolupráci s dopravníkem MTF.

High-endové technologie
vstřikování

Kamerová kontrola na výstupu může kontrolovat
současně dva rozdílné povrchy dílů
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Část Technologického centra je určena pro školení
a vzdělávání, o které projevily zájem už nyní některé
vysoké školy a technicky zaměřené střední školy, jak

Nainstalovány jsou dvě high-endové technologie
vstřikování. V prvním případě šlo o technologii
RocTool, kde se pomocí indukčního nahřívání forem na požadovanou teplotu ve velmi krátkém
sekundovém čase dosahuje u výlisků vysokého
lesku a otiskovosti formy až na 97 % oproti standardním 50 %.
V případě druhé technologie MuCell (Microcellular
Foam Molding – mikrobuněčné pěnové tvarování)

Tereza Velíšková představuje fungování Vzdělávacího
centra

nám řekla Tereza Velíšková, vedoucí Vzdělávacího
centra. „V tuto chvíli probíhají jednání s Jihočeskou
univerzitou, Vysokou školou technickou a ekonomickou v Českých Budějovicích a Technickou
univerzitou v Liberci,“ doplňuje Tereza Velíšková.
Více o technologickém centru
na: www.technologicke-centrum.cz. ■
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Inovace v dělení trubek
na tažné stolIcI
Na letošním Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně představí akciová společnost ŽĎAS
svoji technickou inovaci – pilu určenou k dělení trubek přímo na tažné stolici. Tato technická
novinka bude také soutěžit o Zlatou medaili MSV 2017. Inovované technické řešení spočívá
v novém způsobu dělení a k jeho přínosům patří především odstranění těžké manuální práce
operátora, snížení pracovišť při dělení trubek a malé zástavbové rozměry.
Pila na dělení trubek na tažné stolici 400 kN je
určena k dělení až tří trubek současně v automatickém režimu. Umístění pily přímo na tažné stolici umožňuje okamžité dělení trubek na výrobní

Celkový pohled na pilu určenou k dělení trubek
přímo na tažné stolici

délky s oddělením hrotů a konců. Uspořádání pily
dovoluje i dělení trubek na obchodní délky. Je
určena pro dělení až tří kusů trubek současně. Pila
je navržena pro dělení trubek o Ø od 16 do 45 mm
a o mezi kluzu do 900 MPa. Vstupní délky trubek se
pohybují v rozmezí od 5,5 do 16 m, vstupní křivost
může být až 150 mm. Tyto parametry lze samozřejmě modifikovat podle požadavků zákazníka.
Před vlastní realizací dělení trubek přímo na tažné
stolici musí být provedena rekonstrukce tažného
vozíku a tažné stolice, která musí být doplněna
o brzdu a sklopný stůl pro zajištění zarovnání trubek
podle předních konců.
Inz_ZDAS_MSV2017_210x84print_Sestava
15.09.17
K hlavním výhodám tohoto řešení patří1odstranění

namáhavé práce operátora při rozdružení a zarovnání trubek při dělení a snížení stávajícího počtu
pracovišť při dělení trubek, což vede ke snížení
mzdových nákladů. Výhodou je také umístění pily
přímo na tažné stolici, díky čemuž odpadá manipulace s trubkami, ukládání trubek je gravitační.
V neposlední řadě toto řešení vyžaduje pouze malé
zástavbové rozměry.
Pro dělení trubek mohou být použity čtyři samostatné dělicí jednotky, dělení trubek provádí pilový
kotouč, který je posouván do řezu z horní polohy.
Během dělení jsou trubky upnuty na dorazu předávacího zařízení hydraulickým upínačem. Každá
dělicí jednotka má svůj pohon pojezdu pro její
polohování v závislosti na programu dělení.
Pilu tvoří nosný rám, který je uchycen na rámu tažné
stolice. Na rámu jsou uchyceny vodicí kolejnice
pro podélný pojezd dělicích jednotek, které se
skládají z vřeteníku s elektromotorem, vertikálního
pohonu a pohonu pojezdu dělicích jednotek. Rychlost posuvu do řezu je regulována podle tloušťky
stěny trubky. Dráha pilového kotouče v řezu je
snímána lineárním snímačem. Řeznou rychlost
pilového kotouče zajišťuje asynchronní elektromotor a řemenový převod, který pohání vstupní
hřídel vřeteníku. Na výstupní hřídeli z vřeteníku je
upnut pilový kotouč.
Součástí každé pily je vozík s dorazy a upínači.
Dorazy na vozíku slouží k zachycení trubek a jejich uložení do zářezu. Trubky jsou po zachycení
upnuty pomocí upínačů, po ukončení dělení jsou
upínače odklopeny do základní polohy, čímž se
trubky uvolní, dorazy se sklopí do spodní polohy
a trubky se skulí do zásobníku.
16:24
1 a upínači tvoří pojezdový rám,
VozíkStránka
s dorazy

Pila v řezu s upnutými trubkami

na němž je uchycen sklopný doraz, pevný skluz
a upínač. Upínač a sklopný doraz jsou ovládány
hydraulickými válci. V dorazu jsou umístěny svody
na odvod třísek. Na rámu je uchycena bedna na
hroty a třísky a pohon pojezdu zajišťuje elektropřevodovka s pastorkem přes ozubený hřeben.
Pila je navržena tak, aby splňovala ta nejnáročnější
kritéria zajišťující přesné dělení. K těm patří masivní svařovaný nosný rám pily, robustní vřeteník
pily zajišťující klidný a přesný řez, stabilní a přesný
přísuv do řezu a pevné upnutí trubek s regulací
upínací síly. Součástí je mazání pilového kotouče
olejovou mlhou, jeho automatické čištění a automatické nastavení řezných podmínek a upínací
síly na základě navoleného sortimentu řezaných
trubek. Samozřejmostí je jednoduchý přístup ke
všem servisním místům stroje. ■
Ing. Josef Dvořák, ŽĎAS

3D model pily
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NeúNavNí skladoví
pomocNíci
Počátkem září letošního roku uspořádala společnost STILL pro evropské novináře tiskovou
konferenci ve svém výrobním závodě v italské Luzzaře, spojenou s prohlídkou výrobních
prostor. Byly představeny nové vychystávací vozíky řady OPX, při jejichž vývoji se výrobce
zaměřil na zlepšení ergonomie pro vyšší účinnost těchto vozíků.
V luzzařské továrně, kde se kromě jiného vozíky
nové řady vyrábí, jsme se seznámili s celkem devíti
novými vychystávacími vozíky a jedním novým tahačem. Jak řekl na tiskové konferenci Thomas Fischer,
jednatel prodeje, marketingu a servisu společnosti

nyní více místa, což usnadňuje jeho práci, hlavně
když musí často během směny nastupovat a vystupovat z vozíku. Zvětšil se i počet odkládacích míst
pro obsluhu a pomocí 12V zásuvky (pouze na přání),
lze nabíjet mobilní telefon nebo tablet. Celkově lze

Ergonomický, výškově nastavitelný volant EASY Drive
s integrovanou indikační jednotkou umožňuje
kontrolu všech parametrů

výkonu překládky při nízkých provozních nákladech. S již osvědčeným a účinným režimem Blue-Q
lze ušetřit až 7 % energie bez snížení výkonu. S kapacitou baterie do 620 Ah se vozíky hodí do vícesměnných provozů. Při intenzivním používání jsou
k dispozici také modely OPX s lithium-iontovými
bateriemi nebo s integrovanou nabíječkou.
Vozíky lze také uzpůsobit speciálním požadavkům,
např. pro časté vychystávaní v první úrovni je k dispozici hydraulicky zdvihací sedadlo řidiče až do
výšky 1,20 m. Tím lze pohodlně realizovat výšku
uchopení 2,80 m s efektivním vychystáváním. Volant EASY Drive se vysouvá do výšky společně se
sedadlem řidiče. Obsluha tak může při vychystávání
pojíždět vozíkem se současným zvedáním nebo
klesáním, čímž šetří čas a zvyšuje výkon překládky.
V případě pouze příležitostného vychystávání
v první úrovni, je k dispozici sklopný vychystávací
stupínek jako výhodnější alternativa.

Nová nabídka: Devět + jeden
Optimální vychystávání – buď na zemi, nebo v první úrovni

STILL GmbH, novou řadou OPX by chtěli zákazníkům,
díky široké paletě sériově dostupných variant, poskytnout optimální řešení pro jakékoliv jejich požadavky.
Vývojáři firmy provedli mnoho ergonomických
zdokonalení, aby byla zvýšena účinnost vozíků
v oblasti vychystávání a byla zajištěna neunavující
práce pro obsluhu. Kromě vylepšené ergonomie
se zaměřili také na robustní konstrukci. Například
přední kapota vozíku a kryt baterie jsou z pevného
kovu. Vozík je chráněn různými variantami proti
najetí, od jednoduchých gumových ochran až po
kompletní ocelový boční kryt.

Pracovní prostor
Nejdřív se vývojáři zaměřili na vylepšení pracovního
prostoru řidiče. Snížil se nástup do vozíku a řidič má

nyní nastavit pracoviště řidiče podle individuální
potřeby, aby se obsluha cítila co nejpříjemněji.
Zvláštní vychytávkou nové řady je na přání dodávaný
systém EASY Drive. Jde o nově vyvinutý výškově nastavitelný volant s integrovanou indikační a ovládací
jednotkou, kde má řidič přehled o všech parametrech vozíku (např. stav baterie, motohodiny apod.).
Obsluha může díky ergonomickým konturám perfektně držet volant za všech jízdních situací. Například
u vozíků se zdvihem stožáru a iniciálním zdvihem
nebo zdvihacím sedadlem řidiče může se systémem
EASY Move aktivovat stožár a zdvih sedadla pomocí
spínačů integrovaných přímo ve volantu, takže po
celou dobu nemusí pustit ruce z věnce volantu.
Pneumaticky tlumené sedadlo řidiče (jedinečné
u STILLu) lze přizpůsobit hmotnosti obsluhy. Dalším
prvkem na přání je výškově nastavitelné sklopné
sedadlo integrované do zádové opěrky. Ocení jej
řidiči pracující na dlouhých trasách. V případě, že se
zkombinuje sklopné sedadlo s pneumaticky tlumeným sedadlem řidiče, profituje sedadlo z pneumatického odpružení, takže se sníží celkové vibrace.

OPX 20 – klasický vychystávací vozík o nosnosti
2000 kg, který může pojmout až dvě europalety
v podélném směru pro vychystávání nebo pro
horizontální transport zboží. Vzhledem k rychlosti
jízdy do 12 km.h-1 se hodí pro přepravu na středních
a dlouhých trasách.
OPX 25 – vychystávací vozík pro těžká břemena
o nosnosti 2500 kg. I tento vozík může při jízdní
rychlosti do 12 km.h-1 pojmout buď dvě palety pro
vychystávání, nebo pro horizontální transport zboží.
OPX 20 PLus a OPX 25 Plus – vysokorychlostní
vychystávací vozíky pro velmi dlouhé trasy s plynulou jízdou rychlostí do 14 km.h-1. Používají 5kolový
podvozek, který zajišťuje, že hnací kolo má vždy
dostatek trakce, zejména v zatáčkách. V kombinaci
se systémem EASY Drive si může obsluha vychutnat
citlivou a stabilní jízdu i při vyšších rychlostech.
Bezpečnou jízdu zajišťuje osvědčená funkce Curve Speed Control, která v závislosti na úhlu řízení

Pohon vozíků
Robustní model OPX-D 20 zvládne přepravu dvou
palet nad sebou

50

Vozíky disponují díky silnému 3kW třífázovému
pojezdovému motoru a třífázovému řídicímu 24V
motoru vysokým výkonem při nízké energetické
spotřebě. Provozovatel tak profituje z vysokého

Do zádové opěrky lze integroval výškově nastavitelné
sklopné sedadlo
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automaticky snižuje rychlost za jízdy v zatáčkách.
Všechny ostatní modely řady OPX jsou vybaveny
4kolovým podvozkem.
OPX-D 20 – dvoupodlažní vozík o nosnosti 2000 kg
pro mimořádně na tlak citlivé zboží (např. ovoce,
zelenina, kelímky jogurtu apod.). S tímto robustním vozíkem lze současně nad sebou přepravovat
dvě běžné palety (jednu paletu na ramenech kola
a druhou na zdvihu stožáru).
OPX-L 20 S – vozík o nosnosti 2000 kg disponuje
nůžkovým zdvihem při délce vidlice 2390 mm.
Zajišťuje vynikající stabilitu vozíku. Pomocí nůžkového zdvihu lze pojmout dvě palety podélně
nebo dlouhé a neskladné zboží, protože obě palety,
respektive zatížení se zvedá po celé délce na výšku
do 785 mm. Obsluha se tak už nemusí naklánět,
aby položila zboží na paletu, může jej pohodlně
zvednout na ergonomickou pracovní výšku.
OPX-L 16 – v sobě snoubí výhody OPX-L 20 S s vysokou manévrovatelností a nosností 1600 kg. Do-

Díky 5kolovému podvozku u OPX 20 Plus a 25 Plus je
zajištěna perfektní trakce

U vozíku se zdvihacím sedadlem může jet obsluha
v první úrovni

káže zkrotit zatížení 1600 kg při těžišti 1200 mm
a pojmout dvě palety v podélném směru. Kvůli
větší obratnosti mají ramena kola zatížení velmi
krátké dimenzování, takže obsluha může zachytit
zadní paletu bez pohnutí ruky. Se zdvihem stožáru
a krátkými rameny kola lze vychystávat i ve velmi
stísněných prostorách.
OPX-L 12 – kompaktní vozík pro vychystávání
těžkého zboží do 1200 kg ve velmi stísněných prostorách. Tento obratný pomocník může pojmout
jednu paletu podélně a zvednout ji k vychystávání
v ergonomické výšce.
OPX-L 20 – vozík o nosnosti 2000 kg může pojmout dvě palety v podélném směru. Díky tomu,
že zvedne přední paletu přiléhající k zadní straně
vidlice na ergonomickou výšku, může při vychystávání ujet pouze krátké vzdálenosti.
LTX 50 – plošinový tahač pro komunikaci s tažnými

soupravami je na stejné platformě jako modely OPX.
Disponuje tažnou silou 5 t.
„S novou řadou OPX jsme se odlišili od konkurence,
protože žádný jiný výrobce nenabízí z jedné ruky tak
velkou rozmanitost v oblasti vychystávacích vozíků.
Jejich výhodou je hned několik USP – pneumaticky
odpružené sedadlo řidiče a místo řidiče pro dlouhé
trasy, spínače STILL EASY Move pro efektivní vychystávání nebo také inteligentní LED pro denní
svícení,“ doplnil na závěr Thomas Fischer.
Vozíky OPX jsou přímo konstruovány pro provozy,
kde je vyžadována vysoká překládka zboží s velkou
hustotou vychystávek, a kde se musí ujet dlouhé
trasy, jako jsou např. centrální sklady v maloobchodní
síti, v automobilovém a potravinářském průmyslu,
v distribučních centrech a také v oblasti logistiky třetích stran. Všechny modely OPX jsou také v provedení
pro chladírenské sklady pro teploty do -32 °C. ■
Petr Kostolník, Luzzara

Plošinový vozík LTX 50 disponuje tažnou silou 5 t

Repasovaná použitá
technika se zárukou

Nové webové stránky
použité techniky
Navštivte nové webové stránky
firmy STILL, kde naleznete
široký sortiment nabízené
použité techniky.

Akční nabídky
Stroje okamžitě k dodání
Výkup VZV

www.bazar-voziku.cz
říjen 2017
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DALŠÍ KROK PRO EFEKTIVNĚJŠÍ
MĚŘENÍ  NOVÉ FARO QUANTUM
Společnost FARO Technologies představuje novou řadu ramene FARO Quantum, čímž
opět zlepšila postavení měřicích přístrojů FARO v oblasti metrologie a navýšila výkonnost
v procesu kontroly výroby díky nejlepším parametrům ve své třídě – vylepšené ergonomii
a mobilitě.
Výkonné a odolné rameno Quantum je certifikováno dle ISO 10360–12:2016, což je nejpřísnější
mezinárodní standard kvality měření. Tato globální
norma zavádí na rozdíl od různých regionálních
standardů (jako je VDI / VDE 2617) konzistentní,
kritické testovací postupy, které umožňují objektivní
porovnání výkonů u všech souřadnicových měřicích
zařízení s pohyblivými klouby. FARO Quantum také
stanovuje nový standard pro odolnost při testování
podle standardů Mezinárodní elektrotechnické
komise (IEC 60068-2) pro otřesy, vibrace a teplotní
namáhání.
Také s přidáním laserového liniového skeneru
FAROBlu HD přináší maximální výkon měření jak
při dotykovém snímání, tak i bezkontaktních požadavcích v každém pracovním prostředí. Společnost FARO rozšiřuje své vedoucí postavení
ve zlepšování produktivity koncových uživatelů

tím, že umožňuje uživatelům získat více dat a tím
i více detailů rychleji, než jakýkoli jiný srovnatelný
produkt na trhu.

Použitelnost
Pokročilé rozhraní člověk-stroj a vylepšená ergonomie činí z FARO Quantum virtuální rozšíření lidské
paže a umožňuje operátorovi o 20 % větší efektivitu
práce. Toto dramatické zvýšení pohodlí zvyšuje
produktivitu operátora tím, že usnadňuje používání
ramene po delší dobu během pracovního procesu.
Nová řada ramene
FARO Quantum
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Mobilita
FARO Quantum představuje koncept skutečné
mobility. Pokročilé bezdrátové rozhraní zaručuje,

že spolehlivost skenování a dotykového snímání
je srovnatelná se skenováním a snímáním pomocí
kabelového připojení. Navíc dostupnost dvou
výměnných baterií podporuje nepřetržitý provoz
kdekoliv ve výrobě, aniž by bylo nutné externí napájení.
„Společnost FARO se pyšní svou vedoucí pozicí na
trhu a nyní nabízíme rameno, které je o 25 % přesnější než kterékoli jiné rameno Faro, dodržuje nej-

náročnější celosvětové standardy kvalit,“ říká Simon
Raab, Ph.D., prezident a generální ředitel společnosti
FARO. „Pokračujeme ve zvyšování kvality měření ve
velkém měřítku tím, že kombinujeme použitelnost,
nejvyšší výkonnost ve své třídě a cenu. Uživatelská
interakce další generace, zdokonalená mobilita
a kompatibilita se systémem TrackArm výrazně
zlepšují zážitek koncového uživatele z hlediska
pohodlí a produktivity.“ ■
Václav Vacula, PRIMA BILAVČÍK
www.metrologie.cz
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SNIŽTE NEOČEKÁVANÉ
NÁKLADY NA OPRAVY

Vibrometr Fluke 805 FC

Testování vibrací pomocí přístrojů Fluke
Vibrace se vyskytují prakticky u všech průmyslových strojů. Když se vibrace zvýší nad běžnou hladinu, může to označovat běžné opotřebení, ale také to může být znamení nebo zdroj
problému, jako je např. vychýlení hřídele, a signál, že je třeba hlouběji posoudit příčiny na
pozadí nebo provést okamžitou údržbu.
Jak však může údržbář v průmyslovém závodě
posoudit rozdíl mezi přijatelnými, normálními vibracemi a vibracemi vyžadujícími okamžitý servis
nebo výměnu problémového zařízení? Řešením je
použít vibrometr Fluke 805 FC – nejspolehlivější
vibrační screeningové zařízení pro techniky zabývající se prvotním vyhledáváním mechanických
problémů, kteří potřebují měřit opakovatelné hodnoty odstupňované podle závažnosti, aby mohli
vyhodnotit celkový stav vibrací a ložisek.

Vibrometr Fluke 805FC se vyznačuje unikátní technologií činitele amplitudy Crest Factor Plus (CF+).
Poskytuje spolehlivé hodnocení stavu ložiska bez
nutnosti zadávat rozměry hřídele a rychlost otáčení.
Stav ložiska je snadno posouzen během pouhých
několika sekund.
Tímto přístrojem lze současně měřit celkové vibrace, vibrace ložiska a teplotu. Čím větší jsou celkové
vibrace stroje, tím horší je i jeho stav. Hodnoty celkových vibrací se používají k vytváření grafů vývoje,
které pomáhají předvídat stav stroje a plánovat
údržbu. Stav strojů lze u většiny strojního vybavení
určit přímo pomocí úrovní mezních hodnot naprogramovaných v tomto produktu.
Prostřednictvím aplikace Fluke Connect s technologií videohovorů ShareLive si lze vyžádat schválení okamžitých dalších kroků při bezprostředním
ohrožení stavu stroje. V místech pokrytých signálem
bezdrátových služeb můžete naměřené hodnoty
vibrací uložit a sdílet se svým týmem přímo z terénu.

Proč si vybrat právě Fluke 805 FC?
● Celkové

měření vibrací pro měrné jednotky
zrychlení, rychlosti a posunutí u celé řady strojů
je 10 až 1000 Hz.

Speciální propagační akce
na přístroje Fluke
Díky této akci si nyní můžete koupit digitální
multimetry, testery izolace a testery instalace za
zvýhodněnou cenu.
Fluke 175 – přesný, spolehlivý a snadno použitelný
digitální multimetr pro profesionální techniky. Má
všechny funkce potřebné k odstranění nejrůznějších problémů a oprav elektrických a elektronických systémů. K přístroji obdržíte zdarma i měkké
pouzdro, které bude chránit přístroj během přenosu
z jednoho pracoviště na druhé. Fluke 175 lze nyní
pořídit s 30% slevou.
Pokud potřebujete rychle vyhledat, opravit, ověřit
a zaprotokolovat velké množství elektrických problémů v krátkém čase, je ideálním
řešením přístroj Fluke 279 FC TRMS. Při
měření s termokamerou 279 FC rychle
rozpoznáte mnoho elektrických problémů
z bezpečné vzdálenosti. Díky vestavěné
technologii Fluke Connect lze výsledky
bezdrátově přenášet do smartphonu a po
dokončení práce tak ušetřit čas, který byste
jinak strávili vytvářením protokolů. Snadno
tak určíte vývoj hodnot a bezprostředně
říjen 2017
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sledujete odečty na obrazovce smartphonu. V podzimní akci nabízíme tento přístroj s 20% slevou.
Při nákupu testeru izolace Fluke 1507 získáte nyní
klešťový přístroj Fluke 323 zdarma. Přístroj 1507 je
kompaktní, robustní, spolehlivý a snadno se používá.
Díky několika testovacím napětím je ideální pro
řešení mnoha problémů, uvádění systémů do provozu a preventivní údržbu aplikací. Malý a robustní
klešťový přístroj 323 true-RMS je navržen pro ověření
přítomnosti zátěžového proudu, střídavého napětí
a spojitosti obvodů, spínačů, pojistek a kontaktů.
S multifunkčním testerem instalací Fluke 1662,
1663 nebo 1664 FC získáte bezplatně klešťový
přístroj 323, 324 nebo 325 a software. Přístroje řady
1660 jsou jediné testery instalací, které pomáhají předcházet poškození připojených
zařízení. Přístroj 1664FC umožňuje odesílat výsledky bezdrátově prostřednictvím
chytrého telefonu.
Uvedené výrobky zakoupíte u našich distributorů. Přesné úspory závisí na příslušné
zemi a měně. Doporučené maloobchodní
ceny jsou uvedeny v letáku Fluke Specials
a informace o všech výrobcích Fluke najdete
na webových stránkách www.fluke.cz. ■

● Funkce
činitel amplitudy plus (Crest
Faktor+) umožňuje
spolehlivé posouzení ložisek pomocí přímého měření špičkou
snímače v rozmezí 4000 až 20 000 Hz.
● Úrovně vibrací je možné porovnat se stupnicemi závažnosti podle normy ISO-10816
a výsledky nahrát do úložiště Fluke Connect
Cloud. ■

Mimořádná nabídka
Zvyšte efektivitu svého přístroje Fluke 805 nebo
805 FC pomocí externího snímače vibrací 805
ES. Tento praktický nástroj lze využít v situacích,
kdy je náročné či nepraktické používat zabudovaný hrot snímače vibrací vibrometru 805. Jde
o ideální příslušenství umožňující odhalovat
poruchy i na těžko dostupných místech. Pokud
si nyní zakoupíte oba přístroje společně, získáte
zajímavou slevu na snímač vibrací.

Digitální multimetr Fluke 175

Všechny akce platí do 31. prosince 2017
nebo do vyprodání zásob.
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EXPANDUJTE!

Pro menší firmy je nyní ideální čas zahájit růst.
Malí a střední podnikatelé mohou žádat zvýhodněné úvěry a finanční příspěvky na úhradu
úroků. V rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP
PIK) bude na jejich podporu vyčleněno celkově 8,8 mld. korun a do podpůrného programu
se zapojily i banky a leasingové společnosti, které pomohou firmám získat přístup k těmto
prostředkům.
Cílem programu EXPANZE, který připravilo Ministerstvo
průmyslu a obchodu ČR (MPO) ve spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou (ČMZRB)
je usnadnit malým a středním podnikatelům přístup
k bankovním úvěrům na realizaci jejich podnikatelských projektů pro zahájení a další rozvoj jejich podnikání a zvyšování podnikatelské aktivity na území
celé České republiky s výjimkou hlavního města Prahy.

Podnikání s modrou záštitou
Jednou z finančních institucí, které se aktivně
zapojily do tohoto programu, je i ČSOB Leasing,
která od června spolupracuje s MPO a ČMZRB při
podpoře podnikání malých a středních podniků
prostřednictvím projektu EXPANZE.

Získání výhodného financování s veřejnou podporou je nyní pro zájemce výrazně snadnější díky unikátní nabídce služeb Centra dotačního poradenství
ČSOB Leasing. Výhodné projektové financování díky
spolupráci ČSOB Leasing a ČMZRB nabízí i menším
průmyslovým firmám příležitost získat potřebné
prostředky a investice na další rozvoj.
Nově je možné využít nabídky kombinace úvěrů od
ČSOB Leasing a ČMZRB v rámci programu „OPPIK
– EXPANZE úvěry, výzva I“. Zvýhodněný úvěr, nebo
dokonce zvýhodněný úvěr s finančním příspěvkem
od ČMZRB, je určen na rozvoj podnikání pro malé
a střední podnikatele z odvětví zpracovatelského
průmyslu, stavebnictví, velkoobchodu, maloobchodu, ICT, poradenství nebo výzkumu a vývoje.
„Veřejná podpora investic v průmyslu a obchodu
ve formě výhodných finančních nástrojů je nový
trend, kterým se celá Evropská unie v oblasti dotací
ubírá. ČSOB Leasing stojí vždy v čele inovativních
řešení financování investičních záměrů svých klientů, proto ani v tomto případě nezůstáváme pozadu. Naopak, komplexností nabízených služeb
spojených s programem EXPANZE se od svých
konkurentů odlišujeme,“ uvádí Josef Rosenkranz,
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místopředseda představenstva a obchodní ředitel
ČSOB Leasing.

Komplexní servis i s auditem
ČSOB Leasing svým klientům prostřednictvím
vlastního Centra dotačního poradenství za
účelem získání veřejné podpory prostřednictvím
zvýhodněného úvěru od ČMZRB nabízí kompletní
balíček služeb. Jedná se o audit způsobilosti investice
a vhodné nastavení komerčního úvěru z pohledu
programu EXPANZE, kompletní zpracování žádosti
o zvýhodněný úvěr včetně podnikatelského záměru,
komunikaci a vyřizování administrativy s poskytovatelem veřejné podpory ČMZRB či zajištění případného
finančního příspěvku na úroky komerčního úvěru.

Financování s podporou dotačních
programů od ČSOB Leasing
Společnost umožňuje čerpání různých dotačních
programů, které firmám zajistí slevu na celkových
nákladech financování nebo refundaci. Toto řešení, jak poukazují leasingoví specialisté ČSOB
Leasing, nabízí kromě jednoduchého a rychlého
uzavření samotné smlouvy řadu výhod:
●●prostředky potřebné na investici se firmě
uvolní pro jiné výdaje,
●●splátky se rozloží na delší období,
●●je možné využít akčních a cenově výhodných
nabídek,
●●splácet lze v korunách i eurech,
●●u strojového vybavení možnost využít výhodnější strojní pojištění hrazené ve splátkách,
●●možnost předčasného splacení, apod.

Zvýhodněný úvěr od ČMZRB ve výši až 45 % způsobilých výdajů lze čerpat na nové stroje a zařízení,
případně doplnit o rekonstrukci či pořízení staveb
a pozemků. Úvěr je bezúročný s dobou splatnosti do
7 let a odkladem splátek až na 3,5 roku. Podmínkou
programu OPPIK – EXPANZE je spolufinancovat alespoň 20 % způsobilých výdajů projektu komerčním
úvěrem (ČSOB Leasing). Pro projekty realizované
v okresech s nadprůměrnou nezaměstnaností je navíc možné u ČMZRB čerpat finanční příspěvek na
úroky komerčního úvěru, a to až do výše 7 % čerpaného komerčního úvěru. Za určitých okolností tak
může být financování celého projektu i bezúročné. ■

Peníze na nové stroje pro malé firmy jsou připraveny
V programu EXPANZE jde vůbec o první program
podpory v aktuálním programovacím období,
který bude realizován pouze formou finančních
nástrojů. Jeho stěžejním nástrojem jsou bezúročné
úvěry, které budou malým a středním podnikatelům poskytnuty na jejich projekty až do výše 45 %
způsobilých výdajů, to znamená úvěry v rozmezí
2–45 mil. Kč. Budou mít až 7letou splatnost s možností odkladu splátek jistiny až na 3,5 roku.
Podpora je určena malým a středním podnikatelům působícím v oblastech, jako je např. zpracovatelský průmysl, stavebnictví, maloobchod

a velkoobchod, opravy a údržba motorových
vozidel, vodohospodářství a zpracování odpadů,
výzkum a vývoj, informační a komunikační činnosti, profesní, vědecké a technické činnosti, administrativní podpůrné činnosti a ostatní činnosti
(tj. např. opravy počítačů a výrobků pro osobní
potřebu). Z programu jsou naopak vyloučeny
některé obory, na něž se podpora nevztahuje. Jde
konkrétně o uhelný a ocelářský průmysl, průmysl
syntetických vláken, stavbu lodí, dopravu a související infrastrukturu, výrobu a distribuci energie
a energetickou infrastrukturu.

ČSOB Leasing, a. s., je 100% dceřinou společností Československé obchodní banky, a. s., členem skupiny
ČSOB a nadnárodní skupiny KBC. Poskytuje finanční služby podnikatelům i soukromým osobám v oblasti
financování osobních, užitkových a nákladních automobilů, strojů, zařízení, technologií, investičních
celků a výpočetní techniky.
ČSOB Leasing, která je držitelem certifikátu jakosti podle normy ISO 9001:2008, poskytuje financování
pořízení či užívání produktivního (odepisovatelného) majetku.
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YuMi® – Společně tvoříme
budoucnost automatizace
You and me

Nastává nová éra robotických spolupracovníků. Spolupráce lidí a robotů se stává
realitou. Společnost ABB vyvinula průmyslového robota se dvěma pažemi pro
montáž drobných součástek, který dokáže spolupracovat s člověkem. Zařízení
tvoří flexibilní paže, systém podávání součástek, kamerový systém umísťování
součástek a robotické řízení na špičkové úrovni. YuMi je vizí budoucnosti.
YuMi mění způsob našeho uvažování o automatizaci montáže. YuMi znamená
„You and Me“, tedy „ty a já“. Spolupráce pro vytváření nekonečných možností.
abb.cz/robotika

téma: reportáž

VýVojáři Dormer Prametu
mají noVé síDlo
Nejen nové logo Dormer, oficiálně představené na veletrhu EMO Hannover, či řada nových
nástrojů pro obrábění patří k aktuálním novinkám šumperského výrobce obráběcích nástrojů
ze slinutých karbidů. Od září letošního roku funguje v areálu Dormer Prametu i zbrusu nové
moderní výzkumné a vývojové středisko: Experience Centrum neboli XP Centrum.
Novým XP Centrem nás v rámci letošních Dnů
obrábění provedl Ing. Vladimír Maixner, manažer pro Vývoj technologií a procesů, a jedna
z klíčových osob nového XP Centra. Šlo o ojedinělou
příležitost, kdy jsme měli možnost si celé středisko
zevrubně prohlédnout.
Jako první otázka se samozřejmě nabízí, na co se
bude projekt v hodnotě přes 100 mil. Kč zaměřovat. „Pod projektem XP Centrum si můžeme představit vývoj technologií a materiálů, zkušebnictví
a vzdělávání. Pokud jde o technologický vývoj, bude

stavuje vzdělávací sekce a školicí prostory, zasedací
místnosti a také relaxační zóna. V budově najde nové
moderní zázemí tedy technologický a materiálový
vývoj, který zodpovídá za vývoj nových technologií,
technologických platforem a jejich implementaci
do výroby, a materiálový vývoj, jenž se především
zaměřuje na výzkum vlastností substrátů, na vývoj
nových CVD i PVD povlaků a zvýšení kvality provedení
řezné hrany. Což jsou nejvýznamnější oblasti, které
jsou zásadní pro finální kvalitu a výkonnost řezných
nástrojů. Jak připomíná Vladimír Maixner, tato skupina

Moderní výzkumné a vývojové středisko Experience Centrum bude sloužit i jako komplexní školicí zázemí

„Investicí do nových měřicích a analytických zařízení
XP Centra získáme pro vývoj více informací o řezných
a výrobních procesech,“ řekl Vladimír Maixner

spolupracuje i s procesními inženýry ve výrobě na
projektech pro snížení nákladů, zvýšení kvality výrobku a přesnosti nástrojů, zvýšení produktivity apod.
Nedílnou součástí jsou i testovací provozy a laboratoře. „Testování prototypů je asi nejvýznamnější část
této sekce, ale odlaďujeme tady i technologii pro
zákazníka. V praxi to funguje např. tak, že přijde náš
obchodník a chce si vyzkoušet technologii, kterou
by nabízel u zákazníka, takže pořídíme materiál, který
daný zákazník používá, a zkoušíme. Poté, co se proces
odladí, už může být vše korektně předvedeno zákazníkovi. Někdy je tu zákazník i přítomen, aby sám viděl,
jak produkty a procesy fungují na strojích a mohl je
aplikovat u sebe ve výrobě,“ vysvětluje Ing. Maixner.
Dříve byly využívány čtyři stroje pro testování
i zkoušky prováděné pro zákazníky s ukázkami
obrábění – demonstraci produktů Dormer Prametu pro uživatele, a také pro účely školení. Dnes
jsou pro tyto účely dvě samostatné oddělené části
s celkem osmi stroji, z nichž dva – vertikální CNC
obráběcí stroj a soustružnické obráběcí centrum
– jsou vyhrazeny pro zákazníky a slouží pouze pro
vzdělávání a předvádění produktů. „Tím se zvýšila
kapacita a naše možnosti, a zákazníci mohou získat
nejen teoretické poznatky o výrobcích Dormer
Pramet, ale vidět je i v akci,“ říká Vladimír Maixner.

středisko navazovat na dosavadní činnost, ale už
v lepších prostorech a s lepšími možnostmi. Tím,
že jsme investovali nemalé prostředky do nových
měřicích a analytických zařízení, budeme moci získat
více informací o řezných a výrobních procesech, což
nám umožní lépe vyvíjet nové výrobní technologie
a výrobky. Moderní zkušebna vybavená obráběcími
stroji a měřicími zařízeními umožňuje nejen ověřovat
funkční vlastnosti prototypů nových výrobků, zda
splňují očekávané parametry, ale získávat z měření
i cenná data, která vytvářejí důležitou databázi, jež
bude využívána pro vývoj dalších produktů. A v neposlední řadě bude nové XP Centrum fungovat jako
komplexní školicí zázemí. Pro školení bude firma
Dormer Pramet využívat i své techniky na pobočkách
a další čtyři školicí centra v zahraničí, což umožní předávat cenné zkušenosti z praxe,“ komentuje poslání
nového střediska Ing. Vladimír Maixner.

Tři sekce pod jednou střechou
Experience Centrum tvoří celkem tři oddělení. Jedním
je technologický a materiálový vývoj, laboratoře a kanceláře, další je oddělení testování a třetí část před-
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Rozšíření prostor a zvýšení počtu obráběcích strojů výrazně zvýší možnosti testování a předvádění nových výrobků
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Pořízení optického 3D skeneru přineslo průlomové
poznatky pro vývoj nových výrobků

I když architektonické řešení budovy nabízí shora
z galerie impozantní výhled na práci výzkumníků
a stroje v sálech centra, mezi místnostmi lze spustit ochranné žaluzie, takže není vidět dovnitř. Jde
o zamezení vizuálního kontaktu, pokud se zrovna
testuje nová technologie, aby příslušné know-how
zůstalo bezpečně v rámci vývoje firmy.
Část nového centra je vyčleněna pro potřeby školení. V ní se budou mj. seznamovat zaměstnanci i zákazníci s novými výrobky a způsoby, jak je správně
používat. Tvoří ji prezentační sál a tři zasedací místnosti, které lze různě konfigurovat podle potřeby.

Vývoj zaměřený na budoucnost
První myšlenka na výstavbu XP Centra se datuje do
konce roku 2014, kdy šumperskou továrnu navštívil
bývalý prezident společnosti Dormer Pramet a v rozhovoru s Ing. Maixnerem se poprvé objevila myšlenka

nového vylepšeného zázemí pro potřeby R&D týmu.
Poté už následoval velice rychle návrh, co by firma potřebovala, a začal proces koncipování a schvalování,
přípravy potřebných podkladů. „I vedení si naštěstí
uvědomovalo nutnost investovat do vývoje, protože
to je naše budoucnost, a projekt vytvořit vývojově-vzdělávací centrum měl tedy podporu na všech
úrovních vedení v rámci společnosti Sandvik, jejíž
součástí Dormer Pramet je,“ upřesnil Ing. Maixner.
Mezi hlavními body byl i požadavek, aby budova
byla situována mimo výrobní provozy, a zákazníci
nemuseli procházet výrobními prostory (z důvodů
zlepšení bezpečnosti a většího pohodlí), a vybavení
a zařízení pro vývoj byly soustředěny na jednom
místě. Do té doby byla totiž oddělení výzkumu a vývoje i měřicí a testovací laboratoře rozptýlena po
celém podniku. Například elektronový mikroskop
stál na jednom místě a 3D skener zase na jiném, což
práci výzkumníků činilo nekomfortní a nepříjemně ji
komplikovalo. Nyní jsou všechna potřebná zařízení
soustředěna v laboratoři na jednom místě.
Vzhledem k tomu, že byla využita dotace z evropských
fondů, připravil se ještě příslušný projekt, proběhl výběr dodavatele a v roce 2016 byla výstavba XP Centra
zahájena. Stavba byla předána na konci května letošního roku. Přes léto byly osazeny stroje a zařízení a na
Dnech obrábění, během prvního zářijového týdne, se
tak nové Experience Centrum mohlo předvést v plné
kráse. Pro účastníky to byla zároveň jediná příležitost,
kdy bylo možné nahlédnout i do provozů, které budou v běžném režimu jinak veřejnosti nepřístupné.

Elektronový mikroskop doplněný o EBSD kameru je
využíván pro analýzy krystalografických struktur
materiálů a povlaků

„V rámci projektu tvoří vlastní budova jen menší
část investic. Tu výrazně větší představuje právě její
zařízení a vybavení laboratoří. K elektronovému mikroskopu, který již firma využívá, jsme doplnili EBSD
kameru, pořídili špičkový 3D skener, či rentgen pro
analýzu povlaků. Z hlediska materiálového vybavení
by centrum mělo být plně připraveno nabídnout
vše, co firma potřebuje pro plnohodnotný vývoj
nových produktů, ovšem posílit budeme muset
odpovídajícím způsobem i lidské kapacity. Podnik
spolupracuje i s vysokými školami a díky novému
XP Centru se možnosti této spolupráce ještě rozšíří.
Zájem je – už v průběhu zahajovacího dne Dnů
obrábění tu bylo několik zástupců vysokých škol, se
kterými jsme jednali, co by se díky našemu vybavení
dalo dělat v budoucnu,“ říká Vladimír Maixner. ■
Josef Vališka, Šumperk

VELKÝ ÚSPĚCH NEMUSÍ BÝT VÝSADOU JEN TĚCH NEJVĚTŠÍCH
Agentura CzechTrade pomáhá při vstupu na zahraniční trhy nejen velkým českým exportérům, ale její služby
v oblasti exportu jsou snadno dostupné také malým a středním firmám, aby i ony mohly v cizině uspět.
• Poradenské a informační služby • Individuální služby • Obchodní příležitosti • Exportní vzdělávání •

www.czechtrade.cz

téma: MSV – Průmysl 4.0

Růst české ekonomiky
láká i fRancouzské fiRmy
Francouzsko-česká obchodní komora na MSV v Brně již po 15. pořádá Francouzský pavilon
s prezentací francouzských firem, potenciálních partnerů českého průmyslu. Mezi téměř
dvěma desítkami vystavovatelů najdeme nejen malé a střední podniky, ale i velké korporace
s nadnárodní působností.
ABI PROFILS

Extruze a koextruze technických plastových profilů a trubek

Air Liquide CZ & SK

Dodávky průmyslových, potravinářských a speciálních plynů

ARKADIN

Poskytovatel audio/web/video konferencí a integrované komunikace

DEVEHO consulting

Specialista na implementace systému Sage X3

GYS

Výrobce zařízení pro obloukové svařování a nabíječek baterií

HUTCHINSON

O-kroužky proti vibracím, řízení tekutin, technologií uzavíracích systémů,
a systémů s pásovým pohonem

CHAMBRELAN

Průmyslové teleskopické kuličkové lišty a lineární kolejnicová vedení

JustCreate

Profesionální zakázkový 3D tisk

LACHANT SPRING CZ

Vývoj a výroba přesných pružin z kruhových i plochých profilů, obchod
s dráty

Numalliance

Vývoj a výroba CNC strojů k ohýbání drátů, trubek a kovových pásů

PRECIA MOLEN CZ

Výroba, prodej, kalibrace, servis vah a vážních zařízení pro průmysl

PROCESS

Výroba pohledových a technických dílů z termoplastů

RDSF

Služby zákonného zastoupení podniků ve Francii a Itálii při vysílání pracovníků

ROUSSELET ROBATEL

Odstředivky, sušičky a dekantéry pro strojírenství, povrchové úpravy pro
chemický a farmaceutický průmysl

SCS - Systèmes
Climatiques Service

Vývoj a výroba klimatických komor a podobných zařízení

SIEBEC

Vývoj a kompletní dodávky průmyslových čerpadel a filtrů

TOTAL ČR

Průmyslové oleje, plastická maziva a speciální kapaliny

WATEK

Chemická čerpadla, filtrační aparáty, zařízení na výrobu demivody a předupravené vody

Obory vystavovatelů Francouzského pavilonu (počet firem)
Výroba strojů, zařízení, technologií
Zpracování plastů
Výroba průmyslových komponentů
IT
Chemie

0

1

Vystavovatelé podle velikosti

4

2

3

4

5

6

7

8

Počet účastí na Francouzském pavilonu

4
Malé a střední podniky

První účast

8

Velké podniky
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Pestrá mozaika vystavovatelů
Složení vystavovatelů je velmi rozmanité jak po odborné stránce, tak co do velikosti podniků. Mezi
vystavujícími Francouzského pavilonu najdeme výrobce obráběcích strojů a strojních komponentů,
klimatických komor, průmyslových čerpadel, technických plastů, pružin, odstředivek a myček obrobků, ale
také dodavatele průmyslových plynů, olejů a maziv.
Nejčastějším klientem pro tyto francouzské firmy
je na českém trhu automobilový průmysl. Více než
polovina vystavovatelů jsou výrobci strojů.
Stejně rozmanitá jako jejich odvětvová struktura, resp.
oborové zaměření, je i typologie zúčastněných firem:
jsou zde zastoupeny jak menší a střední podniky, tak
firmy s nadnárodní působností. Ropný gigant francouzského původu Total působí ve 130 zemích světa,
Air Liquide je světovou jedničkou v průmyslových
plynech, výrobce těsnění Hutchinson zaměstnává
přes 30 000 lidí v 95 továrnách po světě a chytré
telekomunikační technologie společnosti Arkadin
využívá celosvětově přes 37 000 zákazníků. Také tyto
nadnárodní firmy lpí na svém francouzském původu
a rozhodly se pro účast v rámci Francouzském pavilonu pod křídly Francouzsko-české obchodní komory.

FČOK: od startu po českou pobočku

Služby

14

Č

eské ekonomice a průmyslu se v posledních
letech nebývale daří a její úspěchy přitahují
na český trh stále více i francouzské výrobní
podniky. Na místním trhu hledají odběratele pro své
výrobky, ale často také dodavatele nebo partnery pro
dlouhodobou spolupráci. V rámci pavilonů V, B a G1 se
na 280 m2 výstavní plochy představí 18 výrobců strojů,
strojírenských dílů a plastikářských komponentů.
„Česká republika je historicky průmyslovou velmocí,
pátým největším evropským výrobcem automobilů
a je pevnou součástí západní Evropy. Francouzi oceňují na ČR geografickou blízkost, snadnost vstupu na
místní trh, přesnost, spolehlivost a kvalitu výrobních
firem. Česká a francouzská kultura jsou si v mnohém
podobné, máme společný historický základ i hodnoty. Česko je navíc díky centrální poloze strategickým výchozím bodem pro operace po celé střední
a východní Evropě,“ je přesvědčen Michal Macko,
obchodní manažer a zástupce ředitele Francouzsko-české obchodní komory.

2-8 účastí
9 a více účastí

6

Z letošní kolekce vystavovatelů jich do Brna osm
přijíždí poprvé, někteří se naopak vrací, protože
účast na MSV je pro ně synonymem nových zákazníků i zakázek. Trvalá přítomnost na českém trhu je
nezbytností pro navázání kvalitních vztahů s místní
klientelou. Jednou z cest je obchodní zastoupení
v rámci Podnikatelského inkubátoru FČOK se sídlem v Praze nebo v Brně. Ten nabízí francouzským
zájemcům o vstup na český trh zázemí, pomoc při
získávání potřebných kontaktů, vyhledání nových
zaměstnanců až po správu zaměstnanecké agendy
a vedení účetnictví. Když si firma ověří svou šanci
na úspěch, pomůže jí FČOK se založením české
pobočky. Za 10 let jeho existence využila služeb
Inkubátoru FČOK více než stovka firem. ■
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DRUHÝ ŽIVOT PRO STARŠÍ
STROJE ZAČÍNÁ NA INTERNETU
Společnost Exapro je online platformou pro použité průmyslové stroje a vybavení, jež působí
na globálním trhu od roku 2004. Díky týmu zkušených obchodních zástupců prodávající
a kupující získávají přístup ke strojům doslova z celého světa.

Ve firmě Exapro již působíte řadu let, jaké trendy
lze sledovat na trhu s kovoobráběcími strojí?
Co se týče kovoobráběcích strojů, tak se ukazuje
stoupající zájem o 4osá a 5osá obráběcí centra
a CNC soustruhy pro detailní soustružení (multivřetenové soustruhy a soustruhy švýcarského typu).
Jedním z hlavních trendů poslední doby je určitě
i zájem o novější technologie laserů typu Fiber,
popřípadě laserů na řezaní trubek.

žují koupi nových strojů, ale ekonomická situace
a skladba zakázek jim to nedovoluje. V České
republice je největší poptávka po kovoobráběcích
strojích a strojích na zpracování plastu. Neustále
ale roste i zájem o další typy strojů (potravinářské
stroje, tiskárenské stroje atd.) – na našem portálu
Exapro.cz aktuálně nabízíme 1430 strojů z ČR
a 46 300 strojů celosvětově.

Rok 2017 se pomalu chýlí ke konci. Jaké obchody z první poloviny 2017 jsou pro Vás
nejúspěšnějšími?
Prodej CNC soustruhu MORI SEIKY ZT 1500 v ceně
90 000 eur ze Slovinska konečnému uživateli v Rakousku. Pak prodej velkého obráběcího centra
Johnford DMC 5000 v ceně 182 000 eur z Tchaj-wanu klientovi z Jižní Koreje.

Pokud se na to podíváme z pohledu celoevropského trhu, která z evropských zemí má
největší trh s použitými stroji?
V posledních letech si prvenství neohroženě udržuje Německo, a to hlavně kvůli gigantům DMG
MORI a Trumpf. Jejích použité stroje patří k tomu
nejlepšímu, co můžou zájemci na webu Exapro
najít. Další neméně kvalitní stroje jsou ale nabízeny
i ve Francii, Itálii, Španělsku nebo třeba i v České
Republice.

Mohl byste prosím prodejcům použitých
strojů poradit, jak dosáhnout úspěchu na
trhu? Budeme rádi za jakékoliv odborné tipy.
Při prodeji jakéhokoliv stroje vám nejvíce pomůže
osobní zkušenost s nabízeným produktem, tj. informace, v jakém stavu stroj je. Detailní popis všech
parametrů, servisní historie a kvalitní fotky nebo
videa můžou proces prodeje značně urychlit. Mimo
jiné všem našim klientům doporučujeme prohlídku
stroje na místě. ■

Č

eský trh již řadu let má na starosti Gabriel
Hrabčák, Senior export manager ve společnosti Exapro.. Položili jsme mu několik
otázek, aby nám přiblížil situaci na českém a světovém trhu použitého průmyslového vybavení.
Můžete prosím popsat, jaká je aktuální
situace na českém trhu použitých strojů?
Použité stroje jsou v současnosti vhodnou alternativou pro zákazníky, kteří zva-

Nové Technologické
centrum KUBOUŠEK

Otevřeno

od září 2017
v Českých Budějovicích

Posuňte se dál díky našemu know-how a inovačním technologiím v novém Technologickém centru, které je dalším článkem
k poskytování komplexní péče o zákazníka. Otestujte zde inovativní technologie a postupy výroby na základě standardů budoucnosti
zapadajících do koncepce Průmysl 4.0.

www.technologicke-centrum.cz

pozvání na veletrh
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Od 28. do 30. listopadu se letos koná v Norimberku veletrh SPS IPC Drives. V tomto období
prezentuje Who-is-Who oboru automatizace a digitalizace kompletní spektrum průmyslové
automatizace – od jednoduchého snímače po řešení inteligentní digitální automatizace.
28. ročník výstavy SPS IPC Drives bude největší
ve své historii. V rámci známého pracovního
charakteru veletrhu bude své výrobky a řešení
otázek návštěvníků ohledně automatizace pre-

zentovat 1700 vystavovatelů z celého světa.
Kromě toho je hlavní odborný veletrh také přehlídkou nejnovějších inovací a umožňuje výhled
do budoucnosti. To potvrzují také ohlasy návštěvníků z loňského roku. „Kdo správně využije
SPS IPC Drives jako zdroj informací, může dnes

položit základní kámen pro strojové vybavení za
čtyři roky. Toho, kdo zde bude mít oči otevřené,
nepřekvapí žádné trendy,“ prohlašuje Thomas
Fett, vedoucí automatizace, Reifenhäuser Reicofil
GmbH & Co. KG.
Aby veletrh splnil požadavky vystavovatelů a návštěvníků i v příštích letech, budou
v tomto roce stanoveny důležité milníky pro
budoucnost. Ústředním bodem tak budou např.
témata vývoje, jako je digitalizace a průmysl 4.0.
S novým zaměřením haly 6 s orientací na software & IT ve výrobě bude znázorněno prorůstání
IT a OT. Vystavují zde renomovaní dodavatelé
IT světa, jako jsou Microsoft Deutschland a SAP
Deutschland, s následujícími tématy: webové
služby, virtuální vývoj, tvorba produktu, digitální obchodní platformy, IT/OT technologie,
Fog / Edge a Cloud Computing. Ale také řešení na
téma Cyber Security nabízí v roce 2017 mnoho
poskytovatelů, mimo jiné Kaspersky Lab UK. Ve
svých stáncích prezentují, jak se podniky mohou
chránit před kybernetickými útoky a jak bezpečně spravovat data v cloudu. Také je možné
prohlédnout si společný stánek „Automation
meets IT“ v hale 6.
Projekt Průmysl 4.0 bude také poprvé představen
prostřednictvím Guided Tours na téma IT-Security
v automatizaci, Smart production a Smart connectivity. Prohlídky se konají vždy dvakrát denně – jedna
prohlídka dopoledne, jedna odpoledne – v anglickém jazyce.

Co čeká návštěvníky jednotlivých
prohlídek?

IT-Security v automatizaci: Při výrobě s rostoucím
počtem sítí je průběžná ochrana všech toků
dat důležitým aspektem. Vystavovatelé při této
prohlídce představují svá řešení pro chráněnou
komunikaci a dávají odpovědi na otázku: „Jak
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ochráním mou výrobu před kybernetickými útoky?“
Smart production: Vystavovatelé prezentují výrobky a řešení, která již dnes umožňují inteligentní
výrobu. Přitom přistupují k otázce: Jak mohou vypadat zítřejší řešení pro továrnu?
Smart connectivity: Inteligentní komponenty
a systémy v moderní výrobě generují stále více
dat a informací. Jakými inteligentními datovými
okruhy lze docílit efektivní a rychlé výměny dat
a jaký druh analýzy dat umožňuje účelné využití
dat? Prohlídka představuje řešení v oblasti Smart
connectivity, bez kterých by nebyla progresivní
automatizace myslitelná. ■

O společnosti Mesago
Společnost Mesago se sídlem ve Stuttgartu byla
založena v roce 1982 a pořádá specializované
veletrhy, kongresy a semináře se zaměřením
na technologii. Mesago patří do skupiny Messe
Frankfurt Group a působí mezinárodně, nezávisle na místě konání veletrhů. Každý rok se
svými 130 zaměstnanci pořádá veletrhy a kongresy pro více než 3300 vystavovatelů a více
než 110 000 odborných návštěvníků, účastníků
kongresů a přednášejících. S akcemi společnosti
Mesago jsou velmi úzce spojeny četné svazy,
nakladatelství, vědecké instituty a univerzity
jako garanti, spolupořadatelé a partneři. (mesago.com)

Další informace, bezplatné denní vstupenky,
cestovní slevy a tipy na přípravu najdete na
webových stránkách: sps-exhibition.com. Zde
dostanete kromě mapky i přehled vystavovatelů
a hal, abyste vaši návštěvu mohli lépe naplánovat.

/
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reportáž
pro firmu, jejíž název znamená v hebrejštině
„hvězda“, přímo symbolické. A také kulturní program např. v podobě chodského folklórního
souboru, v němž nechyběl ani pravý dudák či
hudební skupina Tabasker, díky níž se účastníci
akce mohli seznámit mj. i s hudbou mateřské
země Iscaru – Izraele.
Nechyběl ani program uspořádaný ve spolupráci
s Techmanií, takže bylo možné vidět impozantní 3D
filmy v prostředí prvního 3D planetária v ČR, které
je součástí Techmanie, či ukázky 3D tisku. V rámci
show Cesta do vesmíru se na příkladu praktických
živých ukázek bylo možné dozvědět, jak se vyvíjelo
a funguje palivo, které kosmické lodě do vesmíru vynáší, a samozřejmě si i vyzkoušet řadu technických
a fyzikálních pokusů objasňujících srozumitelnou
formou přírodní a mechanické zákony řídící svět
kolem nás.
„A tak uběhlo 25 let,“ řekl jednatel firmy Zdeněk Roubíček při zahajovacím projevu

ISCAR SlAví – A má k tomu pádný důvod…
V lidském životě je 25 let věkem dozrávání z bezstarostného mládí do věku, kdy se člověk začíná
rozhlížet dospělejšíma očima. V historii firmy, a zvláště v ostře konkurenčním prostředí, jaké
představuje strojírenský průmysl a výroba obráběcích nástrojů, je ale čtvrtstoletí doba, kdy
se firma, která se dokázala po celý tento čas nejen udržet na trhu, ale navíc si na něm vydobýt
úspěšné postavení, může už považovat za ostříleného veterána.
A právě to je případ plzeňské společnosti Iscar, která
si toto významné výročí připomenula na počátku
září letošního roku.

Popřát přišli i bývalí kolegové - pořád bylo na co
vzpomínat...

„Když jsme s kolegou Iscar ČR zakládali, byli jsme
v podstatě začátečníci a vlastně nevěděli, co nás
všechno čeká, úřední pravidla se měnila každou
chvíli,“ vzpomíná jednatel firmy Ing. Zdeněk Roubíček na prvopočátky při slavnostním večeru
u příležitosti oslav 25. výročí. „Firma ale postupně
rostla a zhruba po 20 letech jsme se dostali na
zdejším trhu na vedoucí pozici. A to především
díky skvělému týmu, který se podařilo vybudovat,
prodejcům a distributorům i díky uživatelům –
zákazníkům. Měli jsme naštěstí vhodnou oporu
v našich předchozích zaměstnáních a mohli se
opřít o pomoc a znalosti zkušených lidí z plzeňské
Škodovky, ŽĎASu a dalších významných českých
firem. A navázat s produkty, s nimiž měli dobré
zkušenosti, a na které se mohli spolehnout. Začínali
říjen 2017
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jsme ve dvou lidech, v současnosti jich má český
Iscar zhruba padesát a každý má za sebou velký
kus práce. Tato velká rodina je dnes pořád schopná
držet pohromadě a hledět si zpříma do očí. To
dokumentuje i fakt, že v průběhu zmíněných 25 let
historie firmy z ní odešlo pouhých pět lidí, a to ještě
z osobních, a pro vedení firmy lidsky pochopitelných důvodů. Těch 50 lidí dnes představuje škálu
celé jedné generace a vyrůstají další následovníci,
čerství absolventi škol, kteří budou připraveni převzít žezlo po starších pracovnících a rozvíjet firmu
dalších 25 let...“ říká Zdeněk Roubíček.
Pro oslavy čtvrtstoletí svého úspěšného působení na českém trhu si Iscar zvolil areál plzeňské Techmanie, kde byla pro účastníky setkání
a hosty připravena, kromě ukázek výběru z nabídky firemního portfolia a samozřejmě i nezbytného „narozeninového“ dortu, i řada zajímavých
akcí, včetně astronomické observatoře – což je

„Tati neruš, nevidíš že tancuji?“

Laserové logo Iscar na Techmánii a ohňostroj vytvořili
působivé finále

Ale vzhledem k tomu, že známé přísloví oprávněně
konstatuje, že je lepší jednou vidět, než stokrát
slyšet, nabídneme raději několik momentek, které
oslavy 25. výročí působení Iscaru na českém trhu
dokumentují. A za redakci už nezbývá než popřát
Iscaru hodně úspěchů do dalšího čtvrtstoletí...
Josef Vališka, Plzeň ■

Výhradní zastupitelská pobočka izraelské firmy
ISCAR Ltd pro území České republiky ISCAR ČR,
s.r.o., byla založena v Plzni v létě roku 1992 a působila na území celé tehdejší Československé
republiky. V současnosti funguje na Slovensku
již samostatná sesterská pobočka. Mateřská
společnost sídlící v izraelském městě Tefen je
největší z firem sdružených v rámci širšího uskupení IMC Group (jeho součástí jsou mj. i značky
Ingersoll Cutting Tools, TaeguTec, Métaldur či
Outiltec) a patří již řadu let ke světové špičce
v oblasti vývoje, výroby a globální distribuce
obráběcích nástrojů a řezných materiálů, které
nacházejí uplatnění v nejrůznějších průmyslových odvětvích.
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Lékařské impLantáty pomocí aditivní výroby
Pro pacienty s implantovanými zdravotnickými prostředky slibuje nová aditivní metoda 3D
tisku vyvinutá na Floridské univerzitě podstatně rychlejší implantaci zařízení. Tato jsou silnější,
méně nákladná, flexibilnější a pohodlnější než v současné době dostupná.
V článku publikovaném v časopise Science Advances vědci navrhují proces, který vyvinuli pro použití
3D tisku a měkkého silikonu k výrobě přípojky pro
odvod tělesné tekutiny: implantabilní pásy, balóny,
měkké katetry, závěsy či oka.

nemohou být jednoduše tvarovány v jednom kroku.
S novou metodou Floridské univerzity (UF) však
mohou být vytištěny.
„Náš nový materiál poskytuje podporu pro kapalný
silikon, protože je to 3D tisk, který nám umožFoto: Bernard Brzezinsky/UF

Na Floridské univerzitě přišli s olejovou verzí mikrogelů

3D tisk místo tvarování silikonu
V současné době jsou tyto přístroje tvarovány, což
může trvat dny nebo týdny, než se vytvoří přizpůsobené součásti navržené tak, aby se hodily pro
každého pacienta. Metoda 3D tisku zkracuje čas
na hodiny, což může potenciálně zachránit životy.
Navíc extrémně malá a složitá zařízení, jako jsou
drenážní trubice, obsahující ventily citlivé na tlak,

ňuje vytvářet velmi složité struktury, a dokonce
i zapouzdřené části ze silikonového elastomeru,“
uvedl Christopher O´Bryan, strojní a letecký inženýr
a doktorand UF na strojírenské katedře Herberta
Wertheima a vedoucí autor studie.
Metoda UF by mohla také připravit cestu pro nová
terapeutická zařízení, která zapouzdřují a řídí uvolňování léčiv nebo malých molekul pro vedení rege-

nerace tkání nebo podporu nemocným orgánům,
jako je pankreas nebo prostata.
„Významnou roli může nový postup hrát rovněž
z ekonomického pohledu. Úspory nákladů by
mohly být velmi výrazné, zvlášť v dnešní době, kdy
je veřejnost citlivější na vysoké náklady vynaložené
na lékařskou péči,“ řekl další člen výzkumného týmu
Tommy Angelini, docent na katedře mechaniky
a letectví.

Tisk tkání ještě ne, ale implantáty
už jsou reálné
Nová metoda vznikla z projektu, na němž Tommy
Angelini a jeho tým pracují už několik let: tím jsou
tisknutelné orgány a tkáně. Před dvěma lety učinil
tým významný objev, kdy vytvořil revoluční způsob výroby měkkých materiálů pomocí 3D tisku
a mikroskopických částic hydrogelu jako média.
Problémem bylo, že předchozí granulované gelové
materiály byly na bázi vody, takže byly neslučitelné
s olejovými inkousty jako je silikon. Doslova šlo o pokus smísit oleje a vodu. Aby tento problém vyřešili,
přišel tým s olejovou verzí mikrogelů. „Jakmile jsme
začali tisknout silikonové inkousty do olejových
mikrogelových materiálů, tištěné části měly tvar. Byli
jsme schopni dosáhnout skutečně vynikajících 3D
silikonových částí,“ řekl Tommy Angelini.
Náhradní vyráběné orgány a tkáně tak zůstávají
nadále primárním cílem, ale ten je ještě zřejmě
hodně vzdálený od reality. Ne tak v případě lékařských implantátů.
„Je pravděpodobné, že jsme ještě desetiletí vzdáleni od rozšířeného implantování 3D tištěných
tkání a orgánů do pacientů. Naproti tomu neživé
zdravotnické prvky pro implantaci jsou již široce
rozšířeny a mohou být použity bez technologického
omezení,“ konstatuje Tommy Angelini. ■
/uf/

pLastové přední okno pro automobiLy

Foto: Teijin

Japonská chemická společnost Teijin přišla v létě letošního roku jako první na světě s ukázkou
polykarbonátového čelního skla (pokud se ovšem plastové čelní okno vozidla z předpjaté
průhledné polykarbonátové pryskyřice dá ještě nazývat sklem) bez tradičního rámu.
Novinka je určena pro sportovní elektromobil Tommykaira ZZ, vyráběný firmou GLM Co. Použití
polykarbonátových (PC) pryskyřic pro přední okna
automobilů je obecně v automobilovém průmyslu
zakázáno kvůli bezpečnostním normám. Plastové
okno firmy Teijin je však svým způsobem výjimkou
– díky své vysoké odolnosti vůči poškrábání a vli-

Pohled ze sedadla řidiče přes tradiční čelní sklo
s A-sloupkem...
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vům počasí splňuje nové japonské standardy, které
vstoupily v platnost v létě letošního roku, a dláždí
tak cestu pro jeho použití ve vozidle Tommykaira ZZ
a pak i dalších, uvádí výrobce pozoruhodného autodílu. Nové japonské bezpečnostní normy požadují
u modelů uváděných na trh od letošního července
pro plastová okna zvýšenou odolnost proti oděru
a působení povětrnostních vlivů.
Teijin tím, že zesílil obvod oken z průhledné
polykarbonátové pryskyřice, umožnil eliminovat
potřebu A-sloupku. Tlustší obvod okna umožňuje
odstranění dosud nezbytného sloupku a výsledkem
je, že polykarbonátové okno nabízí bezproblémové
průhledy pro bezpečnější jízdu a lepší výhled. Navíc
je o 36 % lehčí než ekvivalentní konvenční skleněné
přední okno s tradičním A-sloupkem.
Společnost GLM očekává, že pro vůz Tommykaira
ZZ získá certifikaci, která by umožnila v silniční dopravě provozovat vozidla vybavená čelním sklem

… a ve variantě s polykarbonátovým sklem bez
A-sloupku

z polykarbonátu. Teijin chce také uvést na trh své
polykarbonátové okno pro automobilky v USA a EU,
kde se zvyšují požadavky na vlastnosti ekvivalentní
novým standardům bezpečnosti a ochrany.
Výrobce již nyní nabízí řešení z průhledného polykarbonátu pro zasklení nejrůznějších objektů,
včetně oken vlaků, automobilových panoramatických střech a oken. Oproti klasickému sklu mají
tato plastová okna v řadě parametrů výraznou
konkurenční výhodu, a to zejména díky 200násobné odolnosti proti nárazu při pouhé polovině
hmotnosti svého skleněného ekvivalentu. ■

/

říjen 2017

plasty a chemie

BioplaSt z krevet
Egyptští vědci přišli na způsob, jak vyrobit rozložitelný bioplast ze skořápek krevet. Tato alternativa k běžnějšímu polyetylénu vyrobenému z fosilních paliv, který se používá v nákupních
taškách, je nejen ekologičtější, ale může prodloužit i trvanlivost potravin.
Tým bioinženýrů Nilské univerzity v Egyptě vyvíjí
ve spolupráci s kolegy z univerzity v Nottinghamu
novou náhradu běžných plastových pytlů. Cílem
výzkumu je vyrobit levný a biologicky odbouratelný
biopolymerní nanokompozitový materiál, vhodný
pro egyptské podmínky, umožňující nahradit polyetylen v nákupních taškách. Plastové tašky jsou
hlavním problémem pro rozvoj zemí, jako je Egypt,
které se musí nejen zabývat jejich likvidací, ale i jako
významným zdrojem kontaminace vody ve velmi
přelidněné zemi. „Použití odbouratelného biopo-

lymeru vyrobeného z krevetových skořápek pro
přepravní tašky by vedlo k nižším emisím uhlíku a ke
snížení množství potravin a odpadů z obalů, které
se hromadí v ulicích nebo na nelegálních skládkách,“ říká doktorka Nicola Everittová, výzkumnice
z Inženýrské fakulty v Nottinghamu.
Prototyp krevetového plastu se egyptským vědcům
podařilo vyrobit z chitosanu, který je obsažen ve
vnějších kostrách korýšů, jejichž skořápky vědci
levně vykupují od restaurací, supermarketů a místních rybářů. Umělý polymer je vyráběn z těchto

Foto: University of Nottingham

Chitosanový plast vyrobený ze skořápek korýšů v rané vývojové fázi (vlevo) a fólie vyrobená z laboratorního
chitosanu (vpravo)

skořápek upravených kyselinou, aby se odstranil
uhličitan vápenatý, pak se použije alkalický roztok
k vytvoření směsi za vzniku polymeru ve formě
vloček. Tyto vločky mohou být zpracovány na plastovou fólii za použití běžných výrobních postupů.
Chitosan je pro výrobu plastů zvláště atraktivní,
protože již nalézá aplikace v potravinářském a zdravotnickém průmyslu, kde lze využít jeho výhody:
je nejen biokompatibilní, ale má antimikrobiální
a antibakteriální vlastnosti. Kromě toho pohlcuje
kyslík, takže prodlužuje trvanlivost mnoha potravin.
Dvouletý projekt je zatím stále ve fázi experimentů,
ale v budoucnu plánují tento nový materiál vyrábět
ve velkém – vědci doufají, že průmyslová výroba
plastových sáčků z polymeru krevetových skořápek
by mohla pomoci řešit egyptský problém s odpadem a zároveň bude finančně výhodná, uvedl tamní
zpravodajský web The National. „Pokud tento plast
budeme průmyslově vyrábět, mohlo by nám to
pomoci snížit množství odpadu a zároveň exportovat
více potravin, vzhledem k tomu, že tento materiál
má i antibakteriální a antimikrobiální vlastnosti,“ řekla
vědkyně Irín Sámíová, která má projekt na starosti.
Egyptský projekt je podobný výzkumu, který prováděli vědci na jednom z institutů Harvardovy univerzity v USA. Těm se rovněž podařilo vyrobit zcela
rozložitelný bioplast ze skořápek korýšů. Materiál
se podle výzkumníků může v budoucnu využívat
ve zdravotnictví, a to především v regenerativní
medicíně, relativně novém oboru biomedicíny
zaměřeném na procesy tvorby, inženýrství a regenerace lidských tkání a orgánů. ■
/rj/

Silon míří za atlantik

paptic iS fantaStic!

Nestává se tak často, aby česká firma expandovala do zahraničí. Většinou jsme naopak svědky zřizování filiálek a továren zahraničních
společností v Česku. Nicméně jsou i výjimky. Firma Silon hodlá podle
informací serveru Plastic News rozšířit své výrobní aktivity za oceán,
a to navíc na vysoce konkurenční trh USA.

Finsko proslulo svými lesy a dřevozpracujícím a papírenským průmyslem, stejně jako úsilím o ohled na ekologické aspekty. Není divu, že
pozoruhodný materiál kombinující v sobě výhodné vlastnosti plastu
a papíru, vznikl právě v této severské zemi.

Český výrobce plastů plánuje investovat
20 milionů dolarů (17,5 mil. eur) na založení severoamerické výrobní základny
v Georgii, kde by firma Silon LLC měla
nalézt domov ve městě Peachtree City.
Podle oznámení georgijského guvernéra Nathana Dealu vytvoří asi 20 pracovních míst. Firma hledá zaměstnance
pro inženýring, řízení a výrobu. Zřízením
nové továrny se firma přiblíží americ-
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kým zákazníkům a jejich potřebám.
Hlavním předmětem podnikání
české společnosti Silon, s centrálou
i výrobou v Táboře, je výroba polyolefinových sloučenin a polyesterových
vláken pro použití ve stavebnictví,
automobilovém, zdravotnickém,
hygienickém a jiném průmyslu,
certifikovaných podle norem ISO
9001, ISO 14001 a ISO / TS 16949.
Kromě mateřské firmy,
jež zaměstnávala na
konci loňského roku
zhruba 550 lidí, má
firma ještě další dceřiné společnosti: Tesil
Fibers a Český průmyslový park. Zhruba před
rokem Silon otevřel
v ČR novou továrnu na
výrobu PE vláken pro
hygienické aplikace. ■

Každý rok se na Zemi používá asi miliarda plastových sáčků, z toho 89 %
z nich pouze jednorázově. Plastové
sáčky, které používáme jen několik
hodin či dnů, mohou ale přetrvat v životním prostředí 15 až 1000 let. Dusí
život v oceánech a způsobují závažné
poškození životního prostředí. Pomoci zlepšit situaci by mohl materiál
finské startupové firmy Paptic, vzniklé
vyčleněním z Vědeckotechnického výzkumného centra Finska. Jde o obalový
materiál nové generace, jenž nabízí
unikátní kombinaci vlastností papíru
i plastů. Má všechny výhody plastů –
je univerzální, opakovaně použitelný,
lehký, měkký – ale je vyroben z obnovitelných surovin a je recyklovatelný!
Univerzálnost Papticu spolu s jeho recyklovatelnými vlastnostmi činí tento
materiál výkonným nástrojem pro
značky šetrné k životnímu prostředí.
Paptic je vyroben z udržitelných dře-

věných vláken. Jeho použití je vhodné
tam, kde předtím byla plastová fólie
jedinou alternativou. Momentálně se
materiál vyrábí z více než 70 % obnovitelných materiálů a je z 80 % recyklovatelný. Podle tvůrců by měly tyto
hodnoty brzy dosáhnout 100 %. Paptic
je tepelně stálý, odolnější než plastové
fólie a může být použit v různých
obalových aplikacích. ■
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Evropský projEkt sUsEN
má Už v Čr pEvNé základy
V areálu Centra jaderného Výzkumu V Řeži u Prahy
ofiCiálně 12. záŘí zahájila činnost infrastruktura
VybudoVaná V rámCi Projektu udržitelná energetika
(sustainable energy, susen), Projektu finanCoVaného
s PodPorou eu a Vlády čr z oPeračníCh Programů Výzkum
a VýVoj Pro inoVaCe, a Výzkum, VýVoj a VzděláVání ŘízenýCh
ministerstVem školstVí, mládeže a těloVýChoVy.

V

ýstavbovou část projektu ukončila společnost Centrum výzkumu Řež (CVŘ) spolu
s partnerem projektu Západočeskou univerzitou v Plzni 30. června letošního roku. V průběhu
pěti let (2012-2017) byla v rámci projektu SUSEN
postavena a experimentálními technologickými
zařízeními vybavena technická infrastruktura
umožňující vytvoření vědecko-výzkumných týmů.
Ty se budou specializovat na řešení významných
komerčních a dotačních rozvojových projektů
v energetice, především jaderné. Zařízení SUSEN
jsou umístěna v areálu v Řeži, a v Plzni v tamním
Vědeckotechnickém parku a v objektech Západočeské univerzity. Celkové náklady na projekt
dosáhly téměř 2,7 mld. Kč, část dodávek byla vyvinuta a vyrobena přímo CVŘ.

Výzkum reaktorů 4. generace...
V ČR je tak v provozu robustní výzkumná základna
předkomerčního a komerčního výzkumu. Zařízení
SUSEN jsou umístěna nejen v areálu v Řeži, ale i ve
Vědeckotechnickém parku Plzeň a v objektech
Západočeské univerzity Plzeň, která se na realizaci projektu podílí jako partner projektu. Celkové

náklady na projekt činily téměř 2,7 mld. Kč, část
dodávek byla vyvinuta a vyrobena přímo Centrem
výzkumu Řež.
Pro vývoj jaderných reaktorů 4. generace byly v Řeži
a Plzni postaveny unikátní experimentální smyčky
pro testování materiálů v náročných provozních
podmínkách (vysokých teplotách a tlacích), výzkum termohydraulických vlastností a validaci výpočetních kódů pro chladicí média (hélium, voda,
CO2, roztavené těžké kovy, roztavené soli) a vývoj
provozních režimů. Superkritická vodní smyčka
a vysokoteplotní heliová smyčka navíc díky propojení se stávajícím výzkumným jaderným reaktorem
LVR-15 umožní simulovat i podmínky umožňující
provádět tyto práce při souběžné expozici ionizujícím zářením.
Centrum výzkumu Řež je díky projektu SUSEN
zapojeno do vývoje fúzního reaktoru ITER, mj.
zařízením HELCZA umožňujícím zkoušky materiálů první stěny fúzního reaktoru a divertoru při
tepelných tocích až 20 MW/m2. Pro materiálový
výzkum byl vybudován komplex deseti horkých
komor pro práci s vysoce radioaktivními materiály.
Komory jsou vybaveny souborem zařízení pro

Centrum výzkumu Řež loni navštívili zástupci japonských společností hitachi ge a marubeni, pro něž byl
realizován projekt fluorination for japan – ověření vhodnosti fluorizační technologie pro separaci aktinoidů
a štěpných produktů z palivových trosek fukušimské je
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přípravu aktivních vzorků a zkušebních těles a provádění širokého spektra mechanických zkoušek
za pokojové teploty i teplot až do 1200 °C. V Plzni
byla vybudována špičková laboratoř neaktivních
mechanických zkoušek.

... i speciálních materiálů
a kritických situací
Materiálový výzkum je podpořen i laboratoří zvláště
citlivých přístrojů – optické, elektronové rastrovací
i transmisní mikroskopie, nano-indentačních metod a celé řady analyzátorů – mj. extrémně citlivý
spektroskopický systém SIMS (Secondary Ion Mass
Spectroscopy) určený také pro výzkum vlivů na
životní prostředí či zapojení do mezinárodního programu monitorování dodržování zákazu jaderných
zbraní. Odolnost materiálů a konstrukčních částí
jaderných reaktorů a jejich provozuschopnost při
haváriích se ztrátou chlazení bude zkoumána ve
speciální laboratoři simulující podmínky vznikající
při těchto kritických situacích.

experimentální smyčka vysokoteplotní elektrolýzy
pro výrobu vodíku

Pro výzkum palivového cyklu jaderných elektráren
byly pořízeny tzv. studené kelímky, umožňující
modelovat chování roztaveného coria (směsi paliva
a konstrukčních materiálů) při těžkých haváriích
jaderných reaktorů, a výzkumná zařízení pro vývoj
nových metod zpracovávání a úpravy radioaktivních odpadů. Pro přípravu hlubinného úložiště
radioaktivních odpadů je určena nová laboratoř pro
výzkum migrace látek v hlubokých geologických
formacích.
Díky projektu SUSEN se významně posílily možnosti české výzkumné a vývojové technologické
komunity při vývoji experimentálních postupů
důležitých pro projektové řešení a konstrukční
přípravu technologií jaderných reaktorů čtvrté
generace a fúzních reaktorů, výzkumné práce pro
podporu bezpečnosti a dlouhodobé životnosti
stávajících elektráren. Také se posílil výzkum
materiálů, chladicích médií a technologií zpracování odpadu nejen pro jadernou energetiku,
ale i pro nejaderné využití. Nově vzniklá vědecko-výzkumná základna je unikátní příležitostí pro
tvůrčí výzkumníky a techniky umožňující jejich
odborný rozvoj, celoživotní kariéru a pro rozvíjení našich kompetencí v jaderné a ostatní
energetice. ■
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Jádro proti teroristům

Tyto systémy vyvíjí a dodává Všeruský vědecký
ústav automatizace (VNIIA), který spadá pod ruskou
korporaci pro atomovou energii Rosatom.

K výhodám detektorů z produkce ústavu VNIIA patří
i to, že jde vždy o řešení uzpůsobené pro konkrétní
požadavky zákazníka. Dmitrij Sjagin, vedoucí výzkumného oddělení ústavu VNIIA, k tomu uvádí:
„Můžeme dodat detektory prakticky pro jakýkoliv
velký projekt. Naši pracovníci přístroje sestavují
přímo na míru zákazníkovi a provedou všechny
práce během montáže, uvádění přístrojů do provozu a jejich testování pomocí kalibračních vzorků.“

Detektory radiace

Neutronové skenery

Jadernému terorismu a nezákonnému pohybu
radioaktivních látek brání radiační detektory umisťované do rámů, které kontrolují procházející osoby,
projíždějící automobily nebo vlaky. Výhodou systému Trevoga je přesnost, s níž dokáže v davu cestujících, který se hrne skrze bezpečnostní rámy do
metra, určit konkrétního cestujícího, jenž se pokouší
pronést radioaktivní látku a pomocí automatizovaného řídicího střediska jej sledovat, dokud jej
nezastaví ochranka.
V současnosti jsou detektory z ústavu VNIIA používány v podnicích Rosatomu, kde dochází k manipulacím s jaderným materiálem a radioaktivními látkami, v objektech Ministerstva obrany RF, ve všech
ruských systémech metra (včetně moskevského
patřícího k nejvytíženějším na světě) a na velkých
železničních nádražích. Dále sloužil pro zajištění
fyzické ochrany při Olympijských hrách v Soči v roce
2014, kde byl používán již během výstavby budov
spojených s olympiádou, a podobně to fungovalo
i během Konfederačního poháru FIFA v roce 2017.
Kvůli těmto velkým sportovním akcím museli technici připravit nová řešení, která umožňují systému
efektivně fungovat i za mimořádných podmínek,
kdy velké množství diváků přichází na stadion v relativně krátkém čase. Připomeňme, že stadiony
Mistroství světa 2018 mají kapacitu 30 až 80 000
diváků. Proto byly všechny detektory spojeny do
jedné sítě, což umožnilo centrální sběr a zpracování
informací a dálkové sledování technického stavu
jednotlivých přístrojů.

Tyto skenery používají neutronové generátory
z produkce ústavu VNIIA k analýze složení předmětů
uložených v zavazadlech. Oproti běžně používaným
rentgenovým skenerům mají výhodu v tom, že
neutrony lépe pronikají do zkoumaného předmětu a že prochází i kovy. Především ale umožňují
provádět chemickou analýzu složení jednotlivých
předmětů uložených v zavazadle.
Rentgenové skenery dokáží výbušninu odhalit na
základě kovových součástí roznětky (dráty, baterie), ale samotnou výbušnou látku nerozpoznají.
„Když budete mít u sebe například sáček cukru,
kostku mýdla nebo jiný předmět z organické hmoty,
rentgen tyto látky nedokáže odlišit od skutečných
výbušnin,“ říká Dmitrij Jurkov, zástupce hlavního
konstruktéra VNIIA. Pro identifikaci látky je tak nutné
podezřelé zavazadlo otevřít a osobně zkontrolovat.
Neutronový skener posílá do zkoumaného vzorku nanosekundové pulzy rychlých neutronů, které se sráží
s atomy vzorku a generují gama záření. Toto záření
má různou vlnovou délku odpovídající chemickému
složení materiálu. Takto je možné odhadnout poměr
lehkých organických prvků, například uhlíku, dusíku
a kyslíku, což jsou základní stavební prvky drtivé
většiny výbušnin a jiných nebezpečných chemických
látek včetně bojových. Ze znalosti doby letu neutronu
a rychlosti šíření gama záření se dá dopočítat tvar
a velikost podezřelého předmětu uvnitř zavazadla.
Je nutné poznamenat, že nedochází k aktivaci zkoumaného předmětu, takže jde o metodu bezpečnou
pro člověka i životní prostředí. Neutronové skenery
jsou zatím poměrně nákladné vzhledem k omezené
životnosti zářičů, avšak jsou nezbytnou součástí
všech plánů na zvýšení bezpečnosti při letecké
přepravě a při velkých akcích. ■
/vv/

Další Mistrovství světa ve fotbale se blíží. V červnu a červenci 2018 se na ruské stadiony sjedou
miliony fanoušků a jejich bezpečnost pomohou zajistit také jaderné technologie.
Letos v létě se v Rusku konal Konfederační pohár
FIFA 2017, který slouží jako jakási generální zkouška
pořadatele před Mistrovstvím světa. Stejně jako
zkouška organizace turnaje a jeho průběhu, otestoval i technologie pro zabezpečení, včetně těch
jaderných.

Příklad turniketu s detektory radioaktivních látek
a s ovládacím terminálem

Pro odhalení potenciálního útočníka, který se
pokusí na stadion pronést radioaktivní materiál,
slouží systém Trevoga (v překladu Poplach). Tvoří jej
soustava detektorů propojených s videokamerami
a napojených na automatizované řídicí středisko.
Trevoga dokáže v davu identifikovat útočníka, sledovat jej a zabránit mu, aby se skryl před zásahem
ochranky. Druhým systémem jsou neutronové
skenery, které dokáží odhalit výbušninu ukrytou
v zavazadle a odlišit ji od vzhledově stejných, ale
bezpečných materiálů.

Neutronový skener určený ke kontrole
zavazadel na frekventovaných letištích
říjen 2017

/

65

informační a komunikační technologie

AutA chtějí být nejen rychlejší,
Ale i inteligentní
Mobily už nejsou hlavním motorem technologického pohybu v IT branži. Na řadě je svět
automobilů. Ne telefony, ale automobily očekává většina inovací v IT. Aspoň šéf největšího
světového výrobce čipů vidí budoucnost dalšího vývoje v IT takto. Generální ředitel společnosti Qualcomm Steve Mollenkopf očekává, že automobil bude v příštím desetiletí velkou
sférou inovací.
Podobný boom, jakého jsme byli v uplynulých
letech a dekádách svědky v oblasti komunikací,
a zejména těch bezdrátových, v podobě doslova
raketového nástupu stále dokonalejších mobilních
telefonů apod., budeme zřejmě moci zažít znovu.
Ale tentokráte za volantem automobilu. Tuto vizi
nastínil při zahájení letošního mezinárodního autosalonu ve Frankfurtu Steve Mollenkopf, který se
domnívá, že nejvíce vzrušující pokroky v technologii
v příštím desetiletí přicházejí v automobilovém
průmyslu. A jako šéf firmy, která je hlavním dodavatelem čipů používaných výrobci prakticky všech
významných značek mobilních telefonů, zjevně ví,

způsobit době a expandovat v rychleji rostoucích
oblastech.

Nejde jen o rychlost – auta budou
i chytřejší
Vzhledem k tomu, že auta dělají stále více věcí, jsou
vybavována pokročilejšími funkcemi a diagnostikou. Je zapotřebí pokročilejších procesorů pro
pohon vozidel jak pod kapotou, tak i pro ovládání
a zábavu ve vozidle. Analytici IDC odhadují, že dodavatelé polovodičů budou z automobilového
trhu v roce 2021 generovat 50,1 mld. dolarů, což
je od roku 2016 nárůst více než o polovinu (52 %).

Podle šéfa společnosti Qualcomm jsou její aktivity
v oblasti automobilového průmyslu nyní zaměřeny
na tři hlavní oblasti: technologie připojení, výpočetní výkon a elektrifikaci. Vytváří procesory pro
připojení automobilu k jiným vozidlům a světu
kolem něj, zlepšuje zážitek uvnitř vozu pro řidiče
a cestující a umožňuje nástup nových trendů
a technologií, jako jsou elektrické automobily
a autonomní vozidla.
„Bude nejinovativnější platforma příštího desetiletí
auto?“ řekl Steve Mollenkopf německé kancléřce
Angele Merkelové při její návštěvě frankfurtského
autosalonu s tím, že mnoho technologií, které se
objevují v telefonech, vydláždí cestu k autům. To
zahrnuje např. sítě 5G, další velkou fázi mobilního
připojení, která by měla nabídnout až 100krát
rychlejší propojení než naše současné bezdrátové
technologie a 10krát rychlejší než služba Google
Fiber prostřednictvím fyzického připojení k domovu. V automobilovém průmyslu umožní autům
bez problémů komunikovat mezi sebou nebo se
připojit k síti pro kritické funkce vozidla.

IT pro auta i mobily míří k propojení
„Tempo, jakým vozidla využívají nové technologie,
se rychle zvyšuje. Auta nám nyní říkají, že potřebuji
zvláštní funkce, protože se budou spoléhat na síť
pro kritické věci, bezpečnost a efektivitu dopravy,“
uvedl Steve Mollenkopf s tím, že nástup 5G, který
se očekává v telefonech v roce 2019, přijde zanedlouho i pro vozidla.
Společnost Qualcomm před rokem zahájila nabídku
na nákup největšího dodavatele automobilových
čipů na světě, firmy NXP Semiconductors, za 39 mld.
dolarů, ale historicky největší dohoda v oboru polovodičů narazila v EU na některé regulační překážky. Vedení Qualcommu nicméně stále očekává její uzavření
do konce roku 2017. Fúze dvou největších světových
výrobců mikročipů určujících směřování naší budoucnosti by tak mohla znamenat nový technologický
impuls pro příští období. Na semaforu dosavadní
křižovatky IT, automobilového průmyslu a mobilních komunikací by naskočila zelená ve směru k éře
intenzivního vývoje inteligentních automobilů. ■
/joe/

o čem mluví. Zatímco mobily jsou už vypiplány
téměř k dokonalosti a zásadnější vylepšení lze očekávat spíše v detailech, automobilový průmysl, kde
začíná rozsáhlá komputerizace v takovém měřítku,
jakého jsme byli svědky v komunikačních technologiích, až nyní, stojí na počátku další revoluce.
„Automobil prochází masivní vlnou inovací,“ uvedl
Steve Mollenkopf. Mnoho z těchto inovací se týká
oblastí, kde se uplatňují právě odborné znalosti
firem, jako je Qualcomm, a komentáře zdůrazňující posun v jejich zaměření mu dávají za pravdu.
„Uvidíte tam z nás stále více a více,“ nechal se slyšet
jeho šéf na jedné z největších prestižních událostí
automotive segmentu. Technologie společnosti
Qualcomm propojuje zařízení, včetně některých
modelů nejnovějších telefonů Apple, s celulárními
sítěmi a funguje jako mozky „supermobilů“, jako je
Samsung Galaxy S8. Ale mobilní trh se zpomaluje
a Qualcomm, podobně jako další společnosti slavící
donedávna úspěchy v tomto oboru, se snaží při-
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interview

KirK SKaugen, Lenovo:
ChCeme být partnerem
v podniKání našiCh záKazníKů
Prezident segmentu datových center (dcg) ve sPolečnosti
lenovo, KirK sKaugen se s námi Podělil o novinKy, Které
lenovo chystá Pro svá datová centra.

Začneme tím nejzákladnějším, co je to datové
centrum a jakou má roli v dnešním světě?
Datové centrum je vlastně velmi velké a specializované zařízení, které se používá na skladování počítačových systémů a doprovodných komponentů.

Tyto počítačové systémy organizují, zpracovávají,
ukládají a rozšiřují velké množství dat. Firmy dnes
spoléhají na svá datová centra, která například procesují obchodní operace přímo ve společnosti či
přes cloud.

Co by měli lidé vědět o základních hodnotách
segmentu DCG?
Hned mě napadnou tři slova: kvalita, spolehlivost a inovace. Na ně se soustředíme a klademe
důraz každý den. Čtvrté slovo by bylo důvěra.

Naším cílem je být z pohledu zákazníka nejvíce
důvěryhodnou společností. Chceme, aby se na
nás lidé mohli spolehnout jako na opravdového
partnera.

Jak a proč měníte fungování celého segmentu
datových center Lenovo?
Kombinujeme dlouhodobou tradici IBM a Lenovo
se silou a rychlostí globální společnosti. Právě procházíme významnou přeměnou, která z nás dělá
jakéhosi narušitele trhu datových center. Chceme
změnit status quo, zkušenost zákazníků i celé
odvětví.
Naším cílem je patřit mezi tři nejlepší hráče v tomto
odvětví a v řádu několika let se dokonce stát největší a nejrychleji rostoucí společností. Chceme být
i nadále jedničkou v kvalitě a zákaznickém servisu.
Naším hlavním úkolem je aktuálně narušit trh datových center a zrychlit proces inovace pro naše
zákazníky a partnery.
Jakým způsobem chcete tohoto „narušení“
dosáhnout?
Nemůžeme tyto věci jen tak říkat a nemít plán.
V nedávné době jsme proto implementovali nový
channel program, najali více jak 250 nových obchodníků a přilákali důležité vedoucí pracovníky
z celého odvětví. Jsme pouze na začátku, ale už nyní
vidíme 17% nárůst výnosů na těch největších trzích
a po celém světě vidíme také zvýšené zaměření na
prodej řešení pro datová centra i na spokojenost
zákazníka.
Našim zákazníkům chceme poskytnout takové
řešení, které nebude třeba komplikovaně instalovat do sítě či softwaru. Naší zásadou je, že nová
technologie se jednoduše integruje do stávajícího
systému zákazníka bez toho, aby musel přebudovat
celé datové centrum. ■
/ip/

Jak se Lenovo dostalo k datovým centrům?
Po akvizici divize System x od společnosti IBM v roce
2014 jsme se stali mnohem větším hráčem v oblasti datových center. Zároveň jsme získali 25leté
dědictví zkušeností s platformou x86. Nejnovější
kapitolou tohoto vývoje je představení produktových rodin ThinkSystem a ThinkAgile.
Nové portfolio Lenovo ThinkSystem založené na
procesorech Intel Xeon Scalable sjednocuje pod
jednou značkou to nejlepší z naší historie v oblasti
serverů, úložišť a síťových systémů. ThinkAgile pak
představuje portfolio softwarově definovaných
řešení postavené na platformách ThinkSystem
a navržené pro hybridní cloud, hyperkonvergentní
infrastrukturu a softwarově definovaná úložiště.
To usnadní našim zákazníkům nutnost rychle se
přizpůsobovat vyvíjejícím se potřebám.
říjen 2017
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Oči dO kOsmu
v jihOamerické pOušti
Evropa zahájila výstavbu svého nEjvětšího vEsmírného
tElEskopu. ovšEm nE na starém kontinEntu, na jEhož
přEvážné části úzEmí brání astronomickým pozorováním
ElEktronický a světElný smog, alE na opačné straně světa
– v impozantní nadmořské výšcE jihoamErických and, kdE
podobné přEkážky nEhrozí.

P

rojekt nazvaný Evropský extrémně velký dalekohled (European Extremly Large Telesccope
neboli E-ELT) se má po svém uvedení do
provozu (plánovaném na rok 2024) stát největším
optickým teleskopem na světě. Zařízení s primárním zrcadlem o Ø 39 m složeným z 798 menších
hexagonálních segmentů (vyrobit zrcadlo tako-

o hmotnosti 3000 t bude uložen pod 500tunovou
a 80 m vysokou kopulí o Ø 85 m.
Poslední segment hlavního zrcadla by v případě,
že vše půjde podle plánovaného harmonogramu,
měl být instalován v roce 2024 a koncem letošního
roku by mělo dopadnout na zrcadla první světlo
z hvězd. Následující rok pak data z prvního světla

druhé zrcadlo (m2)
konvexní, Ø 4,2 m
zerodur

čtvrté zrcadlo (m4)
ploché, Ø 2,4 m
adaptivní
keramické sklo

primární zrcadlo (m1)
konkávní, Ø 30 m
706 hexagonálních prvků

páté zrcadlo (m5)
plocha 2,7 x 2,1 m,
ploché
pohyblivé
konce/naklápěcí

terciární zrcadlo (m3)
konkávní, Ø 3,8 m
zerodur

vědecká nástrojová
platforma

po uvedení do provozu se má stát zařízení E-Elt největším optickým teleskopem na světě

výchto rozměrů s přesným výbrusem z jednoho
kusu by bylo technicky nemožné) bude umístěno
na 3000 m vysoké hoře uprostřed pouště Atacama.
Tento obrovský dalekohled bude asi 5krát větší než
současné největší nástroje k pozorování vesmíru.
Od hlavního zrcadla se paprsky kosmických objektů
budou odrážet k sekundárnímu zrcadlu (se svým
Ø 4,2 m bude zrcadlo rovněž největším objektem
tohoto typu na světě a v historii kosmických výzkumů vůbec) a následně budou směřovat k dalším
třem menším zrcadlům – celkem bude systém
obsahovat pět obřích zrcadel. Dalekohled bude
vybaven také adaptivní optikou v podobě osmi
výkonných laserů, s jejichž pomocí se působením
na atmosféru bude jemně korigovat tvar čtvrtého
zrcadla, aby bylo možné kompenzovat atmosférický
vliv na pozorování zemské atmosféry. Celý systém
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konstrukce teleskopu E-Elt s pěti obřími zrcadly
bude umístěna na hoře uprostřed pouště atacama

pro přístroje, čímž bude E-ELT zprovozněn a připraven plnit své úkoly. Teleskop má být schopen
najít i menší a vzdálenější planety, než umožňují
dosavadní přístroje a mohl by i odhalit podrobnosti
o jejich atmosféře.
Tim de Zeeuw, generální ředitel organizace Evropská jižní observatoř (ESO), která výstavbu E-ELT
financuje, a jejímž členem je i ČR, uvedl, že by teleskop mohl najít důkazy o existenci života mimo
naši planetu. Celý projekt by měl vyjít zhruba na
miliardu eur (26,46 mld. Kč).
E-ELT však není jediným svého druhu. Ještě před
dokončením evropského projektu by měl zahájit
provoz obří Magellanův dalekohled (Giant Magellan
Telescope – GMT), jehož výstavba byla zahájena
před dvěma lety. Projekt GMT je dílem mezinárodního konsorcia předních univerzit a vědeckých
institucí.
Jde rovněž o segmentový teleskop, ale na rozdíl od
E-ELT využívá sedm z největších tuhých monolitických zrcadel současnosti. Teleskop bude tvořit soustava sedmi velkých zrcadel o Ø 8,4 m. Šest těchto
obřích zrcadel obklopuje středový segment na
ose, čímž tvoří jeden optický povrch, jehož celkový
průměr bude dosahovat 25 m s úhrnnou sběrací
plochou 368 m2. Tento systém bude situovaný
rovněž v poušti Atacama, asi 450 km severně od

dalekohled E-Elt bude vybaven také adaptivní optikou v podobě osmi výkonných laserů
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a sekundární zrcadlo o Ø 3,6 m. Technologie nové
generace a speciální adaptivní optika budou potlačovat vliv difrakce na pozorování a systém by
měl fungovat s 13násobně lepším rozlišením než
Hubbleův teleskop. Projekt měl nicméně poměrně
dramatickou historii. Plánovaná lokace na havajské
sopce Mauna Kea, kterou tamní obyvatelé považují
za posvátnou horu, byla ohrožena protesty obyvatel proti výstavbě zařízení. Hrozilo, že teleskop
bude nutné vybudovat v náhradní lokalitě, ale letos
v červnu bylo místními úřady doporučeno vydat
stavební povolení, takže příští rok by mohla začít
výstavba. TMT je rovněž mezinárodním projektem,
do něhož jsou kromě amerických univerzit zapojeny
i Čína, Japonsko, Indie a Kanada.
Nedaleko E-ELT už nyní funguje špičkový astronomický systém – velký dalekohled VLT (Very Large
Telescope), nejvýkonnější současné zařízení ESO. ■
/joe, foto: ESO/

Soustava zrcadel obřího Magellanova dalekohledu GMT

Santiaga de Chile na vrcholku hory Cerro Las Campanas v nadmořské výšce 2600 m. S 300 slunečnými
dny v roce bude pořizovat snímky 10krát ostřejší
než umožňuje Hubbleův vesmírný teleskop a jeho
posláním má být pátrání po planetách podobných
Zemi. Uvedení dalekohledu do provozu je plánováno na rok 2022 a s plnou operační funkčností se
počítá rovněž v roce 2024.
V průběhu příštích let by měly tyto projekty dostat
dalšího bratříčka. Kolekci nově budovaných astronomických zařízení by měl doplnit americký Thirty
Meter Telescope (TMT), jehož název už napovídá,
že bude osazen zrcadlem o Ø 30 m, jehož optika
má umožnit dohlédnout 10 až 100krát dále než
dokážou dnešní teleskopy. Bude jej tvořit téměř
půltisícovka (492) menších hexagonálních prvků

Srovnání tří nejnověji budovaných teleskopů

SpaceX chce zefektivnit koSmický výzkum

K prvkům, které mají projektu Block 5 umožnit dosáhnout tohoto cíle, patří např. vícenásobně opakovaně
použitelná tepelná ochrana, která nespaluje tepelné
stínění. Raketa bude mít také zatahovací stojan –
nohy, které budou vystupovat pouze během přistání.

Inspekce místo repasí
Levnější design, který umožnil dosáhnout výrazně
nižší náklady, si vyžádal i některé kompromisy, které
však konstruktéři nepovažují za kritické. Blok 5 má
jediný motor Merlin, nicméně jde o poměrně sofistikovanou verzi, která využívá řadu stejných technologií
jako její výkonnější varianty, např. počítač s naváděním používaný pro raketu Falcon 9 (tá má 9 motorů
Merlin). Očekává se, že Block 5 bude vícenásobněji
použitelná než verze označované jako Block 3. SpaceX
předpokládá, že posilovač (booster) Blocku 5 by mohl
znovu fungovat i„tucetkrát» (předpokládané nasazení
je 10násobné), zatímco Block 3 (pro srovnání) má
odhadovanou životnost dvou nebo tří misí.
říjen 2017
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Podle prezidentky SpaceX Gwynne Shotwellové
nebude verze Falcon 9 v Blocku 5 potřebovat modernizaci a renovaci, ale před zahájením nové mise
se bude podrobovat inspekcím. Tím se zjednoduší
proces ve srovnání s raketami předchozí generace.
Block 5 má díky modernizovanému motoru nabídnout o 7 – 8 % více tahu pro zvýšené užitečné zatížení,
má vylepšený systém řízení letu pro optimalizovaný
úhel sestupu a snížení požadavků na palivo pro přistání. Pro rychlou opětovnou použitelnost se uplatní
např. kované, teplotně odolnější titanové mřížky,
tepelný ochranný povlak na prvním stupni omezující
poškození ohřevem při návratu, opětovně použitelný
tepelný štít, který chrání motor a systémy rakety a také
již zmíněná sada zasouvatelných přistávacích nohou.

Technologie nejen pro Mars
Gwynne Shotwellová na konferenci Space Symposium uvedla, že náklady na repasi rakety Falcon 9,
která proběhla loni po misi pro zásobování kosmické

Foto: SpaceX

Technický ředitel společnosti SpaceX Tom Mueller představil informace o další generaci rakety
Falcon 9, nazvané Block 5. Tento projekt ambiciózního týmu Elona Muska, jehož let se očekává ještě v letošním roce, má mít 24h obrat a bude mnohem levnější než dosud používané
raketové systémy pro vynášení nákladu do kosmu.
Nové titanové mřížky jsou tepelně odolnější

stanice CRS-8 pro SES-10, byly „podstatně menší než
polovina“, než by stálo vyslání zcela nové rakety. Nová
raketa Block 5, která by nepotřebovala repasi, by
tak mohla přispět k rychlejšímu znovuzprovoznění
a úsporám nákladů na opakovaně použitelné rakety.
Po zahájení její komerční služby, s níž se počítá
už v příštím roce (2018) po letošní demonstrační
misi, bude prvním zákazníkem pro Falcon Heavy
společnost Arabsat.
Prezidentka SpaceX naznačila i možnost budoucí
verze raket SpaceX, které by mohly používat motory
Raptor určené jako pohonné jednotky pro velký
systém uvažovaný k přepravě na Mars s tím, že
kapalný motor s metanem a kyslíkem pro meziplanetární vesmírnou loď SpaceX prošel „mnoha
desítkami testů», vývoj postupuje dobře a posuzuje
se i možnost jeho využití v programu Falcon. ■
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Objev, který může nabídnOut
nOvý zdrOj energie
Armádní výzkumná laboratoř US Army Research Laboratory (ARL) si ke svému 25letému výročí
nadělila pozoruhodný dárek: její vědci vytvořili unikátní nanomateriál produkující ve styku
s vodou nebo kapalinou obsahující vodu velké množství energie.
Tento objev by se mohl stát významným milníkem na
cestě za novými zdroji energie. Vědci totiž našli způsob rychlého rozdělení vodíku a kyslíku bez použití
katalyzátoru, vytvářejícího velké množství energie.
Během experimentů s rutinními materiály zaznamenali při přidávání vody do nanogalvanického prášku
na bázi hliníku bublinovou reakci. Při zkoumání zjistili,
že voda – dvě molekuly vodíku a jedna kyslíku – se
rozdělí, když přichází do kontaktu s jejich hliníkovým
nanomateriálem. Reakce výzkumníky překvapila, ale
brzy začali zvažovat její možné důsledky pro budoucí
energetické aplikace.
„Vyrobený vodík lze použít v palivovém článku.
Objevili jsme mechanismus pro rychlou a spontánní
hydrolýzu vody,“ řekl Scott Grendahl, materiálový
inženýr a vedoucí výzkumného týmu. To, že vodík
může být produkován z hliníku přidáním katalyzátoru (látky, která zvyšuje chemickou reakční
rychlost), je známo již dlouho. Tyto metody však
vyžadují čas, zvýšenou teplotu, přidanou elektřinu
nebo toxické chemikálie, jako je hydroxid sodný,
hydroxid draselný nebo kyselina. Hliník samotný

Foto: ALR/David McNally

Fyzik Anthony J. Roberts zachytává do balonku
vyvíjený vodík a demonstruje jeho využití na radiem
ovládané hračce – tančíku poháněném vodíkem
získaným z jedinečné chemické reakce

nepůsobí jako katalyzátor rozkládající vodu na
vodík a kyslík, ale je součástí reakce díky tomu,
že se váže na kyslík mnohem agresivněji než vodík. Tím ho z molekuly vody de facto vytěsňuje,
přičemž se při jeho slučování s kyslíkem uvolňuje
velké množství energie. Tato reakce se využívá
mj. v raketových motorech na pevná paliva nebo
v zápalných směsích. Speciální hliníkový nanomateriál armádních výzkumníků však umožňuje
dosáhnout této reakce vyrábějící vodík prakticky za
běžných podmínek bez speciálních aditiv.

„V našem případě není potřeba katalyzátor. Reakce
je velmi rychlá. Kilogram hlinitého prášku může produkovat 220 kW energie během pouhých tří minut.
To je hodně síly k provozu jakéhokoli elektrického
zařízení,“ uvedl fyzik ARL Dr. Anit Giri.
„Náš materiál stačí vložit do vody a ta se okamžitě
rozpadá na vodík a kyslík. Jiné výzkumné týmy hledali
něco podobného celý svůj život. Jejich optimalizovanému produktu trvá mnoho hodin, aby dosáhl 50%
efektivity. Naše řešení dosahuje téměř 100% efektivnost za méně než tři minuty,“ doplnil Scott Grendahl.
Tým předvedl pokus na malém, rádiem ovládaném
modelu s reakci prášek/voda. Okamžitě po smíchání
prášku s malým množstvím vody vznikla bublinová
reakce s velkým množstvím vodíku, který se pak
použil k napájení modelu v laboratoři.
Jednou z možných aplikací využití objevu by mohla
být pomoc budoucím vojákům, např. má potenciál
nabíjet mobilní zařízení pro rekonstrukční týmy
nebo pro jednotky v terénu (tři až pět dní) odkázané nyní na elektřinu z lithiových baterií. Prášek
nanomateriálu má potenciál být vytištěn (a tedy
i formován) na 3D tiskárnách.
Objev by mohl odstartovat revoluci v energetice
a vodíkovém pohonu automobilů, protože by odpadl hlavní problém vodíkového hospodářství:
skladování výbušného vodíku v těžkých tlakových
lahvích či speciálních nádržích na zkapalněný plyn
při velmi nízkých teplotách. „Palivem“ pro vozidla
využívající takto získaný vodík by se mohla stát
jednoho dne obyčejná voda. ■

rObOtická „uklízečka”
prO fOtOvOltaické panely
Další přírůstek do řady svých specializovaných zařízení na údržbu a čištění skleněných konstrukcí a fotovoltaiky uvedla firma HyCleaner. Jde o poloautomatický čisticí systém Black Solar.
Čisticí stroj může být použit na různých fotovoltaických zařízeních s maximálním úhlem sklonu
35° v závislosti na stavu a stupni znečištění. Je řízen
prostřednictvím rádiového dálkového ovládání, což
umožňuje přesný provoz a manipulaci bez jakékoli
fyzické námahy obsluhy stroje. Zaručuje tak rovněž
bezpečné pracovní podmínky: díky rádiovému dálkovému ovládání není nutné vstupovat na střechu
nebo na citlivé fotovoltaické moduly. Oproti běžné

údržbě s využitím lidského personálu nabízí zařízení
na čištění fotovoltaických panelů vysokou efektivitu
a rychlost – v závislosti na instalaci činí jeho výkon
mezi 400 a 800 m2 za hodinu.
Hnací podložky jsou vyrobeny z protiskluzového
materiálu a zaručují optimální přilnavost. Je-li to
nutné, je možné stroj dodatečně zajistit pomocí
lana, což nenarušuje funkci a provoz zařízení. Black
Solar má sedm upevňovacích bodů, které umožňují

vystřídá v nOvých bateriích
lithium a zinek hliník?
V kultovní „cimrmanovské“ komedii „Marečku, podejte mi pero“ se Hliník odstěhoval do
Humpolce, v budoucnosti se s ním ale můžeme setkávat v levných a bezpečných bateriích.
Softwarový vývojář William Joy, jedna z ikonických
osobností Silicon Valley, označovaný v souvislosti
s rozvojem systému protokolů TCP/IP také jako
„Edison internetu“, který už před lety předpověděl
nástup IoT, přišel s dalším pozoruhodným projektem, tentokráte v oboru ukládání elektřiny.
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Technologický vizionář se zaměřil na projekt nazvaný Ionic Materials, kde ve stejnojmenné firmě
figuruje jako šéf představenstva. Nejde o nic
menšího než technologický startup, jehož cílem
je vývoj nového typu baterií v podobě dobíjecího
alkalického článku. Ten by se měl stát výhodnější

Foto: HyCleaner

Robot pracuje jako poloautomatická jednotka

flexibilní práci. Zařízení dokáže snadno překonat
i mezery jako údržbové chodníky apod. až do šířky
30 cm. Povrchové zatížení celé čisticí jednotky je výrazně nižší než povolené zatížení sněhem a větrem
klasifikované pro fotovoltaické panely. ■

alternativou současných lithium-iontových baterií
a změnit dosavadní situaci v oblasti elektromobilů
i ukládání energie. Kromě větší bezpečnosti (baterie nebude obsahovat tekutinu, ale nehořlavý
polymer) by trumfem a zásadní výhodou měla
být i cena. Nové články mají místo drahého lithia
využívat dostupnější hliník (jehož cena se pohybuje
okolo 2000 dolarů za tunu, zatímco cena uhličitanu
lithného, klíčové suroviny pro výrobu li-ion baterií,
je až 10násobná).

Dobíjecí alkalické baterie
Koncept Ionic Materials má spojovat výhody alkalických baterií (jsou levné a bezpečné, ale nedají se
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Bezpečnost nových baterií firma demonstrovala na balistických testech: baterie i po několikanásobném
průstřelu 9mm projektilem Parabellum či zdevastovaná sérií výstřelů kalibru 22-250 Remington stále
dokáže napájet připojené zařízení

dobíjet) a lithium-iontových článků (pojmou více
energie a lze je dobíjet - jejich slabší stránkou je cena
a problémy s bezpečností - jak ukázala např. kauza se
samovzněcujícími se bateriemi u mobilů Samsung
Galaxy Note 7). Výsledkem by měly být jakési „dobíjecí alkalické baterie“, umožňující bezproblémově
a levně ukládat energii z obnovitelných zdrojů. Podle
Williama Joye jsou schopny způsobit revoluci, kterou
přirovnává k „energetickému internetu“. „Alkalické
baterie lze vyrábět tak, aby se mohly opětovně
dobíjet. Už jsme jich pár vyrobili, ale zatím nemají
dostatečný počet dobíjecích cyklů, který bychom
potřebovali,“ řekl William Joy s tím, že využití hliníku
v alkalických bateriích by mohl nahradit dosavadní
základní materiál v alkalických bateriích - zinek. Takováto baterie bude mít výhody lithiových článků,
ale bude mnohem levnější a recyklovatelná. Navíc
řeší i dosavadní bezpečnostní problém.
Vizionáři z Ionic Materials však budou muset o své
průlomové technologii ještě přesvědčit mnohé, kteří
pochybují o reálnosti tohoto projektu. „Baterie jsou
velmi složité a rád bych viděl, co skutečně mají, jakým
způsobem to měří a mohou to prokázat,“ vyjádřil své
pochyby v deníku New York Times experimentální fyzik
Amory Lovins z neziskové organizace pro obnovitelné
energie Rocky Mountain Institute, na jehož konferenci
letos Ionic poprvé představil svůj ambiciózní projekt.

Její funkci nezlikvidovalo ani překrojení na dvě části

Místo rizikové tekutiny bezpečný
polymer
Představitelé Ionic Materials, k jejichž zakladatelům
patří i Mike Zimmerman, vědec s 30letou zkušeností

ZinkovZduchové baterie půjde lépe dobíjet
Vědci z univerzity v Sydney nalezli řešení jednoho z největších úskalí zabraňující, aby zinkovzduchové baterie mohly narušit dominantní roli konvenčních li-ion baterií jako hlavního
zdroje elektrického proudu v elektronických zařízeních.
Zinkovzduchovým bateriím, používaným nyní jako
zdroj energie v naslouchacích pomůckách, některých
filmových kamerách a železničních signalizačních
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v oblasti polymerů, si však věří, že tento úkol zvládnou a iontový polymerní elektrolyt bude znamenat
významný průlom v technologii baterií. Dokonce
může sehrát klíčovou roli při řešení světových energetických problémů. Argumentují, že technologický
tým má rozsáhlé zkušenosti v oblasti polymerních
věd, elektrochemie a vědy o bateriích, a je podporován předními odborníky z akademické a průmyslové
sféry. „Rozhodli jsme se vyřešit nejdůležitější problémy vědy o materiálech, které umožňují výrobu
pevných baterií, jež lze vyrábět mnohem jednodušeji za použití zpracování polymerů. Odstraněním
tekutin umožňují tyto nové baterie výrazné zlepšení
hustoty energie, nákladů a bezpečnosti a umožňují

zařízeních, dodává energii kovový zinek a kyslík ze
vzduchu. Vzhledem k celosvětovým zásobám tohoto
kovu jsou mnohem levnější než lithium-iontové
baterie a mohou skladovat více energie (teoreticky
až 5krát více než li-ion články). Navíc jsou mnohem
bezpečnější a přátelštější k životnímu prostředí. Jenže
mají také problém: jejich širšímu využití brání komplikované nabíjení způsobené nedostatkem elektrokatalyzátorů, které při vybíjení a nabíjení baterie
umožňují redukovat a vytvářet kyslík.
Tuto komplikaci by mohla pomoci vyřešit právě
nová metoda, která může být použita k vytvoření
bifunkčních kyslíkových elektrokatalyzátorů k budování dobíjecích zinkovzduchových baterií.
Dosud byly dobíjecí zinkovzduchové baterie vyráběny

Foto: Ionic Materials

použití chemikálií, které byly považovány za „svatý
grál“ pro baterie. Technické překážky jsou významné,
ale takové výzvy se rozhodneme přijmout,“ prohlásil
Mike Zimmerman. ■

s drahými katalyzátory ze vzácných kovů – platiny
a oxidu iridia. Naproti tomu nová metoda testovaná
australskými výzkumníky vytváří rodinu nových vysokovýkonných a levných katalyzátorů z kovových oxidů
běžných prvků, jako je železo, kobalt a nikl. Kovové
oxidy v zemi bohatě zastoupených prvků jsou perspektivní elektrokatalyzátory, které umožňují překonat
pomalý vývoj a redukci kyslíku (OER/ORR) v mnoha zařízeních pro elektrochemickou konverzi energie. Jejich
katalytickou aktivitu je však velmi obtížné přesně řídit.
Vědcům ze Sydneyské univerzity se ale už podařilo
prolomit tuto překážku pomocí strategie třístupňové
syntézy, která produkuje skupinu hybridních materiálů
obsahujících amorfní bimetalické nanočástice oxidu
zakotvené na N-dopovaném redukovaném oxidu
grafenu se současným řízením elementárního složení
nanočástic, jejich velikosti a krystalinity.
Zinkovzduchové baterie vytvořené s novými katalyzátory už podle vědců prokázaly vynikající dobíjecí schopnost – včetně méně než 10% poklesu
účinnosti akumulátoru v průběhu 60 cyklů vybíjení
a nabíjení v časovém rozmezí 120 hodin. ■
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ZACHRÁNÍ KLASICKÉ MOTORY
JAPONCI?
KROMĚ EVROPY A USA, KTERÉ VE SVÉM KŘÍŽOVÉM TAŽENÍ PROTI
MOTOROVÝM EMISÍM A SPALOVACÍM MOTORŮM ZTRATILY ZŘEJMĚ
SOUDNOST, SE VŠAK SVĚT JEŠTĚ ZCELA NEZBLÁZNIL, A SNAHU
UKÁZAT, ŽE SITUACI BY MOŽNÁ ŠLO ŘEŠIT I JINAK, UKÁZALI JAPONCI.

T

okio bylo jednou z prvních světových metropolí,
která kvůli znečištěnému životnímu prostředí
drasticky omezila provoz dieselů pomocí velice
přísných emisních norem týkajících se oxidů dusíku
už v roce 2003. Tyto předpisy, které by umožnily jejich návrat do Tokia začaly plnit naftové motory až
nejnovější generace v posledních letech. Japonští
konstruktéři se však myšlenky další evoluce a vylepšení nevzdali a spalovací motory ještě nezavrhují.

Budoucnost spalování bez svíček...
Mazda vyvinula zcela nový spalovací motor typu
HCCI (Homogenous Charge Compression Ignition), který by se dal přirovnat k dieselu, jenž místo
nafty používá benzín, nebo benzínovému motoru,
který ke svému provozu nepotřebuje zapalovací
svíčku. Jak už napovídá jeho název, využívá princip, kdy je (benzínová) pohonná směs díky vysoké

kompresní hodnotě zapalována pomocí tlaku, jak
je tomu u dieselu. Tato technologie není sama
o sobě novinkou, ale kvůli řadě problémů spojených s technickým zvládnutím tohoto procesu
(např. náročnou kontrolou průběhu spalovacího
procesu, který je kvůli své extrémní rychlosti téměř
neřiditelný a může snadno vést ke samovznícení
směsi) byla zatím hlavně doménou laboratorních
výzkumů. Inženýrům Mazdy se však zjevně podařilo
tyto problémy zvládnout, protože hodlají motor
nazvaný Skyactive-X zavést do průmyslové výroby
a začít s ním osazovat sériové vozy nových řad od
roku 2019. Oproti čisté technologii HCCI, která nepoužívá k zapalování směsi paliva svíčky, ale jenom
tlak v pístech, bude Skyactive-X svíčkami vybaven,
ale využívat je bude při nízkých otáčkách, zatímco
ve vysokých budou deaktivovány a směs v motoru
bude zapalována výhradně pomocí tlaku.

NEJKRÁSNĚJŠÍ ELEKTROMOBIL
Kdysi prohlásil Enzo Ferrari o původním modelu Jaguar E-Type, že jde o „nejkrásnější vůz,
který kdy byl vyroben“. Od roku 1961, kdy se poprvé představil, pravidelně vyhrával soutěže
o nejhezčí vůz. Nyní koncept, jenž vychází z roadsteru E-Type, pohání elektřina.

O bližších technických parametrech pohonné jednotky zatím nejsou k dispozici podrobnější informace, ale motor má mít díky ideálnímu spalování
vysoký výkon a minimální emise při velmi nízké
spotřebě (hovoří se o 3–3,5 l/100 km).

Rozdíl mezi soudobým motorem s turbem
a upraveným Dynamic Force s vícebodovým přímým
vstřikováním bez turba

... a bez turba
Také další japonská automobilka Toyota se rozhodla
vylepšit své pohonné jednotky s atmosférickým
plněním. V modernizované podobě by měly nést
označení Dynamic Force, a jako první zamíří na silnice v USA u modelu Camry. Díky přepracování
všech součástí sání a výfuku pro maximální plnicí
a vyplachovací účinnost, a tandemu vstřikovačů,
dávkujícím benzín do proudícího vzduchu jak přímo
do válce, tak i do sání (podle toho, co je momentálně
pro motor výhodnější) se obejde bez obvykle používaného turbodmychadla. Při stejném objemu jako
jeho předchůdce dokáže nabídnout o téměř 20 kW
vyšší výkon (2,5l motor má 150 kW a točivý moment
250 Nm) a ve spojení s moderní automatickou převodovkou vykazuje v měřeních podle realističtější
americké metodiky EPA o 1,8 l nižší kombinovanou
spotřebu. Dokazuje tak, že cesty, jak zlepšit (nejen
emisní) parametry spalovacích motorů místo direktivního přechodu na zdánlivě bezemisní (ve skutečnosti vzhledem k výrobě energie a k ní potřebných
baterií rovněž ne zcela ekologický) pohon stále ještě
existují. ■
/re/

na 100 km.h-1 za pouhých 5,5 s, tedy o vteřinu rychleji než E-Type Series 1. Lithium-iontová baterie
má stejné rozměry a podobnou hmotnost jako
6válcový motor XK použitý v prvotním voze. Elektromotor a redukční převodovka leží těsně za baterií,
ve stejném místě jako původní převodovka. Nová

Začátkem září na Tech Festu v Londýně přestavila
společnost Jaguar Land Rover koncept Zero, vycházející z roadsteru Jaguar E-Type z roku 1968.
Koncept byl kompletně restaurován, takže vypadá
jako prvotní model. Disponuje i modifikovanými přístroji podle původního modelu. Kromě moderního
elektrického pohonu je osazen světlomety LED kvůli
úspoře energie, které jsou ale také přizpůsobeny
původnímu vozu.
Speciálně vyvinutá elektrická pohonná jednotka
s výkonem 220 kW umožňuje vozu zrychlit z nuly
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spojovací hřídel přenáší výkon na diferenciál a ten
pak na kola. Ve srovnání je nový vůz lehčí o 46 kg.
Použitím elektropohonu s podobnou hmotností
a rozměry dle původního benzinového motoru
a převodovky bylo umožněno, že se konstrukce
vozu, včetně zavěšení a brzd, nezměnila, což
umožnilo jednodušší převod a homologaci. Jaguar
E-Type Zero využívá 40kWh baterii umožňující
dojezd 270 km. ■

OSVĚŽENÝ MODEL 370Z
Příběh modelů Z začala automobilka Nissan psát už v roce 1969 představením vozu Fairlady
Z / Datsun 240Z. Každá z dalších generací Z od původního modelu přes 280ZX, 300ZX a 350Z
až po dnešní 370Z zachovávala základní myšlenku „zetka“ – vysoký výkon, nadčasový design
a cenovou dostupnost.
Jednotlivé generace modelu Z si budovaly pozici
kultovních sportovních vozů s typicky dlouhou
kapotou a krátkým zadním
přesahem, jednoduchým tříra-

menným volantem a třemi kruhovými ukazateli.
Současné novinky: Kupé a Roadster 370Z MY18
přinášejí kombinaci moderního
vzhledu a klasického
designu. Jsou

vybaveny výraznými 19“ hliníkovými koly s nabídkou nepřehlédnutelné červené metalické barvy.
Nově jsou např. upravené černé kliky dveří, černé
obložení zadního nárazníku či tmavě tónované
světlomety,
Díky spolupráci se značkou EXEDY byla integrována nová spojka se zdokonaleným podřazováním
u manuální převodovky. Docílilo se tím přesnějšího
řazení a snadnější práce s pedály. O pohon zadní
nápravy se stará 3,7litrový agregát V6 o výkonu
240 kW prostřednictvím 6rychlostní manuální
nebo 7rychlostní automatické převodovky. Byla
optimálně rozložená hmotnost vozidla a přepracované odpružení, čímž se dosáhlo špičkových
jízdních vlastností a dynamického chování „zetka“. Navíc Nissan 370Z
zůstává jediným vozem
ve svém segmentu,
který nabízí technologii Syncro Rev
Control, tj. světově
první systém plné
synchronizace
otáček při řazení
nahoru i dolů
u manuální převodovky. ■

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. 82.
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VolVo V90 D5 Cross Country nabízí Vysoký
jízDní komfort, luxus, Všestrannost

matickou převodovku Gaertronic. Výrobce u tohoto
osazení uvádí maximální výkon 173 kW, nejvyšší rychlost 230 km.h-1, spotřebu paliva 6,1/4,9/5,3 l/100 km.
Využívat jsme mohli různé jízdní režimy od základního
Comfort, přes Eco, Dynamic až po Off-road. Do terénu
jsme s autem nezavítali, aby případně neutrpělo
nějaký šrám, a tak jen připomínám, že poslední režim
se dá aktivovat při rychlostech nižších než 20 km.h-1
a sám se deaktivuje při překročení 40 km.h-1.
K testu jsme měli V90 Cross Country Pro, což je
označení pro nejvyšší úroveň výbavy. K tomu přibylo plno paketů a prvků z volitelné výbavy. Interiér poskytuje plno prostoru pro cestující i náklad.
Má bez nadsázky originální luxusní úroveň. Skvělá
jsou všechna sedadla. Přední mají výbornou boční
oporu, řidič třeba může elektricky ovládat také
prodlužování sedáku. Přehledné a intuitivní je ovládání různých zábavních funkcí s možností konektivity. Naprosto špičkový je zvuk z high-endového
audiosystému s reproduktory Bowers & Wilkins. Na
poměrně dlouhé cestě jsem velmi aktivně pracoval
s navigací Sensus, byla naprosto přesná, splnila
každý zadaný pokyn. Komfortní je ovládání nesčet-

Je třetím a také posledním modelem nejvyšší řady označené číslem 90. Přivtělilo se tak k mezinárodně oceňovaným SUV XC90 a luxusní limuzíně S90. Model V90 vychází z dlouhodobé
tradice automobilky ve výrobě vozů kombi, která odstartovala už před 60 lety. K testu jsme
ji navíc měli v nejvyšší výbavě, s nejsilnějším dieselovým motorem, jako CC a k tomu s úpravami Polestar.
Stejně jako oba předchůdci prémiové řady je
i kombi postaveno na základě nové, speciálně navržené a plně modulární platformě SPA, která otevírá
nové možnosti v designu, konstrukci a výbavě vozů
Volvo. Byla vyvíjena s velkým důrazem na ochranu
posádky, slouží jako bezpečnostní klec chránící
interiér před nejhoršími nárazy. V květnovém čísle
jsme představili limuzínu S90, takže logicky mnohé
prvky mají společné. Nejprve tedy připomenu alespoň nejzákladnější vymoženosti pro celou řadu
90 a následně se zaměřím na specifické přednosti
kombi a zejména Cross Country.

Na oku ladící boční siluetě je patrný široký rozvor

Bez nadsázky mohu konstatovat, že nejen subjektivním hodnocením, leč i objektivním srovnáváním,
je velkým krokem do budoucna. V řadě 90 najdete
množství nejnovějších technologií, od průkopnických bezpečnostních systémů až po aplikace
a služby fungující na bázi cloudu. Lahůdkou je třeba
vyspělá funkce semiautonomního řízení pro jízdu
v kolonách. Jemnými zásahy do řízení udržuje vůz
v rozmezí daného jízdního pruhu, přičemž funguje
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až do dálniční rychlosti 130 km.h-1, a to i když před
vozem nejede žádné jiné vozidlo. Najel jsem za daných podmínek stovky kilometrů, funguje spolehlivě
a je pro řidiče velmi vítaným partnerem. Systém
představuje další krok k plně autonomnímu řízení,
které je pro automobilku klíčovou oblastí budoucích
inovací. Nejnovější systém City Safety umí detekovat
velká zvířata bez ohledu na to, zda je den, či noc. Součástí této technologie jsou intuitivní varování řidiče
a tzv. připravené brzdy, které pomohou předejít kolizi.
Celkově při detekci automobilů, chodců, cyklistů i zvířat pracuje přednárazový systém s několika fázemi,
v té konečné pak vůz umí přejít do nouzového brzdění a zcela zabránit nehodě nebo alespoň zmírnit
její následky. Z dalších bezpečnostních prvků jmenuji
alespoň sledování únavy řidiče (párkrát mi promluvil
do duše), čtení dopravních značek, adaptivní tempomat, aktivní parkování, monitorování přijíždějící
dopravy při couvání do ulice, atd.
Cross Country je robustní model, který si má poradit
za každého počasí s každou silnicí i terénem. Nezapře eleganci modelu V90 a zároveň se posouvá
do aktivnější outdoorové roviny. Silný, dynamický
charakter dokresluje design zejména exteriéru, ale
i interiéru. Systém pohonu všech kol průběžně
propočítává potřebu zapojit zadní kola, na které
může přenést až 50 % výkonu motoru. Pokud auto
stojí, pohon všech kol je vždy zapnutý, aby byla při
rozjezdu k dispozici maximální trakce. CC má vyšší
světlou výšku o 60 mm a mírně měkčí podvozek.
Jezdili jsme s vozem s nejsilnějším čtyřválcovým
vznětovým motorem D5 Drive-E a 8stupňovou auto-

Pracovní místo řidiče oplývá po všech stránkách
luxusním komfortem

ných funkcí prostřednictvím středového, neobvykle
na výšku postaveného dotykového displeje. Všude
se nabízí množství zásuvek a úložných prostor.
Podle uspořádání dostanete do vozu náklad v rozpětí 560–1526 l. Přístup do nákladového prostoru
usnadňuje rovná plocha s krycí lištou, elektrické
ovládání zadních dveří, včetně možnosti je otevřít
posunem nohy pod nárazníkem.
K celkové jízdní pohodě přispěl i paket Polestar
Performance, který zvyšuje výkon celého hnacího
ústrojí. Díky zlepšení odezvy škrticí klapky a zvýšení
citlivosti jejího zavírání, rychlejšímu a přesnějšímu
řazení převodových stupňů a lepšímu výkonu
motoru získává auto dynamičtější charakter.
S Volvem V90 CC jsem tentokrát především po
evropských dálnicích absolvoval 2174 km, při průměrné spotřebě 6,8 l/100 km. Je sice vyšší než
deklarovaná, ale vzhledem k charakteru cestování
při vysoké průměrné rychlosti ji považuji za velmi
slušnou. Během mnoha hodin strávených za volantem jsem nezaznamenal jediný za zmínku stojící
rušivější podnět. Vůz v daném provedení nabízí
vynikající jízdní vlastnosti, pohodlí, luxus, uživatelsky
přívětivé množství nejnovějších technologií.
Základní cena Volva V90 Cross Country Pro D5 AWD
je 1 656 800 Kč, s doplňkovými pakety a další volitelnou výbavou přesáhla přes 2 300 000 Kč. ■
Oldřich Šesták
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automobilová technika – test

Opel CrOssland X

– malý, přestO prOstOrný

Před nedávnem představila automobilka Opel novinku v podobě modelu Crossland X, která už
byla vyvíjena ve spolupráci s francouzskou skupinou PSA. V podstatě jde o jakéhosi křížence
kombinujícího prvky prostorných MPV se sportovním SUV a hatchbackem. Svými rozměry se
řadí do kategorie crossover, ale s nabídkou dostatku vnitřního prostoru. Redakce TechMagazínu
měla možnost vyzkoušet variantu s benzínovým motorem 1,2 l o výkonu 96 kW.
První společný výtvor s francouzskou skupinou byl
představený na autosalonu v Ženevě a už několik
měsíců po této premiéře se objevil v dealerské síti.
Na první pohled se Crossland X podobá modelu
Mocca X, je jen o něco menší (o 64 mm) s celkovou
délkou 4214 mm a šířkou o 16 mm užší (1765 mm).
Byť jsou oba modely podobné, jsou prý (podle
vyjádření automobilky) určeny pro zcela rozdílné
zákazníky. Mocca, patřící do segmentu B-SUV, disponuje dobrodružnou povahou a brzy si našla své ctitele,
o čemž svědčí prodejní čísla. Menší crossover vyvedený v SUV designu je určen pro tepající městský styl.
Kompaktní rozměry mu umožňují dobré manévrování
v městské zástavbě, oplastováním nárazníků, lemů
blatníků, prahů a dveří vzbuzuje pocit robustnosti.

Úsměv prosím...

Boční pohled se mi velmi zamlouval. Střecha je
oddělena svažující se chromovou lištou tak, aby
byl celkový vzhled více dynamický. Celkový dojem
pěkně doplňují zadní svítilny, které zasahují až do
boku karoserie a rozděluje zadní sloupek.
Interiér působí vkusně, hlavně překvapí dostatkem prostoru. Dominuje mohutný středový panel,
takže řidič i spolujezdec mají pocit volnosti. Před
spolujezdcem je vykousnutý prostor, aby měl více
místa pro nohy. Ovládací prvky jsou v intuitivním
rozložení, kde část se ovládá prostřednictvím větší
dotykové obrazovky uprostřed palubní desky, pod
kterou je ovládání klimatizace, 12V konektor a USB
vstupy na středovém panelu. Ocenil jsem také
říjen 2017
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Motory a převodovky
Opel v Crosslandu využívá agregáty z francouzské
nabídky PSA. Od základní benzínové tříválcové motorizace 1,2 l o výkonu 60 kW propojenou s 5stupňovou manuální převodovkou až po nejvýkonnější
čtyřválcový 1,6 l diesel s 88 kW a automatickou
6stupňovou převodovkou. Celkem je v nabídce 7
jednotek pohánějící vždy jen přední kola.
Na redakční test jsem měl k dispozici model ve
výbavě Innovation s benzínovou přeplňovanou
jednotku 1,2 l o výkonu 96 kW a udávanou kombinovanou spotřebou 5 l na 100 km. Motor byl
propojen se 6stupňovou manuální převodovkou.
Motoricky byl Crossland příjemný, přesně dle určení
do města, i když ani na dálnici se nenechá zahanbit,
jen se musí dostat do vyšších otáček. Převodovka
pěkně spolupracuje, jen si myslím, že by mohly být
kratší převodové stupně. Interiér je velmi dobře
odhlučněný.
Podvozek je vyšší, díky tomu dobře pohlcuje příčné
nerovnosti a nebojí se ani vyššího obrubníku. I když
má vozidlo SUV design, do terénu bych jej ale nedoporučoval, protože bez pomocných asistentů
a jen s náhonem předních kol by se mohl dostat do
nesnází. Jízda je ale pohodlná, auto se při projíždění
zatáček sice naklání, ale jen mírně.

Bezpečnostní technologie

Sklopením zadních opěradel vznikne téměř rovná plocha

přihrádku pro indukční dobíjení telefonu. Ovládání
systémů vozu jsou umístěny před řadicí pákou.
Ruční brzda v podobě fajfky je sice zajímavá, ale mě
osobně nevyhovovalo její držení ani manipulace
s ní. Zato musím ocenit dobré nastavení sedadla
řidiče s vyšším posezem, z kterého je velmi dobrý
výhled na všechny strany.
Výhodou zadních dělených sedaček v poměru 60 : 40
je, že se dají posouvat v rozsahu asi 15 cm. Tím si
cestující vyššího vzrůstu můžou dopřát více místa
v oblasti kolen. Opěradla zadních sedadel tvoří po
sklopení téměř rovnou podlahu zavazadlového
prostoru, jehož objem se tak zvýší ze 410 l na 520 l.
Pod podlážkou zavazadelníku je umístěno dojezdové kolo, z čehož mám vždy radost, že jej výrobce
upřednostnil před lepicí soupravou.

Všechny ovládací prvky jsou pěkně po ruce

Crossover Crossland X dostal do výbavy, ať standardní nebo příplatkové, spoustu technologického
vybavení, které každý řidič určitě ocení. Jde např. o:
Head Up displej promítající informace v zorném poli
řidičových očí (např. rychlost, navigační pokyny či
rychlostní dopravní značky), inovativní LED světlomety s přisvětlováním do zatáček, čtení dopravních
značek, systém detekce únavy řidiče, systém OnStar,

Průhledový Head Up displej je opravdu dobrý pomocník

který kromě asistenční služby automaticky nahlásí
nehodu, wi-fi hotspot s projekcí chytrého telefonu,
panoramatickou 180° zadní kameru s promítáním
ptačí perspektivy, automatické nouzové brzdění,
varování před vyjetím z jízdního pruhu, systém
hlídání „mrtvého» úhlu nebo automatický parkovací asistent.
Automobilka vsadila na dobrou kartu, protože
Crossland X má ambice získat kus prodejního koláče ve svém segmentu. I když jde na první pohled
o menší auto, zdání klame, protože i kolega se svou
výškou 195 cm se cítil pohodlně za volantem. Neměřil jsem cíleně spotřebu, ale po týdenním testu
v kombinovaném provozu se ustálila spotřeba na
hodnotě 6,7 l. Crossland X je příjemný společník
a jízda s ním je opravdu pohodová s vyváženým
komfortem. ■
Petr Kostolník
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POVINNÉ NOVÉ A VYLEPŠENÉ
ZKOUŠKY EMISÍ
OD 1. ZÁŘÍ 2017 MUSÍ VŠECHNY NOVÉ MODELY AUTOMOBILŮ V EU
PROJÍT SPOLEHLIVĚJŠÍMI ZKOUŠKAMI EMISÍ V REÁLNÉM PROVOZU
(REAL DRIVING EMISSIONS – RDE) A ABSOLVOVAT VYLEPŠENÝ
LABORATORNÍ TEST V RÁMCI CELOSVĚTOVĚ HARMONIZOVANÉHO
ZKUŠEBNÍHO POSTUPU PRO LEHKÁ VOZIDLA (WORLD
HARMONISED LIGHT VEHICLE TEST PROCEDURE – WLTP). AŽ POTÉ
SE MOHOU ZAPOJIT DO PROVOZU NA EVROPSKÝCH SILNICÍCH.

N

ové zkoušky emisí mají zajistit spolehlivější
výsledky a pomoci obnovit důvěru v deklarované vlastnosti nových automobilů. Tyto
zkoušky považuje Evropské komise (EK), která jej
prosadila, za jeden z důležitých kroků o čistý, udržitelný a konkurenceschopný automobilový průmysl:
● Spolehlivější a přesnější zkoušky emisí:
Emise oxidů dusíku a částic, které jsou jednou
z hlavních příčin znečištění ovzduší, se budou
měřit spolehlivěji za podmínek reálného provozu
(zkouška RDE). Tuto zkoušku doplňuje nový, realističtější laboratorní zkušební postup pro lehká
vozidla (WLTP) týkající se všech emisí, včetně
oxidu uhličitého, oxidů dusíku a dalších látek
znečišťujících ovzduší, jakož i spotřeby paliva.
Obě tyto zkoušky jsou od září 2017 povinné pro
všechny nové modely automobilů a v letech
2018–2019 budou postupně zaváděny pro
všechny nové automobily.
● Úplné přepracování systému schválení typu:
Po přijetí nařízení, jehož návrh předložila Komise
v lednu 2016, bude zajištěna vyšší kvalita a nezávislost zkoušení vozidel, větší dozor nad vozidly,
která jsou již v provozu, a zaveden dohled nad
systémem na úrovni EU.
● Imisní limity: Členské státy musí dodržovat
imisní limity EU pro řadu znečišťujících látek,
včetně oxidů dusíku, a vypracovat plány kvality
ovzduší pro zóny a aglomerace, kde jsou mezní
hodnoty překračovány.
● Mobilita s nízkými emisemi: Evropská strategie pro nízkoemisní mobilitu má za cíl zvýšit
účinnost dopravního systému, urychlit zavádění
alternativních zdrojů energie s nízkými emisemi
v odvětví dopravy a usnadnit přechod k vozidlům s nulovými emisemi. Důraz klade na širokou škálu možných alternativních zdrojů energie
s nízkými emisemi, jež lze využít pro osobní
automobily a autobusy, a rovněž na elektrifikaci
železniční dopravy a na využití biopaliv v letecké,
nákladní a autobusové dopravě. Komise má
rovněž v úmyslu přijmout do listopadu 2017
akční plán pro infrastrukturu pro alternativní
paliva, jenž podpoří širší využívání alternativních
paliv v Evropě.
Souběžně s tím EK sleduje úsilí členských států
EU týkající se znečišťujících vozidel, která jsou již
v provozu. Poté, co se v září 2015 zjistilo, že společnost Volkswagen Group použila software odpojovacího zařízení k obcházení emisních norem pro
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určité látky znečišťující ovzduší, vyzvala všechny
členské státy, jakož i orgány odpovědné za dozor
nad trhem a vymáháním právních předpisů v oblasti schválení typu, aby provedly nezbytná šetření
týkající se reálných úrovní emisí vozidel na jejich
území a zajistily dodržování právních předpisů EU.
Komise na podporu jejich práce vyvinula společnou zkušební metodu pro detekci odpojovacích
zařízení zkreslujících výsledky laboratorních zkoušek, která pomůže zajistit konzistentnost výsledků
šetření provedených jednotlivými státy. Zveřejnila
pokyny, které pomohou orgánům členských států
posoudit, zda výrobci automobilů používají odpojovací zařízení nebo jiné strategie, díky nimž je
při zkouškách vozidel dosahováno nižších emisí,
a analyzovat, zda tato zařízení a tyto strategie mají
technické opodstatnění.

Regulace emisí znečišťujících látek
z vozidel na úrovni EU
Evropská komise přímo řídí snahy směřující
k postupnému snižování emisí látek znečišťujících ovzduší ze silničních vozidel, a to zlepšováním
kvality paliv a ukládáním stále přísnějších limitů
na emise pro nová vozidla. Pokud jde konkrétně
o emise NOx, Komise při několika příležitostech
maximální mezní hodnoty emisí NOx pro osobní
automobily s dieselovým motorem zpřísnila:
leden 2000: 500 mg/km (Euro 3), leden 2005:
250 mg/km (Euro 4), září 2009: 180 mg/km (Euro
5), září 2014: 80 mg/km (Euro 6).
Další zpřísnění pravidel představuje zavedení
zkoušky emisí v reálném provozu, která bude
kontrolovat emise oxidů dusíku (NOx) a ultrajemných částic z vozidel na silnicích a významně sníží
stávající nesoulad mezi emisemi naměřenými
v reálném provozu a v laboratoři. Kromě toho se
Komise nadále zasazuje o to, aby se v EU v celém
rozsahu plnily stávající cíle týkající se kvality ovzduší,
a vypracovává ambiciózní iniciativy na podporu
vozidel s nízkými emisemi.

Zkoušky emisí z automobilů
Předtím, než může být vozidlo uvedeno na trh,
musí být „typově schváleno“: vnitrostátní orgán
musí osvědčit, že prototyp modelu splňuje veškeré
požadavky EU týkající se bezpečnosti, ekologičnosti
a shodnosti výroby, než povolí prodej daného typu
vozidla v EU. V současnosti se u vozidla k měření
emisí používá pouze laboratorní zkouška. Avšak

u znečišťujících látek (ultrajemné částice a NOx)
hodnoty emisí u některých vozidel naměřené
v reálném provozu podstatně převyšují hodnoty
naměřené při laboratorním zkušebním cyklu, který
se v současnosti uplatňuje (evropský jízdní cyklus
– NEDC). K nápravě tohoto nedostatku Komise
navrhla, a to již před emisním skandálem, který
propukl v září 2015, měřit emise v podmínkách
reálného provozu.
Zkouška emisí v reálném provozu měří znečišťující
emise – mj. emise oxidů dusíku (NOx) a částic –
prostřednictvím přenosného měřicího systému
emisí (PEMS), který je připevněn na vozidle řízeném
ve skutečných podmínkách silničního provozu.
Vozidlo bude měřeno podle náhodných odchylek
v parametrech, jako je zrychlení, zpomalení, teplota
okolního vzduchu a různá zatížení. Zkouška emisí
v reálném provozu nenahrazuje, nýbrž doplňuje
zkoušku laboratorní, která byla rovněž zdokonalena
tak, aby lépe zohledňovala podmínky reálného provozu, a zejména aby udávala realističtější hodnoty
emisí CO2 a spotřeby paliva.
Zkouška emisí v reálném provozu (zkouška RDE)
byla zavedena ve čtyřech samostatných právních
předpisech:
Akt RDE 1: Prvním krokem bylo stanovit samotný
postup zkoušky. Ten byl odhlasován členskými státy
v rámci Technického výboru pro motorová vozidla
(TCMV) v květnu 2015 a vstoupil v platnost v roce
2016. V počáteční fázi se zkoušky emisí v reálném
provozu prováděly jen pro účely monitorování,
bez dopadu na skutečné schvalování typu, které
se nadále udílí na základě laboratorních měření.
Akt RDE 2: Druhý krok stanovil postupné zavádění
zkoušek emisí v reálném provozu, které budou
mít skutečný dopad na schválení typu vydávaná
vnitrostátními orgány. Dne 28. října 2015 se členské státy na zasedání TCMV dohodly, že měření
NOx v reálném provozu bude povinné pro nové
modely automobilů od září 2017 a pro všechna
nová vozidla od září 2019.
Akt RDE 3: Jako třetí krok přijaly členské státy
na zasedání TCMV dne 20. prosince 2016 návrh
Komise rozšířit zkoušky RDE tak, aby zahrnovaly
i počet emitovaných částic (PN) u nových typů
vozidel do září 2017 a pro všechna nová vozidla
do září 2018. Tyto maličké, ale přesto karcinogenní
částice se vyskytují u automobilů s dieselovým
motorem i u automobilů s benzínovým motorem
s technologií přímého vstřiku. V rámci aktu RDE 3
Komise rovněž doladila zkušební metody tak, aby
zohledňovaly skutečnost, že většinu znečištění
ve městě způsobují krátké přesuny, kdy se auto
startuje se studeným motorem. Aby se zohlednilo
širší spektrum podmínek, budou nyní zahrnuta
i startování vozidel se zahřátým motorem. Tento akt
navíc rovněž požaduje, aby byl výkon automobilu
z hlediska skutečných emisí výrobcem jasně uveden
v prohlášení o shodě pro každé vozidlo, tj. aby byly
údaje o něm transparentní a byly k dispozici všem
občanům a veřejným orgánům.
Akt RDE 4: Komise rovněž plánuje, že v následujících měsících předloží návrh, aby byly právní předpisy o RDE ještě více posíleny, zejména tím, že bude
doplněna možnost, aby třetí strany mohly provádět
nezávislé zkoušky pro kontrolu automobilů, které
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jsou již v provozu (zkoušky shodnosti vozidel v provozu), že budou zavedeny nové a reprezentativnější
metody zkoušení hybridních vozidel a přizpůsobena ustanovení pro určité zvláštní typy vozidel.

Faktor shodnosti ve zkušebním
postupu RDE
Na rozdíl od předem definovaného cyklu laboratorních zkoušek způsobuje vliv inherentních vlastností
zařízení pro měření PEMS u zkoušek RDE větší variabilitu a širší škálu kvantitativních výsledků emisí
u jednotlivých jízd při zkouškách RDE. Pokud se
technická a statistická nejistota měření RDE náležitě
nezohlední, může se stát, že vozidla, která ve skutečnosti splňují normy, mohou u individuální zkoušky
RDE selhat, nebo že vozidla, která ve skutečnosti
normy nesplňují, u zkoušky obstojí.
Koncepce faktoru shodnosti pomáhá tento problém překonat. V případě faktoru shodnosti je důraz
položen na průměrný soulad vozidla s emisními
limity. Kupříkladu při jízdě do prudkého kopce mohou být regulační emisní limity překročeny, což však
musí být kompenzováno hodnotami emisí pod
regulačními emisními limity za jiných podmínek,
např. při umírněné jízdě městem, aby průměrné
emise při zvážení těchto podmínek podle jejich
statistického výskytu nepřesahovalo dané limity.
Vzhledem k novosti měření v rámci zkoušek emisí
v reálném provozu a k technickým omezením, která
stojí v cestě rychlému zlepšení výkonu současně
vyráběných automobilů s dieselovým motorem
z hlediska skutečných emisí, se členské státy v říjnu
2015 dohodly stanovit období pro postupné snížení rozdílnosti mezi regulační
mezní hodnotou naměřenou v laboratorních podmínkách a hodnotami získanými
postupem měření emisí v reálném provozu. Tato dohoda předpokládá postup
ve dvou krocích:
1. výrobci budou muset (pro přizpůsobení novým požadavkům) snížit rozdílnost na faktor shodnosti v hodnotě
nejvýše 2,1 (tj. 168 mg/km NOx místo
80 mg/km) u nových modelů do září
2017 (do září 2019 u všech nových
vozidel);
2. v druhé fázi bude tato rozdílnost dále
snížena na faktor o hodnotě 1,5 (tj. 120 mg/km
NOx místo 80 mg/km), při zohlednění technické
tolerance chyby, do ledna 2020 u všech nových
modelů (do ledna 2021 u všech nových
vozidel). Aby byl zohledněn budoucí vývoj
v oblasti technologie měření, bude tento faktor
počínaje rokem 2017 podrobován každoročním
přezkumům. S technologickými zlepšeními bude
dále snížen s cílem dosáhnout co nejdříve úrovně
1, a to nejpozději do roku 2023. Výrobci automobilů by tedy již nyní měli začít navrhovat vozidla,
která budou v souladu s faktorem shodnosti
blížícím se hodnotě 1 (= 80 mg/km NOx).

Zkoušky emisí CO2

EU rovněž zavedla nový, realističtější zkušební laboratorní postup – celosvětově harmonizovaný
zkušební postup pro lehká vozidla (WLTP) pro
měření emisí CO2 a spotřeby paliva u osobních
říjen 2017

/

a dodávkových vozidel. WLTP je celosvětově harmonizovaný zkušební postup vyvinutý v rámci
Evropské hospodářské komise OSN (EHK OSN).
WLTP nahrazuje nový evropský jízdní cyklus (NEDC),
který již dostatečně neodráží současné podmínky
provozu ani technologie vozidel. WLTP bude udávat
hodnoty spotřeby paliva a emisí CO2, které jsou
reprezentativnější z hlediska podmínek reálného
provozu, což bude výhodné pro spotřebitele a regulační orgány na vnitrostátní úrovni i na úrovni
EU. Posílí se tím i motivace k zavedení palivově
úsporných a nízkouhlíkových technologií.
Nová zkouška WLTP byla přijata Komisí dne
1. června 2017 a bude povinná pro všechny
nové modely vozidel od září 2017 a pro
všechny nové automobily od září 2018.

Návrh nařízení je zatím projednáván v Radě a v Evropském parlamentu, a to bez jasného výsledku.
Komise proto vyzvala Evropský parlament a Radu,
aby urychleně dokončily jednání o tomto návrhu.
Pokud jde o dieselové automobily, které jsou již v provozu a jsou zdrojem příliš velkého znečištění, Komise
již zahájila řízení o nesplnění povinnosti proti osmi
státům pro porušení právních předpisů EU o schvalování typu, a to v prosinci 2016 a květnu 2017, a nadále
monitoruje, zda jsou právní předpisy EU v této oblasti
řádně prosazovány. Komise také nedávno vyzvala
členské státy, aby přijaly veškerá nezbytná opatření,
jimiž zajistí, že budou všechny automobily nesplňující
normy opraveny nebo staženy z provozu.

Další legislativní návrhy Komise

Komise ve Sděleních „Evropská strategie pro nízkoemisní mobilitu“ z července 2016 a „Evropa
v pohybu“ z května 2017, konstatovala, že EU musí
urychlit přechod na mobilitu s nulovými emisemi
tím, že odvětví dopravy bude energeticky účinné
a dekarbonizované.
V rámci prvního balíčku opatření v oblasti mobility revidovala EK směrnici o „eurovinětě“, mimo
jiné za účelem propagace poplatků založených
na výkonnosti vozidel z hlediska emisí. V rámci
druhého balíčku opatření v oblasti mobility pracuje
EK v současné době na řadě iniciativ, jež mají být
předloženy do konce roku. V této souvislosti Komise
v současnosti vyvíjí unijní normy CO2 pro osobní
a dodávkové automobily, aby pomohla připravit
technologicky neutrálním způsobem
cestu pro vozidla s nulovými a nízkými
emisemi. Již probíhá posouzení dopadů
a zvažují se různé možnosti. Komise rovněž provádí revizi „směrnice o čistých
vozidlech“, aby podpořila pořizování
čistších vozidel prostřednictvím veřejných zakázek.
Kromě toho hodlá Komise rovněž předložit posouzení rámců politik členských
států pro tržní rozvoj alternativních paliv
a jejich infrastruktury. Tato zpráva bude vyplývat z požadavku stanoveného ve směrnici 2014/94/EU o zavádění infrastruktury
pro alternativní paliva, která vyžaduje, aby
členské státy oznámily EK své vnitrostátní rámce
politiky, pokud jde o rozvoj trhu s alternativními
palivy, včetně zavedení nezbytné infrastruktury.
Zpráva bude obsahovat akční plán, který se zaměří
na konkrétní opatření a stanoví jasná doporučení
ohledně způsobů, jak mohou členské státy odstranit
stávající nedostatky, řešit zjištěné potřeby a připravit
opatření pro mobilizaci finančních zdrojů.
Vozidla s nulovými emisemi jsou rovněž zvláštní
prioritou skupiny na vysoké úrovni GEAR 2030
složené z oborníků z tohoto sektoru. Konečná
zpráva této skupiny, která se očekává na podzim,
by měla přinést doporučení pro podporu konkurenceschopnosti automobilového průmyslu EU,
a to zejména pokud jde o automobily s nulovými
emisemi a automatizované automobily. Na tomto
základě potom Komise předloží konkrétní návrhy
do roku 2030. ■
/pm/

Nové zkušební postupy zpřesní měření emisí, přiblíží jejich výsledky realitě a do značné míry sníží
riziko podvodů s odpojovacími zařízeními. Současný systém schvalování typu je však EK navržen
na rozsáhlé přepracování. Proto Komise v lednu
2016 navrhla nové nařízení s cílem přepracovat
současný systém schvalování typu. Cílem je posílit nezávislost a kvalitu technických zkušeben
určených pro zkoušky a kontroly souladu vozidel
s požadavky EU na schvalování typu, zavést účinný
systém dozoru nad trhem, v jehož rámci se bude
kontrolovat soulad vozidel, která jsou již v provozu,
a posílit evropský dohled. Tento návrh zahrnuje
také možnost, aby EK pozastavila, omezila nebo

odňala určení technické zkušebně, která uplatňuje pravidla nedostatečně a příliš laxně. Komise
by rovněž mohla provádět ověřovací zkoušky ex-post (prostřednictvím Společného výzkumného
střediska) a v případě nutnosti iniciovat stažení
z trhu. Komisi by také bylo umožněno ukládat
finanční sankce, což odradí výrobce a technické
zkušebny od toho, aby umožnily vstup nevyhovujících vozidel na trh.
Návrh Komise zachovává současný zákaz odpojovacích zařízení, na nějž jsou vnitrostátní orgány
dlouhodobě povinny dohlížet a prosazovat ho, ale
jde ještě o krok dál. Podle návrhu nařízení bude
muset výrobce poskytnout přístup k softwarovým
protokolům vozidla. Toto opatření doplňuje balíček
pro zkoušky emisí v reálném provozu, který velmi
ztíží obcházení požadavků na emise a zahrnuje
povinnost výrobců informovat o své strategii ke
snižování emisí, jako je tomu v USA.

Podpora automobilů s nízkými
a nulovými emisemi
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AutomAtizujte své
„hloupé” přístroje
I když je internet věcí zmiňován
hlavně v souvislosti s průmyslovou
automatizací, týká se i našich domovů. Ovšem „smart home“ či chytrá
domácnost nemusí být vybavena jen
superinteligentními spotřebiči, všude
máme totiž ještě dost těch starých
dobrých „hloupých“ věcí, které nám už
léta slouží k plné spokojenosti.
Ale co s nimi? Zbavit se jich jen proto,
že nám to diktuje nový módní trend?
Přesně touto otázkou se zjevně zabývali vývojáři společnosti Belkin a výsledkem je systém WeMo, umožňující
jednoduše začlenit vaše nepřipojená
zařízení do inteligentního domácího
nastavení. Zásuvný modul WeMo Mini
Smart Plug pracuje s elektrickou zásuvkou a umožňuje ovládat a automatizovat téměř jakékoli zařízení

v domě. Stačí jej připojit do zásuvky
a poté do něj zapojit např. lampu,
ventilátor nebo kávovar. Inteligentní
zástrčka má širokou kompatibilitu s jinými inteligentními domácími platformami a hlasovými asistenty – pracuje
s technologiemi Alexa, Nest, Google
Assistant a IFTTT, což znamená i možnost nastavit konkrétní módy automatizace a vydávat hlasové příkazy k připojeným zařízením (jen domácnosti
založené na produktech Apple mohou postrádat kompatibilitu). Zástrčka
funguje jako vzdálený spínač napájení
i jako plánovač inteligentních zařízení.
Nastavit lze libovolný počet časových
nebo denních rozvrhů. Kompaktní velikost a horizontální design umožňuje
použití dvou Smart Plugů ve stejné
zásuvce. ■

v kAždém dříme kus edisonA...
Přemek Podlaha se svým legendárním
pořadem pro kutily by jistě zaplesal.
Naopak Mountfield s neméně legen-

stylem (cyklistika). Informace o těchto
vynálezech se objevily na přehlídkách
inspirativních sociálních sítí (v tomto
případě na populárním webu Pinterest). Zejména při úpravě velkých ploch,
jako jsou rozlehlé zahrady nebo golfová
hřiště, může být „cyklosekačka“ docela
zajímavým nápadem. Tedy pokud se
nechcete moc nadřít nebo investovat
do motorizovaných či robotických superstrojů, které to zvládnou i automaticky (ovšem bez fitness efektu). Holt,
co ti lidé dnes nevymyslí.. ■

dárním Bédou Trávníčkem dostávají
husí kůži z potenciální konkurence.
Jde o sekačky na trávu vytvořené domácími šikuly, které nepostrádají originalitu
a zjevně ani požadovanou funkčnost.
Navíc při používání těchto vynálezů se
efektivně kombinuje požadovaný cíl
(posekaný trávník) se zdravým životním

kolo, které dokáže jet stejně
rychle jAko Auto po dálnici

správná zenová klávesnice
je z bAmbusu
Vývojem speciální počítačové periferie šetrné k životnímu prostředí se
firma Smart Tech snaží nenápadným
způsobem přivést do osobního prostoru v našem přetechnizovaném
a technologiemi prošpikovaném
světě vyrovnávající zenový moment.
Podle výrobce je tato souprava uklidňující klávesnice s designově stejně
provedenou myší skutečnou zenovou
alternativou pro intelektuální technofily inspirované vlivem východních filozofií zaměřených na soulad
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Nejrychlejší kolo na světě (a zároveň
i nejúčinnější vozidlo na světě) jako
bicykl příliš nevypadá. Tento aerodynamický stroj, nazvaný Aerovelo
Eta, je držitelem světového rekordu
v rychlostní soutěži Speed Challenge
v Nevadě.
Stroj byl navržen s konkrétním cílem:
překonat světovou rekordní rychlost
na kole. A tohoto cíle se jeho tvůrcům, kanadskému týmu, podařilo
dosáhnout, když zařízení poháněné
lidskou energií dokázalo jet rychlostí
144,18 km.h-1. K dosažení tohoto
úspěchu přispěla inovativní technologie s velmi nízkým těžištěm a schopností minimalizovat tření a odolnost
proti větru díky aerodynamickému
řešení. Stroj tvoří rám, v němž šlape
do pedálů řidič v ležící poloze, ob-

klopen aerodynamickým trupem
z uhlíkových vláken. Kola jsou pouze
4 mm od trupu a při plné rychlosti
mohou dosahovat až 1200 ot.min-1.
Vozidlo nemá žádná okna, struktura
o hmotnosti 25 kg je řízena kamerami,
které přenášejí obraz okolí na displeje
uvnitř vozidla. Jeden z jeho návrhářů,
letecký inženýr a zakladatel společnosti Aerovelo Todd Reichert, se
postavil (či spíše položil) za řídítka
tohoto pozoruhodného stroje, aby
se pokusil vyhrát soutěž Human-Powered Speed Challenge – a dokázal
to. Překonal předchozí rychlostní rekord s rozdílem asi 4,8 km.h-1. Na základě naměřeného příkonu pilota má
Eta ekvivalentní palivovou účinnost
na dálnici 9544 MPGe, 100x lepší než
nejefektivnější elektrická vozidla. ■

s okolním světem. Souprava může být
kýženým uklidňujícím a relaxačním
prvkem, která dodá pocit sounáležitosti s matkou přírodou.
Zařízení je vyrobeno z přírodního
bambusu a obsahuje uklidňující tón
země, který bojuje proti nevýrazné bílé
a černé paletě barev tradičního plastového počítačového příslušenství.
Bezdrátová klávesnice je kompatibilní
s libovolným operačním systémem
a může být použita až do vzdálenosti
30 cm od obrazovky. ■

/
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IntelIgentní peněženka
vyfotí zloděje
Výrobce luxusní galanterie Volterman
začal nabízet chytrou peněženku nazvanou Smart Wallet, která je vybavená špičkovou technologií chránící
kapesní pokladničku před chamtivýma rukama zlodějů.
Pokus o nalezení klasické ztracené peněženky je obvykle vyčerpávající s negativním výsledkem, protože zloděj
může anonymně vklouznout do davu
i s cennostmi, diskrétně ukrytými
v kapse. Inteligentní peněženka je
však jiný případ – je vybavena skrytou
kamerou a spárována se smartphonem uživatele. Umožňuje tak zachytit obraz poberty
v reálném čase,
když si přebírá
vaše věci. Jednoduché umístění
peněženky do
„ztraceného režimu“ prostřednictvím spárované aplikace
vyzve fotoaparát
k zahájení nahrávání. Pokud ně-

kdo otevře vaši peněženku, snímky jej
zachycují a odesílají na smartphone
majitele včetně souřadnic GPS, kde
se peněženka nachází.
Vyrojily se samozřejmě otázky, zda
bezhotovostní platby, které začínají
dělat klasickou peněženku zbytečnou,
nejsou právě inovací, jež způsobí, že
věci jako je inteligentní peněženka, zůstanou ještě relevantní. Ale i platební
karty musíme přece někde nosit a Volterman, který vyrábí mj. např. pouzdra
na pasy či platební karty, může aplikací
této technologie pro ochranu úložišť
prokázat zajímavé služby. ■

SpaceX vytvořIl
vlaStní Skafandr
Komentáře jej popisují jako vizi ze
sci-fi filmů, a nutno poznamenat,
že novinka v amerických kosmických projektech tak do značné míry
opravdu vypadá.
Šéf společnosti SpaceX Elon Musk
představil fotografii nového skafandru
určeného pro astronauty z NASA, kteří
by měli příští rok cestovat do vesmíru
v upravené kosmické lodi Dragon. Ta
byla zatím využívána jen pro zásobování Mezinárodní vesmírné stanice
(ISS), ale v kosmickém programu se
počítá i s její verzí pro dopravu lidí.
Jak uvedl Elon Musk, nejde už jen
o model skafandru, ale reálný produkt,
který se podrobil testům na Zemi (byl
prověřován na dvojitý vakuový tlak)
a fungoval dobře. „Bylo neuvěřitelně
těžké vyvážit estetiku a funkci. Samostatně je to jednodušší,“ komentoval
vývoj nového kosmického obleku pro
21. století. Na vývoj skafandru proto
najal i renomovaného hollywoodského designéra Joseho Fernandeze.
Skafandr SpaceX je konkurencí nedávno představenému projektu
firmy Boeing, která vyvinula novou
říjen 2017
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generaci kosmických skafandrů pro
příští vesmírné programy. Obdobně
jako v případě SpaceX jde o lehké
skafandry určené k použití při letu
uvnitř kosmické lodi a pro omezený
čas ve vzduchoprázdnu. Nikoliv však
pro výstupy do otevřeného kosmického prostoru a dlouhodobější pobyt
v něm. Pro tyto výstupy slouží těžké
skafandry označované jako EVA (Extra
Vehicular Activity) či EMU (Extravehicular Mobility Unit). I na nich však
již podle Elona Muska prý jeho firma
pracuje. ■

Superboty řízené Smartphonem
Jako „první inteligentní obuv na světě“,
charakterizuje firma Digitsole své futuristické boty Smartshoe, jejichž prototyp představila na letošním veletrhu
Computex 2017 v Tajpeji.
Jde o variaci na obdivované tenisky
hlavního hrdiny z filmové série „Zpátky
do budoucnosti“, které si dokázaly automaticky samy utáhnout tkaničky.
Staly se tak svým způsobem „svatým
grálem“ výrobců sportovní obuvi – několik podobných projektů se již objevilo (jeden z nich byl představen např.
na loňském veletrhu CES v Las Vegas),
pokoušela se o ně mj. i značka Nike, ale
většinou jde o dílo menších nezávislých firem. To je ostatně i případ startupové firmy Digitsole, která prostředky
na vývoj získala na crowdfundigovém

serveru Kickstarter a na podzim se už
připravuje vlastní výroba. Nový design
obuvi zahrnuje automatické šněrování
(resp. spíše zafixování boty), regulaci
teploty s topením a další funkce.
První samočinně stahovací, interaktivní, vyhřívací a nárazy tlumící obuv
na světě by měla podle výrobce najít
využití např. při zdravotní analytice
(pohybové senzory analyzují pohyb
chodidla – pronaci a supinaci, úroveň sílu došlapu, únavu, držení těla,
kroky, spotřebu kalorií) a poskytujícími údaji také zabraňovat zranění
a zlepšovat zdraví. Připojení Bluetooth
4.0 umožňuje analýzu chůze v reálném čase prostřednictvím aplikace
pro smartphony a personalizovaná
doporučení. ■

vyřeší krátký dolet dronů
vodíkový pohon?
Použití komerčních bezpilotních
dronů rychle roste. Očekává se, že
pouze v USA bude v roce 2020 podle federální správy letectví prodáno
7 mil. dronů. Většina z nich je poháněna elektřinou z baterií, což je jejich
hlavní problém.
Omezená doba letu se pohybuje
v řádu desítek minut, obvykle
ca 15–30 minut, po níž musí být baterie dronů opět dobity, což ovšem
vyžaduje dobu několikanásobně delší,
zpravidla v řádu hodin, než je stroj opět
připraven k provozu. Řešením může
být systém vyvinutý britskou firmou
Intelligent Energy, která využila své
dlouholeté zkušeností při vývoji palivových článků a nabízí vodíkový pohon
pro drony. Ten umožňuje výrazné (až
trojnásobné) prodloužení doby letu
než časy zajištěné bateriemi. Firma
doporučuje využití palivových článků
jako vhodné řešení pro výrobce, kteří se
zaměřují na větší drony s těžším užitečným zatížením. Delší doba letu spojená

s rychlým doplněním otevírá širokou
škálu nových možností pro využití
dronů, včetně prohlídky pobřežních
plošin, vyhledávání a záchranu, letecké
fotografování, pomoc v zemědělství,
dodávky balíků a mnoho dalšího.
Vzduchem chlazený pohonný systém palivových článků využívá vodík
a okolní vzduch, aby produkoval čistý
stejnosměrný elektrický výkon. Navíc
mají vodíkové palivové články vyšší poměr energie k hmotnosti než systémy
založené na bateriích a mohou být
doplněny během několika minut. ■
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CO KDYSI BYLO NOVINKOU
aneb co se psalo před více než půl stoletím
v populárním měsíčníku „Svět techniky”
Pro naše automobilisty
Pracovníci závodu pro protipožární techniku
v pražské Kovoslužbě vyrobili pro automobily
Škoda 440 malé stabilní hasicí zařízení. Zásobní
ocelová lahev s velmi účinnou hasicí směsí
ethylbromidu a kysličníku uhličitého je umístěna na plošině za motorem. Bowdenové táhlo
ovládá spouštěcím knoflíkem vedle topného
tělesa ventil láhve, od něhož je rozvedeno potrubí po obou stranách motoru. Toto potrubí
má výtokové otvory umístěné tak, aby v případě potřeby byl celý prostor motoru zahlcen
hasicí směsí. Před uvedením zařízení v činnost
je třeba vůz i motor zastavit, neboť proudící
chladný vzduch by velmi nepříznivě ovlivnil
hašení tím, že by pod vůz strhával hasicí látku.
Kapota vozu musí být rovněž uzavřena, aby se
zabránilo unikání hasicí látky vzhůru. Zařízení
bylo s úspěchem vyzkoušeno a již se montuje
do automobilu Š 440. Po menších úpravách ho
lze použít i pro jiné typy vozů. ■

Jaderná technika

Tryskový katapult

Novinkou v hodinářském průmyslu je předpověď
počasí. Zvláštní chemikálie naznačuje podle vlhkosti
vzduchu, jaké bude počasí. Zjišťuje se to na ciferníku
náramkových hodinek, které přišly nedávno na
švýcarský trh. ■

Americké letectvo zkouší nový tryskový katapult.
S jeho pomocí prý budou moci startovat i těžká
letadla z malých letišť. Šest hvězdicovitě uspořádaných tryskových motorů se stará o pohon turbíny,
která je prostřednictvím převodu spojena se startovacím lanem katapultu. ■

Sluneční pec
Vědcům Technické vysoké školy a univerzity Standford v Kalifornii se podařilo postavit sluneční pec.
Pec prozatím univerzita využívá k pokusům. ■

Elektřina z mořských vln
V Japonsku se konají pokusy se zařízením měnícím
energii mořských vln v elektrický proud. Mechanismus, který již vyvinul proud o intenzitě až 50 W, se
skládá z upoutaného plováku spojeného soustavou
ocelových lan a z kladek s generátorem. Účinkem
mořských vln plovák střídavě stoupá a klesá. Jeho
pohyb se převádí lany na pobřeží a mění se v otáčivý pohyb pro pohon generátoru. Délka pokusného plováku je 91 cm a šířka 45 cm. Už nyní se
připravuje větší zařízení, které by dokázalo vyrobit
elektrický proud o vyšší intenzitě. ■

Aerodynamický tunel
Pro zkoušení modelů nadzvukových letadel je
ve Velké Británii v činnosti aerodynamický tunel
umístěný ve městě Bedford. V tomto tunelu
může být dosaženo rychlosti proudění až třiapůlkrát větší, než je rychlost zvuku. ■

Dr. Kimoto z chirurgiského oddělení tokijské
university oznámil na kongrese Japonské
chirurgické společnosti, že se mu podařilo
transplantovat čtyřicetileté ženě nylonovou
trubku o průměru 9 mm místo aorty. Prověrka,
usktutečněná za tři měsíce po operaci, ukázala,
že se nemocná cítí velmi dobře. ■
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Švýcarská firma Escher-Wyss ve spolupráci s jednou americkou společností vypracovaly projekt
plynové turbíny s výkonem 60 000 kW pro atomovou elektrárnu. Pracující plyn bude helium, který
se průchodem přes reaktor zahřeje na 760 °C. ■

Předpověď na hodinkách

Na první celostátní konferenci o využití jaderné
techniky v Praze byla i výstavka speciálních přístrojů, které Československo poslalo na ženevskou
mezinárodní konferenci o mírovém využití jaderné
energie. Mezi nejzajímavější přístroje patřil dálkový
manipulátor s výměnnými hlavicemi. ■

Nylonová trubka místo aorty

Mini plynová turbína

Jako alkohol
Na automobilistu působí tři cigarety vykouřené
v uzavřeném voze jako alkohol, zjistili lékaři ve Švédsku. Tabákový kouř je příčinou otravy kysličníkem
uhelnatým a snižuje zrakovou schopnost. Vědci
proto navrhují, aby se při automobilových neštěstích nedělaly jen zkoušky na alkohol, ale také na
kysličník uhelnatý. ■

Radioteleskop 1700 m nad mořem
Uplynulo již 12 let od doby, co se v Arménské SSR
začala budovat Bjurakanská observatoř. Za krátkou
dobu tu pod vedením akademika V. A. Amborcumjanova provedli řadu pozoruhodných výzkumů
a dosáhli úspěchů se světovým oceněním. Uvádíme
alespoň některé: objevení a výzkum hvězdných
asociací (o nichž vyslovili hypotézu o jejich tvoření),
statistické studium hvězd a mezihvězdné hmoty,
výzkum hvězdného spektra aj.
Důležitou úlohu má radiofyzika a problémy, které
jsou s ní spojeny. Ve výšce 1700 m nad mořem
postavili interferenční radioteleskop. Ten pomůže
studovat radiové záření nebeských těles i vzdálených hvězdných systémů. Jeho parabolická zrcadla
mají plochu 4500 m2. ■

Pivo z tuby
Chemikům státní pivovarské laboratoře v Tokiu
se podařilo vyrábět alkoholické nápoje ze sušených nebo polotekutých substancí. Sušinu
pak stačí rozmíchat s vodou, a nápoj je hotov.
Tak už připravují whisky a dokonce i pivo v pastách, které se prodávají v tubách. Whisky má
prý aroma „skotské“ staré nejméně 30 let. Také
japonský národní nápoj – rýžové víno sake – má
brzy přijít na trh v tubě. ■
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Další radioteleskop
V polské astronomické observatoři university Mikuláše Koperníka postavili radioteleskop, jehož
anténa zachycuje vlny 2,37 m. Radioteleskopem se
bude „pozorovat“ sluneční radiové vyzařování. ■

Dokonalé konzervování
Konzervování potravin pokládáme za jeden z nových vynálezů. Avšak v Edinburgu byly nalezeny
masové konzervy již z let 1823 a 1849. Do Skotska
byly přivezeny před více než 100 lety jako po-

Elektronické třídění rud

Torula místo rybí moučky
Před deseti lety zavedli v uničovském cukrovaru
polokontinuální výrobu krmného droždí tzv. toruly. O pěstování mikroorganismů v proudícím
prostředí za stálého dodávání živných látek má
zásluhu kolektiv akademika Ivana Málka z Biologického ústavu ČSAV, který nyní vypracoval plynulou
výrobu. Torula jako bílkovinné krmivo nahrazuje
rybí moučku. ■

Vyhrajte vstupenky
do NTM

S myšlenkou elektromagnetického třídění rud se setkáváme již v polovině minulého století. V roce 1852
sestrojil Chenol s Fremontem elektrický třídič rud
tzv. electro-trieuse. V té době nebylo však mnoho
nadějí na praktický úspěch takových pokusů. Je náhodou, že na počátku devadesátých let mezi těmi,
kteří věnovali pozornost elektromagnetickému
třídění rud, čteme vedle jiných (Vavin, Wassermann
aj.) i jména těch, kteří se zasloužili o rozmach elektrotechniky, zejména pak T. A. Edison a W. Siemens.
Edison přemýšlel o tom, že velký elektromagnet může
v rodrcené rudě oddělit částečky bohaté na železo od
hlušiny dříve, než ruda přijde do vysoké pece. V horách
státu New Yersey, v dolech na železnou rudu, postavil magnetický třídič rudy, který se podobal malému
mlýnku. Rozdrcená ruda propadávala kolem většího

zůstatek jedné arktické výpravy. Od té doby jich
místní používali jako zarážky u domovních vrat.
Nebyly u nich nalezeny živé bakterie a maso prý
bylo k jídlu. Alespoň to tvrdili pracovníci laboratoří
potravinářského průmyslu. ■

elektromagnetu, částečky rudy se odchylovaly na
stranu, hlušina padala svisle dolů. Edison promyslil
a také uskutečnil celý pracovní postup. Z jemné drcené
rudy roztříděné Edisonovým třidičem vyráběly Edison
Concentrating Works brikety bohaté na železo. ■

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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Vyluštění sudoku z minulého čísla TM 9/2017:
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Vylosovaní luštitelé sudoku z minulého čísla:
Tomáš Sýs, Nymburk
Denisa Chvátalová, Kolín
Milan Novotný, Praha
říjen 2017
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veletrhy a výstavy – soutěž
17.–21. 10. Friedrichshafen, Německo: FAKUMA 2017 – veletrh
zpracování plastů. Pořádá/info: P.E.
Schall GmbH, tel.: +49 (0)702 592
060, fax:+49 (0)702 592 06 20, e-mail: info@schall-messen.de, www.
fakuma-messe.de
17.–19. 10. Mnichov, Německo:
MATERIALICA – veletrh materiálových aplikací, povrchových úprav

a konstrukcí. Pořádá/info: Messe München GmbH, tel.: +49 (89) 9 49-2 07
20, fax: +49 (89) 9 49-2 07 29, e-mail:
robert.metzger@munichexpo.de,
www.materialica.de
24.–26. 10. Mnichov, Německo:
EUROMOLD – veletrh forem, modelování, nástrojů, designu a aditivní
výroby. Pořádá/info: Messe Frankfurt
GmbH, tel.: +49 69 75 75-0, fax: +49

Na mezinárodní veletrhy s agenturou
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.
7.–10. 2. 2018, Istanbul, Turecko –
ISK SODEX 2018 – Veletrh s podtitulem „Řešení pro udržitelnost vnitřního prostředí – Sustainable Indoor
Climate Solutions“ se zaměřuje na
širokou škálu produktů: HVAC & R, čerpadla, ventily, armatury, úprava vody
a izolační materiál. Koná se jednou
za dva roky a na posledním ročníku

vystavovalo na 1300 vystavovatelů
ze 47 zemí. Kancelář CzechTrade
v Istanbulu připravuje společnou
českou prezentaci se vším potřebným vybavením a nebudou chybět
doprovodné služby pro zvýšení zájmu
o českou produkci ze strany tureckých
partnerů. Kontakt: bohuslav.kveton@
czechtrade.cz, tel.: 607 000 509.
27.–30. 3. 2018, Paříž, Francie –
MIDEST 2018 – Souběžně s tímto
veletrhem průmyslových subdodávek
probíhají také veletrhy Maintenance
Expo na údržbu výrobních nástrojů
a zařízení a Convergence – Industrie
du Futur. Akce přináší vystavovatelům přímé obchodní příležitosti a její

Dárkový certifikát

69 7575-64 33, e-mail: airtec@airtec.
aero, http://euromold.com
7.–10. 11. Stuttgart, Německo:
BLECHEXPO – veletrh zpracování
plechu. SCHWEISSTEC – veletrh
svařování a spojování. Pořádá/info:
P.E. Schall GmbH, tel.: +49 (0)702 592
06 0, fax:+49 (0)702 592 06 20, e-mail:
info@schall-messen.de, www.blechexpo-messe.de

oblíbenost potvrzuje i rekordní návštěvnost. Pařížská pobočka agentury
CzechTrade zde připravuje společnou
prezentaci. Kontakt: dagmar.matejkova@czechtrade.cz, tel.: 724 340 444.
Firmy, které nesplňují podmínky
účasti v projektu NOVUMM, mohou
na účast na této akci čerpat podporu
formou zvýhodněné služby až do výše
80 000 Kč. Kontakt: jaroslava.pacakova@czechtrade.cz, tel.: 224 907 545.
23.–27. 4. 2018, Hannover, Německo
– Hannover Messe 2018 – Jde o světově nejdůležitější veletrh v rámci strojírenského odvětví s prvotřídní platformou pro prezentaci světových novinek
z oblastí průmyslové automatizace
a IT, energetických a environmentálních technologií a vývoje a výzkumu
v rámci oboru strojírenství. 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

paní/pan

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.
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Soutěž pro předplatitele
Každý měsíc losujeme z nově příchozích objednávek předplatného (včetně
obnovených) jednoho výherce, kterého odměníme zajímavou věcnou cenou.

PRO ŘÍJNOVÉ VYDÁNÍ JSME VYLOSOVALI:
Václav Laurin, Uničov
Cenu do soutěže – Měnič napětí z 12V autozásuvky
na 230 V pro napájení např. notebooku – věnuje
společnost Trust. Více na str. 73 a na www.trust.com.
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MSV 2017 Brno
pav. P, st. 152
SYSTÉMY PRO LASEROVÉ SPÉKÁNÍ
PRÁŠKOVÝCH KOVŮ

jší
Nejvýhodně
úrok od
2,89 % p. a.

Stačí kývnout na Autopůjčku a pořídíte si lepší auto
s úrokem od 2,89 % p. a. a RPSN od 8,5 % včetně povinného
ručení a havarijního pojištění.
Půjčka na nová i ojetá auta (max. do 7 let stáří)
Balíček pojištění KOMPLEX
Unikátní služby FLEXI splátka a AUTOPILOT asistence

REPREZENTATIVNÍ PŘÍKLAD: Pořizovací cena vozu (PC) 525 000 Kč vč. DPH, podíl zákazníka 30 % z PC, celková výše spotřebitelského úvěru
367 500 Kč, doba trvání 60 měsíců, poplatek za uzavření smlouvy 0 Kč, pevná zápůjční úroková sazba 3,43 % p. a., RPSN 10,3251 %, měsíční splátka
úvěru 6 673,95 Kč, náklady na pojištění (hav. i pov., obsah motoru 1,6) 1 110,22 Kč/měsíc, celková měsíční splátka 7 784,17 Kč, celková částka splatná
spotřebitelem 467 050,20 Kč. Pojištění hav. i pov. je povinnou doplňkovou službou.
Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy.

222 012 111 | www.csobleasing.cz

